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I.

УХААТАЙ МОРИШОН.
Орхимжото ламын омогорхожо байһан үе һэн ха. Нэгэ 

нютагай дасан дуганда яаха аргагүй сэсэмэргэн гурбан ехэ 
ламанар һ ууж а  байдаг юм гэж э холын газар суурхаж а бай- 
ба ха. Тэдэнэр болбол „бүтүуе задалха, бэрхые тааха“— иимэ 
шадалтай „сэсэмэргэшүүл»“ гэж э олон зоной дунда тунхаг  
тараба.

— Тэрэ гурбан суута  ламанарай сэсэмэргыень турш а- 
жа узөө һаа, ехэ һопирхолтой байгаа х а ,—гэж э холо хүдөө 
шотаг һуудалтаи, буурал толгойтой бодомжотойхон үбгэн  
д үтэ шадар һ ууһан айлнуудтаа хөнрэбэ.

— Ламанарай сэсэмэргы е турш аж а байһаар өөһэдөө 
турш алганда бү ороёл,— гэж э зарим х ү н ү ү д  хорнно.

— Мүнөө дээрэ тэрэмнайшье м эдэгдэнэгүй. Хэмнай хэ- 
нээ туршанаб, хожомынь дуулдана бэзя;— гэж э мүнөө үбгэн  
хөөрэбэ.

„Сагаалганай үеэр  манай нютагта айлшаар морилыт“,— 
гэһэн уряал тэрэ гурбан ламанарта ерэбэ ха.

Гурбан ламанар тиимэ хүндэтэй уряал абаад байба, тип- 
хэлээр тэдэнэй нэгэниинь мнһэд гээд , нигэжэ хэлэбэ:

— Урюулха һайхан, үл дүүл хэ муухай агша. Уряалай 
орэһэн дээр эһ ээ ошохол болоо бэш э гүбди ?—Тнигээд бэшэн  
тээш ээ хараад һууна.

— Мүншье тиимэ бай на. Арад зоной дунда абарал буул- 
гажа, звери суглуулангаа ошолтоД гү  гэж э һанагдана,—гэ^сэ 
удаа тээ һ ууһан  лама хэлэбэ.
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— „Ябаһан хүн яһа зууха , хэбтэһэн хүн хээли алдаха“ 
гэһ эн ш үү маани мэгзэм уншажа, мяханайшье зүйл хаража, 
эреэн гэд эһ ээ  эльбэһэмнай болоо бэшэ юм гү ? —гэж э адаг 
тээ һууһан ламань дуугарба. Тиигээд гурбан ламанар хүхи- 
һэндөө элгэнэйнгээ эгш этэр энеэлдэж э һ уубад ха.

Тэрэ гурбанай уряалда ошохо үень тохёолдожо ерэбэ. 
Дасан дуганда дүтэ шадар һ уудаг хүдөө ыалшанай арбаи 
зургаатай х үбүүе моришон болгожо абаад, „сэсэмэргэн" гэг- 
дэһэн тэрэ гурбан ламанар ехэ ямбатайгаар .аян замдаа мор- 
добод ха.

Тиигэжэ ябаха зуураа, гурбан ламанар өоһэд хоорондоо 
хүхю угээр хөөрэлдэжэ эхилбэд. Томоотой ехэ х ү н ү ү д  юу 
хөөрэлдэгш з ааб гэж э һонирхон, моришон хүбүүн  ш эхээ  
табяад, үлэ мэдэгш э болон шагнаад һууна.

Тэдэнь хөөрэлдэн гэхэдээ хаана бүхэли эрьеын тарган 
мяха дууһан эдеэд , гэдэһээрээ үбш эрхэһэнөө, худал үгөөр  
хуураж а, хүдөө зонһоо үргэл абаһанаа, һалхин һамуу яба- 
далайнгаа тухай дууһан хөөрэлдэ хөөрэлдэһөвр, х үр эхэ га- 
зартаа хүрэн дүхэн  ерэбэд ха.

„Һайн эрэ ябаһан үзэһэнөө, муу эрэ эдиһэн ууһанаа  
хөөрэдэг бэлэй гү? Т эрээнһээ үльгэртэй эдэ гурбан .,сэсэ- 
мэргэндэ “ тоотой ламанар иимэхэн биратай байба алтай?“— 

. гэж э моришон хүбүүн  тэдэнггй*|квөрэлдөве голобошье, хүн 
, зоной дунда хэлэндээ хэдүүл гэтэй , амандаа аагтай бц.йгаал 
. юм бэзэ гэж э һанана..

Х үдөө нютагай зон буурал толгойтон бодомжотойхон 
үбгэн түр үүтэй гээ холын су у д а  гараһан „сэсэмэргэн* гур 
бан ехэ ламанарые хүндэтэй дээрэ хүл еэж э, айлшадай бууха  
гэртэ угтабад ха.

Гурбан ехэ ламанарай гэртэ оромсоор, олбог талбаг 
двэрэ һуулгаба. Тэдэнэртэй сугтань моришон хүбүүе һуул- 
габа.

—  МОРИШОН ХүНЭЙ ҺуурИ МОДОН ДЭЭрЭ ЮМ ГЭ Ж 9 хэлсэг- 
ш э,— гээд, д ээдэ rap тээ һ ууһан  бүдүүн  хара лама хооло11- 
гоо шахан дуугараад, моришон хүбүүн  тээш э хилайн, хилайн 
хараба. Тиигэмсээр моришон хүбүүн  һууриһаан һуга харайн 
бодоно.

— За л у у  хүбүүн , һуугты , һуугты  һууридаа!—гэж э хэ- 
лэһэнэйнгээ удаа д ээдэ тээ һ уупан  ламада үбгэн һүгэдэн:

— Ламхай, хүлисэгты  намайе! Манай нютагай эсэгэ үгб- 
гын заншалда ехэ, багашье айлшадые илгадгүй, сугтань  
нэгэ хүндэда һ уулгадаг агш а,—гэбэ.

— „Гол голой нохойн дуун  ондо ондоо" гэһэн үльгэр  
ж эш ээтэй болоно гү  даа?—гэж э мүнөө бүдүүн  хара лама 
ёгтолон энеэбэ.

— Тиимэш үү болохонь гү  даа, „зан зандаа зохид, залаа 
малгайдаа тааруу" гэжй урданай хууш ан үгэ хүүр гэ  
бии агша.
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— Хууш анайхш ш ш ье хэраглээд яахамнайб. X у р.маета 
тэнгэри мэдэжэл байгаа юм бэзэ ,—гэж э тэрэ лама хар и у
са ба.

— Тшшэнынье тиимэ, ламхан! „Хууш ан үгэ х ү үр тэ х у 
дал үгы, худагай оёорто загаһан үгы юм“, — гэж э дуулбари- 
да бии агша.

— Танилсаһаар таталдаха, харалсаһаар хазалдаха боло- 
хомнай гү, үбгэн?—гэж э мүнөө лама ехэлигээр дуугараад, 
мэхэр мэхэр гэж э һуугаад, мэхэтэмхэнээр эн еэсэгзэбэ.

- Үзэлеэһөөр үһ э зүһөө үбтэр таталсаха гэж э юун 
байхаб. Ламхан, тиигэжэ муу бү һапагты! Тиигэбэш ье х у у -  
шап үгэ хубоаһа һамдаадаг юм гэлсэгш э. Та, айлшадайнгаа 
үү д э  орожо срэһээр , уран наринаар үгэеэ зохёон хэлэхэдэт- 
най, урма[йан байһаар мунхаг үбгэн би үгын хошоодо үгэл- 
жэрхнбэ хаб. Х үндэтэ ламхайнар, „сэсэмэргээрээ" холын 
су у да  суурхаж а байһан хадаа, намшуу шалиг нимэ үбгэ- 
жөөлнүүдыс олонто хараһан байхат. Тиимэһээ минии харюу 
үгэһэн  үгэдэ сош охогуй бэзэ гэж э ехэтэ найданаб,— гэжэ 
мэхчтэйхэнээр хэлэхэ зуураа, эрьен туһан хойшоо хараад, 
спшормогоор дуугар н а:—Үгы, битнай яажа байнабиб! Зй, тэндэ 
яаһан бэ? Айлшадтаа сай сагаа аягалит!.. Зай, һуун  байсараа 
хөөрэлдүүж эм дн ...— удаань үбгэн хойшоо ходорон гараба.

Иагаашьс үргэ аман, үүргэна долоогоно хэлэтэй үб- 
гэмтэй дайралдашабабиО! Байзалши даа, хүлеэж э бү яда! 
Хуш ууеш ни хумижархихал байхаб,—гэж э бүдүүн  хара лама 
зэбуүрхэн  һууба.

— Иигээд лэ еэсэмэргэш үүлнай эхилбэ гү даа? Үбгэм- 
нан яагша ааб'.’ — гэж э хүдөө нютагай зон һанаа зобонгн бай- 
пад ха.

( ’aii аягалхынь урда тээ тинмэ нэгэ нэгэ томо эрхннүү- 
дые айлшадтаа тарааба ха. Эгээн дээдэ захада һууһан ла- 
мапь маапи татан һ уухаар  намда үгөө байна гэж э ойлгоод, 
маани татажа эхилбэ. Удаа тээ һууһан лама эрхиионь хү- 
зүүн дээ зүүгш э бэлэй гү гэж э һанаад, гүлдэгэд гэж э, хү- 
зүүн дээ гүлдэж эрхибэ. Адаг тээ һууһан гурбадахи ламань 
юушье мэдэжэ ядаһандаа эрхииень үбэртэлж эрхоод һууба. 
Эгээ доодо тээ һууһан моришон хүбүүн  эрхниень абаад, 
п1эрээ дээрэ аятайханаар гахаригтуулаад табпба.

Тэрэнэи һүүлээр  сай орожо <;рэбэ. Орожо срэхэдэ^, 
аягануудынь һууригүй , шоб июбхо оёортойнууд байба. „Хал- 
xaii, халхай" гэж э гарнуудаа халаан һуугаад, нэгэ нэгэ аяга 
сай арайхан гэж э бараад, садаашь<түй һаа, . садаашагай бо- 
ложо, аягануудаа ш эрээ дээрэнь хүмэрю улж эрхибэ. Тэрэ 
бүгэди е хаража байһан бодолготойхон үбгэн:

— Ламхайнар, сай баринт! Яагаа зааха... —гэж э зирюу- 
та гасаалан дуугарба.

Гадаа, садаа, гэртаэ эдеэлһээр  ибаа һэмдн,—гэжэ 
гурбан ламанар зэргэ дуугарба.



— Харгы замай утые дабажа ерэһэн хадаа, нэгэ бага 
дунда ороо б э зэ т ,—хойшоо эрьен хаража:—Эй, айлшадтаа 
сай аягалыт, —гэбэ үбгэн.

Эгээн доодо заха баряад һ ууһан  моришон хүбүүн  һ у у -  
ригүй аягыень эрхи соогоо зохидоор табижа һуугаад, сада- 
тараа сайлажа, аягыень гэдэргэнь бусааба.

Тэрэнэй һ үү л д э  ёһотой һуурптай аягануудта сай хэж э, 
гурбан ламанарые сайлуулба. Тэрэ гурбан „сэсэм эргэш үүл“ 
улайжа сайжа һ уугаад, сайень ууһан байба. -

Тиигэһээр байсар үдэш ын мяхан хоол орохо болобо 
гэжэ ш эрээ заһагдрба.

„Зай, баһа юун гээш энь орожо ерэгш э ааб“,—гэж э ла
манарай һанаашархан һуутарнь, эмээл хазаартай нааданхай 
морид ш эрээ дээрэ табигдашаба ха. Тэрэнэй хаж уугаар  
халбага табагууд табигдаба.

Нэгэ нэгэ моридые айлшадай урда табяад:
— Айлшад, мяха хоол баригты,— гэж э эдеэ хоол табиг- 

ша хүн хэл ээд  гараба.
„Энэмнай баһа юунэй ураа ш эжэ гээш эб?“ -г э ж э  гу р 

бан ламанар гайхахыса гайхажа хараад һууба. Тиигэжэ 
һ ууһаар эгээн д ээдэ захада һууһан бүдүүн  хара лама мо- 
риие ш эхэн дээрэһээнь баригцда бэлэй гү  гэж э ш эхэдээд, 
бару у н шэхыень отолжо абааА, хүртэж эрхибэ ха. Тэрэнь 
гурнл байшаба. .„Яагаа ж эгтэ# мяхан хоол гээшэб!" — гэж э 
гайхаба.

Удаа тээ һ ууһан лама, мориие хазаарлахадаа, уралһаань 
углагш а бэлэй гү  гэж э һанаад, нааданхай мориной дээдэ  
уралые хобхо татажа, баһа гурнл эдижэрхибэ. Бэш энээ һа- 
жаагаад, гурбадахн лама доодо уралыень хобхо татаад, баһа 
гурнл эдижэрхибэ. „Мяхан хоол гээш энь гурнл байба ал- 
тай“, - г э ж э  гурбан ламанар гомо һүрэш эбэ1).

Арбан зургаатай моришон хүбуүн  ооглобо:
— Табаг табигша хэн бэ?—
— Би байнаб,—гэж э нэгэ хүн ерэбэ.
—  Морин болбол дааритай бэзэ?
— Дааритай, дааритай,—гэбэ.
— Эмээл тохомыень абахада болохо гү?
— Болоно, болоно!
Арбан зургаатай моришон хүбүүн  эмээл тохомыень бу- 

р у у  тээш энь һэхэж эрхибэ. Тэрэ мориной нюрган дээрэнь  
халбага багтахаар нүхэн гаража ерэбэ. Нүхөөрнь сабха хал- 
багаар худхахадань, ёһотой мяхан хоол тэндэһээ гаража 
ерэбэ

Моришон хүбүүн  мяхан хоолыень садатараа эдеэд, 
эмээл тохомыень байрадань тохоод, ооглобо:

—  Табаг табигша хэн бэ?

Гомо һүрэхэ—муулаха, урмаа хухарха.
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Табаг табигша хүнэй ерэхэл ээр:—Табагаа хуряагтьП— 
гэж э бусааба.

Гурбан „сэсэмэргэш үүл" хараһаар хараад, xoolioop h y y -  
шаба. Һүүлдэнь тэрэ гурбан ламанарта ёһотой мяха табижа 
хооллуулба ха.

Тэдэ ламанар хоножо үнж эбэ. Х о й то ' үглөөгүшэ тэдэ- 
нэрые нютагай үзэсхэлэн гэй  газарта уряалба. Ү зэсхэл энгээ  
газарга ошохо дээрэнь, мүнөө үбгэн:— Зай, ламхайнар, манай 
нютаг тохойемнай, нуга таляан дайдыемнай харыт! Тэндэ  
холоһро ерэһэн айлшан бии юм, тэрэмнай үгэ д у у гү й  байха 
заншалтай агша. Тэрэ айлшантайинай мэндэ амарые х эл сээ-  
рэйт. Магад, таанартай дуугаралсаж аш ье болохо,—гэбэ.

Гурбан ламанарай тэрэ газарые дууһы ень хараад бу- 
саж а ябахадань, мүнөө хэлэгш э айлшаниинь харгы зам д ээ-  
рн байба. Гурбан ламанар яаха аргагүй болон байжа мэндэ- 
ш элбэд. Тэрэнь үгэ  д у у гү й  мүн ёһоороо байба. „Х үнтэй  
ямар мэндэ хэлсэхэгүй , яагаа бэоэ дээрэ тоолоһон айлшан 
гээш эб!“—гэж э ламанар зэбүүр хээд  үнгэр бэд  ха. Моришон 
хүбүүп  ябадал дундаа хилам гэж э хараад үнгэрбэ. Годол- 
тойхон үбгэн  айлшадаа угтан гараад, асууба:

— Зай, хүндэтэ айлш ад, хэр һонирхожо ерэбэт?
— Ехэл гоё байна даа! — гэж э ламанар харюусаба.



—  Тэрэ манай айлшантай уул заж а бараалхаба гут?
— Уулзахыенш ье уулзабабди, теэд угэ  д у у г у й  байбал.
Моришон хубуун у гэ  хуурыонь тодожо абаад, хэлэбэ:
—  У улзаа, уулзаа, бага зэргэ ярилдааб.
— Зай, юу хөөрэжэ байнаб?

- Тэрэ айлшан намарай һарын эсэстэ , убэлэй һарын 
эхин багаар дээрэ холоһоо дэбхэрж э бууһанаа хеерэнэ. Тии- 
гээд  одоо дулаан боложо, һөөргөө бусаха саг дутэлж э байна 
гэнэ бэлэй,—гэж э моришон хубуун  харюусаба.

— Зуб , зуб !—гэж э убгэн хэлэбэ.
Мунөө угэ  дуугардаггуй  айлшан гээш энь хун ш энгеэр  

аятай зохидоор хубсалуулж архиһан саһан хун байшоо. „Сэ- 
сэмэргэндэ" тоотой гурбан ламанар хун зоной дунда наадан 
боложо, угэ  дууш ьегуй , ургэл  мургэлш ьегуй мордобод ха. 
Тэдэнэй мордоһон хойно бодомжотойхон убгэн зал уу  хуб у у д -  
тэ һайн хурдан моридые унуулаад, нигэжэ захиба:

— Тэрэ гурбан ламанарые хүсөөд, зуун гар талаарнь 
унгэрж э, ур дуурн ь гараха зуураа, „холо ойро хоёр хэды шэ- 
нээн зайтайб?" гэж э асуугаарайгты, — гэбэ.

З а л у у  х у б у у д  ламанарай зуун гар талыень барижа ун- 
гэрөөд, муркень отолоод гараха зуураа:

— Холо ойро хоёрой талань хэды ш энээн зайтайб?— . 
гэж э һураба. Гурбан ламанар.(^гэ д у у гу й  байжа угэбэ.

— Альга дарама зайтай!—гэж э моришон хубуун  харюу 
угэбэ.

Зал у у  хубуудэй н гээ бусаж а ерэхэдэнь, ямар харюу 
угэбэб гэж э убгэц асууба.

— Гурбан, ламанар амандаа аагаһа замбаа умхэһэн шэи- 
ги дуугай  унгэрбэ. Харин зал уу моришон хубуунипш» 
„альга дарама зайтай“ гэж э харюусаба.

— Тон зуб харюу! Тон зуб харюу!—гэж э убгэнэй хэЛэ- 
хэдэнь, хун зон зубш өөбэ.

— Заа, холын су у д а  „сэсэмэргэн" гэж э суурхаһан да- 
сан дуганай гурбан ламанарые урнхыеньшье урибабди. Сэсэ- 
мэргыень туршахысаа туршаба гээш эбди. Энээн тухайда  
хэн юу хэл эхэб?—гэж э убгэн асууба.

Арбан сагаан хонимнай ахаргуй арюухан, айлшаар 
ерэһэн ламанар харюугуй амархан,—гэж э нэгэ ёгто угэтэй  
хунэй дуугархадань, тэндэ байгшад гэрэйнгээ доһолтор  
энеэлдэн, шаг ш ууяан болошобо.

— Зуб гэбэл зуб! „Тарган морин һайнда тоотой, ноёд 
ламанар сэсэндэ тоотой агш а“. Манай таамаг хундэ ёһыо 
хэн хун тааба гээш эб? „С эсэмэргэндэ“ тоотой дасан ду га 
най будуун  хара ламанар гу, али тала худее нютагай ар
бан зургаан наһатай моришон хубуун  г у ? —гэж э айл тиир- 
гэнэй аха заха буурал толгойтой, бодомжотойхон убгэн таа- 
нар бугэдэндэ иимэ асуудал  табижа байна.
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ХУРСА ХҮВҮҮН.
Урдын урда үедэ Губийн ваан1 һ ууж а  байгаа ха. Н эгэ- 

тэ Губиин ваанай Манжын хаанай жасаада ошохо сагынь 
тохёолдобо. Ошоходоо эдеэ- хоол баридаг тогоошоноо абаад 
мордобо. Тэрэ хоёрой замдаа ябажа байтариь, эдеэ хоол ба- 
риха сагынь ерэж э, айлда дүтэ нэгэ зохид газар хаража 
буугаад, тэндээ майхан татаба.

Тогоошон Губиингаа вааида эдеэ хоол бэлдэй түхеэ- 
рэлгэ хэбэ. Тарган эрьеин у у са  можо гэхэһ ээ  эхилээд, то- 
гоондоо хэж э байха үедэнь, тала хээрээр  таршаа голёо бари- 
жа, наадажа ябаһан арбаадхан иаһатай хүбүүн  тогоошоной 
хаж ууда ерэбэ.

- Х үбүүн , би аргал т у ү г ээд  ерэхэмни. Минин ерэтэр, 
энэ тогоотой мяха хараад һ у у г а а р а й ,-г э ж э  хэл ээд , тогоо
шон ябашаба.

Тогоошоной ябахатай са с у у  томо бэетэй нэгэ хара но- 
хой ерээд, тогоон соохи уусы ень зуугаад  ябашаба. Уданшье- 
гуй  тогоошон ерээд, тогоон соохи мяхаа худхан байһаар, 
эрьеынгээ уусы е үгылөөд:

— Эндэхи у у са  хаанам?—гэж э а су у га а д , хүбүүн  тээ- 
шэ ш эрүүнээр  хараад зогсобо.

- Нэгэ хара нохой зуугаад  ябашана һ эн ,—гэбэ.
- -  Үгы, би шамайе хараад һуугаарай гээ һэн ш ууб!
— Би шамда харажал һууһанаа хэлэнэм. Намһаа үшөв- 

joy эреэбш н?—гэж э тэрэ хүбүүн  урда хоймоо ору у  л наг үй.
Тогоошон сухалдаад, майхан соо амаржа хэбтэһэн  

Губиингаа ваанда ошожо: *
— Аргал суглуул хая а  ошоходоо, тогоотой эдеэ хоолыем 

хараад һуугаарай гэж э энэ х ү б ү ү н д э  захяад ошоһомни, ха
ра нохойдо абтажархёол,—гэж э зааба.

-•Т и и гээ  гүш ?—гэж э Губиин ваан хү б ү ү н һ ээ асууба.
— Хараад һуугаарай гэхэдэнь, харажал һуугаалби  

даа,—гэж э хүбүүн  харюусаба.
Губиин ваан тэрэ хүбүүнтэй  үни удаан хөнрэлдэжэ- 

һ у у х а  зуураа, шуран бэрхэ янзыень мэдэжэ:
— Ши хэнэй хүбүүмш и?
— Хэлзэмээхэнэйб.
— Хэлзэмээхэнш ии хэнэйб?
— Х үдэриин.
— Хүдэриш ни хэнэйб?
— Хүдөө тала нютагтай хүнэй хүбүүн .
Губиин ваан саашаа асуухаа мухардаһан шэнги болохо- 

доо дуугарба:
— Нэрэшнн хэн бэ?
— Х ур са хүбүүы  гээшэб:

] ) Губиин вая«-ноён.



— Тиимэ бы!—гэж э Губинн ваан дуугараад, „яагаашье 
хэлэндээ хэдүүл гэтэй , амандаа аагтай хубуун  дайралдабаб. 
Хоёрой нэгэндэ намда туһатайш ье байжа болохо"— гэж э һа- 
наад:

— Х ү б ү ү н , ши намтай Манжын хаапай орон нютагта 
ошолсохо гүш ?—гэж э һураба.

— Эжы абын зүбшөөгөөл һаа, ошолсоходошье яаха 
һэм ,—гэбэ.

Губиин ваан тэрэ хүбүүн эй  эжы абатайнь хөөрэлдөөд, 
хур са  хүбүгүте бэелээрээ абаад мордобо. Аян замдаа үни  
удаан яоажал байна. Губиин ваан угэ д у у гу й  доошоо хама- 
раа хараад лэ һууна. К ууд  гээд  лэ һанаа алдана янзатай.

— Та юунДэ уйдабат?—гэж э Х урса хү б ү ү н  һураба.
— Манжын хаанай жасаада байлсаха баатай хун гээш эб. 

Т еэд тэрэнһээнь хожомдошобо губ даа? Тэрэ жасаа дээрэ д у р 
бэн бэрхые тааха гэж э байдаг юм. Х эрбээ тэрэниие таажа ша- 
даагүй һаа, толгойн сааза хүү'лэхэ болохо юм. Д урбэн бэрхэ 
гэж э юун байдаг бэ? Ши, хүбүүп, мэдэхэ гүш ? —гэж э һ у-  
р аба.

— Х үнэй хэһэн юумэндэ м эдэгдэхэгуй  юун байха һэм. 
М эдэд гэхэ хун  аа бэзэб д а а ,—гэж э хэлэхэтэйнь хамта, Г у 
биин ваанай досоонь нара гарр,һаншаг боложо, нюдөө ехээр  
хараад, һонирхон асууба:

— Зай, хубуун , мэдээл һаа, намдаа хэлэж эрхииш ,— 
гээд , хубүүнэй' урдаһаань алДангуй хараад һууна

— Ваан поён, „даб дээрэ даха тайладаггуй юм“ гэлсэг- 
шэ. Ж асаа дээрэ ошожо байгаад, асуудал  д ээр эһ ээ мэдэж э 
үзүуж эм ди ,—гвбэ.

„Тиимэшье гу даа ,—гэж э зүбш өөбэш ье lma, энэ ху- 
буүмни хэрэг дээр ээ хэр зэргэ туһалжа ш адаха юм ааб” — 
гэһэн һаналтай Губиин ваан у р у у  дур уу .бол он о .

Ута харгын холошье һаа, уһан мурэнэй уташ ье һаа, 
энэ хоёр харгы замдаа хөөрэлдэ хөөрэлдэһөөр, Манжын хаа
най газаа бууш абад ха.

*  **

Губиин ваанай хурэн дүхэн  ошоходонь, Манжын хаанай 
түш эм эд иоёдой сэсэмэргы е турш аха гэһэн ушартай, жасаа 
д у у р эх э  боложо байба. Тэндэ хаа хаанахи ваангууд, туш э- 
мэд ноёд олоороо сугларж а, тэрэ жасаада хабаадалсажа 
байба.

Энэ жасаа дээр э Губиин ваанай ажаглан харахадань, 
ваан, түш эмэд ноёдой шэг ш арайнууд муухан, хүггүй  хэбэр  
янзатай байба ха. Олон ваан, туш эмэд ноёдой дундаһаа нэ- 
гэш ье хуниинь энэ дурбэн бэрхые тааһан байбагүй.

Д урбэн бэрхые тааха гэһэн ээлж ээ Губиин ваанда ерэбэ. 
Губиин ваан бодолгото болон һууна. Тэндэ сугларһан ваан,
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түш эм эд ноёд, хүн зон энэ ваан ямар харюу үгэгш э ааб гэ^ э  
һонирхон байнад.

— Зай, Губиин ваан, дүрбэн бэрхэ юун бэ гэһэн а су у -  
далай харюуе Манжын хаан танай зүгһөө хүл еэж э һууна. 
Хаанай нэрэ солыс хүндэлж э, үни удаан бү баригты,—гэж э  
хаанай түш эмэл дуугарба. Губиин ваан улагад гэж э хурса  
х ү б ү ү н  тээш ээ хараадхина.

— Эрэ хүндэ мэндээнгүй, эмээлтэ мориндо щйлаагүй 
юм. Һүүлшын тэмээндэ ашаа хүндэ гэжи энэ бэрхэ а су у -  
далые car дээрэнь тайлбарилха бэрхэтэйш ье байжа болохо. 
Г эдэргээ унаһан үбш энтэй, гэнтэ хэлэһэн гэнэтэй байдаг 
юм. Губиин ваан ута аянда ябажа ерэһэн хадаа, ухаа мэдээ- 
гээ уур аг тархи соогоо сугл уул ж а байна бэш э гү?  Т үш э- 
мэд ноёд, намайе хүлисэгты !—гэж э хур са  хүбүүн эй  иигэжэ 
дуугархадань, хүн зон эрьежэ хараад, яагаашье тааруу зо- 
хидоор дуугар ха  хүбүүн  бэ гэж э гайхалдана.

Хаан, ваангууд, туш эмэд н о ёд -б у л та н д а а  хүбүүнэй  
хэлэгш э үгые доро дороо зүбшөөн һуунад.

— Зай, харгын ханн бололсожо ер эһ эн . хүбүүм ни, ми- 
ниингэ.э ами бэеые абаран, орон нютагайнгаа нэрэ солыень 
аршалха сагшни бууж а ерэбэл. Д үрбэн бэрхэ гээш э юун 
байдаг юм?—гэж э Губиин ваан ш эш эрэнгн хоолойгоор аали- 
ханаар хүбүүнэй  ш эхэндэ ш эбэд гэбэ.

•Л ’эрэ хоёр өөр хоорондоо аалиханаар хөөрэлдэһэи шэн- 
ги болоно.

— Д урбэн  бэрхэ гээшын нэгэниинь хадаа ямаршье түл - 
хю урээр нээхч арга оньһонойнь олдодоггүй, шэл хайрсаг  
байдаг юм. Энэ шэл хайрсагай оньһон арга—гаиса уһан 
түлхюур гү , али һалхин түлхю ур байдаг юм.

— Зай, зай, тиигээд?—гэж э Губиин ваан урмашан 
һууна. •

- Хоёрдохи бэрхэнь болбол хоёр гүүн  байха. Нэ- 
гэнцинь эхэнь, нүгөөдэнь унаганиинь гэж э м эдэхэ аргагүй, 
аб адлиханууд байха юм. Энээнэй харюу иимэ байна: хоёр
гүүи эй  хоорондо убһэ хаяжа үгэхэд э, эхэнь заал һаа унаган  
тээш ээ һайхан үбЫ ө хоншоороороо түлхихэл байха,—гээд , 
Х ур са  хүбүүн  дуугай  болошобо.

— Гурбадахинь?—гэж э мүнөө ваан һанаагаа зобои аали
ханаар асууба.

„Энэ' һуугааш аяа ү хэр  ш энги хамартапь дүрэ зүүл гээд , 
дуратай тээш ээ хүтэлж э эхилбэ хаб“—гэж э энеэдэһээ хүрэ- 
ж э, үгэеэ саашань үргэлж элүүлбэ:

— Гурбадахинь юун бэ гэхэдэ, нэгэ бэетэй модон бай- 
гаад, алиниинь үзүүр  бэ, алиниинь у зу у р  б;-* гэж э юрэдөө мч- 
д эхээр  бэшэ байдаг юм. Тэрэнэй үзүүр , узууры ень мэдэхын 
тулада, урдаж а байһан уһанда табихада, алц талань уһа  
у р уугаа  хараад урданаб, тэрэнь ү зү ү р  гэж э тоологдодог.. 11



— Зай, һүүлш ы н бэрхэ юун бэ?—гэж э Губиин ваан 
хүндөөр амисхалан һураба.

—  Ьүүлш ы н, дүрбэдэхи  бэрхэ болбол хоср могой бай- 
гаад, алиниинь эрэ могойб, алиниинь эмэ моцойб гэж э ил- 
гар уул ха аргагүй байдаг. Тэрэш ье даа бараг юм ааб даа . 
Тэрэниие, ваан ноёнхай, та өөһэдөо таана бэзэт,—гээд , Х у р -  
са хүбүүн  зорю ута гасаалаад, дуугай  боложо, доошоо ха- 
рана.

Губиин ваан уураг тархиннгаа ш эргэхэеэ һанатараа бо- 
добошье һаа, яажашье таажа ядаба. Губиин ваан байгаад, энэ 
бээлэйн ш энээхэн бэдьхэдэ баһамжалуулжа ябаха болобо 
гүб гэж э зэбүүрхэбэш ьс, энэ хүб ү ү гээ  аядажал ябаха болоо 
хаб даа гэжэ Һ ан аад:-Х урдан  ухаата Х уреа хүбүүмни, эхил- 
һэн юумые эсэстэнь х ү р гэх эд э бэедэ хүнгэн агша. Т эрэ  
хөөрэлдөйгпө үр гэл ж элүүл ж э орхиходомнай яахаб?— гэж э Г у
биин ваан аядан һууж а хөөрэбэ.

— Аа, тиигээ паа болохо. Хоёр могойн эрэ эмые нлга- 
руулхы н тулада, хоёр янзын элһэ адхажа үгэхэ хэрэгтэй. 
Эрэ могойнь заабол ш эрүүн элһэ даража гарьхалха, эм» 
могойнь зөөлэн элһэ ш элэж э хэбтэхэ. Ваан ноён, дүрбэн  
бэрхэ гээшэмнай иимэл байнал д а а ,-г э ж э  Х ур са  хүбүүн  хэ- 
лэбэ.

— Х урса хүбүүн  гэж а лэ нэрэ ш энгээһэн байгааш. 
Д үрбэн бэрхэ иимэш үүл байха гү  гэж э һанагшыемни, ,зү -  
бөер лэ хэлэбэ'ш. Б эрхэ хүб^үн баГшаш!—гэж э Губиин ваан 
мэдээш ьегүй һаа, мэдээш э болоно.

Баһа үни удаан хүлеэлгэн болохолоор, мүнөө түш эмэл  
ендэр дээрэ гаража:

— Тэмээнэй һүүлэй  газарта тулаагүйдэ, тэхын эбэрэй  
тэнгэридэ хүрөадүйдэ хэлэхэеэ хэлэгты! Үлэ тиибэл бэедэ»  
гомдохот,— гэбэ.

Губиин ваан өөдөө үндэгэд  гэж э бодоод, хурдан ухаата  
Х урса хүбүүнэйнгээ хөөрэжэ үгэһы е х у у  дууһ ан  хэл эж э, 
Манжын хаанай зүг]шн гаргаһан таашагүй дүрбэн бэрхые 
таажа, тэрэ жасаа дээрэ байһан хаан, ваан, түш эм эд носд 
хүн зондо гайхуулба.

Х ур са хүбүүнэй аша туһаар Губиин ваан таагдаш агүй  
.дүрбэн бэрхые хаанай жасаа дэнрэ тааһандаа „Губиин мэр- 
гэн ваан“ гэж э нэрэтэй солотой болоод, Х ур са хүбүүнтэйгээ- 
өөрынгөө орон нютагта бусаж а ябахадаа, „энэ хүбүүн эй н гээ  
аша туһаар, тархияа табижа үхэхынгөө орондо, нэрэ соло  
дээр ээ „мэргэн“ гэһэн нэрэ нэмэбэб,“— гэж э һанажа ябаба.

* *
•X-

Губиин мэргэн ваан нютагаа бусахатайгаа хамта, хурса  
хүбүүнэй  эжы абиень гэртээ д ү тэ  шадар нүүл гэж э асарба.
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Албандань ямар бэрхэ асуудал н ууд  тохёолдоноб, мүнөө х у -  
■бүүнһээ хододоо зүбшөөл һурадаг болобо.

Тиигэж э байха уедэнь нэгэтэ Губиин мэргэн ваанда 
ту р гэн  ерыт гэһэн яаралтай уряал яаманһаань ерэбэ.

— Намайе ехэ яаралтайгаар ерэхэ гэһэн уряал яаман- 
һаамни ерээ, тэрэ ямар удхатай байба гээш эб? Ши, хүбүүн , 
тэндэ ошолсохо гүш ?—гэж э һураба.

— Болохол даа, —гэбэ.
Хоюулаа хөврэлдэһөөр хүр эхэ газартаа хүрэж л ошобод. 

Яаманай туш эмэд ноёд бэлэгэй харюуда ямаршье бэлэг эль- 
гөэхэеэ ойлгожо ядалдан байбад ха.

Губиин мэргэн ваанай оромсоор, хүн зон хоёр тээш ээ  
хаха һүрэн , зай табижа угэбэ. Туш эм эд ноёд хундэтэй д э э 
рэ хүлеэн угтанад.

— Зай, амба ноёд, ямар асуудал  ш иидхэхэ хадаа, намда 
уряал табибаг?—гэж э Губиин мэргэн ваан тэдэнээ тоо- 
шоонгүй дуугараадхиба.

— Губиин мэргэн ваан! Өөлэд Монголһоо алта мүнгэн  
бэлэг манда ерээд байна. Тэрэнэй харюуда ямар бэлэг эль- 
гээхы н тухайда хэлсээн боложо байна. Танаи зүбшөөлые хү- 
леэнхэй байнабди,—гээд , алта мүнгэн бэлэг асаржа харуул- 
на. Губиин мэргэн ваан тэрэнииень абаяса харагша болоод:

— Байтараа хөөрэлдуүж эм ди,—гээд , гаража ябашаба. 
] ’азаа гарахатайгаа хамта:

—  Зай, шимни энэ бэлэгэй харюуе тайлбарилжа угэхэ  
болоолши даа. Ямар харюу таарамаар гэж э һананаш?—гэж э  
Х ур са  хүбүүн дэ аятай зохидоор хандаба.

— Хариһаа ерэһэн алта мүнгэн бэлэгые һайн гэхээр  
]ш энж эж э узэхыенынье узэбэ гээш эб. Тэрээн дээр э таама-
гаар тэмдэг табнба аа гү гэж э бодоо һэм, —гэбэ.

—  Ямар тиимэ таамаг тэмдэг байбаб?
— Таамаг гү ?  Танай орон -нютагта „бүтүүе тааха, ха- 

т у у е  хамхалха“ мэргэн ухаатай хун  түрөө гараа г ү  гэһэн  
туршалганай бэлэг ерэһэн байна.

— Зай, ямар харюу үгөө һаа, зохисотойб?
— Харюу гу? Талин тарбаган таһараа бэш э, хадын 

’ хара ш ул уун  хайратай бэш э, тас ш убуунай удэн  мундаха
бэш э. Энэ бугэды е хамтаруулаад, бэлэгэй харю уда эльгээ- 
ж эрхигты !—гэбэ.

—  Хайшан гээд?
— Хайшан гээд  гу? Тарбага бүтуүгээр  үбш өөд, арһан 

' еоонь хара ш ул уу , тас ш убуунай нэгэ у д э  хээд, тэрэнээ
дээһ ээр  таһа "хү'леэд, бэлэг болгон абаашажа бариха байна. 
Т эрэ бэлэгээ эзэндэнь хүр гэж э ошоходоо, бүхэтэр  эрьеын 
мяха дууһ ан  эдихэ нэгэ тушэмэлые бэелээрээ абаад ошохо 
хэрэгтэй ,— гэж э Х ур са хубуун  иигэж э һургаал болгожо, Гу- 
биингаа мэргэн ваанда хэлэбэ.

Губиин мэргэн ваан хүбүүн эй  хэлэһэн \^ые мартажар-
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хина аа гүб гэж э һанаад, аман соогоо дабтан хэлэ х эл эһ ээр  
орожо ерэмсээрээ:

—  Энээндэ харюу ү гэх эд э  бараг. Барандаашье сугларж а  
зүбш эһэнэй хэрэг юун байгааб!—гээд, ехэлигээр хараашалан 
һууна.

—  Тамнайл айладхажа ү гэх э  болобот,— гэж э түш эмэд  
ноёд гуйна.

— Талын тарбаган таһараа бэш э, хаднн хара ш ул уун  
хайратай бэш э, тас ш убуунай үдэн мундаха бэш э. Энэ бү- 
гэдые хамтаруулаад, бэлэгэй харюуда эльгээжэрхигты ,— гэбэ.

— Хайшан гээд?
— Тарбагапай арһые бүтүүгээр  үбш өөд, тэрээн соогоо 

хара ш ул уу , тас ш убуунай нэгэ ү дэ  хээд , тэрэнээ дээһ ээр  
таһа уяад, бэлэг болгон Өөлэд Монголдо барнха байна. Тии- 
хэдэ бүхэтэр  эрьеын мяха дууһ ан  эдихэ хүн түш эмэдэй  
дунда бии гү?— гэж э түш эмэд ноёдой ш эг шарайнуудыень  
ээлж элэн шэртэн хараба.

- Байха, байха... Тэрэмнайшье олдонгүй яахаб...— гэж э  
олоной дундаһаа нэгэ аманай д у у  гарахалаар, тэндэ байгаа- 
шад шаг ш ууяан бол он, дарьяса энеэлдэш эбэ.

— Хэн байнаб?
— Үбгэн түш эмэлһөө эхилээд, эрьеынгээ мяхые эди - 

ж эрхихэ туш эм эд ноёдой дунда олоороо бии бэш э юм гү?—  
гэж э хүдеө талаһаа ябаһад»»үн тэдэнэрые наадалан дуугар -  
жархиба.

- Тиигээл һаа болоО. Үбгэн түш эмэл, та бэедээ най- 
данги г у т ? -г э ж э  Губиин мэргэн ваан һуран һууба.

Олон хүнүүдэй  дундаһаа халза малаан тархитай, убгэ-  
жөөл тээш ээ ород гэж э ябаһан нэгэ түш эмэл бодоод, халзан 
тархияа эльбэсэгээгээд:

— Залуудаа нэгэ эрьеын мяхые холхихон эдиж эрхигш »  
һэм. Мүнөөшье һаатахагүйб,— гэж э харюусаба.

— Зай, тиигээ һаа убгэн түш эмэлтэй арбан наһатай 
хүбүүхэш ш е тэндэ ошолсохоор томилхо болобобди,— гэж э  
Губиин мэргэн ваан хэлэбэ. Нэгэш ье хүн арсанагүй. Тиигэ- 
бэшье һаа ямар бодолоор арбан ваһатай хүбүүниие томилхо 
болобо ааб гэж э хүн бүхэи доро дороо бодоно. Губиин мэр
гэн ваан баһа арбаадхан наһатай хүбүүнэй хэлэгш ээр хэлэ- 
ж э, олон зоной дунда гайхуулба.

Үбгэн түш эмэлэй мордохо дээрэнь, Губиин мэргэн ваан 
иимэ захяа үгэбэ:

—  Энэ заахан хүбүүнэйнгээ үгэ  хүүр ээр  ябабалтнай, 
хэрэгтнай гүй сэд  бүтэхэл байха,—гэж э ш эхэндэнь ш эбэд  
гэбэ.

*  *»
Нэгэ үглөөгүүр үбгэн түш эмэл арбан наһатай хүбү-үн- 

тэй сугтаа олон зоной хэрэгээр  мордобо ха. Үни удаан хоюу-
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лаа ду у га й н у у д  ябана. Олон хоног ошожол байна. Хоёр  
аяншан ябаясал ябана. Тиигэж э ябаһаар Губиин мэргэн jm a- 
най захиһан захяа һанаандань гэнтэ оробо.

— Зай, хүбүүн , харгын зугаа гаргажа ябалши. Өөлэд 
Монголдоо хүрэхэ болоясо ябанабди. Вишни убгэн байнам. 
Шимни бури зал уу байнаш. Тэндэ ороод байхадаа, юун гэя!э 
хзл зхэ хөөрэхэ болонобибди?—гэж э убгэн туш эмэл мэхэтэй- 
хэнээр дуугарба.

—  Үбгэн туш эмэл, намайе хулисэгты ! Х оёр^ш одөөрөө  
хараагүй аад, хоёр ш эхээрээ дуулаагуй  аад, миил хин хөө- 
рэһэнэй хэрэг бии аал? Зориһон газартаа золгон уулзан  
байгаад хөерэлдөө һаамнай, һураггүй дээрэ байха аа гү гэж э  
һанагданал,—гэбэ.

Үбгэн түш эмэл хүбүүн эй  тиигэжэ харюусахадань, ула- 
гад гэж э доошоо хараад, дуугай  болошобо.

* **
Үбгэн туш эмэл арбап наһатай хүбүүн  хоёрые Өөлэд 

Монголoii амбад ноёд айлшан зангаар хүлеэи, угтан бай- 
бад ха.

Тала дунда, зүлгэ ногоои дээрэ, тодхоһои табхар са- 
гаан ш энэ һэеы гэртэ сай, сагаан эдеэн ехээр дэлгэрбэ. Тэ- 
рэнэй һүүлээр  бүхэтэр бүхэли эрьеын мяхан табнгдаба.

Үбгэн туш эмэл хамсыгаа хойшонь ш ууж а, баруун та- 
шаан дээр ээ һуйбадаад ябаһан мүнгэлүүлһэн эш этэй хута- 
гаа гаргажа, бухэтэр  эрьеын мяхые бүхэлеэр залгихаһаа  
бэшые м эдэхэгүй байһандаа у у са  талаһаань отолхоёо һа- 
нана.

-  Болииш, тиигэжэ огто болохогүй юм! Минииигээ эди- 
хэ зэргые мяха үгөөд, саашань өөрөө эдихэеэ мэдээрэйт. 
Э дихэдээ толгойһооиь захалжа эдеэд, толгойнь яһые бала 
химэлжэ табяад, хойшонь эди эдиһээр һүүлдэнь хүрэтэр  
дууһан эдиһэнэйнгээ һ уүлдэ, һүүлэйнь яһые бала хазаад, 
табаг соохи яһан дээрэнь табяад үгөөрэйт. Тиигэбэл нэгэ 
ухаан байха,— гэбэ.

— Зай, зай, тэрэл болохотой ш энги һанагдана,— гэбэ  
үбгэи түшэмэл. Тиигээд хүбүүнэй  эдихэ эпэ тэды мяха 
үгвөд, оүхэтэр  эрьеын мяхые толгойһоонь захаляса эдиж э  
оробо ха. Толгойнь яһые бала химэлжэ, табаг дээрэнь табяад, 
һүүлдэиь хүрэтэр  дууһан  мүлжэһэнэйнгөө һ үүл дэ, һ үү- 
лэйиь яһые бала хазаад, тэрэ яһаараа дараад, табагнень бу- 
сааба ха.

Тэндэ айлшадаараа байлсаһан Өөлэд Монголой түш эм эд  
ноёд яагаа һонин заншалтай юм гэж э гайхалсаба.

Тэрэнэй һүүлээр  убгэн туш эмэл Өөлэд Монголой бээ- 
сэд э1 бэлэгээ бариха дээрээ:

1 Бээсэ—эгээ ахалагша түшэмэл.
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— Танай алта мүнгэн бэлэгэй харюу болгон, тала хээ- 
р ээр  хусаж а ябадаг тарбаганай арһан орёолтогой бэлэг ба- 
ринабди,—гэж э бээсэдэнь тэрэнээ барнба.

—  Танай бэлэгтэ ехээр баясанам!—гэж э тэр,* бээсэ, бэлэ- 
гыень абахадаа, энээн соонь юун байба ааб гэж э ехэ һонир- 
хобо. Тэндэшье һ ууһан түш эмэд ноёд һонирхон > хэбэртэй. 
Арбан наһатай хүбүүн  тэрэ бүгэды е ш энж эж э 1 ууба.

Айлшадаараа хөөрэлдэн хонохо гэж э Ө өлэд" Монголой 
нэгэ түш эмэл үлөөд, хөөрэлдэж э һууһаар:

— Танайхин хэр баян зон аабта?—гэж э һураба. Тиихэ- 
дэнь бэлэгэй харюу хүргэж э ерэһэн үбгэн түш эмэл хүбүүн  
тээш ээ хилам гэж э хараад, дуугай  һууш аба ха. Үбгэн түш э- 
мэлэй дуугархы е хүлеэж э ядаад:

— Юун байхаб даа, һорьмоһоной тэды ааб даа,—гэж э  
Х у р с а х ү б ү ү н  харю усаад:—Үгы, танай Өөлэд Монголой зон— 
хэр үнэр баян зон гээш эбта?— гэж э асууба.

— Манай Өөлэд Монголой зон үнэр баян ааб даа. Тол- 
J гойн үһэн мэтэ олон байха,— гэж э Өөлэдэй түш эмэл һайрха-
- ба. Тиигэж э хөөрэлдэһөор бариһаар нойрсошобод ха.

Хойто үдэрнь ёһото уряа’л ерэбэ ха. Тэндэ ошохо гэж э
- түхеэрэлгэ хэж э байһаар:

— Зай, убгэн түш эмэл, мүнөө тэндэ юун болохоо бай- 
наб гэж э мэдэнэ г ү т ? - г э ^ и  хубуун  һураба.

— Хари, мэдэхэгүй. Шимнил мэдэж э байгаа бэзэш .
— Тэндэ ехэхэн хүндын бэлэдхэл байха ёһотой. Архи  

сх ээр  дэлгэрхэ байха. Та һогтод гэхэлээрээ шалшаа гаргаа- 
ша болооройт. Би танаа хоригшо болоод асархаб,—гэбэ.

Хоёр айлшан уряалда ошобо. Өөлэдэй туш эмэд ноёд
- олоороо сугларанХай. Х үндэ гээш энь ехэхэн байна. Аяг 
. соохи арза альган дээгүүр  гүйнэ. Х ундага соохи мэлмэрх;

хурган д ээгүүр  дамжана. Х ун зон һогтожо, хүхю ун сэнг 
лиг болоно.

Тиигэжэ байха үедэ үбгэн түш эмэл һогтоошо болоо
• шалшаа хэж э эхилбэ.

— Түш эмэл ноён, хүлисэгты ! Ууртайш ье һаа, ухаатаи  
< бэлэйт. Б ууһан гэртээ ошожо, амаржа нойрсогты,— гэж э >

л ээд , Х у р са  хүбүүн  үбгэн тушэмэлөө дүнгэж э абаад,
> шаба.

Тэрэ хоёрой бууһан гэртээ ерэхэдэнь, гэрынь ондоо
• тээ табигдашаһан байба.

— Яагаа ж эгтэй юм! Манай байдаг гэр эндэ һэмнэй,—  
гээд , тэрэ гэрэйнгээ һууриһаа нэгэшье алхам хаж уу тээш ээ

3 зайлангүй Х ур са хүбүүн  тэрэ дороо зогсобо. Тиихэдэнь Өөлэ- 
дэй түш эм эд ноёд тэрэ гэрыень асаржа, хууш ан һ уури  дээ-

- рэнь табибад ха.
Найр зугаа, хөөрэлдөөн дүүр эж э, үбгэн түш эмэл хубүүн  

хоёр ор'он нютаг тээш ээ гэш хүүлбэд .
Энэ үбгэмни „үбгэрсөө ухаагүй , үлтирсөө ш үлэгүй"
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байба алтай, баарма,— гэж э Х ур са хүбүүн  бусалгандаа иигэ- 
жэ бодожо ябаһан юм. *

Айлшад мордобо гэж э, Өөлэдэй бээсэ хүн  зоноо, түш э- 
мэд ноёдоо—бултыень еуглуулба.

— Заи, тэдэ түш эмэлгэй манай зүгһөө хэн түш эмэл  
хододоо сугтаа байлсааб? Тэрэ түш эмэл юун болооб, тэрэ- 
ниие нэгэшье үгэ үлөөн дуһаангүй хэлэж э үгэг,— гэбэ.

Холын газарһаа ерэһэн түш эмэлтэй сугтаа Сайлсаһан 
түш эмэл олон зоной урда гаража, юун болооб, тэрэнние д у у -  
һан хеөрэж э үгэбэ.

— Таанар энээн тухай юун гэж э бодонот? Таанар бул- 
тандаа хамар дорохоноо харадаг байнат!—гэж э Өөлэдэй бээсэ  
удаалагш а түш эмэд ноёдоо зэм элж эрхёод, саашань иигэж э  
хэлэбэ:

— Тэрэ түш эмэл, бүхэтэр эрьеымнай толгойһоо эхнлж э 
зд и хэдээ , Өөлэдэй эгээл  ахалагша түш эмэл тоотой намайе 
эдеэ. Х ү зү ү  һээрыень эди хэдээ, минии удаалагш а туш эмэд  
ноёд таанарые эдеэ. Һүүлэйнь яһые бала химэлээд, тэрээ- 
гээрээ табаг соохи яһа хуш ахадаа, маниие бултыемнай эди- 
жэрхёо! һорьмоһоной тэды гээш э хадаа һорьмоһон үсөөншье 
һаа абхуулдаггүй  мүнхэ юм. Харнн толгойн үһэн гээшэмнай 
һарадаа абхуулж а байдаг. Тэрэш элэн манай Өолэд Монгол 
ута наһагүй гэж э хэлэгдэһэн  удхатай болоно. Байжа байһан 
гэрыень урплжа ондоо тээ ‘табихадатнай, тэрэ заахан хүбүүн  
тэндэ орожо үгөөгүй. Тэрэ хадаа таанарта альганайшье зэр- 
гын газар үгэхэгүйбди гэнэ гээш э. Үбгэн түш эмэл шалпгаа 
гаргахаа һанаа. Тэрэ юун бэ? Дайлалдаашье һаа, дайлалдая 
гэнэ бш уу. Бидэ алта мүнгэ бэлэг болгон эльгээгээ һэмдп. 
Т эдэнэр манда юу асаржа үгөө гэж э һананат? Энэшни иимэ 
ухаантай юм. Тас ш убуун  болоод дээш ээш ье ниидэжэ гара- 
шоо һаатнай, тарбаган болоод газар доро ороошье һаатнай, 
ш улуун  болоод газар дээгүүр  тараашье һаагнай, иигэжэ 
дээһ ээр  барнжа хүлиж эрхихэ шадалтайбди гэж э сэхэ хэлэ- 
һэн удхатай. Иимэл хүсэ  шадалтай мэргэн ухаатай хүн зон- 
до ямаршье хааш уул дайлалдаха һэдэлгэ гаргаха аргагүй  
гээш э!—гэж э Өөлэдэй бээсэ, эгээл  ахалагша түш эмэл, иигэ
ж э хөерэж э үгэбэ.

Энэ арбан наһагай хүбүүнэй  хаана яанагүй сэсэм эргээр  
хөөрэжэ ябаһаи ушарынь хожомой хожом арад зоной дунда  
дуулдаж а, алдар солотой болоһон юм гэлсэдог.

2. Сказки 17



ЛЛТАН ҮЯДЭГЭН.
Урдань хада нэгэ үгытэй хүн ябаа гэхэ. Тэрэ хүн хоёр  

хүбүүтэй  байба. Ү хи бүүдтээ эдеэ хоол, хубсаһа хунар олохом 
гэж э ондоо орон нютагта ябашана.

Тэндэ нэгэ баян айлайда олон хоног соо ажал хүдэлм э- 
рииень хэж э, арай шамай гэж э табин мүнгэ хүл һ э олобо. 
Орон нютагаа бусаха саг болоо хадаа гэж э гэр  тээш ээ гэш - 
хэлбэ.

Тиигэжэ ябаһаар харгы замдаа тахяа тэбэреэд ябаһан 
нэгэ хүнтэй уулзаба.

— Наймаанай г ү ? —гэж э асууба.
— Наймаалхадашье яахаб,—гэбэ.
— Үнэ сэн юун бэ?
— Табин мүнгэтэ.
Тиигээд мүнөөхи үгытэй хүн үнэ сэн арсалдангүй, ори 

ганса табин мүнгөө гаргажа үгвөд, тахяаень тэбэреэд саашал- 
на.

Г эртээ бусахадань, баабаймнай улааи залаата тахяа бэ- 
лэгтэй  ерээ гэж э үхибүүды нь ехэ хүхинэд.

Тэрэ тахяадаа пеэш эн дороо аятайханаар байра уурхай  
заһаад, тэндэ байлгаба. Нэгэтэ үглөөгүүр  тахяань дуугарна. 
Гэрэй эзэн эхэнэрэй ош ооддаран  гэхэдэнь, тахяань ш у л у у в  
үн дэгэ гаргаад, дуугарж а пууна.

— Ямар ж эгтэй тахяаб! Тахяа байгаад ш улуугаар үн* 
д эгэл хэ,—гэж э үбгэ һамган хоёр уйдана.

— З э , яахаб даа! Ш улуу мэрэж э һууһанай туһагүй , 
хэрэгтэй  хүн абажашье болохо, — гээд , убгэниинь тэрэ ундэгөө  
үбэртэлөөд, наймаашанда ошоно. Наймаашанай харан гэх эд э , 
тэрэ үндэгэниинь сула алтан байба.

— Намда худалда, намда худал да!—гэж э наймаашад 
буляалдажа, шаг ш ууяан болошоно. Эгээн дээдэ үнэ сэн үгэ- 
Ьэн наймаашанда үндэгөө худалдаад, тэрээгээрээ бүд бараа, 
эдихэ хоол худалдаж а абаад, ара мүрэдөө арай гэж э үргэлэн  
гэртээ бусаба.

Улаан сурба үхи бүүд ээ хубсалуулаад, эдеэ хоолтойхон 
болобо. Д үтэ шадар һууһан баян айлайхид энэмнай гэнтэ хаа- 
наһаа зөнри хуряадаг болобоб гэж э хара бүридөө унана. 
Ь үүлэй  һ ү ү л д э тахяагайнь алтаар үндэгэлдэгы е нэгэ най- 
мааша зайгуул лама мэдэжэрхибэ ха.

Тэрэ лама алтаар үн дэгэл дэг тахяаень ямар арга мэхээр  
гартаа оруулж а эдихэмни ааб гэж э, уураг тархиингаа бусал- 
хаяа һанатар, бодолгодо хатана. Т эрээнһээ хойшо наймааша 
зай гуул  лама мүнөө үгытэй хүнэй гэртээ бии үгыдэнь гэртэнь  
ябадаг болобо ха.

Алтан үн д эгэн үүдээ наймаалаэд, гэр бараагаа һ эр гээж э, 
хүн  шэнги һ ууха  саг тулажа ерэбэ гү  гэж э тэрэ хүн бо-
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доод, нэгэ үглөө алтан үндэгэн үүдээ суглуул аад , ондоо ор^н 
нютагта ябашаба.

Тэрэнэй ябахатай хамта зайгуул лама мэдүүлэнгүй тэ- 
дэнэйдэ ошожо, алтаар үндэгэлдэг тахяагайнь х ү зү ү е  хуха  
муш хаад ябашаба. Нэгэ хэды болоод эрьежэ ерэхэдэнь, үгы- 
тэй хүнэй үхибүүд үхэһэн тахяагаа тойроод уйлалдажа һ у у -  
бад.

— Үхибүүдтнай юундэ уйлалдабаб?—гэж э тэрэ лама 
хара мэхэтэйгээр эхэһээн ь асууба.

— Тахяамнай ү^хэшөө,— гэж э эзэн эхэнэр харюуоаад, 
б у р у у  тээш ээ хаража, нюдэнэйнгөө нёлбоһо аршана.

— Зай, дэмы юумэндэ уйдаһан гашалһанай хэрэг юу 
байгааб? Энэ тахяа ш убуунһааш ни байтагай гэгээн  габжа, 
гэбш энэр наһа барашадаг бш ууу—гэж э хэлээд, үлэ мэдэгш э 
болоод һууна.

— Үгы даа, тахяамнай миин тахяа бэшэ юм һэн даа. 
Алтаар үндэгэлж э, манайнгаа ами хоол залгажа байһан юм,— 
гэж э гэрэй эзэн эхэнэр харюусаба.

— Ай, зайлуул! Тиимэ юм гү? Ю ушье дуулахаш ,—гээд, 
наманшалан м үргэж э, аман соогоо гүбэнэнэ, ш эбэнэнэ.— 
Үгы, ТШ1ХЭДЭЭ энэтнай гэгээн бурханһаа табилгатай, арюун 
ш убуун  байба алтай? Тиимэ һэн хадань би, лама гэгээн, 
бурханай шаби хадаа, гэгээндэнь дэгдээж э ү гэһ ү ү б  даа,— 
гэж э дуугараад, һамганай урдаһаа мэхэтэйгээр хараад һ у у -  
на.

— Ламбагай, танай зарлигаар болог даа,—гэж э тэрэ 
эхэнэр аман соогоо гүбэд  гэ^э.

— Зай, тиигээ һаа һуултагүй . Энээхэнээ һайн гэгш ээр  
нооһыень зулгаагаад, нэгэш ье ү д э нооһо газарта унагаан 
дуһаангүй, галда арюулжархиһанай һ уүлдэ, мяхыень дууһан  
шанаад, .минии урда байһан бурханай ш эрээ дээрэ, ш үлэ 
уһатайень табижархигты,—гэж э захираад, үбэрһөөи хонхо 
дамааряа гаргажа, урагш а хойшоо найган һ ууж а, h o m o q  ун- 
шана. Ь у у д  гээд  лэ хонхон тогоон соо бусалж а байһан мя- 
хан тээш э хнлам гэж э харана.

Тиигэжэ байтар тахяагай мяхан ш үлэтэйгөө ш эрээ 
дээрэ дэлгэрбэ. Наймааша зайгуул лама нэрын тэдыдэ ёпо- 
лон, бурханда ургэгш э болон һууһаар, тахяагай мяха эльгэ 
бөериһөө бэшыень х у у  дууһан  эдижэрхёод:

— Зай даа, танай хэрэг энэ тэдыгээр бүтэбэ ,—гэж э 
дуугараад, ш амдуухан газаашаа гарашаба.

Ламын гарахатай са су у  хоёр үхи бүүд  гүйж э ерээд: .'1
— Яагаашьс хомхой лама гээш эб? Тахяагаймнай мяхые 

дууһан эдеэд тонилшобол,—гэлдэн байхадань:
— Эльгэ бөөри табагай оёор болгон үлөөгөө бэшэ гү?  

Газар дээрэхи гансахан амитанайнгаа мяханһаа ама хүрэхэт- 
най яагааб? Ехэ юумые ехэ гэж э баярлахагүй^ бага юумые 
бага гэж э шамарлахагүй юм,—гэбэ эхэнь.
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— Тиимэшье г ү даа ,—гэж э байгаад хоёр х ү б ү ү д эй  нэ- 
гэниинь эльгыень, нүгөөдэнь бөөрииень эдибэд ха.

Тэрэ үедэ мүпенхи зайгуул  лама айлһаа холохон ошоод, 
хаш харжа байгаад нёлбоно. Яахашье аргаар алта мүнгөор 
нёлбожо шадабагүй. „Байза, алтан үндэгэниинь эльгэ  
бөөридөө ш энгэш эһэн байба алтай“ , —гэж э бодоод, ш ам дуу- 
хан гэртэ ороод:—Эндэхи эльгэ бөөри хаанаб?—гэж э лама 
асууба .

— Табагай оёор үлөөбэ гэж э һана&д, үхибүүдтээ абажа 
үгөө һэм. Яагааб? А л н ...—гэж э үгытэй хүнэй һамган айн- 
гяар асууба.

— Ээ даа! Хэрэгтнай бурууташ аба! Хоёр хүбүүнэйн гээ  
ами һүлдыень алдажархнбат!—гэж э айлган дуугараад, гар- 
хяа адхаад, доошоо хаража, дуугай  болошобо.

— Ай, дайда! Ламбагай, яагаа, юун болооб? Тайлба- 
рииень хэлэж э, хайраа хүргы т,—гэж э гуйна.

— Юун яяр яндан нохойнууд гээш эб! Бурхан тэнгэридэ  
табиһан, буянда зорюулһан эльгэ бөөри юундэ эдибэ гээш эб?  
Хараарай үзөөрэйт, хоёр гурба хоногһоо хооһоор хараад һ у у -  
хыетнай дуулахаб. Бурхан тэнгэридэ б у р у у  харагдаһандаа 
үхибүүдтнай мяхан бэеэрээ хии агаарта хиидэн ошохол бай
ха ,— гэбэ.

—  Ай, зайлуул! Ламоагай, абарал б у у л гы т !-гэб э  гэрэй  
эзэн эхэнар.

— Абарал гү ?  Х эрбэеэ хоёр хоногой турш а соо үхибүү- 
дэйнгээ эльгэ бөөрииень минии урда, энэ бурханай ш эрээ  
дээр э, табижа шадаагүй һаа, таанар өөһэдөө бурхан тэнгэрн- 
дэ б ур уу’ харуулан, аюулта хэһ ээл тэдэ орохо байхат,—гэж э  
сухалтайгаар ү ү д э  үрхыень нэш ээд гарашана.

Үгытэй хүнэй һамган тиигэжэ дуулаһаар үхэдхэн  уна- 
шаба.

HaftSiaainaH зайгуул ламын газаа гарахадань, тэрэ хоёр  
үхибүүдэй  нэгэниинь алтаар нёлбожо, нүгөөдэнь мүнгөөр  
нёлбожо байбад ха. Тэрэниие зайгуул  лама харамсаараа хо- 
роо ехээр бусалан, заал һаа өөрынгөө хара хэрэгы е бүтээж э  
шадахал байхаб гэж э дасан дугам тээш ээ талииба.

Тэрэнһээ хойшо хоёр хоног үнгэрбэ. Ү хибүүдэй  эльгэ  
бөөриин тухай зайгуул  ламада мэдээ ороногүй. Т эрэ ламын 
хүл егж э ядаад, уу р  сухалаар бусалж а пууха  үедэнь, хүдөө- 
гэй нэгэ залан гэнэн хүн орожо срэнэ ха.

Тэрэ хүн бурханда зальбарһанайнгаа һ үүл дэ:
— Ламбагай, би үгы тэй я д у у , тулю ур хүн  гээш эб. 

Хайра хүр гэж э, намда бурхан тэнгэриһээ буян буулгаж а  
үгы т,—гэмсэ һүгэдэн байба ха.

„Яагаашье һайн юумэ дайралдабаб, Энэ хүнөөр хара  
хэр эгээ бүтээхэл  болоо хаб“ ,—гэж э бодоно.

— Зай, яахаб даа, туһалж а үзэнэ бэзэб. Паашаа д ү т э  
һ уугты ,—гэж э ехэ илдам зөөлөөр хандаад, шоо табижа оробо.
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Үни удаан үзэл  үзэж э, аман соогоо гүбэнэн шэбэнэн  
һууһаар:

— Үе наһаараа хэлэш эгүй муухай юумэ хэж э ябаһан 
байна гээш эш . Тэрэшни энэ үзэл  хараада тодо элеэр ороод 
байна. Тиимэһээ бурхан тэнгэридэ б у р у у  харуулж а, һуудал  
байдалшни эр и гд у р и г  байна. Х эрбээ тэнгэри бурханда үргэл  
үргөв һаа, нүгэл шэбэлшни арилжа, һайн ажа жарган һ у у -  
ха байнаш,—гэбэ.

— Ламбагай, ямар үргэл байһыень хаража хэлэягэ хайр-
лыт!

— Е хэхэн эрилтэ байна. Тэрэниие дабажа гарахашни 
ямархан ааб? Турш аад үзэх э  болобо гээш эш . Энээндэ хоёр  
үхибүүдэй  эльгэ бөөрэ заатагүй хэрэгтэй болоно,—гээд , ню- 
дөө аняаша болои, аман соогоо гүбэнэнэ.

— Ай, бурхан!
— Эндэһээ зүүн урда зүгтэ һуудал байдалтай нэгэ хү- 

нэй хоёр үхибүүдэй  эльгэ бөөрэ тэрээндэ таарамаар байна,— 
гэж э хэл ээд , шоогоо баһа табина.

Танил нүхэрэйнь үхибүүды е энэ ламын хардаха гэһэн  
һэдэлгы е мүнөө хүдеө шотагай хун һайн мэдэһэн дээр эһ ээ  
нэгэ арга шадалаар тэрэ үхибүүдэй  ами бэеыень абарха бо- 
доо гэж э бодоод, ламын хэлэгш э үгэ хүүры с арсаигүй, 
зүбш өөһэн болоно. Тэрэ зайгуул лама ошохо харгы замыень 
заажа үгөөд, нюдэтэ юумэндэ харагдангүй, ш эхэтэ юумэндэ 
дуулдангуй , тэрэ хоёр үхнбүүдэй  эльгэ боерыень асаржа 
үгэхөөр  захирба.

*  *# *

Мүнөө гэнэн залан хүн , дасан дуганһаа гараһаар, танил 
айлайдаа сэхэ ошобо. Ошоходонь, хоёр үхи бүүд  газаагаа наа- 
дажа бай над.

— Зай, үхибүүд , алтан үдэтэй  нэгэ тахяа ой соогуур  
гүйж э ябана. Тэрэниие барижа ш адаагүй гээгдэбэб. Намтай 
сугтаа ошолдожо, тэрэниие барилсажа үгэгты л даа,— гэбэ.

Алтаар үндэгэлдэг манай тахяагай хани ябажа ябаба гү  
гэж э һанаад, тэрэ хоёр ү хи бүүд  ошолдобо. Ой соо ороод 
ябаһаар мүнөөхи хүн иигэж э хэлэбэ:

— Ламын эдихэеэ байһан тахяагай бөөрые та хоёр  
эдеэд , алта мүнгөөр н<*лбоо һэн гүт? - гэж э һураба.

— Тиигээ һэм ди,—гэж э хоёр үхи бүүд  харюусаба.
— Тиимэһээ тэрэ зайгуул  лама та хоёрто хара боро 

хэхээр  байна. Тэрэ хара һанаата ламын даабаряар би та 
хоёрые алаад, эльгэ бөөрииетнай тэрэ хараал ш энгээһэн лама- 
да абаашажа ү гэхэ уялгатай болобо гээш эб. Тиигэбэшье та 
хоёройнгоо ами бэейе абараад, би өөрынгөе толгойгоор харюу- 
сууж ам . Тиимэ тула эндэһээ үтэр түргэн тэрьедэн, холын 
орон нютагта ошохо болобот. Тиигээгүй һаа эндэ амиды бай-
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жа шадахагүйт. Оргодон ошоһон тухайдатнай би эжы абадат- 
най дамж уулууж ам. И игээд зориһон газартаа золтой ябаа- 
райт. Нэгэ һайн сагай тэхэрхэдэ, бидэ хамтараад, тэрэ хара 
һанаата ламада харюу үгэхэл  байхабди,—гээд, хоёр х ү б ү ү -  
дэй хонгор шарайе хараад, „энэ хоёр үхи бүүд  хаана тэнэжэ 
тулиж а ябахаб даа“ гэж э хайрлана.

Хоёр х ү б ү ү д , тэрэ абарагшадаа баяр хүргэһэнэйнгөө  
һ үүл дэ, альган дээрэнь алта мүнгөөр нёлбожо:

— Ү лдэхэ даарахадаа энээгээр  манай аба эжы хоёртой  
сугтаа ами хоолоо залгажа һуугаарайгты. Амиды ябаа һаа, 
хоёрой нэгэндэ уулзахабди, — гэж э хэлээд, хоёр х ү б ү ү д  яба- 
шабад ха.

Тэрэ хүдеөгэй гэнэн залан хүн  үхибүүдэй  хойноһоо 
үни удаан, нюдэнэй хараа далда ороторнь, хараад гээгдэбэ. 
Ү хибүүдэйнгээ эльгэ бөөрын орондо юунэй эльгэ бөөреөр 
тэрэ хара һанаата ламаяа мэхэлхэмни ааб гэж э үни удаан  
бодолгото болон байтараа, нэгэ һанаа абажа, үдэш э оройхон 
болгоод, дасан дуган тээш э ошобо ха.

Лама бандинарай эдоэ хоолой үлөөдэһэ дутаадаһа, яһа 
уһа долёожо ябаһан эзэгүй  долоон нохойнуудһаа хоёр нохой 
барижа алана. Тэрэнэй эльгэ бөөрэнүүды е аятайхаиаар аяга 
табаг соо хэж э; зайгуул  ламын урда табихатайгаа хамта:

— Нюдэтэ юумэндэ адрагдангүй, ш эхэтэ юумэндэ д у у л -  
гангүй, танай захяае д ү ү р гэб эб ,—гэбэ.

Зай гуул  лама нохойй эльгэ бөөрэпүүдые хүндэтэй д ээ
рэ хүлеэн абажа:

— Танай хэрэгтнай энээгээр  д ү ү р ээ. Б урхан тэнгэриин  
буянһаа хүртэбэ гээш эт. И игээд гэртээ бусаж а байхадатнай 
болохо, —гэж э мүнөө хүндэ хандаба.

Тэрэ хүн „лама банди гээш эмнай иимэл хуурмаг мэхэ- 
шэн байба алтай“, — гэж э һанаандаа бүгэды е һанаад гараба.

Тэрэ лама нохойнгоо эльгэ бөөрэнүудые хубарагуудтаа  
ш ануулаад, „бурхан тэнгэридээ зальбарнам" гэж э дуугараад, 
залгижархиба. Тэрэнэй һ үүл ээр  табаг дээрээ нёлбоод үзэнэ. 
Алта мүнгөөр нёлбожо ш адабагүй. Хоёр гурбан хоногой тур- 
шада хоолойгоо хашан байжа нёлбоно. П үүлэй һ үүлдэ нёл- 
боһонниньшье гарахаяа болижо, хоолойигоо һөөлдэнгир боло
ходо, нёлбоһоо һанж уулан һ ууж а, занан хараан гээгдэбэ.

* **
Тэрээнһээ хойшо тэбхэр жэл үнгэрбэ. Хоёр хүбүүдэй  

аян замдань оло дахии гаталшагүй уһа мүрэн ушарна. Зарнм  
газарнуудга нарин могойн гулдирж а гарашагүй, нара һара 
халхалма бар тайга дайралдана. Х оёр х ү б ү ү д  газарай жэмэ- 
сээр  үл залгаад, тайга гала, хээрэ газарта хонолго баряад 
Ябана.
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Иимэ хүн дэ хүш эр дабалтануудые дабажа, уһ а  м^'рэ- 
нэй уташ ье һаа, харгы замай холошье һаа, хоёр х үбүүд  
■ондоо нэгэ орон нютагта оробо.

Ута аян замда ябаһандаа хоёр хүбүүдэи  ядарһаи тули- 
һан гээш энь аргагүй. Улагүй гуталаар үүргэн э долоогоно 
гэш хэж э, сарбуу захагүй самсаар хүйтэ нойтон доро ябажа 
ошобо.

„Ямар зэмэ хэһ эндээ орон нютагһаан оргозцр* ядарба 
тулиба гээш эбибди?*—гэж э өөдөө хаража энеэж э, у р уугаа  
хаража уярж а ябанад ха. „Хойтын хойтодо, хоёрой нэгэндэ 
хоро шарата могойнууд маанаргай дайралдахал байха",— гэж э 
хоёр х ү б ү ү д  нюдаргаяа зангидажа, занан саашалбад.

* *-*

Тэрэ үхибүүдэй  тиижэ төөрижэ ябахадань, харгы зам 
д ээр э  нэгэ орбогорхон гэрһээ бур-бур гэж э ш энгэхэн утаан  
гаража байба. Эндэ юун һ у у х а  юм ааб гэж э үүдыещь татан, 
үрхыень һэлин орон гэхэдэнь, үбгэн һамган хоёр һууба. Энэ 
хоёрой хүгш эрһэн гээш энь хэлэш эгүй. Үһэниинь бууралта- 
хаһаан нүгш өөд, гуулин шара болоЪон, нюдэнэйнь дээдэ  
зубхи  нюдөө хуш анхай—иимэ үбгэж өөлнүүд энэ хоёр х ү б ү ү е  
угтан тодон:

— Хэнэй хүб ү ү д , хэд  гаэш эбта?—гэж э һуран байбад
ха.

Тэрэ хоёр х ү б ү ү д  орон нютагһаан оргодожо, зобоһон 
тулиһанайнгаа тухай дууһан  хэлэж э үгэбэ.

— Ай, бурхан тэнгэри хараг! Энэ хоёр иимэхэн наһан- 
даа хэндэ м уу хээ гэбэш . Бурханай шаби, лама гэгээн бай
гаад, иимэ муухай хара боро ү ү сх эж э , зэмэ зонхогүй үгхи- 
бүүды е зобоохо туляаха уш ар байдаг юм гү?  Газар шагнаг, 
гахай дуулаг! Эндээ гэж э хэлэнэм ,—гээд , тэрэ хүгш эн хоёр 
хүбүүдтэ халуун сай аягалжа бариха зуураа:

— Ай, баарһадни, ута аянда ябажа үглдөөд, даараадшье 
ябаат. Сай ууж а, хал уу  оруулагты, — гэбэ.

Хоёр х үбүүд  сайлажа гэниигээд, нютагай зан заншалай 
тухай мэдэж э абабад ха.

Тэрэ хоёрой гараха дээрэнь:
— Иишэ тииш ээ ябахадаа манайхяар орон гаран б;щ- 

гаарайт. Даарахадатнай дулаан гэр байха. Үлдэхэдэтнай  
эд еэ  хоол байха,—гэж э үбгэ һамган хоёр захин байбад.

— З э , яалай! — гээд , хоёр х ү б ү ү д  үбгэ һамган хоёрой 
альган дээрэнь алта мүнгөөр нёлбоод, гаража ошонод. Тэрэ 
хоёр үхи бүүд  хүн шэнги хубсалха болоо ха гэж э бодоод, 
алта мүнгөөр нёлбожо, тэр ээгээрээ һайн гэгш ээр хубс-албад 
ха. Хубоалаад байхадаа, бэе бэеэ танимаар бэш э болоод, 
энсэдэтэй наадатай саашалбад.
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Тэрэ хоёрой ябажа ябахадань, холоһоо хаанай ордон 
яларжа харагдана. Т эндэ юун байха юм, ошожо ү зэх э  байна 
гэж э зорёод, ошон гэхэд ээ хаанай басагадай сэн гэдэг хашаа 
соохи сэсэрлиг садай гоё һайханиие хаража үни удаан бай- 
шабад. Орожо ү зэх э  гэхэдэнь , хаанай харуулш ад саашань 
табинагүй. „Х уурай халбага аманда багтахагуй байна даа“,— 
гэж э бодоод, б у р у у  тээш ээ харан байжа, алта мунгөөр нёл- 
боод, тэрэнээ гарай бэлэг болгон, хаанай - харуулш адта ба- 
рюулбад ха.

Тиимсээрнь сэсэрлиг садай үүдэн  хоёр тээш ээ дэлигдэ- 
жэ, үхи бүүд  сэсэрлиг сад соо орожо ябаад, нэгэншшь иигэ- 
жэ хэлэбэ:

— Хаан хунэй сэсэрлиг садай ү ү д эн  „алта мүнгэн“ 
түлхю урһээ бэш эндэ нээрэхэгүй  байба алтай?—гэж э элиг 
наада бариһаар оробод ха.

Тэндэ ороходонь, гоё гээш энь хүнэй хэлэш эгуй. Элдэб 
олон янзйн ж эмэстэ таримал модод ургажа байба.

Д элхэй дээрэ үзэгдөө харагдаагүй гоё һайхан олон 
янзын ш убууд  дуулалдана. Хоёр үхибүүд , тэрэниие Ьайха- 
шаан шагнажа байһаар, һуугаад  шагнанад, хэбтээд шагна- 
над. Тиигэж э хэбтэһэир "мадэнгүй унташанад ха. Унтажа 
унтажа һэрин гэхэдэнь, шэб Харанхы һүни. Модоной гэш ү ү -  
һэн бүрн зула носожо яларан, үдэр  шэнги холын газар гэ- 
рэлтүүлж э байба.

Иимэ гоё һайхан ж эмэстэ газарта ямар х ү н ү ү д  һ у у д а г  
юм гнжэ гайхалдажа һ у у х а  үедэнь, намаа набшын зай заб- 
һараар нюдөө аниб гэхэ зуур а  хун шэнги хоёр д ү р сэ  һ уү- 
дэгэд  гэж э харагдаад, үгы оолошобо. „Энэмнай юун гээш эб?  
Х үн гү ?  Али һорьмоһоо хараба гүбди ?—гэж э һонирхон, 
энээниие баталжа абаха байна гэж э бодоод, ургаж а байһан 
ногоо нугалангүй, урдажа байһан уһа салгидхангүй, миис- 
гэй мэтэ маряажа, намаа набша соогуур  хараашална.

Уни удаан шэртэн шагаажа ябаһандаа, хоёр үхи бүүдэй  
нюдэниинь шалан, хүл нүүди нь эсэж э эхилбэ. Т иигэж э яба
хадань, урдаханань шара үнэгэнэй һүүлэй  ш арбаһанш уу  
болоод, үгы болошобо. „Энэмнай юун гээш эб? Ү нэгэнэй хой- 
ноһоо үлдэж э ябана бэш э гүбди?"—гэж э һанабашье, эрэ хүн  
зориһондоо, эхэнэр хүн эсхэһ эн дээ гэлдэж э ябахадань, баһа 
урдаханань сагаан шандаган шэнги юумэ сайбагад гээд , үгы  
болошобо.

— Үгы даа! Бидэ хоёрые мэхэш э үнэгэн мэхэлж э бай
на бэш э гү? Х үн зоной дунда элиг наадан болоодүйдөө бо- 
лиё даа, —гэж э ахань дуугарба.

—  Үгы, бишни басагад ябана гү  гэж э юундэ һанаа 
һэнбнб?—гэж э д ү ү  хүбуунэйнь дуугар хада , сааиахана эх э-  
нэрнүүдэй энеэлдэһэн ш энги болоно.
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— Ү гн , энэмнай лаб лэ эхэн эрн үүд!—гээд , д ү ү  х ү б ү ^ -  
ниинь урда ороод, энеэдэнэй гараһан абяан тээш э ябана. 
Тиигэжэ ябаһаар, зог татан байжа: „Хаанабта?“— гэж э аали- 
ханаар ооглобо.

— Хаанабта?— гэж э баһа саанаһаа абяан соностоно.
— Эндэбди, та хаанабта?
— Эндэбди, та хаанабта?—гэж э баһа тэрэ дороһоо абяан 

соностоно. Хоёр х ү б ү ү д  эн ээгүүр  гэрээгүүр  бэдэря^у эсэх э  
тулихадаа тэрэ байрадаа (‘рэнэ.

—  Тэнэг тархи хүлөө эсээх э  гэдэг  юм. Энэмнай ойн 
сууряан хадаа!—гэж э ахаиь дуугарба.

— Тэнэг тархи хүлөө эсээх э  гэдэг юм. Энэмнай ойн 
сууряан хадаа,—гэж э тэдэнэрые баһа һажаажа дуугарба.

— Ябая, эзэгүй  аман дуугарна ха!—гээд , ахань д у у га р 
ба, баһа тон адляар һажаажа саанань дуугарба.

— Тэндэ хэн бэ? Ерэл даа наашаа!—гэж э д ү ү  х ү б ү ү -  
нэйнь сухалтайгаар дуугархада: —„Тэндэ хэн бэ? Ерэл даа 
наашаа“— гэж э сухалтай хоолойгоор ж эмэстэ модоной орсй- 
һоо эб элеэр соностобо.

Х оёр хүбүүдэй  гүйж э ошоод, модоной оройдо хараха- 
дань гоё һайхан нэгэ ш убуун  һууна. Ахань хаража байжа 
байжа:

— Энэ тэнэг тугаарай нааша дуугарж а һ ууба алтай, 
шолмо?—гэбэ. Тэрэ "шубуун доошоо хаража һуугаад:

— Энэ тэнэг тугаарай нааша дуугарж а һ ууба  алтай, 
шолмо?—гэж э аб адляар хүнэй хэлээр хэлэбэ.

— h a -h a ...—гэж э ахань дээр эһ ээ абажа, ташаганаса 
энеэж эрхибэ. Тэрэ ш убуун  ёаһа һажаажа ташаганаса энеэбэ.

Зарим орон ню тагуудта ш убуу  шонхорыньшьо хүнэй  
хэлээр  хялэдэг юм байна гэж э гайхалдан ябаһаар:— Эхэнэр  
гээш эш ни энэ ш убуун  шонхор, араата үнэгэн байба алтай?— 
гэж э ахань дү ү гээ  наада барин ябаба, тиихэдэнь хаанай 
хоёр басагадай бэеэ нюужа байгаад, тэдэниио наада барии 
энеэлдэхэнь дуулдана.

Тэрэ хоёр х ү б ү ү д  эхэнэрэйш ье, ш убуунайш ьо энеэлдэ- 
һые ойлгожо ядан гээгдэбэд .

* **

Хойто үглөөгүүриь хонгор шара наран гаража, сэсэрлнг  
сад бүри гоёор харагдана. Хоёр хүбүүдэй  тэндэ сэнгэж э  
ябахадань, хаанай хоёр басагад яаралгүйхэнөөр тэдэнэй ха- 
ж уугаар үнгэрхэдөө хилам гэж э хараад, „соходоо согтойхов  
х ү б ү ү д  л э “ гэж э өөр дундаа хөөрэлдөөд саашална.

Энэ хоёр басаганай нэгэниинь шара торгоор хубсалһан, 
нүгөөдэнь яларма сагаан торгон хубсаһатай б^йба. Тэдэнэй  
түргэ түргэнөөр гэш хэлхэдэ, сагаан торгон хубсаһаниинь.. 25



һ алхи татан, сайбалзан хиидэнэ. Шара торгон хубсаһаниинь  
һалхи татан, эрбээхэй ш энги хиидэнэ.

Ү нгэрэгш э һүни үнэгэн, шандаган гү , али эхэнэр гү  
гэж э буляалдаашамнай лаб энэ үзэсхэлэнтэ гоё һайхан хоёр 
•басагад байгаа ха гэж э лаблажа абабад.

Хоёр х үбүүд  энэ үедэ эрын хэмдэ хүрэж э ябаһан ха
д а а , хоолойгоо татан, һайхашаан гээгдэбэд.

Хаанай басагадай сэсэрлиг сад соогоо сэнгэж э ябахада, 
андэ тэндэ алта мүнгэн нёлбоһон хэбтэнэ. Энэ шадарнай 
Алта мүнгөөр нёлбохо амитан үзэгдөө дуулдаагүй  юм һэн  
гэж э хаанай хоёр басаган гайхан байжа, алта мүнгэн нёлбо- 
һо сугл у у л ж а  аоана.

Т эрэнһээ хойшо хаанай басагад намаа набша соогуур  
бэеэ нюужа ябаад, энэ хоёр хүбүүды е хойноһоонь дахана, 
гэтэнэ. Н эгэтэ тэрэ хоёр басагадай харан гэхэдэнь, нэгэ х ү -  
•бүүниинь алтаар, нүгөөдэ хүбүүниинь мүнгөөр нёлбожо 
һ ууба.

— Зэ даа, энэ хоёрнай иимэ шадалтай х ү б у ү д  байба ха 
юм!—гэж э нэгэ басаганиинь хэлэбэ.

— Нюдэндөө галтайхан, юумэ ядахалгүй хүбүүд  ха ,— 
г э ж э  нүгөөдэ басаганиинь дуугарба.

— Ай даа! Бидэнэр алта мүнгөөр нёлбохо шадалтай бай- 
хаяа яагаабибди,—гэж э хдадай басагад тэрэ хоёр х ү б ү ү д гэ  
атаархана. Тэрэ нюусыснь тайшан гэж э м эдэж э абахамнайб 
гэж э һүни үдэрш ьегүй бодолгодо хатана.

П эгэ ү'дэшэ хоёр хүбүүдэй  сэсэрлиг сад coo сэнгэж э  
ябахада, модоной узуур та  угалзалжа гоёоһон торгон дэбис- 
хэр  дээрэ алтан домбо, мүнгэн домбо байба. Х аж уудань ал- 
тан хундага, мүнгэн хундага байба. Тэрэнэй дэр гэдэ элдэб  
зүһ эн эй  ж эмэс, эдеэ хоол аятайханаар табяатай.

„Энэ ордон соо һ уудаг зал ууш уул  эндэ орэж э сэнгэ- 
хэ байба а л тай? Х арагдангүй, эзэдэйнь орээдүйдэ эндэһээ  
•зайлаха байиа“,— гэж э хоёр хүбүүд , ябахаар даб гэхялээрээ, 
угалзатай торгон дэбисхэр дээрэ тэбхэрхэн үйһэ обёоржор- 
хибо. Тэрэниис абажа, задалаад үзэхэдэнь, „ундархаһан хүн- 
д э  ундан бэлэн, үлдэһэн  хүндэ эдсэн бэлэн," һайн сэдьхэл- 
тэй һаа амасаг, муу сэдьхэлтэй һаа тонилог!" гэһэн бэш эг 
•байба.

— Ү лдэһэн хадаа эдие, -ундархаһан хадаа ууя! Иимэ 
гоё сэсэрлиг сад соо хорото сэдьхэлтэй хүн ү ү д  байха ёһо- 
гүй , холшор инагай сэдьхэлһээ байжа магад!—гэж э баяргай- 
гаар ахань дуугараад, мүнгэн домботой архиһаа эрхынгээ 
хойто хонхосог соо дуһаагаад:—Дүрөө уташьс һаа, газарта 
тулахагүй , д ү ү  һайншье һаа, ахадаа хүрэхэгүй  юм. Бишни 
4ixa хүн урид хүртэж э ор хиһ ууб—гээл, эрхынгээ хойто хон
хосог соохи архи амталяса үзөөд:— Ёһотой амтата ундан бай- 
нал! Энээндэ аюул байхагүй, хүртэж эрхие!—гээд, алтан дом- 
«боһоо д ү ү д ээ  аягална. Мүнгэн домбоһоо еортөө аягалаад:—
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Э деэ хоолдо эзэн гэж э байдаг юм, эзэнэй үгышье һаа, жэ- 
м эсһээ гараһан уидан хадань, ж эмэстэ модондо духаряагаа  
үргэе!—гэж э хоёр х ү б ү ү д  хундагатай архияа намаа набша 
тээш э сасаба. Тэндэ бэеэ нюужа хэбтэһэн хаанай хоёр баса- 
гадай торгон самса дээрэнь хура бороо шэнги ш эдэрбэ.

Энэ хоёр хүбүүд , бидэнэрэй эндэ бэеэ нюужа хэбтэһые 
мэдэж эрхёод, гасаалжа байна г ү  гэж э һанабашье, нойтон 
хубсаһаар гарахаяа арай гайхажа, хэбтэһэн зангадраа хэб- 
тэбэд.

Аха д ү ү  хоёр алтан хундаганууды е андалдан, мүнгэн  
хундаганууды е м үргэлдүүлэн байжа ууна. Ж эмэстэ һайхан 
эдеэ хоолһоонь хүртэнэ. Ама халамгай боложо, арбан хүнөөр  
тэнтэй хөөрэлдэнэ. Тиигэжэ һ у у х а  зуураа тахяагай эльгэ 
бөөрэ эдиһэнһээн хойшо алта мүнгөөр нёлбодог болоһонойи- 
гоо тухайда хөөрэлдэнэ.

Алтан домбоһоо амасан байһаар, архиин жолоо таняагүй  
аха д ү ү  хоёр һогтоод, домбо һабынгаа хоёр тээгүүр  унаша- 
бад ха. Тэрэ х ү бүүд эй  досоонь муухай боложо, бөөлжэбэд. 
Нэгэнэйнь бөөлжэһэнөөр тахяагай эльгэн унаба. Нүгөөдынь 
бөөлжэһэнөөр тахяагай бөөрэ унаба.

* Намаа набша соо шагнаяса хэбтэһэн хаанай хоёр баса- 
гад һэмээхэн ерэж э, тахяагай эльгэ бөөрые бөөлжэһэнһөө 
илган абажа, улаан торгон соо боожорхёод, нэгэ тэбхэрхэн  
хуһанай үйһэн  дээрэ бэш эг бэш эжэ, угалзатай торгон дэбис- 
хэр дээрэ табнжархёод, саашалба.

Хоёр басагад тахяагай эльгэ бөөрые аршаад сэбэрлээд , 
залгиха дээр ээ  болгобо. Эгэш э басаганиинь залгихаяа ж эр- 
хээд , эдиж э үгэнэгүй .

— Би д ү ү  басаганнши хадаа, д ү ү  хүбүүнэйхииень эди- 
һ ү ү б ,—г э э д , эльгэ залгиһанайнгаа һ үүлдэ, алтаар нёлбоно. 
Ехэ эгэш энь д ү ү  басагандаа атаархажа, ж эрхэн байжа бөөрэ 
уалгиһаар, мүнгөөр нёлбобо ха.

*  **

Д ү ү  хүбүүниинь үглөө эртэ һэрээдхинэ. Аманайнгаа 
гашаланги байхада нёлбоыо. Нёлбоходоо сагаан хөөһөөр нёл
бобо. Гайхаад баһа нёлбоно. Баһа сагаан хөөһөөр нёлбоно. 
Х үбүүн  сошоһондоо һуга харайн бодожо, ахаяа һ эр еэгээд:,'

— Уугаабди гэж э байһаар уйдхар гаш уудалта байдал- 
да оробобди!— гэбэ.

— Яагаа, юун болооб?—гэһээр  ахань бодоно.
— Бишни алтан нёлбоһоо сагаан хөөһөөр агсаба гээш э  

гүб?—гэж э дуүгэй н гээ хэлэхэдэнь, ахань һонирхоод, нёлбо
ходоо баһа сагаан хөөһөөр нёлбобо.

Зол жаргалаа алдажархибабди гэж э ахадүү хоёрой гай- 
халдан һуухадань, угалзатай торгон дэби схэц  дээрэ хуһанай  
тэбхэрхэн үйһэн хэбтэнэ. Тэрээн дээрэ эли тодоор иигэж э
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бэш ээтэй байба: „Уугаад унаха муухай, һогтоод ш алиха  
адагтай“.

— Манай хойноһоо гэтэж э байдаг, эндэмнай тагнуул бип 
байна,—гэбэ ахань.

— Тиимэ, бидэниие мэхэлж э һогтоохын тула, эндэ эде»  
хоол, у у х а  унда зорюута табиһан байгаа. Тэрэ урьха занга- 
да оробо гээш эбди ,—гэж э д ү ү  хүбүүниинь хөөрэбэ.

Хоюулаа у р у у  д у р у у  б.олон, хаана юун болоо һэм г э 
жэ бодолгодо хатан һууһаар: „Ши мэдэнэ гүш ? Ши м эдэнэ  
гүш ?“—гэлсэнэ. Тэрэ хоёрой хэнииныпьс' юушьс м эдэхэгүй  
байба.

Одоол иигээд хосорхо заха ерэбэ гэж э хоёр х ү б ү ү д  һ ү е»  
адхаһан һамгаш иуу, һ үхэеэ гээһэн үбгэнш үү болоод, дуугай  
доошоо хараад һ уунад. Ж эмэстэ сэсэрлиг сад coo гоё һай- 
хан дуутай  ш убуунуудайш ье дуугарха абяан дуулданагүй , 
һоб һонор. Хоёр хүбүүдэй  ш эхэнүүдтэ санхинуур татаһан- 
дал ханхинана, ш ууяна. Арюун сэгээн  агаар манатан хараг- 
дана. Газар дэлхэй хэлбэлзэн байһандал болоно.

— Энэ сэсэрлиг сад coo манай h yyxa  саг д үүр ээ! Эн- 
дэһ ээ саашалха саг тулаж а ерэбэ,—гээд , ахань һууриһаан  
бодобо.

— Аха, энэ юумэндэ һанаагаа зобоһоной хэр эг үгы .
Өөрынгөө шадалаар олоһон зол жаргалые хэншье буляажа  
ш ададаггүй юм. „Эрьехэ ээлж ээтэ түрэ байдаг юм“—
гэж э д ү ү  хүбүүниинь хөөр^бэ. Алта мүнгэн нёлбоһоо эндэ- 
орхибобди гэж э һанаһаар, ахадүү хоёр хаанай басагадай ж э
мэстэ сэсэрлиг сад сооһоо гаран ошобод.

; * *
*

Гаш уудалта хоёр х ү б ү ү д  үлдэхэдөө газарай ж эм эсээр  
хоол хэж э, даарахадаа хада уулы н хүндыдэ хонолго баряад, 
ябажа байбад. Олон юумэ ой ухаандань ороно. Орон нютаг, 
эжы абань һанагдана.

Н эгэтэ тэрэ хоёр х ү б ү ү д  харгы зам дээрэ һ уудал  бай- 
далтай убгэ һамгаи хоёройнгоо амар мэндые дуул аж а гараха 
байна гэж э оробод ха. Орон гэхэдэнь, хоёр хүгш эд өөрынгө» 
х ү б ү ү дэй  ерэһэндэл угтан тодон абажа, ш эрдэг хубсараа  
дэлгэн, һууж а амарагты гэж э, урин татан байбад ха.

— Зай, хугш эн аба, хүгш эн эжы! И иш эдээ һайн һ ууж а  
байна г ү т ? ~  гэж э хоёр х ү б ү ү д  асуун  һуунад.

— Һайн, һайн! Ү хибүүдэйнгээ бэлэгээр ара үбэрөө бүг- 
лэж э, ами хоолоо залгажа ямаршьегүй һайн һуунабди. Һайн 
юумэ хэһые һайнаар харюулха юм гэж а бии агша. Бидэшнн  
хүгш энш ье наһатай болоо һаа, хоёрой нэгэндэ туһалж а үзэ-  
хэ бодолтой һуугш абди. Үгы, үхибуүдэймни сээж э бэсдэ- 
уйдхар хатаһан, сэсэгы  нюдэндэнь нёлбоһон няалдаһаншаг
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гэж э юундэ тиигэж.э һанаандам оробоб. Али б у р у у  ойлгобо 
губ?— гэж э хүгш эн хэлэн байба. •

— Х үгш эн эжы, тиигэжэш ье магад. Хабарай х агсуу  
хара һалхинда нюдэмнай уһатажаш ьс болоо. Орон нютагһаан 
үни удаан гараһан хадаа, сээж э бэеинай хабш ууш ье байжа 
<5олоо,—гэж э хоёр х ү б ү ү д  хүгш эн эжы нгээ һанаа сэдьхэлые 
залана, заһанад.

Ү бгэ һамган хоёр шандаганай шабардама, щанагын го- 
зоймо шара сайханаа шанажа, мэхээр, һараанаар * хүндэлж э  
байха зуураа, иигэж э хэлэбэ:

— Бидэшни нэгэ һонинтой һуунабди. Хаанай басагад 
алта мүнгөөр нёлбодог болобо гэж э арад зоной дунда үгэ  
х ү ү р  тараба. Тэрэнэй баярта хаан баабай нахиима найр, наа- 
да хэхээр , ехэхэн түхеэрэлгэ хэж э байна гэлсэнэ. Та, хоёр  
үхибүүдни , дуулаадш ье ябаа бэзэт?

Тинмэ мэдээ дуулаһаар, хоёр хүбүүдэй  ш эг шарайнь 
барагад гэж э, һ уур и  дээрэһээн  бодон харайхаяа һанабашье, 
еөрынгөө нюуса хэрэгые мэдүүлэнгүй үнгэргэхы е бодожо, 
б эеэ  шангаар барин:

— Дуулахы ены пье дуулаа һэмди. Теэд тэрэниис һайн 
лаблажа мэдээгүйбди. Тэндэ хэншье хүнэй ошоходо болохо 
юм г ү ? —гэж э нэгэниинь асууба.

— Болонгүй яахаб! Хаамнай „алта мүпгөөр нёлбодог 
басагадтай, ууэр  баян һ у у д а г  юм гэж э албата зомни мэдэж э 
абаг, хариин гүрэнэй хааш уул һонирхог, дэлхэй дээрэ нам 
ш энги алта мүнгөөр нёлбодог басагадтай юм гүт гэж э тун- 
хаг тарааһан хадаа, хэнш ье хүнэй ошоходо, хорюулгүй бай
х а ,—гэж э үбгэн дуугаран байһаар:— Угы, та хоёрни дуул аа- 
гүй  хаагуураа ябажа байдаг зомта?“—гэж э һураба.

—  Бидэшни нэгэш ье нюдөврөө өөрингөө орон нютагыс 
хаража абаха хүсэлэнтэй , үндэр уулануудай  орой дээгүүр  
дамжан ябажа, сагаа үнгэргэдэг гээш эбди ,—гэбэд.

— Хөөрхы даа, хэншье бурууш аахагүй! Унаһав түрэһэн  
дайда, орон нютаг гээш э һанагдаха юм. Ьайн сагай тэхэри- 
х эд э , өөрннгөө орон нютагта бусах а сагтнай ерэнэ бэзэ ,—  
гэж э үбгэн хүгш эн хоёр хүбүүдэй нгээ уйдхар гомдолие та- 
раан хөөрэнэ.

— Тэрэш ье тэрэ гэлэй. Үндэр уулын орой дээгүүр  
гэн э гүт?  Т эрээхэнээр  ябахадашье бололтой юм бэзэ. Т^эд, 
ябахадаа ойлгод гэж э ябаарайт. Ондоо нютагһаа ерэһэн ха
даа манай эндэхи дэлхэйн уларил байдалые һайн м эдэхэгүй  
д ээр эһ ээ  ямаршье аюулда орожо болохот. Газарай жэмэс 
байна гээд , эдиж э болохогүй юм. Эдихэ болоо һаа, танижа 
эдиж э ябаарайт. Наһангнай зал уу , нарантай дээрэ байна. Тин- 
мэһээ хоёр хүбүүдтээ һургаал болгожо, нюуса юумые д у у -  
һан хөөрэж э үгэһ үүб  үбгэн баабайтнай. Ш эхэтэй юм хадаа 
шагнагты, ш эгэбш этэй юм һаа хабш уулагцл, хүбүудн и ,—гэ
жэ хөөрэн һ ууһаар , car зуур а  бодолгото болон, хөөрөөгөө
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үргзлж элнэ:—Урдань хада бидэ хоёр ш энги үгы тэй я д у у  
үбгэ һамган хоёр ябаһан юм гэхэ. Аяар холо баруунай ба
ру ун хойто зүгтэ заряа сагаан үүлы е оройгоорнь шударжа,. 
заряатуулан байдаг, шобхо оройтой үндэр уул а дээрэ хүнэй  
зол жаргал байдаг юм гэж э тэрэ үбгэ һамган хоёр дуул аад , 
тэндэ зорин дүхэн ошоһон юм гэлсэгш э. Нэгэ хэдэн хоног- 
то тэрэ хоёр сабшама хабсагайн агы өөдэ абнржа, мухарижа,. 
унан дуһан ябаад, һорд гэхэ голтойхон, арай гэж э туд  орой 
дээрэнь гараһан юм гздэг. Тэндэ жэмэстэ элдэб уш'ьш мо- 
дод ургаж а байба. Үбгэ һамган хоёрой эсэһэн  тулиһан, үл- 
дэһэн халуудаһаш ш нь аргагүй. Нэгэ модондо гоё һайхан  
жэмэс ургаж а байба ха. Тэрэниие үбгэ һамган хоёр эдим- 
сээр ээ , үбгэниинь гоё һайхан морин боложо, һамганиинь 
гүүн  дүрсэтэй  болошобо.

Тэрэ хоёр хайшан гэж э мүн бэеэ бэелхэмнайб гэж э уй  
гаш уудалда дарагдажа ябаһаар, хүнэй дүрсэтэй  жэмэс ха
раад, тэрэниие эдим сээрээ, мүн бэеэ бэелһээр, хойшоошье 
харангүй, гэртээ бусаһан юм гэл сэгш э,—гээд , хоёр х ү б ү ү д  
тээш э хараадхина.

— Үбгэн баабай, мандаа гоё һайхан үльгэр тү ү х э  хөө- 
рэж э үгэбэт. Ьайи бэлэйт! Танай хэлэгшые хэзээ хэтэдэ  
мартангүй һанажа ябахабди, —гэж э хоёр х үбүүд  ехэ һанаа 
тэнюун боложо, үльмы дээр ээ үндэлзэн бодоод:— Зай, баяр- 
тай, манай бусаж а ерэтэр, һайн һайхан һуугаарайгты! — 
гээд , гараха тээш ээ забдаба.

— Харгы замдаа хоол хэж э ябаарайгты,—гэж э үбгэ  
һамган хоёр үхэг бараагаа уудалж а, малгайн шэнээн млха, 
толгойн ш энээн тоһо үтэбэд.

* **
Хоёр х ү б ү ү д  үбгэ һамган хоёройнгоо үнэ ехэтэ үгэн үү-  

дые үлөөн дуһаангүй шагнажа абаһаар, хаанай басагадта 
хара үһөө бусалан, хоротондо хороор харюусадаг юм гэж э хой
то хормойгоо хондолой дээр ээ ш ууж а, хамсыгаа сарбуу тул- 
ган шамажархёод, холын баруунай баруун зүг барижа яба- 
шабад ха.

Тала хээр ээр  тас ш убуун  ш энги талинхадажа ошобо. 
Б үхэтэр модоной орой дээгү ү р , сэхэ модоной боол гэш үүһэн  
д ээгүүр  харайжа, гүйж э ябана ха. Яба ябаһаар ябажа, ошо 
ошоһоор ошожо, харал үзэл гүй  үыдэр уулын хормойдо ту -  
лана. „Үхөө хадаа эндэ яһа уһаа орхюужамди, яла нэгэн, 
ябабал хоюулаа" гээд , уул а  хадын хормойгоор үгсэн , хада 
хабсагайн эрмэг дээгүүр  дугы сан ябанад. Хэды дахин хал- 
тиржа унаад, ёоргондо ёгшожо, гайрганда гашалжа хэб- 
тэтэрээ харахадань, хөөбэлзэгш э үүлэнэй  саанахана, хүхэр эг- 
ш э тэнгэриин наанахана, һүниин харанхида уулын орой дээ- 
р эһээ толо татан байхань харагдана.
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Манай зол жаргалай тэмдэг эндэ байна. „Эрэ хүн  зо- 
риһондоо, эхэнэр хүн эсхэһэндээ" гэж э хоёр хүбүүн  мал- 
гайн ш энээн мяхаяа, толгойн ш энээн тоһоо эдиж э, хүсэн  
д ээр ээ  х ү сэ  нэмэн дээш элбэ.

Н эгэ хэдэн хоногой турш ада агы хабсагай өөдэ абнра 
абирһаар арай гэж э ундэр' уулын орой дээрэ гаража, хоёр  
хүбүүн  һажажа хэбтэш эбэ. Тиигэж э хэбтэһээр , бэе бэеэ дэр- 
л ээ д  унташаба. Унтажа унтажа бодоходонь, хаанай басага- 
дай сэсэрлиг сад ш энги гоё һайханаар харагдажа байба. 
Зэдэгэн э улаан ж эмэстэ модод элдэб үнгөөр сэсэглэнхэй , хү- 
нэй дура буляамаар олон янзын жэмэс харагдана.

Х үн түрэлтэниие адуун  болгожо хубилгадаг жэмэс хаа- 
нахана байдаг юм гэж э хоёр х үбүүд  улагүй гуталаараа га- 
зар гэш хэж э, оройгүй малгайгаар ябажа, жэмэстэ модонуу- 
ды е ш эртэн харана. Олон янзын ж эмэс амталан үзэжг-t яба- 
һаар, хэлэш эгүй  гоё һайхан жэмэстэй модон дайралдаба.

— Вишни шамһаан нэгэ оймһо урид һандааһан хадаа, 
х үр тэж эр хи һ үүб  даа ,—гэж э ахань тэрэ жэмэс эди һээр , гоё 
һайхан морин болошобо. »3э даа, энэл жэмэс байба алтай?—  
гэж э дүүнь бодоод, һөөргэнь хүн түрэлдэнь оруулха жэмэс 
хаана байдаг юм гэж э бэдэрж э ябаһаар оложо, ахадаа эдю ул- 
хэдэнь, тэрэнь мүн бэеэ бэелбэ.

„Одоошье һанаһанад К үсэж э, һарбайһанаа бариба гээ- 
шэбди. Манда одоо юуншье х эр эггүй “—гэлдэж э ахадүү хоёр  
хүхин хөөрэн байбад хат А д у у  морин болгохо ж эмэс ба хүн  
дүр сэтэй  болгохо олон жэмэсүүды е абаад, уулынгаа оройһоо 
б ууха  сагтань, орой боложо, боро хараан таһаран байба. 
Тиихэтэй; хамта уулы н оройн туд  дээрэ гэр эл тээд, найман 
тээш ээ туяа сасаба.

Энэ үнэ ехэтэ юумэеэ мартажа ябахаяа байбабдил гэл 
дэж э дүтэ ошон гэхэдэнь, хониной толгойн ш энээн монсогор 
ш ул уунуудһаа гэрэл сасан байба ха. Харгы замдамнай хэ- 
рэгтэй боложошье магад гэж э бодоод, эгээл  гэрэл шангатай 
үхэр эй  барбагайн зэргын нэгэ нэгэ ш ул уу  абажа, набша на- 
маагаар аятайханаар орёогоод, унташабад ха.

Хойто үглөөгүүрнь хоёр х ү б ү ү д  һанаашаараа эртэлэн  
бодожо, олоһон олзодоо урмашан, үндэр уулын оройһоо хара 
һалхинш уу бууж а ерэбэд.

Аха д ү ү  хоёр үни удаан бодонгүй, муухан хубсаһа оло
жо үмдөөд, нюуртаа һахал һамбай няагаад, тул уур  тулажа, 
үбгэн боложо хубилаад, хаанай тээш э ошобод.

У удам холо талаһаа хаанай ордоной дэргэдэ түрын зон 
ш энги түглы ж э, хуримай зон шэнги хотойжо харагдана. Х аа
най басагадай найр нааданһаа хожомдохомнай гү  гэж э хоёр  
х ү б ү ү д  хоолойгоо татан, хормойгоо гүбин байжа дуугараад, 
гүй дэл  холин ябажа, хүр эхэ газартаа хүрэбэ.
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Хаанай басагадай сэсэрлиг садай үүдэн дэ жэмэс най- 
маалжа зогсобод ха.

Уданш ьегүй хаанай хоёр басагад хүхю унээр энеэлдэн, 
шишаганалдаһаар сэсэрли г сад сооһоон гаража ерээд, тэрэ 
хоёрые обёорон хаража:

— Юу наймаатайбта?— гэбэд.
— Ж эмэс.
Хоёр басагад ошожо хараад:— Ь ү! Яагаашье гоё һайхан  

ж эм эс бэ! — гэж э эгэш э басаганиинь дуугарба.
—  Һэ! Манайшье ж эмэстэ сэсэрлиг сад соо иимэрхүү  

ж эм эсүүд  бии байха,—гэбэ д ү ү  басаганиинь.
■**- Угы даа, иимэ гоё һайхан жэмэс хараа үзөөгүйгөө 

ү зэж э хаража байнаб. Хаанахи жэмэс б э? — гэж э эгэш энь һо- 
нирхон һурана.

— Бидэ хаанай басагадай найрта холын нютагһаа ерэ- 
һэн гээш эбди. Манай нютагта ургадаг жэмэс м үн ,—гэбэ.

-  Д уулана гүш , аяар холын нютагай ж эмэс бш уу! 
Үнэ сэн яажа юм?— гэж э асууба.

— Х ү ү х эд , нэгэ нэгые амталжа хайрлагты. Манай ню
тагай зан заншалда тиимэ байдаг юм. Тииһэн яаһан хойноо 
хөөрэлдэхэдэ хожомдохогүй, — гэбэд.

— Танай нютагай зан заншалаар болог даа ,—гэж э эгэ- 
шэнь нэгэ ж эмэс амталжа үзөөд:—Ү ү! Яагаашье амтатай 
ж эмэс бэ!—гээд  эдихэлээрнь, д ү ү  .басаганиинь баһа нэгэ ж э
мэс абажа хуртэж эрхибэ.

— Үшөө нэгэ нэгые турш агты, хуүхэдни! — гээд , мүнөө 
хоёр хүбүүн  баһа абажа үгөөд, одоо яагша аабта гэж э ха
раад, энеэбхилэн байбад.

Хаанай хоёр басагад байн байтараа аб адлихан үзэсхэ-  
лэнгэй гоё һайхан гү ү н ү ү д  болошобо.

— Одоошье хойто мэхэш эн таанарые гартаа абажа, ган- 
загадаа уяба хабди!—гэж э хоёр х ү б ү ү д  хүхин хөорэн байжа, 
хазаар ногтоор ногтолжо абаад, хүтэлөед ябашабад.

Т эрэ хоёроо хүтэл ж э, хүнһөө сүлөө газарта абаашаад, 
ташаан дээрэнь таш уураар тамшаалгажа байгаад, алта мүн- 
гөөр нёлбуулна. Хоёр х үбүүд  тэр ээгээрээ хубсаһа абажа, 
гоё һайханаар хубсалж а, мүн зүһ э шарайгаа шарайлбад.

* **
Хоёр аб адлихан гоё һайхан гү ү н ү ү д ээ  нэгэ тэргэдэ  

ухараад, хоёр зал уу  х ү б ү ү д  хаанай хаиха, зоной зурагар  
харгыгаар өөдэ һөөргэ һайбарлуулжа байба. Тэрэ моридые 
хараһан хүн хоолойгоо татан байжа гоёшооно.

—  Яагаашье гоё һайхан моритой х ү б ү ү д  минии басага
дай баярай найр нааданда бууба гээш эб! Минии албата зон- 
до иимэ үзэсхэлэнтэ һайхан морид бии гэж э дуулдаагүй
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һ эн . Хаанаһаа ерэбэ гээш эб? Хайшан гэж э уран үгэдө»  
ор уул ж а, эдэ моридыень абаха болооб?—гэж э хаан сонхоор  
хараж а байгаад, хатандаа хэл эн э.—Х үн зон олошоржол байна. 
Басагадаймнай зоной дунда гаража, алта мүнгөөр нёлбожо^ 
гай хуул ха  сагынь дүтэлж э ерэбэ. Х ү ү х эд ээ  торго хоргой- 
гоор хубсал уул ж а, арбан хургыень алта мүнгөөр ш эмэглэхэ  
car дүтэл бэ бэш э гү ? —гэж э хэлэхэлээрш », хатаниинь үг»  
д у у г ү й  зүбшөөн гаража ошобо.

Н эгэ хэды болоод хаанай хатан бархирһаар гүй ж э орожо 
ер ээд , оро дэбисхэр  дээр ээ үгэ  ду у гү й  унашаба.

— Яагааб, юун болооб?—гэж э хаан гайхан һураба.
—  Ай, бурхан тэнгэри! Минин аманһаан гаргажа хэлэ- 

мээр бэш эл. А су у х а  һаа, харуулш анһаа а с у у г т и ,—гээд , ха- 
таннинь баһа унашаба.

— Яагаа юун боложо байһан юм!—гээд , хаан бүһэгүй  
һэлдэнгээр , оймһогүй холхинеогоор гуталаа үмдөөд, ү ү д э  
үр х эеэ  м үргэж э ябаад, газаашаа гүйж э гараба. Хаанай тү- 
ш эмэд, хар уул  хайгалнууд угтан тодон гүйж э ерээд:

— Ай, зайлуул! Хаан баабай, хоёр убгэж өөлнүүд танай 
хо ёр  хүүхэнии<; гүүн  болгоод, хүтэлж э ябашоо гэж э хүн зо
ной дунда ү гэ  XYYP та р а б а л !-гэж э  һүгэдэн  байбад.

— Гүүн гү?  Х эл ээ таһа хазагты! Тиигэж э хэл эхэеэ  
хаанаһаа һанабат! Таанарие энэ дороо толгойн сааза хэ- 
хэб!— гэж э хаан дэбхэрэн  байба.

— Ай, зайлуул ГХараһан хүн зон гэрш элж э байнал! 
Манай хуцалаар хэл ээ һаа, тэнгэриин аянга энэ доро.мнай 
улаан галаар нэрьеж эрхиг!—гэбэд.

Хаан у у р  сухалаар халин байжа:
— Минни нэрэ түрые хухалха сэдьхэлтэй ябаһан тэр»  

хоёр зүнтэг шолмосуудые хүн зоидо м эдүүлэнгүй баряад 
абажа ерэгты! Х эрбээ м ундуу янза гаргаа һаань, м уугаар  
занаад асаржа туш аагты!—гэж э хаан хатуу захиралта гар- 
ган байба.

Хаанай ноёд түш эмэд, харуул  хайгалнууд хүн зоной 
д ун д уур  хараашална. Э нээгүүр тэр ээгүүр  ошожо бэдэр ээд , 
оложо шадабагуй.

Хаан хоёр үбгэж өөлнүүды е бэдэр үүл ж э байна гэхые 
дуулаад, хоёр х ү б ү ү д  хаанда орожо, амаршалхатайгаа хам- 
та:

— Ү ндэр турэлтэ хаан! Хоёр үбгэж өөлнүүды е ерэхэ  
гү ү л ээ  һэн гүт?—гэж э дорюун янзаар хандаба.

— Тиигээ! Та хэн гээш эбта?
— Тэдэтнай бидэ болохобди.
— Та г ү ? —Хаан даб гэбэ. Тэрэ үедэ хаанай түш эм эд  

ноёд орожо, гайхашоод хараад байнад.
— Мүн даа, бидэ,—гэж э һанаа амархан харюусана.
— Минин х ү ү х эд эй  тухай м эдэхэ гут?
— М эдэхэһээ һайн лэ м эдэхэ байхабди.
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— Минин хүүхэды е адуун  түр эл дэ оруулааш а та хоёр
гүт?

— Мүн даа, үндэр түрэлтэ хаан!
— Түш эмэд ноёдни! Энэ амиды ш олмосуудые барижа 

хүлеэд, харанхы мүльһэн түрмын оёорто хаяжархигты!—г э
ж э хаан хатаран дэбхэрэн байба. Түш эмэл ноёдой бариха 
гээд , урагшаа даб гэхэлээрыь, хоёр х ү б ү ү д  мүн урдаһаань  
дабшаад:

— Нэгэ бага хүлеэгты! Хаан байгаад яажа байна гээ-  
ндэбта? Алаха малай uiyha абадаг, үхэхэ хүнэй ү гэ  һурадаг  
гэһэн гурим бү мартагты ,- гэж э хэлэхэлээрнь, хаан һанаа 
абажа, түш эмэд ноёдтоо хүлеэгты  гэһэн тэмдэг үгэнэ.

— Танай хоёр хүүхэдэй  ами һүлдэнь манай гар соо. 
Тэрэ хүүхэдтнай бидэнэй урда ехэхэн зэмэтэй Оайха. Х эр бэа  
х ү ү х эд ээ  хүн түрэлдэнь оруулж а, ами һүлдыень бусаахам - 
най гээ һаа, та оидэнэртэй хүн ш энгеэр хөөрэлдэгты ,—гэж э  
хоёр х ү б ү ү д  гэтэһэн нюдөө сабш алангүй, гэш хэһэн хүл өа  
урилангүй хэлэбэд.

„Яагаашье худэр  хатуу  х ү б ү ү д  бэ! Хара поной дунда  
иимэ хүн ү ү д  бии байдаг байгаа ха юм“, —гэж э хаан бодохо 
зуураа, нэгэ һанаа абажа, улһан шэнги зөөлэн, тугал ш энги  
номгохон боложо:

— Танайхяар болог даа! —гэбэ.
— Энээн тухайда бидэ нюур нюураараа хөөрэлдөө һаа„ 

танда дээр э бэш э гү ? —гэбэд.
— Болохол даа,—гэж э хаан зүбш өөгөөд, түш эм эд ноёд

тоо гараха гэһэн тэмдэг үгэбэ. Тэдэнэрынь гаража ош обод.
— Зай, залуу хүб ү ү д , "хөөрэлдөөгөө саашань үр гэл ж э- 

лүүлэгты . Минин х ү ү х эд  танай урда яыар зэмэтэй болобоб? 
Тэрэ намда һонирхолтой,— гэж э хаан хэлэбэ.

Хоёр х үбүүд  сад соо юун болооб, хайшан гээд  хаанай 
хоёр х ү ү х эд  алтаар нёлбодог болоһон тухайнь дууһан  хөе- 
рэж э байһаар:—Энэ хоёрдохи баримта байна!—гэж э һүүлш ын  
тэбхэр үйһэн дээрэ бэш эһэн бэшэгыень хаанда барина. Т э- 
рэнь абажа унш аад, саашань хөөрэгты гэбэ.

— Танай хоёр х ү ү х эд  бидэнэрые харын ехээр  хардаж а, 
зол жаргалыемнай буляан абаа, харюудань манай зүгһөе» 
иимэ хэһээлтэ ү зү ү л эгд ээ ,— гэбэ хоёр хүбүүд.

Хаан аалиханаар доошоо һ ууж а, үни удаан бодолгот»  
болон һууһаар:

— Минин хүүхэды е хүн түрэлдэнь лаб оруулж а ш ада- 
ха гүт?— гэж э асуудал  табяад, харюу хүлеэж э ядан һууна.

— Х эрбээ манай зол жаргалые бусааха хадань, магад, 
танай эрилтые дүүр эн  хангажа шадахал байхабди,—гэбэд .

— Тиигээ liaa хоёр талаһаан зүбшөөл хэе! Миниишье 
х үүхэдэй  зүгһөө, танайшье зүгһөө зэмэ байна. Тэрэниие нэ- 
хээдш ье яалайбди,—гээд , хаан һуури  дзэрэй^эн һ уга  х а -  
райн бодобо.
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— Х элэбэл хэрэг! Манай зүгһөө тэрээндэ арсаан бай- 
х а гу й ,—гэж э хоёр х ү б ү ү д  харюу табин байбад.

Хаан баһа үни удаан уйдхар бодолгодо хатан һууһаар:
— Х үүхэдн н  алта мүнгөөр нёлбодог юм гэж э албата 

зонойнгоо дунда зар тунхаг тараажархёо бэлэйлби. Мүнөе 
хаан түрынгөө нэрэ солыень хухалха болобо гээш эб. Тэрэм- 
ни хайш аа болохо юм?—гэж э хаан бахардангяар дуугарба.

* * if

Хоёр х ү б ү ү д  аб адлихан гоё һайхан хоёр гү ү  жолооһоонь 
х ү т эл ж э, хаанай хашаа соо оробо. Хаан хатан хоёр харам- 
саар аа:— „Ай, бурхан тэнгэри! —гэж э дуугараад, үхэдхэж э  
унан алдаба. Хоёр гүүн үүдэй  нюдэнһөө нёлбоһон мэл мэл 
дуһ ана.

Хаан хатан хоёрые б у р у у  тээш ээ хараад байгты гэж э  
хоёр х ү б ү ү д  захнраад, тэрэ һамбаанда гоё һайхан жэмэс  
гаргаж а, гү ү н ү ү дтэ  эдюулхэтэйнь хамта, тэрэ хоёрынь хун  
түрэлдөө орожо, баеаган бэеэ бэелж э, хоёр хүбүүдтэ һ үгэ-  
дэн  байбад. Хаан хатан хоёр, х ү ү х эд ээ  харамсаараа, баярла- 
хьш ехээр  баярлабад.

—  -Энэ хоёр хүбүүдэй  үнэ ехэтэ бэлэгыень хайшан гэ 
ж э абаа һэмта? Т эрэнэз үнэн сэхэ ур уун ь  хэлэгты !—гэж э 
хаан х ү ү х эд т ээ  хандаба.

— Когтоожо унагаагаад абаа һэмдп,—гэж э хаанай хоёр 
басагад мэдэрбэ.

— Кайн дураараа абаагүй һаа, тэрэпээ эзэдтэнь бусаа- 
ж а үгэггы ,—гэж э хаан захирба. Хоёр басагад, яахашье ар- 
гагүй  болоходоо, алта мүнгэн табаг дээрэ бөөлжэжэ, тахяа- 
гай эльгэ бөөрэ гаргажа, хоёр хүбүүдтэ бариба.

-— Хаан хүнэй басагад байгаад хулгай хэхэ муухай  
юм. Х эр бээ манай бэлэгтэ ехээр обтоо iiaa, һайн дураараа  
эр и х эеэ  яаба гээш эбта? Тиигээ һаа нэгэ ухаан байгаа һэн ,— 
гэж э  хоёр х ү б ү ү д  хаанай басагадые шоглон байжа, улайлга- 
ба, сайлгаба.

— Зай, бндэ хоёр мүн- бэеэ бэелж э, эрын хэмдэ хурэбэ  
гээш эбди . Ууган сагаан орон нютаг, түрэл эхэ эсэгэ һа- 
нагдаба. „Харшш хүн харида багтахагүй, хандагайн сэмгэн  
тогоондо багтахагүй юм“ гэж э хууш анай ёһодо бии юм гэл- 
сэгш э. Орон нютагаа бусаха сагнай ерэбэ гү  гэж э һана- 
нам,—гэбэ ахань.

—  Мүншье зүб хэлэбэш ! Мүнөө хара һанаата лама бан- 
дипарта баһамжалуулхаяа болижо ерэбэ гүбди гэж э һанаг- 
д а н а . Үгытэй я д у у  эхэ эсэгэмнай ямарган байдалда орожо 
байна ааб?—гэлгэ дүүнь зүбшөөн байба.
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Хаанай адуун  дээрэхи  моридһоонь ш элэж э холын 
да сусарангуй  ябаха, хазаар ногто ду у р у у л ээгу й  хоёр эн н н г  
хул эгууды е шэлэн барин байбад ха.

Аха д у у  хоёр сой мунгэн дүрөөень сохом дү р ө ө л ж э, 
арад зондо амар ыандэ хүргөөд, хээрэ газараар хии палхнн- 
iu y y  хиидэи, тала газараар тад ш убуун  ш энги талиижа  
ошобо.

— Аян замда һайн һайхан ябажа, унаһан түрвпэн дай- 
дадаа хурэгты ,—гэж э арад зон юрөөл табин гээгдэбэд . Х о ёр  
х ү б ү ү д  аян замдаа үбгэ хүгш эн хоёртоо орожо, амар м эндэ, 
алтан юрөөлыепь дуулаад ябабад.

Тиигэжэ ябахадань, харгы зам дээрэ гурбан ламапар 
наншалдажа байба.

— Таанар юундэ наншалдаха болобот?—гэж э хоёр ху~  
бүүд  асууба.

— Зөөриеэ буляалдаабди.
— Наншалдамаар тиимэ ямар зөөри байһан юм?
— Арад зоной дунда маани мэгзэм татажа, унш алга  

тахил хэж э худал үгөөр хуураж а, гурбуулаа су г  д ээр ээ  
адуунай хатуу  арһа абаа һэмди. Тэрэ арһан дээрэ һ у у ж а  
ябабал, ш убуун  ш энги хии агаараар ниидэжэ ябаха ш адал- 
тай юм. Тиигээд һ ур  аргамжа һ үхэ хоёрне абаа Ьэмди. Лр- 
гамжадаа ш эбш ээд табибал, холын газарһаа адуу  мал һ ур э-  
гөөрнъ тууж а асарха ш эдитэй юм. Һ үхэдөе ш эбш ээд, гэр  
барижа бодхоохо эди ш эдитэй юм, —гэж э хөөрэбэд.

— Ай, бармад! Эбтээ сцзожо ш адаагүй һаа, та гурбак  
үдэрш ы н газарһаа урилдагты. Хэнтнай түр үүл ж э ерэнэб, 
тэрэтвай зөөриеэ абаха,— гэж э хоёр х ү б ү ү д  хэлэн байбад ха_ 
Гурбан ламанар тэрэ дурадхалы е зүбтэй дээрэ тооложо, у р -  
да урдаһаан хилам хилам хаража ябаад, урилдахаяа ошо- 
бод.

Гурбан ламанарай хараа далда орохотой хамта, аха д ү ү  
хоёр унажа ябаһан моридойнгоо эмээл тохом, хазаарыень 
абаад, „уусаяа огло таргалжа, хур  маряа маряалжа, х у р са  
ту р у у  тур уул ж а ябаарайгты. Бидэ ш энги аян замда ядаж а  
тулиж а " ябаһан х ү н ү ү д  эзэнтнай боложо, унаж а ябууасан“- 
гэж э хэлээд, атар ногоондо хоёр хүлэгөө табиж архёод, ар
гамжа, һ ү х э , орхиыжо, обоодой малгайень галдаж архёод, ха 
т у у  арһан дээрэ һуухатайгаа хамта, хии агаарга хөөран  
дэгдэн , дээш ээ гарашабад. Хоёр хүбуүдэй  ш эхэниинь  
ш ууяж а, нюдэниинь бүрлэж э, алишье зүг тээш э ябаһанаа 
мэдэнэгүй. Доошоо харахадань, газар дэлхэй тохомой ш э
нээн, уһ а  мүрэн түбэнэ зүүн  ш энги зурыхадажа харагдаж а  
байба.

Хоёр х үбүүд  хии агаараар яба ябаһаар ябана, ошо ошо* 
hoop ошоно. Заха хизааргүй тала хээрэ, off тайга, хада  
уула, олон уһа мүрэн дээгүүр  үнгэрэн гарана.
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Х үн эй  хүйтэн дайда үнгэрж э, өөрынгөө халуун дайда- 
д а  орожо ябаһанаа хоёр х үбүүд  мэдэж э, досоогоо баясана. 
О шожо, гэр д ээгү ү р ээ  гурба эрьеэд, тала 'арюун газар ха- 
ража, хоёр х ү б ү ү д  доошоо буубад ха. Орон нютагыаь урда- 
найхиһаа угаа гоёор сэсэгл эж э байба.

Т эдэ хоёр х ү бүүдэй  сэнхир сэгээн агаарта элин халин 
байхыень хүн  зон хаража, угаа ехээр гайхалдана.

* **

Хоёр х ү б ү ү д  торго хоргойгоор оюулһан хубсаһаа үм- 
дөөд, ами бэеыень абарагша хүнэйдэ ошожо оробод ха. Тэрэ 
хүнэйнгөө гэртээ үгы байхада, гэрэй эзэн хаанаб гэж э һам- 
ганһаань һураба.

— Ай, нохойл! Гэрэй эзэн гэртээ үгы л,—гэбэ.
— Хаана ошооб?

— Нүхэрни ламанартай муудалдаад, нүхэн түрмэдэ  
хаагдаһаар үни удаан болошоо. Үнэшэн сурба үхи бүүдээрээ  
ядаж а тулнж а һууналби,— гэж э уйлан дуулан байжа хөө- 
рэбэ.

— Ямар зэмэ хэһэн хадаа тиимэ шанга хэһ ээл тэдэ  
оробо гээш эб?—гэж э хоёр х ү б ү ү д  һанаа зобонгёор асууба.

— Урдань нэгэтэ угм тэй хүнэй хоёр үхи бүүд эй  эльгэ 
Оөнрөөр тэнгэри бурханда тахил үргэхэмни гэж э нэгэ лама 
минии үбгэндэ хатуу  шанга нюуса даабари үгэһэн  байгаа. 
Минии үбгэн тэрэ хоёр үхибүүдэй  ами бэеыень абаржа, ха- 
риин дайда ябагты гэж э табижархиһан юм. Тингээд нохой 
алаж а, тэрэнэй эльгэ бөөрые үхибүүдэйхи гэж э тэрэ хомхой 
зай гу у л  ламада үргэһэн  юм. Тэрэнэйнгээ һ үүл дэ бурханай  
ш аби болохо гэгээн  ламые мэхэлжэ, нохойн эльгэ бөөр;-> 
эдю улж э бурхидуулба гэж э иимэ муухай хэһээлтэдэ оруул- 
ба, —гэж э уйдан байжа хөөрөөд,— тэрэ хоёр хүбүүдэй  мү- 
нөөшье хүр этэр  орон нютагаа бусаба гэхэ дуулданагүй. 
Баарһад, амиды юм гү , а л и .. .- г э э д ,  үгэеэ  дүүр гэбэ.

— Т эрэ хоёр үхибүүдэй  түрэл эхэ эсэгэнь мүнөө бии 
юм гү?

— Бни үгыныпье м эдэгдэнэгүй . Ү хи бүүдээ нюусаар 
холын орон нютаг ябуулба гэж э зэм элээд, баһа минии үб- 
гэнтэй  сугтань нүхэн түрмын оёорто хаяа һ эн ,—гэбэ.

Хоёр х ү б ү ү д  араа ш үдөө шанга зууж а, мэхэшэниие хэ- 
һ ээх э  байна гэж э бодоод, дасан дуган дээр э буубад ха.

Дасанай ламанар, нютагай ноёд баяд тэрэ хоёр х үбүүе  
хии агаараар хиидэхэ хаба ш эдитэй түргэ мэргэн гэгээн үүд  
б у у б а  гэж э урдаһаань угтан, хойноһоонь һүгэдэн  байжа уг- 
талга хэбэ.

— Дасан дуган дээр эхи  ламанартамнай үбшэн тахал 
б у у ж а , хяаража байнал. Абарал буулгаж а, тэрэ үбш эн та-
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халые д эгд ээж э хайрлыт,— гэж э дасанай габжа гэбш энэр, 
нютагай ноёд баяш уул  гуйж а байбад ха.

Хоёр х ү б ү ү д  иигэж э хэлэбэ:
— Ара хойто зүгтэтнай нүхэн  гэр гү , тиимэ юумэ ха- 

рагдана. Т эрэнэй оёорто араг яһандаа орошоһон х ү н ү ү д  хэб- 
тэнэ янзатай, һ үүдэл зэж э харагдана. Н эгэ зай гуул  ламын 
хара бордолгоор тэрэ зэм эгүй  х ү н ү ү д  м уухай  газарта хаяг- 
даһан байна.

Т эрэ хэһ ээл тэдэ зобожо һ ууһ ан  хүнүүды е ү*г'эр түргэн  
тэн дэһ ээн ь  гаргажа, һайнаар хаража манажа, хүл дээрэнь  
тэн ж ээгээд  табяал һаатнай, нэгэ ухаан байна,—гэж э хоёр  
х ү б ү ү д  эли тодоор хеөрэбэ.

* **
Нютагай баяд ноёд, ламанар тэрэ хоёр х ү б ү ү д эй  х эл эг-  

шые зүб  дээр э тооложо, һорд гэх э  амнтайхан хэбтэһэн  тэдэ  
хүнүүды е бултыень нүхэн түрмэһөө гаргажа, тусгаар һайн 
байрада байлгажа, мүн бэеыень бэел үүл ж э, м үхэреэн ша- 
райень ш арайлуулба.

Х эн хүнэй аша туһаар үхэл  тамын газарһаа мултар- 
<5абнбдн гэж э тэдэнэр  ехэ баясан байбад.

Т эрэ ү ед э дасан дуганай найр болобо. Т эрэ найрта хүн  
зон олоороо сугларба. Найр дээр э газарай элдэб ж эмэс най- 
маанда дэлгэрбэ. Хоёр х ү бүүдэй  нэгэниинь үбгөөр хубса-  
лаад, олон янзын ж эмэс наймаална. Хоёр үхн бүүд эй  эльгэ  
бөөрые эрнгш э мүнөө зай гуул  лама дайралдашаба.

— Ж эм эс яажаб?—гэж э тэрэ лама асууба.
— Урид амталжа ү»эгты. Т иигээд хнөрэлдүүж эм ди,— 

гээд , мүнөө зал уу  хүбүүн  морин болгохо ж эмэс һарбайба. 
„Үнэ сэн гүй  хадань, эди ж эрхн хэдэ яахаб“ гэж э тэрэ зайгуул  
лама хүртэж эрхнбэ. З а л у у  хү б ү ү н  олон зоной дун да ороод, 
үгы болошобо.

Т эрэ дороо байһаар мүнөө лама хүнэй  үзэл  харалгүй  
муухан морин болошобо. Гэнтэ хаанаһаа эндэмнай иимэ м у у 
хай морин бии болошоо гээш эб Гэжэ хүн зон һонирхоод, та- 
ш ууртайнь таш уураараа таш уурдана. Тэрэнь сохю улха нан- 
ш уулхадаа хүн ш энги бархирба. Тнихэдэнь хүн  зон бүрн  
гайхалдажа, а дуу  морёор хубилһан амиды шолмос байба 
алтай гэж э һанаад, баяд, ноёд, ламанар барижа абаад, уал- 
дагты гэж э захиралта гарган байбад ха.

Үбгэн боложо хубилһан зал уу  хүбүү^н срэж э:
—  Газааһаань харахада үзэм ш эгүйхэн а дуун  байгаад, 

хатарш а хурданш ье байжа болоо. Турш аж а ү зэе !—гээд , то- 
хомгүйгөөр эмээл тохожо унаад, таш уурдаж а ябаад, холо 
у у д а  газар харайлгажа ерэбэ.

— Энэмнай юунэй хубилгаан ж эбэлгээн  бэ! А д у у н  гү , 
али ондоо юумэ гү ? —гэж э ноёд баяд шоо габюулхаар шии- 
д э э д , ерэгш э хоёртоо һ үгэдэн  байбад ха. *
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Хоёр зал уу  х ү б ү ү д  иигэж э хэлэж э эхилбэ:
— Энэ танай урда адуунай арһа хэдэр ээд  байгааша ан- 

хандаа арад зонние м эхэлж э, аралжаа наймаа хэж э ябаһан 
зайгуул лама гээш э. Үнгэрхэдөө энэ нютагай сэхэ һанаатай 
үгы тэй хүнэй алта мүнгөөр нёлбодог хоёр үхибуүдэй  эльгэ  
бөөрые эдиж э, алта мүнгөөр нёлбохо һанал турөөд, тэрэ хоёр  
үхибүүды е алаха гэж э нэгэ хүндэ даабари үгэһэн  байгаа. 
Энэ танай урда гохииходожо байһан адуунтнай, хэрбээ тэрэ  
хоёр үхибүүды е алаха гэһэн һэдэлгэеэ арад зоной ур да нэ- 
гэш ье үгэ үлөөн дуһаангүй хэлэж э үгөө һаа, хүн боложо 
магад гэж э хөөрэбэд ха.

Хоёр хүбүүдэй  эхэ эсэгэнь тиимэ үгэ  дуул аад , ехэ гай- 
хана, баясана. „Хара боро шоусаяа манай урда хэл эж э  
үгэг", —гэж э арад зон шаг ш ууяан болошобо.

Яахашье аргагүй болоходоо, тэрэ муухай адуун  арад 
зоной урда гаража:

— Бурхан тэнгэри намай үршөөг! Би үнэхөөрөө арад 
зонние хуурм аг үгөөр хуураж а, алта мүнгыень альган д э э 
рээ табюулжа ябаа һэм. Тиихэтэйгээ хамта алта мүнгөөр 
нёлбодог хоёр ү-хибүү^дые хардан алахаар зорёо һэм ,—гэж э  
хара боро нюусаяа х уу  дууһ ан  хэлэж э угэбэ.

— Ямар хэлэтэй хадаа иигэж э хэл эдэг юм!—гэж э тэндэ  
һ ууһ ан  хоёр зал уу  х у б у ү д  амыень заалажа, хэлыень татан, 
ш үдэнүүды ень ш энжэн байха зуураа, хүн зондо м эдүүлэнгүй  
х ү н  болгохо ж эмэсээ улаан хоолой уруунь гударж архина. 
Тэрэнь хүн түрэлдөө орожо, хүн зонине гайхуулба.

— Могой боложо зулмадаг, модон боложо хуурайлдаг  
мэхэш эниие яалтай гээш эб?— гэж э хоёр зал уу х ү б ү ү д  арад 
зондо хандаба.

— Н үхэн түрмын оёорто хаяжа, хэһээлты н муугаар хэ- 
һ ээх э!—гэж э арад зон иимэ эрилтэ хэбэ.

Зоной зүб гэбэл  зуб!—гэж э тэрэ хара һанаата ламые 
]шөргөө бултайжа гарахагүйгөөр нүхэн түрмын оеорто хаяба.

Найр нааданай тарахатай хамта, хоёр зал уу х ү б ү ү д  
хаанашье ошоһоноо м эдэгдэнгүй гэнтэ үгы болошобо.

* *
К

Хоёр зал уу х ү б ү ү д  тэрэ һүниндөө эжы абатайгаа, ами 
бэеыень абарагша үгы тэй хүнтэйгөө уулзаж а, ябаһан ябадал» 
зобоһон тулиһанайнгаа тухай дууһ ан  хөерэж э үгэбэд  ха. 
Хойтын хойтодо хоёрой нэгэндэ уулзаж а, хоро ш арага мо- 
гойнууды е гартаа барижа, ганзагадаа уяхабдн гэж э хэлсэһэн  
тухайгаа хөөрэлдэж э, һанаа тэнюун болобод.
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Тэрэ һүниндөө хоёр х ү б ү ү д  барбагайн ш энээн ш ул у у -  
нуудаа гэрэйнгээ туд  орой дээрэ табижархиба ха. Т эрэ ш у- 
л уунуудһаань ошо сасан, харанхы һүниие хаха зуран г э -  
рэлтүүлбэ.

Хойто үглөөгүүрнь хүн  зоной нойрһоон һэрихэдэнь, мү- 
нөө үгытэй хунэй гэрэй орой дээрэ огторгойдо хүрэм э ошо- 
сасан харагдана.

Эндэмнай ямар гоё һайхан туяа сасаба гээш эб гэж э  
хүн зон гайхалдан, тэрээн тээш э хараа таһалдангүй һубабад. 
Үгытэй хүнэй хоёр х ү б ү ү д  гэрэйнгээ үүдэн дэ хүн зошше 
айлшан зангаар угтан, урин татан байнад.

Аха хүбүүнш ш ь мүнгөөр нёлбожо, арад зондо бэлэглэнэ. 
Д ү ү  хүбүүниинь алтаар нёлбожо, үгы тэй я д у у  зондо үгэн  
хүртөөн байба.

Хамаг зон хаана хаанаһаа срэж э, бэлэгһээнь хүртэлсэн^  
хоёр зал уу хүбүүдтэ барагдаш агүй баяр хүргэн  байбад.



ГАШУ У ДАЛ ТЛ ХҮҮХЭН.
Урай хада нэгэ ехэ ангууш а хүн ябаа гэхэ. Олон ж элдэ  

агнаһан хадаа, дэлхэй дээрэхи  ш убуу  шонхор, ан гүрөөһэ — 
баранииень таниха болоһон байба.

Тэрэ ангууш а хүн нэгэ басагатай, хоёр хүбүүтэй  байба.
Н эгэтэ ой соо агнажа ябахадань, арьяаг нарһанай орой- 

до хониной зэргын ш убуун  һууба ха. Тэрэниие буудахадань, 
ваярхай таярхай боложо, модоной гэшү.үпэ мүшэрые хухар  
дараһаар газарта аннртайгаар унаба.

Олон ж элдэ агнахыеньшье агнабаб. Иимэ ехэ ш убуун  
дайралдаагүй һэн гэж э ехэ гайхаба. Тэрэ ш убуугаа ээм м у
р з дээр ээ хээд  ябахадань, далинь газараар ш эргүүлдэнэ. 
Айлдаа дүтэлж э ерэхэдэнь, нэгэ бөө хүн золгоод:

—  Иимэ ехэ ш убуу  хаанаһаа баряабши? Энээнэйш  эль
гэ зүрхэниинь айл тииргэндэ гай тодхор боложо, муу хэхэ. 
-Эльгэ зүрхыень илгаад, ондоо тогоондо шанаад байгаарай. 
Би танайда орожо, тэрэнэй гайе гаргахаб, — гэбэ.

Мүнөөхи ангууш а хүн гэртээ ошожо, бөөгэй үгэ  х ү ү -  
рээр ш убуунай эльгэ зүрхые ондоо тогоондо шанаба.

Газаа наадажа байһан аха дүү  хоёр мяханай үнэр абаад, 
гэртээ орожо, эхэһээн  маха зринэ. Эхэнь ш убуунай зүрхэн- 
һөо отолжо, нэгэндэнь үгдабэ. Нүгөөдэдэнь эльгэ бөөрзһөн 
-отолжо үгэбэ.

Тэрэ хоёр хүбүүн  газаа гаража, баһа наадана. П эгэ- 
ниинь нёлбоходоо алтаар, нүгөндэнь мүнгөөр нёлбожо захал- 
ба. Энэмнай ямар һонин юумэб гэж э хоюулаа гайхалдаба.

Тиигэжэ байтар бөө хүр эж э ерэнэ. А нгууш а хүнэй һам- 
ган мүнөөхи ехэ ш убуунай эльгэ зүрхэ бөөдэ табижа үгэнэ.

— Энэ эльгэ зүрхэнһөө отолжо, хүндэ үгөе гүш ?— гэж э  
бөө һураба.

— Ү хи бүүдтээ үгөө һэм ,—гэж э тэрэ һамган хэлэбэ.
— Ээ, муу юумэ хэбэ гээш эт! Тэрэ үхибүүдтнай аһа- 

баритай м уу яра шарха халдажа, хүн бүгэдэндэ муу үбш э  
тараахань. Т эдэнээ мэнэ гэһээр  алажа, эльгэ бвврыснь намда 
бариха болоот. Тиибэл үбш эн тахал зогсохо байха,— гэбэ т э 
рэ бөө.

—  Ай, нохойл! Бөө баабай, ямар аманда багташагүй  
юумэ хэлэбэт. Гаргаһан үрэдөө хайшан гэж э гар хүр эхэ  
•бэлэйбди. Тиинхаар бидэ хоёрые алыт,—гэж э үбгэ һамган 
хоёр орилолдожо байба.

— Тиигэжэ туһа болохогүй! Т эдэнээ наашань асараг- 
ты!—гэж э байгаад, бөө хашана хаана.

Тэрэ үедэ эгээ одхон басаганиинь шагнажа һууһанаа, 
һэмээхэн газаашаа гаража, хоёр аханартаа шэбэнэн хэлэбз:

— Та хоёрые ш убуунай эльгэ зүр хэ эдиба гэж э бөө 
-ехээр уурлаж а, тэрэ хоёроо алагты гэж э эжы баабай хоё- 
рыемнай хашажа хаажа байнал! Яаха бэлэйбди?
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—  Карабша доромнай м у у  торхо бии. Ши наадагщ,а бо
лоод, тэрэ торхоёо мухарюулаад иаашань гарга,— гэбэ нэгэ, 
ахань. Д ү ү  басаганиинь торхоёо һарабша дороһоо мухарюул-' 
жа гаргаба. Тэрэнээ гурбуулан холо мухарюулжа абаашаад, 
нэгэннинь алтаар, нүгөөдэнь мүнгөөр тэрээн соогоо нслбонод. 
Торхоёо газарта зоогоод, шоройгоор хуш аж а орхибод.

— Зай, д ү ү  басаган! Ши үлдөө даараа хадаа, энэ алта 
мүнгэ абажа, хэрэгтэй юумэеэ абажа эдеэрэй. Ввөгэй м уу  
гарта оронхаар, бидэшни холо нютаг ябаха болобобди. Бэеэ  
<5эелжэ, ехэ боложо ерээд, бөөгэй тархиие бухэтэр модондо 
үлгэхэбди. Хожомой нэгэндэ гурбуулаа золгохол байхабди,— 
гээд , хоёр ахадүүнэр  басаган д үүгээ  х ү зү ү дэн  байжа озоод, 
ябашабад.

Тэрэ үедэ мүнөөхи бөө, басагыень, хоёр хүбүүень га- 
заагуур  бэдэрж э оложо ядахадаа, уур  ехээр  уурлаж а, гэртэ  
ороод:

— Эндэ һ ууһан  мүнөөхи бага үхинтнай мэдүүлэнгүй  
гаража, хоёр аханартаа хэлэж э тэрьелүүлбэ! Тэрэиээ алаг- 
ты,—гэж э байгаад үбгэ һамган хоёрые алаха эдихэ боложо 
байба.

Одхон басаган, тэрэ хараал ш эрээл дуул аад  байхадаа, 
ехэ айжа, хоёр ахынгаа хойноһоо ошохо юм байна гэж э шэб- 
ш ээд, тэдэнэй ябаһан зү г  барижа, баһа тэрьедэн талииба. 
Харанхы болоно, даарана. Х алуун болоно, халуудана. Тала 
газар, ой тайгааршье аханараа хараашалжа ябана. Мүр улань- 
шье мэдэгдэнэгүй.

Тиижэ ябаһаар хүлха х ү ж э, нарин могойн гулдирж а  
гараш агүй хара балай тайга соо төөриш эбэ. Олон хоног төө- 
рижэ ябаһаар, тушаан боложо нэгэ нухэн гэртэ оробо. Гэр 
€оо нэгэшье хүн үгы, стол дээрэнь эдеэ ундан бэлдээтэй  
байба. *Үлдөөд даараад ябаһан басаган эдеэнһээнь эди ж э, гэ* 
рэйнь оёор доро ороод, унташаба. Тэрэ нүхэн гэр хадаа ан- 
гууш адай огог байһан байгаа.

Ү дэш э орой болоходо тэдэнэр отогтоо ерэж э ороод:
—  Эндэмнай хүн  бии ха,—гэж э барандаа хэлсэнэ.
— Манайда орожо ерэһэн хадань, тэрээгээр  нүхэр хэе,— 

гэл дэн э,—үбгэн хүн хадань, баабай хэхэбди; зал уу  хүбүүн  
хадань, д ү ү  хэхэбди; эхэнэр хадань, эхэ хэхэбди; басаган 
хадань, д ү ү  басага хэхэбди ,—гэж э барандаа зүбш эбэд. *

— Наашаа гаража ерэ!— гэбэд. Тэрэ басагаараа д ү ү  ба
сага хэж э, эдеэ унда хэдэг тогоошо болгобо.

Басаганай уйдахагүйн тула сугтаа үдэр  бүри байхаар 
нэгэ нүхэрөө хани болгон үлөөхэ болобо. Мүнөөхи беөнь һам- 
ган хубсаһа үмдэж э хубилаад, басаганай мурые гэтэн, газа- 
рай ж эмэс түүгш э болоод ябажа ябаһаар, тэрэ нүхэн гэрэй  
хаж уугаар гарахадаа, мүнөөхи басаганай евнходо һуугаад, 
юумэ оёжо байхыень хаража таняад;
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— Х өөхэй ,1 уһан бип гү ? —гэж э һураба. Басаган уһа
у дхаж а  үгэнэ. Бөө у һ а  угаад: •

— Ьайн даа! Шамда юу гуйлга* үгэхэбиб?—гээд , модо- 
иой ж эмэс һарбайна. Басаган толгойгоо һэж эрж э, абажа үгэ-  
нэгүй.

—  Юу, шамаiie хардахаяа тиигээ гээ г ү ш ? -г э ж э  д у у -  
гараад, тарэ ясэмэсээ хазасагаан байба. Басаган, жэмэсыень 
■абажа эдиһээр, тэрэ дороо унашаба.

Мүнөө ангуушанай унтаһанаа бодоходо, д ү ү  байаганиинь 
үхэш өөд, гол ш эргүй хэбтэбэ.

— Яаха хэргэхэ бэлэйб! Бэшэмни ерээд, памаяа зэмэл- 
хэнь хадаа,—гэж э һанаад, газаагаа уйлажа байхадань, нүхэ- 
дынь ерээд:

—  Һүү! Яагаабши?—гэбэд.
—  Унтаһанаа бодоходомни, д ү ү  басагамни үхэш өөд хэб- 

тэбэл! Айһан эш эһэндээ иигэж э байналби,— гэбэ.
Тэдэнэр дүүг басагаа шаналжа, уйлан дуул ан  байжа, шэл  

х у у р са г  хаж э, үндэр хадын оройдо ш улуун гэр барижа, тэ- 
рээн соогоо хуурсагаа аятайханаар табиба. Басаганайнгаа тол- 
гойдонь, хэзээ  хэтэдэ унгарангүй бадаржа байха мүнхэ зула  
шатаажа табибад ха.

Т эрээнһээ хойшо нэгэ хэды болоһон хойно нэгэ ангуу- 
шан тайгаар агнажа ябаһаар төөришабэ. Харанхы һүни аяар 
холоһоо хадын оройдо мүш эн шэиги гал ялалзана. Тэрэ ан- 
гууш ан, эндэ юун гал байха юм гажэ угаа гайхахадаа, мо- 
ринтойгоо мухарижа ябаад, тэрэ үндэр хадын оройдо арай 
гэхэд эж э гараба. Ш улуун хүр еэ соо, ш эл хуур саг соо, һара 
яаран ш энги һайхан абхай* хэбтэбэ. Толгойдонь мүнхэ зула  
шатажа байна. Тэрэ абхайн шарай зүһыс^нь ш энжэн хараха- 
дань, ү х эһ эн  шарай бэш э, үхэдхэһ эн  янзатай хэбтэбэ.

А нгууш ан, тэрэ абхайн һайханда тэсэж э ядахадаа, хуур -  
сагтайбнь моринойигоо эм ээлдэ ганзагаляга, тайга соогуур  
төөрижэ ябаяга, гэрээ арай гэж э оложо ерэбэ ха. Гэртээ 
■ерээд, тэрэ хуурсагтай басагаа өөрынгөө таһаг соо табяад, 
нэгэшье хүндэ харуулангүй байба.

„Эпэ хүбүүмнай юундэ үдэр  һүнигүй шэнэжэ* м ууда- 
жа байиаб?" — гэж э эхэ эсэгэ хоёрынь угаа гайхахадаа „хүдөө 
газар гаража сэнгэж э бай“— гэбэд. Х үбүүниинь хүдөөдэ бай- 
хагүйб гэж э буршаба. Х ү б ү ү гээ  хашажа хаажа байгаад ху-  
дөөдэ гаргабад.

А игууш а хүбүүн  хүдөөдэ гараха дээр ээ морнной тол-

1 Х өөхэй—үхибүүн.
2 Г уй лга —бэлэг.
8 А бхай—Һайхаи басаган.
4 Ш энэхэ —мяха маряагаа гээхэ.
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гойн ш энээн суургаар  таһалгаяа хаб-яб байтар хүш өөд1 
гараба.

Х ү б ү ү н эй  ябаһан хойно олон дархаш уулаа сугл уул ж а, 
хориной толгойн ш энээн суургы ень нээлгэж э, таһалга соонь 
оробод. Шэл х у у р са г  соо ехэ зохидхон шарайтай үхэш эһэн  
басаган хэбтэбэ.

— Хүбүүмнай энээнһээ боложо, үдар һүнигүй  ш энэж э, 
м уудаж а байгаа ха юм!—гээд , эсэгэнь тэрэ басагые хуур- 
сагтайень газаа гаргажа хаяхамни гээд , нээрэдэг сонхоороо 
ш эд эхэдээ , сонхынгоо тодогые ёборжорхибо. Тэрэ доһолоон- 
до басаганай аман с-ооһоо ж эмэс уваад мухариба.

Басагян гэнтэ гол орожо, өөдөө үн д эгэд  гэж э бодобо. 
Һайхан гээш энь аргагүй, хүн харабал удэрөө эльгээһэнээ  
мэдэнгуй тэрэ басагые хаража байшадаг болобо. А нгууш а  
хубүүнэй  эсэгэ  гайхаһандаа тэрэ ж эм эсһээ элтэлж э хулга- 
нада хаяжа угэн э. Тэрэнь эдиһээр муудана. Нохойдо хаяжа  
угэн э. Похой эдиһээр муудана. Хоро ш энгээһэн жэмэс бай
ба гэж э м эдэж э абаад, м урдэлгэ хэхэ гэж э хаа хаана х үн үү-  
дые табиба.

Саг болзороо дүүр гэн гүй  ангууш ан хүбүүн  мүнөөхи ба- 
сагандаа мэгдэн гэртээ табижа ерэбэ. Басаганай амиды боло- 
һондо ехээр хүхиж э, тэрээнтэйгээ гэрлэж э Һууба. У данш ьегүй  
һамганиинь үхибүүтэй  болвб^.

А нгууш а хүбүүн  үхибүүтэй болоһондоо хү х и ж э, халюу- 
най һайхые харбажа, хандагайн халимтые торгожо ерэхэмни  
гээд , ара хойшоо агнан тагнан гараба ха.

Мүнеө басаган гол орожо, хүнэй бэри болоод һ у у н а  г э 
жэ бөө дуулаад, харын ехээр  хардахаб гэж э занаад, һамган 
хубсаһа үм дэж э, хүгш эн һамган болон хубилаад ерэбэ.

— Би хөөхэйн өнбэй2) хүдэл гэж э һ ууха  туһатай агш аб. 
Намайе һ у у л г ы т .-г э ж э  гэрэй эзэн эхэнэрыЬ угэ  хү ү р тээ  
оруулж а, өөбэй хүдэл гэдэг  болобо.

Мүнөө басаган унтахадаа ү ү д ээ  хүш өөд унтадаг байба. 
И эгэтэ мартаад, ү ү д ээ  хүш энгүй унтажа хэбтэхэдэнь, бөө 
орожо ерээд, нарай хөөхэйень алаад, эхынь ама хамар, гар- 
нууды е ш уһадаад, дэрэдэнь хутага табяад, гарашаба ха.

Тиигээд хадамдань орожо:
— Бэритнай зангаа хубилаа юм гү, али яагаа юм гээ- 

ш эб? Ү хи бүүгээ алажа, эльгэ бөөрыень эдибэл,— гэж э хар- 
даба.

Хадам эсэгын этигэж э ядаһаар, бэрииндээ орожо хара- 
хадань, аша хүбүүннинь алуулһан, бэриинь ама хамар ш у-  
һатай, дэрэдэнь хутага хэбтэбэ. Гүйжэ ошоод, унтажа хэб- 
тэнһэн бэридээ:

] Хүшөөд—суургадаад.
2 Өөбэй—үлгы.
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— Хайшан гзэбш и, мяхашан болоо гүш ? Ү хи бүүгэ»  
юундэ алабаш?!— гээд , бэриеэ уйла уйласарнь ү х эһ эн  * ү -  
бүүень арадань хүл еэд , „арила эн д эһ ээ“ гээд , үл дэж эрхи бэ.

Т эрэ басаган х ү б ү ү гээ  арадаа үргэлөөд, уйлаж а дуула- 
жа, зобожо тулижа ябана. Тиигэж э тэнэж э мунаж а ябаха- 
дань, хадын хаяада бурьялма уһатай булаг дэбэрж э байба. 
Тэрэ булагай хаж ууда  амаржа һуухадаиь, уһан сооһоо нэгэ  
хорхой гаража ерээд, үхэһ эн  хорхойгоо ш эрээд,_%уһанда. 
абаад оробо. Тэрэнь гол ороод ябашаба.

Мүнөөхи басаган тэрэниие хараад, һанаа абажа, х ү б ү ү -  
гээ  булагай уһанда оймуулна. Х үоүүниинь гол орожо, энеэ- 
дэтэй  наадатай болобо.

Эхэ хүбүүн  хоёр хоюулаа эл үүр  зандаа болобо. Баса
ган хоёр ахаяа бэдэрхэм гэж э саашаа ябаба. Яба ябаһаар  
ябажа, ондоо дайдада орошобо. Эгээ захын нэгэ гэртэ байр- 
лаба. Юумэ эсхэхэ бариха, оёходоо ехэ бэрхэ боложо, зү -  
һэн зүйлэй хубсаһа хунар хүндэ оёжо байна. Т эндээ гу р 
бан ж элдэ байна. Х үбүүниинь гурбатай болобо.

*  **
„Эндэ байһаар үни удаан болошобоб. Ү хибүүмниш ье  

тойбоо гээж э, томохон болобо. Хоёр ахынгаа һураг дуулаа  
һ аа“, —гэж э бодоод, мүнөө басаган үхи бүүгээ үргэлөөд, ерэ- 
һэн харгы замаараа бусаба. Тиигэж э ябаһаар нэгэ үгытэй  
айлда ороно. Тэрэ айлай үбгэ һамган хоёр хүндэтэй дээрэ  
хүл еэн  угтан абаба.

Тиигэжэ хөөрэлдэж э һууһаар:
— Манай нютагта ондоо тээһээ ерэһэн хоёр зал уу  х ү -  

б ү ү д  һаянай нааша бии болоо. Тэрэ хоёр хүбүүн эй  "мэргэн 
гээш энь яахашье аргагүй. Хараанай газарһаа хара гүрөөһэ- 
нэй харайса дээрэнь харбажа унагааха хаба шадалтай  
юм,— гэж э хөөрэхэдэнь, мүнөө басаган һонирхон, хөөрэл- 
дэн байха зуураа, тэрэ хоёр зал уу  х ү б ү у д  минии аханар 
байба гү  гэж э һанаад, тэдэнэртэй хайшан гэж э уул заха  бо
лобо ааб гэж э бодолгодо хатан һууһаар:

— Тэрэ хоёр залууш уултай мэргэ турш ажа үзөө һаа, 
яагаашье һайн ха һэм ,—гэбэ.

— Үглөөдэр аба хайдаг болохо юм. Тэндэ һурагта мэр- 
гэш үүл  мэргэ турш ахал байха,—гэбэ.

—  Хэнш ье хүнэй мэргэ турш алдахада болохо гү?  —г э
жэ басаган асууба.

— Болохо, болохо! Хэнш ье хүнэй мэргэ турш ахада, ма
най нютагта хорюул байхагүй. Б эедээ иайданги һаа, минии 
залуудаа барижа ябаһан номо һурш ые баряад гарахадатнай  
болохо,— гээд , баруун ханада байһан номоёо хүбш элөөд:—Х ү- 
ж үүнш эг номо байха, татаад үзэгты ,—гэж э н#моёо үгэнэ.
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Басаган номыень татахадаа, ямаршьегүй годлииень бу- 
хю удань хүрэтэр  татан тамшаалган байба.

— Эхэнэрш ье һаа, эрэ хүнһөө эрш этэй, номо һурш ада  
мэргэжэлтэйл янзатай байнат,— гэж э үбгэн гайхан байба.

—  Минин аба— һураг' су у т а  ангууш ан юм. Би бага на- 
һанһаа аханартайгаа харбажа һураһан байхаб,—гэбэ.

* *

Хойто үглөөгүүрнь, хонгор шара наранаар, бэелээрээ  
абажа ябаһан эрэ хүнэй хубсаһаар хубсалаад, үхи бүүгээ  үб- 
гэ һамган хоёрто орхёод, үбгэнэй номо һурш ые ангууш а ян- 
заар ара таладаа үргэлж э, аба хайдаг болохо газарые заал- 
гажа абаад, мордобо ха.

Аба хайдагай газарта хүрэн  дүхэн  ошоходонь, мэргэ 
түргэн ангууш ад һууридаж а байбад. Хожомдод гэж э га- 
раһан басаган хойто заха тала барин һууридаба. Тиигэжэ 
һ у у х а  зуураа мүнөө басаган хоёр зал уу хүбүүды с танижа 
абаа һаа гэж э бодолгодо хатана.

Уданш ьегүй ой тайга зэдэлбэ. Лн гүрөөлнүүдэй ар уу  
т а р у у  модоной талаар ж эрэгэд  гэлдэхэ харагдана. Һомын 
д у у н  һубариба, зэнгэй д у у н  зэдэлбэ. Лн гүрөөлнүүд харай- 
са  дээр ээ унана. Хэншье хүнэй мэргээр харбаһан мүнөө д э э 
рэ мэдэгдэнэгүй.

Аба хайдаг д ү ү р эж э, ангууш ад нэгэ дороо сугларба. 
„Хариин нютагһаа ябаһан хоёр зал уу х ү б ү ү д  мэргэ түргөөрөө 
олоной дундаһаа илгарба" гэж э ангууш адай дунда үгэ х ү ү р  
тараба.

Мүнөв басаган олоной дун дуур  хараашалжа ябаһаар  
хоёр ахаяа танижархиба. Хоёр ахань хүдэр  томо бэетэй, та- 
нихаар бэш э болошоһон байбад.

Эндэ гурбан ахадүүнэр бэе бэеэ танилсажа, уш аргүй  
баяр болобо. Ябаһан ябадалаа, зобоһой тулиһанаа хоёр аханар- 
таа үльгэр түүхэ болгон, хүн зоной гайхамаар заха дээрэ-  
һээнь хэлэж э үгэбэ.

Аба хайдагта хабаадаһан ангууш ад тэрэ бөөдэ зэбүүрхэн: 
„Х ара һанаата беөе хараһан газартаа барижа, хэһээлтын  
охээр  хэһ ээхэбди !—гэлдэн байбад.

Гурбан ахадүүнэр ангу.ушадтайгаа сугтаа бөөгэй хүй- 
тэн мүрөөрнь м үш хэж э, халуун  мүрөөрнь хайжа ошобод ха. 
Урдажа байһан уһанай оёороор худхан үзэнэ. Ургажа бай- 
һан бутын һэбхүүлы е арин үзэж э ябаһаар, бутын забһарта 
бэеэ нюугаад хэбтэһэн хара һанаата бөөс барияса абаад:

— Иимэ хара һанаата, шабар доторто амитаииие яагша 
бэлэй?—гэж э гурбан ахадүүнэр арад зонһоо асуун  байнад.

Үндэр хадын хабсагайда ү ж эж э хатажа барагдахаар хаб- 
ш уулж а орхиё!— гэж э хүн зоной дунда шаг ш ууяан боло- 
шобо.
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— Зоной зүб гэбэл зүб! Бөө хүниие бүхэтэр модоцдо 
ү л гэж эр хи е,—гэ7кэ басаганай эгээ ехэ ахань дуугараж архина.

Гурбан ахадүүнэр арад зоной туһаламжаар, хорото м уу- 
хай дайсанаа хойш огүй иигэжэ хэһ ээгээд , гур буул ан  орон 
нютаггаа бусажа, эжы абаяа баярлуулан, ажа жаргажа һ у у -  
һан юм гэхэ.

IIAPAH СЭО)Г.
Урда хада Наран Гэрэлтэ гэж э нэрэтэй хүн һ у у ж а  

байгаа. Тэрэ хүн үзэсхэлэн тэ һайхан Наран Сэсэг гэж э нэ
рэтэй басагатай һэн ха.

Т үгэд  лама тэрэ басагые гэргэн болгожо абаха һанаа- 
тай, ямарханшье арга мэхээр үгэ хүүр тээ оруулж а ядаба. 
Тиигэжэ байтараа энэ басагые үбш эн тахалаар даража, һүүл- 
дэнь гэргэн болгожо абаха байна гэж э тэрэ лама бодоод, 
нэгэ һамбаанда Паран С эсэгтэ хоротой эм дом хүртөөжэрхи-* 
бэ ха.

Басаганайнгаа ү бдэхэдэ , мүнөө хүн тэрэ түгэд  ламыс 
гэртээ залажа асарба.

— Энэ басагыетнай хара лусад хаан нэхэлтэ хэж э бай- 
һан байна. Х эрбээ басагаа һайн дураараа тиишэнь залажа 
табяагүй һаатнай, ами бэеэ алдаха болоно. Тэндэ огаоод бай- 
хадаа золтой һаа, элүүр  эн^э бэедээ орожо, эжы абадаа бу- 
сажашье болохо,— гэж э абарал буулгаба.

— Ай, бурхан! Яагаашье хатуу шанга эрилтэ бай
ба гээш эб! Ьайн һайхан харгы замыень заажа хайрлыт,—г э
жэ убгэ 'һамган хоёр уйдан гаш уудан байжа гуйна.

У һа саһанай шэмэлжэ орохогүй, хүнэй багтаад һ у у -  
маар модон хайрсаг дархаш уулда хүүлэбэ. Тэрээндэнь х ү -  
нэй амисхалаад һ у у х а  заахан нүхэ гаргуулба. Ү мдэж э ябаха 
гоё гоё хубсаһыень, зүүж э ябаха зүүбш ыень, эдсэ хоолһоо 
эхилээд, тэрэ хайрсаг соонь хүүл энэ.

Наран Сэсэг басаган хайрсагта орохо дээр ээ иигэжэ 
хэлэбэ:

— Памда бэш э ондоо юумэ хэрэггүй , ганса гуриг шара 
нохойемии хани болгон үгэгты ,—гэбэ.

Басаганай эрнлтые ханган, гуриг шара нохойень хайр
саг соонь хажэ үгөөд, хайрсагыень хадааһаар хадажархиба.

— Уһап мүрэниие үгсэн  ошоод, энэ хайрсагаа мүрэнэй  
зү л х эд э1 оруулаад табижархёорой, — гэж э түгэд  лама иимэ 
абарал буулгаад, мордоод ябашаба.

1 З ү л х э — мүрэнэй гол тала.
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Ү бгэ һамган хоёр уйлан дуулан байжа, түгэд  ламын 
захиралтаар хайрсагаа абаашажа, уһан мүрэндэ табижархиба.

Т үгэд  лама мүрэниие уруудан , моринойнгоо шадал соо 
гүйлгэж э гэртээ ерээд, өөрынгөө долоон шабинарта иигэжа  
захяа үгэбэ:

— Н эгэ модон хайрсаг д ээр эһ зэ  урдаж а ерэхэ байха. 
Тэрэниие болгоомжотойхоноор хүдөөдэ татажа абаад, хайрса
гаа нээн хаангүйгөөр, тэрэ зандань асараад, бурханаймни 
ш эрээгэй урда зохид гэхээр  табижархёоройгты,—гэж э захяад  
ябашаба.

Х үхэ буха унаһан хонишон хүбүүн  уһа мүрэнэй захаар 
ябажа ябана ха. Тиигэжэ ябаһаар харан гэхэдэнь, модон 
хайрсаг ИИИ1Э тпиш ээ хэлбэлзэн, мүрэнэй зүлхөөр урдаж а  
ябана.

Энэ юун урдаж а ябаха бэлэй гэж э тэрэ хүбүүн  гайха- 
һандаа хубсаһа хунараа тайлаад, тамара тамарһаар хайрсаг- 
та хүрэж э ороод, тэрэнээ хүдөөдэ татажа гаргана. Энээн 
соо юун байдаг юм ааб гэж э һонирхоод, түмэр гадаһаараа 
хайрсагай хабхаг гасажа байгаад нээнэ.

Тэндэһээнь гоё һайхан Наран Сэсэг басаган гаража 
срэнэ.

— Х аж уудахи  гуриг шара нохойем бү гарга. Т эрээн- 
һ ээ бэшыень х у у  гарга‘зк«рхи,—гэбэ Наран Сэсэг басаган.

Хонишон хүбүүн  басаганай үгэ  хүүр ээр  гуриг шара 
нохойһоо бэшыень х у у  гаргажархёод, хайрсагаа байраарнь 
хадаад, уһ а  у р у у  түлхиж эрхннэ.

Мүнөө хүбүүн  хүхэ бухаяа унажа абаад, Наран С эсэг  
басагаа хойноо һундалдуулаад, гэрхэн тээш ээ һайбарлуулба. 
Тиигэж э ябаха зуураа Наран Сэсэг басаган:

— Шимни ямар ажал хэдэгбш и?—гэж э асууба.
— Би гү? Газарай мэхээр, һараана малтажа, ами хоо- 

лоо залгажа ябагшаб—гэж э харюусаба.
— Үшөө юу хэгш эбш и?
— Үшөө гү?  Баян хүнэй хони ямаадые манагшаб,— 

гэбэ. Тэрэ хоёр, тиигэжэ хөөрэлдэж э ябаһаар, урсахан гэр- 
T8 ерэж э буубад ха. Гэр соонь хүнэй харал үзэл гуй  онги 
обоо, үбдэгсөө бог шорой.

Наран С эсэг басаган гэр соохииень өөдэнь татажа, бог 
һагыень дууһ ан  сэбэрл ээд , хүнэй һуумаар болгобо.

*  *4 *

У һа мүрэн дээр э түгэд  ламын долоон шабинарай тодо- 
жо байха үедэ , мүрэн д ээгү ү р  нэгэ модон хайрсаг хөөбэлзэн  
урдаж а ерэбэ.

— Энэл байба алтай!—гэж э дуугараад, түгэд  ламын д о 
лоон шабинар тэрэ хайрсагые гохо дэгээгээр  догоходож о, 
хүдөө тээш энь гаргаба. Энэ хайрсаг соонь юун лэ байба ааб
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гэж э һонирхон, долоон шабинар тэрэ хайрсагаа дүрбэн тээ- 
һээнь тэлээд, ошожо, түгэд  ламынгаа бурханай шэрээ^эй  
урда табижархибад.

Т үгэд  лама гэртээ оромеоороо:
— Зай, асараал һаа болоо! Хайрсагаа нээгээ баряа, эб- 

д ээг ү й  юм бэзэт?
— Үгы даа, тэрэл зандань асараалди д аа ,—гэбэд.
— Зай, долоон шабинарни! Долоон дабаа дабасараа 

ябаад, хоноод үнжөөд, бусаж а ерээрэйгты лш и,—гэж э түгэд  
лама шабинартаа захирба.

Долоон шабинар гаража ошобод. Тэдэнэйнгээ ябамсаар, 
тэрэ лама Наран Сэсэг абхайгаа гаргажа, инагай ябадал  
хөөрэлдэхэ байна гэж э бодоод, мэгдэн байжа хайрсагаа 
задалба.

Наран Сэсэг басаганайнь орондо хайрсаг сооһоонь гуриг  
шара нохой ш үдэ амаа ирзайлгаһаар гаража ерээд, түгэд  
ламын түбэнгииень таһа хазаад, алажархиба.

Хойто үглөөгүүрнь түгэд  ламын долоон шабинарай ерээд, 
у ү д э  татан орохотой хамта, гуриг шара нохой таһар химэ- 
лээд , долоолуулыень унагаажархиба.

* **

Хонишон хүбүүн  һамганайнгаа һайханда ажал хүдэлм э- 
реэш ье мартаясархёод, һамгаа хараад лэ һ ууж а  байна.

— Үбгэн, эдихэ хоол хогшолнайшье дууһ аж а байна. 
Шимни гаража, мэхээр маЛтажа асарал даа,—гэбэ Наран 
Сэсэг.

Үбгэниинь урдаһаань хараад, д у у  ш ууш ье гарангүй  
һууна. Тнихэдэнь Наран Сэсэг уйһэн дээрэ өөрынгөө дүр- 
сые аб а^лиханаар зураад үгэнэ.

Мүнөө хүбүүн  х ү х э  бухаяа унаад, тэрэ һамганайнгаа 
дүрсы е урдаа баряад, хээрэ гараад ябажа ябана ха. Гэнтэ 
хара һалхин буугаад, һамганайнгаа дүрсы е һалхинда хиид- 
хэж эрхибэ.

Хонишон хүбүүн  уйлаһаар дуулаһаар урсахан гэртээ  
ерэж э, тэрэ уш араа һамгандаа дууһан  хэлэж э үгэбэ.

— Эй даа, бидэ хоёрой сугтаа һуухамнай бэрхэ болобо * 
гээш э. Хари гүрэнэй хаан намайешни һураглаһаар үни  
удаанай агша. Тэрэ дүрсыемни оложо абаал һаа, халуун  
мүрөөрни хайжа, хүйтэн мүрөөрни гэтэж э ерэхэл байха. 
Ерээл һаань, бидэ хоёр урдаһаань ю угээрээ тулахабибди? 
Шимни ори ганса түмэр гадаһатайш. Бишни зү ү  хурабш а- 
тайхан һ уун аб ,—гэж э хоюулаа хүзүүдэлдэясэ һ уугаад, өөдөө 
хаража энеэж э, ур уугаа  хаража уйлажа һууха зуураа:— 
Намайешни баряад абажа ябашоо һаань, шиуни нэгэ жэл  
болоһон хойно миниингээ һураг суугаар, хойноһоомни ошоо-
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р ой ш ,—гэж э Наран Сэсэг һамганиинь иигэжэ захиба. —Энэ 
бэһэ^игы ем зүүж э ябаарай. Минии ошоһон газарта хүрэж э  
ош оол һаа, энэ бэһэлигээрээ намда тэмдэг ү г ө н р э й ,-гэж э  
бэһ эл и гээ  бэлэг болгон бариба.

Т эрээнһээ хойшо нэгэ хэдэн үдэр  үнгэрбэ. Үбгэ һам- 
га н  хоёрой уй хай болон һ ууж а байха үедэнь, нэгэ үглөө- 
г ү ү р  һонин хубсаһатай х ү н ү ү д  үзэгдөөд, Наран Сэрэг баса
гы е хара хүсөөр баряад ябашабад ха.

Хонишон хүбүүн  үдэр  һүнишье уйлажа ябана. Он жэл  
ү н гэр гө ө д , болзоото жэлынь тохёолдобо. Тэрэ хүбүүн  х ү х э  
<5ухаяа унаад, һамгаа һурагш алан ябашаба.

Олон хоног ошожол байна. Х ү б ү ү н  яба ябаһаар ябана, 
ош о  ошоһоор ошоно. Тиигэжэ тала хээрээр  тэнэж э мунажа 
ябахадань, харгы зам дээрэнь онги набта хубсаһатай хаанай 
а д у у ш а н  ябажа ябама.

— Зай, зал уу  хүбүүн , хаанаһаа хайшаа зорижо ябааб- 
гпц? Бухыншни тур уун  холын аянда ябаһандал үзэгдэбэл ,— 
г эж э  тэрэ \  '  ’ ран байба.

— У рд х ^эсэг һамгатай һ уугаа һэм. Т э
р э  һамгыем хариин гүрэнэй хаан буляажа абашоо һэн. Т үхэ- 
реэн  ж эл болоод миниингээ хойноһоо ерээрэйш  гэж э һам- 
гамни захяа бэлэй. Хаана, алишье түбидэ байһыень һайн 
лаблаагүй аад, зобожо тулижа ябаналби, —гэбэ.

Үбгэн адууш ан дуугай  шагнажа байһанаа:
— Зай даа! За л у у  хүбүүн , яагаашьс бэрхэ газарта 

зорибош . Бидэ хоёрһоо болохо х ү н ү ү д  тэрэ хаанай ордоной 
газаа гэш хээгүй  юмэл. Хайшан гэж э һамгантайгаа уулзаяса 
ш адахабш и даа. Би тэрэ хаанайшни адууш ан гээш эб. Ха- 
р у у л  хайгалнуудынь хүниие түһэр  табидаггүй агша. Тиигэ- 
бэш ье нэгэ ухаан баНжа болохо. Хаамнай гоё һайхан, сэсэ-  
мэргэн хатантай болоо гэл сэп н э. Тэрэл танай һамган байжа 
ыагад. Ү хэрш эн, хонишоной гэр бараанда орожо, уйдхар га- 

ш уудалаа хөөрэнэ гэж э манай үхэрш эн, хонишон һамгад, 
<>эреэд хөөрэгш э. Т эдэ хонишон һамгадаар танай ерэһые 
һамгандатиай тэмдэг үгөө һаа үгэж э боломоор байна,— гэж э 

.һанаа зобонгёор хөөрэбэ.
„Урда хойнонь памайе үзөө хараашьегүй аад, намда 

'һанаагаа зобохо яагаашье зохид абари зантай үбгэн бэ,“— 
агэжэ ехэтэ баясана.

—  Үбгэн баабай, холын нютагһаа ябаһан аянай хүндэ  
тгиигэжэ туһалалсажа үзыт! Х эрбээ миниингээ хойноһоо ерэг-

*  **

.52



шэ болоо һаа, ерэһэнээ м эдүүлж э, энэ алтан бэһэлигээрнк  
тэмдэг үгөөрэйш  гэж э намдаа бэлэглээ Ъэн. Нэгэ аргыень  
оложо, энэ бэһэлнг һамгандамни дамжуулаарайт,—гэжэ- 
хонишон хүбүүн  бэһэлигээ хурганһаан мулталжа, үбгэн д»  
үгэбэ.

—  За л у у  хүбүүн , бү һанаашарха. Заал һаа захяаетнай  
дүүр гэж э ү зэ х э б ,—гэж э 'үбгэн хэл ээд , тэрэ бэһэлигы ень  
юумэндэ боожо, үбэртэлж эрхёод:— Зай, уулзатараа баяртай!— 
гээд , адуун һүрэгэйнгөө хойноһоо ошобо.

Эсэһэн сусаһан х ү х э  бухаяа ногоондо табижархёод, м ү- 
нөө хүбүүн  тохомоо дэрлээд, унташаба.

* *
*

Хаанай адууш а үбгэн харанхы болоодүйдэ адуун  һүрат  
гөө туугаад, отог байра тээш ээ болобо. Тиигэжэ ябахадань, 
хааиай ордоной хашаагай газаагуур үзэсхэлэнтэ һайхан эх э
нэр сэнгэж э ябана хэбэртэй. Мүнөехи Наран Сэсэг хатап  
байба алтай гэж э үбгэн бодоод ,алтан бэһэлпгээ альган д ээ 
рээ эргээш үүлэн  ялалзуулна. Тэрэ эхэнэр ябажа ябаһанаа 
гэнтэ зог татан, үбгөн тээш э дулааханаар хараад:

— Үбгэн, яагаашье гоё бэһэлигтэй г^эш эбта,—гэжэ» 
дуугарба.
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— Хатан абгай, хүлисэгты  намайе! Гоёшоогоо һаатнай, 
танда бэлэглзхэдэ яахаб?—гэбэ.

— Ү зэхэдэ болохо гү?
— Болохо, болохо,— г э б э .
„Амиды мэндэ ябаа һаа, минии нүхэр энэ үедэ эндэ 

үзэгдэж эш ье болохо байгаа. Яагаа минии хургандаа зү ү ж э  
ябагша бэһэлиг ш энгиб",—гэж э һанаад, үбгандэ дүтэлж э  
ошомсоороо бэһэлигээ таняад:

— Иимэ гоё бэһэлиг хаанаһаа абаабта?—гэж э зүрхөө  
хүдэлгэн һураба.

— Холын орон нютагһаа ерэһэн нэгэ зал уу  хүбүүн эй . 
Энэ бэһэлигэй эзэниинь байгаал һаа, намтай уулзаг лэ гэж э 
захяа хүргөөрэй гээ һ эн ,—гэбэ.

— Хаана байнаб?
— Тала хээрын ногоондо х ү х э  бухаяа бэлш ээж э байна

һэн.
— Зай, үбгэн , би танине һайн таниха байхаб. Танда 

ехэтэ баясанаб! Тэрэ хүнтнай минии дүтын хүн болохо юм. 
Ү глөвгүүр гуйранш а янзаар ерэж э, минии һууж а байһан 
гэрэй сонхо доогуур  ябаха гэж э захяа хүргөөрэйт. Танай 
бэлэгтэ минии харюу болог!—гэж э адхаар дүүрэн  алта убгэ- 
нэй альган дээрэ табяад. саашаа ябана.

— Хатан абгай, һайн бэлэйт! Ута наһа наһалжа, удаан  
жаргалые эдлээрэйт. Танай захяае заал һаа хүр гэхэб ,—гэж э  
адууш а үбгэн хойноһоонь хараад гээгдэхэ зуур аа:—„Буян 
хэш эгһээн  хүртөөхэ яагаашье һайхан һанаатай хүүхэн  гээ- 
ш эб!“—гэж э наһаараа иимэ үнэ ехэтэ бэлэг нюдэ амандаашье 
хараагүй юумээ хаража, зүрхэниинь баяраар халина.

Хонишон хүбүүн  үглөө үдэрнь, һамганайнгаа захяае 
адууш ан үбгэнһеө дуулахадаа бодоод, бодоһоноо, һ уугаад, 
һууһан аа мэдэнэгүй. Х үхэ бухаяа унаад, хаанай ордон тээ- 
ш э һайбарлуулба. Хаанай ордоной сонхо доогуур  гуйран- 
шалжа ябана. Х үл еэж э байһан һамганиинь сонхоор хараад, 
үбгэндөө тэмдэг үгөөд:

— Сонхо доромнай хүн байнал!—гэж э хаандаа хандаба. 
Хаан ошожо хараад:

— Яагаашье зүдэг  хүн гээш эб! Түргэн эндэһээ зайла- 
ха гэхэ байна, —гэбэ.

— Тиигэжэ яажа болохоб! Д элхэй дээрэ ямаршье хүн  
ябаха юм бэзэ. Гуйранша хүнэй урмыень хухалангүй, ша- 
даал һаа урижа, сагаа ногоо барюулжа гаргаха гэһэн х у у -  
шанай ёһодо бии агша. Нэгэ зүһэм  хилээмэ, нэгэ балга сай 
хайрлаба гүш ?—гэж э Наран Сэсэг эрхэһэнш эг болоод, б у 
р у у  хараад, сонходо зогсошоно.

Хатанаа ехэтэ м уудуулж архиба гүб гэж э һанаад:
— Зай, хатамни, уряа һаа ури даа. Шиниимни дураар  

болог даа ,—гэж э хаан дуугарба.
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Наран Сэсэг мэхэеэ гарган, наахануур хаандаа баярла- 
һандал боложо, сонхоор хараад үбгэндөө:.

— Манайда орожо гарагты,—гэба.
Хонишон хүбүүн  хаанай мүнгэн сэргын у зу у р та  хүхэ  

<5ухаяа байлгажархёод, хаанайда орожо ерэм сээрээ, амар 
мэндэ хүргөөд, үүдэн  талада һууш аба.

Наран С эсэг алта мүнгэн ш эрээгээ татажа хундэлнэ.
Тиихэ зуураа олон юумэ хөөрэлдэнэ. Хаан. һууһанаа  

тэрэнһээ ж эр хээд , ондоо таһагта орошоно. Тиигээд хонишон 
хүбүүнэй  гарахатайнь хамта хаан таһаг сооһоон гаража 

■'«рээд:
— Ши намтай түхареэн жал соо сугтаа һууж а байха 

зуур аа , нэгэшье үгэ хөөрэлдэдэггүй аад, мүнөө орожо ерэ- 
һэн гуйранш ан хүнөөр ямар халуунаар хөөрэлдэбэш ?—гэж э  
м уулар һайлараа хэлэбэ.

— Бишни һайхан хүндэ дурладаггүй, иимэл муухай  
х ү н ү ү д т э  дуратай агш аб,—гэбэ.

Хаан бодолгото болон һууһаар  хэлэбэ:
— Али бишни муухай хүн болохомни гү?
— Тиигээ һаа бүри зохид һэн.
—  Энэ хүнэй м уу хубсаһы е эрнжэ, намдаа абажа үгыш

даа.
— Болохол даа,— гээд , Наран Сэсэг өөрынгөө үбгэнэй  

хубсаһы е дууһан  абажа, хаандаа үмэдхөөгөөд, түмэр гада- 
һыень бүһэдэнь һуйбадаад, хүхэ буха унуулаад:

— Гурбан үдэршын газарта ябаад ерыш даа. Ямархан 
^олоод ерэнэ аабнш, -г э б э .

Хаанайнгаа гаража olnohon хойно Наран Сэсэг арад зо 
ной дунда түргэн зар тарааба. Зар тараахадаа иигэжэ та- 
рааба: „ Зүүн  урда зүгһөө хүнэй харал үзэл гүй  ехэ муухай  
хүн  хаан ордондомни добтолон ерэхэнь. Тэрэниие хараһан  
газарА а алажархигты",— гэһэн хаанай зүгһөө захиралта гар- 
габа. Х оёр хулдай баатарнуудта нүхэ малтуулжа, ноёд тү- 
шэмэдтөө үхэрэй зэргын хоёр ш ул уу  асаруулба.

Гурбадахи хоногойнгоо болзорто хаан хунэй таннмаар 
бэш э, харал үзэл гүй  муухай болошоод, х ү х э  буха унанхай, 
түмэр гадаһа бүһэдөө һуйбаданхай юумэ зүүн  урда зүгһөе  
ерэж э ябана ха. Хаанайнгаа дүтэлж э ерэм сээр, баатарнууд, 
түш эмэд ноёд тэрэнээ танингуй, нүхэ у р у у  түлхиж э уиа- 
гаагаад, шорой дээрэнь обойсо хаяад, үхэрэй  зэргын эльгэн  
хара ш улуугаар даражархиба. Дарагдаш агүй дайгаа дара- 
<5абди гэж э хаанай түш эм эд ноёд гэр бүреэ тарабад ха.

Хонишон хүбүүн  үзэсхэлэнтэ һайхан Наран Сэсэг һам- 
гантайгаа нютагаа бусаж а ерээд, сэнгэлиг хүхю ун һуугаа  
һэн ха.



СЭСЭН ХҮҮХЭН.
Урда сагта болоһон юм гэхэ. Нэгэ оро-н нютагта шал 

тэнэг хүбүүтэй  хаан һ ууж а  байгаа ха. Би үбгэрж э байнам. 
Х үбүүм ни намһаа залгаад, хаан ш эрээем хүдэлгэнгүй  һууж а  
ш адахагүй гэж э хаан бодоод, ухаатай сэсэн  һамга оложо 
у гэх э  байна гэж э һанаба.

Өөрынгөө орон нютаг соо байһан уранзурааш адые х у у  
баранииень суглуулба. Д элхэй  дээрэ байһан бүхы амитан 
тоотониие, огторгойн одо мүшэн ба газарай гахай хоёрһоо 
бэшэниие гоё һайханаар зураха гэһэн иимэ даабари тэдэнэр- 
тээ угэбэ.

Уранзураашад эдихэ хоолоо, унтаха нойроо мартажа 
байгаад, хаанай хатуу  даабарине дүүр гэж э, хаандаа туш аа- 
жа үгэбэд .

Тэрэ зурагуудаа зоной зурагар, хаанай ханха гурбан  
харгын бэлш эр дээрэ жэрысэ хадуулба. Тэндээ олон ха- 
руулш ады е байлгаба. Харуулш анар болбол харгы замаар 
ябаһан хүн зон энэ зур агууд  тухайда юун гэж э хэлэнэб, 
тэрэниие хаанда мэдээ хүргэж э байха, иимэ уялгатай бо- 
лоно.

Харгы замай аяншан бүхэн энэ зурагууды е хараад, ехэ  
һонирхоод, үнгэрж э байдад ха. Тиигэжэ байха үсдэ сагаан 
мори унанхай нэгэ үгы тэй хүнэй басаган ерэж э, энэ зур а
гууды е үни удаан хаража байжа байжа:

— Гоё һайханаар зурахыеньшье зураа байна. Т еэд хаан 
хүн байгаад огторгойһоо одо мүшэ, газарһаа гахай— энэ хоё- 
рые юундэ дутааж а орхибоб?—гэж э хэл ээд , ябашаба. Энэ 
басаганай хэлэһэн үгэ тэрэ дороо хаанда дуулдаба.

Хаан тэрэ дарыгаа басаганай орон нютаг, гэр байрыень 
мэдэж э абаад, эсэгэдэнь түргэн буш уу ерэхэ гэһэн захяа 
эльгэбэ.

Үгытэй хүн, хаанай захяа абаад байхадаа, ехэ сошожо:
— Хаан намайе татуулбал! Ямар зэмэ хээ хадам, тии- 

]'эбэ гээш эб?— гэж э уйдан байба.
— Баабай, бараг юумэнһээ юундэ сошобот? Хааншье 

хадаа хүн түрэлтэнэй үрэ байгаа бэзэ. Харин һонинойхиие 
ошоод еры т,—гэж э басаганиинь хэлэбэ.

Мүнөө үгытэй хүн хаанайда ошобо. Ошоходонь хаан 
иигэж э хэлэбэ:

—  Зай, үбгэн, энэ хоёр модоной ү зү ү р , узууры ень ил- 
гажа олоод, үглеөдэр асаржа угөөрэй. Хэрбээ олиогүй хадаш , 
хуулиин х а туу  хэмжээ абахаб,—гээд , ү зү ү р , узуурайньш ьс  
м эдэгдэхэгүй  аб адлихан хоёр модо үгэбэ.

Үбгэн уйлаһаар гэртээ орожо ерээд, хаанай үгэһэн  хоёр  
модые басагандаа үгэнэ. Тэрэ мододыень басаган хаража  
хаража һураба:

— Хаанай бэлэг гү?
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— Юун бэлэг байха юм! Энэ хоёр модоной ү зү ү р , у ^ уу-  
рыень илган оло гэж э иимэ хатуу даабари үгөөл ,— гэж э  
уйдана.

— Албата зондомни бүтүүе тааха, хатууе хамхалха хүн  
бии гү  гэж э турш аа байна,— гэж э басаганиинь хэлэбэ.

— Б уруугай  бэлш ээриһээ гараагүй намш уу хун  энээ- 
ниие үе наһаараашье тааха юм гү?

— Баабай, бү уйдагты. Энэ хоёр модоо урдаж а байһан 
уһанда табигты. Али талань уһ а  ур уугаа  хараад урданаб, 
тэрэнииень ү зү ү р  гэж э тоолооройт. Намайе хэлээ гэж э хаан- 
да бү хэлээрэйт,— гэж э эсэгэдээ  захиба.

Басаганайыгаа заабаряар үбгэн хоёр модоо vha у р у у  
табяад, ү зү ү р , узууры ень танижа абаад, хаанайда ошоно.

— Зай, үбгэн, модонойнгоо ү зү ү р , урууры ень олобо- 
гү ш ? —гэж э хаан һураба.

Үбгэн модонойнгоо ү зү ү р , узууры ень заажа угэбэ. Хаан 
үзэж э үзэж э:

— Үбгэн, зүб олоо байнаш. Х эн олооб?—гэж э асууба.
— Би.
Хаан зүбш өөгөөд, дахин даабари үгэбэ:
— Намда яаха аргагүй үнэһөөр томоһон ш үдэр  хэр эг-  

тэй болоод байна. Үнэһөөр ш үдэр томоод асара. Тиигээд  
ерэхэдээ морёоршье бэш э, ябагааршье бэш э, харгытайшье 
бэш э, харгышьегүи бэшэ газараар ябаад ерээрэй . Эндэ ер э
хэдээ, газаашье байхагүйш, гэртэш ье орохогүйш . Х эр бээ  
энээш ш е д үүр гээгүй  һаашнн, хатуу  хуулиин хэм ж ээ аба- 
хаб,— гэбэ.

Үбгэн гэртээ ерээд, хаанай даабариие х у у  дууһ ан  ба- 
«агандаа хэл эж э үгэбэ.

Басаганиинь нэгэ бага бодолгото болон байһаар:
— Баабай, урда тээлниг нуга сооһоон дэрһэ хадаад  

асарагтьГ. Т эрээгээрээ ш үдэр томооройт. Тэрэ ш үдэрөө тү- 
мэр хайрсаг соо хээд, галдажархёоройгты. Тиигэбэл үнэһэн  
ш үдэр бии болонгүй яаха һэм. Бабана тэхэеэ унаад, хайрсаг- 
тай үнэһэн шүдэрөн хойноо ганзагалаад, харгын далан д ээ-  
гүүр  тэхэеэ дамжуулаад ошооройт. Хаанайда ошоод, ү ү д э-  
нэйнь досоо тээ үрөөһэн хүлөө гэш хээд, нүгөөдэ хүлөө газаа 
тээнь гэш хэж э байгаад: „Хаан баабай, үнэһэн ш үдэрөө ту -  
шаажа абагты гээрэйт," — гэнсэ басаганиинь захиба.

Үбгэн басаганайнгаа заабаряар хаанайда ошоод, бабана 
тэхэеэ еэргэдэнь уяж архёод, үүдэнэйнь досоо нэгэ хүлөө 
табяад, нүгөө хүлөө газаа тээ гэш хээд:

Хаан Оааоай, үнэһэн ш үдэрөө туш аажа абагты,—г э б э .
Хааи сэр гэд э һархайжа байһан ба(5ана тэхыень харажар- 

хёод, үвэһэн  ш үдэрөө туш аажа абаха дээр ээ хэл эбэ:—Мүи 
даа, мүн! Намда иимэл ш үдэр  яаха аргагүй хэрэгтэй юм- 
һэн. Байза, үбгэн хаагуур ерээЗш и? #

— Харгын далан д ээгү ү р  дамжаад ерээб.
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— Ю угээр ерээбш и?
— Бабана тэхээрээ.
— Зуб, зуб! Минин даабариие дүүрэн  дүүргэбэ гээш эт. 

З а й , убгэн , би гурба хоноод танайда ошохоб. Эрэ ухэр паа- 
гаад , эльгэн тараг буреэд байгаарай. Энэ хадаа һүүлш ын  
даабари болог,—гээд , хаан үбгэниие һайнаар үдэш эбэ.

Үбгэн гэртээ оромсоороо:
— Басагамни, бэрхэл байнаш даа! Хаанай үгэһэн  таа- 

ш агүй таабаринуудые зүбөөр тайлбарилбаш. Үшөө һүүлшын- 
хииень турш аад үзэх э  болоо хаш ,—гэбэ.

— Ю ун.гэнэб?
— Эрэ үхэр  һаагаад, эльгэн тараг бүреэд байгаарай 

гэж э захяа үгэбэл . Тэрэнь юун гээш эб?
— Баабай, эсээт , амаржа унтагты. Мүнөө һүни зүүдэ  

манажа хонохо болоо гүбди даа ,—гэбэ.
Хаан гурбан хоногойнгоо болзорто ерэж э ябана ха. Үб- 

гэнэй  басаган хааниие угтан гарана.
— Басаган, баабайтнай гэртээ гү?
— Г эртээ.
— Ороходо болохо гү?
— Үгы.
— Ю ундэ?
— Хорюултайбди, мьнай баабай мүнөө һаяхан нарай- 

лаад байна.
— Эрэ хүн нарайлха гээш э хайшадаа юм?
— Эрэ үхэр  һаажа, эльгэн тараг бүрихэ гээш э хайша

даа юм?—гэж э басаган хэлэбэ.
Хаан басаганай үгэ хүүр гэ боогдоод, нэгэш ье ү гэ  хэ- 

лэнгүй  ябашаба. „Энэл басаган минии таамаг үгэ  хүүр н үү- 
дые дууһ ан  таажа байгаа ха юм. Албата зондомни иимэ сэ- 
сэм эргэн эхэн эрн үүд  бии байгаал. Иимэ басагаар бэри хээгүй  
хадаа, хэнээр  бэри хэхэбиб?”— гэж э харгы замдаа бодожо 
ябаба.

Хаан хойто үглөөгүүрнь баһа үбгэниие дууд у у л ж а  аса-
раад:

— Зай, үбгэн! Басаганшни минии һанаанда ехэ таара- 
маар болоод байна. Басагааршни бэри хэхэмни. Та зүбтэй  
гү т ? —гээд , урдаһаань хараадхина.

Үбгэн юуншье гэж э харюу үгэхэеэ  гайхашоод байһаар:
— Үгы, та хаан байгаад үгытэй яду у  хүнтэй худа ураг 

болохотнай хайш адаа юм? Теэд танайл зарлигаар болог даа,—  
гэж э үбгэн зүбш өөбэ. Хаан хурим түрын болзор хэлээд, үб- 
гэниие гэртэнь үдэш үүлбэ.

Үбгэн, гэртээ ерэм сээрээ, хаанай хэлэһэн үгые басаган- 
д а а  дууһ ан  хэлэж э үгэбэ.

Басаганиинь шагнажа һ ууж а һууж а:
— Таажал байгаа һэм. Ямар ушартай турш алга боложо
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<5айна ааб гэж э. Иимэ байба ха юм. Баабай, та юун гэж э бо- 
донот?

—  Би гу? Би юун гэхэбиб даа? Ухаансар басагамни, 
еөрөө мэдээрэй.

Тэрэнэй һ үүл ээр  хаан бэри буулгаж а, ёһото хурим тү- 
рэ хэбэ . Сэсэмэргэн ухаантай бэритэй болоһондоо хаан ехээр  
баясана.

—  Зай, битнай сэсэм эргэн бэритэй болобо*Г. Ү бгэрхэ  
үеэдэхы нгөө урдахана арад зоной байдал һуудалы е хаража 
,үзэж э ерэһүүб. Ши, х ү б ү ү н , һамганайнгаа үгэ хүүр ээр  
байгаарай,— гэж э захяа үгөөд, хаан нэгэ һайн сэлмэг үдэр  
гаража мордобо.

Хоёр баатартайгаа аян замдаа һаадгүй ябажа байһаар, 
бороото үдэр  дайралдажа, ой соо төөришэнэд. Алишье зүгөө  
м эдэхэеэ болёод, нэгэ хэдэн үдэр  соо ябажа, ябаһаар, ю угээ- 
шье мэдэнгүй хилэ алхажа, хариин хаанай хилэ сахиг- 
шадта баригдаад, хариин хаанда туш аагдаба.

— Бидэ хоёр бэе бэеынгээ мүр улые гэтэлсэһ ээр  үни  
удаан болобо хабди. Шамда сэрэгээр  орохоор бэлэдхэлтэй  
байнаб. Шимни өөрөө бэеэ туш аахаар ерэбэ алтайш!—гэж э  
хариин хаан хатуу ш эрүүнээр угтажа, һүүлээрнь түмэр гэи- 
ж ээр гэнж элээд, хоёр сэргын хоорондо һуулгажархиба. Хоёр  
баатарыень барижа абаад, шорондо һуулгаба.

Ши иамайе ехээр  бү тамалалши. Би баһа өөрынгөө 
орон нютагта албатан зоноо зонхилжо һ ууһан  хаан гээш эб. 
Орон нютагтаа бэш эг табихнем намда зүбш өөл үгыт. Орой 
хахад гүрэнөө алта зөөри йдуу малтайень танда бэлэг болгон 
үргэнэм. Али танда минии ганса толгой хэрэггэй байба гү?  
Энэ хосрой али нэгыень ш элэж э абагты,—гэж э нохой шэнги 
гэнж эдэ һууһан хаан хэлэбэ.

Хариин хаан өөрынгөө удаалагш а түш эмэд ноёдоороо 
энэ асуудал  тухай зүбш өөд, бэш эг хүр гэхэ гурбан элшые 
томилбо.

„Би хоёр баатартайгаа хариин гүрэнэй хаанда уряалаар  
ерээд , сэнгэлиг хүхю унээр сагаа үнгэргэж э байнаб. Х ү х э  
торгон хүш кэл доро, ногоон торгон олбог дээрэ нойрсоном. 
Х ү зү ү н дээ  мүнгэн зүүдхэлтэйб. Минин урда хойно ябажа 
байха хоёр һахюул табигданхай. Энэ бэш эг абамсаараа, эбэртэ 
мал тоотоноо урдаа туугаад, эбэргүй малнуудаа хойноо 
хээд , һайн гэхэ зөөриеэ дууһ ан  абаад ерээрэйт. Гурбан хай- 
лааһанһаа хоёрыень бууса  дээр ээ таһа сабшаад хаяарайт. 
Гурбадахииень хилэ дээрэ таһа сабшаарайт. Миниингээ дүн- 
геэ хусы е бууса  дээр ээ уяжархёоройт. Энэ бэшэгые алтан 
хайшаараа таһа хайшалжа хаяарайт“,—гэһэн иимэ бэш эг 
хариин хаанай гурбан элш ээр гэртээ табиба.

Хариин хаанай гурбан элшэ ерэж э, тэрз бэш эгээ хүн- 
дэтэй ёһоор хүбүүн д э барюулба. Хаанай хүбүүн  баярлан
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байж а, тэрэ бэшэгыень тал мал уншагша болоод, түш эмэд  
ноёдтоо хэл ээд , хамаг эбэртэ малаа суглуул ж а байба.

Энэ үедэ сэсэмэргэн бэри түрхэм үүш элһэнээ бусаж а  
ерээд:

— Малаа тоундэ суглуулаабта?— гэж э гайхан һураба.
— Манай баабай харщш гүрэнэй хаанда айлшан боложо 

сэпгэж э байна. Эбэртэ мал зөөриеэ дууһ ан  абаад ерыт гэһэн  
бэш эг эльгээгээ. Битнай адуу  мал зөөриеэ абаад, тэндэ ошо- 
жо сэнгэхэ болохомни гү  даа,—гэж э хааиай хүбүүн  зармал- 
зан байба.

Сэсэн бэри бэшэгыень уншаад:
—  Түш эм эд ноёд, та энэ бэш эг тухайда юун гэ ж э  бо- 

донот?—гэж э асууба.
— Хаанайнгаа захяае дүүр гэж эл  ү зэ х э —манай уялга  

болоно,—гэж э түш эм эд харюусаба.
— Ноёд һайдууд, намайе хүлисэгты! Минии һанахада, 

энэ бэш эгэй удхань тиимэшье бэш э байна. Хаан баабаймнай 
һайн байна гэмээр бэшэ янзатай. Х ү х э  торгон хүнж эл  
доро гээш энь хүхэ огторгой тэнгэри хэбэртэй, ногоон 
торгон олбог дээрэ хэбтэнэм гээш энь тала хээрын ногоон 
д ээр э хэбтэнэ хэбэртэй. Х ү зү ү н д ээ  мүнгэн зүүдхэлтэйб г э э 
шэнь гэнж эдэ ороод һууна ха. Энэ һайн байгаа бэш э, харин 
м уу байһан байдалаа таШ агаар хэл энэ. Эбэртэ малаа урда  
тээгээ туугаад , эбэргүй^ малаа хойноо хээд  ерэхэ гэһэниинь  
хадаа: һэлмэ жадатай сэрэгээ урда тээгээ табяад, тоног зэб- 
сэггүй  х ү н ү ү д ээ  дахуулаад ябаха гээ ха. Гурбан хай- 
лааһан гээш энь хариин хааиай энэ гурбан элшые хэл ээ бай
на. Хоёрыень тэндээ таһа сабшаха гээш энь хоёрыень эндэ»  
хороохо болоно. Гурбадахииень тэндэ хариин хаанай хил» 
дээр э орохотойгоо хамта, дайда хүтэлыень мэдэж э абаад, 
алаха болонобди. Миниингээ дүнгеэ хусы е бууса  дээрэ»  
уяха гээш энь хадаа энэ минии нүхэр үбгэн нэрэтэй болоно 
ааб даа, тэрээнһээ дүнгеэнь бэш э хэн байхаб даа, хөөрхы. 
Энэ бэшэгые алтан хайшаараа таһа хайшалаад хаяха гээ
шэнь энэ хэрэгы е би эрид ш иидхээд, сэр эгээ  эм хидхээд, 
ябалсаха болоно гээш эб,— гэбэ.

Тэндэ суглаад байһан хаанай удаалагш а ноёд түш эмэд  
бэриингээ сэсэм эргэниие гайхалсаад, үгэ  д у у гү й  зүбш эн, 
мэдэл доронь ороно.

— Зай, иигээд байхала битнай ошолсохо болоно гү б  
даа?—гээд , хаанай хүб ү ү н  тухеэрэн  байна.

— Хаан баабай мордохо дээр ээ шамда юун гэж э хэл ээд  
ябаа һэм?

— Һамганайнгаа үгөөр байгаарай гэ э  һэн даа.
— Т еэд хаана ошохом гэж э һахалзанаш. Эндэ хэн»» 

эрьеынгээ мяхые зубарж а һууһанш ни хүрөө бэш э юм гү ? —
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гэж э хоротойхоноор хэлэад, сэсэн  бэри сэрэг суураа абаад, 
мордохо дээрээ хоер элшыень байра дээрээ сохижо унЯгаа- 
гаад ябаба.

Хариин хаанай орон нютагта орохотойгоо са су у  гурба- 
дахниень сохижо унагааба.

Алта зөөри, а д у у  мал хүл еэж э байһан хаантанда сэсэн  
бэри сэр эгээр ээ  гэнтэ гэнэдхэн буугаад, дайлажа оробо. 
Хариин хаантаниие дайлажа дараад, хаан баабаш’аа, хоёр  
баатараа хаалтаһаань мулталжа, нютагаа бусажа*'ерэбэд.

Дайсанаа дараһандаа даш арамдуулан, ехэ найр зугаа  
хэбэд ха. Энэ найрта хүдөө зон хүдөөгөөрөө, арын зон ба- 
раараа байлсажа сэнгэбэ. Тиигэж э сэсэм эргэн ухаатай хүү- 
хэнэй аша туһаар орон нютагаа хариин харатанһаа аршалжа 
абаа юм гэдэг.

ЯМБА ЕХЭТЭЙ ХАТАН.

У рда сагта ямба ехэтэй хатантай нэгэ хаан һ ууһан юм 
ха. Хаанайнгаа гэргээ бин үгы дэнь хатан болоһониинь элдэб  
ааша гаргажа, хаанай нэрэ түрыень хухалдаг болобо.

Хатанай тэрэ б угэдэ 'м уухай  ааша гаргадагыень ахалаг
ша адуушаниинь үнэн сэхээр  хаандаа дууһ ан  хөөрэжэ үгэдэг  
байба.

Энэ яяр яндан адууш аниие заал һаа үгы х эх э байна 
гэж э Хатан һүни үдэр гүй  бодолгодо хатажа, мяха маряагаа 
гээж э, арһа яһандаа ороно.

Н эгэ үдэш э хаанай хатан дайрамтаар үбш эрхэбэб гээд, 
яаха аргагүй болон, ёолон ёохойлон, оро дэбисхэр дээр ээ  
мухарина, тэхэринэ. Эмшэ ламанарые асараад, эм ш элүүлнэ— 
туһа болоногүй.

Хаан һанаагаа ехээр зобопо:
— Зай, хатамни, нигээд баихада яалтай юм? Ямар ар- 

гаар шамайгаа эм ш элуулээ хадамни, эдэгэхэ байнаш?—гэж э 
Һ у раба.

— Ахалагша адууш анш ни гү , али хатаншни г ү —энэ 
хоёройшни нэгэниинь заал һаа үх эх э  байна гэж э зүүдэ зүн - 
дэмни харагдана. Тэрэнэйш ни амиды байгаа ү едэ , минии 
өөдөө үндыхэ аргамни һалаа. Яыаршье эм дом намда туһа  
болохогүй,—гэбэ.!
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— Үгы, шимни ю угээ хэлэнэш ? Аха байха ахалагш а  
адууш анаа алаха гэх эд ээ  алаха аргамни үгы байнал. Т эрэ- 
нэймни аша туһаар адуун  һүрэгтзмпи хурдан х ү л эгү ү д  оло- 
ш оржо, хаан нэрэмни холын су у д а  гаража, хари гүрэнд»  
нэрэтэй солотой боложо байһанаа мартаха аргамни үгыл!— 
гэбэ хаан.

— Хатаншни шамдаа досоо юм гү , али адууш анш ни  
г у ? —гээд , ямба ехэтэй хатаниинь б у р у у  харашаба.

—  Т иихэдээ яаха болонобиб?—гэж э. хаан ехө һанаа зо- 
бонгёор асууба.

— Яаха хээхэеэ өөрөө мэдэ. Албата зондошни энээи- 
ш энги адууш ан олдохогүй байһаы юм гү? Хаан хүнэй х у у -  
линь гартаа бэшэ юм гү? Үбшэн гээш э шинии ш иидхэбэ- 
риие хүл еэж э байха бэш э. Энэ сагтаа амн бэеымни абарха 
шадалтай хадаа абара, үлэ тиибэл яанаш. Зүрхэмни хөөрэ- 
ж э, амимни еаглажа байна,—гээд, ёолохо ёгшохонь улам бүри  
ехэдэнэ.

Ахалагша адууш анаа алаха гэхэдэ нэгэхэнш ье зэмэ зон- 
хо хээгүй хүниие алахань бэрхэтэй байһан дээр эһ ээ хаан 
яахашье аргагүй болоходоо:

— Х абш уу хадын хүндыдэ хуурай модо ехээр  обоолог- 
ты. Хэн хүн тэндэ уридшалан ерэнэб, ямаршье хүн байг, 
тэрэниие саб ш үүрэж э абпад, галдажа орхихот. Х эрбээ ми- 
нии захиралтые гүй сэд  дүүр гэж з шадаагүй һаатнай, таана- 
дые бултыетнай тэрэ түүдэбш э соо шатаахаб! Х эһэн х ү д эл -  
мэриингөө үрые тэрэ сагтаа түргэн элш ээр намда д уул га-  
хат,—гэж э барлагуудтаа иимэ шанга захиралта гаргаба.

Хаанай барлагууд түргэн дунда түхеэрэзд , заажа үгэ-  
һэн газартань ошонод. Ойн модые узуураарнь унагааж а, 
үзүүрээрнь хирбэжэ сомоод, оггоргойдо хүрэм э улаан түү- 
дэбш э табяад, ямар зэмэ хэһэн хүн урид ерэж э, энэ улаан 
түүдэбш э соо шатажа, ш андаруу болохо юм ааб гэж з хаанай 
барлагууд хүлеэж э байна.

Хаан ахалагша адууш анаа хэды хайрлабашье һаа, хара 
х эр эгээ хүсэндэнь оруулха баатай болоһон дээр эһ ээ  тэрзнээ  
д у у д у у л ж а  асараад:

— Барлагууд түлеэ тайрахаяа ойдо ошобо. Тэдэнэй  
хэж э байһан хүдэлмэрииень һайн шалгажа абаад ерэлши.

Ахалагша адууш ан түргэн дундаа мордоод, хабш уу  
хадын хүнды тээш э харайлгаба.

Тиигэж э ябахадань, нэгэ һамган харгы дээр ээ тодожо 
гараад:

— Зал уу  хүбүүн , морёо зогсоогты даа,—гэбэ.
Морёо зогсоогоод:-Ю ун бэ? Е х э яаралтайб, — гэбэ.
— Эрэмни сэрэгтэ мордоһоор гурбан жэл болоо. Х эрэг- 

ш ээхэдэ төөлэй хүндэхэ эрэ хүн дайралдабагүйл. Ү хибүүдни  
мяха эдие гэж э амар заяа ү зү ү л х эеэ  болибо. Төөлэй хүндэ- 
ж э, хайраа хүргы т,—гэя«э тэрэ эхэнэр гуйж а байба.
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А дууш а хүб ү ү н  забдагүй ехэ яаралтай ябабашье һаа^ 
орожо төөлэйень хүн дэхэ гурим заншалаар хүндэж э үг»»д, 
гарахаяа һанана.

— Үгы, та нэгэ бага хүлеэгы т! Ш үлэгүй мяха эдидэг- 
гүй , ш үрбэһэгүй дэгэл  үм дэдэггүй юм. Болоһон эдеэнһеэ бу- 
руулхагүй , бууралай үгэһөө буш уурхахагүй  юм гэж э ү г э  
бии агша, гэбэ гэрэй эзэн эхэнэр.

— Үгы, битнай ехэ яаралтай ябаһан хүн гээш э^  Хожом  
ябахадаа амасуузкаб.

— Яаража ябаһаар ядардаг юм. Хожом болоходо хоо- 
һордог юм. З а л у у  хүбүүн  хууш анай эсэгэ  үбгын ёһо тури
мые бү эбдыш. Нэгэ аяга ш үлэ барижа хайрлы ш ,—гэж э  
малгайн шэнээн мяхатайтаар аягатай ш үлэ барина.

Яагаашье амандаа агтай, хэлэндээ хэдүүл гэтэй  һамган 
гээш эб гэж э хаанай адууш ан хүбуүн  һанажа һуугаад, яаран 
байжа аягатай шүлэнһөөнь амасан, малгайн шэнээн мяхыень 
маймаран һууж а эдибэ.

Нүхэрнн намайгаа мэхэлбэ аа гү  гэж э хаанай хатан 
үбгэндөн этигэл ядаад, адууш ан хүбүүнэй  галдуулхы ень  
хоёр нюдөөрөө хаража абаха байна гэж э хара һанаандаа 
бодоод, хүндэ мэдүүлэнгүй мордожо абаад, утаа бааяжа бай- 
һан ой тээш э моринойнгоо шадалаар харайлгаба.

А дууш ан хүбүүнэй  тэндэ халуун хоол барнжа һ у у х а  
һамбаанда, хаанай хатан тэрэ айлай газаагуур үнгэрж э га- 
рашаба. Хаганай түүдэбш ын гал^а дүтэлж э ерэхэтэйнь хам- 
та, хаанай барлагууд зэмзтэй хүн гээшэмнай энэл һалхи нал- 
хин һамуу ябадалтай һамган байба алтай гэж э һанаад, хаа- 
найнгаа хатаниие саб ш үүрэж э баряад, бархира бархиртарнь 
түүдэбш э соо хаяжархёод: „Хара һанаашшнь халуун  д ү л э-  
нөөр дэгдэбэ алтай, манда ү л ү ү  ажал гаргаһанайгаа туһые 
үзэбэ хаш “, - г э ж э  хаанай барлагууд энеэлдэж э байба.

А д^уш ан хүбүүн  арай гэж э тэрэ айлһаан мултаржа 
гараад, хабш уу хадын хүнды соогуур  моринойнгоо шадал 
соо табилуулжа ябапа. Х үр эхэ газартаа хүр эж э, дүтэ ошо- 
ходонь, туүдэбш ы н улаан дүлэн мушхаран, арьяаг нарһанай 
оройдо хүрэн алдажа байба

— Энэ юун болооб?—гэж э адууш ан хүбүүн  гайхан 
асууба.

— Түүдэбш ы н галда түрүүл ж э ерэһэн хүниие барижа 
абаад, галдажархёоройгты, —гэж э хаан манда хатуу  шанга 
захиралта үгөө һэн. Бидэ тэрэ захиралтаар, хаанай хатанай  
түрүүлж э ерэмсээр, энэ түүдэбш ы н галда арюулжархёобди,— 
гэж э барлагууд харюусаба.

— Ай, нохойл! Яаба хээбэ гээш эбта, нүхэдни! Намайе 
шатааха гэһэн байгаа ха юм! - гээд , адууш ан хүбүүнэй  тү ү -  
дэбш э тээш э дүүлихэдэнь, барлагууд барижа:

— Н үхэр, яажа байнаш! Хоёр хүниие ^натааха гэһэп  
захиралта үгыл!— гэж э хорин байбад.
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В арлагууд хаанда орожо:
— Хаан аба, танай захиралтые гүй сэд  хүсэндэнь о р у у -  

лаад ер ээбди ,—гэбэ.
— Тиигээл һаа болоо. Ошожо байгты,—гэж э хэлэхэтэй- 

гээ хамта, адууш ан хүбүүнэй  ерээд байһые обёорон хараад: 
— Юу?! Х удалаар бү хэлэгты !—гэж э урагш аа даб гэбэ.

—  Хаан аба, хайрлагты! Танай захиралтын ёһоор, тү- 
рүүлж э ерэһэн хүниие шатаажархёобди.

— Хэниие?
—  Танай хатаниие.
Хаан сошоһон айһандаа гэдэргээ унан алдаад:
— Үгы, ши яаһамши?! — гэж э адууш ан хү б ү ү н  тээш э  

шангаар хараадхина.
— Үндэр түрэлтэ хаан аба, хэш ээгты  намайе. Харгы  

зам дээрэ һ уудаг  нэгэ гэрэй  эзэн эхэнэрэйдэ хууш анай эсэ-  
гэ үбгын ёһо гуримаар төөлэй хүн д эхэ гэж э байһаар, нэгэ  
бага хожомдошобо гээш элби. Тннгэбэш ье түүдэбш э тээш э  
дүүлнхэдэм ни , эдэнэр барижа абабал,—гэбэ.

— Тон зүб! Хоёр хүниие шатааха гэһэн хаанай зүгһөө  
захиралта үгы гэж э хорижо, барижа абаа һэм ди ,—гэбэ бар- 
л а гу у д .

— Тэрэ зү б ! — гэж э хаан дуугараад, үни удаан тархияа 
адхан бодолгото болон бэмһаар:— „Бодолгогүй захиралта бү  
гаргаг, боложо байһан эдеэ бү орхиг?“—гэж э халаг x v x u  
болоод, үхэдхэн  у нашею гэл сэд эг юм.

ТҮБЖӨОН ХҮБҮҮН.

Эртэ урда сагта а д уу  малаар баялиг, алта мүнгөөр эл-
бэг, ажабайдал һайнтай үбгэ һамган хоёр һ ууж а байһан юм.

— Зай, бидэ хоёр түрэһэн үр эгүй , гараһан гарбалигүй, 
нютаг дүүрэн  малтай байнабди. Энэ зөөрииемнай хэн хэрэг  
эдихэ гээш эб? Эдир наһан' дууһахань. Нэгэ үрэ үргэж э, 
х үбүүтэй  болохоо бодоходомнай яахаб? — гэж э үбгэниинь хэ- 
лэн һууба. Һамганиинь зүбш өөбэ.

Тэдэнэй шадар һ уудаг нэгэ үгы тэй айл байба. Улаан 
сурба үхибүүдтэй тиимэ айлһаа нэгэ гунатай х ү б ү ү  үр гэж э  
абаба. Тэрэ х ү б ү ү гээ  һайнаар үргэж э, Түбжөөн гэж э нэрэ 
үгэбэ. Тиигээд байтараа үбгэ һамган хоёр өөһэдөө ү хи бүүд - 
тэй болобо. Тэрээнһээ хойшо хэды олон үхи бүүд  бии боло- 
6о. Байһаар байтараа һамган гээш энь Түбжөөн х ү б ү ү гээ  нл- 
гажа, муу эдеэ эдю улдэг, муу хубсаһа үм эдхүүлдэг болоод,
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олон үхи бүүдээ абхуулж а, хара барлаг хэбэ. Тэрэ хү£үүн  
тиигэ тиигэһээр арбан таба хүрэбэ. Эсэгэнь иигэжэ һанадаг
болобо:

— Бидэш ье даа үхибүүдтэй  болобобди. Энэ хүбүүндэ  
тэж ээл гэж э, зөөри хубаалдаһанай хэрэг юун бэ? Энэ х ү б ү ү -  
гээ һалгаагаад, бэш э тээш э ябуулха, үл дэхэ юм байна.

— Зүб, зүб! Энэ манда юун хэрэгтэй хаб?—гэж э һам- 
ганиинь хандагашан һууба.

— Нэгэ м уу сагаагшан гү ү гээ  тохой эмээлтэйень, гэ- 
д эһ ээ  үлдэхэдөө эдеэн болгожо эдихыень мүнгэн аяга үгэ-  
хэдэмнай яахаб?— гэж э үбгэн һамганһаан һураба.

— Зай, тнихэдэ бол оно б э з э ,- г э э д ,  һамганиинь дура- 
гүйгөөр дуулаад, газаашаа гарашаба.

Нэгэ үглөө үбгэн м уу сагаагша гүүн дээ модон эмээл  
тохоод, нэгэ хэдэн сагаан мүнгэ үбэр тэл үүл ээд , мордуулха  
дээр ээ хэлэбэ:

— Арбан зүгэй  али дуратай тээш ээ ябахадашни бо
лохо.

Зүүн эй  зүүн  ур да зү г  баряад ябашаба ха. Яба яба- 
һаар хори наһа хүсэбэ. Тиижэ ябаһаар баян Даргатан гэж э  
нэрэтэй айлда оробо. Баян гээш энь ойн тойнгүй. Араар 
дүүрэн  арбан мянган адуутай , үбэрөнр дүүр эн  үй түмэн мал- 
тай айл байба. Ү хэр мал гээш энь заха зайндаа хүгрэхэгүй  
олон байба. Зараһан зараса богоолнуудынь үооложо томилшо- 
гүй олон. Тэрэ баянай барлаг боложо ороод байхадаа, Түгбжөөн 
хүбүүн  солбон собоо, ш уумгай ш уурхай, бэрхэ байба. Тэрэ 
баян долоон хүбүүтэй , долоон хүбүүниинь долоон тээш ээ  
гаража, наймаа хэдэг , долоон ехэ наймаашан байба.

Түбжөөн, нэгэ үглөөгүүр сагаагша гү ү н д ээ хоол үгэ- 
хэдөө, сагаан мүнгөө холилсоод, эдю улж эрхинэ ха. Һүүл- 
дэнь ca\i дээрэ утаа гаргажа, гүүнэйнгээ һ үүл  доро табяад, 
амаа үмэг гүүл эж э, юумэ унш аһан шэнги болоно. Тиигэжэ 
һуухадань, мүнөөхи баян Дарга хаж уудань ерээд , хаража 
байна ха. Хаража байхадань, гүүниинь мүнгөөр хонтогооллобо. 
Түбжөөн мүнгөө аршажа угааж а абана. Угаажа абахадань, 
тэрэ баян Дарга һурана:

— Энэшни юун гээш эб, яажа байна гээшэбши'?
— Энэ болбол һара бүридэ мүнгөөр хонтогооллодог гүүн  

гээш э даа,— гэж э Түбжяөн тоб байтар хэлэбэ.
— Ай, зайлуул даа! Иимэ юумые хэн үзэбэ харабаб! 

Намда хүнэй хоёр хара нюдэнһөө бэшэ юуншье бии гээш эл  
даа. Иигэжэ алта мүнгөөр хонтогоолложо байха адуун  байха 
юм ха юм! Гайха тагна, юушье хараха үзэхэш . Зай, хүбүүн , 
энэ гү ү гээ  намда худалда.

— Дарга баабай, юу хэлэнэ гээш эбта? Эхэ эсэгэһээн  
үмсэдөө абажа гараһан зөнримнил! Э сэхэдээ ^бэеэ ш эрүүл- 
хэ, үлдэхэдөө хоолойгоо тэж ээлгэхэ, „эрдэни шандамани**
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гүүмни гээш эл . Энээнииемни эрижэ һанаа сэдьхэлыемии бү  
зобоогыт,—гэж э байгаад гуйна ха.

Тиихэдэнь баян Д арга һалан хуурангүй дахажа ябаад, 
худал да гэж э эринэ, боороно. Түбжөөн дурата дурагүй бо
ложо, наагуур хэлэбэ.

— Байза, энээндэмни юу үгэхөө һанаа хүмта?
— Табан зуун  алтан зоос мүнгэ үгэхэб .
Түбжөөн хү б ү ү н  зүбтэ орожо, тэрэ гү ү г ээ  табан зуун  

зоосоор үгэбэ. Мүнгыень тооложо a6ajiaap, уһанай мухарта  
хүр этэр  тэрьедэһээр тэрьедээд, ябашаба.

Баян Дарга һарын арбан табан бүрн гүүнэй һ үүл  талыень 
һахихын ех&эр һахина. Ү нгэрхэ хүхэрхэдөө сухалаа хүрөөд, 
гэрэ гү ү гээ  сохыень соо сохижо алаба. Алажархёод, гэртээ  
гүйж э ороод, долоон хүбүүн д ээ захиба:

— Тэрэ м уу шолмодо м эхэлүүлж э, табан зуун  алтан 
зоосоо алдабаб. Тэрээниие үзэһ эн  газартаа орбондо үлгэж э, 
хараһан газартаа хатангир модондо үлгэж э, амн голыень саг- 
лажа алаарайгты!

Тиигэж э хэл ээд , нэгэ заа намдаба.
Түбжөөн хүбүүн  холо газар тэрьедэж э ошоод, ганса ба- 

сагатай эмгэн хүгш энэйдэ оробо. Ыэгэ хэды соо тэрэ баса- 
гаарнь һамга хээд , тэндэ айл болоно, Амар жаргажа һ ууж а  
байтарнь, баян Даргый? ф л оон  наймаашан хүбүүд , һурагыень  
дуулаһаар, нэхэж э ерэхээ түхеэрбэ. Түбжөөн тэдэнэй ерэ- 
хые дуулаад, намайе Ълахань, арга һалаа, хайшан гэж э тэ- 
дэнипе хуураж а, мэхэлжэ гаргахаб гэж э бодоно. Дары саг- 
таа хонёо алаад, мяхыень шанаад, хаж уудань эдилтэй һайхан 
эдеэ, уултай һайхан унда б эл эд х эн э .' Б үдүүн гэдэһэндэнь  
шуһыень ш удхаж а абаал, , һамгандаа бүһэлүүлбэ, тпигээд  
һамгандаа захиба:

— Баян Даргын долоон наймааша х ү б ү ү д  мүнөө һүни 
ерэхэйь ха. Тэдэнэй ерэхэдэнь, һуга харайяга бодоод: „Пэй 
Дарга баабайн долоон хүбүүд , нүхэдни, ерэбэл! Үтэр түргэн  
бодо!“— гэхэб. Тнихэдэмни ши бү бодоорой. Би хоёр гурба  
ооглоод, сухалаа хүрэгш э болоод, хараахаб. Боро эш этэй  
хутагаараа гэдэһэтэй  шуһыешни хаха хадхахаб. Хоршогоно- 
жо абяа гараад, үхэгш э болоорой. Тиихэдэшни тэдэ х ү б ү ү д  
намайе харааха, зэм элхэ байха. Би ш эрээ дээр ээ байгша 
бурханаараа шиниингээ дээгүүр  һэбихэб. Һэбихэдэм, арай 
гзж э ами гол ороһоор бодоорой. Бодохотойгоо хамта уйлажа  
байгаад, намайгаа хараагаарай, хараахадаа:—„Иимэ у у р  м уу- 
тай яяр яндан хүн байнаш. Намайе хэды дахин сохижо ала- 
һан байнаш. Энэ бурханай үгы һаа, үни удаанай үмхи яһам- 
нишье байхагүй һэн. Энэ бурханаа абаад, шамһаа һалаха 
һандахамни“,—гэж э байжа хараагаарай.

Долоон х ү б ү ү д  һүниин тэн дунда бууж а орожо ерэбэ 
ха. Орожо ерэхэдэнь, Түбжөөн хүбүүн  хоолойгоо татан бо- 
добо:
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— Яагаа ехэ золтой хубитай хүн гээш эбиб! Ганса*дүү- 
1’ээ  хүн болгохо гэж э түрэ хурим хэхээ байтарни, Д арга- 
баабайн долоон хүбүүд , нүхэдни, орожо ерэбэ. Бодо түргэн!— 
гэж э һамгаа ооглоно ха.

Хэды  дахин һамгаа ооглоходонь, бодоногүй. Гүйж э 
ошоод, нэгэ боро эш этэй хутага абажа, һамгаа хадхажархи- 
ба ха. Ш эрд байтар ш уһа хаяад, һамганиннь ш эш эрһээр шэ- 
ш эрээд, үхэш эһэн  хэбэртэй болобо. Долоон найяааша хү-  
б үүд  сухалаа хүрэбэ.

-  Юун гэһэн яяр зантай хүн гээш эбш и! Манай эсэгы е 
нэгэ м уу гүүгээр ээ  мэхэлж э, табан зу у н  зоос мүнгыень 
абааш. Шамайе алаха гэж э ер ээбди ,—гээд, Түбжөөниие ала- 
хаар забдаба.

— Бай, бай! Алаха хадаа алана бэзэт. Энэ һамгаа бод- 
хоохыемни нэгэ бага хүлеэгты !—гээд, ш эрээ дээрэ байһан 
бурханаа абаад, һамганайнгаа д ээгү ү р  һэбибэ. Ьамганиинь 
хоршогоноһоор хоршогоноод, амндырха шэнги болобо. Тэдэ 
хүбүүд  гайхахын ехээр  гайхажа байба. У дангүй һамганйинь 
бодобо.

— Зай, энэ инхэдээ юун боложо, яажа байнабшн?—гэл- 
дэн байна долоон наймаашад.

— Аба эжы хоёроймни абажа ябаарай гэһэн  айхын 
аю улгүй, алдахын гарзагүй, үбдэхэ үбш эгүй, үхэхэ гол- 
гүй  ябахаш гэж э үгэһ эн  шүгөөн бурхан гээш э,—гэж э х э 
лээд, толгой дээр ээ адис абаад, бурханаа байрадань табина.

— Саанаа у ур  унги муутай нохой гээш эш ! Шинин яба- 
һан газарта яла үри һалахагүй. Урдандаа Дарга баабайн 
мүнгэ асарааб гэгш э һэн бэлэйш. Тэрэнэй үрн үһөө нэхэ- 
ж э, эдэ х ү б ү ү д  шамайе алаха гэясэ ерэбэ. Тэрэнэй дашарамда 
ши намайе алан алдабаш. Ши хэды дахин намайе алагшабнга? 
Энэ бурханай үгы һаань, үмхи яһамнишье байхагүй һэн. 
Һалая, һандая! Энэ бурханаа абаад, би ябахам. Баян Даргые 
мэхэлж э, мүнгэ алтыень абаһан шамтай би одоо һ уухагүй б!— 
гээд , бурханаа абаад, гарахаа һанана ха.

Тнихэдэнь Түбжөөн хэлэнэ:
- •  Һамгамни, хайрлыш! Иимэ уур  муутай тула сухалаа  

хүрөөд, хадхаба гээш элби. Балаха ябахашье һаа, хожом ошоо- 
рой. Ганса дү ү гээ  гэр мал болгохо гэж э байна гээш эб. Эуэ 
хурим түр э дээрэм долоон наймааша хүбүүд , нүхэдни, ерээд  
байна. Т үрэ хуримаа үнгэргэел хоюулаа. Тиигээд ябаха ба- 
рихаяа өөрөө мэдээрэй.

Тиихэдэнь долоон хүбүүнэй аха хүбүүниинь хэлэнэ:
— Гүүнш ье гүүн  бэзэ, мүнгэншье мүнгэн бэзэ. Тэрэ 

манда хэрэггүй . Ү хэхэһөө, айхаһаа бэш э юумэ манда байха- 
гүй. Ү хэһэн хүниие амидыруулха, үгытэй хүниие баяжуул- 
ха энэ бурханаа үгэ. Шамай алаха гэж э ерээ һэмди. Амн 
голыешни орхихо болобобди. Ү гэхэгүйб гээ Паашни, шамайе 
алаад, бурханииешни абаашахабди.
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— Зай, хайшан гэхэб даа, намай алаашье хадатнай, энэ 
бурхантайгаа байгаал һаа, амидырха һэм. Ү гэбэя  бэзэб даа, 
хайшан гэх эб ,—гээд , бурханаа үгэбэ, Долоон х ү б ү ү д  тэрэ 
бурхыень абаад ябаба.

Т эрэ долоон х ү б ү ү д  гэртээ бусаад, аха заха ахань, гэр- 
тээ ороһоор, һамгаа хадхажархиба. Бурханаараа хэды дахин 
һ а м га н а й н га а  д ээгү ү р  һэбибэ. Һамганиинь амндырхаар бэшэ 
хэбэртэй . Тнихэдэнь д ү ү  хүбүүниинь хэлэбэ:

— И игээд хадхаа һэм ш у у ,—гээд , һамгаа хадхажархи
ба. 1>аһа һамганиинь бодобогүй. Тиигэ тиигэһээр долоон хү- 
бү ү д  долоон һамгаа х у у  хадхаж а алаба.

— Тэрэ Түбжөөн х ү б ү ү е  одоол алаха болообди, — гэж э  
зүбш эбэ.

Тиигэжэ хэлсэһы ень Түбжөөн дуулаж архёод, хабтагай 
хара ш улуун доро нүхэ малтаад, дээр ээ нэгэ юумэ хадхаад, 
үхэһэн  гэж э нэрэтэй боложо, тэндээ ороод хэбтэбэ ха.

Долоон хүбүүд  мориной гүйдэлөэр гүйлгэлдэж э, 'Гүб- 
жөөн хүбүүнэй  үүдэн дэ туласа ерээд хашхарба:

— Гара наашаа! Амиды гүш ?
— Эрэшни яаһан бэ?
— Үхэпшө.
— Хайшан гээд үхөөб?
— Тэнгэринн тэгэй бүхэ, газарай гахай бүхэ хоёр  

ерэж э, урдын үһөө хороо нэхэж э алажархёо. Тэрэ хадын 
хабтагай ш улуугаар даражархёод ябашоо, гэж э уйлажа  
һууба.

— Халагнай халаг! Манай алаха юумые ямар харатай- 
гаар алабаб!—гэлдэбэ.

Тэрэ хоорондоо хабтагай хара ш улуун дээрэ хатаран 
байжа хараагаад, бусабад ха.

Түбжөөн хүбүүн  тэдэнэй ябаһан хойно гараад, хэлэбэ:
— Минин эндэ байха саг дүүр эбэ.
Ха дам эхэ ha м гаи хоёртоо зуун  зоТ>с ал та үгөөц:—Яда- 

ха тулиха сагай дайралдаа хада, энээнээ худалдаж а, ами 
хоолойгоо тэж ээгээрэйгты ,—гэбэ. Саанаа үлэгш э дүрбэн  
зуун  зоос мүнгөө үбэртэлөөд, хоёр хормойгоо хондолой д э э 
рээ ш ууж архёод, һамгандаа хэлэнэ:

— Амиды мэндэ ябаа һаа, гурбан ж эл болоод нэгэтэ 
ерэжа нюураа үзүүлхэб . Аргын байгаал һаа, танаа абааша- 
хаб. Үхөө паа, үхэнэ бэзэб даа,— гээд, баруунай баруун ур- 
да зүг барижа ябаба.

Нэгэ жэлэй туршада ябаад байхадаа, хаанай хотодо 
хүрэнэ. Тэндэ нэгэ баян >'гаалайтан гэж э айл байба. Гараһаар 
ганса басагатай, хүбүүн  гэхээр  бэшэ үр эгүй . Түбжнвн хү- 
бүүн тэндэ байгаад, орохоһоон шобхохон, хурсахан хурдан, 
хамаг юумэ х.ч бари гэһыо х у у  бултыень хээд  байха—иимэ 
янзатай шадамар хүбүүн  байба ха.

— Энээнхэн хүбүүн  нюдэндвө галтай янзатай байна.
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Энэ хүбүүгээр  хүрьгэ хэхэдэ боломоор байна,—гэж э зүб- 
шөөд, басагандаа хэлэнэ:

— Шн энэ хүбүүнэй һамганиинь боло. Энэ ехэ зөнри 
хэн эзэлхэб? Шил эзэлхэш .

Басаган дурагүйш эг байһан аад, эхэ эсэгы нгээ үгэ  
хүүр тэ ороно.

— Манай хүрьгэн боло,—гэж э Түбжөөн хүбүүндЭ хэ-
лэнэ.

Түбжөөн баярлахыса баярлаад, үбэр, гүриигээ уудалж а, 
зуун  алтан зоос басаганай худалдаанда үгөөд, нэг» зууи  
зоое зондоо бэлэг бари гэж э үгэнэ. Тнихэдэнь баян Угаалай- 
тан басагаа үгэхэ болоод, орон нютагайнгаа хүн зониие ури- 
жа, түрэ хурим хэнэ ха.

Амнтан зон архи мяхандань шунгаба. Хүрьгэн хүбүүн  
гээш ые хүн бүхэн магтана. Хурим түрэ дууһ аж а, хүн зон 
тараба. Түбжөөн өөртөө гэр баряад, һамгантайгаа ан бун гэ
ж э һууба. Тиижэ байха зуурань хаанай хү б ү ү н  Тайжа гээ
шэ хадамайнь басагантай һэш хэлтэй һайн болоод, һалаха 
хахасахаа болибо. Һамганиинь Түбжөөндөө дурагүй боло
но. Баян Угаалай һамгантайгаа баһа хүрьгэн хүбүүн дээ ду -  
рагүй болобо. Тэрэ гурбан Түбжөөн хүбүүниие илгаба, га- 
саалба ха. Түбжөөн хоролхохысоо хоролхобо, хордохысоо 
хордоод, зургаа долоон хоногоор агнахам гэж э юумэ тү- 
хеэрээд , ой тайгада гарашаба. Д үрбэ таба хоноод, эртэ 
үглөө гэртээ бусаж а ерэнэ.

Ерэн гэхэдэнь, һамганииш, гэртээ үгы, car зуур а  хонн 
ямаадаа бэлш ээридэ гаргахаяа ошоһон байба. Һамганайнь 
орон дэбиехэртэ хаанай хүбүүн  һогтуу янзатай унтажа хэб- 
тэбэ.

— Ямар хэрэгээр  ябаһан хүн гээш эбш и?—гэж э Т уб- 
жөөи хүбүүн  хаанай Тайжые угзаран бодхообо.

— Намайе баһамжалха ши хэн гээш эбш и? Шамайе энэ 
дорошни толгойн сааза хэхэм !—гээд , хаанай Тайжын һэлмэ- 
дээ һарбад гэхэтэйнь хамта, Түбжөөн хүбүүн  сабиргай дун- 
дань хүн дэ нюдаргаараа хоср гурба буулгаба. Түбжөөнэй  
хүсэн дэ тэсэнгүй хаанай хүбүүн  үхэһэнөөш ье мэдэнгүй үхэ- 
шэбэ ха. Үхэхэтэйнь хамта Түбжөөн гаража ошоод, долоо- 
дохи коногойнгоо болзорто бусаж а ерэнэ. Хаанай Тайжые 
Тубжөөнэй һамган ханзадаа хаажа суургалж архёод, уй хай, 
уһа нюдэн боложо байба. Түбжөөн хүбүүн , орожо ерэһээр , 
ү үдэн дэ һууш аба.

- Наашаа хоймортоо «‘рэж э һуугы ш , шнмни наба гээ
шэбши? Ан гүрөөһэнэй хойноһоо ябажа, эсэбэ тулиба гүш ? - 
гэж э һамганиинь илдамханаар урин татан байна.

- Минии һ ууха  һ уури эндэ бэзэ даа, гэнтэ юундэ хой- 
мор дэргэдэ һ у у  гэбэш ?—гэнэ.

Һамганиинь уйлажа, дуулаж а байжа һуугы ш  гэж э гуй-
на.
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— Юун болоо гээш эб? Яаба гээш эбш и?—гэж э Түбжөөн  
һанаа амгалан һ уун а.

— М эдэһэн юумыеш юун гэж э шамһаа нюухабиб даа. 
Шамдаа сэхыонь хэлэхэм . Мүнөөхи хаанай хүбүүн  гэнтэ үхэ- 
ш зһэн байбал.

—  Үгы, юу хэлэнэш ? Хайшан гээд  үхэхэ болобоб?
— Гэнтэл үглөөгүүр бодон гэхэдэм , үхэш эһэн  хэбтэ- 

бэл,—гэж э орилжо байба.
Тиихэдэнь Түбжөөн гани галзуу болопгобо:
— Харин иимэл уйлэ м уу тай һамган һэнши! Иимэ бу- 

аар муухай шамтай ямар үйлын үрөөр нүхэсэбэ гээш эбиб?  
Халагни халаг! Талаараа ябаһан би гэнтэ таанартай н үхэсэ- 
жэ, иимэ ехэ аюул үйлэдэ орохом гээш э!— ]’ээд , нөрынгөе 
юумые абаад, гүйж э гарахаа һанана. Тиихэдэнь һамган хоёр  
гараараа хормойһоонь ш үүрэж э баряад, хэбтэш эбэ ха:

— Хайрлыш, ами голыемни абарыш, энэ сагтамни бу 
орхииш. Иимэ мунхаг муухайгаар ябаһан гээш э аабзаб. Эра 
бэешни эрдэмтэйл, эрхы хурганш ни ш үрбэһэтэйл. Эрэ хүнэй  
досоо эмээлтэ хазаарта багтаха гэһэн үльгэртэйл. Энхэржэ 
хайрлыш!—гээд , уйлажа байба ха.

Тубжнөн һамгандаа хэлэнэ:
— Зай, эхэ эсэгыншни, аха дүүнэрэйш ни дунда ямар- 

шье ү гэ  гаража болохо,—гээд , хамаг тангариг шахааень 
абаад, мүнөөхи хаанай үхэһэн Тайжые үргөөд, газаашаа га- 
раба. Хаанайнгаа х ү б ү ү е  баян Угаалайн гэрэй хойно түш үү- 
лээд , хадамайнгаа һэеы гэрые хутагаар хаха эсхээд , хадам  
эжынгээ хул  гэж эгэн үүл ээд  абаба. Тиихэдэнь хадам эжынь 
дуугарна:

—  Г эж эгэй , гэж эгэй! Bah а татаад абабал!
Баян Угаалай һуга харайжа бодоод, хуһан шиидам ба

ряад, газаашаа гүйж э гараба. Һүниин харанхыда гэрэйнгээ  
хойно гаран гэхэдэнь, нэгэ хүн гэрыень түш өөд ёройжо бай
на. Убгэн шиидамаараа нэгэ һайн һүгэж эрхибэ. Тэрэнь уиа- 
һан шэнги болобо.

- Ь э, шолмо! Дайралдаба хаяаш!— гээд, шиидамаа ха- 
яад, гэртээ оробо. Нэгэ хэды болопон хойно һамганиинь 
хэлэнэ:

—  Үгы, энэ шолмыншни саашаа ошохонь юундэ дуул -  
данагүйб? Тэрэнээ үхэтэр  сохижорхибо бэшэ гүш  даа?

— Юу, арай байһанаа үхөөд орхёо гэбэш , саашаа тони- 
лоо юм бэзэ.

— Гараяса харал даа, энэшни үхэшөө бэшэ юм гү?— 
гэж э һамганиинь хэлэбэ.

Баян Угаалай гэрэл зула баряад, гаража харана. 
най хүбүүн  үхэш өөд, яларжа хэбтэнэ ха. Баян Угаалай тэ- 
рэнээ хараад, гэмшэнэ:

— Халагни халаг! Наадажа сэнгэж э ябаһан хаанай ху-
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<5үүе ойлгом торгүй сохиж о алажархибалби. Зай , и и гээд  баП- 
хада яаха бэл эй ?— Ү бгэ һамган хоёр һанаа үнөөндэ хатаба.

— М үнөөхи х үр ь гэн  хүбүүм най агнууриһаан бусаж а  
ер ээ  гү ?  Нюдзндөө галтай хадаа нэгэ аргыень олохо бэш э  
г ү ? —гэж э һамганиинь хэл эн  һ ууба.

— Т эрэ м у у  зольбо нохой хайш ан гэх э  гээш э ааб? 
Ю рэдөө х зл эж э ү зэх э  болобо ха. „Бахыи ш үлһэн  нуурта нэ- 
м эри“ гэж э н эгэн д ээ туһатайш ье байха,—гэбэ үбгэн .

Һамганиинь уйла уйлаһаар хүр ьгэн  х ү б ү ү н д э э  ошобо.
— Зай, хүрьгэн  х ү б ү ү н , ерээ гээш э гүш ? Бидэнщ ни  

нэгэ үй л э хээ гээш эбди . Манаа абарыш, хүр ьгэн  х ү б ү ү н !— 
гэбэ.

— Ю ун болооб, яагааб? А дуун датн ай  шоно сроо г ү ‘? 
Али алта зөөридэтнай хул гай  оробо г ү ? — гэж э Түбж өөн хү-  
бүүп  хүнж элдөө х эб т ээд  һурана.

— Ү гн даа, мүнөөхи у у р  м у у та  хадам эсэгэш н и  хаанай  
х ү б ү ү е  сохнж о алажархиба. Яаха х ээх з  зон гээш эбибди? Ами 
голоо, тархи толгойгоо таһа сабш уулхам най. Аыи голыемнай 
абарыш , хүрьгэн  х ү б ү ү и !—гээд  гуйна.

— Эй, үйлэ м уута хара н охой нууд! Иимэл хара һанаа- 
тай, шабар дотортой байгаа һзнта. Талаараа ябаһан хаанай  
Тайжые ю ундэ алабат? Х ара амяараа ябаһан би танай тула- 
д а  хайш ан гээд  оролдохобиб? Арилыт, тонилыт сааш аа! На- 
ранһаа н аагуур , намһаа са а гу у р  ябагты. Би тархидаа х^- 
р эггү й  хүн  бэш эб. Намай хара гү р тэ  ор у у л х а а  һанаа гүт?  
Би энэ саггаа  ош ожо, хаан абада м ү р гэх эм ,—гээд , даб гэх ээ  
һанахадань, хадам эжынь газйаш аа гүй ж э гараад, ханхинаса  
үбгзнөө оогложо асарба.

- Энэ хур ьгэн  х ү б ү ү н д ээ  мүргы ш , хзлы ш , хорииш ! 
Х аанда м эдүүл хзм  гзж э зн эш  ошохоо байнал. Х у у р а й  мо- 
доной оройдо хатаж а, нойтон модоной ү зү ү р т э  зү х ү ү л ж »  
үхэхзм най л. Энэ х үр ь гэн  х ү б ү ү г э э  үгэдөе оруулы ш !

Баян Угаалай хадамынь тэнж ы тэр гү й ж з ер ээд , гу й х а  
гу у л и н  толгойгоо табижа, уй  хай, уһ а  нюдэн боложо гуйна.

— Намайе хүнш ье гэж э һанагш агүй һэнта. Иимэ ехэ  
хара үйлэ х ээд  байхадаа, х ү н д э  тооложо гуйхадатнай зүб- 
тэйш ье бэш э байнаб. Намда торхын үнгэр , тогооной хаг  
эдю ул ж э байһанаа мартаагүй бэзэт?  Т еэд  хайш ан гзх эб  даа, » 
тэр эш ье тэрэ даа. Би нэгэ аргыень олоясо ү зэ һ ү ү б  даа. Энэ 
хаан абатан ямаршье һуралта, м үш хэлтэ х э х э э  магадгүй. 
Юрз дуул аһ ан  ү зэһ эн  хэбэр тэй  боложо, ү гэ  алдаха х эр эггү й ,— 
гэж э хамаг арюун ш ахаа тангаригыень х у у  абаад, Түбж өөн  
х ү б ү ү н  тэр э пүниндөө хаанай ү х эһ эн  х ү б ү ү е  үргэл өөд , гэр - 
тэнь ошоно ха. Хаанай газаа ош оод, тэр э хүбүүн эн  хубсаһы с  
вөрөө үм дөөд, гэртэн!. оробо:

— Саашаа боло, х ү х э  ү л эгш эн !—гээд , хаащ 1й хүбүүн эн  
Һамгые нэгэ үдьхэлбэ.

— A it, (;о, ёо! Энз хара нохойшни харанхы һ үни ер ээд ,
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хүниие үдьхэлхэ сохиходоо яана гээш эб! Баян Угаалайн ба- 
сагантай һайн болоһондоо иимэ һүрхэй  болобо гүш ? Х эдэн  
хоногто үгы боложо арилһан аад, хүндэ һүрхэй бү боло! 
Үтэр түргэн тэрээндзэ тонило сааш аа!—гэж э байжа һамга- 
ннинь хараал табнба.

— Ямар зоболонтой хүн гээш эбиб! Баян Угаалайн ба- 
сагантай ханилжа, һайн боложо ябаһанаашье һананагүйб. 
Тэрэшни намтай ханилхаһаа байтагай гэр бараандамнишье 
бү ш агаа, тонило гэж э үлдэнэ. Орохо гэртэй гээш эб гэж э  
гэртээ ерэхэдэмни, ши энэ мэтээр намай харааха, газаалха 
болобош! Памдал адли зобоһон амитан үгы ха даа. Энэ алтан 
дэлхэй дээрэ амиды ябаһанайм хэрэг юун бэ? Боожо, орёожо 
үхэхэм ! Пэгэ һаа хабсагай у р у у  харайжа үхэхэм !—гээд , 
уйлаба.

— Яба, үхэ , үхэ! Ошохошни харагдаад, ерэхэш ни бү 
харагдаг! Ойро дэргэдэм  бу ерэ! Хоёр нюдэндэм бу харагда! 
Үтэр гара, тонило!— гэбэ.

Түбжөөн хүбүүн  уйлагша болоод, боожо үхэхэм  гээд  
гарана. Хаанай хүбүүнэй  һамган хойноһоонь ооглобо:

Үхы ш !Үхы ш ! Юун ю урэхэ, хүн хүүр ш эхэ гэж э һ&- 
нана гүш ? Е хэдэж э ерээл һаа, шил ухэнэ аабзаш ,—гээд , 
гээгдэбэ.

И ихэдээл зуб болобо гэж э бодобо Түбжөөн хүбүүн .
Хаанай хүбүүн дэ хубсаһыень үмэдхөөд, өөрынгөө хуб- 

саһые үмдөөд, тэрэ х ү бүүгээ  хойно байһан сахадань ардай- 
тар боожорхибо. Түүнэп һ үул дэ һанаа амгалан гэртээ ерэж э  
унташаба. Ү глөөгүүр, наранай гаража байха үедэ, хаантанай 
талаһаа ехэ муухай уянгатай абяан, уйлаан, халаг хухы бо- 
лоһон абяан гарана. Тэрээниие Угаалайн һамган дуул аад, 
хүрьгэн х ү б ү ү н д ээ  хөөрэнэ.

— Хүн ерэхээ магадгүй, энэ байдалыс дуулаһан хэбэр 
тэй бү байгаарайт,—гэж э Түбжөөн захиба.

Удангүй хаанай Тайжа хүбүүн боож о үхэш эбэ гэж э арын 
алтан хэигэрэг сохижо, амптан зоиоо суглуулба. Үбэрэй  
үйһэн хэнгэрэг дэлдэж э, үй түмэн зоноо суглуулба. Хаанай 
алтан Тайжа боожо үхэш эбэ гэж э баяд. ноёд, түш эмэдэй  
уйдаха гаш уудаха аймшаггай уйдхарай удэр болобо. Тии- 
гээд  байха зуур а  зу у н  хорин табан наһатай һохор Сахюудай 
убгэн ерэнэ, хаанда хэлэнэ:

— Зүүн эй  зүүн  урда зүггэ, үгбэр монгол хуш уун да  үхэ-  
hue амидыруулдаг, үгырһые баяж уулдаг, һорогыешье эбэр- 
л үүл д эг , һохорыс ню дэлүүлдэг наян табан наһатай ехэ эжы 
гэж э удаган бии юм гэлсэгш э. Тэрэ удагые залажа, хэрэг  
зориг хүүл ээл  һаа, магад амидыруулжа болохо.

Тэрэ үбгэнэй үгыо хаан аба түрүүлэн , хатан эжы болон 
ахамад ноёд бултадаа зүбшөөнэ. Ухаатай залуу һайн хүбүү- 
дые эльгээ liaa һайн ха һэн. Тэрээндэ залажа, хадаг хаб- 
ш уулга барижа, залаха хүн хэн гээш эб? Тэндэ ошохо хү-



пни*1 бэдэрнэ. Юрэ таатай uiypaH хүн олдобогүй. Тиигээд  
байхадань, зуун  хорин табан наһатай һохор Сахюудай убгэн  
хэлэнэ:

— Юрэдөв эн ээхэн  д о р о  һ уудаг баян Угаалайн хүрьгэн  
нюдэндөө галтай, шуран бэрхэ хубуун  хэбэртэй гэлсэнэл. 
Т эрэ х у б у у е  хэл ээд  үзөө һаатнай яахаб? Х эрбээ ошожо 
үгөөл һаа, хэрэг бүтээж эл  болохо хэбэртэй байна. Бя өөрөө 
һохор, хараха ү зэхэгүй  аад, шэг шарайень хараһан бэшэб 
даа. Бп өөрөөшье залажа ерэхэ һэн бэзэб, убгэн наһатай 
аад, ш адахагүйл хаб.

Тиихэдэнь зон бүгэдөөрөө нэгэ дуугаар зүбшөөгөвд, 
баян Угаалайн хүрьгэндэ элыпэ эльгээбэ.

Түбжөөн хүбүүн  уряалаар хаанайда ерэбэ.
— Зай, шил тэрэ ехэ эжы удаганда ошохо болобош ,— 

гэж э хаан хэлэбэ.
— Хайшан гэж э үхэбэб? Я мар шал гагааиаар залаха 

хүнбиб? Ямар һуралта сааза абаабта? 10у ойлгоод ябаха 
хунбиб?—гэж э байгаад Түбжөөн хүбүүн  хэлэбэ.

— Энэ гээш э маша зуб! Юрэдөөшье энэ хубуумнай ямар 
шалтагаанаар боожо ухэбэб?—гэж э зүбшөөн байбад ха.

Хаанай хубуунэй хатаниие хатуу  шангаар муш хэлгэ 
хэхэдэнь, хамаг ушараа залан хэлэнэ:

— Нухэрни намайгаа голоод гээгээд , баян Угаалайн. 
Гунзэ гэгш э басаганһаа һалахаа болишоо һэн. Н эгэтэ ха- 
ранхы һүни ерээд, „бодо, улэгш эн, 'саашаа боло“ гэж э эльгэ 
уруумни нэгэ үдьхэлж эрхёо һэн. Тннхэдэнь хаанаһаа ерээб- 
ши, тэндээ тоннло саашаа гээ һэм, боожо орёожо үхэхэнь  
гэж э һанаагүй, ухыш, үхыш! гэж э хэлээ һэм, — гэж э муш- 
х у у л х э д э э  муш хэбэреэ угэбэ. Баян Угаалайн Гунзые дууда-  
жа асараад, амыень абаба.

— Зай, шп хаанай хүбүунтэй һэш хэлтэй байгаа һэн 
гуш ?—гэж э һураба.

- Урдань нухэргүй  байхадаа һэш хэлтэй байгаа һэм. 
Мунөө болоод байхада хаанай Тайжа өөрөө нүхэртэй һүүдэр- 
тэй болоо. Бпшье хадаа үбгэнтэй болооб гэж э һанаад, хоёр 
гурбан һупи ерэхэдэнь, бидэ хоёрой иижэ ябаха ёһо дууһаа  
гээд , ойро дэргэдээ хургэн гүй  улдөө һэм, — гэж э амаа угэбэ. 
Тиигээд баян Угаалайн Гунзэ ямаршье зэмэ зонхогүй табиг- * 
даба.

Тэрэ ехэ эжы удаганда ошо гүүл ээд , Түбжөен хүбүүн  
ошохо болобо. Арбан тэмээндэ ашаа ашаад, арбан хунтэй  
ошобо. Ехэ эжы удаганда хэды хоног соо ябажа хүрөөд, 
хабш уулга бэлэгээ бариба:

— Манай хаанай Тайжа боожо үхэш өө. Танине үхэһые 
амндыруулдаг, һохорые ш одэлүүлдэг гэж э алдар суугаар- 
тнай танда айладхажа ерээб. Морилыт, ошыт,—с э ж э  уриба.

Тннхэдэнь зуб даа гэж э удаган зүбш өөбэ. Удаган эжы- 
гээ тархи толгой дээрэхэн ээ арай һуулгангуй  асарба. Хаан-
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•тан үхэһэн  х ү б ү ү гээ  үжөөн хатаангүй һайнаар абаад байба. 
Удаган ерээд, ш энж эж э үзөөд байхадаа хэлэнэ:

— Хай, хай, хайшан гэж э үхэбэ ааб, нэгэл ушартай 
■байха. Долоон хоног соо бөөлөө хэбэлнай, хэзээдэш ье амидыр- 
ха байха. Амидыраад байхадаа уш ар шалтагаанаа хэлэнэ бэ- 
зэ, — долоон һэеы гэр барюулаад, гэр н үүд  соонь эдилтэй һай- 
хан эдеэ, уултай һайн унда табяад, хаанай хүбүүнэй хубса- 
һа эмээл хазаар табяад, хамаг ураг нүхэдысиь ху у  урижа  
түхеэрүүлбэ. Хаанай хүбүүе түрүүш ы н охэ гэртэ оруулаад, 
нэгэ һүниин бөөлөе хэбэ. Тэрэ мэтээр зургаан гэртэ һүни б у 
ри бөөлэбэ. Долоодохи һүниеэ удаган гээш э отог оргой бөөлэ- 
жэ, дуулаж а байна. Тэрэ үедэ Түбжөөн хүбүүн  газаа гүйж э  
гараад, хагда солоомо хэды мориндоо ашаад, тэрээндээ гал 
аһаагаад, таш уурдаад табижархиба. Тэдэ морид гүйлдэбэ. Мо
рил, тэм ээд, адуу  мал, нохой щ убуун —б ү гэдэ  шаг ш ууяан  

■боложо, газаа нэгэ ехэ аюул болошобо. Түбжиөн газааһаа 
гүйж э ороод хаш харба.

— Зон, гарыт! Хариин хаанай харатан ерэбэ гү? Ямар 
ехэ аюул болобоб? Гарыт, гарыт!

— Амитан зон ү ү д э  үрхөө оложо ядан, газаашаа нэрье- 
жэ гараба. Тэрэ үедэ Түбжөөн гэрэй хойто хаяа өөдэнь 
һ эхэж э ороод, удаганиис дархш нп, ур у у , тагалсагыень 
өөдэ баряад, айрагтай һаба у р у у  хэж эрхёод, гэрэй хойто 
хаяагаар гараад, хүн зоной «аада заха баряад, гүй ж э, һү-  
хиржэ ябана. Ж олоогоо таһалха морид таһалаад, эбдэрх»  
тэргэд эбдэрээд, юумэ намдаба. Ю умэнэй намдахада, хаан 
түшэмэдтэйгөө; гэртээ оробо. Орон гэхэдэнь, удаган эжы үгы 
байба. Хаанай 'хүбүун тулгатай гал соо шатажа, хуухаш . 
хюрбоһолжо байба. Хаан харажархёод, халаг хухы боложо, 
урагш а хойшоо унахаа һанан байба. Тиигэж э байтар Түбжөөн 
•орожо ерээд хэлэбэ:

— Зай, яаһам? Яаһам?
— Яаһан гэж э үгы! Удагамнай голгойгоороо үгыл. Энэ 

хүбүүмнай галдаа хуухарш оод байнал,— гэб*.
Тиигэж э хэлэхыень дуулаад, Түбжөөн хэлэбэ:
— Ай, халаг! Хайрата хаанай Тайжа амидырха хубн  

заяагүй байба гү?  Хариин хаанай хатан-удаган эжымни ог- 
торгойгоор дэгдэж э харишаба гү?

Тиигэжэ шаналжа байхынь забһарта хаяада байһан нэ
гэ басаган бухын арһан һаба соо бажагар модон бүл үүрэй  
хаж ууда  хоёр хүтлэй ёдойжо байхые хараһаар хашхарба:

— Энэмнай юунэй хүл  гээш эб!?
Х ун  зон ошожо харана, абаад үзэн гэхэдэнь, ехэ у д а 

ган үхэш өөд хэбтэнэ. Т эрээнээ хараһаар Түбжөөн хүбүүп  
газар дэбһ эж э байгаад бархирба:

— Ай, халагни халаг! Ямар хара муутай. ямар харан- 
хы манан харгыгай хаан гээш эбш и? Ганса түрэһэн үрэшни

«сахадаа боожо үхзби, тэрээнһээн үнгэрж э ерэхэдээ аймаг
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түр эл  зонойнгоо, ахамад, түш эмэд ноёдойнгоо а д у у  мал, ажа- 
<5айдал—дууһы ень алдаха болобош. Хариин хаанай олдохо  
ш ухаг иимэ ехэ эрдэмтэй удаган эжыеиь залажа асараад, 
хар ууһа байдалай муугаар һабатай айрагтаа оруулж а ала- 
баш. Тэрээнзй саада тээ тархи толгойгоо арай абажа ябаһан 
үнэш эн хэнзэ намайе алуулж а дууһан  шадабаш! Би энэ саг- 
таа хариин хаанда ошожо, удага эжыетнай алаба г^мсэ м з
д у  үлхэм. Шамайе өөрыеш хуурай  модоной оройдо ошоһон 
хирээгэй ошон тоншохые, ерэһэн шаазгайн ерэн сохихые үл- 
гэж э алуулхаб. А дуу  малыеш урга гуйбаар даруулхаб. Тү- 
шэмэд ноёдыеш һэлмэ жадаар даруулж а, удаганай худал- 
даанда х у у  ү гү ү л х эб !—гээд , газар дэбһэж э байжа харааба.

Тиигэж э байхынь дунда хаан аба, хатан эжы түрүүтэй  
зу у н  хорнн табан наһатай һохор Сахюудай үбгэнтэеэ, туш э- 
мэдтэйгөө алда аршан торгон хабш уулгаяа барижа, гуйха  
гуулин тархяа табижа, м үргэхэ мүнгэн толгойгоо табижа, 
уйлаж а байжа, „хубхай амииемнай абарыш" гэж э байжа хүл - 
дэнь мүргэнэ. Ахамад түш эмэд болоод нэгэ аргыень оложо 
үгыш гэясэ гүрэнөөрөө мүргэбэ.

— Зай, тиижэ үзэһ ү ү б  д аа ,—гээд, Түбжөөн гэртээ ерэ- 
нэ. Одоол энэ нохойнуудые гартаа абаба хаб гэж э һанаба. 
З у у н  тэмээндэ ашаа аш уулаад, элдэб торго, алта, эд  бараа, 
у у х а  унда—х у у  аш уулба.

Анхан залажа ошогшо арбан нүхэдөө абаад, зүүнэй  
зү ү н  урда һ у у д а г  ехэ удаганай нютаг тээш э ябаба.

Замдаа ябаха зуураа, удагандаа һайхан хубсаһа үмэд- 
хөөд, баһа хаанайнгаа хүбүүн д э һайн һайн хубсаһы ень үмэд- 
хөөд, саашаа ябаба. Удаганайда дүтэл хэ болоод, хаанай хү- 
бүүн удаган хоёрые тэмээн дээрэнь һ уулгаад  ябана. 1а'э 
эж н  удаганай аша гушанарынь угтан гүйлдэбэ.

— Тэмээ бү үргөөгты! Тэмээ бү үргөөггы !—гэж э Түб- 
жөөн хаанай хүбүүндэ алтан тул уур  барюулаад, өөрынгөн 
гарта мүнгэн ту л у у р  баряад, өөдэнь ёдолзуулж а байжа зан- 
гана. Тиихэ бүринь эжымнай даллана гэж э һанаад, бүри  
һарбагашажа байжа дүтэлнэ. Түбжөнн тэм ээдэйнгээ һуга  са- 
миие хурсахан шүбэгөнр нэгэ нэгэ хадхаад абана. Тэмээд ж эг- 
ш ээд, дууһ ан  булгяад, орьё сорьё гэл д ээд  гүй лдэбэ. Унажа 
ябаһан хамаг хүн ү ү д  тэм ээнһээн унашаба. Тэдээн соо үнэ- 
хнөрөөшье гэмтэһэн, худалаарш ье гэмтэһэн х ү н ү ү д  бим 
байба.

Удаган эжы, хаанай хүбүүн , Түбжөөн түрүүтэй  унаба.
Тиигээд байхынь дунда улад зон сугларж а, тэмээнэй  

хайрага, тэнгэрипн дуун  боложо, уйлалдааи болошобо. Хаа
най хүбүүн удагап эжы хоёр дээрэ уһа саһа адхажа, яажа- 
шье ами оруулига ядажа байна.

— Баарһан даа, манай энэ ехэ эжы аша а*>бижуулжа, 
үнэр үнэрж үүлһэн хүгш эн гээш э ааб даа. Энэ хаанай хүбүүн , 
үхэпэнөн амидыржа, удаган эжыгээ хүргэж э ябаһаар, баһа



дахин үхэбэ. Ямаршье үйлэтэй барһан гээш э ааб? Энэ гу р 
бан түш эмэд баһа үхэхэнь гээш э гү ?  Эдэл үхөө болобол, 
манда ехэ бэрхэ болохонь. Хариин хаанай хатуу  сэр эгээр  
туулгахамнай гээш э,—гэж э гэм эрэлдэж э байжа уһ а  саһа ад- 
хана. Уни утаа табижа, уйлалдаха бөөлэлдэхэнь аргагүй бай
ба. Тиижэ байха ү едэ Түбжөөн түрүүтэй  хэдэн түш эм эд  
арай амиды гол орохо шэнги болобо. Тингэ тингэһээр бодо- 
бод ха.

— Мүнөөхи удаган эжым, хаанайм хүбүүн  яаба гэ э 
ш эб?—гэж э Түбжеөнэй уйлаха, энэлхэ шаналха гээш энь эль
гэ аүрхэнэй үбдэхнөр болобо. Удаган хаанай хүбүүн  хоёроо 
хүзүүдэж э һууж а уйлана. Удаган эжын хамаатан Түбжөөниие 
түш эмэдтэйень гэртээ урижа аргадана.

- Энэ бүгэдэ манай гэм даа. Таанарай бү ерэгты гэтэр  
бидэ ошожо, г им уш аруулбабди, хаанай х үбүүе  бидэ алаһан 
болохомнай гээш эл. Манай ами голые аршалжа, гомдолгүй- 
генр морнлыт, — гэж э байжа гуйна.

— Зай, зүб даа, тиижэ үзэнэ бэзэб. Үнгэрһэн юумые 
нэхээдш ье яалайб, —гэж э Түбжөөн зүбш өөгөөд, бэе бэеһээн  
тангариг абалсаад, хин хэндээ гомдолгүй бололсоод, зу у н  
тэмээндэ ашажа ошоһон юумээ бугэдыень туш аажа ү гэб э. 
Удаганай гэртэхин хэлэнэ:

— Манайшьо эжы үс наЪан со о го о  туһалхын ехаэр  
туһалба. Үхэһэнш ье хойжхт эдпхэ зөнри бэлдэж э ү х эб э ,— 
гэж э хэл сээд , үгэһэн юумыень саб ш үүрэж э абаба.

Түбжнен хүбүүн  ошоһон нүхэдтэйгне хаанайдаа бусаж а  
ерээд  хэлэнэ:;

— Зай, бидэнэр бэе бэедээ ямаршье гомдолгүй һайн 
тарабади,—гээд , аржагар саарһа үзүүлбэ.

Тиихэдэнь хаан аба, хатан эжы, хамаг түш эмэд суглар - 
жа, Түбжннн хубүүндэ һ үгэдэн  байбад ха.

Түбжннн хүбүүн  өөрынгөн мэргэн ухаагаар ноёд, баяд, 
түш эмэд, хаан түр үүтэн дэ иимэ хэһээлтэ үзүүл һэнэй нгээ  
һ үүл дэ анхан түрүүн абаһан һамгандаа, хадам эжы, баабайн- 
даа бусаж а ерээд, эдир наһаа дууһаж а, эжы аба боложо, ажа 
жаргажа һууһаниинь тэрэ бэлэй.

Һ Ү Ү Л  XY11YYH.

Эртэ урда сагта бэлэй. Бурядай орон нютагта амитаиай 
йдаг үгы тэй, үрэ хүбүүгүй  үбгэн һамган хоёр һ ууһан гахэ. 
Тэрэ хоёр арадаа үмдэхэ хубсаһа муутай, амандаа эднхэ 
хоол муутай, зөери гэхөэр нэгэ арбаад хүхэ ямаатай — 
иимэ хоёр байгаа һэн ха.
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Ү дэр бүри ээлж элээд , үбгэн һамган хоёр ямаадаа а дуул -  
даг байба. Н эгэтэ, үбгэнэй адуулһан үдэр, нэгэ аха заха ехэ  
ямааниинь мааража ябаад, бүхэли үдэрөөрвв гүйбэ. Гүйхэ- 
дэнь үбгэн сухалаа хүр эж э, тэрэ ямаагаа таһа еохихом  
гээд , хойноһоонь эрыоулнэ. Эрьюулжэ хүсөөд, һүүлһээнь  
барин гэхэдэнь, һүүлынь таһа һүрэш эбэ! Таһархай һүүлыень  
үбэртэлөөд, үбгэн гэртээ бусаба. Ямааниинь һүүлэ%*таһар- 
хаһаан хойшо гүйхөв болибо. Үбгэншье ямаадаа туугаад, 
гэртээ ерэбэ. Т эрэ һ үүл ээ гэрэйнгээ забагта хабш уулж ар- 
хиба. Сайгаа ууж а һуухадань, һамган ямаадаа хааха гээд  
гараба. Ямаадаа хаагаад, орожо ерэхэдээ ехэ сухалтай.

- Ямаанайнгаа һ ү ү л  шонодо абхуулааш , — гэж э һамган 
гани гал зуу боложо, үбгэндөө аһаба. Үбгэн һамган хоёрой 
наншалдажа байха үедэ, газаань нэгэ үхибүүи  уйлаба. Үхи- 
бүүнэй уйлахада, гайхаад, гүйж э гарана. Гаран гэхэдэнь, 
һэеы гэрэйнь хаяада нэгэ хүбүүхэн  уйлан байжа хэлэнэ:

- Эй даа! Танай хүбүүн  болохоо болихомни ха даа! Таа- 
нар хэрэлдэбэ, наншалдаба гээш эт! Iiti ябахам, хүбүүнтнай  
болохогүйб!

Тиихэдэнь тэрэ хоёр хүгш эд мүнөөхи х үбүүгээ  арга-
дана:

— Бидэ хоёр энээнһээ хойшо хэрэлдэхэ, наншалдахаа 
болихобди. Ши манай хүбүүмнай болыш даа! Аха заха ямаана)'|- 
мнай һ үүл  гээш э гүбш и даа. Һ үүл хүбүүн  гэж э шамдаа нэрэ 
үгэхэбди.

Тиихэдэнь хүбүүн  уйлаха^ болино. Х ү б ү ү гээ  үргэж э, 
гэртээ орожо унтаба. Тэрэ хү’бүүниинь нэгэ хоноходоо нэхм 
арһанда багтахаа болёод бодобо. Хоёр хоноходоо хонгор бу- 
гын арһанда багтахаа болибо. Гурба хоноходоо гунан бугын 
арһанда багтахаа болёод, бэс бэлдэр шадалаа хүсэбэ. Тиигээд  
байха ауураа хабһапхан номо, хартаганаахан го дли хээд, 
шине гэх э  шиисгалдай, пиис гэхэ пиисгалдай дууһ ан  хар- 
бажа алана. Саашаа агнажа гараад, һойрой х ү б ү ү  һугабшал- 
жа, шандаганай хүбүү  шагтагалжа ерэнэ. Удаань турагай  
хү б ү ү  туял/ка, тохорюунай х үбүү  хуухалж а эдидэг болобо.

' Хурдан, мэргэн, сэсэн  гээш энь аргагүй. Боро гүрөөһэ борь- 
бодожо бариха хурдан, хара гүрнвһэ хашажа бариха х ү сэ-  
тэй —иимэ шадалтай хүбүүн  болобо. Тиимэ байхынгаа дунда  
тэрэ хүбүүн  эхэ эсэгэ хоёртоо иигэж э хэлэбэ:

— Д элхэйн ойн орбондо ябаһан ан гүрөөһэ алажа эди-
жэ, өөдэлхэ— хэрэг бэшэ! „Гаисахан х ү н —хүн болохогүй, 
ганса сусала—гал болохогүй" гэдэг. Нэгэ мэргэн арга хэж э, 
адууһ а  малтай, һамгатай боложо, аша үрэтэй болохые бодохо 
байна. Арга мэхэ хэлеэ, амитан зониие хуураж а, хулгай хээ  
һаа болохо гү? в

Тиихэдэнь эхэ эсэгэ хоёрынь хэлэнэ:
- Ь үү! Х үүгэн , гоу хэлэнэш ! Х улгай худал хэхэ гээ-
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шэшни яаһан муухай юм! Тэрэшни болохогүй хэр эг лэ! 
Тиигэнхаар ан гүрөөһэ агнажа, ами хоолоо тэж ээж э һ уухаяа  
бодоёл!

Эхэ эсэгэнь тиигээд лэ болино даа. Тиихэдэнь хүбүүн  
болингүйгөөр хаж уудаа һ ууһан  баян айлайнгаа буянда зо- 
рюулһан, бурхандаа һэтэрлэһэн . ама сагаан, хун халзан 
эрьеыень асараад алана ха. Аба эжыгээ эдигты гэнэ ха. Аба 
эжы хоёрынь ур уугаа  хаража һ ууж а уйлажа, өөдөө хаража 
энеэлдэж э һ уугаад эдибэ.

Тиижэ һуухы нь забһарта баян баабай орожо ерээд, хо- 
нинемни х у л у у ж а  эдибэт гэж э харааба.

Хараахадаа иигэж э хараана:
— Юун яяр яндан нохойнууд гээш эбта! Х унэй хони 

юундэ хул ууж а  эдибэт! Гадаһанай нүхэнһөө гараһан юун 
зайгуул  х ү бүүгээ  байлгажа, хонииемш/ хулуулгабабта!

Тиихэдэнь Ь үүл  хүбүүн  хэлэнэ:
— Ороһон нүхэнэйнгөе уйтараагүйдэ, ошохо харгынгаа 

бүтөөгүйдэ гаража тонило!
Тэрэ баян сухалдаад, хэлэбэ:
— Хаанда ошожо, шамайе мүргэхэб!
— Мүргэ, мүргэ! Хара үһэнэйнгөө халсартар, халзан 

духынгаа соорогор мүргэ!
Баян хүн оронойнгоо хаанда ошоод, мүргэбэ. Үглөөдэрнь  

мүнөө баяниинь хаантай "сугтаа ерэбэ. Тэдэнэй ерэхыень 
хараад, Һ үүл хүбүүн  урдаһаань угтан гүйж э ошобо. Гүйжэ 
ошоод, морииень уяба. Хаан баян баабай хоёрой гэртэ оро- 
хотойнь хамта, моридойнь доодо уралые отолоод хаяжархиба. 
Х үбүүн  гэртээ ороод, убдэг дээр ээ үндэлзэж э, тохоног дээ-  
рээ тохилзожо, хүндэтэй мүрөөр хүндэлж э, у р д у у р  хойгуурнь  
гүйж э ябахынгаа забһарта, хаанай малгайн оройе отолжо 
хаяжархиба. Тонгоршоон байжа мүргэхэдэнь, үрөөһэн гута- 
л а п т . улые хангилжа абаба.

Тиигээд хүндэлж э хүл еэж э байхынь дунда баян баабай 
мүргэбэ:

— Энэ хүбүүн  бурхандаа һэтэрлэһэн , буяндаа амалһан, 
хун сагаан хонииемни хул уугаад , алажа эдибэ. Хаан аба, 
хайраа хүргэж э, энээндэ хатуу сааза хээд , зөөрииемни тү- 
л үүл ж э үгыт!

— Энэ баабай үбгэнэй хони хул ууж а, алажа эдеэ гуш ?  
Шамда хатуу сааза х эх эм н и !-г э э д , хаан сухалдан байба.

Һ үүл  хүбүүн  хэлэбэ:
— Ши ороной ехэ хаан байгаад, олон зониие эрхэ мэдэл- 

дээ абаһан аад, сааза хуули эсхэхэ гэж э юундэ өөрөө ерээбш и! 
Уралгүй моритой, оройгүй малгайтай, улагүй гуталтай энэ 
орондо үзэгдөө, дуулдаагүй  яагаа муухай ёрын хүмши! Оро- 
һон нүхэнэйгөө уйтараагүйдэ, гараха нүхэнэйнгөө хабшаг- 
даагүйдэ үтэр  гара! Тонило саашаа! Шамда сааза хүүл эхэ  
хүн үгы!
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Хаан мэгдэн эрьеж э, малгайгаа харана.
Малгайнь орой соорхой, онгойжо хэбтэнэ. Х аж уу тээ

шээ эрьеэд, гуталаа харана. Гуталайнь ула үгы, һамһайжа, 
һула байна. Т эрээнээ харажархёод, һуга  харайжа бодоод, 
газаашаа гарана. Моринойнь доодо урал үгы , эмтыжэ, ш уһа  
гоожожо байба.

— Ай, халагни халаг! — гээд, хаан улагуй гута^ка хул- 
дөө углаад, оройгуй малгайгаа үмдөөд, уралгүй морёо унаад, 
ябаха дээр ээ хэлэбэ:

— Зай, хүбүүн! Мэндэ һайн һ у у , иимэ бэрхэ шуран 
хүн хадаа минии нэгэ еарые долоон хоног соо хул у у ж а  аба- 
хаш! Тэрээниие абажа шадаа һааш, шамда адууһ а  мал, алта 
мүнгэ угэхэб. Үгы һаашни, шамда хатуу  сааза хуули хэ- 
хэб!—Тиигээд ябашаба.

Хаанай ошоһон хойно Һ үүл хүбүүн  һуудал  байдалыень 
ажаглаба. Хаан үдэр  бури сараа унаад лэ далайһаа уһал- 
даг болобо. Ьуни болоходо тумэр амбаарта хаадаг болобо. 
Тэрээнииень мэдэж э абаад, Һ үүл хүбүүн хариин хаанай го
род ошоод, нэгэ гоё гутал худалдаж а абаад, гэртээ ерэбэ. 
Хаанай сараа уһалхаа ошодог харгы дээрэ үрөөһэн гуталаа 
хаяад. нүгөө гуталаа сараа уһалдаг уһ ал уур  дээрэнь хаяба. 
Өөрөө уһанай захада, модон соо, нүхэ малтаад, нэгэ ехэ 
сарба һ үхэ бэлдээд, тэндээ ороод һууба ха. Хаан сараа 
унаад ерэнг-». Харгы дээрэ аргагуй гоё үрөөһэн гутал хэб
тэнэ. Сараа татажа хараад:

— Абаа һаа һайн юм аад, ганса үрөөһэн юм байна,— 
гэж э һанаад, саашаа ябаба. У һалуур дээрээ ошон гэхэдэнь, 
нүгөө гуталынь тэндэ хэбгэбэ. „Байза, энээниие аяншан гээ- 
бэ ха. Сараа уһалтарни, хүн оложо абажархиха байна, энэ 
бэеэрээ одю/ко абахам“,— гээд, сараараа -ошохо гэхэдэнь, са
рынь урагшаа ябаха юм бэшэ. Сараа нэгэ бургааһанда  
уяж архёод, һөөргөө гүйж э ошоно. Мүнөөхи хүбүүн  нүхэн- 
һөөн гуйж э гараад, ехэ сарба һүхөөрөө сар.айнь тархиие таһа 
сабшана. Бэеыень иүхэн соогоо хаяжархёод, тархииень уһан  
соо һаднагай оройдо һархайса үлгэж эрхибэ. Хаан үрөөһэн  
гуталаа абаад ерэбэ. Е рээд, харап гэхэдэнь, cap байхагүй.

- Ай, халагни х а л а г !-г э э д , өөдэ ур уугаа ябасагаана. 
Сарынь тархи уһан соо һархайжа байна.

- Ай, баарһам! Сарни уһан соо ороод байна ха юм,— 
гээд, хамаг хубсаһаа х у у  тайлаад, сараа абархаа оробо. 
Уһан соо орохотойнь хамта Һүүл хүбүүн  хаанай хамаг хуб- 
саһыень хул ууж а абашаба. Хаан сараа дүрэһөөнь баряад, та- 
таба. Татан гэхэдэнь, тархинь палд гээд, y lia  у р у у  уиашаба.

Ай, мухар тоймог!—гээд , сарайнгаа тархиие хүдөөдэ 
гаргаад, хубсаһандаа гуйж э ошон гэхэдэнь, ^үбсаһан бай- 
хагуй.

— Тьфу, халаг хухы !—гэж э гэм эрээд, нюсэгэн болошо-
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б о .  Дэмы гайхахадаа тэндэ байһан үбһэнэй набшаар нюуса 
бэеэ арай гэж э халхалһаар гэртээ ерэбэ.

Һ үүл хүбүүн  үглөөдэрнь хаанайда гүйлгэж э ерэбэ. Гэр- 
тэнь ороод, хаанаа амаршална:

— Зай, хаан аба, иихэдээ сарыетнай хул ууж а абаба 
• гээш э губ, али яаба гээш эбиб?

— Абахыенынье һайн абаба гээш эш , арай хубсаһагүй  
нюсэгэн болгожо зүдэрөөбэш !— гэбэ ха.

Хаан хүн хэл эһэн дээ торожо, а д у у һа малһаан, мүнгэн- 
һөөн хубаажа үгэбэ.

— Зай, inII, хүбүүн , үглөөгүүр ерээрэй! -г э б э .
Х үбүүн адуу  малаа туугаад, алта мүнгөө үбэртэлөөд

буеаба. Х үбүунэй  олзотой ошоһондо эхэ эсэгэ  хоёрынь баяр- 
лаба. Тиигээд Һүүл хүбүүн  үглөөдэрэйнгве уряалда хаанай
да ерэбэ. Ерэхэдэнь хаан хэлэбэ:

— Зай, хургандаа зү ү г ээд  байгша алтан бэһэлигыем  
хул ууж а аба! Үдэр болоходо хургандаа хээд  ябахаб, һүии 
болоходо амандаа хээд  унтахаб. Газаагаа хоёр иохой табнхаб, 
хоёр бүхэ баатарне харуул  табихаб. Шннин (‘рэхые харюул- 
жа байха нэгэ ламада ном унш уулж а, гэртээ һуулгахаб. 
Хоёр басагадаар гэрээ мануулхаб. Нэгэ шабгансаар галаа 
мануулхаб. Эдэнэй дундаһаа х у л у у ж а  абаа һаашни, шамда 
адуу  малаа узуураарнь үгэхэб. Ганса басагаа һамга хэхыеш  
угэхэб!

Тиигэжэ хэлэхэдэнь, Ь үүл  хүбүүн асуун  хэлэбэ:
— Зай, зүб! Шадаа һаамни, тиижэ үгэхэтнай зуб. Х эр- 

бээ шадаагуй; һаамни, яахабта?
'— Шамайе хуурай модоной оройдо амидыгаар улгэхэб. 

Ошоһои хирээ ошон тоншожо, ерэһэн хирээ ерэн тоншохо; 
арһа мяханайш дууһатарнь, амиды байлгажа зобоохоб!—гэж э 
хатуу сааза тангариг хэлэбэ.

Һүүл хүбүүн  хаандаа хэлэбэ:
Бидэ хоёрой хэл сээе хэн мэдэхэб? Хабаата турэл  

тушэмэдвө суглуул а . Һамгаа асара, басагандаа хэлэ. Тамга 
бэш эг табижа, хэлсээ хэе. Аха дүүн эр , аймаг түрэлдөо д у у -  
һан гэрш элуулэ!

Ехэ боосооп боложо, хаан арынгаа аха д ү \ , аймаг турэ- 
лөө суглуул ж а, үбэрэйнгөө үй түмэн зониие сугл уул ж а, ехэ  
бэш эг хэж э, хэлэ амагуй, бурш алтагүй дууһан  хэлсэбэ.

Ь ү ү л  хүбүүи  мордожо хариба. Хаан бэһэлигээ үдэртөө  
хургандаа зү ү гээд , һүнинднв амандаа хээд  унтадаг болобо. 
Х үбүүн  гээш э тиижэ байхынгаа дунда нэгэ үдэш э гарган 
хони алаад, хонинойнгоо арһанда нэмжэгэ турхеэд , хогодонь 
шуһыень ш удхажа абаад, гүзөөень, һүлһыень абаад, бугсэ  
сээж э хоёрыень абаад, хоёр шэл хорзо архи абаад, һүни бо- 
лоһон хойно хаанайда ошобо. Ошоходоиь, хаанай хаахар баа- 
хар хоёр нохой хоёр гээгүүрнь хусалдаад гуйж э ерэбэ. Буг- 
сэ сээж э хоёроо хоёр тээш энь хаяжа үгэбэ. Хоёр нохой тэ-
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рээнииень ш эрээд ябашаба. Саашаа ошоходонь, хоёр хар уул- 
шан урагш а хойшоо унахаа һанажа, унтажа һууна. Хоёр шэл 
хорзо архияа урдань табижархёод, саашаа һэмээхэн хаанай 
гэртэ ороно. Нэгэ ехэ лама баруугаарнь нойрсожо хэбтэнэ. 
Хоёр басаган зүүгээр  сугтаа унтажа хэбтэнэ. Н эгэ яяр шаб- 
ганса гал дээрэ шанагатай тоһо баряад һажажа һ уун а. Тэ- 
рээниие мэдэж э абаһаар, шабгансын шанага соо уЬ а'хэж эр- 
хибэ. Басагадай хүлэй  ү зү ү р тэ  хототой ш уһа табиба. Ьэмээ- 
хэнээр ламын үбэртэ гүзөөгөө хэбэ. Хаанай ороной урда хо- 
нинойнгоо арһа дэлгээд , дээрэнь хоёр бөөрыень, бүдүүн  гэ- 
дэһыень табиба. Өөдөө хараад унтажа хэбтэһэн хаанай хамар 
УРУУ хднинойнгоо һүлһэ ш эрд байтар шахажархиба. Хаан 
һүлһэнэй гаш уунда хахаад, үргэһэ нойртоо залд гээд , аман- 
даа байһан алтан бэһэлигээ алдажархиба. Һ үүл хүбүүн алтан 
бэһэлигыень үрдиж э абаад, гүйжэ гарашаба. Газаа гарахадань, 
хоёр харуулш ан шал һоггошоһон байба. Тэрэ хоёрой ара 
нюрганһаань бүһөөрөө холбожо уяад, мориндоо мордоод гүйл- 
гэж'э ябашаба.

Хаан аман соохи алтан бэһэлигээ алдажархёод, һуга  
харайжа бодобо. Бодон гэхэд ээ, хониной арһан дээрэ гэш - 
хэһ ээр , тад гэдэргээ тарайшаба.

— Зай, энэ юун урш аг болобоб? гээд , гараараа газар 
тулаад, бодоном гэхэдээ холбоотой байһан хониной хоёр бөө- 
рые барижархиба.

— Ай, халагни халаг! Хоёр бөөрэмни хобхо бууш оол!— 
гэж э хашхарба.

— Ай, зайлуул! Яагаа харатай юм!— гээд , һамганиинь 
һарбалзаад үзэхэ.м гэхэд ээ хониной бүдүүн гэдэһэ баряад, 
уурганш алба:

— Ь ү ү ! Татай! Эндэ бүдүүн  гэдэһэнш ни унаш оод хэб- 
тэнэл. Абыт, абарыт!—гэж э ухаа ургаяа таһаржа байба.

— Бү дуугара, эзыхэй! Х эл ээ таһа хаза! М эхэлээш эн- 
дэ мэхэлэгдэбэб! Мүнөөхи гай ябаба бш уу! Шабганса! Шаб- 
ганса!.. Галдаа тоһоо адхыш!—гэж э хашхаргаа, хуугай  та- 
бижа байба.

Ш абганса шанагатай уһаа салд гэтэр гал дээр ээ адхаба. 
Галынь нүрд гээд  унтаршаба.

— Мүнөөхи хоёр үхид яаһамта! —гэж э хаан хашхарба.
Тэрэ хоёрынь: „Ши түрөөш! Ши түрөөш !—гэлдэж э, хо

тотой ш уһаа хоорондоо хаялсана.
Тэндэ хэбтэпэн лама хараал ш эрээл болоһоор бодобо:
— Хоёр үлэгш эн гүрэхыеньшье түрөед, набтаһаа нам 

дээр э  юундэ хаяабта!?
— Зай, энэ бүтэхөө болёо!—гээд, хаан гүйж э гарана.
Харуулш адни бариба бэзэ гэж э гүйж э ошобо. Тэрэ хоё-

ринь шал һогтуу.
— Ш и таби, ши таби!— гэлдэж э ара ур уугаа  пяс-пяс  

гэтэр шаалдажа байна.

6. Сказки



Хаахар баахар хоёр нохойнь хахад хониной мяха харам- 
нажа, хаандаа ирзайжа байба.

Хаан энэ хэр эг бүтэхээ болёо байна, боосоогоо алдабаб- 
гэж э һанаад, y p v y  дуруу боложо, гэртээ оробо.

Үглөөгүүр сайгаа уу ж а  һуухадань, мүнөөхи хүбүүн ал
тан бэһэлигыень хургандаа зүүн хэй  орожо ерээд, мэндэ- 
шэлнэ:

— Зай, хаан аба, хатан эжы, алтан бэһэлигыетнай аба- 
ба гээш э гүб? Х эш эг буянаа, хэл сээ бэш эгэй ёһоор, хайр- 
лаха сагтнай болоо гээш э гү?

Хаан дурата дурагүй , ш ууд  гэж э дуугарба:
— Зуб бэзэ даа, хэлэһэндээ торобо гээш эб!—гэж э хэл

сээ баталһанай ёһоор, Һ үүл  хүбүүндэ ү гэхэ юумээ үгэжэ- 
һалаба.

Т эрэнһээ хойшо Ь ү ү л  хүбүүн  баяд ноёдто баһамж алуул- 
хаяа болижо, эжы аба хоёроо үлэдхөөн дааруулангүй һай- 
наар хаража, хүн зоной дунда хүндэтэй ябаһан юм гэхэ.

БАРЛАГ.
Нэгэ хабар баян хүнэй барлаг ой соо түлеэ отолжо бай

ба. Нара гараха зүгһөө нэгэ хүхы  ш убуун  ерээд, модон дээ
рэ һ ууба. Урда талаһаа хоёрдохн хүхы  ш убуун  ерэж э, тэрэ 
модондо һууба. Гурбадахи хүхы ш убуун  баруун зүгһөо  
ер эж э, тэдэнэртэй хамтарба.

Гурбан хүхы ш убуун  хүбш э тайгын хүнхинэсэ донго- 
добод. Зүүн эй  зүгһөө ерэһэн хүхы ш убуун  донгодоходоо  
иигэж э донгодобо: „Зүүнэй  зүгтэ үндэр уулы н агы хабса- 
гайда үхэрэй  толгойн ш энээн алтан хэбтэнэ. Тэрэ алтые 
олоһон хүн үнэр баян һ у у х а “.

Урда талаһаа ерэһэн хүхы  ш убуун  донгодобо: „Урда
зүгтэ нэгэ үгытэй хүнэй һамган ехэ үбш эн байна. Тэрэ юун- 
һээ болооб гэхэд э, гэр доронь хашарагай шэнээн хара еохо  
эш ээлж э, тэрэ һамганай ш үүһ э шэмыень һорожо дууһ аж а  
байна. Тэрэ сохые галдаа һаа, һамганиинь өөдөө үндыжэ, 
бодохо байна“,—гэж э һ уугаад  доигодобо.

Баруун талаһаа ерэһэн бадаряан дуутай  хүхы ш убуун  
донгодожо эхилбэ ха: „Баруунай зүгтэ урдаж а байһан уһа- 
ннннь эхинһээн ш эргэж э, ургаж а байһан ногоониинь үндэһэн- 
һөөн хатажа, хобор хохир хуурай дайда болобо. Х үн зониинь, 
а дуу  малннь ангажа унажа байна. Урда бооридохи булагайнь 
эхин эльгэн хара ш улуугаар  дараатай байна. Тэрэ ш у л у у е



хобхо татан хаяал һаа, булагай уһап бурьялан урдаж а, ами- 
тан зониинь тэж ээл тэнхээ абажа, хул  дээр ээ  бодохо бай- 
нал“,—гэж э һүүлш ы нгээ хүхы  ш убуунай донгодохолоор, гу р 
бан хүхы ш убуун гурбан тээш ээ Ьалажа, ниидэжэ арилбад 
ха.

Т эрэ барлаг сагаан тарбагай һ ү х эеэ  арадаа \^>гэлөөд, 
зүүн эй  зүгэй холо дайда хаража ябашаба. Тэндэ ойюходонь, 
сабшама үндэр хабсагай байба. Хабсагай дээр э гарахадань, 
томо ш ул уун  доро үхэрэй  толгойн ш энээн алтан хэбтэбэ. Тэрэ 
алта абаад, гурбан харгын бэлшэр дээрэ зоогоод, баруун  
зүгэй  уһагүй хобор хохир хуурай дайда тээш э ошобо. Ошон 
гэхэдэнь, урдаж а байһан уһаниинь эхинһээн ш эргэж э, ур- 
гажа байһан ногоониинь үндэһэнһөөн хатажа, ухаарж а ха- 
рагдана. Албата зонойнь, а дуу  малайнь ангажа ухэхэнь у^хэ- 
жэ байба. Эгээн захын гэртэ ороно. Тэндэ үбгэ һамган хоёр  
һорд гэхэ амитайхан һууна.

— Эндэтнай ехэ халуун дайда байна. Амамни хатаал, 
уһа уулгы т,—гэж э тэрэ барлаг уһа эрибэ.

—  Шамда уһа үгэхэһөө бидэ өөһэдөө ангажа, арай гэж э  
амитайхан һуунабди. Тагша уһан таба сагаанда, аяга уһан  
арба сагаанда хүрэж э байнал,—гэя;э үбгэ һамган хоёр хэлэ- 
бэд.

—  Ээ, адха ш удха! Намда уһа үгөө хадатнай, би танине 
уһатайш ье болгожо гаадаха байгааб,— гэбэ.

— Зай, тиигээ һаа маниие уһатай болгожо үгыш. Эри- 
һэн юумыеш шамда үгэхэбд и ,—гэж э үбгэн хэлэбэ.

— З у у н  үхэр , зу у н  хүниие, зуун  һүхэ хүрзэ үгэгты ,— 
гэж э барлаг хэлэбэ. Х үн зон эриһэн юумыень бултыень үгэ- 
бэ. Барлаг урда бооридонь гаража, үхэрэй шэнээн эльгэн  
хара ш улуунай хаж ууда зогсоод, энаэниие малтагты! гэнэ.

һ ү х этэй  хүниинь һүхөөрөө, хүрзэтэй  хүниинь хүрзөөрөө 
малтажа оробо. Тиигээд зуун  үхэрнөр эльгэн хара ш улууе  
зү д х ү ү л ж э, һ уури  дээрэһээнь хобхо татан гаргаба. Булаг 
бурьян бусалж а, аяга тухэмөөрөө дүүрэн  урдаба. Һ уулга- 
тайнь һуулгаараа, торхотойиь торхоороо уһаа зоөбэ зүргэдэ- 
бэд. А д у у  малаа һүрэгөөрнь тууж а асараад, уһалан байбад.

— Манда у  һа гаргажа үгэһэн , ямар һайхан һанаатай 
х ү м ш и !-г э ж э  хара зон юрөөл хэлэн байбад.

— Зай, битнай урда зүг тээш э зорижо ябаһан хүнби. 
Тэндэ хүргэж э үгэхэ болоолта даа,—гэж э барлаг хэлэн х ү ү -  
нэн байба.

Хара зон хэлэһэн үгыень хүндэтэй дээр э абажа, урда  
зүгтэ хүргэж э үгэб э . Тэрэ барлаг, ондоо газарта ороод яба- 
һаар, нэгэ гэртэ орожо, хонолго һураба. Гэрэй эзэнэй һам- 
ган үдэш э орой болохолоор түхеэрж э захалба. *

— Иимэ орой болоһон хойно хайшаа түхеэрбэт?—гэж э  
барлаг һураба.
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— Танил хүнэймнай һамган ехэ үбш вөрхэжэ байна. 
Үдэр һүнигүй хошоод һамган һахижа хоножо байнабди,— 
гэбэ.

— Эрхыдээ эмтэй, долёобортоо домтой хүн агша һэм. 
Тэрэниие ошожо үзөө һаа, аргалжашье болохо байгаа хаб,— 
гэбэ.

Тэрэ һамган танилдаа ошожо:
—  Мапайда нэгэ эмшэ ерээд байна. Долёобортоо домтой 

хүн гээш эб гэнэ, - гэж э хэлэхэдэнь, мүнөө хүн тэрэ барла- 
гые уряалаар асараад:—Һамгамни үни удаанай үбш эн тахал- 
да дарагдажа, өөдэлхэеэ болёод байнал. Юушье хайрлахагуйб, 
аргал яга үгы т,— гэж э гуйба.

— Зэ, яаха һэм, хаба шадалаараа эмшэлжэ ү гэх эб ,—
гэбэ.

Барлаг хүбүүп  үглөөнэй шаргал наранаар бодожо, хук  
зониие суглуул ж а, гэр дороһоонь хашарагай ш энээн хара 
сохо гаргуулж а галдаба. Т эрээнһээ хойшо мунөө хунэй һам- 
ган үдэр  бури үндыжэ, үбш эн тахалаа гээж э, бодобо. Тэрэ 
хун баярлаһандаа барлаг хүбүүндэ арбанай алта гарай бэлэг 
болгон бариба. Тиигээд барлаг х ү б ү ү е  гэртэнь үдэш үүлбэ. 
Тэрэ барлаг хубүүн  зуурандаа гурбан харгын бэлш эр дээрэ  
зооһон үхэрэй толгойн ш энзз* алтаа абажа, гэртээ ерэбэ.

Барлаг хүбүүн  баянда үритэһэн, үри ш эрэеэ дууһан  
түл эж э, һанаагаа амаран һууж а байба. Тиигэжэ байһаар 
баян хунэй дэр гэдэ гэр бараа һайнаар түхеэрбэ.

— Шн хаанаһаа иимэ ехэ зөөритэй боложо баяжабаш?— 
гэж э баян хүн гайхан һураба.

— Уһан мурэнэй эрьедэ онгосо доро ороод унтажа хэб- 
тэхэдэмни, уһанһаа гурбан хүн  гаража ерээд, баяжахын ту- 
хай намда ш үүбэри хэлэж э үгөө һэн. Тиигээд баяжаалби 
даа,—гэбэ.

Мүнөөхи баян хүн ушөө баяжаха һанаатай, уһанай  
эрьедэхи онгосо доро орожо, хоргодоод хэбтэбэ. Ү дэш э орой 
болохолоор гурбан хулгайш ан ерэж э, тэрэ онгосо дээрэ һ у у -  
жа хөөрэлдэбэд.

— Хабсагайда хадагалһан алтамнай үгы болошоо,—гэж э  
нэгэниинь хэлэбэ.

Н үгөөдэнь хэлэнэ:
— Нэгэ хүнэй тура гэр доропь хэһэн хашарагай шэнээн  

сохомнай галдагдаба.
Гурбадахи хүниинь хэлэбэ:
— Ү хэрэй ш энээн ш улуугаар  булагай эхиие даража 

орхиһыемнай абажа хаяба,—гэясз зугаалж а һ ууһ аар :—Али 
энэ онгосо доромнай хүн шагнажа байдаг юм гү ? — гэл дээд ,
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онгосоёо үргөөд харахадань, мүнөехи баян хүн хэбтэж э 
байба.

Тэрэ гурбан хулгайш ан баян хүниие сохижо, сохижо уһа  
у р у у  хаяжархёо гэхэ. Тиигээд үгытэй барлаг һайн һ ууж а, 
хубхай баян ухэж э хосорбо гэлсэдэг.

1

ЗУРГААН ПҮХЭД.
Нэгэтэ зургаан хун пухэсэж э, ажал худэлм эри бэдэрж э, 

ондоо орондо ошобо ха. Нэгэ ороной хилэ заха дээрэ ерээд, 
хэлсэбэ:

— Зай, бидэ зургаалуулан зургаан тээш ээ Һалажа ябая. 
Тэбхэр нэгэ жэл болоод, эндээ ерэж э уулзахабди. Тэмдэг 
болгон, жэмэстэй зургаан модо тария. Ж эл болоод эндээ  
(‘рэхэдэмнай, мододнай намаалжа байха. Х эрбээ хэн нэгэнэй- 
мнай убдөө, муудаа һаа, модониинь хатажа байха.—Тиигэжэ 
нэгэнэйнгээ хэл эхэдэ, бүгэдөөрөө зүбш өөжэ, зургаан модо 
таряад, зургаан ондоо тээш ээ һалажа ябабад ха.

Т эрэ зургаанай нэгэниинь модошо дархан, хоёрдохинь  
тумэрш э дархан, гурбадахинь ш эрдээш э, дурбэдэхинь эмшэ, 
табадахинь хусэтэй , зургаадахинь миин хара хүдэлмэриш э  
хун  байба.

Тэрэ хара худэлмэри хэдэгынь нэгэ гол ур уудаж а яба
шаба. Ябажа ябаһаар уһанай эрьедэ һ уудаг нэгэ айлда оро
бо. Т эндээ ажал худэлмэри хэхэ болоод, байрлаба. Тэрэ гэ- 
рэй эзэн хүбүүгүй , ганса басагатай юм һэн ха.

Гэрэй эзэн һамгандаа хэлэбэ:
— Энэ хүбүүн  соходоо согтой, шодэндөө галтай хүн  

байна. Энэ хүбүүе хурьгэн болгоё.
Тиигээд хүрьгэн болгожо абаба. Тэрэ хү^бүүн хадамайн- 

гаа басагантай уһанай эрьедэ сэнгэж э наадахаа ошобо ха. 
Тэрэ хүүхэн  нэгэ аймшагтай унэтэй торгон арш уултай бай
ба. Тэндээ наадажа байһаар арш уулаа уһанда алдажархиба. 
Тэрэнь урда урдаһаар холын орондо оробо. Уһа гаталжа 
ябаһан хун тэрэ аршуулыень олоод, городто абаашаба ха. 
Городто хүрөөд, арш уулаа гартаа баряад, наймаалжа ябана.

— Наашаа ерэл даа!—гэж э нэгэ ноён хун дуудана. Ха- 
ж уудань ошобо.

— Энэ арш уул хаанаһаа олообши? Юун сэнтэй юм?— 
гэж э асууба.

— Үнэтэйл гэж э м эдэхэһээ бэшэ юумэ м эдэнэгуйб,— 
гэбэ тэрэ хүн.
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—  Үнэ ехэтэй торгон мүн. Энэ арш уул соошнн дүүр эн  
алтан зоос хээ һаа, сэнгээ олохо,—гээд , арш уул соонь алтан 
зоос хэж э үгөөд, аршуулыень абаба. Тэрэ ноёной хаанаһаа 
Олообши гэж э мухадхахадань,1 уһанһаа олоһоноо дүүрэн  х э 
лэжэ үгэбэ.

Энз арш уулы е эдлэж э байһан хүн минн хүн байгаагүй, 
заабол сагдаа сэрэгээр  мүрдэжэ олохо байна гэж э бодоод, 
сагдаа сэр я гүүдээ уһа үгсүүл эн  гаргаба.

Сагдаа сэр эгү ү д  мүрдэ мүрдэһөөр ошожо, тэрэ айлайда 
оробо.

— Энэ арш уул уһанда хэн алдааб?—гэж э нэгэ ахалаг
ша сагдаа асууба. А суулта мүрдэлгын болоходо, тэрэ хүү-  
хэнэй алдаһаниннь элиржэ угэбэ.

Тэрэ хүбүүн  хүүхэн  хоёрые сагдаанар бэелээрээ асар- 
жа, ноёндоо туш ааба. Поён тэрэ хүнэй һамгыень абаад, 
өөрыень алаха гэж э ш иидхэбэ.

— Х эрбээ намаар хата хэхэ гээ һаа, энэ хүннне бу  
ала. Амн голыень табяарай,—гэж э һамганиинь хэлэнэ.

„Х эрбээ энээнине амиды табяа һаамни, хэзээдэ  хоро 
хэхэ. Алан гэхэд ээ  энэ хүүхэн эй  сэдьхэлые м уудуулха  бай- 
нам“, —гэж э бодоод, ноён тэрэ хүниие нүхэндэ хэхэ гэж э  
ш иидхэнэ. Уһанай захада ехм нүхэ малтуулаад, нүхэндөө  
тэрэ хүниие хаажархиба.

Т э р -t хүн нүхэн соогоо хэбтэнэ. Ж эл болзорыкь х үсэж э, 
бусаха ёһотой болоно, теэд хүбүүн  яахашье аргагүй. Мүнөө- 
хи табан нүхэдынь тариһап Жэмэстэ мододтоо хүрэж э ерэ-
бэд. Е рэхэдэнь табан жэмэстэ модониинь уһан хүхөер  урга- 
жа, сэсэгл эж э байба. Зургаадахи модониинь шарлажа эхил- 
һэн байба. Табуулан гайхажа, зүбшөө хэхэ болобо.

— Зай, энэмнай юун болооб? Энэ нүхэрнай бур уутаа  
байна сохом,— гээд, хүйтэн мүрөөрнь м үрдэж э, халуун мү- 
рөөрнь хайжа ябашабад.

Ошо ошоһоор ошожо, нүхэрэйнгөө хадамайда оробод. 
Ороходонь үбгэ һамган хоёр уһан пюдэн, уй хай боложо 
һуубад.

— Та ямар гаш уудалтай һ у у х а  болобот? —гэж э асуунад.
—  Ганса басагатай байһан бэлэйбди. Т эрэ басагандаа  

хүрьгэ оруулаад һ ууж а байхадамнай, ноёной сэр эг сагдаа  
гэнтэ бууж а ерээд, хоюулыень барижа ябашоо һэн. Басагыем- 
най яаһаншьеб, хүрьгыемнай амидыгаар нүхэндэ хаажархиба 
гэж э дуулагш абди.

Табан нүхэд али зүгтэ һ ууж а  байһыень, дууһан  мэдэжэ  
абаад, хормойгоо хондолой дээрэ ш уугаад, ябажа үгэбрд.

Ноёной ордондо хүр эхэ болоод, \гбгэн һамган хоёрой 
хэлэһэн үгөвр уһанай эрьеар ябанад ха. Ябажа ябахадань 
хабтагай ш ул уун  байба. Хабтагай ш ул ууе хүдэлгэж э боло-

1 Мухадхаха— заха үзүүртэ хүрэтэр һураха. 
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моор бэш э байба ха. Х үсэтэй  хүниинь үрөөһэн гараараа х у у  
татажа хаяба. Ьорд гэхэ амитайхан хэбтэһэн нүхэрөө нүхэи  
сооһоо гаргаба.

— Зай, эмшэ, ши эпээнээ эмш элэ,—гэбэд.
Эмшэпиинь эмнэжэ, нүхэрөө һайн болгобо. Х үбүүи  һайн

болоод, нухэдтөө зобоһон тулиһанаа, ноёндо һамгаа буляал- 
гаһанаа, нүхэндэ хаагдаһанаа хэлэж э үгэнэ. Манда эмшэ, 
түмэрш э, модошо дархаш уул, хүдэлмэриш э, хүсэтэй  хүн, 
шэрэшэпгье бии. Тэрэ ноёнһоо үһөөгөө абая гэж э зүбш эбэ.

— Зай, модошо дархан, томо ш убуун  ш энгеэр агаараар 
ниидэдэг юумэ х э ,—гэбэ. Модошо дарханиинь томо ш убуу  
бүтээбэ. Түмэрш э дарханиинь досоохи оньһо юумэдыень хэ
бэ. Ш эрэшэниинь тэрээнээ алаг эреэнээр ш эрдэбэ. Һамгаа 
буляагдаһан хун жолоошо болоод, тэрэ томо ш убуундаа һуу- 
гаад, ниидээд үзэнэ. Шадамар х э сү ү  болоод, ноёной тээш э  
ниидэнэ ха. Тэрэ үсдэ ноён албата зопоо эрьехээ хүдөө га- 
раһан байба. Жолоошо хүбүүн  иоёной сэсэглиг дээгүүр  элин 
тойрон ш ш дэбэ. Х үн  зон ямар томо ш убуун  бии болошобоб 
гэж э гайхан тагнан -байна ха.

.Жолоошо хүбүүнэй сэсэглиг coo буухадань, һамганиинь 
гунигтай доошоо хараад дуугай  һууһанаа, гайхамшагтай 
һайхан ш убуун хаанаһаа бии болооб гэж э үзэхэеэ ошоно. 
Ошон гэхадэнь урдахи нүхэрынь тэрээн сооһоо гаража орэ- 
< гд. Хоюулаа золгожо, ехэ баярай үгэ хэл сэбэд ,»  тиигээд тэ-  
рэнь һамгаа һуулгаад, ниидэжэ ерэбэ. Ерээд, бэшэ нүхэдөө- 
рөө зугаа наада хаж э, нютагаа бусабад.
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ҮХЭРШЭН ХАРА ХҮБҮҮН.
Урай хада ехэ агнууш а Ү хэрш эн хара хүбүүн  ябаа ха. 

Энэ хубүүн эй  мэргэн гээш энь яаха аргагүй. Д ээр эһ ээ дэл еэд  
һомоёо табихадань, һомонь хооһодохогүй, мяхадажал болохо — 
иимэ мэргэн агнууш ан байба.

Үхэрш эн хара хүбүүн  һара нарандал һайхан тунгалаг  
шэг шарайтай һамгантай болобо ха. Гэрлэһэнһээн хойшо 
һамганайнгаа һайханда татуурж а, ой тайгада огто агиахаяа 
болибо.

— Үбгэн, шимни юундэ агнаха тагнахаяа мартабаш? 
Агнан тагнан гарахадаа, халюунай харые, хандагайн халим- 
тые торгодог юм гэж э һураг сууд а  гараа бэлэйш. Бидэ хоё- 
рой, эш ээндээ һууһан баабгай шэнги, иигэж э гэртээ һ ууха- 
дамнай, хэн маниие тэж ээхэ болоноб?—гэж э һамганшшь гай- 
хан тагнан һууба  ха.

— Ш иниингээ һайханда һалажа, ондоо тээ ошохо аргам
ни һалаад б а й н а л ,-г эж э  Үхэрш эн хара хүбүүн үнэн зүрхэн- 
һөөн хөөрэбэ.

— Зай, тиигээ һааш яахаб даа,—::гэжэ һара наран ш эн
ги һайхан һамганиинь хабтагайхан харша дээр э дүр сэ бэеэ 
тон адлиханаар зураад, үбгяндвө үгэхэ дээрээ:

— Нэгэ захата юумэ бүтээхэ һаналтай һчм. Булганай  
борые, халюунай харые барижа, олзотой омогтой бусаарайш ,— 
гэж э юрөөн табиба.

Ү хэрш эн хара хүбүун  агнажа ябахадаа һамганайнгаа 
дүрсы е үбэрһ^өн гаргажа хараад лэ, үбэртэлеөд ябажа бай
на. Зуурань дайралдаһан бугын булш антие, хандагайн ха- 
лимтые торгожо, туранхайень табнжа, таргыень ш элэж э ябаад 
агнана.

Т иигэж э ябахаданг., гэб гэнтэ шанга һалхин бууж а, хин 
бараан болошобо. Тэрэ шанга һалхинда һамганайнгаа дүрсые 
алдажархиба. Үхэрш эн хүбүүн  тчрэ дүр сэеэ алдаһандаа уй 
хай, уһ а  нюдэн болоһоор гэртээ бусаба.

— Яагаа, юун болооб?—гэж э һамганиинь һуран уйдан 
байба.

— Ш иниингээ дүрсы е хара һалхинда алдажархибаб,— 
гэж э Ү хэрш эн хүбүүн  нюдэнэйнгөө нёлбоһо аршасагаан байба.

—  Ай, тиибэ гүш ? Тэрэ бараг юм бэзэ. Тэрээндэ юунда 
һанаагаа зобообши? Е хэдээш ье һаа, хүнэй дүрсэ. байгаа бэ- 
зэ ,—гэясэ үбгэнэйнгөө һанаа сэдьхэлы е залан хөнрэбэ.

Тэрэ тэбхэрхэн хабтагайнь һалхинда хиидэн ошожо, 
хаанай ордоиой газаа унашаба. Хаанай харуулш ан тэрэ һам- 
ганай дүрсы.е ехэ һайхашаажа, хаанайда орожо:

— Иимэ дүр сэ һалхинаар срэж э, ордоной газаа буубал ,— 
гэясэ хаандаа бэлэг болгон бариба.

Хаан, тэрэ һамганай дүрсы е харамсаараа, ехэ һайха- 
шаажа, хоолойгоо гатан, хормойгоо гүбин байжа гайхаад:
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— Хаана, али зүгһөө буугааб?—гэж э һуран байба.
— Баруун хойто зүгһөө һалхилан байха ү ед э бууба  

ха ,— гэж э харуулш ад гэрш элбэ.
— Хэн хүн энэ һамганай орон нютагые мэдэхэб, тэрээн- 

дэ тэбш ээр дүүр эн  алта бэлэглэхэб,—гэж э ордон соогоо һ у -  
раглан байба хаан. Хэншье мэдэхэ хүн байбагүй.

Танигдаагүй нэгэ эхэнэрэй дүр сэ олдобо. Х эн  хүн  тэ- 
рэнине гээгээ, хаяаб? Эзэндэнь хэрэгтэйш ье боложо магад. 
Гээһэн, хаяһан хүн байгаал һаа, ерэж э тэрэнээ туш аажа  
абаг лэ гэһэн зар захяа хаана яанагүй тунхаглан тарааба ха.

Ү хэрш эн хара хүбүүн , тиимэ захяа дуулаһаар , унтаха  
нойроо, эднхэ хоолоо мартажа, тургэн дунда түхеэрээд , хор- 
мойгоо хондолой дээрээ ш ууж архёод, улаахан ябагаар хаанай 
тээш э харайба ха. Ошо oiuohoop ошожо, хаанай ордондо ту- 
лаба.

Хаанай хаахар баахарнууд Үхэрш эн хара х ү б ү ү е ордон
до табибагүй. Ү хэрш эн хүбүүн  ерэһэн ушараа ду у һ а н  хэ- 
лэж э, табилта зүбш өөл абажа, хаанда оробо.

— Хаан баабай, би агнажа ябахадаа һамганайнгаа дүр -  
сые хара һалхннда хиидхэж эрхиһэн бэлэйлби. Танай зарли- 
гые дууламсаараа, ехэ баярлажа, һамганайнгаа дүрсы н  
хойноһоо ерэбэ гээш эб, — гэж э тобшын шэнээн толгойгоо дохии 
байжа, тохигорхон үбдэг дээр ээ һэхэрэн байжа, Ү хэрш эн  
хара хүбүүн  һүгэдэбэ.

Хаан орон нютагыень, һуудал  байдалыень һайнаар мэ- 
дэж э абаад, Ү хэрш эн хүбүүн д э һамганайнь дүр сэ харуулаад:

— Энэ г ү ? — гэж э асууба.
— Мун даа, мүн!—гэж э Ү хэрш эн хара хүбүүн үхэдхэн  

унан алдан байба.
— Хабтагайхан харшаяа хаянгүй, унтаха хэбтэхэдээш ье  

хамта бэелээрээ абаад ябаарайш!—гэж э хаан мэхэтэйхэнээр  
дуугар аад:—Нютагаа бусаж а байхадатнай болохо,—гэж э хэ- 
лээд, тэрэнэй гарамсаарнь, түргэн дунда нэгэ хэдэн элшэдые 
томилоод:—Ү хэрш эн хара хүбүүн эй  һамгыень баряад абажа 
ерэгты. Муугаар загнаа хадань, хүл еэд  баряад асараарайт!— 
гэж э захирба.

Үхэрш эн хара хү б ү ү н  ехэ баяртай гэр тээш ээ улаан  
ябагаар гэш хэлж э ябана ха. Тиигэжэ ябахадань, урдаһаань  
огторгойдо тулаыа улаан тооһон бурьян, хаж уугаарнь хии 
һалхи татаад, хараа далда орошобо. Ухаа тооһон соо нашан 
шэнгн хурдан хазаар моритой хүн үүдэй  бүрэгэд гэхэнь ха- 
рагдаад, үгы болошоһон байба. Иимэ ш убуу шонхор ш энги  
моритой х ү н ү ү д  хаанаһаа, хайшаа ошохоор дүүлю улбэд бэ 
гэж э гайхажа ябаба.

Үхэрш эн хара хүбүүн эй  гэртээ ерэн гэхэдэнь, газаань 
түүдэбш ы н гал залиран байба. Энэ юун болооб Гэжэ гайхаад, 
гэртээ гүйж э ороходонь, һара наран шэнги һайхан һамга- 
ниинь гэртээ үгы, хооһон, хон жэн. Гэр соохи юумыень то -
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яоод дээр м эдээд , газар гэш хэхэ гансахан үхэрыень газаань 
■сохёод, түүдэбш ын галда сонгоожо, түүхэй  болоһоор залгяад, 
ябашаһан байбад ха. Ү хэрш эн хара хүбүүн  үнэш эрж э, һ ү -  
х эеэ  гээһэн үбгэнш үү, һ үеэ адхаһан һамганш уу боложо, 
у р у у га а  хаража уярж а, өөдөө хаража энеэж э һ ууба ха.

Тиигэж э һууһаар , гэр сооһоон тэбхэрхэн саарһа олобо. 
Т эрээн дээрэнь тэмдэг байба. Тэрэниие задалаад унш аха- 
дань: „Хаанай хаахар баахарнууд ерэж э, намайешни хара 
хүсөөр  барижа ябашабал. Золтой хадаа, хожоыой хожом 
хоюуландаа уулзаж аш ье болохобди",—гэж э саарһан дээрэнь  
унш агдаж а байба.

- Хара һанаатай хаан энэ намайе доромжолжо, һара 
наран шэнги һамгыемни буляаба гээш э,—гэж э уулаар д ү ү -  
рэн үгэ тараажа, тала хээр ээр  тунхаг болгон, Ү хэрш эн хара 
хүб ү ү н  үнэш эрж э, үдэрш ье, һүниш ье уйлажа дуулаж а лба- 
даг болобо.

„Үхэрш эн хара хүбүүн  хаанда һамгаа буляагдаһандаа  
һүниш ье, үдэрш ье уйлажа гаш уудаж а, ү х эх э  сагынь ойрто- 
жо байна“,—гэж э һамгандань дуулгагдаба. Ьамганиинь д у у -  

ламсаараа үбгэндөө һанаагаа зобожо, үдэрэй  үнгэрхэ бүри  
үрөөлэ һанаан боложо, м ууд ан а , арһа яһандаа оробо ха.

- Хаан гайхаад:
— Шимни яаба, үбш эндэ дайрагдаба гү ш ? —гажэ һ у-

раба.
—  Үбшэншье болоһоноо мэдэнэгүйб. Балшар бага на- 

һанһаан тала хээрэдэ байжа дадашаһан хадаа, тэрэнээ үгыл- 
ж э, бэемнн муудаж а байнал. Нэгэ хэды үдэр  соо хүдөө ню- 
таг байлгаагүй хадашни, үхэж эш ье магадби, — гэж э хэлэбэ.

Хатандаа хоёр эхэн эрн е хани болгон үгөөд, хүдөө ню- 
тагга гэр барижа, тэндээ һуулгаба. Ү хэрш эн хара хүбүүнэй  
һамган тэндэ байха зуур аа:—„Уйлаад урда орохогүйш . Уһа 
нёлбоһоо хатаа. А нгууш а нэрэеэ Һанажа агнахадашни яагааб. 
Арһан соонь хүнэй орожо багтахаар тиимэ томо ш у б у у  ба- 
ри. Тэрэнэйнгээ арһыеиь бүтүүгээр  үбш эж э, һэмээхэн нам- 
даа эльгээгээрэй . Тиигэж э шадаал һаа, магад баһа хамтар- 
жашье болохобди*,—гэж э иимэ нюуса мэдээ Ү хэрш эн хара 
х ү б ү ү н д ээ хүнөөр дамж уулба.

Ү хэрш эн хара хүбүүн , тэрэ мэдээень абамсаараа, помо 
һаадагаа ара бэедээ абаад, тайга тээш э талииба. Олон үдэр  
угнана, тиимэ томо ш убуун  дайралданагүй. Юһэн үдэр  ехээр  
йгнажа, арбадахн үдэртөө арай гэж э нэгэ томо ш убуу  хара- 
ба. Т эрэ ш убуунайнь һэргэг гээш энь аргагүй. Хараанай 
газарһаа, харбаһан һомон шэнги ш ууяад, үгы болошоно.
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Ү хэрш эн хара хүбүүн , үдэрш элж э хойноһоонь нэхэ нэхэ- 
һ ээр , тэрэ ш убуугаа алаад, арһыень бүтүүгээр  үбш эж э, ха- 
тааж а абаба ха.

Тэрэнэй һ үүл ээр  нэгэ аргыень оложо, Ү хэрш эн хара 
хүбүүн  тэрэ ш убууиайнгаа арһые нюусаар һамгандаа дам- 
ж уулба.

Һамганиинь тэрэ ш убуунай арһа абажа, баярлахысаа 
баярлаад, „баруун эрхыгээ шанга адхаад байгаарай" гэж э  
үбгэндөө захяа хүргэбэ.

Хаан албатан зоноо эрьеж э, алба татабариин тухай  
ябаһанаа ордондоо бусаба. Хатаниинь угтан тодон абажа:

— Ш иниингээ хүдөө нютагаар ябаад ерэхэ зуур а , шам- 
даа ш у б у у н  хубсаһа оёжорхиболби,—гэж э урда хойнонь 
ялуухай таш уухай болобо.

— Ямар хубсаһа бүтээбэ гээш эбш и? Ү м дэж э ү зэх эд э  
болохо г ү ? —гэж э хаан баярлан һураба.

— Болохо, болохо,— гээд , хатаниинь ш убуунай арһаар  
оёһон дэгэл  гаргажа, хаандаа үыэдхөөбэ. Хаан тэрэ хубсаһа  
үмдөөд:

— Минин албатан зон иимэ ш убуун  хубсаһатай хүниие 
хараа үзөөш ьегүй байха. Һонинойхиие үм дэж э, арад зоноо 
гай хуулхада яахаб?—гэж э ехэ хүхю утэйгээр  хаан дуугарба.

— Тиигэгты, типгэгты, ш убуун  хубсаһа үм дэж э, арад 
зондоо гайхуулж а ерэгты ,—гэбэ.

Хаан тэрэ ш убуун  хубсаһаа үмдэж э, хүдөө нютаг тээ- 
шэ гараба ха. Хаанайнгаа мордохотой хамта, Ү хэрш эн хара 
хүбүүнэй һамган ш эрээдэ һууба: „Ш убуугаар хубилж а, 
хариин хаанай тагнуул ябажа болохо. Тэрэниие хараһан хүн  
тэрэ дороо харбажа алаг. Ү зэһэн  хүн үүсэл ж эр хи г" ,—гэһэн  
хаанай зүгһөө арад зоной дунда захяа тунхаг тараагдаба. 
Хүдвө зоной мэргэ түргэш үүл, тиимэ захиралта абамсаараа, 
номо һаадагаа дэлин татан, зэһэн  байбад ха.

Тэрэ үедэ хаан ш убуун  хубсаһаараа хүдөө нютагта 
үзэгдэбэ ха. Хариин хаанай харатан мүн эиэл байна ёһотой  
гэж э хүдөө нютагай м эргэш үүл хааиаа танингүй, харбан 
хадхан байба ха.

— Ай, нохойл! Бү алыт, хаан бэеэрээ байналби!—гэж э  
хаш хара хаш харсань:—Хариин харатан хара боро хэхэ һэдэл- 
гэтэй , „үшөө хаанби гэж э мэхэлхэ һанаатай алтайш!“— гэж э  
хараал табин байгаад, хаанаа алаад, хойш огуй галдажархи- 
ба ха.

Энээнэй һ үүлээр  Ү хэрш эн хара хүбүүн  һара наран 
шэнги һайхан һамгантайгаа уулзаж а, нарин хү зү ү гээр ээ  на- 
хнс байса тэбэрилдэж э, хүхин хөөрэн байба.
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ҮГЫТЭЙ ХҮН.
Урданай үни сагга у ужам ехэ дайдада, тэнюун хонгор  

нугада нэгэ үгытэй я д у у  хүн бии юм һэн ха. Тэрэ үгытэй  
я д у у  хүн баяш уулай барлагынь боложо ябадаг байгаа. Нэ- 
гэтэ нютагай нэгэ баянтай хэл сэж э, четверть десятина та- 
ряагаар хүлһэнш э ябаха болоо һэн.

Т иигээд тэрэ үгытэй хүн баян хүндөө ш энээ тами- 
раа баратараа хүдэлж э, намар болгобо. Намар таряагаа ха- 
даха болоод байхадань, охэ хю руу унажа, тэрэ үгытэй хүнэй  
хүлһэндөө абаха таряае хүлдөөж эрхибэ. Тиигэһээр тэрэ үгы - 
тэй я д у у  хүн миин хүдэлж э гараба. Хойто жэлдэнь баһа 
тэрэ баянай хүлһэнш энь болохоор хэлсэбэ ха. Баян хүн эгээл  
адаг газарһаан хахад десятина үгэхөөр таараба.

Тэрэ ж элдээ хүдэлөөд, намар таряагаа хадаха болохо- 
донь, хүйтэн болоод үгытэй хүнэй таряае баһа хүлдөөж эр- 
бэ. Т иигэһээр баһа үгытэй хүн юушье абангүй, дэмы х ү -  
дэлж э гараба. „Ямар хубилһан юумэб, баян хүиэй таряан 
яахадаа хүлдэнгүй , ганса минии таряан хүлдөөд байха юм. 
Ядаһан хүн хододоо ядажа, зобоһон хүн үедеө зобожо ябаха 
юм г ү ? “— гээд , үгы тэй хүпэй сэдьхэлынь уярна, сээж энь  
уйдана. Кхэ гайхаһан тула 'вэрэ үгытэй хүн Хүйтэн гээшые 
бэдэрхэм гэж э бодобо ха. Гурбан үдэр , гурбан һүпп соо тар
багай сагаан һ ү х эеэ  бүлю удэнэ. Тиигэһэн хойноо тарбагай 
Ь үхэеэ барижа, Х үйтэниие бэдэрхэм гээд , ябашаба ха. 
Ш анха баруун тээш э, тураг ш убуунай дэбиж э, ту р у у та  
мориной ябажа хүрэхэгүй  газарта унэн бэеэ бэелжэ, үнэгэн  
малгайгаа үм дэж э зорибо. Яба ябаһаар ябана, ошо ошоһоор  
ошоно. Т иигэж э ябахадань, огторгойдо хүрэмэ орьёл ш улуун  
хада байна. Тэрээн өөдэ мүлхиж э, дээрэнь гараба. Гарахадань, 
далита ш убуунай дэбеэгүй , тур уута  мориной ябаагүй дайда 
байна ха. Т иигээд ябажа ябахадань, огторгойһоо татуурга- 
гүй, газарһаа тулгагүй байшан байна. Үгытэй хүн тэрэ бай- 
шанда оробо. Ороходонь, эржэн мүнгэн стол дээрэ хамаг 
эдеэнэй дээж э табяатай байна. Ү лдэж э, дааража ябаһан үгы- 
тэй хүн тэрэ эдеэнһээ эдибэ. Эдеэлһэнэйнгээ һ үүл ээр  тэрэ  
хүн тарбагай сагаан һүхаеэ баряад, стол доронь хоргодоод 
һ уун а  ха. Тиигэжэ һуутарнь, тэрэ гэрээрнь дүүр эн  амитан 
орожо ерэбэ.

— Ай, энэ эдеэемнай хүн эдеэл! Хэн юун орооб?—гэл- 
дэнэ. Тиигэжэ хэл сэж э байхадань, Х үйтэн гэгш э газааһаа 
оролсобо. Тэндэ байһан амитад Хүйтэмнай орожо ерэбэ гэл- 
дэнэ. Тиихэдэнь үгы тэй хүн Хүйтэниие танижа абаба ха.

— Ямар муухай үнэр гаранаб, юун орожо ерээб?—гэж э  
Х үйтэн дуугарна.

— Х үйтэн, нарин хүзүүеш ни тарбагай сагаан һүхөорне 
таһа сабш ахамни!--гэж э тэрэ хүн хэлэбэ.

— Яахадаа намайе сабш аханш иб?—гэж э Х үйгэн  асууна.
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— Хоёр жэл баянай таряа хулдөөгөөгүй аад, минии 
таряа ю ундэ хүлдөөгөөбш и?—гэж э үгытэй хун асуун  харюу- 
саба.

— Хүлдөөһэнөөш ье мэдээгүйлби! Х үбүүн , наашаа гара
жа ер э ,—гэж э Х уйтэн хэлэбэ.

Тэрэ үгытэй хүнэй стол дороһоо гарахадань, ^Хуйтэн 
тэрээниие хаймал эржэн мүнгэн столдоо һуулгаж а, хүндэлбэ.

— Ши намда бу уур ла... Би шамда үтэлтэрш ни үлэд- 
хөөхэгүй, дааруулхагуй  юумэ угэхэб . Минии бу р у у , намда 
6 у у у р л а ...—гэнэ Х уйтэн. Тиигээд нэгэ сумка угэбэ.

— Энээнээ гэртээ хүрөөд н ээгээр эй ш ,—гэж э захина.
Угытэй хун тэрэ сумкаяа абажа, гэр тээш ээ бусаба.

Г эртээ ерэж э ябахадаа, зуураа ехэ улдэнэ, даарана, тэрэ  
сумкаяа нээгээд үзэхэдэнь , тэндэһээнь хоёр басаган гараба:

— Юу эдихэбш и, юу эдихэбш и?—гэлдээд  асууба. Эл- 
дэб янзын эдеэ хоол табижа үгэнэ. Э деэллэж э дууһаад, сум 
ка соогоо ороодшоно ха.

Гэртээ ерээд, сумкаяа нээхэдэнь, баһа тэдэ басагадынь 
гараад, гэртэхи м уу муухай юумыень хаяад, һайн һайхан 
юумээр гэрыень дүур гэбэ. Үгытэй хүн дутаха ядахаяа бо- 
лёод, жаргалаа үзэбэ. Тиигэж э байхадань, мүнөөхи баян хун  
угытэй хүндэ оробо ха. Ехэ гайхаба.

— Хаанаһаа иимэ зөөри олообши?—гэж э асууна.
— Ядаһан хун ходо ядаж а ябаха юм гу?  Намдал адли  

хундэ иимэ зол баһал байха юм,—гэж э бардамаар харюусаба.
Тиигэжэ тэрэ баян хуниие мордохуулба. Баян хун, гэр 

тээ харихадаа, угытэй хуниие манайда ошоё гэж э урина. 
Баянайда* ошоходонь, баян хун тарган мяхаа шанажа, хатуу  
архияа уулгаба. Архияа уулгаж а һогтоогоод, угытэй хүнэй  
угыень абана. Угытэй хун һогтоһондоо хэлэхэгуй  юумэеэ 
хэлэж эрхибэ.

— Шамда хоёр ж элдэ ябахадаа, таряамни хуйтэндэ  
хүл дэж э, юушье хулһэ абангуй шамһаа арнлаа һэм. 
J';-*ргээ харяад, тарбаган сагаан һ ухэеэ  хурсадаж а баряад, 
Хуйтэнине бэдэрж э ошоо һэм. Аяар холо дайдада Х үйтэ- 
ниие олоод, тэрээндэ хэлэхэдэм , намда нэгэ сумка үгөө һэн. 
Т эрэ сумкаяа гэртээ асараад нээхэдэмни, зосооһоонь хоёр  
басаган гаража, намайе иимэ баян болгоо һ эн ,—гэж э угытэй  
хун хэлэбэ.

Тиигэжэ хэлэхэдэнь, баян хун хүгш энгэеэ хамһан 6aii- 
жа, архияа уулган һогтооно, мүнөөхиеэ худхана, хуймана, 
угэдөө оруулна.

Угытэй хун һогтоһон байжа, баян хунэй угэдэнь ороно, 
мүнөөхи сумкаяа үгэхэ болоно.
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Алдарта сумкаяа алдаһанһаа хойшо үгы тэй хүн х у у -  
шан байдалдаа орошоо һэн. Урданайхидаал адли үл дэнэ, 
даарана, бодолгодо хатажа, уруу дуруу болоно. Тиигэж э  
ябахадаа „баһа мүнөөхи Х үйтэндөө ошоходом яаха юм“ гэж э  
ш эбш энэ ха.

‘Тарбагай сагаан һ үхэеэ барижа, Х үйтэндөө ошоод, стол  
доронь орожо хэбтэбэ. Х уйтэнэй орожо ерэхэдэнь, хэлэнэ:

— Х үйтэи, ши яахадаа хоёр ж элдэ -таряаемни хүлдөө- 
ж э, намайе үлэдхөөгөө, дааруулаа һэмш и?—гэбэ.

— Н үхэр, шамда үеын үедэ үл дэхэгүй , даарахагүй  
юумэ үгөө һэ.м ш ууб! Хаана хээбш и тэрээнииемни? —гэнэ.

— Баян хүи намайе мэхэлж э абаа, абарха хадаа абара, 
алаха хадаа ала, шинии дур ан ,—гэж э үгытэй хүн харю усаба.

Тиихэдэнь Х үйтэн түрүүш ы нхиһээ һайхан сумка үгэбэ.
— Зуур аа  нээж э огто болохогүй. Гэртээ абаашаад, 

баян хүнтэеэ энээнээ түрүүыхи сумкаараа андалдаарай,— 
гэж э Хүйтэниинь захиба.

Гэртээ ерэж э ябахадаа зуураа ехэ үлдэнэ, даарана. 
Сумкаяа н ээгээд  үзэн гэхэдэнь, тэндэһээнь хоёр ш элбэ 
улаан хубууд  гараад: ..Юун хэрэгтэйб, юун хэр эгтэй б?“ гэл
дэж э ургаар сохино. „Юуицй#1 хэрэггүй",—гэж э яаран сум 
каяа хааба. Г эртээ ерээд, баян хүнэйдөө ошобо ха.

— ХаанаЪаа е р э э б ш и ? -г э ж э  баян асууна.
— Шамтай андалдаа хэхэеэ ерээб, түрүүнхи  сумка- 

һаашни ехэ һайхан сумка асарааб,—гэж э харюусана. Баян 
хун сумкадань ехэ хорхойтобо.

— Андалдаа хадаа андалдая,—гээд , сумкадань һарба- 
гад гэнэ.

Угытэй хун сумкаяа андалдажа, түрүунхи  сумкаяа тэ- 
хэрюулбэ.

Баян хүн хаа хаанахи ноёд баядаа урижа, зугаа найр 
хэхэеэ тухеэрбэ. Хаа хаанахи ноёд баяд сугларж а, стол 
тойрон һ уунад. Мунөнхи баян хүн тэдэ сугларһан ноёд  
баядайнгаа урда элдэб эдеэ хоол элбэг дэлбэгээр  дэлгээж а  
хундэлбэ.

— Битнай урдынхиһаа үл ү ү  баян болооб!—гэж э мүнөө- 
хи һайхан сумкаяа асаржа нээхэдэнь, тэндэһээнь хоёр ш эл
бэ улаан х ү б ү ү д  гараад, хоёр тумэр ургаар мүнөөхи баянаа, 
тэндэ һ ууһан  айлшадай — ноёд баядай—толгойнууды ень  
дэлбэ һамна сохино, заримыень алана. Мүнөө баяд тэрэ ури- 
һан баяндаа хандажа, „маниие сохюулхаяа асарааш" гээд , 
толгойн сааза х эж э , тэрэ баяниие алажархиба.

Т эрээнһээ хоишо ү гит эн хун баяд ноёдоо даража, жар- 
галаа үзэд эг  болобо.
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IIIУРАН ДОРЖО.
Ш уран Доржо гээш э айхабтар арга мэхэтэй хүн байба. 

Ш аазгайн дараад һ ууһан  үндэгы е дороһоонь м эдүүлэн гүй  
ходолон абаха ба ябажа ябаһан хүнэй гуталайнь улые мэ- 
дүүлэнгүй  хурсахан хутагаар хаха зүһ эж э абаха—иимэ ша- 
далтай байһан юм гэхэ.

Тэрэ бүгэдэ хаанда дуулдана. Хаан ехэ һонирхоод, тэ
рэ хүбүүн эй  эрдэм шадалыень турш аж а ү зэх э байна гэж э  
бодоод, Шуран Доржые гэртээ татуулж а асараад:

— Зай, зал уу хүбүүн , шамайе шаазгайн дараад һ ууһ ак  
үндэгые м эдүүлэнгүй дороһооиь ходолжо абаха эрдэм ша- 
далтай юм гэж э дуулааб. Шадаха гүш ?— гэж э асууба.

— Ш адахалби даа.
— Тиигээ һаа мүнөө һүни хүн зоной унтаһан хойно, 

газаа байһан гар тээрмыем хэндэш ье м эдүүлэнгүй абаха ша- 
далтай һаа, абаарай. Х.эрбээ шадаагүй һаашни, шамайе тол- 
гойн сааза хэхэб ,— гэбэ хаан.

Ш уран Доржо хүбүүнэй  ерэхые ажаглажа байхын тул а, 
хаан ерэи дүрбэн похойгоо гэнж эһээнь мулталжа, газаагаа 
һула байлгаба. Хоёр баатарьшь таһалдангүй гар тээрмэеэ  
эрьюулнэ. Энээн сооһоо хэр зэргэ абажа шадана аабши гэж э  
хаан һанаа амархан һууна.

Энэ үедэ Ш уран Доржо хүбүүнэй срээд харахадань, 
ямаршье арга мэхээр орожо боломоор бэшэ байба, тиихэдэнь  
бусашаба. Гэртээ ерээд, туламаар дүүрэн  яһа сугл уул ж а  
абаад, балхан сара1 аягаар дүүрэн  шанаатай зөөхэй абаад, 
хаанайда ерэбэ ха. Ерэн дүрбэн нохойдонь яһаа нэж ээдээр  
хаяжа һамааруулаад, саашаа оробо. Н охойнууд яһандань д ү -  
жэрөөд, аниргүй байжа үгэбэ. Балхан сара аягатай зөөхэй- 
гнө гар тээрмын байдаг үүдэн эй  дэргэдэ табижархёод, бэеэ  
нюугаад байна ха.

Нэгэ баатарынь газаашаа гараха дээр ээ нүгөө нүхэртөө  
тээрмынгээ хаж ууһаа бү холодоорой гэж э захяад гараба. Газаа 
гараһаар, зөөхэйн үнэр абажа, бэдэрж э байһаар, үүдэнэй  
тэндэһээ олобо.

— Эй даа! Хаан баабаймнай мандаа һанаашархажа, үлдэ- 
хэдөө эдихэ гэж э зөөхэй бэлэн хэж эрхёо ха юм,— гэж э д у у -  
гараад, тэрэ зөөхэйгөө дууһан  эдеэд , орожо нүхэртөө х э 
лэбэ.

— Миниингээ хубиие орхёо гүш ?—гэж э һураба нүгөө-
дэпь.

— Үгы, баранииень эдиж эрхёоб,—гэбэ.
Памдаа юундэ үлөөнгүй эдеэбш и гээд , нүхэрынь хараа- 

жа оробо, тиигэжэ байһаар хоюулаа һүгэлсэш эбэ ха. Тэрэ

1 Балхан сара - томо аяга.
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һамбаанда Ш уран Доржо хүбүүн  һэмээхэн ороод, тэрэ хоёр- 
то м эдуүлэнгүй гар тээрмыень саб ш үүр ээд , газаашаа гара- 
шаба.

Хаанай үглөө эргэхэн баатарнуудаа эрьежэ ороходонь, 
тэрэ хоёрынь һүгэлсэһөөр байбад ха.

— Яагаа, юун болооб?—гэж э хаан гайхан һурана.
— Хоюуландамнай зөөхэй асаржа табяа бэлэйт. Тэрэнээ 

энэ нүхэрни намдаа үлөөнгүй эдижэрхоо. Т иигээд ш ууяатай  
байнабди,—гэж э нэгэниинь харюусаба.

— Юу хэлэнэ гээш эбш и? Мүнөөхидөө мэхэлэгдэбэ бэшэ 
гүт?— гэж э харан гэхэдэнь, гар тээрмэнь байрадаа үгы бай
ба. Хаан хоёр баатараа һайн гэхээр  зэм элээд, Шуран Доржо- 
до м эхэлэгдэһэндээ у р у у  д у р у у  болоһоор гэртээ оробо.

■X- **

Хойто үглөөгүүрнь Ш уран Доржо хүбүүн , гар тээрмыень 
ургэлһөөр, хаанайда орожо ерээд:

— Энэ гар тээрмэ танай гу ? —гэж э хорогойхоноор һ у-
раба.

— Бэрхэл хүбүүн  байнаш даа. Мүнөө һүни гурбан хара 
жорооем м эдүүлэнгүй аба. Шадаа һаа, золдоо абахаш. II 1а- 
даагүй һаа, толгойн саазаар тураха болохош, —гэбэ хаан.

— Хаража үзүүжэ.м даа,—гээд , хүбүүн  гарана.
Хаан гурбан жороо морёо амбаар соо оруулаад, дээр э- 

һээнь түмэр cyvpraap суургадаад, хоёр харуул  табиба. ,Э н - 
д эһ ээ абаад узеорэй",— гэж э дуугараад, хаан гэртээ оро- 
шобо.

Ш уран Доржо һуни болгожо ерээд, хаанай унтажа хэб- 
тэхэ һамбаанда, хубсаһыень дууһан абажа үмдөөд, хоёр ха- 
руулш анай хаж ууда ошоод:

- Мүнөөхимнай ерэнэ гу ? —гэж э хоёр харуулш анһаа  
һураба.

— Үгы, харагданагүйл,—гэбэд.
— Ыохой нохойл, болгоожо хаража байгаарайт,—гэж э  

захяад ябашаба ха.
Ш уран Доржо тээ һүни болгоод, нэгэ һаба архи барижа 

ер ээд :—Үни удаан байһандаа дааражашье болоот. Х алуу  
оруулж а нэгэ нэгые барижархигты,—гээд , архияа аягалаад 
уулгана.

— Хаан баабай! Һайн бэлэйт,—гэбэд.
— Похой нохой! Дахин удхаж а бү уугаарайт. Когтожо 

болохот,—гэж э захяад, һабатай архияа орхёод гараба. Нэгэ 
хэды болоод дахин ерээд:—Нэгэ нэгые амталха гут?—гэж э 
хүбүүн  һураба.

— Хаан баабай! Танай зарлигаар болог даа!—гэж э хоёр  
харуулш ан ама халангышаг байбад.
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— /Laapaa haa, нэгэ бага балгад гээд байгаарайт,—гээд , 
хүбүүн  гараж а ошоно.

Хоёр харуулш ан хаандаа баясан байжа, балга балгаһаар 
шал һогтошобод ха. Энэ үедэ Ш уран Доржо хүбүүн  орожо 
ер ээд, харуулш анай карыанЬаа м эдүүлэнгүй амбаарайнь 
суургы н түлхю ур абаад гарашаба. Гурбан хөө хара жороо 
моридой нагыень унаад, хоёрыень хүтэлөөд, гэр тээш ээ хиид- 
хэж э ошобо ха.

Ү глөөгүүр  хаан харуулш адгаа ерэбэ. Хоёр харуулш а- 
ниинь мяхан погтуу, билаагаяа хоёр тээ гол ш эргуй уна- 
шоод хэбтэбэд.

— Яагаа, юун болооб?
— Һогтообди.
— Хаанаһаа архи абаабта?
— Танайнгаа зорпгые бариһандаа иимэрхүү байна хаб- 

д н ,—гэж э хэлэбэд ха.
— Юу!.. Морндтнай хаанаб?.. -гэж э хаан еошон д у у -  

гарба.
— Хаана гэж э г у?..— гэж э хоёр харуулш ан хаанда юун- 

шье харюу үгэж э ш адангүй, шал һогтуудаа найранги хэб
тэбэд.

Хойто үглөөгүүрнь Ш уран Доржо хүбүүе хаан татуулж а  
асараад:

— Шадамарыньшье шадамар байнаш. Хайшан гээд  мэ- 
дүүл эн гүй  абабаш?— гэж э һураба. Ш уран Доржо хүбүүн  
ямар бэлэдхэл  хэж э ороһонойнгоо тухай дууһан  хэлэж э  
үгэбэ.

— Б эрхэл байнаш! Үшөө нэгые турш аад үзэе. Мүнөө 
һүнн минин һамганай гоё дэгэлые м эдүүлэнгүй абажа шада- 
ха гуш ?

— Т урш аһууб даа,— гэбэ.
— Ш адаагуй һаашни, шамайе толгойн саазаар туур уул -  

хаб!—гэж э шангахан зарлиг гаргаба.
— Х эрбээ минин абажа шадаа haa, яахабта?
— Э ндэһээ хойшо шамайе нэрэтэй түрэтэй болгожо, 

зэмэ зонхо ашахаяа болихоб,— гэж э тангариглан хэлэбэ.
Энэ һүпи хаан һамгаа эгээн дээдэ дабхар гэртээ ун туу-  

лаад, ннрөн буугаа баряад, зэһ ээд  һ уун а  ха. Шуран Доржо  
хул гартаа тумэр һабар хээд , гэр өөдэ абиржа гараад, хара- 
иа. Орожо боломоор бэш э байхадань, ондоо арга мэхэ бэдэрхэ  
байна гэж э ш эбш энэ. Ү хэһэн хүнэй х ү ү р  хуур саг сооһоо 
гаргаад, ээм мүрэ дээр ээ һуулгаж а, гэрэй дээдэ дабхарай 
шагаабарида харуулна. „Энэ шолмомни ерэбэ алтай“ гэж э  
хаан һанаад, буудажархина. Газарта „түс“ гэһэн абяан хаа
най ш эхэндэ дуулдаба. Одоошье хойто һэбэ зэбэ мэхэшэ ху- 
бүүгээ хойшолонгуй дарабаб гэж э һанабашье haa, тэрэ х у -  
буун мэргэн ухаатай, бэрхэл эрэ байгаа даа. Хайран хүбүүе  
алажархиба хаб, һайн эр]^е һайса хадагалха хэрэгтэй гэж э
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бодоод, хаан өөрөө хаража байгаад, нухыень аятайханаар мал- 
туулба. Ш уран Доржые хүдөөлүүлээбди  гэж э мүнөөхи ух э-  
һэн хүниие хүдөөлүүлбэд.

Тэрэ үедэ Ш уран Доржо һэмээхэн хаанайда орожо, 
хаанай хубсаһаар хубсалж а абаад, унтажа хэбтэһэн хатаниие 
һэрю улээд:

— Мэхэ ехэтэ хүбүүгээ  хэмтэ газартань һайханаар хур- 
гэбэбди. Одоошье һанаагаа амаржа унтаха болобобдн,—гэбэ.

— Гоё дэгэлыемнн м эдүүлэнгүй мулталжа абажархина 
аа г ү  гэж э айжа хэбтэһээр  унташ оолбн,—гэж э хатаниинь 
хэлэн хэбтэбэ.

- Ш уран Доржо хүбүүн  одоо нүхэн сооһоо бодохо бэ
шэ даа. Гоё дэгэлээ тайлаад, һанаа амархан унтаха болоо 
бэш э гуш , мухамни,—гэбэ.

— Тннмэшье гу  даа, хубсаһатаяа унтажа үзөөгүй аад, 
аягуйш эг байбал, — гээд , газаада хубсаһаа тайлаад, хатан 
унташаба.

Хатанай унтахалаар, мүное хүбүүн  гоё дэгэлыень саб 
ш үүр эж э абаад, угы болошобо. •

Нэгэ хэды болоһон хойно хаан гэртээ орожо ерээд:
— Хатан абгаймни, һайн нойрсобо гуш  даа?
—  Ьаяхан орожо ерэһан аад, юуень дахин дабтан Ьура- 

наш ?—гэж э хатан зурхэ алдангяар дуугарба.
— 1()у хэлэнэш ? Ш уран Доржо х у б ү ү гээ  хээрэ хаялса- 

һанаа һая ерэбэлбн. Яапаш, али шимни зуудэл ж э хэбтэнэ 
гуш ? —гэж э аядан дуугарба.

— Худал хуурмагаар бу хэлэ! Шамайе хун таагаагуй 
байгаа ха. Тэрэ хүбүүндэ шалтабари баряад, эн ээгуур  тэ- 
р ээгү ү р  гүйгөөд, зал уу һамгадаараа залихайраад ерээ бэшэ 
гуш ? Мэнэ һая хажуудамни хэбтэһэнээ һэмээхэн „һард“ гэ
жэ бодоод гараадхина бэшэ һэн гуш ?—гэж э сухалтайгаар  
ду у  raj) аад, б у р у у  тээш ээ хараад хэбтэш эбэ.

— Хаж уудаш ни гу?  Худал унөөр бү жүтөөрхэ! Харда- 
хадаа иигэж э хардахашни гу ? —гэж э хаан сухалдан байһаар, 
һамганайнгаа хүнжэлые татан гэхэдээ, гоё дэгэлыень угы лбэ.

— Гоё дэгэлш ни хаанаб?—гэж э һанаа зобонгёор асууба.
— Намһаа юу асуугаабш и? Ш уран Доржо хуб у ү гээ  һай- 

хапаар хүдөөлүүлээбди, одоошье һанаа амархан унтаха бо- 
лообди гэж э хэлэхэдэш ни, гоё дэгэлыемнн мулталжа абажар
хина аа гу  гэж э айжа хэбтэһээр  унташоолбн гэж э хэл ээ  
бэлэйб шамда. Тиихэдэмни Ш уран Доржо хүбүүн  одоо нухэн  
сооһоо бодохо бэш э. Гоё дэгэлээ.тайлаад, һанаа амархан ун
таха болоош гээ бэш э һэн гуш ? Намһаа шоусаар тэрэ дэгэ- 
лыемни хэн һамгандаа бэлэглээд ерэбэш ? Үтэр тургэн хэ- 
лэлш и намда!— гээд, хатаннипъ хэбтэри дээр эп ээ дэбхэрэн  
харайн бодобо. Хаан хатан хоёр бэе бэедээ ж үтөорхэлдэн, 
наншалдаха дээр ээ болон байба, харин тэрэ уедэнь углом бо
ложо, удэр гэгыбэ.
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Энэ үедэ Ш уран Доржо хүбүүн  хатанай гоё дэгэлые 
барннхай орожо ерээд:

— Хаан баабай хатан эжы хоёрто үглөөнэй мэндэ бая- 
рые хүргэнэм!—гэж э үүдэн эй  боһого дээрэ зогсобо. Хаан 
хатан хоёр урда урдаһаан харалсаад зогсобо.

— Хаан баабай, хатан эжы, гоё һайхан һамгаа дэгэ- 
лыетнай абаа гээш э губ? Х эл сээтэ ёһоороо хэш эг буянаа 
хайрлаха сагтнай тулажа ерэбэ х а ,—гэж э хүбүүн  нэгэ алхам 
урагш аа даб гэбэ.

— Зуб бэзэ даа. Хүлһөөн тороогуй аад, хэлэнһээн то- 
рохо гээш э яагаа ж эгтэй юм!—гэж э хэл эхэтэй гээ хамта:— 
Минин оро дэбисхэр дээрэ тоорог тобог байһан янзатай. 
Та...— гэж э хаан үгэеэ таһалан, хүбүүн  тээш э даб гэбэ.

- Хаан баабай, намайе хулисэгты . Танай хатан даарааб 
гэ э д ...—гэж э мүнөө хубуун  энеэбхнлэн байба.

— Энэ ху б у у н  юу хэлэж э байнаб? Ши норөө балшыса 
баригдаба бэшэ г у ш ? -г э э д ,  хаан хатан тээш ээ дабшалба.

Ш уран Доржо хубуун  иигэжэ хаан хатан хоёрые мэр- 
гэн ухаагаараа мэхэлхы сээ мэхэлжэрхёо һэн ха.

ХОЛШОР XYIJYYH.'
Холшор хубуун  таби сагаан мунгэ убэртэлөөд ябажа 

ябаба. Тиигэжэ ябаһаар баян хунэй наймааша гурбан хубуу-  
дые холаһоо хараад, моринойнгоо хамар соо таби сагаагаа 
хээд , саашаа ябажа, наймааша гурбан хубуудтэй  золгобо ха. 
Баянай гурбан х у буудэй  тэргэ дээрэ эд бараан элбэг хэбэр
тэй. „Эд бараанһаа абаха юм аад, мунгэгуй ябашабаб",—гэж э 
Холшор хубуун , шарбаганан байһаар, хэндэш ье мэдуулэн- 
гуй моринойнгоо хамарта тамхинай тобог хээдхинэ. Мори- 
ниинь байһаар турьяжа захална. Наймааша гурбан хубуудэй  
хаража байтарнь, моринойнь хамарһаа таби сагаан ш улуун  
дээрэ ханхинан унаба.

— Аа! Тиихэ, хари, моримни,—гээд , таби сагаагаа абажа, 
тэр ээгээрээ эд бараа абасагаана ха.

— Угы, энэ мориншни мунгөөр турьядаг юм г у ? - г э ж э  
баянай нэгэ хубуун  һураба.

— Тиидэг даа. Һайн эдеэл ээд  байбал, алтааршье турьян 
байдаг агша.

— Тнигээ liaa манда худалды ш  энэ морёо.
— Асалж а ябаһан морёо андалдажа худалдаж а я а ж а

1 Холшор— шогтой паадатай хүн.



болохоб даа,—гээд , ябахаяа һанана. Тэрэ гурбан х ү б ү ү д  
аһалда аһалдаһаар тэргэгэй  морёо эд бараатайень үгвнд, 
морииень хүтэлөөд ябашаба.

Баянай гурбан х ү б ү ү д  моринойнгоо мүнгөөр турьяхые 
хүлеэнэ, хүлеэнэ. Ядаха сүхэрхэдөө энэ мухар тоймогто 
м эхэлэгдэбэбдн гэж э һанаад, Холшор х ү б ү ү е  алахамнай гэл 
дэж э, у у р  сухал болоһоор ерэбэд  ха.

— Зай, энэ шолмосые хайшан гэж э алахамнайб?—гэж э  
ахань дүүнэрһээн  асуун  байба. Тннгэжэ байһаар Холшор  
х үбүүе тулам соо хэж э, амһарыень һайн гэдэгээр  уяад, 
эм ээлэйнгээ ганзагада хулсэд, ябашабад ха.

Гурбан ахадүүнэр Холшор х у б ү ү е  соолго у р у у  таби- 
хаар ш иидээд, гол мүрэн дээрэ хүрэж э ерэбэ. Соолгонь ху-  
нэй бэенн багтахаар бэш э, заахан ш энги харагдана.

— Соолоходо согдо х эр эгтэй ,—гэнэ ахань.
— Х айхада хайлаа хэр эгтэй ,— гэнэ дунда хүбуүн.

- Х эм хэлхэдэ хүрзэ хэрэгтэй ,—гэнэ д ү ү  хүбүүн .
Энэ шолмос тулам сооһоо гаража хаана ошолой гэл- 

сээд , гурбан наймаашан гэр бүриһөөн зэмеэг асархаар зүб- 
ш өөд, Холшор х үбүүгээ  соолго дээрэ хаяжархёод, ябашабад 
ха.

Хайшан гэж э эдэ нож>йнуудай м уу  гарһаа мултарха 
болооб гэж э Холшор хүбүүнэй  бодолгото болон хэбтэхэ  
ү ед э , үрөөһэн нюдэгүй далюу, айл нютаг . д ээр ээ  баян 
тоотой хүн далан улаагшан бур уун уудаа  уһалхаяа соолго 
д ээр э ерэбэ Ха.

Далан улаагша б у р у у н у у д  тэрэ туламһаа үргөөд, соол- 
гын шадар ороногүй. Наймаашан буд бараагаа гээж эрхнбэ  
гү  гэж э тэрэ баян хомхой сэдьхэлдээ бодоод, гүйж э 0 1 I I0 H 0 .

Холшор хүбүүнэй туламай удархай оёдолоор шагаан 
харахадань, үрөнһэн нюдэгүй хүн ерээд байба. Баян хун бари- 
жа үзөөд:

—  Ай, ш үдхэр абаг! Эндэ хэн бэ?—гэж э дураа гутан, 
с у х ал та йгаар д у у г а р ба.

— Билби даа. Яагааб?
— Эндэ юундэ хэбтээбш и?
— Наана, нааныш, саашаа бай! Нюдөө аргалуулж а хэб- 

тэнэм,—гэбэ.
— Нюдөө гү ? ..— гэж э баян хүн гайхан һураба.
— Үнн удаанай һохор болошоһон хүн агшаб. Теэд энэ 

соолго дээрэ тулам соо ороод, аршаан хүртэбэл , нюдэн за- 
һарш аха юм гэж э эмшэ домшод намда хэлээ һэн.

— Ай, тиимэ бы! Бараг болоо гү  теэд?
— Х эн мэдэбэ, тулам соо харанхышаг байна.
— Үтэр түргэн гарал даа наашаа,—гээд , баян хун мэг- 

дэн байжа туламай амһар тайлана. Холшор хүбүүн  туламай 
амһараар голгойгоо бултайлгажа, нюдөө аршагш а болон, 
аниб хараб гээд:
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— Ёо, гайха тагна! Дэлхэймнай иимэ гоё байгаа ха юм! 
Энэ дээрэ хүхэрэгш эмнай юун бэ, огторгой г у  даа?

— Тиимэ ааб даа. Кайн болобо алтай?
— Кһоор даа! Гансашье би бэш э, дуулбарида олоншог 

хун эндэ аршаан хайра хур тэж э, ню дэгуй һохор хуниннь  
нюдэтэй болоод ошоһон байха,— гэбэ.

— Хэнш ье хунэй аршаан хайра хүртөө һаа, болохо в>м
гу?

— Х унэй бу^н гуйхада, хэн арсаха байхаб, хөөрхы даа.
— Тиигээ Ьаа намайгаа тулам соогоо һуулгы ш .
— Тиигэж э узэхэл  болоо бэзэбди даа. Нюдөө эдэгээһэн  

хойноо намда туламшье хэрэггуй . Танда байгууж ан,—гээд , 
тэрэ баянаа тулам соо оруулаад, амһарыень шангаханаар  
уяад, далан улаагш а буруунууды ень туугаад ябашаба.

Хоёр нюдэтэй болоод, уш өө унэ сэнгуй туламтай боло
жо гэртээ бусахам алтай гэж э хомхой баянай баясан хэбтэхэ  
уедэ , гурбан наймаашан ерэжэ:

— Энэмнай хэбтэһэн  зандаа ха юм! Т ургэхэн аршаа- 
л уулха  болоо хадаа,— гэж э нэгэниинь дуугараад, соолгоо 
сооложо эхилбэд.

Яагаашье һайн хүн у ү д  бэ! Намда һанаашархажа, ар
шаан хүртвөхөөр соолго сооложо байха,—гэж э баян хунэй  
һанажа хэбтэхэдэнь, гэнтэ туламтайень ургэлөөд:

— „Тархииень у р у у , тагалсагынь өөдэнь табихамнай 
гу  ?“— гэж э хөөрэлдэхыень баян хун дуул аад:—Хаана?—гэж э  
■гулам сооһоо дуугарба.

— Л у са д  хаантай сугтаа байжа, тэндэ аршаан хуртэж э  
байгаарай,—гэж э хэл эхэдэн ь:—Болиит, болиит, иихэдээ яажа 
байнат!—гэж э хомхой баянай хаш хара хаш хартарнь, соол- 
го УРУУ табижархёод:— Одоошье хойто мэхэш энээ угы хэбэб- 
дн ,— гэлдэж э, баян баабайн гурбан наймаашан һанаа тэнюун  
1'ир тээш ээ гэш хэлбэд ха.

Тиигэж э ябаха зуур аа Холш ор хүбүунэй  зөөриис хубаа- 
жа абахын тухай хнөрэлдэһөнр гэртээ хурэнэд.

Н эгэнэйнгээ гэртэ ороод, би алта мунгыень абахаб, би 
гэр барааень абахаб, би адуу  малыень абахаб гэж э гурбан  
наймаашанай буляалдаж а байха уоэр, Холш ор хубуун  далан 
улаагш а бур уунууды е туугаад, д у у  зугаа болоһоор гэр т ээ 
ш ээ ошожо ябаба ха.

Эгээн д ү ү  хүбүүниинь газаа гаража хараад:
— Холшор хүбүүмнай ерээд , газаагаа д у у н  домог боло

жо байнал,—гэж э хоёр аханартаа хэлэнэ.
— Юу, һорьмоһоо хараба гуш ? Соолгоһоо гараба гэж э  

г у ? —гээд , хоёр ахань наада барин эльгэ хатанад.
— Үгы, үнэхнөрнө ерээд  байнал! Ү нэнш эхэгүй һаа, 

ошоод харыт!—гэбэ.
— Ю угээ хараа юм? Ошоод баталаад ерэл даа ,—гэж э  

нэгэ ахань хэлэбэ. Баянай бага хүбүүпэй Холшор х у б у у -
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нэйдэ ошоходонь, далан улаагш а б у р у у н у у д  хаш аа соонь 
хаалтатай байба. Гэртэнь ороод:

— Х олш ор хүбүүн! Шамайе соолго у р у у  табяа бэлэйл- 
дн. Т эндэһээ хайшан гээд  гараабш и?—гэж э гайхан асууба.

— Соолгодо ороһон хүн ү х эдэг  юм гэж э шамда хэн хэ- 
лээ юм? Яагаашье мунхаг тулю ур амитан гээш эбш и?—гээд, 
Холшор хүбүүн  наада барин энеэнэ.

— Энэ бур уун ууды е хаанаһаа асараабши?
— Уһан л усад  хаанһаа далан улаагш а буруунууды е  

асарааб,—гэбэ.
Баянай бага хүбүүн  гүйж э ерээд:
— Холшор хүбүүн  мүн бэе зүһвөрөө гэртээ ерээд бай

на. Уһан л у са д  хаанһаа далан улаагш а б у р у у  бэлэг асараад, 
хашаа соогоо хаагаад байна,—гэж э хоёр аханартаа хэлэн  
6aii6a.

Тэрэ гурбан наймаашан һэм ээхэн ерэж э, Холшор х ү -  
бүүнэй гэрэй үүдэндэнь зогсоод, шагнана. Холшор хүбүүн  
тэдэнэй ерэһые мэдээд, һамгандаа иигэж э хөврэнэ: „Ай даа! 
Уһан лусад хаанай баян гээш энь аргагүй! Шэл байшан соо 
байратай. А дуу  малыш, тоо томшогүй олон. Алта мунгэниинь 
абдар хайрсагһаан билтараад, амбаар, гэр барааи соогуур  
хэбтэнэ. Тэрэ уһан лусад хаан гээш э юһэн хүбүүтэй , юһэн 
басагатай байна. Минин ороходо, аду у  малаа х ү б ү ү д  басагад- 
таа тэгш ээр хубаажа үгэж э байбал. Тиигээд мннии оромсоор, 
д ээдэ замбиһаа манайда айлшан бууба гэж э намайе хүндэтэй  
дээрэ хүлеэн абажа, үзэгдөө харагдаагүй амтата эдеэгээр  
хүндэлһэнэйнгөө һүүлдэ: — „Эжы абып зяөрнин хубаари д э э 
рэ тушаан боложо орожо ерэһэндэгнай, баясанам. Тэрэ баяр- 
та танине зош орхуулан, далан улаагша буруунууды е гарай 
бэлэг болгон баринам",—гээд, тэрэ бур уун уудаа  тууж а  
үгэхэ зуур аа:—„Хоёр хоногһоо аша гуш анартаа алта 
мүнгөө хубаажа үгэхэ байнам. Тэрэ болзортомни орожо ерээ  
хадашни, дааха соошни алта мүнгэнһөөн хубаажа ү гэх эб “,— 
гэж э уһан л усад  хаан намда иимэш үү уряал табпбал. Уряал- 
та болзортоо орохол болоо бэзэб. Үни удааншье болоо haa, 
хоёр гурба хонуужам даа. Шимни эндээ һайн һ ууж а  бай- 
гаарай. Вишни, магад, архи . тамхннайнь охиидо һогтожо, 
шамайгаа мартан, олон хоног соо байжашье болохоб. Х эрбээ  
намаяа хүл еэж э ядаа һаа, уһ а  мүрэн дээрэ ошожо, манайда 
айлшан ерээ гэж э соолго у р у у  хашхараарайш. Тиигэбэл- 
шии би архи тамхияа сэлмээд, гаража ерэнэ бэзэб. Зай, 
миниишнн һ уудал  үгы. Алта мүнгэнэй гоож охогүйхэн һайн 
бүхэ тулам ололши, һамган!—гээд , Холшор хүбүүн  мэгдэн  
байжа түхеэрж э оробо ха.

— һарьһан ууташ пи туламһаа дээрэ бэшэ юм гү?—гэж э  
һамганиинь хэлэбэ.

— Хэлэбэш ье зүбтэй, тиихэл болоо г ү б д а а , —гэбэ Х ол
шор хүбүүн .

102



„Ухайшье даа. Тэндэ бэлэн зөөри байна. Энэ шолмош- 
ии манһаан нюусаар тэрьедэж'э ябашана аа гү?  Энээнһээ урид  
у һап лусад  хаанда орохо арга ш үүбэриеэ бэдэрэе. Тургэхэн  
гэр гэртээ онюод, нэгэ нэгэ һайн туламууды е баряад, соол- 
го дээр э  ошоё!“ —гээд, баянай ехэ хубүун  хоёр дүүн эрээ да- 
хуул аад  ябашаба.

Холшор хубуун  тэдэнэй хөөрэлдөөд ябахыс4 дуулаад, 
уутаяа гартаа бариһаар, соолго тээш э гуйбэ.

Гурбан наймааша х у б у у д  нэгэ нэгэ туламууды е гартаа 
баряад, Холшор хүбүүнэй  хойноһоо:— „Х улеэл даа, хүлеэл  
даа!“ — гэж э хашхаржа ябаад гуйлдэбэ.

Тэдэнэй ошон гэхэдэнь, Холш ор хуб у у н  соолго у P  у у  
толгойгоо хээд , мэнэ мэнэ орохор дүүл и ж э байба. Гурбан 
наймаашан Холшор хүбүүнэй хоёр хүл дээрэһээнь ш үүрэж э  
абаад:

— Х үл еэ, бидэ орохомнай!—гэбэд.
•— Угы, тиигэжэ яажа болохоб! Уһан лусад  хаан угаа  

олоор ерэбэт гэж э маниие ада үзэхэ . Уряалтай хадаа би 
ор о һ у у б ,—гэбэ Холшор хубуун .

— ] Пинии нэгэтэ ороһои хүрөө. Зайла саашаа!—гээд, 
баянай ехэ хубуун  Холшор хубууе тулхиж эрхёод, тархяа- 
раа соолго у р у у  оро сараагуй орошобо.

— Х үсэтэйнь хурхирөөд, хүсэгүйн ь бархираад гээгдэ- 
хэ болобо губди?—гэж э Холшор хубуунэй  хэлэхэтэй хамта, 
дунда хубуун  соолго у р у у  харайжа орошобо.

Эгээн бага хубуун  соолго у р у у  хаража байһаар:
— Угы, соолго соомнай юундэ „пул-пүл“ гэһэн шэнги 

болоноб?—гэбэ.
- Ай, мухар тоймог! Тэдэнэрнай манһаан урид ороод, 

алта муцгөө хубаажа, бэе бэеһээн урдилдэж э, хэрэлдэж э, 
наншалдажа байна бэш э аал? Байзал даа, бишни туруул- 
һ ү ү б , — гэж э Холшор хубуунэй  даб гэхэлээр , һүүлш ын  
наймааша хубуун  урдин, соолго у р у у  дэбхэрш энэ.

Иигэжэ хомхой баянай гурбан наймааша х у б у у д  зөн- 
риин хойноһоо ороһоор, мүнөөшье хүрэтэр һураггүй гэл сэ-  
нэ. Холшор хубүун  тэрэнһээ хойшо бури сэнгэж э, д у у  до- 
мог болоһоор ябана.

НАШАТАЙ БАЯН ХОЁР.

Урда сагта Башатай баян хоёр һ уугаа  гэх э . Башатай 
ехэ оньһолиг, юумэ эблүүлхэ, олохо зөөхэдөө шадамагай бай
ба. Баяниинь тиимэ бэш э, аралжаа наймаа х эд эг  һэн ха.
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Н згэтэ баян харадаа унажа, Башатайн гэртээ угы дэ ар- 
бан шаргыень таһар сабш аад, галдажархиба ха. Башатайн 
гэртээ ерэхэдэ, арбан шаргань абаха һэнэг танаггуй, хара 
хөө болошоод хэбтэбэ.

„Энэ золнг намда туһаяа хур гэбэ ха. Байза даа, шамай 
н эгэтэл ...“—гэж э ойндоо һанаад, тэрэ хөөгвө мэш ээглэбэ. 
Хөөгөө тээгээд , ухэрөө унаж а ябаад город оробо ха.

Город соо ороод ябажа ябахадань, хаанай басагад воро- 
таада һ ууж а байһаар:

— Байгтыл даа!—гэбэ.
— Яагаа, юун болооб?
— Энэ мэш ээг соотнай юун бпи юм?
— Мунгэмни, яагааб!—гэбэ.
— У у! Яагаа ехэ мунгэтэйбта? Манда харуулагты л  

даа,—гэбэд.
— Хойшоогты, хойшоогты! Яанат байһаар, хаанай баса- 

гадай харабал, хаан баабайн хэһэн мунгэн хара хне болошо- 
дог юм,—гээд , Башатай ябахаяа һанана.

— Һайн хун боложо харуулы ш  даа, —гэж э хаанай баса- 
гадай ээрэхэ боороходонь, Башатай мэш ээгэйнгээ амһар тай- 
лажа харуулна. Хаанай басагад харамсаараа:

— Ай, татай! Энэшни мүнгэн бэш э, хара хөө байнал!— 
гэж э Башатайе наада барин энеэлдэбэд.

— Энеэлдэхэеэ хатагты. Хаанай басагадай харахада, 
хара хөө боложо магад гэж э танда хэлэж эл  байгаа һэм. 
Энэ юун болоно-гээш эб? Хаан абада орожо, басагадтнай мун- 
гыем хаража- байһаар, хара хөө болгожорхёо гэж э зааха бо
лоо— гээд, Башатай ордон тээш э даб гэбэ.

— Ай, нохойл! Яалай хэргэлэйт, баабайдамнай бу д уул - 
гыт! Танине уе наһандаа мартангуй, ходо дурдаж а ябахаб- 
дил,— гэж э байгаад хаанай басагад альган тальган болон 
бяйжа аргадана.

— Тиихэдээ би яаха хун гээш эбиб?
— Энэ хөөгөө абаашажа, хяһада адхаад ерэгты. Бидэ 

мүнгэ хэж э үгэхэбди ,—гэжэ гуйн байбад. Башатай нэгэ х э 
рэг бутэбэ гэж э һанаад, хяһада ошожо, хөөгөө Ьуллажа, 
мэш ээгээ хаанай басагадта барюулба.

Хаанай гурбан басагад баабайнгаа мүнгэтэй хобтоһоо 
хэды шэнээн хөө байгааб, тэды сээ мэш ээг соонь мунгэ хэж э  
угэбэ.

Башатай гэнтэ ехэ мунгэтэй боложо, зуй нааргуй эд  
бараа үхэртөө тээж э, гэртээ ерээд:

— Мүнгөө тоолохомни, баянайда ошожо, шоото аеарал 
д аа ,—гэж э һамгандаа хэлэбэ.

— Башатаймнай городһоо ерэж э бууба. Танай шоотые 
эрю улнэ,—гэж э тэрэ һамган хэлэбэ.

— Шоотоор яаха юм?—гэж э тэрэ баян аба һөөргэ һураба.
— Мүнгөө тоолохом гэн э,— гэбэ.
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“Ш оотоор тооломоор хаанаһаа ехэ мүнгэтэй болобоб?“ — 
гэж э ш эбш ээд, тэрэ һамганай хойноһоо һүеы гэш хэлдэн Ба- 
ш атайнда орожо ерэбэ.

Башатай мүнгөө дэлгэж эрхёод, заби тодхожо һуугаад, 
өөдөө хараха сүлөөгүй ш энги мүнгөө тооложо һууба.

— Башатай! Хаанаһаа иимэ ехэ мүнгэ олобош?— гэжэ* 
гайхан байжа баян хүн һураба.

— Ямар һайхан һанаатай хун байбаш. Арбан шаргыем- 
нн таһар сабшаад, ш аргануудаа галдаад, хөө гаргажа, тэр э  
хөөгөөрөө иимэ ехэ мунгэтэй болоодхёолби,— гэбэ.

— Угы, хайшан гээд  тиигэжэ шадабаш? Намдаа х эл эж э  
үгы ш ,—гэж э хэл ээд , урдаһаань алдангүй хараад байба.

— I Намдаа гэж э хэл эхэ болоо губ даа? Хөөгөө үхэртөн  
тээгээд , городто ороо һэм. Хаанай воротаада хүрэмсөөреө: 
„Хара хөө хэн абахаб, хаанай мунгэ хэн угэхэб?—гэж э һү-  
хирхэдэмни, хаан гаража ерээд , хара хөөемни һайшаан бай- 
жа абаад, орондонь алта мунгэ хэж э угэбэл, — гэж э һуугаад  
хеөрэбэ.

— Угы, хэншье хунэй опию хада, мунгэ угэхэ гу?
— Угэхэ, угэнгуй яахаб,—гэбэ Башатай.
Баян хун гэртээ ошоод, шаргаял таһар сабшаад, ш ор- 

домхой тулеэ холим ^айжа галдаба. Гурбан мэш ээгээр д у у -  
рэтэр хөө хээд , городто орожо, хаанай воротаагай газаа бай
гаад: — Хара хөө хэн абахаб, хаанай мунгэ хэн угэхэб?"—
гэж э байгаад һ үхиргэ хайхирга табиба ха.

Хаанай харуулш ад дуулаад, хаанда орожо:—„Хара хө« 
хэп абахаб, хаанай мунгэ хэн у г э х э б ? " -г э ж э  байгаад нэг;+ 
хун  воротаагай газаа бахалуур байна гэж э һухирж э байнал,— 
гэж э м эдуулбэд ха.

— Хара хөөень хяһада адхуулаад, сохихын ехээр со- 
хёод, ухэртэнь хул еэд  табижархигты!—гэж э хаан иимэ зар- 
лиг гаргаба.

Наянай гурбан мэш ээг хөөень хяһада адхуулаад: —Х а
ра һүни хаанай газаа эндэһээ хойшо бу һухирөөрэй,—гэж э  
байгаад хаанай харуулш ан баян хуниие хөө хубхэ болотор  
сохёод, ухэр  дээрэнь хул еэд  табижархиба ха.

Тэрэ баян гэртээ ерэж э, ухэрһөөн арай гэж э мулта- 
раад, энэ Башатай намайе м эхэлж э, м ууда оруулба байна. 
Энэ боохолдойе алахал болоо ха гэж э һ үхэеэ һугабш алаад, 
у у р  сухал болоһоор Башатайнда ошобо. Башатай гэртээ угы, 
һамганиинь гансаарханаа байба ха. Баян уу р  сухал  д ээр э»  
һамганииень һүхеөрөө сохижо алаад, гаража ябашаба.

Башатайн гэртээ ороходо, һамганиинь үхэш өөд хэбтэ
нэ. Энэ мухар тоймог баянай гарһаа болоо гэж э таагаад, 
нэгэл иимэ болоһон хадань яахаб даа. Шанала байшье өөр^- 
гуй хадаа гэжэ Башатай һамгаяа угаагаад, Ьайнаар хуб-  
<;алуулжа, ухэр  дээрэ урдаа һуулгаж а баряад, хоёр һүеы - 
дөө зү ү  ш убгэ хадхаад, городто оробо ха.
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Хаанай ордоной газаагуур  гарахадань, хаанай гурбан  
■басаган амадажа гараад:

-  Башатай, хаана ошохоор ябаабта?—гэж э һура- 
бад ха.

— Зайлагты саашаа. Ухэрни дошхон байха. Д үтэ ерэ
жэ үргөөгш эбта,—гэж э халэтэрнь хаанай гурбан басагад 
д ү т э  хабн оробод. Т эрэ һамбаанда Башатай хоёр һүеы дэхи  
ш үбгөөрөө үхэрэйнгөө һуга  самнне хадха-ад абана. Үхэр ойд 
гэж э ондороод, гүйбэ. Һамганиннь газарта лүс гэж э уна- 
шаба.

— Танда хэлэж эл байгаа һэм. Ойро дүтэ ерэж э үх э-  
рыем бү үргөөгты гэж э. Һамгыем алажархибалта! И игээд  
■байхада яалтайб? Хаан баабайда орожо, танине заахам,— 
гэбэ.

Хаанай басагад айһандаа эхэ  эсэгэһ ээн  нюусаар зараса 
басагандаа һайн хубсаһ а  үм здхөөд, Башатайн һамган болго
жо үдэш эбэд. Тэрэ басаган хаанай хатанай хатуу  ш эрүүн  
гарһаа мултарһандаа ехээр  баясана.

Башатайе хүгш этэй болоо гэхые дуулаад, баян хүн  
оробо:

— У у, Башатай! Энэ һайхан һамга хаанаһаа асар- 
бабши?

- Шимни ямар һайн һанаатайбши? Ү хэһэн һамгаа үхэр- 
төө ашажа городто ороөд, үхэһэн һамга хэн абахаб, амиды ба- 
сага хэн үгэхэб  гэжэ байгаад, хаанай коротаада һүхирөө һэм. 
Тиихэдэмни хаан гаража ерээд, үхэһ эн  һамгыемни абаад, 
ороидонь өөрынгөө басага тээж э үгөө,—гэбэ

- Хэншье хүпэй ошоо хада, ү гэх э  гү?
— Хаан гурбан басагатай юм. Эгээн һайхак дунда ба- 

сагаа ү гэх э  байха, — гэбэ.
Баян гэртээ ошоод, һамгаяа агаад һайн хубсаһа үмэд- 

хэһ эн  бэеэрээ үхэртөө ашажа, город тээш э ябашаба ха. Ха- 
раихы һүни хаанай воротаада хүр эж э:

— Ү хэһэн һамга хэн абахаб? Амиды басага хэн угэ- 
хэб?—гэж э хайхирба ха. Газаа байһан ха р у у л н у у д  хаанда 
орожо хэлэнэ:

— Ү хэһэн  һамга хэн абахаб, амиды басага хэн үгэ- 
х эб ? —гэж э байжа нэгэ хүн  воротаада һүхиргэ хайхирга та
бижа байнал. Тэрэнийе яаха гээш эбибди?

— Ү хэһэн һамгыень хүд өөл үүл ээд , өерыень мултарха- 
гүйгөөр үхэрэйнь эбэрһээ уяад, табижархигты,—гэж э хаан 
захирба.

Хаанай үгэ  хүүр ээр  х а р у у л н у у д  һамгыснь үхэрһөөнь  
буул гаад , өөрыень үхэрэйиь эбэр1]ээ ш илхэйгээр уяад, та- 
бижархиба. Мүнөө баян бүхэли һүниндөө үхэртөө ш эрүүлж э, 
арай гэж э амин голтой гэртээ ерэбэ. Энэ Башатайе одоо
шье галдажа алахамни гээд , гүйж э ерээд, Башатайе хам 
баряад, мэш ээгтэ хэж э, амһарыень уяад, арадаа үргэлөөд,
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ой тээш э ябашаба. Баян хүн  үдхэн  ой coo орожо, нэгэ бу- 
д ү ү н  нарһанай у зу у р та  мэш ээгээ түш үулээд , обоо собоо 
мүш эр намаа суглуул на. „Одоошье минии гарһаа гаража 
хаана ошоно аабши?“—гэж э гүбэнэн ш эбэнэн байжа, зуу- 
гээд  ябаһан хэтэеэ абахам гэхэдэнь, хэтэнь гээгдэш эһэн  
байба. Мүнөө баян хэтэеэ бэдэрхээ һөөргөө гүйж э ябашаба.

Тэрэ һамбаанда Башатай мэшээгыень сооложо гараад, 
үхэһ эн  хунэй бэе асаржа, мэш ээг соонь һуулгаад, амһа- 
рыень тэрэ хэбээрнь уяж архёод, ябашаба.

— Тииһэн хойнонь баян гэдэргээ бусаж а ерээд:
— Х үл еэж э бу яда, шамаяа тургэхэн аргалхаб?—гэж э 

д уугар аад , хэтэеэ улаа бутарса сахижа, гал гаргаад, мү- 
ш эртэ аһааба. Мүшэр гэнтэ хүүб гэж э дүрэбэ. Ү хэһэн  х у 
нэй бэе м эш ээгтэйгээ дурэш эбэ ха.

Одоошье шамаяа эрьелтэгуйгөөр арюулжархибаб гэж э  
һанаагаа амараад, гэр тээш ээ гэш хэлбэ. Тиигэжэ ябаха 
зуур аа , „Башатайн һамгаар һамга хэж э, зөөри дээр ээ зве
ри нэмэжэ, бури баяжажа һуухаб" гэж э ш эбш ээд, залан Ба- 
шатайнда ошоно. Ороходонь, Башатай һамгантайгаа мунгөө 
тооложо һууна. Башатайе хараһаар сошожо, гэдэргээ унан 
алдаба:

— У у! Ши хаанаһаа ерээбнш ?
— Н эгэ аргаяа олоод ерээлбп даа.
— Угы, би шамайе галдаа һэмиайб?
— У ни утаанаар дамжан, тэнгэридэ гараад ерээб.
— Тэнгэридэ г у ? Яаһан гайхалтай юм! Зэ ,ти и гээд?
— Тэндэ гарахадамнн, тэнгэриин х у б у у д  басагад эжы 

баабайнгаа зөөри хубааж а байгаад һэн. Намайе холоһоо яба- 
liaii айлшан гэж э зош орхуулаад, энэ мунгэ намда зошо гар
гажа үгвөл даа, -гэбэ.

— Яагаа һайн бэ! Хэнш ье хунэй гараа хада, зөөриһөөн 
зошо гаргаж а у гэх э  гу?

— У гэнгуй яахаб! У гэхэл  байха.
— Тиигээ һаа намаяа нэгэ арга оложо, гаргажа үзы ш ,— 

гэж э гуйба.
— Өөрөө мэдэ, һанаатай хадаш , гаргахада яахаб теэд . 

Т ургэлхэл  хэрэгтэй. Зөөриин хубаари дуур эхэеэ  дутэлжэш ьв  
байжа магад.

— Тиихэдэ би хайшан гээд  тэндэ гараха хунбиб?
— Т эрээндэ һанаагаа бү зобо, нам шэнги уни утаан  

д ээгү ү р  дамжаад гарана бэзэш .
— Тиигээ һаа түргэн ябая,—гээд , Башатайгаа дахаад, 

ой тээш э гараба. Башатай мүнөө баяпаа мэш ээг соо оруу- 
лаад, нарһанда һайн хүлиж э абаад, доронь гал табижархи- 
ба. Баян бархира бархирһаар шатажа, шапдаруу болон д ээ -  
ш ээ хии дэбэ.

Хара һанаата баян тиигэжэ бэеэ алаһан юм гэдэг.
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ШЭГШЫХЭН ХҮБҮҮН.
I.

Н эгэтэ Ш эгшыхэн х ү б ү ү н  ябажа ябаһаар хоёр п ү ү д  
балта олобо. Энээниие абалтай гу , али байлтай гү  гэж э бо- 
дожо байтараа, газар дэлхэйн хуянтаа һаа, хуянгыень сохп- 
жо гаргахада хэрэгтэйш ье болохо байна гэж э хэл ээд , хоёр 
пүүд  балтаяа хондолой дээр ээ ашаба. Нюрга' һээрынь шархир- 
жа, ибар ибар гэш хэлбэ. Маахай малгайнь милас гэнэ, мяхан 
хамарынь һарнас гэнэ. Хойбор хойбор гэш хэлнэ, хонин жороо 
гаргапа. Тиигэж э ябаһаар харгы дээр эһ ээ хурабша зүүн  
хоёрые олобо ха. „Ээ, адха ш удха даа, энээгээр  юу хэлэп- 
биб?“— гэж э һанаад, алад гараһан хойноо, юуншье һаа зөнри, 
зү ү гээр ээ  зэбсэг хэхэб , хурабшаараа хүнэг хэхэб гэж э д у у -  
гараад, түбэнэ зү ү гээ  түриибшэдөө хадхаба, хурабш аяа хоо- 
лойдоо зүүбэ.

Олоһон олзодоо урмашаад, ошо oiuohoop ошоно. Гэтэн  
харан ябатарнь гэш үүһэн эй  у зу у р т а  гүрбэл хэбтэбэ. 
даа! Э сээд  туляад ябахадаа, эмэ?ллежэ унахаб1-, —гээд , хоёр  
п ү ү д  балтаяа гүрбелдөө ашаба, тиигээд нөрөө i үрбэлө»  
унаад, хпи мэтэ хнидэж э, х»эрэ талые хээлэнэ. Ш уурган  
ш энги ш уухирна, ш ул уун  гаяарые ш ударна. > һан дээгүүр  
гарахадаа, онгосо ш эгги ш уумайжа, ү гсү ү р  нвдэ гарахадаа, 
эрбис шэнги эр бэлзэнэ.'У р уудам  у р у у  ороходоо, унаган жо
роо гаргана. И игэжэ ябаха зуураа салимай дэр гэдэ хэбтэһэн  
сахалын хоёр үндэгэ о.чобо. „Үлдөөд даараад ябахадамни, 
үл хоол залгаха",—гээд , хоёр үндэгөө хормойлоод харайл- 

габа.

JI.

Алдар болдор газараар алад саашаа харайлгаба. Тала га
за рая захадаад, тайга газар тулаба. Марин могойн гулдирш а- 
гуй пара һара халхалма ой тайга байба. Х ада хүндын хаяа- 
да хаб хара хан гэр харагдаба. Тэрэ гэрэй үрхөөр ш энгэхэн  
утаан бур-бур  гаража байба:

„Хашалгын хара баабгайн байдаг 
Х&лдажа болохогүй хатуу гэр.
Х үзүү сагаан баабгайн хэбтэдэг 
Хүдэрхэжэ орошогүй хүжүүн гэр.
Олон амитанай олзо бэдэржэ,
Оробо гэһэшшнь дуулдадаг,
Ганса амитанай тэндэһээ
Гаража ошоһониинь дуулдадаггүй юм“,—

гэһэн тунхаг бэш эг үүдэн  дээрэнь бэш ээтэй байба ха. ПЫг- 
шыхэн хүбүүн  у р у у  д у р у у  боложо, «вдев хаража энеэнэ, 
у р уугаа  хаража уйлана. Нэгэл гэж э тулажа ерэһэн хойноо 
энэ гэр гэ орожо үзэхэл  болоо гэж э бодоно. Аалиха-
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m ap  үүдыень нээжэ, үльмы дээр ээ үндэлзэн, тохоног дээр ээ  
тохилзон, боһогыень боггүй алхажа оробо. Гэр соо хон жэн, 
нэгэш ье амитай юумэ үгы хэбэртэй.

Хашалгын хара баабгай харыһан барыһанда дуггарж а, 
үдэш ы н газарһаа үрэбхиж э шадаха—иимэ хаба ш эдитэй юм 
байгаа. Тэрэниие Ш эгшыхэн хүб ү ү н  мэдээн дундаа мэдэж э, 
ухаан дундаа ойлгожо абаба. „Диилдэш эгүй дэмы хүеэтэй , 
дабагдаш агүй дорюун дайсантай яалтайб? Ээмэй хүсөөр  
диилдэхэ, эрхын хүсөөр илагдаха байнаб. Д ээрэш ье һаа 
ахатай, доорошье һаа дүүтэй  байхаяа яалайбиб",—гэж э уй  
хай, уһа нюдэн болоно.

Ш эгшыхэн хүбүүн  тиигэжэ һ ууха  зуур аа гэнтэ һанаа 
абажа, һ уур и  дээр эһ ээн  һуга харайн бодобо. Мүнөөхи бал- 
таяа үүдэн эй  готого дээрэ арайшье гэж э торгобо. Сахалын- 
гаа хоёр үндэгые гуламтын халуун  бурма соо булаба. Х у-  
рабша зүүн хоёроо хоймор дэргэдэхи  орон соонь нюуба ха. 
„Х үллэж э ябаһан хүлэгни, холын аянда ябажа хүлэрөөш . Х үл-  
һэ тооһоо сэлмэж э, амаржа байгаарайш“, —гээд , һ үүлтэ гур- 
бэлөө хаяада байһан һуулгатай аарса соонь хэбэ. „Зай, иигээд  
нэгэ юумэ болоно аабза“,—гэж э аман соогоо гүбэд гээд , Ш эг
шыхэн хүбүүн  үүдэн эй  боһого доро орожо, бэеэ нюуба.

Үдэшын боро хараанаар хашалгын хара баабгай, харал 
үзэл гүй  томо бэетэй нэгэ нүүтэгэр  юумэ гэр тураараа баг- 
тажа ядаһаар орожо ерээд, хамараа һарнаг һарнаг гүүл эн  
үнэрш элнэ: „Пэй, паа! Яагаа хүнэй мяханай үнэр гутаһан  
шэнги болобоб. Газарай хара бэдьхэ ябаба гү?  Үдэшымни 
хоол болохошни алтай?-— гээд , гэр соогуураа пайтар пайтар 
гэш хэлэи бэдэрсэгээнэ. Э бһээлхэдэнь, аманиинь аршам баг- 
тай ангагад гээд , гуулин ш энги шара ш үдэд  ирзагад гэн э .

111.

Ш эгшыхэн х үбүүн , тэрээниие харамсаараа, нюдөө ани- 
жархина. Айһандаа амяашье татахаа болёод, борсойшоод 
хэбтэнэ. Мэдэн гэхэдэнь, зүрхэниинь л үгш эж э, ш эхэндэнь  
эл элихэнээр л у г-л у г  гэж э дуулдана.

Хашалгын хара баабгай бэдэрэн олоясо ядаад, сүхэр хэ-  
дөө, мүнөөхи газараймни хара бэдьхэ зугадаж а гарашаһан 
байгаа алтай гэж э бодоно. Яатараа амамни ангабаб гэж э ду у -  
гараад, хаяадаа ошожо, аарсаяа һуулгаарнь гудамхиба. 
„Һүү, һ үү-ү! Ямар юумэеэ ойлгомторгүй залгижархибабиб! 
Гэдэһэн соомни үрбэгэнүүлэн , юумэн гүйхэ харайха шэнги бо- 
лоноб“,—гэдэһээ эльбээд үзэнэ. Х эбтэж э аятайхан амархамни 
гээд , хоймор дэргэдэхи  орон дээр ээ ту с  гэһэн абяа гарган  
хэбтэш эбэ. Нюргамни юундэ ш эбж эгэнэбэб, бул уудха  хазаба 
гу  гээд , орон дээр ээ эрьенэ, урбана. Тамхяа аһаахаяа га- 
лайнгаа хаж ууда  ерээд, улаан сог абахаяа үнэһөө худхана.
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Сахалин хоёр үндэгэн сэсэрэн тэһэ һүрэж э, хоёр нюдыень 
һохор болгожорхибо.

Бахардан сош оһон баабгай бархираа табин, ехээр  хаш- 
хараад, газаашаа гүйн гэх эд ээ , үүдэн эй  эрхиниие мургэж эр- 
хибэ. Томо балта дорьбодожо, толгой дээрэнь унаад, амигүй 
аранхатуулба, хойш огуй хорообо. Заахай Ш эгшыхэн хүбүүн  
тиигэж э Хашалгын хара баабгайе хорооһон юм гэлсэдэг.

ХҮТШЭН XYBYYH ХОЁР.
Урда сагта бэлэй, юһэн наһатай хүбүүтэй  угытэй я д у у -  

хан хүгш эн һууһан юм һэн ха. Зннри гэхэ зөөригүй, ганса- 
хан жаран мунгэтэй байгаа гэхэ. Тэрэ хүгш ан дабаанай саа- 
на хилээмэ худалдадаг газар бии гэж э дуулаад, х ү б ү ү гээ  
хилээмэндэ эльгээбэ. Х үбүүнэйнь хилээмэндэ ошожо ябатар, 
дабаанай оройдо нэгэ нохойн гүлгэ хоёр хун алаха гэж э  
байба ха. Х убуун тэрэ гулрэ ехэ хайрлажа, хорин мүнгөөрөо 
худалдаж а абаад, гэртээ асарба. Эхэнь, хүбүүнэйн гээ буса- 
жа ер эхэдэ, асууба ха:

— Зай, хүбуүмни, алии бэ асарһан хилээмэнш ни?
— Дабаанай оройдо гарахадамни, нохойн гулгэ алаха 

гэж э байхадань, хорин мүнгөөрөө тэрэ гулгыень худалдаж а  
абаад ерэбэб,— гэбэ.

Тэрэ айлайхи душ эн мунгэтэй улэбэ. Эхэнь х ү б ү ү гээ  
дахнн хилээмэндэ эльгээбэ. Х убуун эй  дахяад ошожо яба- 
тарнь, дабаанай оройдо нэгэ минсгэйе алаха гэж э байба ха. 
Баһал хубуунэй  хайрладаһаниинь хүр эж э, хорин мүнгөөрө» 
худалдаж а абаад, гэртээ асарба. Эхэнь, хүбүүн эй н гээ буса- 
жа ерэхэдэ, асууба:

— Зай, хүбүүмни, алии бэ асарһан хилээмэншни?
—  Дабаанай оройдо ябахадам, хоёр хун нэгэ миисгэй  

алахаа байгаа. Бп ханрлаад, баһа хорин мүнгөөрөө худалда
жа абаад асарааб,—гэбэ. Хорин мүнгэ үгэж э, х ү б у ү гээ  эль
гээбэ. Х убүүн эй  баһал ошожо лбатарнь, дабаанай оройдо 
арсаланай зулзага алахаяа байба. Х убуун  хайрлаад, һ үүл- 
шынгээ хорин мунгэ угэж э, арсаланай зулзага абаад, гэртээ  
асарба. Эхэнь, хүбүүнэйнгээ бусаж а ер эхэдэ, асууба:

— Зай, хүбүүмни, алии бэ асарһан хилээмэнш ни?
— Дабаанай оройдо ябахадамни, үнөөхил хоёр хун  энэ  

арсаланай зулзага алахаяа байгаа, тиихэдэнь хорин мүнгөө- 
роө худалдаж а абаад ерэбэб,—гэбэ.

— Энэ арсаланайнгаа зулзага ойн орбондо хая,— гэбэ  
эхэнь.
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Х үбүүн  арсаланайнгаа зулзага ойн орбондо абаашажа 
ябана ха. Зулзаганиинь хүбүүн дэ хэлэбэ:

— Ши намда эхыемни олгуулж а үгыш, би үни сагта 
эхэһ ээ таһаржа, эдэ хүнүүдтэ алуулхаяа байтарни, амииемни 
абарба гээш эш . Ши намайе дээрэ үргөөд ябаарай, угы һаа- 
шии, минин эхэ шамайе хии һалхин болоод, үрэбхпж эрхцхэ. 
Ошоходошни, юун хэрэгтэйб гэхэ, тиихэдэнь б у р у у  хаража 
бархираад, зүб хаража энеэгээд, дунда хурганайшни алтан 
бэһэлнг хэрэгтэй гээр эй —гэбэ.

Ohio ошоһоор ошожо, яба ябаһаар ябажа, тэрэ арсалан- 
да дүтэлбэ. Харахадань, хада уулы в ш энээн арьягар юумэн 
харагдаба. Тэрэ хүбүүн  зулзагаяа дээрэ үр гэж э, хаж уудань  
ошобо. Эхэ арсалан, баярлаһандаа бархиран уйлан, зулзагаяа  
гаалана. Тиигээд хүбүүн  тээш э хандажа хэлэбэ:

— Шамда юун хэрэгтэйб? Эриһэн юумыешни ү гэх эб ,—
гэбэ.

Х үбүун  буру у  хаража бархираад, зуб хаража эн еэгээд , 
дунда хурганайшни бэһэлиг хэрэгтэй гэбэ. Аре алан алтан 
бэһэлигээ дунда хурганһаа абажа, хүбүүн  тээш э һарбайба. 
Х үбүүн  алтан бэһэлнгтэй боложо, гэр тээш э бусаба.

Яба ябаһаар ябана, ошо ошоһоор ошоно. Ү лдэнэ, даара
на, үргэһэниинь хүрэнэ. Тиигэж э ябатараа унташаба. Ьэрин  
гэхэдэнь, хаж уудань тэбш этэй мяхан уурал  бааяжа байна 
ха. Баруун урдань эмээлтэй морин эдеэлж э байба ха. Тэб
шэтэй мяхаяа садатараа эдеэд , үлөөһэнөө эжы дээ үгэхэб  
гэж э һанаад, ганзагалба. Тэрэ мориндоо мордоод, саашаа 
ябаба. Хии мэтэ хнндэнэ, хэрмэн мэтэ халюурна. Ошо ошо- 
1юор ошожо, гэртээ хүр эбэ, яба ябаһаар ябажа, эжыдээ ерэ- 
бэ. Эжыль урдаһаань угтаж а гараба. Урмашахын ехээр  ур- 
машаба, баярлахын ехээр баярлаба. Х үбүүниинь асарһан  
мяхаараа ашата эжыгээ садхааба. Тэрэ сагһаа хойшо тэнюун 
садхалан Ьуубад.

*
Х үбүүн  хүдэр  бэе бэелж э, хүнэй тоодо орожо, айл бо- 

лохоо шиидэбэ. Хурим түрэ хэж э, хотон айл болобо. Харан* 
хы һүни болоходо, үнэтэ алтан бэһэлигээ дундаа хэж э унта- 
ба. Ү глөөгүүр болотор һэрингүй, бүхэ нойроор нойрсобо. 
Гэнтэ Ьэрин гэхэдэнь, 1тмганшье байхагүй, үнөөхн Myyxaii  
һархигар һарьмай хүнж эл соогоо хэбгэж э байба ха. Х үбүүн  
бодожо, хулганаяа барижа эдихэ гэж э гараба. Пэгэ хул га- 
h i j ( ‘ алахаяа һанахадань, тэрэ хулганань хэлэбэ: „Ши х у л у у -  
ша һамга абаһан байгааш, тэрэщ ни нэгэ ехэ далайн саана 
байдаг. Бэһэлнгыешни абаад ошоо, бидэ ошоо һаа, асаржа  
шадахабди".

Х үбүүн  нохойгоо, миисгэйгээ, хулганаяа абаад ошобо.
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-X- *#
О то  ошоһоор ошожо, яба ябаһаар ябажа, далайн эрье 

хүрэбэ. Харахадань, нэгэ саб сагаахан гэрһээ утаан бурья- 
ж а байба. Тэрэ хүбүүн  нохойгоо унаад, нохойнгоо һүүл дээ- 
рэ минсгэйгээ, мннсгэйнгээ һүүл дээрэ хулганаяа һуулгаад, 
тэрэ далайе гаталан гараба. Х үбуүн  далайнгаа эрьедэ үлөөд, 
нүгөө гурбаяа хул ууш а һамганайда эльгээбэ. Тэрэ гурба- 
ниинь ошобо. Миисгэй тооно үр хэ дээрэнь гаража һ ууба. 
Хулганань орон доронь оробо. Нохойнь гэртэнь орожо,' энэ 
тэрэ юумэ ш энш эжэ ябаба. Басаган хараад, хэлэбэ: „Энэ 
нохой яагаа манай халтар нохойдо адли гээш эб",—тиимсээ- 
р ээ, аман сооһоо бэһэлигээ гаргажа, абадаа һарбайба, тэрэ 
һамбаандань дээрэ һууһан миисгэй доошоо һ үрэж э, бэһэли- 
гыень ш үүрэн абаад, гурбуулан далайнгаа эрьедэ ошобод. 
Далайгаа гарадагаараал гараба, хүбүүн  бэһэлигээ аман соо
гоо хээд  ябаба.

Х үбүүн  бэһэлигээ оложо, ан бун гэж э, нохойтоёо, миис- 
гэйтэеэ, хулганатаяа ба эж ы тэеэ жаргаба.

ТОТИ ШУБУУН.
Согто суута  хаан арбан хоёртой басагатай байгаа. Тэ- 

рэнь ехэ эрх-* һэн гэхэ. Тэрэ басаганай гаража, талаар наа- 
дажа ябахадань, далан хоёр һайхан алтан ш убуун  ябаба ха. 
Басаган эсэгэдээ  ерэж э хэлэбэ:

— Далан хоёр алтан ш убууд  ябана.
Эсэгэнь ангууш аниие ерэ гэбэ. Нэгэ үбгэндэ юумэ 

үгөөд:
— Тэрэ алтан ш убууды е барижа асарал даа,—гэнэ.
— Тэрэ убгэн далан хоёр урьха томоод, ш убуудай хо- 

ножо байһан газартань модоной у зу у р та  зүүбэ. Үдэш энь т э 
рэ ш убууд  хонолгодоо ерэбэд. Нэгэниинь айхабтар сэсэн  
ш убуун байгаа, хун мэтээр зугаалдаг, далан хоёр хэлэтэй  
һэн ха.

— Ай, х ү б ү ү д , байгты, эндэмнай аюултай байна. Ондоо 
тээ ошожо х о н о ё ,-г э б э  тэрэ ш убуун .

Ш убууд баран ниидэжэ арилшаба. Ондоо тээ ошожо, 
нэгэ хонхор тала газарта хоножо байнад. Убгэн тэндэ хоно- 
хыень хаража хэбтэнэ. Мүнөөхи ш убууд  хонохоёо ерэбэд. 
Сэсэн ш убууниинь хэлэнэ:

— Эндэмнай баһа аюул оробо.
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Ш убууд дахяад ондоо тээ хонохоёо ябашабад. ҮнДэр 
уулы н оройдо адха ш улуун соо ошохо гэлсэбэ. Үбгэн тэп- 
дэнь ошожо, урьхаа зүүбэ. Ш убууд баһа хонохоёо ерэбэ.

— Баһа эндэмнай аюул ороо,—гэнэ сэсэн шубууннннь.
— Энэ юун гээш эб! Шамда хододоол аюул байгшаб? Му

нов орой болошоо. Хаана ошожо хонохо юм? —гэбэ нэгэниинь.
Тиигэжэ байһаар нэгэ ш убууниинь урьхада ордод, хоо- 

лойгоо таһа татахаяа һанаба.
— Б у зудхэ, бу зу д х э!—гэн э сэсэн ш убууниинь.—Би 

танда хэлэнэ ха юмбиб, аюултай байна гэж э.
Бэшэниинь хайшаншье гэж э гаргахаяа мэдэнэгуй. Сэсэн 

ш убуун  хэлэбэ:
— Энэ урьхадань х у у  баран ороё. Үглөө нэгэ агнадаг 

убгэн срэхэ. Барандаа зэр гэдээд , ухэһэн  ш энги болоод хэб- 
тэхэбди. Т эрэ убгэн хараад, ехэ хухихэ. Тиигээд нэгэн, 
хоёр гэж э тооложо байгаад, хонхор газар у р у у  ш эдэхэ, урид  
хаюулһамнай тоолоод хэбтэхэ. Далан хоёр гэхэлээрнь, нии- 
дээрэйгты .

Сэсэн тоти ш убуун  эгээл  саада захынь урьхада ороод 
хэбтэбэ. Углввгуурнь тэрэ убгэн  ерэбэ.—ЭЬээ!—гээд, убгэн  
эльгэ хатана.

— И игэжэ у р у у  гэдэргээ унажа ухэхыетнай узэхэ  һэм* 
ди. Э һээ, һайн даа!

Абаад лэ тоолоно, хонхор газар ур уугаа ш эдэж э байна. 
Далан нэгэ гэхэлээрнь мунввхи тэнэг ш убууд  ниидэш эбэ. 
Сэсэн тоти гансаараа улэж э, далан нэгэниинь ябаба.

Ү бгэнтэн сэсэн тотиёо барижа абаад:
— Байха юумэ шамһаа гарана, хохидол. Мууешни  

у зу у л ж э, алахаб шамайе,—гэнэ убгэн.
*  *

% *
Ь уулдэнь тоти ш убуугаа тулам соо хээд , убгэн хаанай- 

даа ерэбэ. Хаан тэрээндэ алта мунгввр хулһыень угөөд, тоти 
ш у бууе хүзүүн һээнь ооһорлоод, басагандаа абаашажа угэбэ. 
Басаганиинь ш убуугаа ооһорһоонь ш эрээд , наадан гуйнэ. 
Гурбан хоног наадаба. Алтан һайхан нооһыень х у у  зулгаажа, 
ш убуугаа улаан июсэгэн болгобо. С |гай  байдал намар боло
жо байһан байгаа. Нооһоо зулгаалгаад, муухай болошобо тэ
рэ ш убуун . Хаантан нэгэ амбаарай һ үүдэр  газар абаашажа, 
тэрэ ш у бууе  хаябад. Ш убуун ехэл  дааража хэбтэбэ. Огтор- 
гой ввдэ шэртэнэ. Хоёр хирээ ниидэжэ ябана. Тиихэдэнь му
нввхи ш убуун  хирээгэй хэлээр „ерыт“ гэж э хаахирба. Хоёр  
хирээ хаж уудань бууж а ерэбэ.

—  Би ехэ дааража хэбтэнэб. Намайе тэрэ һүмын хаж уу- 
да, игаабари газар абаашажа хаяжархигты. Би хабар, ногоо- 
ной гаража байха үедэ, танда нэгэ гуя ү гэх эб ,—гэнэ.

Хоёр хирээ тэрээниие игаабари газарта, тэрэ һүмын 
хаж ууда, абаашажа хаяжархиба.
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Тэндээ хэбтэж э байтарнь, үдэш э орой болобо ха. Т э-  
р ээгүүрнь хулгананууд гүйлдэнэ. Ш убуун хэлэнэ:

— Н үхэд, хабар болоходо, би танда хүлһыетнай тэбш ээр  
дүүр эн  һамар үгэхэб . Та энэ һүмын доогуурнь ш убуунай  
багтахаар нүхэ гаргагтыл даа. Н эгэ ехэ гуулнн бурхан бай
ха, тэрэнэй доогуурнь баһа ш убуунай багтахаар соо хнбэха  
хэрэгтэй.

Х улгананууд тэдэнинень х у у  соо хибэбэд.
Ш убуун тэрэ нүхөөр бурхан соонь ороод һууна. Тоги  

ш убуун  бурхандаа табиһан эдеэепь эднж э, уһыень у угаад , 
налайжа байна. Нэгэ хоёр һара болоһон хойно, ш убуунай  
нооһоннннь ургаж а эхнлбэ. Хабар болохолоор, далинь урга- 
жа, ниндэхэ боложо байна. Хаан хатан хоёр бурхандаа ер з- 
жэ мүргэнэ.

Бурхан соонь һуугаад, ш убуун  хэлэнэ:
— Бндэ иигээд бурхан болоё баран. Та нэгэ сарай гул  

нохойн эднхэгүйгөөр хада дээрэ абаашажа, дүрбэн модон 
дээр э табиггы. Тэбш ээр дүүрэн  һамар сэм ээд, бурханай һүмын 
хойто хаяада хаягты. Тиигээд бурхан болохобди.

— Зай, гуулнн бурхамнан зарлиг болобо,—гэл дэбэд  хаан 
хатантаяа.

♦  *  **
Сар үхэр алаад, хойто гуяыень хээрэ абаашажа хаяба, 

тэрэниие хоёр хирээ эдибэд.
Тэбш ээр дүүр эн  һамар сэм үүлээд , бурханай һүмын 

хойно хаяба. Тэрээнииень үнөөхн хулгананууд ошожо эднбэ.
Хаан баһа еражэ, бурхандаа мүргэнэ.
— Зай, олон зонине талада абаашажа сугл у у л а . Бурхан  

болоё баран,— гэбэ ш убуун .— Д үрбэн бахана зоогоод, тэдэнээ  
хабтагай модоор бүтүүлэгты . Доошонь дундуурнь нүхэ гар- 
гаарайгты.

Тэрэ мэтыень хаан х у у  хүүл эбэ. Тиигээд баран тэндээ  
бурханаа абаашаба. Бахананууд дээр эхн  харшын нүхэн туш аа 
бурханаа һуулгаба. •

— Хаан, хатан, басагантаяа гурбуулан нооһоо зулгаа- 
ха болобот. Т эрэгүй haa бурхан боложо ш адахагүй байнат,— 
гэнэ ш убуун.

Хаан, хатан, басаган гурбуулаа нооһоо зулгааж а, ехээр  
зобонод.

Ш убууннинь нүхөнрөө доошоо ннидэжэ гараба.
-  Зай, минин хамаг нооһые зулгаагаад, абаашажа хаяа 

һэн бэзэт даа. Мүнөө ерээд, тархиингаа нооһые зулгааха- 
датнай, ямар байнаб?—гэбэ ш убуун .—Э пдэһээ хойшо амита
най нооһые тиигэжэ бү зулгаагты.

Иигэжэ хэлээд , тоти ш убуун ниидэжэ ябашаба.
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НЮСЭГЭН ХҮБҮҮН.
Урда сагта эхэ эсэгэгүй  нэгэ үнэш эн хүбүун  түмһэ 

малтажа, хоолойгоо тэж ээж э, хада уулаар ябадаг байһан юм 
һэн ха. Н эгэтэ түмһэ малтажа ябаад, харан гэхэдэнь, ангуу- 
шад үнэгэ үлдэж э ябаба. Тэрэ үнэгэн хүбүүнэй хаж ууда  
гүйягэ ерээд, хэлэнэ:

— Намайе ангууш адта ааажа бү үгөөрэй. Би энэ нү- 
хэндэ орохомни, шамда хожом нэгэ ехэ туһа хүр гэхэб .—Тии
гээд  нүхэндэ орошобо.

Тэрээнэй һ үүл дэ ангууш ад гүйлгэж э ерээд, унэшэн  
хүбүүн һ ээ асууба:

— Ү нэгэн хайшаа ошооб, хараа гуш ?
—  Энэ баруун хойшоо гүйж э ябашана һ э н ,—гэж э х у 

буунэй б ур уу  зуг тээш э заахадань, ангууш ад тэрэ зү г  тээ- 
шэнь гүйлгэж э ябашаба.

А нгууш адай ябахатай хамта, үнэгэн гаража ерээд, уя- 
ран байжа һураба:

— Минии утаһанай зэргэ улаан голыемни абарһан хэ- 
нэй хүбуүн , хэн гээш эбш и?

— Эхэ эсэгэгүй , энэ гэхэ зөөригүй, гараһаар ганса 
Нюсэгэн хүбүүн  гээш эб.

— Зай, ши бидэ хоёр н үхэсэхэ болоо гээш эбди. Ябая, 
бишни шамдаа һамга оложо, айл болгохын арга бэдэрхэйни.

Тиигэж э тэрэ хоёр нүхэсөөд ябажа ябаба, тиихэ зуураа  
үнэгэниинь хэлэбэ:

— Бишни шамдаа Шаазгай хаанай хүүхэниие асаржа, 
һамган болгожо үгэхы е бодохом. Зай, нухэр, иигээд лэ 
Ш аазгай хаанайда ошохо болобобди.

Т иигээд Нюсэгэн х үбүүгээ  дахуулаад ябана. Тиин хэ- 
дэн хоногто ябажа, Шаазгай хаанайда дүтэлөөд, хүбүүгээ  
бургааһан соо орхёод, үнэгэниинь Шаазгай хаанайда оробо.

— Д элхэй дээрэ баранһаа баян тоотой хүбүүн  танай 
басагые эрихээ ерэж э ябаһаар 1'ол уһа гаталжа гараха зу у 
раа уһанда унажа, хубсаһаа алдаад, эхэһээн  түрэһэн бэедээ 
ороод һууна. Паян хүбүүнэй үмдэхөөр һайн хубсаһанай  
байгаа һаа, үгэж э туһалы т,—гэбэ.

Шаазгай хаан зүбш өөж э, ехэ һайхан гоё хубсаһаа үгэһэн  
юм гэхэ. Үнэгэн ошожо, хүбүүн дээ тэрэ гоё хубсаһаа үмэд- 
хэж э, хаанайда оробо ха. Хаан хэдэн  хоногто зугаа наада хэж э, 
басагаа ү гэх э  болоод байба. Найрай боложо байхада, Нюсэгэн 
хүбүүн  наһандаа һайн хубсаһа үмдэж э үзөөгүй байһандаа 
хоёр мүр тээш ээ харан харан һ ууба. Тиихэдэнь хаан һураба.

— Энэ хүрьгэн болохо хүбүүмнай юундэ хубсаһаа ходо 
ш эртэн харана гээш эб?

— Иимэ муухай хубсаһа үе наһаараа үмдэж э үзөөгүй  
дээр эһ ээ  тиигэнэ даа,—гэж э үнэгэн хөөрэбэ ха.

Х эдэн хоногой найрай һ үүл дэ, хаан басагаа түхеэрүүл-
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бэ. Түрэ хурим хүргэхөө хаанай хэдэн  олон түш эм элнүүд, 
түрэл гаралынь хүрьгэнтэйгөө мордобо. Типы замдаа ябажа 
ябатараа үнэгэн хэлэбэ:

— Таанар аалихаи ябажа ябаарайгты, би уридш алан  
ошожо, түрынгөө юумэ бэлэдхэж э байхамни, — гээд , түрүүлэн  
гүй ж э ябашаба ха.

Үнэгэн зуурандаа баян хунэй тэмээш энээр уулзаад, 
орилжо байжа хэлэбэ:

— Баян баабайда нэгэтэ амяа абаруулһандаа туһа хур- 
гэхэ гэж э ябаа һэм. Ш аазгай хаан баян баабайтаниис у зу у -  
раарнь угы хэхэ гэж э бухы сэр эгээр ээ ерэж э ябана. Баян 
хүбүүнэй тэмээшэм гээрэй. Баян баабайн тэмээшэм гээ һааш- 
ни, шамайе эндэшни алаха.—Тиигэж э хэл ээд , саашаа гуйж э  
ошоод, баян баабайн адууш аиаар уулзаад хэлэбэ:

— Шаазгай хаанай сэрэг баян баабайе дарахаа ерэж э 
ябана, ши баян хүбүүнэй  адууш ам гээрэй. Х эрбээ тиижэ 
хэл ээгүй  һаашни, шамайе эндэш ни алаха.— Тиигээд баһа 
саашаа гуйж э ябаһаар хошшюноор уулзаад, мун тэрэ угэеэ  
хэлэбэ. Тэрэнэй һүулээр  баянай ордопдо ороод, орилжо һ у у -  
на ха.

Баян хүн асууба:
— Голой голдогор шарахан, хадын халтар шарахан 

араата, юундэ уйлабаш?
— Уйлангүй яахабиб? Шаазгай хаан тантай дан хэхээ  

бухы сэр эгээр ээ ерээд, эндэ хаяадатнай байнал! Х эрбээ  
Шаазгай хаангай сэр эг хэхэ болоо һаатнай, Х урмаста тэн- 
гэри нагасань ш улуун  мундэр, ш уһан бороо оруулж а, бухы 
сэрэгээртнай угы хэхээ  байна. Би танай харагша гуунэй  
хабиргаар хахад Ьарын хоол хэһэндээ туһа хургэхөө дуул -  
гажа ерээлби!

Тиигэжэ хэлэхэдэнь, мүнөө баян хэлэбэ:
— Зай, һайн бэлэйш . Аргата унэгэмни, амяа абарха 

аргыемни бэдэрэлсэж э үгыш. Яаха болоо гээш эбиб?
Тиихэдэнь үнэгэн хэлэбэ:
— Тиигэжэ үзэхэ болоо гээш э губ даа. Та булэнэр- 

тэйгөе энэ долоон дабхар шэрэм хэрэм соогоо орохо болоот. 
Би газааһаатнай суургалаад, баян баабай сэр эгээ абаад, та
най гүрэниие дайлахаа ошоһйор гурба хоноо, гургэн гэдөр- 
гээ бусаа һаатнай дээрэ гэхэб. Ш аазгай хаанай ябаһан хой
но, нэгэ аргаяа олоно аабзабди.

— Ехэ һайн! Яагаа һанаамгайбши, тиихэл болообди. 
Шаазгай хаантай сэрэглэхэш ье гэх эд ээ  бэлэдхэл ю уш ьегуй  
байнаб,—гэхэдэнь үнэгэн баян хуниие булэнэртэйень долоон 
дабхар шэрэм хэрэмдэнь хаажархёод, ордондонь түрын 
юумые түхеэрж э, урагуудаа хүлеэж э байба.

Шаазгай хаанай басага хүрьгэд , түш эмэд нэгэ туман 
тэмээ адуулһан тэмээш энтэй уулзаж а асууба:

— Х энэй тэмээшэмга?
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Тиихэдэнь „баян хүбүүн эй  тэмээшэнби" гэбэ.
Тиин саашаа ябажа ябахадаа, хэдэн  мянган адуу  

адуулһан адууш антай уулзаба, тиихэдэнь мүн баян хүбүү- 
нэй адууш амди гэж э байба.

— Яагаа баян хүрьгэтэй болообибди!—гэж э хурим түрэ  
хүргөөш эд баяртай ябажа, мүнөө баянайда ерэбэд.

Үнэгэн үндэр сагааи байшангһаа гаража, түрын зониие 
угтаж а абаба ха. Табан хоногто таһаггүй түрэ найр хэж э  
дүүр гээд , түрын зоной мордохо дээр э үнэгэн хэлэбэ:

— Шаазгай хаан аба, долоон дабхар ш эрэм хэрэм соом- 
най орожо һонирхбжо гарыт,—гэж э гуйхадань, Ш аазгай хаан 
ү гэ  ду у гу й  зүбшөөн, түш эмэд ноёдтойгоо хэрэм у р у у  оробо. 
Тэрэ дары Нюсэгэн хүбүүи  үнэгэн хоёр арад зонтой хамта- 
ран, хаан туш эмэд баяш уулай гарахагүйгөөр долоон дабхар  
шэрэм хэрэмэй үүды е бэхи суургаар суургадаж архёо юм 
гэлсэдэг.

ЗОЛ ШОР ХОЁР.
Урда хада нэгэ үгн тэй  хүн үс наһан соогоо баяшуулай  

барлаг боложо, ехэ зобожо, тулижа ябаба. Н эгэтэ баян эзэ- 
ннинь барлагтаа иигэж э хэлэбэ:

— А д у у  малдаа ш улуугаар  хашаа барихамни. Ши 
уулын ш ул уу  урбуулж а, хадын ш у л у у  хамхалжа асараад, 
адуу  малдамни ш улуун  хаш аа бариха болобош. Тэрэнэйш  
түлөө үхнбүүдтэш ни аарса бозо ү г э х э б ,—гэбэ.

Тэрэ үгы тэй хүн  хайлаа һүхөөр хадын хабсагайн ш у- 
л у у с  ханхинаса хайна, сабшана, уулын ш ул ууе улаа бутар- 
сапь оглор сабшана, һүни үдэр  илгадгүй хүдэлмэрилһэндөө  
үе муеэнь һалганажа, хүл дээр ээ тоггохо тэн хээгээ алдан, 
хабсагай у р у у  мухаришаба.

Надо! -гэһ эн  абяанай ш эхэндэнь дуулдахада, мүнөө 
барлаг солоо орожо, нюдөө нээбэ. Нэгэ үхибүүн хаж уудань  
байһанаа:

— Гэртээ бусагты, үхибүүдтнай үл дэж э, дааража, 
уйлалдажа һууна,— гэбэ.

— Үгы, бишни баян эзэнэйигээ ажал хүдэлмэрииень 
дүүргэн гүй  гэртээ бусаха аргагүйлби,—гэбэ барлаг.
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— Баян хүнэй ажал хүдэлмэриие унатараа бодотороошье, 
ухэтэрөөш ье хээ һаа, захадань гарахагүйш . Амитайхан гол- 
тойхондоо бусаал һаашни д ээр э ,—гэж э хэлэбэ.

— Ши хэнэй х үбүүн , хэн гээш эбш и?—гэж э барлаг гай- 
хан һураба.

— Би Зол гээш эб.
— Зол г у ? ! -г э ж э  барлаг өөдөө ундыбэ.
— Тиимэ, би Зол гээш эб!
— Намда зол угы юм гу?  Юундэ би уе наһаараа зобожо 

тулижа ябаха хун гээш эбиб? Би хара хүлһэнэйнгөө адхарса  
худэлыэрилнэб. Теэд юундэ намда зол байхагүй юм?

— Шамһаа адхарһан ш үуһэ ш эмне баян эзэншни х у -  
балза шэнги һороод, газарта зоожо байдаг юм. Тэрэниие ха- 
рахадаа, би шамайе хайрланам. Би шамда туһалхаяа ер ээб ,— 
гэж э Зол хэлэбэ.

— Ай, зол жаргални! Намдаа туһалыш, — гэж э барлаг 
баруун гартаа хайлаа һ ү х эеэ  баж ууһаар, тэнхээ гамир оро
жо, ӨӨДӨӨ ундыжэ бодобо.

— Ү дэш э хараихиш аг 4олгоод намтай сугтаа баян эзэ-  
нэйдээ ошолсохош, —гэж э хэл ээд , Зол ябашаба.

„Зол Шор хоёр урилдажа ябаха юм“ гэж э хэлсэгш э. 
Шор гээш энь намтай, Зол гээш энь хэнтэй байба гээш эб?  
Баян эзэмни ажал хүдэлмэри хэдэггуй  аад, зөөри хуряана, 
ажал худэлмэри ехээр  хэдэг би арадаа ум дэхэ хубсаһагүй , 
амандаа эдихэ хоолгуй ябахамни хайшаа гээш эб?"—гэж э тэ
рэ барлаг бодолгодо хатан уйдана.

Тиигэж э һуутарнь харанхышаг болобо. Зол ерэбэ.
— Зай, ябая!—гээд , баян эзэнэй тээш энь дахуулаад  

ошобо. Баян эзэниинь тэбш ээр обоймо тарган мяха урдаа  
табяад, өөдөө хараха забдагүй мяхаа зуб'аржа һ ууба. Баянай 
һамган барлагтаа эдеэ хоолой улөөдэһэ хаядаһа, ууш ха, гу -  
зээ, гэдэһэ урдань түлхижэрхинэ.

Баян эзэниинь барлагаа урдаһаа хёлойн хараад:
— Э дихэдээ эзэнэй, худэлмэрилхэдөө М И Н И Н  гэж э 1\а- 

наад хүдэлм эрилхэ ёһотойш. Малаймни ш ул уун  хашаае хэ- 
зөө барижа дуур гэхэ хумш и? Яагаа ноохой нобшоор ху д эл -  
мэрилнэш. Үглөөнһөө ошожо, хэж э байһан худэлмэрииеш ни  
шалгаад узэхэл  бай хаб. Х эр бээ биража хүдэлмэрилөөгүй  
байгаа Ьаашии, амидигаар зуда  мяхыешни зу һ эж э абахаб! 
Ьамган, энэ барлагтаа хилгааһан дэбисхэр  дэбдиж э үгеөрэй,
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үглөө эртэхэн  бодохонь хэрэгтэй ,—гэж э хэл ээд , оро дэТшс- 
хэртээ оробо.

Х ун үудэй  унтаһан хойно Зол ерээд хэлэбэ:
— Энэ гуламтыень малта.
— Ю ундэ?—гэж э барлаг сошон асууба.
—  Шамһаа адхарһан хара хулһэн тэндэ байха, —гэбэ 

Зол ы н ь.
Барлаг гайхажа байгаад, баян эзэнэйнгээ гуламтые мал- 

тана. Тэндэһээнь шэрэм больторог гаража ерэнэ. Хабхагыень 
нээж э узэхэдэнь, алтан байба.

— Энээнээ гэртээ абажа ош о,—гэбэ Зол.
— Угы даа, хунэй  юумые хулгайлха аргам угы ,—гээд , 

барлаг тэрэ больторогтой алтаа байрадань хэхэеэ һанаба.
— Болилш и, энэшни хунэй бэшэ, шнннн звери. Уе на- 

һаараа хара хүлһөө адхажа олоһон зөөрииешни энэ баян 
абажа байгаа юм. Шамайе хэышье зэм эл хэгуй ,—гээд , больто
рогтой алтыень барлагтаа ү р гэл ү ү л ээд , Зол гэртэнь удэ- 
ш эбэ.

Угытэй хун Золтойгоо нэгэдээд, Шор гээшые барижа 
абаад, тумэр хайрсаг соо оруулаад, гарахагүйгөөр тэрэнэ»  
суургадаад , баянда малтажа байһан ш ул уун  хабсагай мал- 
т.аад, зоожорхибод.

Т эрээнһээ хойшо угытэй хун баянай rapliaa мултаржа, 
ажалаа һэргээж э эхилбэ.

Нэгэ хэды болоод, баян хун барлагайда ерэнэ.
- Зай, шимни баяжажа эхилбэ гу ш ? —гэж э асууба.

— У гйтэй хун  хододоо угытэй ябаха бэш э юм,—гэж э  
барлаг харюусаба.

— Угы, намдаа хэлыш даа, хайшан гээд  баяжабаш ?— 
гээд , баян хун һалаба хуурабагуй .

— Шамда гэж э хэлэхэл  болоо бэзэб! Нэгэш ье хундэ хэ- 
л эхэгуй  гуш ?

Угы ааб даа, газар дуул аг, гахай шагнаг!
— А д у у  малдаа ш улуун хашаа барихамни гээ һэн гуш ?
— Тиигээ.
— Намаар ш ул уун  хабсагай сабш уулаа һэк гуш ?
— Сабшуулаа.
— Тэндэшни алтан байгаа!—гэж э баянай ш эхэндэ зо- 

рюута ш эбэд гэбэ.
—  Алтан гу ?  Юу хэлэнэш , нухэрни! Унэхөөрөө гу?
— Үнэхөөрөө.
— Мун тэндэ гу?
— Мун даа.
— Тэрэ алтаа намда угыщ!
— Алтанда хэрэгтэй һаа, тэндэһээ абаарай.
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— Үшөө бин гү?
— Танай дааха соо байжа болохо. А ш агүйхэн тюмо 

хайрсаг сооһоо хэрэгтэйхэн ээ малгай соохоноо хэж э абаад, 
хайрсагаа хаагаад, байрадань зоожорхёо һэм ,—гэбэ.

— Зай, тиигээ һаа тэрэ газараа намдаа заажа үгы ш ,— 
гэхэдэнь, барлаг зүбтэ ороод, баянтайгаа хара хабсагайда  
ошоод, „түмэр хайрсагай" байрые заажа үгэбэ ха.

Баян хүн ш ул уу  обооргон байжа малтана. УЬа саһаи 
болотороо хайлаа һүхөөр х а туу  ш у л у у  сабшажа байба.

— Ёоё даа! Туһалалсыш ,—гэбэ.
— Ш улуу сабшахада ямар байнаб?— гэж э барлаг наа- 

далан һурана.
— Б эрхэл  байна даа!

-  Ажал хүдэлмэри хэж э, арьбан далангаа нэгэ бага 
хайлуулха хэрэгтэй. Хүлтнай хүн гэр хэ, бэедэтнай амар бо
лохо,— гэж э барлаг иаадалан һ уугаад, тамхяа татана.

— Һайн хүн боложо, намдаа туһалалсы ш ,—гэбэ.
— Туһалалсаа хадамни, алтанһаан хубаалдаха гүш ?

- Үгы даа, бишни мүнөө дээр ээ  алтанда ехэ хэрэгтэй  
болоод байнам,— гээд , баян уулы н ш ул ууе оглор, хабсагайн  
хара ш ул ууе хахар ш уур  сабшажа оробо.

Энэ хомхой баяшше иигэж эл һунааха байгаа гэж э бар
лаг эн еэдэһ ээ хүр эж э һ у у н а  ха.

Баян хүнэй сабшажа байха үедэнь, хайлаа һүхынь 
ү зү ү р тэ  хатуу  юуыэн дайралдаад, хан гэһэн абяан д уул -  
даба. Одоошье алтандаа хүрэбэ алтайб гэж э баян хүн бодоод:

— Зай, шимни эндэ юу хэлэйш , ошожо байхадаш болохо, 
алтан гаралай байлай, би йигэд гээд  ябахамни х а ,—гэбэ.

— Тиихэл болоо бэзэб, -  гээд , барлаг баянаа наада ба- 
puliaap гэртээ бусаж а ерэбэ.

Тэрэ баян аахилан уухилан байжа, түмэр хайрсагаа  
арай шамай гэж э дээрэ гаргаад, энээн соо аш агүйхэн алтан 
байна алтай гэж э хайрсагай хабхаг нээхэтэйнь хамта, Шор 
гараад:

— Аа, намһаа тэрьедэхэ һаналтай, намайе нүхэндэ 
зообо г ү ш ? -г э б э .

— Үгы, бн зоогоогүйлбн!—гэж э баян хүн айшоод байба.
— Х удалаар бү хэлэ! Бн одоо шамһаа һалахагүйб! — 

гэж э Шор дуугараад, баян хүнэй хүзүүень асалжа һуугаад, 
таш уурда таш уурдаһаар гэртэнь ошолсобо. Т эрэнһээ хойш о 
Шор баян хүнһөө һалахаяа болнжо, баян хүн үдэр һүннгүй  
муудажа, һ үүлэй  һүүлдэ Шор гээш энь тэрэ хомхой баянаа 
х үзүүн  дээрэнь асалжа һ уугаад, таш уурда таш уурдаһаар  
тамир тэнхээень таһалжархнба.

„Ээлжэлхэ түр э, эрьехэ наран" ерээ гэж э үгы тэй хүн  
Золтойгоо нэгэдэж э, һайн һуудал  байдалтай боложо Ьуугаа  
гэл сэд эг юм.
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УЛААН ЬАБАР.
Урай хада эхэ хүбүүн  хоёр һ ууж а байба. Тарган улаан  

у х эр т эй  һэн ха. Н эгэтэ хүбүүниинь эх эд ээ  хэлэбэ:
— Улаан үхэрөө алажа эдие.
— Тнимэ мандагар үхэрнө алажа, мяхыень хэзээ  эдиж э  

дууһ аха  юмши,—гэнэ эхэнь.
— Баража ядаа хадамнай, улаан һабар эдинэ б эзэ ,— 

гэж э хэлэбэ хүбүүниинь. Тиижэ хэл сэж э пуухадань, дутэ  
ш адар һуудалтай нэгэ хүбүүн  гэрэйнь хаяада шагнажа 
•<5айба.

— Ллаха хадаа алаял даа,—гэж э эхэнь зүбш өөбэ. Х ү- 
•буүниинь улаан үхэрөө дал соогоо оруулаад, алана. Тиигээд  
улаан үхэрэйнгөө мяхые хоюулаа эдиж э һуубад.

Долоон хоног болзортойгоор хүбүүниинь агнахаяа тан- 
гада гарана. Агнахаяа гараһан хойнонь тэрэ шагнажа бай- 
һан хүбүүн  улайлгаһан хоёр гараа һарбайна. Т эрэ гэрэй  
һамган, мяхаа шаиахаяа байһаар, улаан һабар хараба.

— Шамда юун хэрэгтэйб? — гэж э һураба.
— Улаан ухэрэй мяхан хэр эгтэй ,—гэбэ.
Тэрэ һамган улаан үхэрэйнгөө мяхые сонхоороо хаяад 

үгэн э. Х убуун  мяхыень саанаа хаяж архёод лэ, эдеэб гээд , 
һабараа улайлгаад байна. Улаан үхэрэйнгөн мяхые ш эдэ шэ- 
д э һ э э р  х у у  ш эдэж э үгэнэ.

Долоо хоноод хүбүүниинь агнаһанаа ерэбэ.
— Эжы, улаан үхэрэ?шгөө мяхые шаныш,—гэнэ.
— Улаан үхэрэй мяхан д у у һ а а ,- гэбэ.
— Ямар шуумгайгаар дууһаш абаб?—гэж э гайхан һу-

раба.
— Ухэрэймнай мяхые улаан һабар дууһан  эдиж эрхёол. 

Ши баража ядаһан мяхыемнай улаан һабар эдихэ гэж э хэ- 
л ээ б э л э й ш ,-г э б э  хүбүүндээ.

— Дайда дэлхэй дээрэ шамһаа тэнэг мунхаг хүниие  
•олоогүй хадаа, гэртээ бусаж а ерэхэгүйб!—гэж э хэл ээд , ху- 
бүүниинь хул мунга1 ябашаба ха.

Пэгэ голдо ороходонь, олон зон гэр барижа байба. Т эн
дэ» х ү н ү ү д  нэгэ модо бургааһаар сохижо байбад.

— И нхэдээ юу хэж э байнат?—гэжэ хүбүүн  һураба.
— Энэ модомнай охордощоо. >'та болгохоёо һургаалда  

ю руулж а байнабди, гэбэ. Тиихэдэнь тэрэ хүбүүн  хэлэнэ:
— Намда хожом туһалха гү т , энээнииетнай ута болгоод 

ү^гэхэб,— гэбэ.
— Туһалхабди, туһалхабди!—гэж э тэдэ хүн ү ү д  гуйна. 

Мүнөөхи хүбүүн  тэрэ модондонь модо эсхэж э залгаад, ута  
болгожо үгэбэ ха. Т эрээнһээ хойшо тэдэ улад зон ухаа про- 
ж о, охордоһон модондоо модо залгадаг болобо.

1 Х у л  м у н г а -хүлэйигөө хазайһан тээшэ ябаха.
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Т эрэ хүбүүн  саашаа ябажа, ондоо голдо оробо. ^Нэгэ 
х ү н  гэр сооһоон бортого1 барижа гаража ерээд лэ, бортогоёо 
хаагаад, турадаа гүйж э ороно.

— Юу хэж э байнаш?— гэж э һураба.
— Гэр турадаа наранай гэрэл оруулж а ядажа байнаб. 

Бортого соогоо наранай толо хаажа, турадаа оруулаад таби- 
хадамнн, мун харанхы байна,— гэбэ тэрэ хун.

— Хожомой хожомдо нэгэтэ намда туһалаарайш , гэр  
турадатнай нара оруулаад угэх эб ,—гэбэ.

— З э , тиигэжэ туһалжа үгыт! Эриһэн юумыетнай ү гэ-  
хэлби,—гэж э гуйба. Х үбүүн  салим сагаан тарбагай һүхөөрөө  
нэгэ ханыень соо сохёод, сонхо гаргажа, турадань наранай 
толо оруулж а угэбэ. Тэрээнһээ хойшо тэндэ һууһан зон 
гэр тээ  сонхотой боложо эхилээ һэн гэхэ.

Х убуун  саашаа ябажа, баһа ондоо голдо оробо. Тэрэ 
голдо ехэ ган гасуур  боложо, адуу  малынь хара шорой до- 
лёожо, тураж а ухэхэеэ  арай дутаж а байбад. Нэгэ хунэй га
заа улад зон олоороо сугларж а, үнеэгээ эбэрһээнь уяад, 
гэр  дээр ээ  гаргажа ядан байбад ха.

— Энэ юу хэж э байнат?— гэж э хүбүүн  һураба.
— Гэрэйнгээ дал дээрэхн  ногоо үнеэндээ эдю улхэ һа- 

наатай юм аад, унеэгээ гаргажа ядажа байнабдил. Һайн хун  
боложо туһалалсы т,—гэбэд.

— Намда туһалха хадатнай, гэр дээрэхн  ногооетнай га- 
зарта буулгаад у гэх эб ,—гэбэ.

— Туһалхабди, туһалхабдй! Тиимэ хайраа хургэж э  
ү гы т ,—гэбэд.

Тэрэ хубуун  хотогой тумэр оложо, тэрэнээ хурсадаад, 
тура дээр эхн  ногооень сабшаад угэнэ. Т эндэхи углад зон тэ- 
р ээнһээ хойшо хотогой тумэрөөр үбһөө сабшадаг болобо ха. 
Х убуун  тэндэһээ саашаа ошожо ябаба. Нэгэ жалга соо оро- 
ходонь, ехэ баян хун һ ууж а  байба. Тэрэ баян хунэй газаань 
арбан хоёр поршоонхотой гахай дуугарж а байна. Х убуун  
гахайн хаж ууда ошоод, шагнаад һууна. Баян хүнэй һамган 
гэр һ ээ  гаража ерээд:

— Гахайгаймнай юу хэл еээбш и ?—гэж э һурабИ.
— Ү гэ х үүр ээ хэлеэж э һууналби. Анхандаа энэшни 

минии гахайн нагаса эжы байһан юм. Хурим түрэдөө нагаса 
эжыень урижа ерээ һ э м ,-г э б э  мүнөөхи хубуун.

— Ай, барһан, тиимэ байһан юм гу? Танай гахайн нага
са эжы юу хэлэнэб теэд?

— Хуримда ошохошье байгааб. Теэд үм дэхэ хубсаһагүй, 
хоолойдоо зу у х э  алта ш урэш ьегүй байнам. Тиигээд арбан /  
хоёр хубуудн н  улаан сурба байнал гэж э намдаа муулар  
һайлараа хэл эн э ,—гэбэ. Баян хунэй һамган хэлэбэ:

— Үмдэхэ хубсаһан, зү ү х э  алта ш үрэ мандашни байха!

1 Бортого—үйһэн амһарта.

123



— гээд, гахайгаа гоёор хубсалуулаад, хоолойдонь алта ш үрэе»  
зү ү ж э, арбан хоёр порш оонхонуудаа гоё һайханаар хубса
луулаад, гурбан наар мориндо һ уулгаж а үдэш эбэ.

Тэрэ хүбүүн  гурбан паар мори боожолоод, гахайгаа ар
бан хоёр поршоонхотойень хойноо һуулгаад ябашаба ха. Х үн  
хара мэдээд, хойноһоомнк үлдэхэл  байха гэж э хүбүүн  бо- 
доод, гурбан паар морёо гахайтайень харгын хаж уу тээ, ой 
соо, хадагалаад орхибо.

Тэрэ хүбүүнэй  ябаһан хойно уданш ьегүй баян хүн айл 
зайһанаа гэртээ ерэбэ ха. Хүгш эниинь нүхэрэйнгөө урдаһаа  
угтан гараад:

— Гахаимпай х ү б ү ү д ээр ээ  айлшалаа,—гэбэ, —З ээ  х ү -  
бүүнэйнгээ хурим түр эдэ ошоо. Гахайгаа арбан хоёр хүбүүд-  
тэйень гоё һайханаар хубсалуулаад, алта ш үрэ зү ү л гээд , 
гурбан паар мориидоо Һуулгажа үдэш өөб,—гэж э һамганиинь 
ехэ хүхю ун байба.

— Энэ мунхаг эзыхэйш ни юу хэлэнэб! М эхэлээш эндээ 
м эхэлэгдэж э, гохолоошондоо гохологдобош !—гээд , баян хүн  
хурдан морёо унаад, хүбүүнэй ябаһан зүгые заалгажа абаад, 
гүйлгэж э ябашаба. Гурбан харгын бэлшэр дээрэ ошоходонь, 
нэгэ хүн малгайгаар юумэ хуш аад, тэрэнээ дараад һууна.

— Гурбан наар морнтой хүнэй эн ээгүүр  гарахыень ха-  
раа г ү ш ? -г э ж э  һураба.

— Хараа.
— Хайшаа ябааб
— Энэ гурбан харгын голые баряад ябашана һэн.
—  Удаан болоо г ү ?
— Тиигээ; удаан болоо.
— Морин дээр ээ һууһандаа амимни гарахаяа һаиаба. 

Ши һайн хүн боложо, энэ морииемни унаад, тэрэ хүниие 
баряад намда асара,—гэж э мүнөөхи баян хүн хэлэн байба.

— Сүлөөмнн үгыл.
— Ю ундэ?
— Гоё һайхан алтан ш убуухай  малгай дороо дараад 

һуунаб. Энээниие үдэр  барижа болохогүй, һүни болоһоп 
хойно баряал haa бариха юм, —гэбэ.

— Асара наашань! Би, шинии ерэтэр, баряад һ у у һ у у б .  
Ши түргэн ошожо, тэрэ хүниие барижа хүл еэд , асаралш и!— 
гэбэ.

— Заа, яаха һэм даа! Шамдаа Tylia хүр гэж э ү зэх э  болоо 
бэзэб. Ши нохойл, нохойл һүни болоодүйдэ малгайем арижа, 
алтан ш убуухайемин алдажа орхигшобши! Алдаал һаашнн, 
алта зөөрншни болохогүй,—гээд , хурдан морииень унаад, 
түргэн дараад ябашаба. 11эгэ хэды ябагша болоод, гэдэр гээ  
тэхэрж э ерээд, гурбан паар мориидоо һ ууж а, хурдан мо
рииень хүтэлөөд, гэр тээш ээ табижа ерэбэ ха.

Мүнөөхи баян алтан ш убуухай  алдажа, алта зөөриһөөн 
һалагша гүб гэж э ехэ болгоомжотойгоор малгайгаа дараад
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-лэ һ ууж а  байба. Эльгээһэн хүниинь эрьежэ ерэнэгүй> Ха- 
ранхы һүни болоно. Баян хүн шалажа эсэх эдээ  малгай еоо 
гараа аалиханаар хээд  үзэнэ. Гартань нэгэ билсагар юумэ 
баригдаба. Энээнээ биса барижа орхино гүб гэж э аргалхада- 
жа байгаад малгай дороһоо абан гэхэдэнь, тэрэнь мориной 
хонходоһон болошоно. Баян хүн  сошоһондоо гэдэргээ унан  
алдаба:

— Татай адха! Тэнэг тархи м эхэлээш эндээ м эхэлэгдэ- 
б.эб—гэж э доошоо һалд гэж э һууш аба.

Х ү б ү ү н  гэртээ ерэж э ороод:
— Эжы! Д элхэй  дээрэ шамһаа долоон доро тэнэг зарим 

улад зон бии байнал, — гэж э хүбүүниинь эжы дээ ехэ илдам 
зөөлөөр хандаба.

ҮНЭШЭН ХҮҮХЭН.
Урай хада аха д ү ү  хоёр һ у у ж а  байба гэхэ. Ахань 

•баян, сэсэндэ тоотой, дүүнь үгы тэй, тэнэгтэ тоотой һэн ха. 
Нэгэ үглөо ахань д үүгэй дээ ерэж э, газар гэш хэхэ гансахан 
<юод борогшо гуүнэйнь унагые мэхэлж э абахаар һэдээд:

— Д ү ү  хүбүүн! Х ээр э түлеэндэ гарахам, гү ү гээ  үгэл  
даа,—гэбэ.

— Аха, юу хэлэнэш ! Гүүмни унагалха болошоол,— гэбэ.
— Яахаш ьегүй, миниишье тэргэ унагалха болошоһон 

юм, — гэж э ду у гээ  худал  үгөөр хуураад, гүүень абаад 
ошобо ха. Баян хүнэй хээрэ гаража ябахадань, дүүгэйнь гүүн  
тэргын арал соо унагалжархиба. Д ү ү  хүбүүниинь гүйж э  
ерээд:

—  Аха, г у умни унагалжархиба ха юм!—гэясэ ехэ ху- 
хю унээр дуугарба.

— Ши яанаш! Миниишни тэргэ унагалбал, — гэж э  
дүугээ  ойро дэргэндээ үзэбэгүй . Тэрэ хоёр урда хойноо 
оролсожо ядахадаа, хаанда ошожо, заалдабад ха. Заалдаха- 
даа нэгэниинь боод борогшо гүүмни унагалба, нүгөөдэнь  
тээбэри тээгээд  ябаһан тэргэмни унагалба гэж э хэн хэниииь- 
шье зүбтэ гараха һанаатай байбад ха.

Хаан ш эбш элгэндэ хатан байһаар:
—  Д элхэй дээрэ эгээ номгохон юун бэ? Эгээ тарган 

юун бэ? Тэрэниие таагаад ерэһэн хунтнай зүбтэ гаража, уна- 
гаа абаха,—гэж э хатуу  хуули  эсхэбэ ха.



Үгытэй хүн тэрэ таамаг үгыень хайшан гэж э тааха бо- 
лобобиб гэж э үрөөлэ һанаан1 болоһоор гэртээ ерэбэ ха. Бал- 
шар багадаа эхэһ ээн  таһарһан, үнэш эн үрөөһөн басаганиинь- 
һураба:

— Баабай, баабай! Сээж э бэешни ш эбш элгэндэ хатаһан- 
ш аг, сэсэгы нюдэншни уһатаһаншаг байнал! Х эн шамайем 
гомодхоон голхоруулбаб?

— Аха д ү ү  хоёрой унагаа буляалцажа, аса модо хаха  
татаха болоходомнай: „Дэлхэй дээр э эгэө номгохон юун бэ?  
Э гээ тарган юун бэ? Тэрэннне тааһан хунтнай зубтэ- 
гаража, унагаа абаха", —гэж э хаан баабай хатуу хуули эсх э-
бз. Тэрэннне намдал хунэй таажа абаха бэрхэтэй байнал,— 
гэж э уйдан һ ууж а хэлэбэ.

— Баабай, баабай! Бага юумэндэ бахардаһанай хэрэг- 
гүй юм! Үглөө нугөөдэр болотор хоюулаа ш эбш эжэ ү зү ү ж эб -  
дн. Амаржа унтагты, баабай!—гэж э эсэгы нгээ һанаае залай 
байжа хэлэбэ.

Үнэш эн үрөөһэн басаган үглөө эртэхэн бодожо, үһ э зу -  
һөө һэргээгээд:

- Баабай, баабай! Бишни һонин зу у дэ  манажа хонобол-
би. Тэрэ таамаг угэ хууры е тааһаншаг болобо бэш э губдн.

Басагамни, нмар зу у д э  зүүдэлбэш ?—гэж э эсэгэн ь
Һ у раба.

— Унгахада, нойр номгохон. Ябаха ху д эл х эдэ , дэл хэй  
тарган юм, —гэж э зу у д э  зүндөө узэбэлби.

— Х элэбэш ье зубтэй! Үнэш эн үрөөһэн басагамни, ту- 
люурхан эсэгэдээ  пигэжэ туһалхадаа альбаншн!—гээд , бодо- 
һоноо мэдэнгүй бодон байһаар, хаанайда гуйж э ошоод, ү ү д »  
орохотейгоо хамта хэлэбэ:

— Хаан баабай! Танай захиһан захяае д уур гэхы е орол- 
доо Ьэм. Х элэхэдэм ни болохо гу?

— Болохо.
— Унтахада, нойр номгохон. Х удэл ж э ябахада, дэл хэй  

тарган. Энэ хоёрһоо дээры е оложо ш адабагуйб,—г э ж э  һ үгэ-  
дэн байба. Энэ угытэй убгэн таамаг үгыем тааха гэж э һа- 
наагуй һууһан хаан гэнтэ сошон, улэ мэдэг толгойгоо до- 
хижо, зүбш өөһэи тэмдэг ү зү ү л б э  ха. Тэндэ олоороо суглар- 
һан зон гайхалдана.

— Тэнэг мунхаг дүүм нй хаанаһаа абаад, юу хэлэж »  
байна гээш эб! Би зургаан хүбүүтэй  хунби. Э гээ ехэ х ү б ү у -  
мии хадаа хэбтэһэн үнеэ бодхоожо ш адахагүй номгохон юм. 
Д элхэй  дээр э энээнһээ номгохониие олобогуйб. Зургаан га- 
хайтай агшаб. Эгээ томо гахаймнн у уса  д ээр ээ  нуусараа  
таргалаа. Д элхэй  дээр э энээнһээ тарганиие олобогуйб,— г э
жэ баян хун һайрхан байжа хэл эбэ. Х ун зон тэрэниие голой, 
урда урдапаан харалеаад, дуугай  болошоно.

1 Үрөөлэ һанаан— һанаа зобонги.
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Хаан хэлэһэн үгэдөө боогдожо, үгытэй дүүдэн ь увагы - 
ень үгэхөөр хуули  эсхэбэ. Баян ахань хуп зоной дунда* 
улайба, сайба.

— Тарган морин һайнда тоотой, баян хүн сэсэндэ тоо
той гэж э хэлсэгш э һэн. Тэрэнһээ үльгэртэй, баян баабаймнай 
сэсэнээ эндэ харуулбал! —гэж э зоной дундаһаа нэгэ аман. 
наада харан дуугарба.

Энэ үгытэй хүн өөрөө тааба гү , али гэртэнь таамаар 
хүн бин юм гу гэж э хаан ээл тээл гэһээр, м эдээд ерэл даа 
гэж э нэгэ элшые үгы тэй хүнэйдэ эльгээбэ ха.

Тэрэ элшын үгы тэй хүнэйдэ ошоходонь, газаань морн 
уямаар нэгэшье шоро гадаһан байбагүй. Элшын тэхэреэд  
ябахалаар, үнэш эн басаган ү ү д ээ  захайлгажа хараад:

— Морёо уяха һанаатай һаа, үбэл нажар хоёрой нэгэн- 
һээнь уяхадатнай болохо, -  гэж э дуугараад, ү үд эеэ  хааба.

Хаанай элш э үнэшэп басаганай хэлэһэн үгэ хүүрые- 
таажа ядаһаар хаанайда ерэбэ ха.

-  Зай, харгы замдаа юу хаража, юу һоннрхожо ерэ- 
бэш?— гэж э хаан һураба.

һонирхоһонш ье юумэ угы. Харин, тэрэ үгы тэй хүнэй  
газаань ошоходомни, мори уямаар өөдөө ёдойһон шорошье 
байбагуйл. Угаа гайхаһандаа оронгүй тэхэрнхэеэ ябахадамни, 
нэгэ заахан басаган ү ү д ээр ээ  бултайгаад, убэл нажар хоёрой 
нэгэнһээнь морёо уяхадатнай болохо гэж э дуугараад, саашаа 
прошоо. Намайе наада хаража байна хаш гэж э һанаад ерэ- 
шооб,— гэбэ.

Газаань юун харагданаб?
- Ойнтороошьегүйб теэд. Тэргэ шарга хоёр хэбтэнэ һэн  

х а ,—гэбэ.
— Ээ, тэнэг! Нажар убэл  хоёршни тэдэл байгаа,— гэж э  

хаан хэлээд, тэрэл басаган таамаг үгэнүүды ем дууһ ан  таажа 
байгаа ха юм гэж э лаблажа абаба ха.

ҮНЭГЭН ШОИО ХОЁР.
Үлдэһэн үнэгэн, харгыгаар хатаржа ябахадаа, нэгэ тээ- 

һээ олзолхо юумэн олдохогүй юм аа гү гэж э хаж уу тээш ээ  
хараашална.

Харахадань нэгэ хүн хүрэнхэй загаһа шаргаар ш эрээд  
ябаба. Үнэгэн урдань гуйж э ороод, һ үүл ээ хойшонь хаяжа, 
хүл н үүдээ ж ингээд, харгы дээрэ хэбтэшэбэ» Үхэж э һалаша- 
liaH янзатай.



Тэрэ хүн үнэгэнэй хаж уудань ерэж э хараад, дуугар н а:— 
Ъамганаймни дэгэлдэ һайн заха болохош.

Тиигээд үнэгэнзй һүүлһээнь абажа, шарга соогоо хан- 
ж архёод, рогожоор хуш аад, моринойнгоо хаж уугаар  ябага- 
лан, саашаа ябаба.

Үнэгэн үни хэбтэбэгүй: шаргын оёор сүмэлөөд, тэрээн  
худар  загаһадыень гоож уулж а оробо...

Загаһадыень нэгэ нэгээр хая хаяһаар, бултыень хая- 
ж архёод, удаалуулан өөрөн һэм ээхэнээр шаргаһаа бууш аба.

Тэрэ хүн гэртээ хүрэж э ерэбэ.
— Зай, хүгш эн, дэгэлдэш ни ямархан заха асараа гээ- 

ш эбнб!—гэнэ.
— Хаана?
— Тэндэ, шарга дээрэ, загаһаншье, захашье байха.
Һамгаиайнь ошоод харахада, загаһаншье, захашье үгы

байба.
Тиихэдэнь үнэгэнэй мэхэлһые үбгэн таажа мэдэбэ. Х э- 

ды шаиалбашье, теэд яаха гээш эб даа.
Ү нэгэн тэрэ загаһадые бултыень нүхэндөө знөжэ абаа- 

ш аад, нүхэиэйнгөө амһарта һууба, загаһа эдиж э оробо. Ха- 
рахадаиь, үлдэһэндөө гэдэһээ хабшышанхай шоно шогшожо 
ябаба ха.

— Сайн, дүүхэн ! Юу адижэ һуунаш ?
— Загаһан даа. Сайн, ахай!
— Нэгыешье һаань,*намда үгыш.
— Өөрөө баряад эдииш.
— Ш адахагүйлби.
— Ай-ян, би баряа ха юмбиб! Ши, ахай, гол дээр э oino- 

жо, соолго" у р у у  һ үүл ээ хээд: „Багашье, ехэш ье загаһад ба- 
рандаа баригдагты. Багашье, ехэш ье загаһад барандаа бариг
дагты",—гэж э үгэлэн һуугаарай. Загаһад һүүлдэш ни ноһэ- 
дөв үлгэлдэш эхэ. Ойлголши, үнихэн һуугаарай, тиигээгүй  
Jiaa мүртэй юумэ барихагүйш.

II[оно гол дээр э ошожо, һ үүл ээ соолго у р у у  табяад, 
үгэл ж э эхилбэ:

— Багашье, ехэш ье загаһад барандаа баригдагты. Бага
шье, ехэш ье загаһад барандаа баригдагты!

Соолго дээрэ шоно үнихэн һууба, бүхэли һүниндөө 
һ уури һаа хүдэлбэгүй . Ьүүлы нь соолгодо няалдашаба. Үн- 
дыгөөд туршаба. Һанаагаарнь бэшэ байшоо.

— Ай даа, яашаһаншье олон загаһад аһалдашоо гээш эб, 
гаргагдахагүйнь гээш э х а ,—гэж э шоно бодоно.

Харан гэхэдэнь, һамгад уһанда ерэж э ябаба. Шоные 
хараад, тэдэнэр хашхаралдана:

— Шоно, шоно! Сохиит тэрээниие! Сохиит тэрээнпие!
Гүйлдэж э ерээд, зариманиинь үргэбшөөрөө, зариманиинь

дайралдаһан ю умээрээ шоные наншажа оробо.

128



Шоно дэбхэрэ дэбхэрһээр  һ үулээ таһа татаад, һ ө ө ^ ө ө -  
шье харангүй гүйж э арилба.

— Байза даа, үиэгэн, би шамһаа харюугаа абахал хаб,— 
гэасэ шоно занана.

Үнэгэн абгай загаһа садатараа адижэрхёод, үшөө нэгэ 
юумэ ходо татажа турш аха дураа хүрэбэ. Талха баридаг гэр  
худар ороод, эдьхэһэн талханда толгойгоо ш эхажэ зуура- 
11ЮОД, саашаа гүйбэ.

Гүйж э ябатарнь, урдаһаань шоно хүрэж э ерэбэ:
— Намайе юундэ зобоогообши, үнэгэн! Намайе дууһан  

<'Охёол.
— Ай даа, шинии шуһан лэ гоожоо ха юм, харин мн- 

нии у у  par тархи гараа бш уу, намайе шиниихиһээ һураггүй  
үбшэнтэйгөөр сохёо, арай гэж э ябанаб,—гэж э унэгэн х э
лэбэ.

— Үнэхөөрөөшье даа, худагы , хайшан гэж э ябахабши 
даа, намайе уна, гэртэшни хүр гэж э ү г э һ ү ү ,—гэнэ шононь.

Унэгэн шонын нюрган дээрэ һ уугаад, хоюулан саашаа 
ябабад. Шоные унанхай үнэгэн аргааханаар гунгэрнэ:

— Сохюулшоошонь сохюулаагүйгөө абажа ябана, сохю у- 
лаагүйнь сохюулаашаяа унажа ябана.

— Юун гэж э, худагы , хэлэнэш ?
— Сохюулаагуйнь сохюулаашаа абажа ябана гэнэб даа, 

худа.
- Тиимэ, худагы , тиимэ!

н о д ( )м гл гото й х ои  х  ү в  ү у н .
Нэгэ хүн ахадүүдээ айлшалжа ошоод, унажа ябаһан 

нлж эгэеэ үүдэндэнь уяа һэн ха. Элжэгэн алдуураад, бэлшэ- 
жэ ябашаба. Б эдэрж э хайша хайшаа гүйлдөөд, харгыда яба- 
Jiaii хүбүүн һ ээ асууба:

— Элжэгэ хараагуй гуш ?
-  Ямар? Зуун  нюдэ һохор, хойто хул  дохолон, арбай 

хэнхэй хууш ан ногоон туулмаг ганзагалаатай һэн гу?
— Мун, мун, эгээл  тиимэ...
— Угы, хараагуйб,—гэж э хубуун  харюусаба.
— 1()у хараагуйб гэж э? —ухаа алдаба.—Ши мүнөө һая 

зүһөөрнь хэлээ ха юмши!
Тэрэ хүбүүе баряад, судьяда абаашажа, элж эгэ х у л у у -  

гаа гэж э мэдүүлбэ.
— Намайе lioxop гээ гут? Би харгыгаар ябаһан мүр 

хараа хум, —гэж э судьяда тэрэ хүбүүн  элирхэйлбэ.—Б уру у
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тээхи хойто хүлөө д у т у у  алхадаг аад, гүнзэгы геөр гэш хэ- 
дэггүй  байхадань, дохолон гэж э мэдээ һэм. Зүргы н баруун  
талый ногоо хирбэдэг байгаа. З ү ү н  талын иогоо харадаггүй  
хадаа зүүн  нюдэ һохор байгаа ёпотой. Модо ш удархадаа, но- 
гоон утаһа халдааһан байгаа, баһа ap6aii гоож уулпан байха
дань, хууш ан соорхой туулмагтай гэж э мэдээ һэм ,— гэбэ.

С удь я ,'эдэ бүгэды е дуул аад байхадаа, элж агэеэ алдаг- 
шые хараагаад, тэрэ х ү б ү ү е  табиһан юм.

НОХОЙ XY 1I ХОЁР.
Урдань noxoii гансаараа ой соо байдаг байгаа һэн ха. 

Гаисаараа байхань уйтай болобо. Т иигээд ой соогуур  н үхэ- 
рые бэдэрхээ ошоо һэн ха.

Ябажал ябана, урдаһаань шандаган гүйж э ерэбэ.
— Шандаган, шандаган, хоюулаа хамта байя,—гэж э но- 

хойнь шандаганда хэлэбэ.
— Яаха һэм, тиигэел даа!—гэбэ ха шандаган.
Ой соо байрлаха Газар олоод, үдэш э болохолоор, унта- 

хаа хэбтэбэд ха. Шандаган унташаба, нохойн нойрынь хүрэж э  
үгэбэгүй , хусаж а захалба. Шандаганай нойрынь хүрэхн»  
гансата болёод, һуга харайн бодожо, нохойдоо хэлэбэ:

— Юундэ хусанабш и? Шоно дуулаад ерэхэ, тиигээд  
бидэ хоёрые эдиж эрхихэл.

Нохой абяагүй болоод, бодомжолно:
„Муухан лэ нүхэрые олоо хаб даа. Шандаган гээшэмнай 

уулгар  амитан байна даа. Шоно хадаа юунһээш ье айдаггүй  
байгаа ёһотой“.

Нохойнь шандагаяа орхёод, шоные бэдэрж э ошобо.
Ой соогуур  ябажал ябана. Гэнтэ урдаһаань шоно гүйж э  

ябаба. Нохой шонодо хэлэбэ.
— Д уулалш и, шоно, хоюулаа хамта байд.
— Яаха һэм, хоёр хадаа хүхю ун байха, —гэбэ шононь.
Ү дэш э боложо, унтахаар түхеэрбэд.

Шононь унташаба, нохойшье хэбтэбэ. Ьүниин тэнгээр  
нохой һэреэд, хусаж архиба, Шоно айжа, зүрхэниинь амаараа 
гарашан алдаба, нохойгоо хараажа оробо:

— Юундэ хусанабш и? Баабгай хүрэж э ерээд, хоюулыем- 
най алахал!

„Баабгайһаа айдаг хадаа шоношье һөөл хүсэтэй  бэш э 
юм алтай даа. Баабгай баатар бултанһаа хүсэтэй  байжа болоо 
гээш э ха “ — гэж э һанана нохойнь.
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Нохойнь шоноёо хаяад, баабгайе бэдэрж э, баһал ой* соо- 
гу у р  һагсайса хатарба. Ябажал ябана, урдаһаань баабгай- 
гаража ерэбэ. Баабгайн хаж ууда ошоод, нохой иигэж э х э
лэбэ:

— Эй, баабгай баатар, хоюулаа хамта байялши.
Баабгай зүбш өөрбэ. Үдэр үнгэрөөд, үдэш э болобо.

Баабгай һажаба. Нохойнь баһа һүниин тэн багта хусаж архи- 
ба. Баабгай һэриш оод, айһандаа зүрхэииинь амаараа гарашан 
алдаба ха.

Похойгоо хараажа оробо:
— Аниргүй боло, юунцэ хусаабш и! Х үн дуул аад , би- 

дэнине алажархихал!
„Зай, энэмшье аймхай барма байна. Х үниие бэдэрхэ бо- 

лоол даа“, —гэж э нохой бодобо.
Нохойнь баабгайһаа тэрьелш эбэ.
Гүйжэл, гүйж эл ябана, бүхы ойе һэтэ гүйбэ, —хүн  

үшөөл олдобогүй. Ойн соорхой соо гараад, амархаа һуутараа, 
түлеэндэ ошожо ябаһан хүнине харажархиба. Х үнэй хаж ууда  
гүйж э ошоод, нохой хэлэбэ:

— Х үн , хүн, хамта байдаг болоё.
- Яаха һэм, намтай ошолсыш даа!—гэж э хүн харюу- 

саба. Тиигээд нохойе гэртээ дахуул ж а абаашаа һэн гэхэ.
Үдэш э боломсоор, хүн унтаба. Һүниин тэнгээр нохойнь 

хусажархиба. Х үн  бодобогүй. Нохой бүрн шангаар хусаба. 
Хүн һэреэд, дуугарба:

— Эй, нохоймни, үлэн хадаа иигэж э дуулана хаш , ха- 
рин минии унтахада һаад-бү хээрэй.

Тиихэлээрнь нохой абяагүй боложо, эдеэлээд , унтаба. 
Т эрээнһээ хопшо нохой хүнэйдэ байдаг болоо һэн гэхэ.

Онтохошпье эн ээгээр  дүүрэбэ.
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Н эгэтэ Тайтариин сагаан хээрын об тоб ойдо ехэ аба 
хайдаг болохонь гэж э холми су у д а  зар тунхаг тараба ха. 
Н эедээ найданги, биб, гэһэн суута  ангууш ад тэрэ аба хайдаг- 
та  олоороо сугларба. Тэдэнэй дунда һураг су у д а  гараһан 
Д эгд ээх эй  мэргэн байлсаба.

Ьурагта ангууш ад Тайтариин сагаан хээрын об тоб ой 
соо һуурИдабад. Уданшьегүй хаа xaanaliaa хашхаргаан га
ража эхилбэ. Гунан үхэрэй  зэргын гүроөһэд ой сооһоо гуй 
ж э гарабад.

Зал уухан  Гаагай мэргэн суута  Д эгдээхэй  мэргэнтэй  
зэр гэш эж э ябаад, гүйж э ябаһан гуран гүрөөһэнүүды е харба 
харбаһаар унагаана.

Д эгдээхэй  мэргэн морян дээр ээ  һуугаад, б у р у у  дүр э  
тээгүүрээ харбана. Зал у у  Гаагай мэргэн хамаагүй ииш ээ- 
шье тинш ээш ье—хоёр тээш ээ харбажа, Д эгдээхэй  мэргэнэй  
УРДУУР гүйж э гараһан гурөөһэнүүды е харбана, Д эгдээхэй  
мэргэндэ нэгэш ье гүрөөһэ харбуулангүй, унды сунды уна- 
гаажа ябана.

— Х үнэй урдуур гүйж э гараһан гүрөөһэнүүды е хүндэ  
харбуулангүй харбажа ябаха яагаа хэмш ээ хэнэйгүй х ү -  
бүүи  гээш эбш и!— гэж э Д эгдээхэй  мэргэн сухалдана.

— Бигаье баһа мэргэ турш аад үзэхэ һанаатайб,—гэж э  
зал у  у  ангууш ан, Гаагай мэргэн, харюусаба ха.

— „Гүлгэн нохой ш үдэр хүү , зал уу  хүн  эдирхүү", баһа 
һана&тайшьө байжа болоо,—гэж э нэгэ ангууш ан ёгтолон х э 

л э э д , энеэнэ ха.
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— „Бахын һанаан далайда“ гэһэн ш үү гү  даа?-»-гэжз 
баһа нүгөөдэ ангууш ан зал уу  Гаагай мэргэниие наада ба
рина.

Homo һаадагаа дэлибэлнь, Д эгдээхэй  мэргэнэй болодог 
юм гэж э хүн зон мэдэһэн хадаа, Д эгдээхэй  м эргэнһээ дээш з 
харбаха мэргэн хүн байхагүй гэж э һанаһандаа иимэ хөөрэл- 
днөн гаража байһан юм.

— „Х үлэгэй саана хүлэг, хүнэй саана хүн  байдаг юм“ . 
Зал у у  хүниие ехээр бү баһагты. Хоёр м эргэш үүлэй м эр- 
гыень турш аж а үзэхэдэынай яахаб?—гэж э аха заха ан гуу- 
ша нэгэ үбгэн иимэ дурадхал оруулан байба.

Аба хайдагта хабаадалсаһан ангууш ад үбгэнэй хэлэһэн  
үгые үнэи дээр э тооложо, хоёр мэргэш үүлы е мэргэ ту р -  
ш а г т и ,— гэж э баалан байбад. Хоёр мэргэш үүл м эргэ т у р -  
шалдахоар зүбтэ оробод.

— Зай, номо һаадагаа дэлибэлнь, Д эгдээхэй  мэргэнэй  
гэлсэгш э һэн. Та ямар мэргэ харуулхабта?—гэж э хун  зон 
асуун  байбад.

— Гүрөоһэнэй гуйдэл дундань нэгэш ье нооһо гаргангүй, 
нэгэ һомоор дүрбэн хара турууен ь таһа харбаха ш адалтайб,— 
гэж э Д эгдээхэй  мэргэн үнэн зүрхэнһвөн хөврэбэ.

— Одоо тэрэмнай һонирхолтой! Байза, хайшан г э х э д э э  
нэгэ ]юмоор дүрбэн хара турууен ь нэгэмүһэи таһа харбаха  
болоноб?—гэж э аба хайдагта хабаадаашад онр дун даа  б у -  
ляалданад.

— Гүрөөһэнэй харайгаад буухадань, дүрбэн хүлынь нэгэ  
доро су г  буудаг юм. Тэрө үедэнь үрдин харбаа luia, дүрбэн  
хара турууниинь та һа хирбэгдэнгүй хаана ош охоб,—гэжэ- 
Д эгдээхэй  мэргэн хөөрэбэ.

- Зай, тнигээ liaa һонинойхиие хаража ү з э е ,—гэлдэн  
байбад хун зон.

Туулганай гүрөөһэд һомои шэнги хурдаар гүй ж э гара
жа ерэбэ. Д эгдээхэй  мэргэнэй номо һаадагаа дэл еэд  табиха- 
гай хамта, гунан ухэрэй зэргын гуран гуйдэл дундаа м у-  
хари шаба.

Аба хайдагта хабаадагша ангууш адай тэрэ унаһан гү -  
рөнһые асараад үзэхэдэнь, гурбан хара турууниинь нэгэш ье  
нооһогүй гаһаранхай, ганса нэгэ хулэйнь хара тур уун д а  
нооһон гарашанхай байба.

Д эгдээхэй  мэргэн ошожо хараад:—Үгы, гарһаамни га
рахадаа ганигтай, эрхыһээмни гарахадаа эрш этэйгээр  һомом- 
ни гараа бэлэй. Зал у у  хүбүүд , байра дээрэнь ошожо ү зэг -  
тыл д а а ,—гэж э хэлэбэ.

Залуу хүбүүдэй  гүрөөһэнэй унаһан байра дээрэ ошожо 
үзэхэдэнь, Д эгдээхэй  мэргэнэй харбаха үедэнь, гүрөөһэн  
нэгэ хүлөн газарай габа у р у у  гэш хэж эрхиһэн байба ха.

— Ай даа! Д эгдээхэй  мэргэнэй номо һаадагаа дэлибэл,.
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хооһодохогүй ю.м галсэгш э һэн. Тэрэнииепь энэ мүнвө гэр- 
ш элж э үгэбэ. Х эрбээ нэгэ хүлөө газарай габа у р у у  гэш хэ- 
ж эрхёогүй һаань, дүрбэн хара туруундань нэгэшье нооһон 
гарахагүй байгаа!—гэж э хүн зон гайхалдана.

— Зай, залуу ангууш а Гаагай мэргэнэй ээлж ээи боло
бо. Харбахыень хараял даа. Ямар эрдэм харуулхабш и?— 
гэж э хүп зон һонирхон асуун  байбад ха.

— Гүйжа ябаһан гүрөөһэнай хоёр һүүжынь нүхэн соо
гу у р  яһа эбдэнгүй годлиёо ходо харбнн гаргаха шадал- 
тайб,—гэж э Гаагай мэргэн харюусаба.

— Зай , яагаашье һонирхолтойгоор хөврэбэб?—гэж э шэ- 
хэнэй шэмэг, тангалайн хужар болгон ангууш ад шагнам 
байнад.

Уданшьегүй гурбан гуран гурьба у р у у  тэниин харай- 
жа орожо ерабэ, тнихэтэйнь хамта Гаагай мэргэн номо һаа- 
дагаа нэгэ дахин тамшаалгаад абаба. Тэрэ гурбан coolioo 
нэгэ гураниинь һомондо тудагдаад, гүйдэлэйнгөө эрш эдэ  
гурьба у р у у  гулган һолжоржо орожо ераба.

Хаагуураа тудуул ба ааб гэж э ангууш ад Ьонирхобо. 
Гүрөөһэнэйнгөв арһыень үбш өөд үзэн  гэхэдэнь, мүншье яһа 
эбдэнгүн хоёр һүүж ы н нүхан соогуур  годлинь ходо сохижо 
гараад, саана ошожо, хабсагайн хара ш улуук хаха сохёод, 
газарта шаагдашаһан байба.
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Лба хайдагай зон залуу ангууш а Гаагай мэргэнэй ша- 
дабарииень гайхахысаа гайхабад.

„Энэ хоёр мэргэш уүлэй хэниинь ү л ү ү  харбаба?“—гэжэ- 
аба хайдагай хүи зон сэгнэлтэ үгэн  байбад. Тэдэнэй дунда- 
Ьаа ангууш адай аха заха ангууш а үбгэн гаража:

— Д эгдээхэй  мэргэн һайн харбахыеншье харбаба. Теэд  
Д эгдээхэй  мэргэмнай һурагта мэргэн 6aiiHa. Үе наһан соогоо 
оло дахнн гүрөөһэнэй дүрбэн хара ту р у у е  нэгэ һомоор та-» 
lia харбажа башарһан байна. Тиихэдэ энэ зал уу  хүбүүн , Гаа
гай мэргэн, гүрөөһэнэй гүй дэл  дунда яһа эбдэнгүй хоёр 
һүүжыш. нүхэн соогуур  годлиёо ходо харбан гаргаба, энэнь 
үшөв гайхалтай байна! Тиихэдэ бидэ.зарим ангууш ад ү хэ-  
һэн гүрөөһэнэй хоёр һүүжыень оножо, хутагаар хадхажа  
шадахагүй байнабдн. Тнимэһээ залуу хүбүүн  Гаагай мэргэ
нэй бай болохонь гү  гэж э һанагдана. Таанар юун гэж э бодо- 
нот?—гэж э аба хайдагай хүн зондо хандаба.

Аба хайдагаархин бултандаа үбгэнэй хэлэһэн үгыень 
үгэ ду у гү й  зүбшнөн байбад.

— Д элеэгүй дэ дээды н, дэлсэдхибэл Д эгдээхэйн гэж э  
байдаг агша һэн. Мүнөн залууш уулай мннин хойноһоо даб- 
шажа ябаһандань ехэтэ баясанаб! Зал у у  хүбүүнэй  эрдэм  
шадалынь намһаа һураггүй дээш э байна. Зал у у  хүбүүнэй  
бай болог даа. Хэтын х эгэд э айл тниргэн, орон нютагтамнай 
иимэ м эргэш үүл олоороо түрэж э байг! Н эрэ нэрлүүлж э яба- 
хинь тулада энэ залуу мэргэн хүбүүндэ өөрынгөв Д эгд ээ
хэй  гэж э нэрие үгэнэм ,—гэж э Д эгдээхэй  мэргэн баярлаһан- 
даа нэрэеэ үгэбэ.

Т эрээнһээ xoiinio Гаагай мэргэн—дээрэ дэһэлһэн , доро 
доһолһон Д эгдээхэй  мэргэн гэж э нэрэ солотой бол окон
К'М.

Д эгдээхэй  мэргэн шэнги гүрөөһэнэй гүйдэл дунда мэр
гэн Шагааеаараа хоёр һүүжы нь нүхэн соогуур яһа эбдэнгүй, 
<•00 харбаха мэргэш үүл манай орон нютагта олошороо һэн.

ЭНГИР МЭРГЭН.
Олон жэлэй саада тээ Ангара мүрэнэй зүүн эрье тала- 

да арбан гурбан наһатай хүбүүтэй  Энгир мэргэн ой тайга 
<•00 һуудал  байдалтай байһан юм.

Энэ Энгирэй мэргэ түргэн гээш энь яаха аргагүй. Ан 
1’үрөөлэй туранхайе табижа, таргыень ш элэж э баридаг зан- 
шалтай байгаа.
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Энгир мэргэндэ дүтэ шадар Хутаанха гэж э нэрэтэй  
хүн мүн ой Taiiга соо һ уудаг байба ха. Х утаанха гээш э  
Замаан, Тумаан гэж э нэрэтэй хоёр хүбуүтэй  байгаа гэхэ.

Х утаанха гэдэг һайн ангууш ан бэш э, ой соо уръха 
занга табижа, шандага торхируу торгон, ама хоолойгоо тэ- 
ж ээж э һ уудаг хүн һэн ха. Знөри гэхээр  ори ганса улаан 
бухатай, гүрөөһэнэй улаан борлой дэгэлтэй хүн байба.

Н эгэтэ Энгир мэргэнэй эрхим ангууш а шара нохойнь 
һураг зариггүй үгы болошобо. Энгир мэргэн арбан гурбатаи  
х убуугээ  дахуулаад, нохойгоо бэдэрж э ябашаба xit. Мүр 
улыень мүршэлһөөр ошон гэхэдэнь, эрхим ангууш а шара 
нохойнь, унэгэ үлдэж э ябаһаар, урьха зан гада орожо, үхэ- 
ш эһэн байба.

— Х энэй урьха занга байгаа гэбэш . Ой тайгын бог liar 
муу ангууш а Хутаанхын байгаа бэзэ, —гэж э Энгир мэргэн 
уур  сухал болоһоор Хутаанхында ошобо.

— Зай, Хутаанха, эрхим ангууш а шара нохойем урь- 
ха зангадаа оруулж а, юундэ алаба гээш эбш и? А нгууш а но
хойгоо ами голһоон дуту у гү й  сэгнэж э ябадаг хунби, — гэж э  
хараал ш эрээл табпн байба.

— Ай нохойл! Нохойетнай хара һанаагаар алахам гэж э 
алаа бэш эб. Дайдада занга урьха зүүж э, далайда гүльмэ 
губш уур  табижа, хоолойгоо тэж ээж э һууһан хүн гээш эб. Ха- 
һа шадалаараа тулбэрииень тулэхэл хун бэзэб. Ори ганса 
улаан бухатайб. Нохойц^оо ороидо тэрээииием абаха гут?  
Ээм мүрэдөө углаад байһаи улаан борлой дэгэлтэйб. Али 
тэрээииием абаха гүт?—гэж э Хутаанха һуүлш ы нгээ үгэ х э 
лэн хүүнэн байба ха.

Энэ үгытэй я д у у  Хутаанхаһаа юуеиь абалайб даа гэж э  
Энгир мэргэн тэрэнээ хайрлабашьс һаа, улаан борлой дагэ- 
лыень үмдэж э үзэбэ .

— Намш уу убгэн хүндэ һарьмай дэгэл  хунгэхэн haini 
байгаа хал даа, —гэж э өөдэ доошоо харан, дэгэлээ эльбэи 
байба.

— Улаан борлой дэгэлээрш ье яалайбди. Өөһэдөө ан гу у 
ша хадаа гүрөөһэ агнажа, дэгэл  хүсөөнэ бэзэбди. Харин 
тэрэ улаан бухыоиь хутэ.тжэ оиюёл. Тарган гээш энь яаха 
аргагүй, обойжо ургаһан хүзүүниинь сула өөхэн байгаа ёһо- 
той ,— гэж э хүбүүниинь хэлэнэ.

Энгир мэргэн тиимэшье гү  даа гэж э хүбүүнэйнгээ угэ  
хүуры ень зүбшөөгвнд, Хутаанхын ори ганса улаан бухы е  
хүтэлеөд ябашаба ха.

Гэртээ бусаһаар эсэгэ хүбүун  хоёр газаагаа түүдэбш ин  
гал табяад, улаан бухаяа сохижо унагааба ха. Бухынгаа мя
хые арһанһаань һалгаахатайгаа хамта, өөхэн гэж э һанаһан 
хүзүүи эй  булхагар хара мяхыень шу.тажа абаад, тогоондоо 
хэж э, шаиажа байнад. Х үзүүнэй  мяхан сагаан хөөһөөр б у -  
сална.
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Эсэгэ хүбүүн  хоёр тоһоор бусалж а байна гэж э бгугеаад, 
тэбш э соо гаргажа, хоюулаа эдиж э эхилбэд. Зунай бухын мя- 
хан ш үдэндэнь даагдахаар бэш э, жажалхадань х ү д эһ эн  арһан 
шэнги хүб-хүб  гэж э байба.

Энэ ангууш а хүн мал ажал барижа үзөөгүй, агнууриин  
ажалаар һууһан хадаа, малай тарган туранхайень, амтатай 
ияхыень танижа эдихэеэ м эдэхэгүй  байһан дээр эһ ээ з у uaii 
бухын зубалга х ү зү ү н  дээрэнь һууш аһан байгаа юм.

— Улаан борлой дэгэл үмдэж э, найман тээш ээ нарбажа 
гүрбэж э байхыемни, ши хорижо, энэ дагадхашье бэш э, мя- 
ханшье бэш э мяхатай буха асаруулж а, энэ намайе зобообош! — 
гээд , Энгир мэргэн сухалдаһандаа бухайр шара номоёо һар- 
бад гэж э абаба.

Х үбүүниннь айһандаа гүйж э ошоод, бүдүүн  унанги мо- 
доной саана орожо бэеэ нюуба. Энгир мэргэн сухалдан, яһан 
зорхо зэнтэй номо годлёороо унангииень баряад харбажар- 
хиба. Эрш этэйгээр харбуулһан годли унангииень ходо со- 
хёод, хүбүүнэйнь хүнды сээж эдэ арай ороогүйхэн байшоо 
мм.

Байн байтараа Энгир мэргэнэй уур  сухал дэгдэбэ;
— Энэ мухар тоймог Хутаанхаһаа боложо, гансахан х у -  

б ү ү гээ  уур  сухал  дээр ээ хойш огүй алажархихоор байбаб. 
Хараһан газартаа харбажа унагаахам,—гэж э уур  сухалаар  
халин байба ха.

Хутаанха, Энгир мэргэнһээ айһандаа тэрьедэн, үйһэн  
забяараа1 Ангара мүрэниие гаталжа, Ангарын баруун бэедэ  
гарашаба ха.

Тэрэ үедэ Ангарын баруун бэедэ һураг суута  Гаагай 
мэргэн гэгш э һууж а байһан юм.

— Гаагай мэргэн, ами бэеыем абарыт. У ур сухалта Эн
гир мэргэн намда сухалтайш аг байна. Магад, минин хойно- 
һоо нэхэж э дахажа ябахаяашье һаатахагүй,—гэж э зугадаж а  
ябаһан Х утаанха \ш а р  гомдолоо дууһ ан  хэлэж э үгэбэ ха.

Гаагай мэргэн Энгир мэргэнэй мэргэ түргые үнинэй  
мэдэж э байбашье haa, зэмэ зонхо хээгүй  Хутаанхые хайрла- 
жа, үни удаан бодолгото болон һууһанайнгаа һ ү ү л д э:—З э, 
яаха һэм да а ,—гэж э нэгэ үгнвр найдуулан хэлэбэ.

Тэрэнэй һ үүлээр  Гаагай мэргэн тогоо н эрүүл ж э, гу р 
бан тогооной хатуухан эдеэнэй архи, гурбан сагааи тохом 
абаад, Х утаанхаяа дахуулаад, Ангарын эрье дээрэ бууба ха. 
Гурбан сагаан тохомоо уһадаад, тэдээндээ элһэ ш эрлээж эр- 
хёод, яаралгүй тамхяа татажа, Энгир мэргэнэй ерэхые хү- 
леэж э һууна ха.

Уданшьегүй Энгир мэргэн Ангарын зүүн  api.e дээр э  
һал сабшажа байһан хэбэртэй үзэгдэнэ. Энэ хүйхэрпш и

* Үйһэн заби— үйһэн онгосо.
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Хутаанхаяа хуйтэн мурөөрнь гэтэж э, халуун мурөөрнь хай- 
ж а ябана алтай гэж э Гаагай мэргэн таагаад:

— Энгир мэргэн, хаана ошохоёо Нал сабшаба гээш эб- 
п 1и?—гэж э һураба. .

— Муу мунхаг ангууш а Х утаанха гэгшые бэдэрж э 
ябанаб. Ангарын зуун  бэедэ оложо ядабаб. Тэрэ хун танай- 
хинаар харагдана, узэгдэнэгүй  гу?

— Тэрэшнн манайдал д а а ,—гэж э Гаагай мэргэн харюу-
<'аба.

— Тиигээ һаа тэрэниие наашань гаргы ш ?— гэбэ.
— Гаргахагуйб.
— Ю ундэ?
— Т эрэ хүнһөөшни би абалитай юм һэм,— гэж э Гаагай 

мэргэн м эхэтэйгээр харюусаба.
— Бишье абалитай байнам. Танда тэрэнээ хоясом тул уу-

ж эн . Мүнвө дээр ээ наашань гаргажа, туһаяа хургы ш ,—гэбэ.
Зай, тиигээ һаа мэргэ түргөн турш алсая. Х эрбээ би

харбалдаанда танда булигдаа һаа, Хутаанхые угэ дуугуй  
гаргаж а угууж эм , -  гэбэ.

Энгир мэргэн бэедээ найданги Гаагай мэргэнэй дурад- 
хал ые хүндэтэй дээрэ хулеэн абаба:

Зай, ямар мэргэ турш аха болонобибди?
— Гурбан сагаан тохом нэгэ бага зайтайханаар сагаал-

<а тодхожо угэхэм . Х эр бэ^ эн э гурбан тохомые ходо харбажа 
шадаал һаа, бай танай болохо,—гэж э хэлэбэ.

— Зай, тиигээ liaa хэмнай урид харбахаб?
— Ү лдэж э дахаж а ябаһан хадаа та харбагтн ,— гээд, 

гурбан сагаан тохомоо нэгэ бага зайтайханаар тодхожо угэ- 
■бэ ха.

Энгир мэргэн гурбан тохомыень зада бута харбажархи- 
хамни гэж э горидоод, номо һаадагаа дээр эһ ээ абан дэлин 
байжа годлиёо табиба. Ьомын ду у н  Ьубарижа, зэнгэй дуун  
зэдэлж э ерээд, хоёр сагаан тохомые ходо сохин гараад, гур - 
бадахи тохомыень сохёод, хан-хун гээд  унашаба.

— Зай, яаба, тудаба гу ? — гэж э Энгир мэргэн Ангарын 
зү ү н  эрье д ээр эһ ээ хашхарба.

- Хоёр тохомыень ходо сохин гарахыеньшье гараа, 
теэд гурбадахи тохомыень ходо сохижо гараагуй годлишни 
унаш оо,—гэж э Гаагай мэргэн хэлэбэш ье, элһэдээтэй нойтон 
хоёр тохомые ходо харбахадаа аймшагтай х у сэ  ехэтэй мэргэн 
■байна даа гэж э гайхан байба.

— Үгы.. эрхыһээм гарахадаа эрш этэйгээр, гарһаамни 
гарахадаа галтайгаар гараа бэлэй. Эпээнһээ болохо юумые 
зада бута харбаха шадалтай агша һэм. Мунөө юундэ тиигэ- 
бэгүй гээш эбиб? Магад, һаянай унтан хэбтэнгуй Хутаанхын  
хойноһоо ябуултаһандаа хүсэ  шадални нэгэ бага буураба  
г ү ? —гэж э Ангарын зуун эрье дээрэ гани галзуу болон бай- 
•ба ха.
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— Зай, минии ээлжээн болобо гү?—гэжэ Гаагай мэргэн 
һуран байба.

—  Тнигэбэ. Танда юу табижа угэхэбиб?
— Гартаа нэгэ юумэ баряад байгаарай. Эрхы хурга- 

найш хара хюмһаар хнһаад, тэрэ сагаалсыеш таһа харахаб,— 
гэбэ.

Энгир мэргэн модоной гэш үүһэ гартаа баряад байба. 
Гаагай мэргэн Ангарын баруун эры- дээр эһ ээ бухайр шара 
номоёо булхайса гатаһан бэеэрээ һомоёо табижархиба. Анга- 
рын зүүн эрье дээрэ байһан Энгир мэргэнэй гартаа баряад 
байһан модоной гэш үүһэ эрхы хурганайш , хара хюмһаар хн- 
һаад таһа харбажа унагааба.

— Зай, помомни хаагуур  тудабаб?—гэбэ Гаагай мэргэн.
— Эрхы хурганаймни хара хммһа хиһаад, модоной гэ- 

ш үүһ э таһа харбан унагаабаш,— гэж э нүгөөдэнь харюусаба.
— Тиигээ haa годлиием наашаиь харбажархигты.
— Болохо, болохо,—гээд , Энгир мэргэн һомыень бэдэ-  

рэн ошобо. Ошон гэхэдэнь, үндэгөө даража һ ууһан тоодог 
дээр э һомонь бууш аһан байба.

— Энэ адхамарайшни һомонь ш уһагүй газар буухагүн  
байна алтай?—гэж э Энгир мэргэн үе наһаараа хүнһөө айгаа- 
гүй ябаһан аад, Гаагай мэргэнһээ айжа, һомыень гэдэргэнь  
харбажархёод:

— Ямар яһаиан, уг  гарбалтиай хаанаһааб? - г э ж э  һураба.
— Х үлм өенгэб,—гэж э Гаагай мэргэн харюусаба.
— Мяханай муу хүзүүн дэ, хүнэй муу хүлмөөнгэдэ! 

гэж э нэрэ үгоөд, Энгир мэргэн гэдэргээ сухариш оо һэн гэл- 
сэд эг  юм.

M.)i)Л НА АТА г .
Мээл баатар гээш э өнрингвө үе наһан соо ямаршье шам- 

Оай мэргэн баатарнуудта июргаа шоройдоогүй, хододоо бай 
абажа ябаһан юм гэхэ. Энэ баатар залуудаа хариин хаанай 
за л у у  баатарай эеэгэгэйнь атаа мэеэ буляалдажа, хододоо 
дай сэр эг хэж э байгаа ха.

Һүүлшын ехэ дайнда Мээл баатар зал уу баатарай эсэ -  
гыень даража, байгаа абаһан байба. Т эрэнһээ хойшо олон 
ж эл опюисо, дайн сэр эг дуулдахаяа болибо.

Мээл баатарай дала хүр эж э, үбгэрхэ наһандань ороп 
нютагтань су у т а  баатар түрэбэ гэж э дуулдабагүй .

Энэ үсдэ хариин хаанай зал уу баатар хорнн таба хүр э-  
ж э, мүн бэеэ бэелбэ хаб гэж э һанаад, эсэгы нгээ дарагдаһан-
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да үһөө хиһааниинь хүдэл ж э, Мээл баатарые дайлан орохоор 
түхеэрбэ. Энэ баатар гурбан зуун  сэрэг абаад, Мээл баата- 
рай орон шотагта добтолон орожо орэбэ ха. Тэрэ баатар  
ер ээд  байхадаа:—шамда дайгаар орожо ерэбэб, тулаха боло- 
болшни хоног (ч)о хүлеэхэб. Үлэ тиибэл мэнэ гэһээр добтолон 
орохом,—гэж э Мээл баатарта түргэн элш ээр захяа хүргэн  
байба ха.

„Залуу хүн эдирхүү-, гүлгэн нохой ш үдэрхүү  байдаг 
юм. Тулаха һанаатай хадашни, турш аад ү зэ е “, — гэж э Мээл 
баатар үбгэрһэнш ье һаа, түргэн элш ээр харюу табиба.

За л у у  баатар тиимэ харюу абамсаараа:
— S'mxii яһаа шаналхагүй байба алтайш? —гэж э сухал- 

тайгаар дуугараад, Шамшын шара талада олон һэеы гэрнүү- 
дые табижа, хүлеэн байба.

Мээл баатар хариин баатарай сэр эгүүд эй  тэндэ байра- 
шаһые мэдээн дундаа м эдэж э, ганса хүниие хаж уудаа абаад, 
тэдэнэртэ дүтэ шадар бууба.

Мээл баатарай үбгэрһэн гээш энь хүнэй харал үзэлгүй . 
Д ээд э  зубхиинь арһан нюдэн дээр ээ унанхай. Уралынь үрган  
д ээр ээ  унажа, үргэниинь ү б сү ү н дээ  туланхай байба.

— Зай, шимни мэнэ байсар Шамшын шара талада о ш о 
жо, зал уу баатартай уулзаха болобош. Манай баатар танһаа 
тамхи эрюулнэ гээрэй. Тэгрэ һамбаандаа али хирын бэетэйб, 
тэрээнииень һайн шэпжэн абаарай,—гээд , Мээл баатар ганса 
хүниие элш э болгон табиба.

Тэрэ элшын Шамшын шара талада хүрэн дүхэн  ошо- 
ходонь, һэеы гэрн үүд яаха аргагүй олон байба. Тэрэ олон 
гэрнүүдэй дунда үндэр нэгэ һэеы гэр харагдана. Үндэр гэ- 
рэй хаяадань ошожо, элшын шагнахада, няд гэмэ дуутай  
хүнэй абяан тарана. Мүнөе зал уу баатар гээш энь энэл гэр  
соо һууна алтайш гэж э һөөмэйлөөд, гэрэйнь үндэрые хэм- 
ж эж э үзэхэдэнь, найман алхам тухайтай байба. Тооно үрхэ  
тушаань хэмжэн батсаахадань, арбан зургаан алхам ш ахуу- 
тай болоно.

Тиигээд мүнөө элш э тэрэ баатарай һ ууһан  һэоы гэр- 
тэнь оробо ха, Ороходонь залуу баатар забн тодхоод, үрх;-* 
тооно туш аагаа һууба. Ь уухадаа тооно үрхэеэ толгойгоороо 
дайран алдан һ ууба. Энэ баатарай хоёр таладань юһэн та.м- 
гын хоор тогоон соо шарахан сай бусална, тогоон бүринь 
дүрбэ дүрбэн хүн зогсоно. Зал уу  баатарта ээлж ээ ээл ж ээгээр  
сай аягалжа үгэнэ. Мүнөө элш э тэрэ баатарые амаршалан 
мэндэш элээд:

— Манай Мээл баатар тантай танил болохын тулада, 
тамхи эрю улбал,—гэж э хандаба.

Хариин баатар багса улаан тамхи гаргажа ү гэх э  дээр ээ  
иигэж э хэлэбэ:
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— Мээл баатар үхэхэһөөн ур да тээхэнэ гэдэһэнэйнгээ  
шарласа тамхи татажа абаг даа гэж э намай хэлэнэ гээр эй ,— 
гэбэ.

Мээл баатарай элш э хариин ороной баатарай байра бай- 
далыень гүй сэд  ш энж эж э, бусаж а ерээд, баатартаа багса 
улаан гамхи ү гэх э  зуураа зал уу баатарай хэлэһэн  үгыень 
дууһ ан  хэлэж э үгэбэ.

— Хэнэймнай гэдэһэн  урид шарлана ааб, хаража ү зү ү -  
жэмди,- гэж э Мээл баатар зэбүүрхэн эноэгээд, элш этэйгээ  
сугтаа ошожо, нэгэ жалгын хүндыдэ хонолго бариба.

Хойто үглөөгүүрнь, хонгор шара наранаар һэб һабхан 
һалхин һалхнлба, һэмжэн эреэн үүлэ татаба. Удаа удаа һал- 
хилба, улаан тооһо татаба.

Иигэжэ байха үедэ Мээл баагар нойрһоон һэриж э, үн- 
дыжэ хараад:

— Ши болдог дээрэ гараад, хаража байгаарай. Зал у у  
баатарай еэр эгү ү д  хайшаа ябагша ааб?— гэж э элш эдээ за
хяад, да хин унташана.

Хариин баатар үглөө бодоходоо ш энээ тамир алдаһан 
байба. Сайлаһанайнгаа һ үүл дэ сэр эгтээ иигэжэ хэлэбэ:

— Мүнөөдэр Мээл баатарые дайлаадшье яалайбди. Һ у- 
хэ далайса гозуули амарха гэдэг бэлэй. Убгэн хунэй хоног 
соошьс амиды ябаһаниинь заа бэшэ. Бидэ холын аянда яба- 
һап хадаа амаржа зали абая,—гээд, залуу баатар олон һа- 
хю ул табяад амарба.

Мээл баатарай элш э болдог дээрэһээн бууж а ерээд:
— Хариин баатар мүнөөдэр хаанашье ошоогүй, газаагаа 

олон һахюул табиһан хэбэртэй, -  гэж э хэлэбэ.
Элшынгээ ү гэ дээр эһ ээ Мээл баатар нэгэ һанаа абажа, 

элш эдээ хоёр нюдэнэйнгөө зубхинууды е зомгоолоор тэр тэдүү- 
л ээд , иигэж э хэлэбэ:

— Зай, энэ үдэры е хэбсээнэй1 үдэр  гэж э тоолохо хэ- 
рэгтэй. Хариин дайсаниие орон нютагһаан-зайлуулаа һаа зай- 
луулж а, үгы һаа үгы. Баатар хүнэй ёһо гурим иимэ том. Би 
мүнөө үдэш элэн хойто хадын оройдо гараад байхаб. Ши ха- 
ранхышаг боломсоор хариин баатарай гэрыень гурба той- 
роод, нюрганайнь гол али туш аа байнаб, тэрэниие тон нари- 
наар мэдэж э абаад, тэрээн тушаань хэтэ сахюураа зурагад  
байса сахиһаар, хаж уу тээш ээ зайлаарайш. Тэрэ дарыгаа 
үүдэидэнь ошоод, шагнаад байгаарай,—гэж э элш эдээ захяа 
үгэбэ.

Мээл баатар номо һаадагаа ара бэедээ ахажа, хойто ха- 
дынгаа хормойе үгсэн махай гаража, шорго орой дээрэю . 
заби тодхон һууш аба.

Элшэшье баһа оройхон болгоод Шамшын шара хээр  тээ
шэ маряан ошобо. Х үр эхэ газартаа хүрэн духэн  ошоходонь,

1 Х э б с э э н —тэмсээн.
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хариин баатарай харуул  хайгал д ү тэ  түһэр  табихаар бэш э  
хэбэртэй. Ямар арга м эхээр хаби шадар орохомни ааб гэж э  
элш э бодолгото болоно. Байн байсараа хараа таһаржа, харан- 
хышаг болоно. Элшэ эльгэдээд  һолжоро һолжорһоор хариин 
баатарай гэрэйнь хаяада туласа оробо. Һэмээхэн гэрыень  
гурба тойроод, тэрэ баатарай һ ууһан газарыень тон һайнаар 
багсаажа абаад, шорганайнь гол туш аа хэтэ сахюураа сахи- 
жархиһоор, элш э ха ж у у  тээш ээ зайлан гараба. Х а ж у у  тээ- 
ш ээ гарахатайнь ш ахуу гэр соо л ус гэһэн  абяан гараһан  
шэнги болобо. Элшэ уудэндэнь ошоод, шагнаад байна. Шаг- 
нажа байхаһаань хойшо хариин баатар хоёр аяга сай уугаад, 
гурбадахиие аягалжа байхадань:

— Зай, хүрөө даа. Сай ууж а h yyxa  саг бэш э болобо. 
Һомон тудашаба гу , ал и яаба гээш эб? Досооһоомни һомоной 
зэбэ амтатажа байна, —гэж э хэлэхэтэйнь са су у  Мээл баата
рай элш э гэнтэ тэндэһээн угы болошобо.

Мээл баатар хадыпгаа орой дээр эһ ээ бууж а, жалгын 
хунды соо ороод, элшэмни ямар мэдээ асарагша ааб гэж э  
хулеэн һууба, тэрэ уедэнь элш э ерэбэ.

- Зай, юун болооб?—гэж э Мээл баатар Һ у раба.
— Х этэ сахю ураа сахимсаараа, уудэн дэ ошоод шагна- 

хадамни, тэрэ баатар хоёр аяга сай уугаад, гурбадахиие  
аягалхаяа байхадань:— „Зай^хүрөө даа. Сай ууха саг бэш э  
байна, һомон тудаш аба ха. Досооһоомни һомын зэбэ ам
татажа байна,—гэж э хэлэ^ыонь дуулаад, хэр эг бутэбэ гэж э  
һанаад, наашалаа һэм. Т ээ наана ерээд ябахадамни, сэрэ- 
гинь шаг ш ууяан, уйлаан хайлааи боложо байбал, — гэж э  
элшэнь мэдуулбэ.

— Эрхыһээмни гарахадаа эрш этэйхэн гарабаа гу гэж э  
һанаа һэм. Мун лэ байгаа. Зай, гиихэдээ болоо даа,— гээд, 
Мээл баатар элш этэйгээ мяханай таргые туудэбш эдэ сонгоо- 
жо, арзын хатууе уугаад, амаржа унташабад ха.

Хойто углөөниинь болобо. Хара һалхин мушхарба. Хара 
у ул ээр  тэнгэри бурхөөбэ. Мээл баатар нойроо сэлм ээж э, 
углеөнэйнгөө сай ууж а дуур гээд:

— 'Т эрээхэн болдог дээрэ гаража, хараад орэл даа,—
гэбэ.

Болдог дээр э элгпын гаража харахадань, хариин баата
рай сэр эг урда дээбэриеэ хойшоиь х у у  татажа, хойто дээ- 
бэриеэ урагшань х у у  татажа, арбагай эрбэгэй болон байһаар, 
мордожо ябашаба ха. Ябаһан хойнонь хариин баатарай Ьуу- 
һан гэрэйнь хаяада нэгэ шара тэмээи шэнги юумэ хараг- 
дана ха.

Элшэ ерэж э хараһан үзэһэнөө х у у  дууһ ан  Мээл баа- 
тартаа хэлэзкэ угэбэ.

— Х атууһаан халтираад, хойшо эрьежэ орэхэгүйгөөр  
талиибад гу , шолмодшии? -  гэж э Мээл баатар х у р -х у р  абяа 
гарган энеэбэ.
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— Байза, нэгэ юумэ хэл эхэ юм аад, мартажархиба хаб. 
Тэрэ баатарай һ ууһан  гэрэй хаяада нэгэ тэм ээ хаяад ябаша- 
бад. Тэрэнээ эбэрээһэн юм гү , яаһаншье юм даа,—гэж э эл- 
шэнь нэмэжэ хэлэбэ.

—  Зай, ямар тэмээ хаяаб, ошожо у зэе , —гээд , Мээл баа
тар элш этэйгээ ошобо ха. Шара тэмээ хаяад ошоо гэж э һа- 
наһаниинь хариин сэр эгү ү д  залуу баатараа тала хээрэ хаяад, 
тонилшоһон байба.

Хоёр баатарнууд урда тээнь нюур нюураа харалсаагүй  
байһан аад, мүнөө тэрэ хоёр баатар хоёр тээһээн  уулзаж а, 
амар мэндэ һуралсаи байбад ха.1

— Зай, убгэн баатар, танай тухай балшар бага наһан- 
Ьаан дуулаа һэм. Ээмтэ хүндэ диилдээгуй , эрхытэ хүндэ  
газардаагүй ябана гэл сэд эг  агша һэн. Ү бгэрхэ наһандаа мэнэ 
багта х ү сэ  шадалынь буураа бэзэ гэж э һанаа һэм. Т еэд тэ* 
рэмни тиимэ бэшэ байшоо. Тэрэш ье тэрэ, дү ү р эһ эн  х эр эг  
бэзэ. Зай, та намайе ю ундэ мэхэлж э алаха болобот?

— Та эндэ юундэ ерэбэт? Үхэлөө бэдэрж э ерэһэн ха- 
датнай, танай бэе мяхые зобоонгүй алаһандамнай, баярлаха 
ёһотойт.

— Г,и зал уу хун байнам. Алтай дэлхэй  дээрэ намда 
ушөө ябажа боломоор байгаа.

— Алтан дэлхэй дээр э ябаха дуратай һаа, гэртээ һ у у -  
хаяа яаба гээш эбта, зал уу баатар? Али орон нютагтнай 
тнндаа багадаба гу?

— Алаа хадаа баатһр гуримаар алаха байгаат. Т эрээн- 
дэ муулахагүй һэм.

— Та, манай орон нютагта хулууш аар добтолон орожо 
ерэхэдээ, орохомнай гу, али угы гу гэж э манһаа асуугаа  
һэн гут? Тиихэдэ бидэ танине хайшан гээд алахабибди гэ
жэ асууж а байха аалди?—гэж э Мээл баатар хариин баатарыо 
наада барин байба.

Тэрэ баатар, юуншье гэж э харюу у гэх э  ш адалгүй боло- 
ходоо, нюдөв анин хэбтэһээр:

- I i omo  зэбэеэ ходолжо абагты,—гэж э хэлэбэ.
— Зай, хэнэймнай гэдэһэн  урид шарлаба гээш эб?—г э

жэ асуугаад, Мээл баатар дайсанайнгаа хоёр далынь хоо- 
рондо адаад байһан һомоёо ходо татан ябаба,тиихэтэйнь хам- 
та тэрэнь амяа табижархпба ха.

Далан иаһатай Мээл баатар хоёр нюдэнэйнгөө зубхиие  
зомгоолоор тэртэдуулж э байгаад, һүнинн харанхыда хэтэ са- 
хюурай галай зурагад гэхэ зуур а мэргэн шагаасаараа вврин- 
гвв орон нютагые хариин дайсанһаа аршалжа шадаа һэн 
гэдэг.
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Л1ТАТАЙ ҮБГ.Ш АНДРИЯН.
Үни урда сагта аргатай убгэн Андриян гэж э иэрэтэй  

нэгэ угытэй хун аж аһууһан юм һэн ха. Энэ хадаа зөори 
гэхээр  гансахан набтархан хээр моритой байгаа.

Н эгэтэ аргатай убгэн Андриян хутагаяа буһэдөө зу у -  
ж э, хээр морёо э м э э л л э ж э  унаад, ш урбуурээ бургааһа ху -  
халжа асархаар ойдо гараба ха.

Тиигэжэ ябасарнь, томо гэһэи бэетэй хоёр баатарнууд  
ой соо харагдаба. „Дэлхэй дээр э бидэ хоёр баатарһаа х у с э -  
тэй баатар байхагуй" гэж э будуун  нарһанда тэмдэглэн бэ- 
ш ээд, тэрэ хоёр баатарнууд сааша ябашаба.

Аргатай убгэн Андриян тэрэ тэмдэг бэшэгые уншаад, 
айһандаа намһаа ехэ ямар баатарнууд ябаа гээш эбта, би 
дэлхэй дээрэ эгээ хусэтэй  хун гээш эб гэж э бэш ээд, саашаа 
ошобо. Тэрэ хоёр баатар убгэнэй бэш эһэн тэмдэгые узөөд, 
энэ манһаа ехэ хусэтэй  юун байха бэлэй гэж э һанаад, хой- 
ноһоонь намнан ошобо. Хоёр баатарай х у сэж э ошоходонь, 
багахан хээр  моритой убгэн ябажа ябаба.

— Хэн гээш эбш и?—гэж э хоёр баатар һураба.
— Намһаа юу һураж а байгаабта? Тэндэ модон д ээр э  

байһан тэмдэг хараагуй аалха?—гэж э убгэн харюусаба.
— Танине манаар хамтярха гу гэж э урнхаа ер ээбди ,— 

гэбэ хоёр баатарнууд.
Хамтархада яаха һэм ,—гэж э убгэн хэлэбэ.
Тиигээд гурбуулан хамтараад, саашаа ябабад ха. Нэгэ 

газарта ошожо, амаржа хонобод. Тэндэ хонолгын боложо бай- 
хадань, „манда углөөдэр дайн ерэхээр  байна. Ерэжэ туһалал- 
сы т“ гэһэн уряал хаангуй хара зонһоо ерэбэ.

— Энэ убгэмнай мэдэнэ б э зэ ,—гэбэ хоёр баатар.
Убгэн нэгэ баатарые сэхэ заажа:
— Ши яба!—гэбэ.
Тэрэ баатар һэлмэеэ зууж э, мордожо ошоод, олон мян- 

ган сэрэгы е дууһан  хюдаад ерэбэ.
— Зай, юу хэж э ерэбэш ?—гэж э убгэн һураба.
— Тэрэ олон мянган сэрэгы е угы хэж э ерэбэб ,—гэбэ.
Тиигээд амаржа хэбтэж э байхадань, „бури олон дайсан

ерэбэ л, туһалыт, абарыт,“ —гэж э баһа уряал ерэбэ.
Убгэн нугөөдэ баатараа ши яба гэж э эльгээбэ. Тэрэ 

баатарынь удаан болгонгуй харатан дайсаииие дууһан  алаад 
булаад, ерэж э үбгэндөө м эдээсэбэ:—Дайсаииие дууһан  хю- 
дабаб.

Тиигээд мун баһа амаржа байхадань, баһа уряал ерэбэ. 
Түрүунхиһээмнай бури олон дайсан ерэбэл гэж э уряалан 
байба. Убгэн бодолгото болон:— Би өөрнө ошохомни,—гээд, 
м уу морёо бариха гэхэдэнь, хоёр баатар өөрынгөө нэгэ мо- 
риие барижа угэбэ.

— Манай һэлмэ зу у гээд  ошогты,—гэбэ.
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— Танай һэлмые зүүнхаар, өөрынхиеэ зүүгүүж эм . Ми
нни һэлмэ бодорхой һайн байха,—гээд , морин дээрэнь гара- 
ба. Морёо унахатайнь хамта, мориниинь гүйш эбэ. Нэгэ дү- 
рөөгөө дүрөөлжэ ш адангүй эм ээлдээ аһаад ябашаба. Модоной 
хаж уугаар гүйлгэж э гарахадаа, һула монсоржо ябаһан дү -  
рөөгөөрөө модоной гэш үүһэ дэгээдэж э, тзрэ модо үндэһөөрнь  
огло татан абаад ябашаба. Олон дайсан тээш э гү^ягэж э оро- 
ходоо, тэрэ модоороо дайсаниие дууһ ан  ш эрбэж э, унды сун- 
ды унагааба. Үбгэн, тэрэ модоо дүрөөһөөн мулталха аргагүй  
байһандаа, хоёр баатарнуудһаан эш эж э, яахашье аргаяа ядан 
байба. Тиигэжэ байһаар һанаа абажа, морёо хурдаар гүйлгөөд, 
гэнтэ зогсооходонь, тэрэ модониинь унащаба. Одоол энэшни 
һалаба гэж э нүхэдтөө ошобо.

-  Зай, үбгэн, юу хээд  ерэбэбш и?— гэжэ хоёр баатар- 
н у у д  һуран байба.

— 10у хэхэ һэнбиб! Д ууһаад  ерээ б эзэб ,—гэж э тэдэ 
хоёроо айлган татан сухалтайгаар дуугарба. Т иигээд амар- 
жа хоножо байхадань, баһа уряал ерэбэ.

— Д элхэй дээрэ юун юундэшье диилдээгүй баатар ерэ- 
бэл ,—гэж э хэл згдэж э байба. Аргатай үбгэн Андриян, тэрэ  
хоёр баатарһаан айһандаа, тэндэ ошожо алуулж а яһаа амар- 
һамни дээрэ гэж э бодоод:

■— Таанар юун гэж э ошолойбта даа, битнай ошохол бо
лоо бэзэб ,—гээд , хээр морёо унаад ошобо. Аргатай үбгэн  
Андриян, тэрэ баатарһаан айһандаа, нюдөө бүдөнр боогоод 
ябаба. Энэл багта уш аржа бариха болоо хадаа гэж э шодөө 
захагад гүүл эж э харахадаяь, амгалан һ ууһан  арад зонние 
дайлажа ябаһан тэрэ баатарынь оёортонь тулгалш агүй гүн- 
зэгы шабарта хоолойсоо орошоод байба. Энэшни яагаа һайн 
юм гэж э һанаад, моринһоон бууж а, хоолойонь оголжо оробо. 
Үглөөнһөө тайража эхилһэн хүн үдэш э болосор тайраад, 
ясэһэн тулиһан гээш энь аргагүй боложо, сайгаа бусалгажа  
уухаяа галаа түлиж э захална. Тиихэдэнь баатар:

— Алаха хадаа зобоонгүй үтэр  түргэн ала!—гэбэ.
— Паран үшөн эртэ байна. Х үл еэж э бү ядалш и!—гэбэ.
Сайгаа уугаад, үдэш э болотор тархинень тайража дүүр -

т’ээд, баатарай тархииень морннойнгоо һ үүл дэ монсоглоод, хоёр  
баатартаа ошобо.

— Зай, үбгэн, юу хэж э ерэбэт?—гэж э хоёр баатарнууд  
угтан байба ха.

— Юу һураабта? Тэрэниие харагты!—гэж э тархи т э э й э  
заана. Гурбан баатарнууд амаржа хонобод ха.

Хоёр баатар түлеэ суглуулна. Аргатай үбгэн Андриян 
сарнууды е асаржа, алаха баатай болоно. Үбгэн, сарнуудаа  
дааха аргагүй болоходоо, сарнуудайнгаа эбэрнүүды е холбон 
уяж а байна. X oi;p баатар, үбгэнөө хүлеэж э ядахадаа, хойно- 
һоонь ошоно:

— Яагаа удаан болобот, үбгэн?
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— Ю угээ ү л ү ү  ажал гаргажа, нэгэ нэгээр абаашажа 
тулихабибди? Арбан табан сараа нэгэмүһэн үргйлөад абаа- 
шаха гэж э байгааб,— гэбэ.

- Ай, зайлуул! Нэгэмнайшье мүнөө дээрэ хүр өө ,—гээд , 
нэгэ баатарынь сараа ургэлөөд ябашаба... Уһанда ошохо уб-  
гэнэй ээлж ээн болобо. Х оёр баатар сараа бүхэлеэр арһан- 
һаапь мулта татан абаад, энэ арһан соо дүүр эн  уһа асара 
гэж э у'гэбэ.

Убгэн нойтон aphaa арай гэж э даажа уһанда ошоно. 
Арһатай уһа дааха аргагүй болоходоо, мэхэеэ гарган, гол  
горхоо хундэлэн боохо гэж э байба. Хоср баатар хул еэж э  
ядаад ерэбэ.

- Энээхэн соохи уһаар юун садаха байхаб. Гол горхо- 
ной уһые хаж уугаараа урдахуулая ,—гэбэ. Хоёр баатарынь 
унтаха газарнай уһан шабар болохол, бу тиигэел даа гээд , 
арһатай уһаа нэгэ баатарынь үргэлөөд ошожо, мяхаа шана- 
жа, гурбан газар хубаабад. X oi;p баатар хам хум гүүлэн зал- 
гиж архёод, яһа уһ ы ен ь,j^^iap амаараа турьяжархиба. Убгэн  
нэгэ хэдыень отолжо эдеэд , садашаба.♦

— Унтаха нойртоо дарагдаба губ? Эдихэ дурам үгыл 
гээд ,— унташаба. Баатарнууд арбан табан хоног соо Ьэрин- 
гуй унта0а. Убгэн тэрэ үедэ хоёр сараа наймаалаад байба. 
Баатарн у у  дай Һ э р п х э д э :

— Битнай хоёр сарай мяхые эдибэб, —гэбэ.
- Манда ехэ туһа хүргэһэнэй тула, хэндэтнай шагнал 

угэхэ болобобибди?—гэж э арад зон ерэж э һураба.
- Энэ убгэн м эдэхэ,— гэж э хоёр баатарнууд дуугарба.

Убгэн хэлэбэ:
— Бидэ гурбан ахадуунэр шэнги хадаа хэн хэнээ м уу-  

шалха аргагүй гээш эбди. Хэмнай хабтагай ш ул ууе у ha га* 
раса дэбһэнэб, тэрэмнай шагнал абууж ан,—гэбэ.

— Зуб, зуб?—гэбэд.
Хоёр баатар хабтагай ш ул уу  дэбһ эбэ—уһан гарабагуй. 

Убгэнэй ээлж ээн ерэбэ. Убгэн гуталайнгаа турии у р у у  уһа  
хэж эрхёод, гуталаа дэлбэ дэбһэбэ, тиихэдэнь хабтагай ш у- 
л уун  дээр э уһан гараһанш уу боложо, т а н д а  хүртэбэ. Тин- 
гэж э аргатай убгэн Андриян „бүхэ“ гэһ эе  баатарнуудай дун
да алдар солотой боложо, амгалан гэртээ бусаж а, ажана Ьуу- 
ба гэхэ.
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ГУРКЛН АХАДҮҮНЭР.
(Д а л а  и х у д а л . )

Урда сагта гурбан ахадүүнэр сугтаа һ ууж а байгаа гэ
хэ. Н эгэтэ гурбан хубуун түлеэ залһаа бэлэдхэхэеэ ойдо 
гарабад ха. Орой боложо, хонолгонь болохо болобо.

Галаа абаха гэхэдэнь, хэтэ сахюурынь байбагуй. Т эдэ- 
нэр, гэртэһээн яаралтайгаар түхеэрж э гараһандаа, хэтэ са- 
хюураа гэртээ мартажархиһан байбад ха.

-  Ээ, иигээд байхада яалгайб?—гэж э гурбан ахадуунэ- 
рэй хөөрэлдэж э байха үедэнь, холоһоо ой соо хугш эн арьяаг 
нарһанай у зуур та  гал харагдаба.

— Зай, манай золдо тэндэ гал байба аалтай? Битнай 
ябуудтаа галда ошоод ер эһ у ү б ,—гээд , эгээл  аха х убуун и и н ь' 
тэрэ гал тээш э ябашаба.

Аха хүбүүнэйнь тэндэ ошон гэхэдэнь, галай дэр гэдэ  
нэгэ убгэн һууна.

— Намда галһаан үгы т,—гэж э хуб у у н  эрнбэ.
-  Намда дала дахин худалаар хэлэж э шадаа һаа, гал 

абахаш, шадаагуй хадашнн, зудан дээрэһээш нн гурбан хур- 
ган ургэнөөр буһэ зүһ эж э абаад, гал үгэнгүй  табнхаб,—гэбэ  
тэрэ үбгэн.

Х убуун , яахашье аргагуй болоходоо, тэрэ убгэнтэй зуб- 
шөөд, худалаар хэлэж э эхилбэ. Ямаршьегуй худалаар х эл э
жэ байһаар, нэгэ үгэ үнэн болоһон ушар хөөрэж э, убгэндэ  
баригдашаба.

Х элсээнэй ёһоор, убгэн тэрэ хубуунэй  зудан дээр эһ ээ  
хондолойдонь хүрэтэр  гурбан хурган ургэнөөр буһэ зүһ эж э  
абаад, галгүй табиба.
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Ахынгаа галгуй ерэхэдэнь, дунда хүбүүн  хороо буса- 
лаад, би аеаржа шадахаб гэясэ хэлээд , ябашаба. Ү бгэндэ  
ошоод:

— Үбгэн, намда гал үты т,—гэж э эрибэ.
— Дала дахнн намда худалаар хэл ээ haa, гал абажа 

шадахаш. Үлэ тиигэбэл зудан дээрэһээш ни гурбан хурга  
үргэнөөр бүһэ зүһэн  абахаб. Зүбтэй  гүш ?—гэж э һураба.

Д унда хүбүүн  элдэб олон юумэ хөөрэж э эхилбэ. Х эл э- 
хэдээ  нэгэш ье үгэ худалаар хэлэж э шадабагүй. Үбгэн баһа 
тэрэ хүбүүнэй  нюрган дээрэһээнь бүһэ зүһ эж э абаад, гал  
үгэн гүй  табиба.

— Яагаа ж эгтэй юм! Таанарнн худалаар хэлэж э шада- 
хагүй хат даа. Битнай турш аад үзэһ үүб . Гомдолто хүн гур- 
ба тэхэридэг юм,—гэж э эгээ бага хүбүүн  үбгэнэй гал тээш э  
ошобо.

Бага хүбүүн  ошоод, үбгэнэй хэлэгш ы е зүбш өөхэтэйгөө  
хамта, үбгэнэй зүгһөө иимэ эрилтэ табиба:—Х эрбээ би д у у -  
һан дала дахин худалаар хэлэж э шадаа haa, танай зуда  мя- 
хан дээр эһ ээ бүһэ гурбан хурга үргэнөөр зүһ эж э абахаб. 
Тиигээд минии хэлэж э байха үедэ , нэгэшье үгэ дуугар ха  
ёһогүй т,—гэбэ. Үбгэн тэрэ хэлэгпш ень дууһ ан  зүбш өөбэ.

Бага хүбүүн  галайиь д эр гэд э  айлшан зангаар заби тод- 
хожо һуугаад, далан худал  хэлэж э эхилбэ. Үбгэн нэгэш ье 
ү гэ  таһалангүй шагнажв, һууна. Э хилхэдээ иигэж э эхилбэ:

— Анхандаа бидэ эсэгын дүш эн хүбүүн  байгаа һэмди. 
Манда нэгэ гүүн бни һэн. Тэрэ гуумнай соохор, соохорынь 
мүи дүш эн соохор байба. Д үш эн ахадүүнэр, гү ү гээ  уиахадаа. 
л эж ээд соохор дээрэнь танюуһаар һ уудаг һэмди. Минин 
һ ууха  соохор хадаа гүүнэй һ ү ү л  у зу у р  дээрэ һуухаар  оног- 
доо һэн. Тиигээд бидэ, дүш эн х ү б ү ү д , гү ү гээ  унаад ябадаг 
байбабди. Хабар болоходо эсэгэмнай будаа таряа таригты  
гэж э манаа гаргаба. Газараа хахалхадаа, бидэ өөр өөрынгөө 
соохор дээрэ һуугаад  хахалбабди. Намар болоходо будаамнай 
айхабтар бүшмэгөөр ургаж а, бидэ бүгэдөөрөө ехэ хүхибэбди. 
Хаанаһаашьеб гэб гэнтэ харагдаа үзэгдөөгүй  олон ш убууд  
бии болоод, будаагаймнай эдеэе тоншожо захалба. Колос бу- 
ринь нэгэ нэгэ ш убууд  һ ууж а байба. Х убхай хуш уутай ш у- 
буун ууд һ аа  будаагаа хамга-алжа абая гэж э хэлсэбэбдя. Гүү- 
нэйнгээ һ үү л дэ  мунса мугы уябабди. Гүүнэймнай һүүЛ ээ  
хайша хайшань шарбахада, мунса мугыда ш у б у у д  сохигдо- 
жо, үхэлсэл байба. С углуула суглуулһаар  байтарнай, амбаа- 
раар дүүр эн  элдэб ш убууд  сугларш аба. Эднхэ хоол юумэн 
элбэгж эж э, булта бүдүүн  боложо, ү ү д ээр ээ  гарахадаа арай 
гэж э эрм эгээш ээ гарадаг болобобди. Тиигээш ье һаа түр үү-  
нэйхи хэбээр ээ гүүн дээ һундалдаад ябажа байбабди.

Н эгэтэ хүн бүхэн соохор дээр ээ һ уугаад , гүүгээр ээ  га- 
зар хахалжа байбабди. Г үүгээ муухан эдеэллэж э, тэрэмнай 
унаанда дарагдажа, гойр годлидоо оротороо муудаш аба. Х о-
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лоһоо хабиргыень тооломоор боложо, нара һара нэбтэ хара- 
маар болошобо. Гүүмнай анзаһа ашаагаа даахаяа болёод, 
хоёр боложо унашаба. Бидэ тэрэнэй хондолой сээж э хоё- 
рыень арай гэж э няагаад, бургааһаар үдэбэ хадабабди.

Гүүмнай байн байтараа баһа гол орошобо. Т эрээгээрээ  
ямаршьегүй ажал х ээд  ябажа байнабди. Тиигэжэ байһаар 
гүүмнай баһа м уудаад, хойш огүй үхэж э талииба. Алнхан- 
шье аргаар тэрэ гү үгээ  амидыруулжа шадабагүйбди. Үнгэр- 
хэ сүхэрхэдөө тэрэ гү ү гээ  газарай мужаа дээрэ хаяжархи- 
бабди.

Г үүгээ үдэһэн  бургааһамнай хура бороодо дэбтэж э, тэн- 
гэриин нюдэ тэһэ хадхамаар һуга ургаба. Бидэ' дүш эн аха- 
дүүн эр  тэрэ модон өөдэ дамжа дамжаһаар тэнгэридэ гаража, 
Эсэгэ Малаан, Эхэ Юрандаа орожо, тараг сагаа табюулжа, 
саратай зөөхай ш ануулж а эдин, пигэжэ хүн д эл үүл дэг боло- 
бобди.

Н эгэтэ бидэ дүш эн ахадүүнэр Эсэгэ Малаанайда хүндын 
һайгаар хүндэлүүлж э һуубабди. Тпихэдэ Эсэгэ Малаан хэ- 
зээ хэзээнэйхиһээн урин дулаанаар угтаа һэн . Эхэ Юран 
амтата эдеэгээр  угтаа бэлэй. Удаалагша тэнгэриш үүл тэндэ 
ороно, гарана хэбартэй. Тэнгэриш үүлэй олон хадань, нэрэ 
обогыень м эдэж э абамаар бэш э байгаа бэлэй.

Тэндэ гуталнуудай хомор дутамаг дээр эһ ээ олонхи 
тэнгэринүүд гуталгүй, хүл нюсэгөөр ябанхай байна. Бидэ 
тэдэнэртэ һайн үнэ сэнгээр гуталнууды е худалдадаг боло- 
бобди.

Тэнгэри дээр э һуугаад  харахадамнай, доодо замбн 
дээрэхи  үхэр  малнууд тураж а, нэгэ үхэр  нэгэ илааһанай 
андалдаанда ошожо байба. Манай нютагта илааһан тоо том- 
ш огүй олон һэн. Бидэ бүгэдөөрнө хуһаа дамжан газарта буу- 
гаад, тулам ту.ламаар илааһа суглуулбабди. Хэды арбаад 
•гулам илааһа суглуул аад, мүльһэн д ээгү ү р  һолжорон, да- 
лайн урда бэедэ гарабабди. Тэндэ илааһан үнэ ехэтэй байба. 
Илааһануудаа үхэр  малнуудаар агсаад, ехэ олон үхар малтай 
болобобди.

Малаа далай тээш э тууж а ерэбабди. Тэрэ үедэ далайн 
мүльһэи унажа, яахашье аргаар гаталжа гарашагүй боло- 
шоод байба. Б үгэдэ үхэр  малаа алажа, өохыень хайлуулаад, 
далай у р у у  хаясагаабабди. Далайда хаяһан өөхэмиай хүрөөд, 
ёһотой хүүр гэ боложо үгэбэ. Олзо омогоо абаад, тэрэ өөхэи 
х ү ү р гэ  дээгү ү р ээ  ябаад, нүгво таладань һаадгүйхэн бултаа- 
раа гарабабди. Ү хэр малайнгаа арһаар олон гуталнууды е  
оюулаад, хуһап модоороо абиран, тэнгэридэ гарабабди. Тэрэ 
гуталнуудаа тэнгэринүүдтэ үнэ ехэтэйгээр худалдабабди. 
Тэрэнһээ хойшо тэнгэринүүд гуталнуудтай боложо, хул ню- 
сэгөөр ябахаяа болишонхой.

Минии ахадүүнэр бултадаа газарта бууж а, бинь гансаа- 
раа тэндэ үлэбэб. Тэндэхи тэнгэриин басагад яаха аргагүй
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сэбэр  һайханууд. Намтай гэрлэхэ дуратайшье һаа, хууш а-  
най эсэгэ  үбгыи гуримай ёһоор, газарай хүндэ ошохо ёһо- 
гуй  байба. Тэдэнэртэй гэрлэхэ аргагүй болоходоо, мэндэш э- 
л эл сээд , доошоо буухаар ерэхэдэмни, хуһамни умхиржэ уиа- 
шаһан байбал даа. И игээд байхада яалтайб? Газарай хүн  
тэнгэридэ үлэж э болохогүй, тэндэһээ буухы н арга ш эбш эжэ 
оложо ядабаб.

’ Доошоо харанам. Минин золдо нэгэ таряашан овёс хиид- 
хэж э байна янзатай. Мэхиинэнь намда хүрэсэр  хнидээд ер э
нэ. Мэхиинэ сугл уул а  суглуулһаар , тэрээгээраэ аргамжа 
томобоб. Тэрэ аргамжынгаа нэгэ үзуүры е тэнгэриин үүдэнэй  
барюулһаа у-яад, аргамжаараа дамжан бууж а ябанам. Эмээр- 
ш эн1 гэнтэ зогсожо, мэхиинэ хиндхэхэеэ зогсожо, аргамжадаа 
залгаха юумэгүй болошобоб. Минин азададахин һэб һабхан Кал- 
хин бууба. Би иишэ тиишээ һ эн ж үүхэй дж э байбаб, гэнтэ м э
хиинэ аргамжамни таһа һүрэж э, ш ул уун  ш энги доошоо ш уу-  
яж а ябаһаар, намаг еоо унан гэхэд ээ , хоолойсоо шабарта шааг- 
дашабаб. Т эрш элээд үзэхэ гэхэдээ, хургааш ье х ү д эл гэх э  ар- 
гам үгы. Тиигэжэ һууһаар  һажаадхинам. Үбһэ сабшаһап хүн  
толгойемни таһа сабшажархиба. Тоодог ниидэжэ ерээд , ми
нии голгойе модоной түгоэг гэж э һанаад, толгой дээрэмни  
үндэгэлвөд, ниидэжэ ябашаба хэбэртэй.

Гэнтэ хажуудамни шоно бии болобо. Т эрэ шоно һэмээ- 
хэн ерээд, тоодогой ундэгэ зуугаад, зугадахаар забдаба. Би 
гэнтэ шонын һуүл дадрэһээнь ш үүрэбэб. Шоно намһаа 
сошоод, харайн гэхэдээ, намайе шабарһаамни ходо татажар- 
хиба. Ами бэеыемни аршалагша шоно абгайдаа юрнел табяад, 
оаашалбаб. Тиигэжэ ябаһаар oil модон соогуур  ябанаб. ,Яб;»- 
ж а ябатараа, харан гэхэдэмни, нэгэ һонихон ш убуун хухэ  
гозуули модоной хүнды соо орон гаран байба. Энэ хунды  
соонь юун байдаг юм ааб гэж э һоннрхоод, дээрэ гараад, мо
доной хүнды хунхи у р у у  шагаажа харан байһаар, тархяа 
у р у у , табгайгаа нвдэ ороод, хабш уулдаш абаб. Т эндэһээ га- 
раха арга байбагуй. Гэртээ гуйж э ошоод, һ ухэеэ асаржа, тэ
рэ х у х э  гозуули модоо алхи алхиһаар арай гэж э унагаагаад, 
бэеэ тэндэһээн гаргаж а ошоо бэлэйб.

Тиигээд саашаа ябажа ябанам. Ой соо ёолохо ёгшохо 
абяан дуулдаба. Эндэ юумни г-олохо бэлэй гэж э гайхаһандаа 
ошожо харабаб. Харан гэхэдэмни, минии отообай шинии төө- 
дэйе морин ш энгеэр асалжа уиаад, сохижо ябаба. Төөдэйшни 
эеэһэн  гулиһандаа у һа саһан, нохой шэнги хэл ээ утаар гар- 
j'au һанж уулж архёод, ёоложо ябаа бэлэй,—гэж э хүбүүнэй  
хэлэм сээр, мүннө убгэн тэсэнгүй һууриһаан һуга харайн бо- 
дож о:

- Х удалаар хэлэйш , шолмо! Шинии отообай хэзээ  ми
нии төөдэйе у на ад ябаһан юм?!—гэж э у ур  сухалаар бурья-

1 Эмээршэн— 11збшээ Һалхин.
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дан  бусалан, тэһэрш эхэ юм аад, арай гэж э арһа мяхандаа 
торожо байба ха.

Х үбүун  ехэ томоотой янзаар иигэж э дуугарба:
— Убгэн, юундэ сухалдаба гээш эбта? Дала дахин х у 

далаар хэлэ гэж э мүн та намда даалгаа һэн бэзэт? Тэрэнэй  
ёһоор, би далан худал  хэлэбэб. Та тэрээниием бэеэрээ гэр- 
ш элбэ гээш эт ,— гээд , үбгэниие ори дуун  болгожо байгаад, 
зудан  мяхаи дээрэһээнь гурбан хурга үргэнөөр бүһ э зүһ эж э  
абаба.

— Ямар байнаб, хүнэй мяханда х ү р эх эд э ,—гэж э хүбүүн  
дуугараад, аханарайнгаа зүһэм эг арһанууды е абаад, галтай 
болон бусаж а ерээд, аханадайнгаа арһануудые няажа эдэгээ- 
гээд , галаа түлиж э, гадаһаа шаажа, мүнөөшье хүрэтэр  an 
буи гэж э һ уудаг юм гэлсэдэг.

у г ы т ;)й  ү н г э н э й  х ү б ү ү н .
(Д а л а II х у д а  л.)

Үнн үнгэрһэн сагта нэгэ ехэ ш эрүүн , х а гуу  хуулитай  
хаан байгаа һэн ха.

Н эгэтэ тэрэ хаанда найр зугааш ье, наадан хатаршье, 
абата агнууриш ье, албата зоншье залхуутай болоно. Юушье, 
хэнииеш ье хараха дурагуй, ехэ уйдхартай болоходоо, хаа 
хаана, айл тииргэн бури, нютаг орон бури иимэ зар гар- 
гуулба:

- Х эн  хун хаанда далан худал , нэгэшье унэн у шар 
оруулангүйгеөр, торон норонгүй хэлэхэб, тэрэ хүн нэгэ тэ- 
мээн'эй ашаа алта абаха. Хэн нэгэн толгойдоо шор татажа, 
хэл эж э байһаар уг маг гэж э, нэгэшье үнэн үгэ  х ү ү р  ор уу- 
лаа болобол, амидыгаар газарта зоолгохо, хойто удэрнь  
толгойн саазада орохо, зольбо нохойн хоол хүн эһ эн  болохо,— 
гэһэн зар тунхаг тараба ха.

Зар дуулдаһаар хун зон хаана хаанаһаа хаанай ордон 
тээш э болоно. Зариманиинь хомхой ёродоо, зариманиинь нэрэ 
соло олохоо һанажа эндэ ерэбэд ха. Тэдэнэй дундаһаа хэ- 
нииньшье хаанай ойн ухаанда оромоор үнэн үгэ хүур  огто 
оруулангуй, далан худал хэлэж э ш адабагуй. Олон хун тэмээ- 
нэй ашаа алтанай түлөө амяа хороогдобо. Һүул тээш э далан 
худал хэлэхэмни гээш эдш ье олдохоо болишобо.

Тиигэжэ байтар арагуй самсатай, үбдэг соорхой үмдэтэй, 
хүхэр ш эһ эн  шарайтай, хул нюсэгэн хүбүүн  хаанай хадамал

151



мүнгэн воротаае хонхиргобо. Хаанай хара түмэр гэнж эдэ бай- 
һан хаахар баахар нохойнууд „һам-һүм“ гэлдэнэ. Х аһаг ха- 
руулынь хорино. Энэ хүбүүн  энээн тойрон харагдаа ү зэг -  
дөөгүй һан. Ондоо хари хизаарай хүбүүн  ха гэлдэһэниинь  
бог шорой хамааша һамганай, баяш уулай тугал б у р у у н у у -  
дыо харааша үбгэнэй хүбүүн  болобо ха.

— Х үбүүн , шамда юун хэрэгтэйб?—гэж э хаанай хар уул 
н у у д  бадашан һураба.

— Би хаанда далан худал хэлэж э үгэхэеэ  ерээб,—гэж э  
харюусаба.

Хаанай харуул  үнөөхи хүбүгүе хүлһөөнь толгойдонь х ү -  
рэтэр харасагаагаад, бүдүүлмг бодолгогүйхэнөөр:

— Элүүр мэндэ дээрээ, ээм дээрэхи  толгойнгоо ээмһээн  
һалаадүйдэнь арила эндэһээ!—гэж э хүлөө дэбһэбэ.

— Би ашаатай тэмээн алта абаха һанаатайб. Намайе 
хаанда хүрэтэр  оруула, —гэж э урдаһаань омолгохоноор ёрд  
байса хэлэбэ.

Заахан хүбүүнэй  зориг ехэтэй байхадань, хаанай харуул  
гайхаһандаа тара хүбүүе хаанда оруулба.

* ■*
-X-

Борсогорхон хүбүүнэй боһого алхажа ороходонь, хаан 
найман зүһэн эй  гадартай вөохолой орон дэбисхэр дээр ээ  энэ  
үдар ехэ ууртай, ехэ уйдхаргай, урнмжагүй хэбтэнэ. Ү ү дэ-  
найнь хоёр тэа байһан удаалагш адынь, хаанһаан айһандаа, 
хүлөөш ье хүдэл гэн эгүй , шодөөшье сабш алнагүй. Алтан толн 
дээра амтатай эдеэ, мүнгэн хүнэггэй  унда, ээм мүрэ даэрэа  
табяад асарагш а зарасадынь хүлэйнгөө үльмы дээр э үн дэл -  
зэн, һардш ье гүүл эн гүй  эдеэ унда хаанай урдахи ш эрээ  
дэарэ зөөнэд.

Хаан нэгэшье табагһаа ш эмхэшье эдеэ хоол эдинэгүй, 
арза хорзоһоо нэгэш ье дуһаа амсанагүй, еаашань болгуулна. 
Удаалагшадынь айһандаа ш уһагүй нюуртан болошоод байна.

— Шамда юун хэрэгтэйб?—гэж э хаан орон дээр ээ ш э- 
ш эртэрээ хашхарна.

— Т үгэд  Хуулнтай түш эмэл хаан, би шамда далан х у 
дал хэл эж э үтэхөө ер ээб ,—гэбэ тэрэ хүбүүн.

Хаан тэрэ хүбүүнэй  ярд байса харюусахадань, уур ла- 
хын ехээр уурлаж а, оошоёо булхайлгажа, арбан араатай ал
маз толгойтой тулуураараа далайиа.

— У хэдэл , газарай хара бэдьхэ, шн мянэ гэһаэр тархяа  
таһа сабш уулхаяа һанаа гуш ?—гэжэ заигана.

— Т угэд  хуулнтай түш эмэл хаан, хууш ан үгэ хүүр та  
би юумэ агша һэн: „Алаха адуунай шуһыень абадаг юм, 
алаха хүнэй үгэ хүүрыень абадаг юм“. Минин толгойе таһа 
сабш аадүйдөө үгэ хүүрыем шагнажа, намда тэмээнэй ашаан 
болохо алта үгэхэ гэж э зарлиг үгы т,—гэбэ.
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Хаан тэрэ хүбүүнэй  зоримгойгоор үгэ  х ү ү р ээ  хэлэхыень- 
гайхаһандаа саг зуур а хэлэ амагүй болотороо бүглэрш&бэ. М э- , 
дээ ороходоо, уурлаһан бэеэ барин, мэдүүлэнгүйхэнөөр:

— Зэ, хэлэ! Би шагнажа нуунам.
Тэрэ хүбүүн  хаанай урда байгаад далан худал  хэл эж »  

эхилбэ ха.
•X- *

*

— Т ү гэд  хуулитай туш эмэл хаан, мүнөө хэлэхэ ушарни  
болбол үниин үниндэ, үсэгэлдэр , болоһон юумэ. Тэнгэри тэ
рэ сагта тохой эмээл дорохи тохомһоо ехэ бэш э байһан юм. 
Тэбхыжэ байһан тэгш э газарай хэм ж ээ тэмээнэй мүр улаһаа 
ехэгуй  байгаа юм. Би тэрэ үедэ эхэһээн энэ дэлхэй дээр э  
гараагүй байһан аад лэ, арба хур эж э, аша хүбүүнэйнгээ адуу  
манажа, амаа тэж ээж э ябагша бэлэйб.

Тэрэ сагта, нэгэ удэр , ама ангама халуунда азаргаар  
адуудаа уһ алуур та уһалхаа асарбаб. Уһан дээрэ хурэхэдэм , 
уһан гэлиижэ хүрэш эһэн  байба. М үльһэ соолохом гээд , 
сорбогой һүхөөрөө сабшажа сабшажа нэгэш ье хурга соо- 
лонгүй, ганса һүхынгөө эриие биллажархибаб.

Яажа хээж э соолохо бэлэйб гэж э ү^дэрэй һанаан, һүниин  
зү ү д эн  болон байһаар, ехэ оньһотой ухаан ойндом оробо: ээм 
дээр ээ байһан толгойгоо таһа татажа абаад, хүзүүн һ ээн ь  
бүхөөр баряад, бии хүсөөрөө далайжа далайжа сохибоб.

Т үгэд  хуулитай туш эмэл хаан! Юун болоо гэж э һана- 
набта? Сохимсоорни, гэнтэ мүльһэн дээрэ һөөл ехэ соолго 
гарашаба. Т эндэһээм  зуугаад адуун  нэгэ зэргэ уһалж а, са- 
даад гараба, нүгөө зууниннь уһалан байба.

А дуудни уһалж а садаад, мульһэн д ээгүүр  бэлш эш эбэ- 
А дуугаа харангүй байгаад ажаглахадам, адуун  соохи ами 
зүрхэндөө һанаһан алагша гүүмни угы байбал. һорһон дэгэ- 
лээ тайлажа хаяад, дээрэнь хулһан тул уур аа  хадхаад, тэрээн  
дээр ээ гаража харахадам, алагша гүүн  харагданагүй.

Т улуур  дээр ээ яһан эш этэй хутагаяа хадхаад, дээрэнь. 
гараад хараашалхадам, юуншье харагданагүй. У р уу д у р у у  
болохолоороо/ зүрхэндөө хадхаад ябаһан зүүгээ  абажа, хутага  
дээр ээ хадхабаб. Баһа балсар балсар абиран, дээрэнь гара
жа, зүүнэйнгээ һүбөөрнь хараад үзабэб. Ай даа! Ами зурхэн- 
дөө һанаһан алагша гүүмни хара далайн хара байса дээрэ  
ёндойжо байба. Унаганиинь уһанай долгий д ээгү ү р  ольторог 
тойрон оодоржо, хөөһэ бутарса гүйж э ябана.

Мэтэр гэһ ээр  тулаж а ябаһан тулуураараа онгосо, хута- 
гаараа һэльбүүр хээд , ольторог тээш э тамарбаб. Һайнаар- 
тамаржа ябатараа, онгосом хөөһэндэ торожо хэл б эл зээд , 
ш энгэж э захалба.

Ядахадаа яһан эш этэй хутага дээр ээ һ ууж а, тул уур аа
раа һэльбүүр хэж э, ямаршьегүй тамаран, хоёр гурба саб-
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шалха зуур аа  ольторогто хүрэж э тулабаб. Алагша гү ү гээ  
арай гэж э аргамжадан барижа унаад, унагаа урдаа барижа, 
далай дээгүүр , далайн салгидатар хатаргабаб.

Алагша гүүн  дээр ээ зугааляса ябатарни, тэрэмни дол- 
гиндо торожо бүдэрөөд, ш энгэж э захалба. Одоо яаха бэлэйб! 
Нюдэ сабшалха зуур а  у  наган дээр ээ һуугаад, алагша гү ү гээ  
урдаа баряад, нүгөө эрье дээрэ һэггүй гарашабаб.

Тиигэ тиигэһээр саашаа ябажа, бэлш эжэ ябаһан морид- 
тоо хүр эбэб . Моридни долоогоно соо бэлш эжэ байна.

Г үлгэлж э байһан долоогонодо гү ү гээ  уяж а байтарни, 
ала дороһоомни арбан хултэй  туулай гарашаба. Хойноһоонь 
үлдэбэб. Х үсэ.гдэхөөр бэш э. Х урдан гээш энь яаха аргагүй! 
HoMoiio дэлиж э харбабаб. Ү үдхэм  ү зүүр ээр ээ ү б сү ү  уруунь  
сохёод, арһыоныньо гэмтээнгүй гэдэргээ унашаба. Ү үдхингээ  
оныень урагшань, бухю уснь хойшонь баряад, дахин харбабаб. 
Юун гэж э Ьанабат? Тэрэ үүдхэм  туулайе ходо харбан гара- 
шоо һэн. Туулайнгаа арһые үбшөөд, өөхыень мяхан- 
һаань һалгаагаад, гал тулихэеэ хормой соогоо хатаһан аргал 
түубэб.

Алагша гү у гээ  харан гэхэдэм , юумэ11ээ үргэһэн айһан 
янзатай, газар сабшан, хамараараа хард-хорд гэнэ, тиигэжэ 
байһаар хада нөдэ ш эрэгдэж э гарашаба.

Г уүгээ долоогонын Оургааһанда уяаб гэж э һанаад, гу -  
ш ан һалаа эбэртэй гураиап эбэртэ уяжархиһан хаб. Тэрэнээ  
һүүлдэш . мэдэбэб. Мэндэн һандан хойноһоонь гүйж э, шан- 
дааһанайнгаа шангада арай гэж э х үсэж э, алагша гү ү гээ  
таилажа асарбаб. Бусаад ерэн гэхэдэм , хатаһан аргални хай- 
ша хайшаа лэрбээд, үүлэн доогуур  ниидэжэ ябашаба, а.маа 
ангайн хараһаар хаража байшабаб.

Аргал гэж э суглуулһам ни амиды бударгана ш убууд  
байһан бэлэй.

Дахин хуурай аргал сугл уул ж а, дала хүр эһэн  даахита 
нохойдоо даажа ядатарнь ашажа асарбаб.

Оо даа! Одоошье галаа түлибэб. Шэн тогоогоо тодхожо, 
туулайнгаа ннхэ хайлуулха гэж э гогсойжо һуунам. Мэдэн 
гэхэдэм , тоһон дуһан дуһан гоожожо захалба. Яаха бэлэй? 
Үтэр тургэн оёоргуп тогоондоо өөхэеэ хэж э хайлуулбаб. 
Ш эмхэш ье өөхэн үл энгүй , х у у  хайлаба. Тэрэ тоһоо ухэрэй  
г э д э һ э н  соо д ү ү р эсэ  ш удхабаб.

Т иигээд мяхаа шанажа, садатараа эдихэм гээд , амаа 
тамшааха гэхэдэм , амамни үгы, амаа толгойтойень соолго 
соолоһон газартаа мартажархиһан байбаб.

Гаш уудһандаа, арай уйлан алдабаб. Хайшан гэхэ бэ- 
лэй? Үни удаан ш эбш энгуй мяхаа гараараа баряад, хоолой 
у р у у га а  ш эхэж э, хото ур у у га а  оруулбаб. Бодохого болисоо 
адсялээд. нэгэ гуталайнгаа түриидэ гарайнгаа пэмжэгэ а[>- 
шабаб. Н үгөөдэ гуталайм турии нэмж эгэгүй үлэшөө.
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Амархаяа унтабаб. Хүлыем дайрахада, һүяи һэрихэдэм , 
д у у  ш уун, һүхиргвө хайхиргаан, һүгэлсөө наншалдаан боло
жо байба. Харан гэхэдэм , хоёр гуталня нюдарга табилдажа 
байнад. Ш агнаад үзэн гэхэдэм , нэгэ гуталин нүгөөдэдөө:

— Энээпиие эди, энээниие эди! Амаса энээниие эзэнһээн  
хүр гэһ эн  нэмж эгэнэй түлөө, эдеэгүй  ндмһаа эди !—гээд , та- 
жага улаан нюдаргаараа нэм ж эгэдүүлээгүйнь нэм ж эгэдүүл- 
һэнээ нюдэжэ байна.

Бодоод, гуталн уудаа һалгаажа, хэлэбэб:
— У урлахаа боли, мүнөө ерэж э юуншье болохогүй,—гэбэб. 

Хоёр гуталаа хоёр тээгээ хээд , хоорондонь орожо, дулааханаар  
унгашабаб.

— Н эгэ тээһээн  хүйтөөр һэрьсхэдэнь һэрибэб, нэмжэ- 
гэд ү ү л ээгү й  гутални үгы. Намдаа м уулаһан бэеэрээ тэрье- 
дэж э арилшаһан байгаа.

— Үрөөһэн гуталаа хоёр хүл деө  углаад, тэрьедэһэн  
гуталаа бэдэрж э ябашабаб.

— Гүйж эл ябанам, үдэр  соо бүри амарангүй гүйнэм. 
Гутал хүсэгдэхөөр  бэш э. Ьара соо гүйнэм, хараһан хүн үгы.

Амарангүй гүйһөөр жэл болгобоб, олдохоор юумэ бэшя. 
Тиижэ ябаһаар нэгэ айлда хүрэбэб. Тэрэ айлдам ехэ хүхю ун  
найр зугаа боложо байна. Мэдэнгүй ябаһаар найршанай эрид  
дундань орошобоб. Эдеэ унда баряашад айлшадай урда гүйл- 
дэж э байгаад, тэбш этэй мяха, туйсэтэй арза табина. Ажаг- 
лан харан гэхэд эм , алаг нюдэм тэһэрэг! Т үгэд  хуулнтай  
түш эмэл хаан! Хэн юун минни нюдэндэ харагдаа гэж э һа- 
нанат? Х оол зөөгш эдэй дунда тэрьедэж э арилһан минии гу 
тал х у у  тоһон нэмж эгэн, уһа саһан болошоһон юумэ гүйлдэн  
байна.

Би гайхаһандаа „ай, халаг!“ гэж эрхнбэб.
Гугални, миниингээ д у у е  таниһаар, урдаһаам эрьежэ 

хараад, бахардаһандаа толнтой мяхаа унагаан алдаба. Гутал
ни мэнэ гэһ ээр  сохюулхам гэж э Һанаад, мэгдэн гүйж э бай
гаад, намаяа зөөлэрүүлхэ гэж э толи толёор мяха иамдаа 
асараад орхино. Асарха бүреэ ходо:

-  Намайгаа нэм ж эгэдэхээ нэмж эгээ хайрлаа һэнши, 
май эди, хаха хомхой хар уу  эзэм, энэ толи соохиие х у у  
удп!—гээд  лэ, ходо нэгэеэ хэлээд арилна.

Намайгаа тойруулан, мяхаи болдогоор хүреэлж эрхибэ. 
Т эр э мяхыень хоолой ур уугаа ш эхэж э үрдихэ аргам үгы бо
ложо, мүнөөхи гуталаа толгойдоо эльгээбэб. Толгойем мэтэр 
гэһээр  асаржа, байрадань табиба. Ш үдэдни уни удаан амар- 
һандаа айхабтар хурса болошонхой. Тиимэһээ яһа уһаш ье 
таниигүй бутар хазажа, одоошье садагараа эдеэлбэб.
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* **

Хоёр гуталаа үмдөөд, моридтоо тэхэрж э еррбэб. Мяха 
эдиһэн дээ, ама ангама хал уун да тэсэж э ядан, һөөл ундаа  
хүрэхэдөө, у һаи дээр э ошобоб. Эрье у р у у  буугаад, соолго 
дээр э тонгойжо тонгойжо, далаяа дарбайса, д у х а я а  обойео 
уһа уубаб. Өөдөө бодожо ш адабагүйб. Үгы, яахадаа бэемни 
ш улуун хүн д э болошобоб гэж э  һуутараа, һ уун -һ уун  ойл- 
гобоб, уһа у у ж а  һ уу х а д а а  б ү т ү ү  һахалаа долоон алда 
тула гэж э загаһанай ш үдэндэ хүрм эл дүүлж эр хёод  һууһанаа  
гэнтэ мэдэбэб. Ядаа гэж э тулатайснь татажа абаа бэлэйб.

Долоон алда тулаяа нэгэ ухара ш убуугаар  андалдабаб. 
Оо! Т үгэд хуулитай туш эм эл хаан! Танда х эл эхэ хэрэгтэп , 
тэрэ ухарын томо гээш энь аргагуй. Х оёр бухэнтэй хотогой  
нюргатай тэм эзнһээ ун д эр , тон гүнзэгы  худагһаа тонгойнгуй  
уһа уудаг ухара ш убуун  байгаа юм.

Г эдэргээ гэды ж э һ у у һ а н , хаан далан худалаа дабаа- 
гүйхэнөөр д ү үр гэхэн ь  ха гэж э бодоод, алтаа хайрлаһандаа, 
энэ х у б у у е  торгоохом ]'эжэ тулуураараа туе байса алаабхи 
оёор сохнно.

— Тэрэ худагайнь оёар гүй хэхэн  байһан байгаа аалам?— 
гэж э һүрэ дарамаар хашхарна.

— Гуйхэщ нье байжа болохо, яахадааб гэхэдэ үглөө хая- 
һан ш ул уун  удэш э болоходо оёортонь хур эдэг юм,— гээд»  
бури торонгүй тэрэ хүбүүн харюусана.

— Тэрэ сагта удэр  богонихон байгаа бэшэ юм гу?— 
гэж э хаан асууба.

— Богонишье байхадаа байгаа, яахадааб гэхэдэ ши
нии эсэгэ минии эсэгы н хони х у л у у ж а  ябаһаар бариг- 
даад, үглөө үһ эеэ  н эж ээдээр  үбтөөл гэж э захалһан хун ү д э -  
шэнь улаан су у х а  толгойтой болоод, гэртээ ошоһон юм.

- Х удалаар!—гэж э һүхирһөөр хаан абяагаа хаташаба.
Таһархай оторхой хубсаҺатай хубуун:
— Т угэд  хуулитай туш эмэл хаан! Минии өврынгов ню- 

дөөр хараһан юумэ иимэ, энэ байнал даа. Х эрбээ хүнһөв  
дуулаһанаа х у у  баранииень хэл ээ хадаа, захадань гараагуй  
үтэл хэ һэм ,— гэж э дуүргэбэ.

Хаан энэ хубуун дэ боогдобошье һаа, хомхой сэдьхэл дээ  
ди илдэж э, алтаа ү гэх эгү й б  гэж э хаш харһаар, зурхөө хахар- 
жа үхэш эһэн  юм гэхэ.
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АЖАГЛАЛТАНУУД.
I ЯБГА Н ОНТОХОНУУД.

1. Ухаатай моришон.
Закаменай аймагай Хамнейскэ сельсоведэй Молотовой нэрэмжэтэ кол

хозой гэшүүн, 62 наһатай Амуров Цэрэн гэгшэ хуушанай үльгэршэ туү- 
хэшэһээ 1947 ондо А. Шадаев бэшэжэ абаба. Энэ үльгэршын бага на- 
һанһаан нютагайнгаа үльгэршэдһөө дуулажа абаһан үльгэр онтохонуудыш. 
олон байха юм.

2. Хурса хубуун.
Иволгын аймагай Гэльбэрьш еомоной Кнровэй нэрэмжэтэ колхозой га- 

шүүн, 42 наһатай үльгэршэ Гармаев Даба-Самбуһаа 1!Ш ондо А. Шадаев 
бэшэжэ абаһан юм.

3. Алтан ундэгэв.
Иркутска облаетиин Осинека аймагай Обусинска булсоведэй „Удар

ник" колхозой гэшүүн, 30 иаһатай залуу үльгэршэ дууша Михаил Гергу- 
сеев|1ээ 1940 ондо А. Шадаев бэшэжэ абаһан юм.

Энэ залуу үльгэршын эсэгэнь, Алексей гэгшэ, ехэ олон үльгэрнүү- 
дые мэдэхэ, тэрэнээ хоолойлон дуулажа хэлэхэ заншалтай Ьэн. Михаил 
Гергусеев энэ үльгэрые 8 наһатайдаа эсэгэһээн дуулажа абаһан байгаа.

4. Гашуудалта хуухэн.
Иркутска облаетиин Бохоной аймагай Шүнтэ нютагай Ленинэй пэрэм- 

жэтэ колхозой гэшүүн, 54 наһатай үльгэршэ түүхэш э Аполлон Тороевһоо 
1945 ондо А. Шадаев бэшэжэ абаа юм. Тороев болбол энэ онтохые 10 наһа- 
тайдаа Шаргал төөдэйһеөн дуулаһан юм.

5. Наран Сэсэг.
Закаменай аймагай Вурят-Цакнрай еомоной Ленинэй нэрэмжэтэ кол

хозой гэшүүн, 59 наһатай Шойцоров Дэмбэрэлһээ февралиин хоёрой үдэшэ 
1947 ондо А. Шадаев бэшэжэ абаһан юм.

6. Сэсэн хуухэн.
г ’Иволгын аймагай Гэльбэрын еомоной Ленинэй нэрэмжэтэ колхозой 

гэшүүи, 41 наһатай үльгэршэ Доржиев Дашаһаа январиин 15-ай үдэшэ 
1947 ондо А. Шадаев бэшэжэ абаба.

7. Ямба ехэтэй хатан.
Закаменай аймагай Хамнейскэ сельсоведэй Молотовой нэрэмжэтэ кол

хозой гэшүүн, 62 наһатай Амуров Цэрэн гэгшэһээ 1947 оной апрель һарада 
А. Шадаев бэшэжэ абаа һэн.

8. Тубжовн хубуун.
Яруунын аймагай Эгэтын еомоной колхозник, 62 наһатай үльгэршэ 

Очир IlaMcapaeeliaa 1939 ондо А. Шадаев бэшэжэ абаһан байна.

!). Ьуул хубуун.
Мүн Яруунин аймагай үльгэршэ Очир Намсараевһаа 1939 ондо 

А. Шадаев бэшэжэ абаһан юм.

10. Парлаг.
Иркутска облаетиин Бохоной аймагай Шүнтэ гэжэ айлай Ленинэй 

нэрэмжэтэ колхозой гэтүүн , 51 накатай үльгэршэ түүхэш э Аполлон То- 
роевһоо 1947 ондо А. Шадаев бэшэһэн юм. А. Тороев хара бага наһанһаа
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урданай үльгэр түүхэ, оитохо, таабаринуудые ехэ аихаралтайгаар шагнадаг 
байгаа. Тинм.чһээ мүнөө зуу гаран онтохо, арба гаран ехэ үльгэрнүүдые 
мэдэхэ байһан дээрэһээ, суута үльгэршэ гэжэ аймаг бүри танигдаха боло- 
Һон юм.

11. Зургаан иүхэд.
Сэлэнгын аймагай Загустайн сомоной 03 наһатай үльгэршэ Г. Батуев- 

һаа 1939 ондо А. Шадасв бэшэжэ абаа юм.

12. Үхэршэн хара хүбүун.
Мүн суута үльгэршэ Аполлон Тороевһоо 1940 ондо А. Шалаев бэшэ- 

һэн байна.
18. Угытэй хүн.

Мүп еуута үльгэршэ Аполлон 'Гороевһоо 1946 ондо А. Шадаев бэ
шэжэ абаа им.

14. Шуран Доржо.
Иркутска областиии Осннска аймагай Обуеннска булсоведэй ульгэрш» 

онтохошо 0.'| наһатай Степанов Андримнһаа январнпн 28-ай үдэшэ 1918 ондо 
А. Шадаев бэшэжэ абаһан юм.

15. Холшор хүбүүн.
Мүп үльгэршэ Степанов Андриянһаа 1948 ондо А. Шадаев бэшэжэ 

абаа юм.

10 l>aiiiuTiitj6iiпн хоёр.
Мун суута ульгэршэ Аполлон Тороевһоо 1945 ондо А. Шадаев бэ

шэжэ абаа юм.

17. Шэгшмхэи хүбүүн.

Иркутска областиии Осннска аймагай Обусннска булсоведэй үльгэрш» 
онтохошо 65 наһатай Степанов Андриянһааянвариин 28-ай үдэшэ 1948 ондо 
А. Шадаев бэшэжэ абаһан юм. Энэ үльгэршэ 5и шахуу жэжэ үльгэрнүүдые 
мэдэхэтэйгээ хамта Ю гаран ех.ч үльгэрнүүдые мэдэнэ.

1S. Хугшэн хубуүн хоёр.

Бурят-Монголой арадай дунда хэлсэдэг онгохон.

19. Тоти шубуун.

Бурят-Монголой арадай дунда хэлэгдэдэг оптохон.

20. Нюсэгэи хүбүун.

Зэдын аймагай Ленинэй нэрэмжэтэ колхозой [гэшүүн, Доржо Бадма- 
жаповЬаа 1939 ондо А. Шадаев бэшэжэ абаа һэн.

21. Иол Шор хоёр.

Иркутска областиии Осннска аймагай Обусннска булсоведэй залуу 
ү  чьгэршэ Михаил Гергусеевһээ 1940 ондо А. Шадасв бэшэһэн юм.

22. Улапн һабар.

Мүн суута үльгэршэ Аполлон ТороевЬоо январиин 22-ой үдэр 1947 
ондо А. Шадаев бэшэбэ.
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23. Үнэшэи хүүхэн. »
Иркутска областшш Осинска аймагай Бэлшэрэй булсоведэй Доодо- 

Иаймаигууд нютагай үльгэршэ түүхэшэ 68 наһатай Баданов Хазагарһаа 
1947 ондо А. Шадаев бэшэжэ абаба. Үльгэршэ Баданов Хазагар бол- 
бол арбан наһатайһаа энэ онтохо үлъгэршэ Шобошоной Шобоолһоо дуула- 
һан юм. Бурядай үльгэр түүхэ ашагүй ехээр мэдэхэ зуураа, үльгэрөө т үү -  
рээжэ (дуулажа) хэлэдэг.

24. Үиэгэн шоно хоёр.
Мүн суута үльгэршэ Аполлон Тороевһоо 1945 ондо, һургуулиин хү- 

бүүдтэ хэлэжэ һуухадань, А. Шадаев бэшэжэ абаһан юм.

25. Иодомжотойхон хүбүүн.

Бурят-Монголой арад зоной дунда хэлсэдэг онтохон.

2<>. Нохой хун xoi'p.

Һургуулиин һурагшадай хэлсэдэг онгохон.

II. МЭРГЭШҮҮЛ ТУХЛ II.

27. Дэгдээхэй мэргэн.

Иркутска областнин Нукутска аймагай эрхнм үльгэршэ Дмитриев 
Парамонһоо 1946 ондо А. Шадаев бэшэбэ.

28. Энгир мэргэн.

Иркутска областнин Нукутска аймагай эрхнм үлы эршэ Дмитриев 11а- 
рамонһоо 1946 оной июлиин 23-да А. Шадаев бэшэжэ абаһан юм.

29. Мээл баатар.

Ахьш аймагай Ахын сомоной „Ким“ колхозой 18 наһаЪй залуу үль- 
гэршэ Анчиков Шарлууһаа июлиин 1-эн удэр 1946 ондо А. Шадаев бэшэжэ 
абаа һэн. Энэ залуу нүхэр 10 наһатайһаан хойшо нютагайнгаа үльгэршэ 
түүхэшэдһээ олон октохонуудые шагнаһан байна.

:?(). Аргатай убгэн Андриян.

Закаменай аймагай Хужарай сомоной „Улаан Октябрь" колхозой гэ- 
шүүн, 50 наһатай үльгэршэ Доржиев Вадмаһаа мартын 4-эй үдэшэ 1947 ондо 
Д. Шадаев бэшэжэ абаһан юм. Энэ онтохые нютагайнгаа үльгэршэ ород 
нүхэрһөөн дуулаһан байгаа.

III. Д А Л А Н  ХУДАЛ.

31. Гурбан ахадүүнэр.
Иркутска областнин Осинска аймагай Обусииска булсоведэй залуу 

үльгэршэ Михаил Гергусеевһээ 1941 ондо А. Шадаев бэшэжэ абаһаи байна.

32. Угытэй үбгэнэй хүбүүн.

Түнхэнэй аймагай Кырен нютагай һургагша Нурба Доржиевһаа 1935- 
ондо Дольбн Мадасон бэшэжэ абаһаи байна.
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