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YГYYЛЭЛНYYД
(рассказууд)

Зyрхэ сэдьхэлдээ хадагалжа ябаhан
нангин Yгэеэ хyн зондо дамжуулха гэбэл,
тэрэ yгынгoo хэды шэнээн хэрэгтэй байhые, хэды шэнээн yнэн зyб байhые сэгнэжэ
yзэхэ ёhотой. Талаан ба эрмэлзэл гээшэ поэдэй (зохёолшоной) орьёл ooдэ гарадаг хоёр
далинь болоно.
Н. Дамдинов

НЮТАГАЙ ТАТАСА
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Мyнoo саг хубилшоо. Улаан-Yдэшье урданайхида ороходоо танигдахаар бэшэ гоё hайхан город боложо байна. Энэнь hайн лэ юм
бэзэ. Эндэ ходо байдаг зон эдэ бyгэдые хэршье oohэдoo ойлгожо шадажа байгаа юм, харин Яхадта байршадаг Дансаран эдэ бyгэдые энэ
yглooнhoo нааша hайн ойлгожо, ажаглажа ябана. Зyб, тэрэ мyнoo
yглooгyyр лэ Эрхyy хотоhоо поездоор Улаан-Yдэ хyрэжэ ерээ юм.
Якутскаhаа наашаа самолёдой сэхэ ниидэхэ замай yгы байхадань,
yсэгэлдэр Эрхyy хyрэтэр ниидэн ерэжэ, бэшэ ябадалаа тyмэр харгыгаар yргэлжэлyyлхэ баатай болоо hэн. Теэд энээндээшье ехэ ядалсаа
гyй, харин баярлаадшье абаа гэхэдэнь зyб байхадаа болохо. Буряад
нютаг руугаа yни холо болоо бусажа ерээгyй байhан хyндэ энэнь yлyy
hайн ябадал боложо, яаралгyй замаар баруун зyгhooнь зyyн тээшээ,
yшoo yзэмжэтэ hайхан Байгал далайнгаа эрье зубшан ябыш, – ондоо
юун hайхан юумэ олохобши! Поездын холесоогой жэгдэ тyбэрooн
соо олонхон юумэ Дансаран бодожо ябаа, мyртэй унтаашьегyй
гэхэдэ болохо, унтахаа hанаашьегyй, досоонь хyлгooтэйхэн… yшoo
тэрээнhээ гадуур мyнooхи хотонойнь хуушан yбшэн хyдэлшэнхэй…
Дансаран буряадайнгаа ниислэл хотоhоо yшoo саашаа, хоёр
зуу гаран модоной зайдахи хyдoo нютаг, тyрэhэн тэнжэhэн Ангирта
нютаг тээшэ зорихо ёhотой юм. Тиишээ мyнooдэртoo ошохо гэжэ
шиидэнхэй. Тyмэр замай вокзал дээрэhээ таксигаар автовокзал
хyрэжэ, нюргандаа yргэлжэ ябаhан хyндэхэн рюкзак-сyyмхэеэ эндэ
хадагалуулжархёод, yдэ болотор городоор зайба. Союзай байхада Улаан-Yдэhoo хyдoo нютаг автобусаар ошохо гээшэ гайтайхан
ажал, хэрэг байгша hэн. Зарим сагуудта билет абаха гэжэ бyхэлиин
yдэртэш автовокзал соо хyн зоноор тyрисэлдooд хооhоор hалашахаш, харин мyнoo дуратай тээшээ, дуратай сагтаа юундэш hуугаад
ошыш – шинии дуран. Тиимэhээнь Дансаран, Ангиртаяа ошохоо
хэды тэгyyлжэшье байгаа hаа, тиишээ яаралгyйхэн, газаа харанхы
боложо байха yедэ хyрooд байхаяа шиидэбэ. Хотын yйлсэдэ гараад
ябахадаа хyнhoo hурагшалжа дyтын нэгэ дасанhаа арамнайлагдаhан
хии мори абажа, yшoo хоёр сyyмхээр дyyрэн эдеэ хоолой жэжэ зyйлнyyдые суглуулба.
…Дансаран нютагаа аяар арбан табан жэл соо ошоогyй, ошожо шадахашье аргань байгаагyй, юуб гэхэдэ эдэ олон жэлнyyдэй юhыень тэрэ
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тyрмэдэ hуужа гараа, урда тээнь гурба-дyрбэн жэлэй туршада хyдoohoo
город ерэжэ заводто ажалда ороhон аад, сyлooгyй дээрэhээ нютагаа
ошожо шадангyй байшоо hэн. Харин тyрмэhoo табигдажа сyлooдэ гараhаарнь гурбан жэлhээ yлyy боложо байна, тиимэhээл, хамта дээрэнь
тоолохо болоо hаа, нээрээhээ, нютагhаа гаража ошоhоорнь аяар арбан
табан жэл болошоод байнал даа. Иимэ yнеэр нютагаа бусахагyйб гэжэ
Дансаран хаанаhаа тиихэдэ мэдэхэ байгааб. Хyнэй хуби заяан, наhанай харгы гээшэ мэдэгдэхэгyй, дан лэ hаа орёо, зарим yедoo, ooрooшье
мэдэнгyй байхадаш, тад ондоо тээшээ тooрижэ ябашаhан байха. Эндэ
зэмэтэйшье хyн байха, зэмэшье yгынyyдынь байха…
…Микроавтобус городой нариихан yйлсooр шоргоолжондол
адли yймэлдэжэ байhан машинанууд сооhоо арай шамай мултаржа гаража, мyнoo дардам сэхэ харгыгаар урда зyг барин шуумайжа ошобо. Шууяан, тооhондо дарагдашаhан хото городhоо нэгэхэн
yдэрooршье тала руу гаража ошоходо хyнэй бэе яатарааш налайжа
амардаг гээшэб, харин олон жэлнyyд соо хyдoo нютагаа ошожо шадангyй дурдажа, домогложо байhан хyндэ энэнь бyришье ондоо
хон байха лэ. Тиимэhээ Дансаран бyхы бэе махад, эрмэлзэлээрээ
Ангирта hайхан нютагаа тэгyyлжэ, городhоо саашалха тумань до
соонь хyлгэжэ, эсэжэ hалажа байhан бэемни амарhай, эдэгэhэй гэжэ
бурхандаа, нютагайнгаа сабдаг уулануудай эзэдтэ мyргэжэ, дохижо
эхилнэ. Оройн залаа хyсэлнyyдээ бэелyyлээгyйдэнь, ори ганса тоонтоёо эрьежэ хараагyйдэнь аргагyй бологдошонхой…
…Тала. Гайхамшагта тала. Сэлэнгэ мyрэнэй хyyргэ дээгyyр
гаража, саашаа ошохо тума дуута-суута буряад тала дайда yргэн
ехэ далисаа абажа, yсooн модото ой шэнгэрэ шэнгэрhээр hyyлдэнь
гансал нюсэгэн халзан гyбээнyyд, шара тyхэм тохой болдогууд, аалин урадхалтай уhа голнууд yзэгдэжэ, аяар холо саагуурхи зэрэлгээн соогуур адуу малай атарлан бэлшэжэ ябахань олоор yзэгдэнэ.
Хyхэ сэнхир огторгойгоор хэhэг-хэhэг yyлэнyyдэй урагшаа тyргэн
нyyхэнь yзэгдэнэ. Дулаан, халуун… Тэрэ дээрэ, огторгойн уудамда,
борохон жаахан жэргэмэлнyyд онсотой шанга дуугаа хангюурдана, тиихэдэ холо доронь, газар дээхэнyyр, тэжэгэр гэдэhэтэ тэжээн
голёонууд, таршаа шумуулнууд таршаганалдана, хаана нэгэ тээ холоhоо хyхы шубуухайн донгодохонь халта шэхэнэй yзyyртэ дуул
даад абана. Тала дуулана, амисхаална, тyмэн жэлнyyд соо табисуур
байhан ёhоороол ажамидарна…
Зулгы hайхан зунай тэг дундахи hара. Эгээ hайхан сагынь. Баян
дэлгэр буряад дайдымнай алишье модод ургамалайнь, уhа голойнь,
5

агаар аршаанайнь эгээ эршэ хyсэ шадалдаа абтаад байhан болзор
хаhань. Бууяжа, хyбхэлзэжэ байгаа газарай булай оншото хyсэндэнь халташье hаа сохюулхаа hанаа hаа, эгээ энээхэн сагтал хyдoo
тала гараха хэрэгтэй, халтал оройтоо hаашни, аршаан булагайнь
амта домынь бууража, ургамал сэсэг, набша намаагайнь хангалтама
hайхан yнэрынь hуларшахадаа болохо.
…Нютагтань, yни холоhоо нааша хyн зондоо суутай, дуутай
Таг хабсагайн yбэртэхи аршаан бии юм. Бэе махабадай алишье
юумэндэ туhатай гэлсэдэг. Аршаанай тон hайниинь, туhатай
ниинь гэхэдэ зунай дунда hарын тэн хахадhаа эхилжэ нэгэ hарын
лэ болзор соо юм гэлсэдэг. Yхибyyн ябахадаа Дансаран нэгэтэ зун
ooрooшье эмээл морёор ошожо, эжыдээ тэрэ аршаангынь бага бидон соо асаржа yгoo hэн. Yгы, нэгэ бэшэ, хоёр дахин тиишээ ошоо
hэн, юуб гэхэдэ, эжынь тyрyyшээр эльгээхэдээ, бyдэй сэбэр yртэhэ
тэндэхи хуурай модондо yлгэхэhooнь эхилжэ, хайшан гэжэ аршаан
бузарлангyй абахыень хyбyyндээ хэлэжэ, заажа yгэхынгoo гадуур:
«Энэ амhарта соогоо булагhаа гурбан бага шулуу хэлсэжэ асараа
райш», – гэжэ хэлэhэн юм. Юундэ тэдэ шулуунууд асарагдаhан
байгаа юм, удхыень Дансаран тиихэдэ hайн ойлгоогyй hэн, харин
hyyлдэнь, аршаангаа уужа дyyргэхэдээ, эжынь тэдэ шулуунуудыень
hooргэнь абаашажа уhа руу табихыень хyбyyгээ эльгээхэдээ: «Хангайн эзэн туhа хyргэжэ, эм дом болохо аршаанhаа хyртyyлhэндэн
тнай минии эжы тандаа ехэ баярые хyргэжэ, доро дохижо байна»,
– гэжэ мyргooрэй гэжэ захяа юм hэн. Тиихэдэ Дансаран ooрынгoo
зyгhooшье «Эжыдэмни туhалhандатнай бишье баярые хyргэлсэжэ
байнам», – гээ hэн.
Аяар юhэн жэл соо тyрмэдэ hуужа гараhан Дансаран, яахабши,
нютагаа ерэхээ, хyн зонтой уулзахаа тyбэгшooрhэн. «Ошолтой гy,
али байлтай гy, ошолтой гy… байлтай гy?» – гэhэн асуудалда оло
маргажа ябаа. Зyгooр hамганиинь, Маргаритань, нyхэрэйнгoo ямархан байдалда абтаад байhыень hайса ойлгожо байhан хадаа, «ошо,
бy марга», – гээ hэн. Ooрooшье нютагынь ошолсохоо, хyндэ yбшэндэ
нэрбэгдэшooд байhан нyхэрэйнгoo хажуудань ябалсахаа hэдээ, теэд
Дансаран ooрынхеэрээл боложо: «Yгы, гансааран ошохоб», – гэжэ
эридээр шиидээ. Тиихэдэ yбгэ hамган хоёрой хоорондо хyндэхэн зугаа болоо hэн. Удаан дуугай болошоhон Маргарита, hyyлдэнь уhаташаhан нюдooр урдаhаань хаража:
– Дансаран, ши намда сэхынь хэлэ, бy нюу… ши дахинаа hooргoo ерэхэгyй гэжэ шиидэнхэй гyш? – гээ hэн.
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Нилээд болоhон хойно Дансаран, hyyлшын гурбан жэлэй туршада хамта hуужа байhан яхад яhатан нyхэрэйнгoo урдаhаань мyн
лэ сэхэ нюдooр хаража:
– Рита, Маргаритамни, hанаата ехэ бy болыш даа. Ши ooрoo
хуу ойлгожо байна ха юмши. Гансааран ябажа шадахаб, тэндэ, нютагаа хyрэжэ шадаал hаамни, тyрэлхидни, тyрэhэн ахамни байна ха
юм. Би yшoo бараг дээрээ, хyл дээрээ ябажа ябаа хадаа, нютагайнгаа шарай нэгэш нюдooрoo хараад ерэхээ hананам. Аргагyй hанашооб, досоомни дyyрэн, бардам болохо. Магад, hyyлшынхиеэ… Би
заатагyй ерэхэб… yхэхэ гэhэн yйлэтэй юм hаа, шиниингээ хажууда
ерэжэ yхyyжэм. Шинии намда hайниие хэhыеш, иимэ hайхан сэдь
хэлтэйеш, тooришooд ябаhан, тyрмэдэ hуужа гараhан хyниие гэртээ
оруулжа, байлгажа, абажа байhыеш яажа мартахабиб, мартахаhаа
байха хэhэн hайниеш харюулжа шадахагyй байhандаа досоомни бyг
лэрнэ, бархирха дурамни хyрэнэ. Яахабиб теэд?! Сэхынь хэлэхэдэ,
нээрээhээш ерэнгyй тиишээ ябашоо hаамни дээрэ hэн хаш. Ойлго,
Маргарита, шамда урбажа, мэхэлхэ гэhэндээ бэшэ… эх-ха даа, ямар
урбалта!.. арай шамай yхэhэн амиды хоёрой хоорондо байhан хyндэ… шамайгаа зобоохогyй гэhэн хадаа… Зyгooр тэндэ ошоод ахаяа,
гэр бyлыень зобоохо гэжэ гy? Хэн-юундэ хэрэгтэй хyн, энэ бэе гээшэбиб?! Нyгэлни ехэл гээшэ гy даа… би, магад, хyндэ мууе хэжэшье
болооб, теэд би хyниие алаагyй hэм…
Тиибэшье Маргарита, yнэн дээрээ, Дансаранай юундэ, ямархан
бодолтойгоор нютагаа ошохоо hанаhыень мэдэнгyй гэртээ yлoo юм.
Тэрэнэй yнэнoo хэлээ hаань, табихагyйдooш болохо байгаа.
Дансаран хармаанhаа сотово телефоноо гаргаба:
– Алло!.. Алло!.. – Хэдэ удаагуур арай шамай хонходожо, Маргаритатайгаа хooрэлдэбэ. – Алло… одоо дуулаба гyш даа, намайгаа?
А?.. Тиимэл байха hэн, би шамда хэлэнэ hэм, хаана байhан Яхад ба
Монголой хилын хажуудахи Ангирта нютаг хоёр гэжэ… Зай, хэр
байнаш даа шимни?.. А?.. Яндан телефон… муу дуулдана… Юун
гэжэ-э... А?.. а.. тиигээ хадаа болоо гээшэ... Yгы, намда hанаагаа
зобохо юумэнинь yгы. Яhала, бараг… Улаан-Yдэ хyрэтэр би hайн
ябажа хyрooб, мyнoo микригээр Ангирта тээшэ харайлгажа ябанам.
Зай гэжэ, дахинаа дуулдахаа болишоогyйдэнь, хэлэхэ гэhэн юумэеэ тyргэн хэлээдхиhyyб… Би энэ автобусайнгаа шофёрhоо hурааб…
шофёрhоо hурааб гэнэб… манай тэндэ сотово телефоноор хooрэлдэхэ гээшэ ехэ муу гэнэ… муу... муу. А?.. А-hаа, тиимэ… тиимэhээ
минии дахинаа шамда хонходоогyй hаамни, мэдэжэ байгаарайш…
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хонходожо шаданагyй гэжэ. Ойлгоо? А-hаа… hайн ябажа хyрэнэ
аабзаб дoo, эндэ ерэшэhэн хойноо, бага газар yлoo, hанаата бy боло,
мэнэ иихэдээд ахындаа хyрooд байха ха юмбиб. Тиибэшье, хэлэнэ
бэшэ hэн гyб, yглoo-нyгooдэртoo Ангиртынгаа аршаанда ошохоб
гэжэ. Тэндэ, ой соо… юрэдoo, бyхэли hарашье хонходохогyйдoo
болохоб, ойлгоо?.. Yшoo дахин хэлэнэб, бэеынгээ hайн, хyл дээрээ
ябажа шадахал hаа, заатагyй hooргoo бусахаб гэжэ. Ойлгоно гyш,
шамдаа ошохоб… заа-та-гyй!.. Баяртай, Маргарита. Тааланаб, yшoo
дахин баяртай... уулзатараа…, – гэжэ арай шамай, хашхаржа байжа
hамгантаяа хooрэлдэhэнэйнгoo удаагуур, дээрэhээ нэгэ ехэ hанаа
алдажа, телефоноо унтаргаажархиба. Удаанаар даа, yнэхooрooшье,
yхэшэнгyй, амиды мэндэ гарсалдажа шадаха юм hаа, сохом нэгэ
hараар… Бурхан лэ мэдэхэ… Hамгантайгаа мyнoo хooрэлдэхэдoo,
тэрэ хахадынь тооной худалаар хэлээ… сотово телефоной эндэ хэр
баридаг тухайнь микригэй шофёрhоо hураашьегyй hэн. Якутск хототой яhала хooрэлдэжэшье боломоор байна гэжэ ooрooшье ойлгожо абаа, теэд… юрэдooл иихэдээд хэнтэй-юутэйш хooрэлдэхэгyй,
харисалдахагyй, хэнтэй-юутэйш гэхэhээ байха, юрэдooл нэгэ hара
соо yгы болошохо гэжэ шиидээ… hyyдэр шэнги, талын hэбшээн hалхин шэнги…
Хyнгэн шуран микрик харайхадажал мэдэнэ. Холо саанахи урда
зyгтэ Монголой хойто хилэ захые барижа нэмжыhэн унжагар ута
Гунзан хадын хyхэльбэ уняар соогуур харагдажа эхилшэхэдэ, Дансаранай досоо бyришье хyлгooтэй болошоно. Иихэдээд нютагайнь шарай тэмдэг, танил хада гyбээнyyд харагдажа эхилхэ. Баяртай, нyгoo
талаараа айдаhатайшье шэнги… Энэ ехэтэ яаража ябаа автобусынь
мyнoo удаарhай, бy яараhай гэжэшье hанаад абаха юм. Городhоо
сугтаа нютагайнь танил хyнэй эндэ ябалсажа ябаагyйнь hайтай
гээшэ, харин байгаа hаань hуухагyйб, yнгэргooд, ондоо машинада
hуухаб гэжэ yшoo городой автовокзал дээрэ байхадаа тэрэ бодожо
байгаа hэн. Хyндэ улайха нюур гэжэ байдаг, хэн нэгэн танил хyнтэй
уулзашоо hаа яажа урдаhаань хараха болонобши? Тэрэ танил хyн
шамтай мэндэшэлэлсээшье hаа: «А-а, энэмнай хyниие алаhан хyйхэр
лэ», – гэжэ досоогоо тэрэ зуура бодоодхихо, тиихэдээ «Хyйхэр хyн
байхаhаа гадна yшoo архиншан, аяг муутайшье байхадаа болохо.
Яажа мэдэхэб, шадаал hаа энээнhээ саашаа байхань хэрэгтэй» гэжэ
бодон, шамтай хooрэлдэхэшье дурагyй байгаа hаань, яахабши? Тии
мэhээнь ooрoo хyн зондо танигдангyй, харагдангyй, халданшьегyй
ябаашань дээрэ байха ха. Автобус соо ехэнхидээ залуушуул ябана,
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тиимэhээ олон жэлэй саада тээ нютагhаа гаража ошоhон, yhoo сайшаhан, нюур шарайгаа уршыжа хyгшэршэhэн Дансараниие тэдэ
хаанаhаа энэ нютагаймнай хyн юм гэжэ таажа шадаха байхаб, мyн
ooрooшье мyнooнэй залуушуулые юу таниха бэлэй.
Yшoo нэгэ бага гyйлгэhэнэйнь удаагуур баруун гар тээhээнь
одоо гээшэ сагаан шифер оройнуудтай Ангиртын гэрнyyд сайбалзажа харагдашана. Энэ yедэ эндэхи дайдаар бyрэнхытэжэ эхилэнхэй,
харин саашаа тосхон гэшхэлжэ ошоторнь харанхы болохо. Энэнь лэ
Дансаранда хэрэгтэй hэн, тэрэнэй hанаашаарнь, hyниин харанхыгаар нютагhаа hэтэ саашаа гаража, арбаад модоной зайда оршодог
Таг хадын yбэртэхи аршаан дээрэ хyрэжэ, тэндэ нэгэ hарын болзор
соо байршажа бэеэ аргалха, эмнэхэ гэжэ бyри Якутск хотодо байхадаа шиидэнхэй hэн. Хоёрой нэгэн – yгы hаа эдэгэхэ, yгы hаа… энэ
муухай yбшэн алахаа байна тэрэниие. О-хо-хо, хото соонь мyнooшье
хорхой малтана даа. Hyyлэй yедэ yдэр hyнигyй малтана. Тyрyyн
yбшэндэнь янгаржа врач-доктороор харайдаг, эм дом олоор хэрэг
лэдэг hаа, hyyлэй yедэ дадашоо, hурашоо юм гy, миин гэншэхэхэhээ
бэшэ, эмээ ехэ тоохоёошье болишонхой. Хаяя даа саашань, туhа хyргэхэгyй юумые, хоро дээрэнь yшoo хоро нэмээжэ байнхаар…
Зyб, нютагаа ерэhэн тухайгаа тэрэ хэндэшье мэдyyлхээ hананагyй. Яажашье hаань, мyлхижэшье hаа, yyрэй сайтар Таг хабсагайнгаа аршаанда хyрэжэ шадахал байха. Маргаритадаа аяншадай, геологуудай абаад ябадаг ганса хyнэй байжа боломоор багахан майхан,
унташа хэбтэри магазинhаа абаха тухайгаа дурадхахадань, тэрэнь
гайхажа: «Ши тэрээгээр яахаа hанаа юмши, нютагтаа ошоод тyрэл
гарбалдаа бэшэ, хээрэ газаа хонохоо байналши?» – гээ hэн. Тии
хэдэнь hамгандаа нютагайнгаа Таг аршаан тухай хэлээ. Yнэн дээрээ
тэндэхи аршаанда хyн зон майхан татажа байршадаггyй, аршаанай
мyндэлжэ, ууха болзоройнь ерэхэдэ миин лэ гэртээ асаржа уудаг
ёhотой юм. Харин Дансаран тэрэ багаар hарын туршада майхан соо
байршажа, гансал ooрынгoo hанаhан гурим журамай ёhоор аршаан
уужа бэеэ эмшэлээд yзэхэ гэжэ шиидэhэн. Ooрыньшье гурим гэхэдэ
ямархан юм, зyгooр тэрэнэй мэдэhэн дуулаhаар, сохом хоёр хyн
хаанашье-яанашье эмшэлyyлжэ шадахаа болиhон yбшэнгoo эндэхи
аршаангаар аргалжа шадаhан байна. «Дуулаа гyш, hонин гээшэнь,
хотын муухай yбшэндэ дайруулжа, наритаад, юуш эдижэ, уужа шадахаяа болишоод, мyнoo-yглoo yхэхэ тээшээ болоод байhан Гyргэм
эмгэй hара соо Тагай аршаан уугаад, эдэгэшoo гэлсэнэл», – гэжэ нэгэтэ, бyри yни холодо, гайхаhан эжынь эсэгэдэнь хэлэжэ байhан юм.
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Энэ зугаа яагаад Дансаранай толгойдо хадуугдашаhан байгаа юм,
тиимэhээ ха, нэгэтэ yдэшэ, yбшэнhoo боложо унтангyй хэбтэхэдээ,
арбан табан жэл соо yзoo хараагyй, ошохоёо айжа, гайхажа байhан
Ангиртаяа заабол ошохоб гэжэ ooрoo ooртoo тангаригаа yгoo hэн.
Дансаранай хyндэ рюкзаагаа ба мyн гарай хyндэхэн хоёр
сyyмхэнyyдээ абажа харгы дээрэ буужа байхадань, Ангирта хyрэхэ
бэшэ ябаhан микригэй жолоошон, тэрэниие хайрлахадаа юм гy:
– Ахатан, барижа ябаха юумэнтнэй ехэ байна, гэртэтнэй хyргooд
yгэhyy, мyнгэ танhаа эрихээ байhан хyн эндэ yгы, hанаагаа бy зобооройгты. – Гэдэргээ эрьежэ, автобус соо hуужа ябаашадта: – Нyха-ад… залуушуул, Ангирта холо бэшэ ха юм, энэ хyниигoo тиишэнь
хyргooд yгэхэмнэй гy? – гэжэ хашхарба.
Дансаран тyргэн:
– Yгы, yгы, хэрэггyй. Hайн бэлэйт, намда hанаагаа бy зобогты,
oohэдooл саашаа хyрэхэ газараа hайн ябажа хyрэгты. Би телефо
ноор хонходолсонхойб, намайе угтажа машина ииhээр ерэхэ ёhотой,
– гэбэ.
Салоноороо дyyрэн шанга хyгжэм дуутай микроавтобусай саашаа харайжа ошоходо, эндэ, талада, тон шэмээгyй байдал тогтошоно. Тон шэмээгyй!.. Yнэхooрoo, yбшэн хyнэйшье эдэгэшэхээр, yнгын
ургамал сэсэгээр анхилhан yрэжэл талын арюухан агаар! Yдэшын
hэрюун буушанхай. Hайхан даа буряад тала зунай сагта, яахыншье
аргагyй hайхан…
Тосхон тээшэ хараад зогсожо байhан Дансаранай нюдэд уhа
таад абана…
2
Хyнэй даахаар бэшэ обоо бухалдал, абаахай хубалзын ара нюргандал адли пyр-пyрсэгэр ашаагаа (унтари хэбтэшын рюкзак) нюргандаа тээhэн хyн дардам ехэ асфальт харгыhаа зайсажа, хyдoo харгыгаар гэшхэлбэ. Яажа мэдэхэб, нэгэ оройтоhон машина энээхэн
харгыгаарнишье харайлгажа байхадаа магадгyй гэжэ бодоhон Дансаран эндэhээшье зайсажа, доошоо гол уруу буужа, шугын захаархи
yдхэн ногоон соо yлэ мэдэг ойлгогдожо байгаа зyргэ харгыгаар саа
шалба.
Дансаран яаранагyй, бэе махабадаа шагнажа ябажа, хyсэеэ гамнахань хэрэгтэй. Захадань шахуу байhан Ангирта нютаг хyрэтэрoo
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гурба дахин амарба. Тиихэ зуурандаа хоёр сyyмхэнyyдэйнгээ нэгэнhээнь тэбхэр заахан саахар гаргажа амандаа хэнэ (нyгoo сyyмхэ
соонь сухаари байха). Yе наhан соогоо татажа ябаhан тамхияа хаяхыень хахад жэлэй саана тэрэниие эмшэлжэ байhан врач эхэнэрэй
таhа хориходонь, яахыншье аргагyй хаяхал баатай боложо, ядахадаа орондонь гэжэ энэ саахар hорожо hурашанхай юм.
Харанхы болоhон хойно тосхоной тээ хажуугаар, мyн Ангирта
гэжэ нэрэтэй багахан горхонойнгоо эрье зубшан yнгэржэ гараба.
Яатарааш энээхэн уулзалгые Дансаран хyлеэhэн гээшэб! Энээхэн
горхоной аршаандал тунгалаг, сэбэрхэн уhые хэзээ нэгэтэ нюуртаа
абаашаха аабиб, аман соогоо амталан байжа уухабиб гэжэ хододоо
hанажа байдаг, нэгэтэ бэшэ зyyдэндээшье yзэжэ байhан энэ ушарынь
одоол мyнoo тохёолдожо байна гээшэ. Тиимэhээ тэрэ голой эрьедэ
удаахан амаржа hуужа, нюураа угааба, альган дээрээ удхажа уhа
ууба. Дахинаа хyндэ рюкзагаа хойноо yргэлжэ саашаа ябахаа байхадань, голой саанаhаа гэнтэ моритой нэгэ хyн бии боложо, гайхаhандаа: «Энэ ши хэмши!?» – гэжэ шангаар hураадхёо. Дансаран дуулаагyй хyн боложо саашаа гэшхэлшэбэ.
…Тэрэ мyнoo бyхы бэе махабадаараа, бyхы досоохёороо нютагайнгаа шарай шэмээе шагнажа ябана. Эртын hyниин hэрюундэ энэ
тэрэ шэмээ абяанууд элихэн эндэ дуулдажа ерэнэ. Тосхон соо нохойнуудай хусахань, хаана нэгэ тээ энэ болотор hаалгагдангyй, тугалаа
хyхyyлэнгyй байжа оройтошоhон yнеэнэй шангаар мooрэхэнь, yйлсэдэ али нэгэн машина, тракторнуудай хyнхинэхэнь, yхибyyд залуушуулай шангаар энеэлдэхэнь элихэн гэгшээр дуулдана. Эдэ бyгэдэ
сууряанhаа байха эсэгынгээ гэрэй тушаа ябажа ябахадаа, бyyр-тyyр
гэрэйнь тyхэл обёоржо хараба. Эгээ энэ yедэ хэншьеб гэрhээ газаашаа гараба гy, али досоошоо оробо ха, харанхыда нээгдэhэн yyдэнэй
гэрэл халта туяатаад yнгэршэбэ. Дансаранай досоо барагад гээд
абана – эсэгынгээ гэрэй боhогые алхажа ородог hаа… Yyдэ нээhэн
хyниинь, магад, Гэнин ахань ooрoo байжа болоо. Хайран эхэ, эсэгэ
хоёрынь ямаршье эртyyр хоёр хyбyyдээ орхёод мордошоhон гээшэб.
Шофёр ябаhан эсэгэнь yхибyyдэйнгээ багадань, Гэнин ахынь арбан
нэгэтэйдэнь, Дансаранай долоотойдонь гэнтын аюулда орожо наhа
барашаhан. Арба гаран жэлэй yнгэрhэн хойно эжыншье yбшэндэ
дайруулжа наhан боложо, yхибyyдээ айлшье болгожо yрдеэгyй. Гэнин ахань тyрэ найршье хэнгyйгooр hамга абажа, мyнoo эсэгынгээ
гуламта сахижа hуудаг. Дансаран hамгыень танихашьегyй, харажашье yзooгyй. Тyрмэдэ hуухадаа, yе болоод ахаhаань ерэжэ байhан
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бэшэгhээнь хyбyyн басаган хоёртой болонхойнууд, яhала hайн hуудалтай хаш гэжэ ойлгоо. Тyрмэhoo табигдахадаа эндээ, энэ Якутск
хотодоо yлэжэ ажаллахамни, мyнoo дээрээ нютаг руугаа ошохоо
зyрхэ алданам гэжэ ахадаа ойлгуулаа агша hэн. Теэд hyyлдэншье
ахатайгаа тон yсooн телефоноор хooрэлдэhэн, yбшэндэ нэрбэгдээд
байhан тухайгаашье дуулгаагyй. Харгы алдагдаа, зондо хyндэгyй
болооб гэжэ hанаа ха гy. Yхэхэ гэhэн yйлэтэй юм hаа, эндэ, нютагтаа, ерэшooд байхадаа yхooшэнь дээрэ hэн ха гy… нютагтаа, эжы
аба хоёройнгоо хажууда… Ахаяа хайрлана, ахаяа яатарааш хyндэлдэг hэм, мyн аханьшье дyy хyбyyндээ аба мэтэшэлэн байдаг hэн.
…Удаан ябажа, зунай богонихон hyниин дyyрэхэ тээшээ боложо, зyyн хадын хаяагаар yyрэй сайнтажа байхын тэндэ Дансаран, ара
таладаа модотой аад, урда таладаа нюсэгэн Таг хадын зyyн урдахи
нэгэ hудал соо зунай дунда hарада бии болошодог аршаан дээрэ буужа ерэбэ. Оройдохоноо нэгэ километр болохогyй хэмжээнэй газа
раар жалга соогуур урдаад лэ hooргoo газар уруу орошодог багахан
аршаан мyнoo мyндэлшэнхэй, аалин урдаhан уhаниинь hаруул боложо байгаа сагта сайбалзажа, хyбyyнэй досоо нэгэ жэгтэй болгооно.
Hониниинь гэхэдэ, yни холоhоо нааша домогложо ябаhан газартаа ерэшэхэдээ, тэрэ аршаанhаа хyртэншьегyй, тээ хажуудахи добо
дээрэ, хуурай зyлгэ ногоон дээрэ хyдэлэнгyй хэбтэшэбэ. Эсэгдээ…
Тиигэбэшье тэрэ тэндээ наранай гаратар эсэhэнhээ боложо хэбтээгyй. Урда тээнь дасан-дуган, лама-бурхан, шyтэхэ-мyргэхэ гээшые
ехэшье мэдэхэгyй байдаг hаа, булагай эхиндэ ерэшooд байхадаа
бyхы мэдэхэ дуулаhанаа, хаана нэгэ тээ газетэ, ном соо уншаhанаа
hанажа, хyсэжэ hанажа байhан хэрэгээ буряад ёhо заншалаарнь сахижа тон нягтаар бэелyyлхэ гэжэ шиидэнхэй юм.
Наран мандаба. Уурал шаргал мантан томо наранай зyyн набтар хадын дээхэнyyр зyдхэжэ эхилхэдэ, оршон тойронхи дайда зyhэ
шарайгаа хубилгажа эхилнэ. Нэн тyрyyн yнгэрhэн yдэшын hyyдэр
баруун тээшээ туугдажа, hэрюун hэбшээтэй yглooгyyр зooлэн ду
лаан агаараар hэлгэгдэнэ. Энээндэнь баясаhан, энээниие хyлеэжэ
байhан талын жэжэ амитад: шубуу шонхор, таршаа шумуулнууд,
батаганаа зyгынyyдшье хyрэтэрoo бултааран «ажалдаа» гараба ха
– оршон тойрон yнгын абяа шэмээн, дуу эшхэрээн зэдэлшэнэ.
Hyни огто унтангyй гэшхэлhэн Дансаран халта дурд гээд абаба
хаш, зyгooр наранай дулаан элшэдэ сохюулхадаа, hэришэбэ. Тэрэ
yбдэг дээрээ бодожо, нютагтань мандажа байгаа hайхан yдэрэй наран тээшэ, хабсагай шулуута Таг хада тээшэ наманшалжа, мэдэхэ
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маани мэгзэмээ аман соогоо шэбэнэн мyргэжэ эхилшэнэ. Энэ эртyyр
ганса хyнэй хээрэ талада гарашоод газарта дохин байжа мyргэжэ
байхыень хэн нэгэнэй хажуу тээhээнь харажархёо hаа ехэтэ гайха
хаар ха. Hyyлдэнь бодожо, сyyмхэ сооhоо саахар-шэхэр, пакедтэй hy
гаргажа, тойруулан байжа сасаhанайнгаа удаагуур, булагай дээдэ
талада ургажа байhан, тоолошогyй олон элдэб бyдэй yртэhэнyyдтэй модондо, yшoo Яхадта байхадаа бэлдэhэн ooрынгoo бyдэй
yртэhэнyyдые абаашажа уяба. Мyн хармаанhаа угаажа, аршажа
арюудхагдаhан хашарhан мyнгэнyyдые булагай уhанда табиhанайнгаа удаагуур, одоо гээшэ аршаанhаа хyртэбэ. Удаан хyртэбэ, бyхы
бэеэ, толгойhоо хyл хyрэтэрoo арюудхаба, удаан амтархажа байжа
ууба, удаан эндээ hууба… Эртэ yглooгyyр хада энээхэн хyбyyндэ хэнюуншье тойбо хэбэгyй.
«Нютагай шорой алтан даа» гэжэ арадай аман yгэдэ дэмы
хэлэгдэдэггyйл байhан байгаа ха. Теэд юундэ зарим «сэсэн зонуудынь наhан соогоо мyргэжэ, тэнэг зонуудынь yхэхэ болоходоо
мyргэжэ» эхилшэдэг юумэд бэ? Энэ hyyлшынь yгэнyyд намhаа удхатай хаш», – гэжэ Дансаран мyнoo бодоно. Теэд яахаб, тэрэнэй
иигэжэ ойлгоhониньшье болоо ха гy, зарим доройшуулынь yхэн
yхэтэрooшье ойлгонгyй yнгэржэ, нютаг голоо тооншьегyй, эжы
абынгаа буусые эрьеншьегyй, хyйhooрoo холбоотой байдаг хyрьhэтэ газартаа нэгэтэ ерэжэ мyргэншьегyй эндэhээ талиин талииhаар
арилhаншье байдаг.
– Хyлисыш даа намайгаа, хайрлыш даа намайгаа Ангирта hай
хан нютагни… Yхэхoo байнам… аргамни hалаа, арай гэжэ шамдаа
хyрэжэ ерэбэб. Hyyлшымни найдал…
Мyнoo наран hайса ooдoo гаранхай. Энэ аршаанай мyндэлшooд
байгаа сагта тyрyyшын зон иихэдээд ерэхэдээ болохо гэжэ бодоhон
Дансаран, тугаарай хараашалжа, тоомножо байгаа Таг хадын ара
yбэртэхэнэ жэжэ модонуудтай hудалда хорожо, майхангаа татаа hаа
дээрэ ха гэжэ шиидэбэ.
Аршаанай мyндэлшэhэн газарhаань тиимэ бэлээр миин юрын
амhартаар удхажа абамаар бэшэ байhандань, бузарлахагyй гэжэ,
хэм бэ даа нэгэ hайн сэдьхэлтэй хyнэй дархалhан багахан ута
хooрхэн модон хобоогоор сэбэр арюухан уhаниинь урдажа, тээ доро
нэгэ бага дээрэhээ гоожоно. Тэндэнь yйhooр хэhэн шанага табяатай.
Дансаран городhоо нааша абажа ябаhан хоёр томо хуйхан амhарта
соо сохом yглoo yглooгyyр болотор хyрэхэ аршаан абажа, дахинаа
хyндэ ашаадаа даруулhаар хада ooдoo зyдхэжэ ошобо.
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Эсэгдээ, тон ехэ эсэгдээ. Гэдэhэниинь yлдэнэ, гэбэшье тэрэ
майханаа тогтооhонойнгоо удаагуур аршаантай холижо нэгэ тэбхэрхэн саахар, хоёр, зyг хоёрхон сухаари шэмэжэ эдиhэнэйнгээ удаа
гуур, бyхэ гэгшын нойроор бyхэлиин yдэр, yшoo хахад hyни hэрингyйгooр унташаба. Унтажа саданхай Дансаран hyниин хахадаар hэрибэ. Байтараа тэрэнэй эдеэлхэ дураниинь ехэ хyрэшэнэ. Hyyлшынхиеэ Улаан-Yдэдэ, микриктэ hуухынгаа урдахана бага зэргэ эдеэлжэ
абаа hэн. Тиихэдээ мyнoo сyyдхэ хахад хоол баряадyй байна гээшэ.
Яажа тэсэхэб? Теэд ooрoo, тэрэ дуута-суута йог гyyлэжэ байдаг индус зонуудтал адли гy, yгы hаа, мyнooнэй сагай зарим тэды медицинын арга хэрэглэжэ хооhоор байжа бэеэ аргалдаг мэтээр, ooрыгoo
аргалха гэжэ шиидээл хадаа, шадахысаа боложо, бэеэ шанга барижа, тэсэхэ аргаа бэдэрхэл болоо ха гэжэ мyнoo бодомжолно. Йог,
мyнooнэй сагай медицинын арга гэжэшье даа, энэ мэтэ арга-эмнэлгэ
манайшье арад зон урдандаа хэрэглэдэг байгаа бэшэ аал, юун, нютагайнгаа Гyргэм эмгэйhээ дутаа hэн гyб, тэрэ наhажаал эхэнэртэл
адли yмхиржэ hалажа байгаа бэе бэшэ, yшoo шадал соогоо байhан эрэ хyн бэшэ гyб гэжэшье тэрэ мyнoo ooрoo ooрыгoo дэмжэжэ,
нюдoo анинхай мyнooхи маанияа уншажа хэбтэнэ.
Дансаран иигэжэ бэеэ аргалха тухайгаа, нээрээшье, хэнтэйшье
зyбшooжэ хэлсээгyй, миил лэ ooрoo гансааран шиидээ юм. Теэд, ганса
аршаангаар аяар hара соо сохом байжа шадахагyй хаб гэжэ ойлгоходоо, юундэб даа, хажуудань хyнгэн эдеэ гэжэ гy, хоёр пакет соо дyyрэн
сухаари, хоёр пачка тэбхэр сагаан саахар абалсаа юм. Аргагyй бологдоо сагтань шэмэжэ байха гэжэ. Тиибэшье тэнэг хyн бэшэ хадаа, ойлгожол байгаа юм бэзэ, yнэхooрooшье энэ ехэ yбшэндэ нэрбэгдэшooд
байгаад, иигэжэ хооhоор, аяар hара соо ганса хара уhан дээрэ байжа
ooрыгoo алажа байха бэшэ, харин зарим сагуудтань энээхэн нютагайнь тала дайдаар ургажа байдаг, мyнoo сагта эгээ эдеэшээд байгаа тибhэ малтажа эдижэ байха (багадаа yетэн нyхэдooрoo яатарааш
энээниие малтажа эдигшэ hэм), гашууншье hаань, хаа-яахан хyдoo
мангир суглуулха, байтараа ой соо одоо гээшэ амтатайhаа амтатай
гyлзooргэнэй болоходо эдилсэжэ байхаб гэжэ тэрэ бодомжолжо ябаа
юм. «Hара соо тэсэжэ шадаха байхаб, – гэжэ Дансаран тангариглана,
– нютагай татаса гэжэ байха, нютагай агаар, уhан, ургамал ногоон
шье туhалалсаха, тиимэhээ эдэгэhэн лэ хойноо нютагаа хyрэжэ, Гэнин
ахындаа орохоб», – гэжэ мyн лэ хатуу шанга эрилтэ урдаа табина.
Yглoo yглooгyyрынь эртэлжэ yнooхи аршаандаа ошобо. Тии
гээд гэдэhэнэйнгээ yлдэжэ байхада, тэрээгyyрхэнээ тибhэ тyyбэ,
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нэгэ хэды мангиршье суглуулба. Асарhан, суглуулhан юумэеэ яаралгyйхэн эдижэ байхадань яhала зохид лэ, гэдэhэнэйньшье yлдэхэнь
бараг шэнги. Зyгooр, yдэшэлэн тээ яаха аргагyй мyнooхи хотын яршиг yбшэнгынь хyдэлшэбэ. Бyри ехээр даа. Яаха-иихэеэшье мэдэхэеэ
болишоhон Дансаран иихэдээд, бараг дээрээ доошолжо, хyн зоной
зyргэлжэ байдаг аршаанай захада ошожо хэбтээшэм дээрэ hэн ха гy
гэжэшье бодобо. Yлэн хооhон байhан дээрэhээ юм гy, али yни холо
болоо эдеэгyй байhан тибhэн, талын мангир хоёрынь хyрэбэ гy, али
юрэдooл yе болоод тэрэниие алахаяа байдаг ёро yбшэнгынь эхилшoo гy, мэдэхын аргагyй. Hyниин тэнгээр, арай мэдээ табихынгаа
тэндэ мyлхижэ, хара хyлhoo хаяжа ябажа, аршаан дээрэ буужа ерэбэ.
Ойн жалга, hудал соо бэшэ, сагаан талада yхэшooшье hаа yхyyжэм
гэжэ hанахадаа, hанаагаа амарhан байгаа юм гy, нэгэ мэдэхэдээ,
хоёр yдэрэй саада тээхидэл адли yнooхи добо дээрээ унташаhан гy,
али мэдээгээ алдашаhан байжа, yyр сайхын yеэр даарашаhан тэрэ
hэришэбэ. Наран мэнэ мэнэ мандахаяа байна. Зyгooр, досоонь яhала
зохид, yбшэнгынь yлэ мэдэг мэдэгдэнэ. Тулюур байдалда орошоод
талада хэбтэhэн тэрэниие нютагайнь зоной хараагyйнь болоо, «бурха-ан даа, эшхэбтэр гээшынь» гэжэ байжа гэмэрhээр, hooргoo байрадаа ошожо унташаба.
Энэ удаагуур Дансараниие ямараб даа нэгэ шэмээн hэреэбэ.
Майханайнь саахануур нэгэ юумэн ябахадал, мyшэр халта хухархадал гэбэ. Хэн юун? Томо ан арьяатан гэжэ тэрэнэй айха юумэниинь эндэ yгы – эхин газарай унуули бартаатай хyбшэ тайга соо
байна бэшэ, харин хyн зоной байраhаа тиимэшье холо бэшэ багахан шэнэhэн ойн захада байна гээшэ. Ойн жэжэ амитан – шандаган,
гyрoohэн бэзэ, хyн лэ бy байhай гэжэ бодоhон хyбyyн майханайнгаа
замагые нээжэ, hэмээхэн газаашаа хараашалба. Зyб, тээ саанахана
нэгэ хара боро юумэн модоной мyшэр дайраад, саашаа yгы болошобо.
Дyрбэн хyлтэй амитад хадаа ябаал юм бэзэ гэжэ бодоhон Дансаран газаашаа гаража, ходо hанажа байгаа yшoo нэгэ хэрэг ушараа
заабол энэ yдэр бэелyyлхэ гэжэ шиидэбэ. Яhала шадал оронхой, тии
мэhээ дээшээ зyдхэжэ, Таг хадын оройдонь гаража шyтэхoo, амаржа
hуухаа hанаhан юм. Энэ шобхо хадын урдахи, шаргал губиин шэмэгтэй нюсэгэн талань эгсэ, тон эгсэ, харин хойто, ара таладахи налуу
ой соогуурнь яаралгyй гэшхэлhэн хyн барагаар дээрэнь гарашахаар.
Барагаар… магад, миин юрын хyнyyдтэ энэнь бараг байхадаа болохо, харин Дансаранда… Yбшэнэйнгoo бараг байгаа hаань, yдэр
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бyхэндэ гаража байхаб гэжэ Дансаран шиидэнхэй. Тэрэнэй иигэжэ
байжа ехэтэ хyсэhэн юумэд yшooшье байха…
«Ошохоороол ошохоб мyнooдэр тиишээ, мyлхижэшье hаа»,
– гэжэ дахинаа ooртoo тангариглажархиhанайнгаа удаагуур,
мyнooдэрэй туршада хэрэгтэй байха юумэеэ суглуулжа рюкзак соо
гоо хэжэ майханhаа гарабашье, иишэ тиишээ хараашалан тэндээ
удааршана. Газарhаа шулуунуудые абажа, хyндэ хyнгыень yргэжэ
yзэхэ юм. Байтараа хараашалhан зандаа хада ooдэ ошобошье, тэрэ
зуураа ногоон сооhоо, hанаандань таараба хэбэртэй ха гy, яhала
томо шулуу абажа саашалшана. Хyндэхэн даа, яhала хyндэ шулуун.
Яажа байhан хyн гээшэб иихэдээ энэмнай: арай шамай ябажа ябаhан
аад, хада ooдэ энэ томо шулуу yргэжэ ошоходоо? Теэд тиигэжэ Дансарамнай yнинэй шиидэнхэй юм – Таг хада дээрэхи нютагайнгаа
Обоондо нэмэрилсэжэ табилсаха шулуу заатагyй абажа ошохо гэжэ!
Yгы hаань… тиишээ ошохо харгы тэрээндэ хаагданхай гэжэ hанадаг болошонхой. «Нютаг голойнгоо, олон зоной ябуунтажа байдаг
Обоондо шулуу нэмэлсэжэ табяа hаа, хyнэй ooрэйнь хyсэ шадалайн
гаа hyлдэ hyнэhэ yргэhэн, бодхооhонтой адли юм», – гэжэ эсэгынгээ yни холодо хэлэhыень hанахадаа, энэ хадынгаа шэлэй зyг дорохонhоонь бэшэ, хахадhааньшье бэшэ, хаяаhаань гэжэ зорюута энэ
шулуу шэрэжэ ябана гээшэ.
Yнишье болонгyй Дансаран эсэшэнэ. Амияа абажа ядажа hуухадаа: «Хамаагyй, намда ямар яаралта байхаб, yдэрэй дyyрэнтэжэ
байхадашье шэлэ дээрэ гаруужам. Хамаагyй, хамаагyй… Минии
хэhэн нyгэлни тиимэшье ехэ бэшэл hэн, зyгooр… тэрээхэн «хyнэй
ooрынь хyсэ шадалай hyлдэ hyнэhэн» гээшэнь, яахыншье аргагyй,
минии досооhоо yнидэ гаража yгы болошоhон байха… шэгнэгдэжэ
болодог юм hаа хyндэ томоороо хэды шэнээн болохо байгаа хаб?
Энээхэн шулуунай шэнээн бэшэл даа, сааша байха… болодог hаань,
yхэрэй шэнээншье шулуу шэрэжэ ерэжэ, тэрэ нyгэлoo дараха hэм,
теэд… шадални yгыл даа», – гэжэшье тэрэ халаглаха юм. Дахинаа
яаралгyй ooдoo зyдхэбэ, энэ удаагуур толгойнь эрьежэ, тэмтэрэд
гэhээр гэшхэлбэ. Хадынгаа хахадтаньшье хyрooгyй ябаhан тэрэ
hooргoo хyндooр уухилhаар унуули модон дээрэ hуужа, хyлhэеэ хамсыгаараа аршажа эхилшэнэ.
…Шэрэжэ ябаhан шулууниинь бороо hалхинда гy, али уруудажа ерэhэн yерэй уhанда оло дахин угаагдажа байhандаа мэлигэр
хooрхэн, эгээ нэгэ томоhоо томо амитанай хара эльгэндэ адляар харагдаха юм. Yнинэй, бyри yнинэй, магад хэдэн мянган сая жэлнyyд
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соо хадын хаяада хэбтэhэн шулууе дээшэнь, yндэр газарта абаашажа табиха гээшэнь, нээрээhээ, ямар удхатай байгаа хаб? Дансаран
дээрэhээн хоёр-гурба хyндooр амилжа абаhанайнгаа удаагуур, хаб
байса тэрэ шулуугаа yргэжэ, энэ удаагуур яhала дээрэ хyрэтэр абаа
шажархиба. Гэбэшье, тэрээхэндээ миин hуушаба бэшэ, унашаба.
Зyрхэниинь амаараа гарашахын тэндэ шангаар сохисогооно. Нюдoo
аняад нилээд хэбтэхэдээ: «Аргагyй шадални хyрэнэгyй, байг гээшэ
гy даа мyнooдэр, дан лэ hаа томо шулуу абажа ерэшэбэб… а-hаа,
тиигээб, томо шулуу… yглooдэр болуужан, мyнoo дээрээ, yшoo
yхэшooгyйдoo hooргoo бусаhуу даа, – гэжэ шэбшэнэ. – Ямар зохид
гээшэб хэбтэжэ байхада, ходошье иихэдээд энээхэн хуурай газарта, шэнэhэн модоной шэлбyyhэн дэбисхэр дээрэнь хэбтэжэ байдаг
бол… энэ yдэр-hyниие ото… yглooдэрыньшье, саада yдэрыньшье…
Yгы, yгы… я-ба-хаб! зyд-хэ-хэб!.. заатагyй!», – гэжэ шyдoo шангаар
зуужа абаhан тэрэ, дахинаа тэмтэрэн байжа бодожо, тэрэ хара эльгэн шулуунтайгаа hooргoo носолдошоно…
Ох-даа, одоо гэжэ Дансарамнай шэлэй зyг дорохоно харагдашаба. Хyнэй гайхажа гэлыжэ абамаар, арай унашахын тэндэ маяргажа
ябаhан тэрэ, ямар бэ нэгэ совет засагай yедэхи кинодо харуулагдажа байдаг, немецyyдэй плендэ байhан араг яhан болошоhон сэрэгшэнэй иитэрээ тулижа, зобожо шулуу нэгэ тээшэнь зooжэ ябахыень
hануулhан ушартал тон адли. Теэд тэндэ, дайсанай плендэ байhан
хyнyyд хэншье бэшэ гээшэ ааб даа, тиигэжэ шулуу шэрэжэ ябаагyй
hаа, тэрэ зууранда буудуулжа унахалши, харин тиихэдэ, ши гэжэ
ooрoo ooртoo энэ тамын ажал олонхой, зобожо ябаха гэжэ… Тиибэ
яабашье энэ хyмнэй Таг хадынгаа шэлэ дээрэ гаража шадабал гээшэ. Тэрээхэндэнь сохом табяад алхамай газарта бyри yнинэй даа,
yхибyyн наhанhаань мэдээжэ байhан эндэхи Обоогоо харажархихадаа, тэрэ hooргoo шалд байса унашана. Зyгooр, энэ удаагуур нэгэ
ондоохоноор… Дансаран Обоо тээшэ хараашалжа нэгэ мууханаар
энеэхэдээд абана. «Зyдхyyр ooдэ ерэжэ шадаа хадаа, юун, шэлэ
дээрэхи энээхэн бага зэргэ сэхэ зайе дабажа шадахагyй hэн гyб», –
гэжэ тэрэ ойлгожо байна. Аршаанhаа уухаа hанана… толгойнгоо
ехэ эрьежэ байхада, энэмни муу эдеэлhэнhээ, тон эсэhэнhээмни болоно гэжэ ойлгожошье байгаа hаа, уhааш уубагyй, абажа ябаhан
хоёр-гурбахан сухаари, саахартаашье гар хyрэбэгyй. «Обоогоо тахиhан хойноо… hyyлдэнь…» – гэжэ тэрэ шэбшэнэ. Дансаран Обоо
тээшэ харан байжа мууханаар энеэhэн зандаа… энэнь олонхон юумэ
hануулна, мyн досоонь хyсэ шадалшье нэмээнэ хэбэртэй…
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Hайса амаржа абаhан тэрэ дахинаа бодожо, yнэхooрooшье
барагаар эльгэн хара шулуугаа абаашажа нютагайнгаа Обоо дээрэ
нэмэрилжэ табиба. Тиин дахинаа «Халта амарhуу… hyyлдэнь», –
гэжэ ooртoo хэлэhэнэйнгээ удаагуур, хажуудаханань байhан багахан
hандай дээрээ hуушана.
…Энэ хада «Таг хада» гэжэ юундэ нэрлэгдээб гэхэдэ, оройнь зyг
доохонуур хyндэлэн байhан шулуулиг эгсэ хабсагай урда сагуудтахи буряад гэр соо yзэгдэжэ байдаг ханын таг мэтэ адляар харагдажа
байдаг юм ха.
3
Таг хадын оройдо hэбшээтэй. «Тyрэhэн нютагай тэнгэришье yндэр» гээшэнь аргагyй зyб лэ ха. Ангирта нютагайнь hэбэрюухэн hэбшээн нэгэл ондоохоноор, уриханаар хасарыень эльбэн, таhалгаряагyй долгёороо тарнидажа байhандал yзэгдэнэ. Yндэр сэлмэг огтор
гойдо бээлэйншье шэнээн yyлэн yгы. Эгээ энээхэн yедэ, ажалша
хyдoo зоной yбhэндoo орохынь тээ урдахана, нэгэ иимэ зохид, хура
бороогyй hайхан yдэрнyyд, зорёолhон юумэдэл, тогтошодог. Юундэ
зорёолhон юумэдэл гэжэ гy? Теэд тиигэжэ hанахаар лэ, хyнэй yбhэндoo орохотой сасуу, «хажуурай дуу абашаhан» бардам ехэ Байгаали
хангалтама hайхан yнэрooр анхилжа байгаа ургамал ногооень гам
хайрагyйгooр хюдажа эхилhэн «хоёр хyлтэй хохимойнуудта» дураа
гутажа, сухалаа хyрэхэдoo ха гy гэхээр, унжагай удаан уhа бороогоо
адхажа, ажалдань хэды тойбо хэдэг гээшэб. Энээнииень энээгyyрхи
зон hайн мэдэхэ.
Yндэр сэлмэг огторгойдо бээлэйншье шэнээн yyлэнэй yгы
гэхэдэ худал ха; хооhон, юуш yгы тэнгэри гэжэ байдаг юм аал? Yгы,
эгээ ядахадаа, тэдэ, дуута-шуута булжамуурнууднай юундэ жэргэжэ
харагданагyй гээшэб гэжэ бодоhон Дансаран толгойгоо yргэхэдoo,
«хари, тиимэл байха hэн» гэжэ тэрэ дороо энеэхэдээд абаба. Сэхэ
дээрэнь, нэгэ газартаа тогтошоhон юумэдэл, талын шуhаша, мяхаша шубуун – харсага – агаарай уудамда арбаганана. Баарhад, эндэхи булжамуурнууд, хуу баран ногоон соогуур хоргодошонхойнууд.
Байтараа тэрэ yшooш нэгэ юумэ обёорбо тээ саанахана, Таг хадаhаа
нэгэ бага yндэршэг Орголиг хадын yбэрooр элеэ шубуунай яаралгyй элихэнь харагдана. Яахаб теэд, мяхаша, мяхаша бэшэшье амитад
бултааран, ажамидарха гэжэ энэ юртэмсэдэ тyрэшэhэн лэ хадаа, хоо18

лойгоо тэжээхын тyлoo, yшoo зyбooр хэлэхэдэ, энэ дулаанай хаhада
«yри хyyгэдээ» yндылгэжэ байhан амитад, бyришье ехээр оролдожо, эртэ yглooнhoo yдэшын харанхы болотор дуг гэжэ амардаггyй
байха.
Гансал «yхибyy» yндылгэхэ гээшые мэдэхэгyй хyхы шубуухай
дyтэхэнэ, бyри дyтэхэнэ даа, хонгёо дуугаа оршон тойрон зэдэлyyлнэ. Гyг-гyг… Гyг-гyг!.. Энээхэн «Гyг-гyг!» гэhыень хyнэй хэлэн дээрэ
оршуулха болоо hаамнай «Би эндэ байнаб! Би эндэ байнаб!» гэhэн
мэдээ-дохёогоо инаг нyгoo гансадаа yгэнэ гээшэ ааб даа. Яахабши
теэд, яажа баарhан багахан боро энэ шубуухайе гэмнэхэбши, саанаhаа, yни заяанhаа, бурханай yгтэhэн табисуураар иигэжэл ажамидаржа байха гэhэн амитан байшоо хадань. Yе болоод хyхы дуундаа
хахажа сасашаха юм. Хахажа, сасажа эхилээ хадаа энэшни иихэдээд
«дурлахаа» дyyрэхэ тээшээ боложо байна гээшэ. «Хyхы жаран yдэр
донгодохо табисууртай юм» гэжэ эжынгээ нэгэтэ хэлэжэ байhые
Дансаран hанаадхина. Мyн yшoo хаана нэгэ тээ уншаhанаа hанана:
юундэ, хайшан гэхэдээ, хyхы гээшэ дэлхэйн бyхы зургаан зyйл хамаг
амитадhаа ори гансаарханаа иитэрээ илгаржа шадан, дальбараагаа
тэжээжэ, yндылгэдэггyй амитан бэ гэжэ?! Тайлбаринь иимэ байна
hэн: «Дурлаха!» гээшэнь бултанhаа ехэ, тиимэhээ дальбараануудаа
тэжээжэ байха сyлoo забда эдээндэ yгы гэжэ. Hонин бэшэ гy?! Тии
мэhээл yри хyyгэдээ хаяжархёод, hальхай ябадал yзyyлжэ ябадаг
зарим нэгэн эхэнэрнyyд олоной наада зугаа боложо, хyхыдэл адли
хyйхэрнyyд гэжэ муугаар хэлyyлжэ ябадаг бэшэ гy. Теэд нyгoo заримашуулынь хyхын «хyйхэр хуби заяагаар» огто hонирхонгyй, хyбшэ
тайгаараа yдэр hyнигyй тооной донгодожо-дуулажа байгаа багахан
боро энээхэн шубуунда талархалаа мэдyyлжэ байдаг гээшэл!.. Дансаран эдэ хоёрдохи талын хyнyyдэй тоодо оролсодог байха. Тэрэ
мyнoo эндэ хахажа, сасажа байгаа хyхыдэ ooрынгoo талаhаа мyн лэ
талархалаа мэдyyлжэ, энеэдэ алдан, yндыжэ байжа хараашалхадаа,
тэрэниие оложо шадабагyй, дyтын нэгэ модоной yдхэн гэшyyhэдэй
нэгэндэ харагдангyй hуунал хаш.
Эндэhээ хаража байхада оршон тойронхи дайда, тээ доро саанахана сагаан хушалтатай гэрнyyдээрээ сайбалзажа байгаа Ангирта
тосхоншье зунай сагай yдхэн агаарта альган дээрэ мэтэшэлэн зэрэл
гээтэжэ, зарим yедoo номгон байдалда абташоод нойрсожо байгаа
далайн долгиндол хyбхэлзэжэ харагдаха юм. Тэрээн уруу хойто зyг
hoo могойдол годирhон багахан горхон yдхэн сабшалан соогуур урдажа, харин наагуур, хадын хаяагаар зурыhан хyдoo харгыгаар yе
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болоод тэндэхи хуурай шоройе бодхоожо энэ тэрэ техникэ, машинануудай урагша хойшоо харайлдахань мyн лэ элихэн yзэгдэнэ. Эндэhээ хоёр-гурбан модоной зайдахи Орголиг хадын зyyн хаяагаар,
yмсын yхэр мал хэбэртэй, олон тоото эбэртэ бодо мал бэлшэжэ,
тэдээнэй харуулшаниинь ха гy, нэгэ хара бараан зyhэтэй моритой
хyн добо дээрэ харагдана. Юрэдooл, hайса анхаржа хараhан хyн
эндэ yшooшье олон hонирхомоор юумэ олохо байха. Хyн зонhоо
бэеэшье нюугаад байhан энэ нютагай хyбyyмнай зориhон, hанаhан
хэрэгээ одоо дyyрэн бэелyyлжэ байнаб гэжэ бyхы бэеэрээ мyнooдэр
лэ мэдэрбэ.
Зyб даа, энээхэн хада эндэхи нютагай зоной ехэ тахиланта уулань. Теэд тиимэ байнгyй яахаб, энээнэй зyyн хаяаhаань тэрэ дуута-суута аршаан мyндэлжэ гарана ха юм. Yни холоhоо нааша зоной
суглуулжа табиhан обоо шулуунай дээгyyрэньшье, хаяагаарньшье
харлажа хуушаршаhан хашарhан мyнгэнyyд олоор yзэгдэнэ. Hаяын
сагуудта буряад шажан hooргoo ехэ дэлгэржэ эхилэнхэй, тиимэhээ
эндэ шаргал улаан шэрээр шэрдэгдэнхэй шэнэхэн бунхан бодхоогдонхой, досоонь хоёр-гурбан хооhон табагууд (хyнэй эдеэ хоол орхиhыень жэжэ шубуу, амитад эдижэрхёо хаш), зула бадараажа гy,
али уhа, hy хэжэ байха гэжэ орхигдоhон хоёр-гурбан сyгсэнyyд табяатай. Эдэ бyгэдэй саана шабараар гy, али зэдээр бyтээгдэhэн бурхан. Дансаран жаа наhандаа эндэ нэгэтэ ерэhэн, тиихэдэ эндэ бунхан
байдаггyй hэн хаш гэжэ тухайлана.
…Дансаран hандайhаа бодобо. Самсынгаа энгэр хармаанhаа
Улаан-Yдэhoo абажа ерэhэн сагаан бyд – хии мориёо – гаргажа, тээ
саанахана yлгooтэй байhан тоогyй олон хии моринуудтай модондо
абаашажа yлгэбэ. Hyyлдэнь hooргoo ерэжэ, Обоонhоо хоёр гараараа тулажа, yбдэг дээрээ урдань hуушана… удааханаар, удхатайханаар… Эндэ дахинаа, хайшан гэжэ аршаангай дэргэдэ ерэшэhэн тэрэ
эртэ yглooгyyр мyргэжэ байгаа hэм, тон тэрээндэл адляар мyргэжэ
эхилшэнэ…
Таг хада… Дансаранда мyнoo ганса зyрхэ хyмэрюулмэ бодолнуудые асаржа байhан хада. Yни холодо, долоотой ябахадаа, эсэгынгээ
наhа барашаhан тэрэ жэлынь hэн хаш, гурбуулан машинаарнь энэ
хадын баруун урдахи нюсэгэн хаяадань ерэжэ тогтоо hэн. Тиихэдэ
эндэ, yшoo дyрбэн жэлэй саада тээнь, эсэгынь эсэгэ, Гэнин аха эдэ
хоёрой yбгooнинь хyдooлyyлэгдэhэн байгаа. Урда сагуудта, буряад
зоной yшoo yмсooрoo байхада, нyгшэhэн зоноо гэр байраhаань тии
мэшье ехэ холо бэшэ, нэгэ сагаан хyндыдэ хуряажархидаг байhан.
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Совет засагай yеэр зон булта нэгэ газарта байршажа, колхоз, совхоз
боложо, хамтын ажалтай болоходонь, нyгшэhэн зоноошье нэгэл
газарта хyдooлyyлдэг болоhон гээшэ ааб даа. Гэбэшье, тэдэнэй yбгooниинь «Таанад намайе, наhа барахадамни энэ хамтын хyyр дээрэ
бэшэ, элинсэгэйм буусада, эсэгэ yбгooнэрэйм али yни сагhаа нааша мордожо байгаа Таг хадын yбэртэ хyдooлyyлхэ ёhотой гээшэт,
ойлгоно гyт?» – гэжэ нэгэтэ бэшэ гэртэхиндээ, хyбyyндээ захиhан
хаш. Yшoo тиихэдэ, наhатай болошоhон хойноо, нэгэтэ yглooгyyр
хэндэшье хэлэнгyй хайшаашьеб гаража ошоhон аад, бyхэлиин yдэр
yгы байжа, гэртэхинэйнгээ hанаа yнooн боложо байхада, наранай
орохын тээ урдахана ерэхэдээ:
– Yнидэ hанажа байhан нэгэ ехэ хэрэгээ бэелyyлжэ шадабал гээшэб. Доройтогдожол байна гээшэ ха, хyлнyyдни урагшаа ябажа yгэхэ
юм бэшэ, арай шамай гэжэ буусаяа эрьежэ ерэбэб. Буусамнай саг
ошохо тумаа танигдахаяа болижол байна. Урда жэлнyyдтэ халаахай,
yрмэдэhэндэ баригдашанхай байдаг hаа, мyнoo тэндэнь хяаг yбhэн
элбэгээр ургажа эхилшэнхэй. Хатуу хяаг yбhэн ургажа эхилээ хадаа,
тэрэшни hooргoo тала газарайнгаа шэг шарай оруулжа эхилбэл гээшэ.
Энэнь hайн лэ юм бэзэ. Хаа-яа yзэгдэжэ байдаг тyгсyyлнyyдшье харагданагyй, hалаа, дyyрээ, – гэжэ хаташаhан амаараа тамшаажа байжа сай hоросоогоожо байhанаа, энеэдэ алдажа: – Битнэй хада гэртээ
харихадаа, хаанань хэбтэхэеэ гэжэ тэндэ жэжэ шулуунуудые обоол
жорхёоб, таанад хожомынь олохо байхат, эли, – гэжэ хэлэхэдэнь,
гэртэхинь нээрээhээ хэлэжэ байна гээшэ гy, али наадалжа гy гэжэ ойл
гонгyй yлэшэхэдoo, дахинаа дабтажа hурахаяа зyрхэ алдаhан. Hyyлдэнь, yнэхooрooшье, урданайнгаа заншалые сахижа, наhажаал yбгooе
тэрэл ooрынь тэмдэглэhэн газарта хуряажа табиhан гэдэг.
Гончиг yбгooгэйнгoo амиды мэндэ ябахада, зyг зyгхэн гурбатай
байhан Дансаран юу ехэ юумэ мэдэхэб, хоорондоо харилсаhан нэгэл
юумэ бyyр-тyyр hанадаг. Yбшэн хэбтэhэн yбгooгэйнь орон пеэшэнэй
зyyн талада байгша hэн ха. Нэгэтэ тэрэ Дансаранаа дуудажа толгой
ень шэншэhэнэйнгээ удаагуур, удаан гэгшэ таалаа hэн. Таалахадаа
yнидэ абагдаагyй байhан шэрхэгэр hахалаараа хасарынь шангаар
хадхаhан байгаа хаш, тиимэhээ энэнь лэ жаахан yхибyyндэ hайса
хадуугдашоо. Эндэ yшoo нэгэ hониниинь гэхэдэ, зyг хоёрхон ашанартай байhан yбгэжooл тэдээнээ илгажа, Дансаранда ехэ мээхэй
байhан гэжэ эжынь хэлэдэг hэн. Юундэ хаб, гайхахаар байгдадаг.
Харин тиихэдэ, тэрэ зун, Дансаранай эсэгэ, аха хоёртоёо энэ хадын yбэртэ «yбгooдoo ерэхэдэнь», обоо шоройгоор хушаатай хyyрынь
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элихэн yзэгдэжэ, yшoo дээдэ захадань шаалгаатай байhан шорогор
ута модондо хуушантажа эхилhэн сагаан бyдтэ маани мэгзэмэй сохёотой байхань ойлгогдожо байгаа hэн. Ямар хэрэгээр эсэгэнь yхибyyдээ
дахуулжа иишэ ерэhэн байгаа юм, Дансаранай мyнoo бодоходо, баа
рhан эсэгэнь, иихэдээд, yнишье болонгyй наhа барашахаб гэжэ уридшалан мэдэhэндэл, эсэгынгээ хyyр эрьенгээ, yхибyyдтээ yбгooгэйнь
хаана хэбтэжэ байhыень харуулаа, yзyyлээ hэн хаш. Гайхалтайнь
гэхэдэ, яажа жаа yхибyyдээ хyyр дээрэ асархаяа эсэгэнь айгаагyйб, али
мяхан шуhанай хyн хадань, энэнь хамаагyй гэжэ hанаhан байгаа ха гy?
Тиихэдэ Таг хадын yбэрooр улаан таша улаалзай сэсэгyyд ургашанхай, оршон тойрон ганса тибhэнэй yнэр анхилжа байгаа hэн.
Дансаран ондоо хаанашье тээ эдэ hайхан сэсэгyyдэй иитэрээ ехээр
ургажа байхыень хаража yзooгyй.
– Аба, эндэ ерэшoo хадаа, бидэ нэгэ бага тибhэ тyyжэ эдихээ hананамди, ябахаяа бy яараял даа? Yшoo энэ Таг хадынгаа оройдонь
гаража yзэхэ байгаабди, – гэжэ Гэнин ахатаяа гуйгаа агша hэн.
– Тиигты, тиигты, би яаранагyйб. Ямар гоё yдэр боложо байна
гээшэб, хари-хари, yглooнhoo нэгэ тиимэ, дулаарха шэнги байгдаа
hэн. Бишье таанадтаяа энэ тахиланта хадынгаа оройдонь гаралсаха
байгааб, теэд ехэ эсэнхэй байнам. Бидэ шофёрнуудта нойр гээшэ ходо
дуталдажа байха, тиимэhээ битнай эндэхэнээ, машинынгаа hyyдэртэ
бага зэргэ унтаад абаhуу. Байз… – Кабина соогуураа юушьеб бэдэржэ
эхилшэнэ. – Маа, абагты эдэ шобхо тyмэрнyyдые, шулуутай хатуу
газарта миин тиихэдээд, модоор малтахамнай гэжэ hанаа гyт. Тиимэ
бэлэн юумэ гэжэ хаана байхаб. Ехые суглуулаа hаатнай, эжытнай таа
надтаа зooхээтэй холижо амтатайхан нэгэ сагаан эдеэ бэлдэхэ байха,
бишье тиимэ эдеэ yнихэнэй эдеэгyйб, hанашооб. Бэрхэт yхибyyдни, ошогты даа, зyгooр Таг хадын оройдонь гарахамнай гэдэгтнай
хэршье юм, энэ талаhаань эгсэ даа, зобохо байхат. Зунай эхин hарада нютагаархиднай эндэхи Обоогоо тахидаг заншалтай гээшэ, бишье
тиимэhээнь hаяхана даа, оройдоо хорёод хоногой саана дээрэнь гаража хии мориёо хиидхyyлээ hэм, таанадшье дуулаhан, мэдэхэ байха
ёhотойт. Харин таанадаа юундэ Обоодоо абажа гарадаггyй байhанаа
мyнooл ойлгожо, гайхажа, ooрыгoo зэмэлжэ байнам. Хойто жэл гурбуулан гаруужамди, мyнoo тэрээн ooдэ зyдхэжэ бэеэ бy зобоогты даа,
зy? – гэжэ эсэгэнь yхибyyдтээ урин зooлooр хандаба.
– Баро-ог бараг, юун маанадые гаража шадахагyй гэжэ гy, шадахабди. Аба, бидэ томонууд болонхой ха юмбибди, ши тиигэжэ мэдэхэгyй байгаалши? – гэнэ Дансаран.
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– Зyбo-o зyб, ехэ зyб, yхибyyдэйнгээ иимэ томонууд болошоод
байhыень абатнай энэ болотор мэдэнгyй ябаалби, хойноо хараха
хоёр хyбyyдни, – гэжэ эсэгэнь энеэбэ. – Зай, тиигээ hаа, ошогты даа
тиишээ. Яагаашье hаа эсэгэтнэй таанадайнгаа энэ ябадалые дэмжэхэ
байнаб, болоо-болоо yхибyyдни, ехэ буянтай хэрэг хэхэтнэй гээшэ.
Зyгooр, шагнагты даа анхаралтайгаар намайгаа. Хадын оройдо
Обоо шулуун байха, тэндэхи шулуунуудыень хyдэлгэжэ, эмдэжэ бy
байгаарайгты, зy? Тиимэhээ байха, шэлэ дээрэ гарахынгаа тэндэ
дааха зэргээрээ нэгэ нэгэ шулуу абажа, тэндэхи шулуунууд дээрэ
нэмэжэ табяа hаатнай, yлyy болохогyй, магад хожомой сагта таанадта, oohэдтэтнай буянтай, туhатайшье байхадаа болохо. Yшoo
тиихэдээ тэндэхи жэжэ-жожо зэд мyнгэнyyдыень баhа абажа бy байгаарайгты, огто болохогyй бшуу даа, хорюултай! – Гэнтэ дуугархаа
болижо, yмдэ, самсынгаа хармаан соогуур уудалжа эхилшэнэ. Тиин
юушьеб оложо: – Hyрхэ-й, болоол. Наа, баригты, яагаа бэрхэ хармаан соомни энэ хоёр зэд yлэшэhэн байба гээшэб. Хари гэжэ, мэнэ
hая хашарhан мyнгэн гy гэхээр юумэд хармаан соомни ханхинахадал
гээ юм hэн. Тугаарай Таг хадынгаа хоймортохи аршаанhаань абажа
ерэхэдээ, жэжэ мyнгэеэ бултыень тэндээ yргэжэрхёогyй байhамнай,
мyнoo болоходо болохотой, хэрэгтэй зyйл болоод байна ха гy? Зай,
та хоёрни гэжэ, hайн гэгшэ мyргэжэ байгаад, Обооной хуушан мyнгэнyyдэйнь хажуудахана эдээнээ табяарайгты, зy? Байз… байз, баhа
хyлеэд гэгты нэгэ заа… yгэгты даа hooргэнь тэдэ хашарhануудаа,
битнай эдээнииетнай кабина соогоо абажа ябаhан аршаангаараа
угаахадаад, арюудхаад yгэhyy.
– Аба, тэрэ Обоо гээшэдэ хyнyyд юундэ шулуу абаашажа табиха
ёhотой юм? – Энэ удаагуур, арбан нэгэн наhандаа хyрooд ябаhан Гэнин нэгэ ухаатайхан асуудал эсэгэдээ табиба ха.
Кабина сооhоо уhа абажа гараhан эсэгэнь, хyбyyд тээшээ нэгэ
бодолгото болонгёор харашоод байтараа:
– Наа, бари энэ бутылхэ, намдаа уhыень адхажа yгэ, – гэжэ Гэниндээ тэрээнээ барюулжархёод, жэжэ мyнгoo угаажа сэбэрлээд,
нэгэ нэгээрнь yхибyyдэйнгээ yмдэнэйнь хармаанда холо саана
хyyлэжэ yгэhэнэйнгoo удаагуур, дахинаа тэдээн тээшээ анхаралтайгаар хаража: – Обоо гэнэ гyт? Энээхэн ушараар hонирхожо байхадаа
болоо гээшэлтэ. Теэд, байг даа мyнoo дээрээ, эртэшэг гээшэ ха, бага
зэргэ томо болоходотнай тайлбарииень шадаха зэргээрээ хэлэжэ
yгyyжэм. Yбгooтнэй амиды мэндэ ябаа hаа, эсэгэhээтнэй yлyyгээр,
гоёхоноор даа ойлгуулжа yгэхэ hэн. Минии хэлээшые мyнoo Гэ23

нин ойлгожо шадаха байгаа бэзэ, харин ши, Дансаранхамни, арай
yшoo жаа байнаш, оройдоо долоотойхон, минии одхон хyбyyмни,
энэ Обоо тухай мyнoo мэдээд яахашниб, эртэшэг, эгээ хyхюу наhандаа ябана гээшэш, тиимэhээ мyнoo дээрээ садатараал наадажа яба,
хожомынь гэжэ байха… байха дo-oo… ой-ё-ёохон, томошуулай,
бидэ ехэшyyлэй орёохон ажабайдал гээшэнь хайшаа орошохо hэм.
Зай, yхибyyдни, ябагты даа, эсэгэтнэй, yнэхooрooшье, бага зэргэ ун
таад, амараад абаhуу. Гэнин, бари энэ yлэhэн уhаяа, абаад ошогты,
мyнooдэр халуун yдэр болохонь хаш, яhала зобожо зyдхэхэ байхат,
харгыдаа уужа ябаарайгты, – гэжэ дуугарhанайнгаа удаагуур,
эбhээлhээр hooргoo машинынгаа кабина руу зyдхэбэ.
– Або-о, би аяар долоотой ха юмбиб, томолби. Гэнин ахадал
адли, намайешье Обоо hонирхуулна. – Янгалшаhан Дансаран дахинаа томо болошоhон тухайгаа эсэгэдээ мэдyyлхээ hэдэнэ.
Кабина соогуураа юушьеб уудалжа байhан эсэгэнь Дансаранаа
ойлгожо, дахинаа энеэбхилhээр:
– Ай даа, тархяа шааhуу, отхон хyбyyнэйнгээ иимэ томо болошоhыень yшooл тоонгyй зандаа байна ха гyб, эсэгэшни. – Машинынгаа hyyдэртэ хэбтэхэдээ тархи дороо дэрэ болгохо гэжэ кабинынгаа hандай дээрэхиие абажа гараhан шофёр эсэгэнь тэрэнээ
газарта шэдэжэ, хэбтэншаагаа тэндээ hуушана. Нюдoo анин байжа
хоёр удаагуур дээрэ дээрэhээнь анхилжа байгаа эндэхи арюухан
агаараарнь амилhанайнгаа удаагуур, амтатай удаан нойрhоо hэри
hэндэл аалихан нюдэнyyдээ hooргэнь нээжэ, налгайхан зохидоор:
– Обоо тухай hуража байхадаа, нээрээhээ yхибyyдни томо боложо байна гээшэлтэ. Нэгэн гэбэл, нэгэ-хоёр yгooр энээнэй удхые
тайлбарилжархихагyйш. Шагнахал болоо гyбтэ даа эсэгэеэ, hураа,
hонирхоо хадаа. – Тэрэ хажуудаханань ургажа байhан улаалзай сэсэг
таhалаад yнэрдэжэ байhанаа, бурсан улаан дэльбэнyyдыень бага зэргэ yлеэжэ сэбэрлэhэнэйнгээ удаагуур, яаралгyй нэгэ нэгээрнь таhалжа
амандаа хэжэ, жажалжа ороно. Тиимэшье амтатай бэшэшье hаань,
хаа яахана улаалзайн дэльбэнyyдыень эдижэ болодог юм гэжэ мэдэхэ байhан хyбyyд энээндэнь гайханагyй. – Зай гэжэ… тиигээ hаа…
энэ зугаагаа, яахыншье аргагyй, мэнэ hая таанадтаа хooрэжэ yгэhэн
мyнooхи… таанадай наhанда yшoo таарашагyй гэхэ гy… энээхэн,
эндэ хэбтэжэ байгаа yбгooгэйнтнэй хyyрhээ эхилхэ болонолби даа.
Тиимэ. Морилхынгоо тээ урдахана yбгooтнэй эндэ шулуу обоолжо
ошоhон байгаа гээ hэм, hyyлдэнь бидэ эндэнь лэ, ooрынь зохидшооhон, тэмдэглэhэн газартань хyдooлyyлhэмди. Яахабши теэд,
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арадаймнай урданай, бyри урданай нэгэ тиимэ жама жаяг байhан,
мyнoo мартагдажа байгаа юм бэзэ. Тиихэдэ энэ багаар yшoo нэгэ
хэды урданай хyyрнyyд байха байгаа hэн. Совет засагай урда тээ,
колхоз, совхоз гээшын боложо хамтараадyй байха сагта, манай яhатан зон yмсooрoo гэхэ гy, али бyлэг бyлэгooрoo амяарлажа байршажа байhан юм гэжэ таанадшье, магад, дуулаhаншье байжа болоот.
Дуулаа hэн гyт? Yгы? Зай, яахаб теэд, дуулаа, мэдээгyй хадаа мэдээгyй… Yнэн дээрээ, yбгooгэйнтнэй ooрэйнь yдэжэ бодоhон буусань
эндэ, хyyрнyyдэй хажууда байгаалгyй юм бэзэ, харин тэрy-y доро
саанахана, бидэнэй тугаархана мyргэжэ, аршаангынь уужа, абажа ерэhэн булагай саана, гол горхондоо дyтэхэнэ, Шара гол гэжэ
нэрэтэй ехэ сабшалангай хойнохи Тохорюутын тyхэм гэжэ намаг,
болдог элбэгтэй газарай наада нэгэ добо дээрэ байhан лэ даа. Таа
над Тохорюутын тyхэм гэжэ дуулаа hэн гyт? Баhа, yгы? У-хайш даа,
Тохорюутынгаа тyхэмые мэдэхэгyй гэжэ… Юун, абатнай мyнoo
болотор таанадтаа элинсэгэйнгээ бууса тухайшье хooрэжэ yгooгyй
ябаhан хyн гээшэ гyб? Халагни. Теэд Шара гол гээшэеэ мэдэхэ, таниха байгаа бэзэт, а? Мэдэхэ? Хари гэжэ, мэдэхэл ёhотой hэнтэ, тэрэ
ехэ сабшалангай газарые. Маанадай урданаймнай бууса Тохорюутын добо дээрэ мyнooшье харлажа харагдадаг, hooргoo бусахадаа
заатагyй харуулжа yгэхэб таанадтаа. Зай, тиигээд саашань гэхэдэ…
Ганса иимэрхyy хyyрнyyд дээрэ бэшэ, о-о, yшoo олон ондоо ушараар
шулуунуудые обоолдог заншалтай байhан гээшэ манай яhатан урдандаа. Жэшээнь. Yе болоод лэ нэгэ тээшээ нyyжэ ябадаг байhан буряад-монгол зон байршаха шэнэ газар-байра yзэжэ ябахадаа, хаана
hуурижаха, ямархан багтань эшэгы гэрээ бодхоохо байhан hуурияа
тэмдэглээд, тэрээхэндэнь мyн лэ шулуу обоолжорхёод ошодог байhан. Hyyлдэнь тэрэл тэмдэглэhэн газартаа ерэжэ, сагаан эдеэнэйнгээ
дээжэ yргэhэн хойноо, hэеы гэрээ табидаг, hyyлдэнь тээ урдаханань
сэргэеэ бодхоодог байhан. Тиимэhээ Обоо гээшэмнай обоолхо гэhэн
yгэhoo уламжалhан гээшэл даа. Бyри hyyлдэшье, намдаа гэжэ шэнэ
гэр барихаа hанахадаа эсэгэ, Гончиг yбгooтнэй…
– Аба, теэд юундэ шулуу нэгэ газарта обоолдог байгаа юм, би
ойлгоогyйлби? – Дансаран эсэгынгээ зугаая таhалдуулжа оролсоно.
– А?. Байз… байз… эхилhэн энэ хooрooгoo дyyргээдхиhyy, тиигээд удхыень хэлэжэ yгyyжэм… Юун гэжэ байгаа бэлэйбиб? А-hаа…
Мyнooнэй гэр байра гээшэш урданай сагай эшэгы гэрнyyдтэл адли
эндэ тэндэхи добо дээрэ тобойлдожо hууха бэшэ, харин шугам шэнги
сэхэ hубариhан yйлсые эмдэжэ, буруушаажа болохогyй байгаа ха юм
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даа, тиигэбэлыньшье, эсэгэ урданайнгаа ёhо сахижа, нэгэ yдэшэлэн
тээ газааhаа орожо ерэхэдээ эжыдэмни: «Хyгша-ан, хyбyyндээ бариха гэлсэhэн гэрэйнь hууриие шэнэ yйлсын оёорто тэмдэглээд ерэбэб.
Олохо байхаш, Дамдинтанай урдахана шулууханууд обоолоотой
байха, yглooдэр хyбyyнтэеэ хоюулан ошожо тэндэнь hyooр гy, али
hyтэй сайгаар дээжэ yргэжэрхёорэйгты», – гэhыень би мyнooшье
элихэн hанагшаб. Урда сагуудта шулуу обоолhон газартаа гал гуламтаяа hэргээдэг байгаа, харин мyнoo, сагай хубилшоод байхада,
yбгooтнэй яагаа гэжэ hананат, а?.. Урданай yбгэд ухаатайхан, мэхэтэйхэн даа, – бодхоогдохоо байhан шэнэ гэрэй дyрбэн углууень дyрбэн томохон шулуугаар тэмдэглэхэhээ гадна, эгээ пеэшэнэй бодохо
газартань, урданайхяар hаа, гал гуламтын байха газарта, шулуунуудые обойторнь обоолжорхиhон байгаа. Тиимэhээ, yнэхooрooшье,
hyyлдэнь тэрэл газартань бидэ пеэшэнгээ баряа hэмди. Зарим тээгyyр шулуу обоолhон газартаа, гэрээ бодхоохынгоо тээ урдахана,
нютагайнгаа лама санаартаниие гy, али угайнгаа бoo, удаганиие
асаржа тэрээхэн газараа арюудхадагшье байhан ха. Теэд «нютаг нютагай нохойн дуун ондо ондоо» гэдэгтэл, энэ хэрэгые иигэжэ байжа
бэелyyлхэшье, yгышyyлхэшье гэжэ байhан, хyнэйл дура байhан юм
бэзэ. Иимэл даа, yхибyyдни. Тиихэдээ… байз… юун… Обоо гэлсээ
hэн гyбди? А-hаа… тиихэдээ Обоо гээшэмнай юун болоноб… байз,
байз… юун болоноб гэхэдэ… би таанадта хэлэнэ бэшэ hэн гyб, yбгooтнэй hаа, намда оробол бyри зyбooр тайлбарилжа yгэхэ байгаа
гэжэ. Нэгэн гэбэл, миниихеэр, энэшни… ooрынгoo хyсэ шадалай
hyлдэ hyнэhэ бодхооhонтой, yргэhэнтэй адли гээшэ ха. Энэш наhандахи, хойтош наhандахи… А-hаа, тиимэ байха, биил тиигэжэ hанаха
байнаб. Ойлгобо гээшэ гyт даа, али yгы гy? Обоондоо шулуу абажа гарабал, Обоогоо тахибал, саашадаа шинии гэр бyлэ, ажабайдалшни муудахагyй, yргэмжэтэй, урагшатай байха ёhотой! Тиимэ.
Таг хадын оройдо гарахадатнай, тэндэ тоолошогyй олон хии морид,
бyдэй yртэhэ модоной гэшyyhэдтэ уяатай байха. Хии морин гээшэмнай баhал нэгэ иимэрхyy, хyн зоной hyр hyлдэеэ бодхооhон, муудажа байбалнь hэргээжэ байhан тэмдэг гээшэл даа. Эдэш хамта дээрээ
нэгэл удхатай байха ха. Зай гэжэ, ошогты даа, ошохо гэhэн тээшээ,
урдаа хараха хоёр хyбyyдни...
Эсэгэнь иигээд лэ удаан зугаагаа дyyргэбэ. Хоёр хyбyyд,
yнэхooрooшье, заа зуу юумэ ойлгобо хэбэртэй, нэгэ оно дуугай болошоод хажуудань hуулсаба. Hанаа yнooндэшье абташаба гy, али
бага зэргэ айжашье абабад гy гэхээр, нэгэ ондоохоноор yбгooгэйнгoo
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хyyр тээшэ хоюулан хараашална. Эсэгэнь энэ yедэ дэмышье юумэ
дуугарба гyб гэжэ бодобошье: «Теэд oohэдooн лэ «бидэ томо болонхойбди, бидэ томо болонхойбди» гэлдэнэ hэмнэй. Зай, яашаха hэм,
туhатайл, хэрэгтэйл юумэ дуугарhан байхаб», – гэжэ hooргoo ондоо
болоно.
– Таанадта, эдирхэн залуу, yшoo ургажа ябаhан улаан бургаа
hадта, ямар нyгэл-хабшал, баршад ябадал гэжэ байхаб, харгытнай
сэхэ, досоохитнай буригyй сэбэр юумэ ааб дo-o, одоо гэжэ сэбэр
байха, эжы, аба хоёртнай мyнoo дээрээ таанадаа yргэжэ, хyл дээрэтнэй
хyнhoo дутуугyй табихаараал табихабди, hанаагаа зобохо юумэн эндэ
yгы. Эсэгэтнэй таанадайнгаа, гэр байдалайнгаа тyлoo гэжэ hаяхан
нютагаархидтайгаа Обоондоо гаража, хэхэ, yргэхэ юумыень хуу барандань бyтээжэ ерээ hэм. Тиимэhээ таанадай, мyнoo дээрээ, Обоон
доо гэжэ, багахан шулуу абажа гараа hаатнай болохотой байха...
…Сагые яажа шамай тогтоохобши… Эсэгынгээ хooрэhэн
тэрээхэн зугаагай зарим тэдыхэнииень лэ ойлгожо абаhан тэрэ холын сагhаань хойшо олон даа, тоогyй олон жэлнyyд yнгэршoo. Тии
хэдэ ахатаяа хоюулан хайшан гэжэ энэ хада ooдэ зyдхэhэнoo, таг
мэтэшэлэн хабсагайда хаагдашахадаа тойрожо, хyлhoo гоожуулжа
байжа арай шамай оройдонь гараhанаа, hyyлдэнь эгсэ руу бууха гээшэнь бyришье хyндэ байжа, хойто гуянуудтаа hууншаагаа тооной,
yмдoo хойноо хахалжа байжа доошоо бууhанаа hанахадаа, Дансаран
мyнoo мууханаар энеэдэ алдажа, уяраадшье абана. Yнэхooрooшье
hайхан саг байгаа, эжы аба хоёрынь yшoo мэндэхэнyyд, гэдэhэнэй
садхалан лэ hаань, ондоо юуншье хэрэггyй hэн...
«Бэеынгээ бараг байбал, yглoo-нyгooдэртoo заатагyй yбгooгэйн
гoo… Гончиг yбгooгэйнгoo хyyр дээрэ ошохоб, – гэжэ Дансаран
мyнoo хадын баруун урдахи хyнды руу харангаа бодолгото болоно.
– Хадаhаа доошо нэгэ аргыень оложо буунал бэзэб, харин hooргoo
энээн ooдэ зyдхэжэ яаш шадахагyйб, хаяагаарнь тойроод, аршаангай захаар бусаха болоно гээшэ гyб? Сагаан талаар ябажа ябатараа,
нютагайнгаа хэн нэгэнтэй уулзашабиб, оройшог, yдэрэй дyyрэнтэжэ
байхада тиишээ ошохонь хэрэгтэй ха».
…Обоо, субарганууд, хадын оройдохи модондо yлгooтэй байhан хии морид. Миин юрэ бусын ушарал, ябадал бэшэл ха энэнь манай угсаатанда? Юунhээ уламжалhан, хаанаhаа эхи абаhан бэ? Шулуу обоолгон? Обоо? Доро байhан шулуунуудые дээшэнь абаашажа
табиха гэжэ? Чингис хаанай, Тамерланай сэрэгшэд дайн байлдаанда
мордоходоо, баhал бултадаа нэгэ нэгэ шулуу буусаhаа асаржа нэгэ
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газарта обоолоод ошодог байгаа. Юундэ? Тэрэнь yндэрooрoo эшэгы
гэрhээ холо саана yндэр Обоо болохо, hyyлдэ дайнhаа амиды мэндэ бусажа ерээшэдэй орхиhон шулуугаа hooргэнь абаад ошоходонь,
тоогyй олониинь тэндээ yлэшэдэг байhан. Тиихэдээ тэды шэнээн сэрэгшэд нютагаа бусажа шадангyй хари газарта унаа гэhэн тэмдэг,
гэршэлгэ боложо yгэhэн байдаг. Hонин даа, hонин… Бидэ бултааран бардам ехэ Байгаалиингаа yхибyyдбди. Тиимэ. Бултааран сугтаа
нэгэл байдалтай, нэгэл ехэhээ ехэ гэртэ байhаншуу, бэе бэеhээн тон
ехэ дулдыдадаг хабди. Энээхэниие ойлгожол байхань хэрэгтэй, тэрэгyй hаа hалахаш, хосорхош. Yндэр хада хабсагайн оройдо хэдэн сая
жэлнyyд соо байhан шулуунуудшье хyрэтэрoo вулканай тэhэрхэдэ гy,
газарай хyдэлхэдэ гy, yерэй ехэ уhанай урдахада хэмхэрэн тэндэhээ
доошоо унанад ха юм даа, энэнь байгалиин байдалай хэмхэржэ,
эмдэржэ байhыень харуулhан ушар гэжэ бyри yнинhoo нааша манай
элинсэг хулинсаг ойлгожо, тэрээнииень hooргэнь бодхоожо, hэргээжэ туhалалсахаяа hанадаг байhандаа тэдэ шулуунуудыень хадын
оройдошье абаашажа табидаг байгаалтай? Байгаалиингаа hyр hyлдэ
бодхооходоо, oohэдынгoo hyр hyлдэ бодхоонобди, yргэнэбди гэжэ
hанадаг байгаа ха гy?.. Тиихэдэ yшoo юундэ даяанша ламанар yндэр
газарта гаража, yгы hаа хада хабсагайн агы нyхэн соо хэдэн hара,
жэлээрээ байршажа мyргэл хэдэг гээшэб? Энэнь баhа миин бэшэл
даа. Yндэр газарта гарахада, Бурханда дyтэ бологдоно, али тэрэнэй
элшэ хyсэниинь хyнэй бэе махабадта yлyyсэ ехээр шэнгэнэ гээшэ гy?
Yнэн дээрээ Бурхан гээшэ бии юм гy? Юрэдooл, бyри yни холоhоо,
бyри балар урда сагhаа нааша хyн тyрэлтэн гээшэ нэгэ мэдэгдэхэгyй hайхан хyсэ, элшэ дээрэhээ, огторгойhоо, тэнгэриин гyн сооhоо
ерэдэг, тэрэ танигдаагyй хyсэн гээшэ хyнэй бэе махабадта туhатай
байдаг гэжэ ойлгожо абаhандаа, тэрээндэнь этигэжэ, мyргэжэ захалжа, hyyлдэнь энээнииень Бурханай хyсэн гэжэ нэрлээ ха. Энэмнэй,
мyнooнэйхеэр hаа, Космосой хyсэн болоно гy? Тиимэл ха, ондоо юун
байхаб. Тиимэhээ Бурхан-Космос гээшэмнэй нэгэл удхатай yгэнyyд
болоно гy? Галаб yнинhoo нааша юртэмсын юрьеэн соогуур эрьелдэжэ байгаа бyхы юумэнyyд Бурханай-Космосой жама ёhоор байршажа, сахигдажа, барандаа булта нэгэл сохисотой байжа, бэе бэедээ
нyлoo yгэлсэжэ, бэе бэеhээн дулдыдажа байдаг ха. Yшoo тиихэдэ
тэрэ нyлoo, дулаа yгэжэ байдаг газарнуудынь гэжэ байха. Тэдэнь
энэ Таг хада мэтэшэлэн хада уулын оройнууд, наруули набтаршье
hаа, сэбэр агаар уhатай тyхэм тохойнууд, булаг аршаангууд, хyн зоной олоороо нэгэ газарта сугларжа, мyргэжэ, сагаан сэдьхэл, сагаан
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hанаагаа орхижо гараhан дасан дугангууд гэхэ мэтэ. Энэ мэтэшэлэниие hайса ойлгожо, yнэнхэ зyрхэнhoo шyтэжэ байhан хyн, тиимэр
хyy газарнуудаар ябуунтажа байгаа hаа, yнэхooрooшье бэеынгээ
энэ тэрэ муу муухайhаа, элдэб yбшэнhoo hалахадаашье магадгyй ха.
Дансаран иигэжэ ойлгодог болонхой. Энэ хyмнэй анханhаа, yшoo
hургуулиин наhанда ябахаhаа ном уншаха ехэ дуратай хyн байhан
юм. Тyрмэдэ hуужашье байхадань, тэрээнhээ ехэ ном уншадаг хyн
байгаагyй. Тиимэhээнь лэ тэндэхи номой сан даагша hамган, милициин ахалагша лейтенант Маргарита Самсонова Дансаранда
анхаралаа табижа, hайн танилсажа эхилhэн юм. Маргарита номой
сан даахаhаа гадуур эрхэеэ хаhуулаад байhан эрэшyyлдэ yшoo энэ
тэрэ лекци, хэшээлнyyдые yнгэргэдэг байгаа. Мyнoo Дансаранай
hамган капитан зиндаатай болонхой. Совет засагай yедэ hэн hаа,
милициин ажалшан хаанаhаа гэжэ эрхээ хаhуулhан, хyниие алаhан
хyндэ хадамда гараха hэм, зyгooр саг хубилжал байгаа юм бэзэ,
тиибэшье Маргаритын Дансаранда хадамда гарахада, басаганай
гэртэхинhээнь эхилээд буруушаагаашад дан лэ hаа олон hэн. Зyгooр
ooрoo Маргарита, тyрмын ноёд сайд hайн мэдэхэ байгаа – Дансаран, yшoo залуухан хyбyyн, нэгэ hонин, ooртэньшье, олондошье
мyртэй таагдангyй yлэшэhэн yйлooр, хардалгаар гэхэдэшье болохо,
аяар юhэн жэлээр эрхэеэ хаhуулhан гэжэ.
4
…Алба хэhэнэйнгээ удаагуур Дансаран Улаан-Yдэ ерэжэ, заводто токарь мэргэжэлтэй боложо, тэрэ ажалдаа яhала тааража, зохидшоожо ажаллажа байгаа. Тиихэдээ заводойнгоо хамтын байрада байдаг hэн. Залуу хадаал залуунууд, нэгэтэ гурбан залуу хyбyyд
салингаа абаhанайнгаа hyyлээр кафе ошожо бага зэргэ hууха, архи
тамхи бариха, басагадтай танилсаха, хатарха гэжэ шиидэбэ. Кафе
соо залуушуул олон, ехэнхидээ оюутад хаш гэжэ мэдэхээр хyбyyд,
басагад олоор хyхилдэжэ байгаа. Хyхюун дорюун хyгжэмэй зэдэл
хэдэ, яhала hогтошоод байhан нyхэд, тэдэ залуушуул сооhоо хэды
дахин сэбэр басагадыень шэлэжэ байжа хатараа агша hэн. Костя
гэжэ нyхэрынь дан лэ hаа нэтэрyyгээр басагадтай танилсахаа hэдэжэ,
зарим эрэшyyлэй сухал хyргэжэ байнал хаш гэжэ ойлгоhон Дансаран
нyгoo нyхэртэеэ тэрэнээ хаража, татажа байгаа. Дансаранай гансаа
ран туалет ошоходонь, тамхи татажа байhан гурбан hогтуу хyбyyд
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тойрожо «Энэ hyрхэй хэд гээшэбтэ?» гэжэ энгэрдэхэеэ hанахадань,
бэлиндэжэ тyлхижэрхёод, гаража ябашоо hэн. Орой болоhон хойно,
ябахаяа гэжэ гурбууланайнь хэрэлсы дээрэ мyртэй гаража yрдеэдyй
байтар, эндэ тэндэhээнь хэдэн хyбyyд наншажа, yдьхэлжэ эхилшэбэд.
Хэды hогтуушье hаа, бэежээд ябаhан, булта алба дyyргэhэн хyбyyд,
шадахысаа бэеэ хамгаалжа, залуухан оюутад хyбyyдтэй наншалдажа
мэдэбэ. Боксоор нэгэдэхи разрядтай Дансаран нэгэ хyбyyе хэрэлсы
дээрэhээ унаса шаажархиhанаа мэдэнэ. Байтараа наншалдаан шангаржа эхилбэ. Эндэ хаанаhаашьеб yшoo хоёр-гурбан ондоо хyбyyд
би болошонхой, мyнoo гарааша эдэ хyбyyдэй тала барижа наншалдажа эхилшэнэ. Юундэ, гайхахаар? Али юрэдoo, хэрэлсы дээрэ миин
далда байhан хyбyyд, oohэдooшье ойлгонгyй, энэ наншалдаанай
хоорондо орошоhон байгаа гy? Энэнь лэ зyбтэй байха, теэд гайхажа
байха сyлoo мyнoo yгы, эдэ хyбyyдэй эдээнэй тала баряа хадань hайн
лэ гээшэ бэзэ гэжэ Дансаран бодожо yрдинэ. Гэнтэ хэншьеб шангаар
«Хутага!» гэжэ хашхаржархиба. Тэрэ зуурандаа Дансаранай тохоног
сохёод нэгэ юумэнэй газарта унашахада, харахадань, yнэхooрooшье
томохон хутага хyл доронь хэбтэбэ. Энэ эритэ муухай зэмсэгэй эндэ
байhанайнь hайн юумэн yгы гэжэ ойлгоhон тэрэ, яарахадаа, гараа
адажа байжа, тэрэ хутагые абажа саашань шэдэжэрхибэ. (Халаг…
халаг, хамаг юумэн эндэhээл дулдыдаа. Хyлooрoo yдьхэлжэрхихэгyй, юундэшье тэрэ хутага гартаа абаа hэм тиихэдэ?!..) Иихэдээд лэ,
хайшан гэжэ хэрэлсы дээрэ шанга наншалдаан гэнтэ эхилшоо hэм,
нэгэ мэдэхэдэ, гэнтэл дyyрэшooд байба. Тэрэ дороо милициин машинашье хуугайлhаар бии боложо, мyн юу-хyyнэй эндэ болошоhые
уридшалан ойлгожо yрдиhэн заримашуул эндэhээ халба hyрэжэ, нэгэл мэдэхэдээ, Дансаран хоёр нyхэдтэеэ ба yшoo хоёр танигдаагyй
хyбyyдтэй милицидэ баригдажа, хаалтада оробод. Hyyлдэнь болоходо, нэгэ хyбyyн хутагадуулжа алуулшаhан, хэн тэрэниие хутагадааб, хэнэй хутага байгааб гэхэ мэтэ ойлгогдонгyй байжа, тиихэдэ,
кафе соо hуухаhаа эхилжэ заводто ажалладаг эдэ гурбан хyбyyд лэ
залуу оюутадта ааша, бэерхyy зангаа гаргаhан, наншалдаа yyсхэhэн
боложо, гэмдэ орожо, мyн тиихэдэ хутагын эшэдэ Дансаранай хургануудай мyрнyyд yлэhэн байжа, тэрэниие гансаарыень тyрмэдэ хаа
жа hалаал hэн.
Иимэл даа тэрэнэй наhанайнь буруу ябадал гээшэ. Дансараниие
тиихэдэ, yнэн дээрэ ойлгохо, хайрлаха, хамгаалха хэншье байгаагyй…
– Хангайн ехэ эзэн, Таг ууламни, хэшээжэ хайрлажа намдаа, нютагайнгаа хyбyyндэ туhалжа yзыт даа. Юрэдoo, зэмэгyй би зэмэдэ
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орожо, тyрмын муухай байдалhаа боложо yбшэн зоболондо дайруулшоод, бэеэ ехэ муудхуулааб. Ошожо, ошожо, таанадтаа, нютагайм hайхан бурхадууд, би худалаар хэлэхэгyйлби даа!..
Хадын оройдо зохид, hэбшээтэй, хараса hайтай хадань Дансаран бyхэлиин yдэр эндээ байжа, нара орохын урдахана лэ доошолбо.
Аргагyй номдо дуратай хyн хадаа, ашаа ехэтэйшье hаа, рюкзак соогоо хоёр ном шэрэлсэжэ ерээ hэн. Аяар hара соо бэеэ hамааржа, уншажа байха хэрэгтэй. Иишэ ерэhэнhээ хойшо уншажа эхилhэн япон
уран зохёолшон Дзюмпей Гомикавын «Условия человеческого существования» гэhэн номоо ехэтэ hонирхожо уншаба. Маргаритань мэхэтэйхэн даа, нyхэрэйнгoo ямар ном мyнoo сагта уншаа hаань хэрэгтэйень мэдэжэ, энээхэниие дурадхаа hэн. Hонин ном. Хyнэй хуби
заяан, ажабайдал, хyн гээшэ юрэдoo юундэ, юунэй тyлoo гэжэ энэ
юртэмсэдэ тyрэшэдэг юм гэжэ мэдээжэ япон уран зохёолшон асуудал
хyн тyрэлтэндэ табина ха. Хyн гээшэ юрэдoo жаргал yзэхэ гэжэ гy,
али зоболон гаталха гэжэ тyрэдэг юм гy? Удхаараа Д-Р. Батожабайн
«Тooридэhэн хуби заяан» гэжэ номтой тон адлинууд. Илгаань гэхэдэ
ганса: тэндэ япон яhатан хyн, эндэ – буряад. Яатарааш зобоhон
Аламжа, Кадзи хоёр гээшэб?... Хайратайханууд… Yнэхooрooшье
гайхахаар… hайхан сэдьхэлтэйхэнyyд, yнэн сэхэ хоёр… хyсэ шадалтайшье хоёр… теэд ямар гэмэ, нyгэл хэhэндээ тиитэрээ зобоно, hyyлдэнь хосорнод гээшэб? Yнэн дээрээ бурхан бии юм hаа, юундэ теэд
харалсанагyйб иимэ hайхан сэдьхэлтэй зониие? Юундэ зарим нэгэн,
хара hанаатад, алта мyнгэ хулуугаашад, хулгай хээшэд, юурын хара
ажалшадта ороходоо юуш бyтээгээгyй зонууд баянhаа баян, гэдэhээ
эльбэжэ, хоёр жабжаараа тоhо гоожуулжа, холо наагуур бэеэ сэнгээжэ ябадаг гээшэб? Юундэ?!.. Мэдэхэгyй, мэдэхэгyй… Али мyнoo
сагта аашалжа, баян бардамаа харуулжа байhан зонууд hyyлдэнь тамын орондо хосоржо, hайшуулынь Диваажанай орон руу сэхэ харгыгаар ошодог байха гээшэ гy? Баhа мэдэгдэхэгyй асуудалнууд.
5
Дансаранай иишэ ерэhэнhээнь хойшо нэгэ долоон хоног yнгэршэбэ. Тэрэнэй эндээ байршажа дадаашье гэхэдэ хайшаа юм, теэд
тэрээхэн сухаари, саахар, тибhэн болон гашуун мангираар холложо
байхада тиимэ hайниинь гэжэ юу байхаб. Тyргэн тэрэ дуута-суута
гyлзooргэнэнь эдеэшэhэй даа. Yдэр хоногой ошохо тума тэрэнэй
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толгойнь эрьехэнь олошорно, тон эдеэ хоол барихаяа hанана, иигэжэ хэршье удаан тэсэгдэхэ хаб гэжэшье бодогдоно. Теэд, яажашье
hаа, тyсэблэhэн hарынгаа болзор соо байжал yзэхэ хэрэгтэй гэжэ
тангариглаhан зандаа! Муудажа yхэшooгyй байжа байна бэшэ аал.
Дансаран yдэшэ yглooниинь аршаанда ошоно, yдэртoo Таг хадынгаа оройдо гаража hууна, ябахынгаа урда тээ yдэшынгээ хоол: шэлэ
дээгyyр – тибhэ, ой соогуур – шэнэhэн модоной эдеэшэжэ байгаа борбоосгойнуудые тyyнэ (тон багаханшье hаа, досоохи yри жэмэсынь
хyнэй бэе махабадта аргагyй туhатайень тэрэ мэдэхэ, дуулаhан).
Харин yсэгэлдэр yдэшэлэн тээ, одоо гэжэ зyрхэлжэ-зyрхэлжэ
ерээд, эгсэ хада руу арай шамай доошолжо, yбгooгэйнгээ хyyр хараха, мyргэхэеэ hанаа, теэд тэрээнээ оложо шадаагyй. Эндэ yни холо
болоо хyниие хyдooлyyлхэеэ болинхой, тиимэhээнь энэ багта хyнэй
хyyр ха гэжэ тухайлхаар обогор газарнууд лэ байна, теэд алиниинь
хэнэй хyyр бэ гэжэ мэдэхын аргагyй, эндэхи тала газартаяа нэгэн
тооной боложо захалшанхай. Тойроод хyyрэй модод ха гy гэжэ мэдэхээр нэгэ хэдэн хара, yмхиржэ байгаа модод лэ yзэгдэнэ. Дансаран
гашуудаба, теэд яахабши. Иимэл ха юм даа, урда буряадуудай, нэгэн талаараа гэхэдэ, hайн заншалынь. Ши, хyн, талаhаа гарааш, теэд
хожомоо болоходо тэрээхэн талаяа бузарлангyйхэн hooргoo тэрээн
уруугаа орыш, yгы болыш!!.. Шишье yгы, талашье сэбэр зандаа yлoo!
Шинии hyyлээр энээгyyр ондоо хyнyyд ажаhууха, ажамидарха, yхэр
малаа адуулжа ябаха. Тэдэ зонуудта юуштэб, хожомой хожом шинии хyyр тэдээниие hонирхуулха гy? Юундэ теэд мyнoo yедэ манай
яhатан зон хyниие хyдooлyyлхэдээ бэшэ яhатан зониие дуряажа гэхэ
юм гy, тyрэл гарбалайнгаа, эжы абанарайнгаа хyyр дээгyyрнь гоё
hайхан тyмэр хашаа бодхоожорхиhон аад, hyyлдэнь hooргoo буряад
ёhоо сахижа тэрээн руу дахинаа ошонгyй, сэбэрлэнгyй байжа, дэлхэй
дyyрэн жэбэрхэй тyмэр ёдолзуулжа байгшабибди?! Энэнь hайн юм гy
yнэн дээрээ? Баhа ойлгогдохогyй асуудал…
6
…Юhэдэхи hайхан сэлмэг yдэр Ангирта нютагта мандаба. Дулаан, халуун, бороо ехэл хэрэгтэй байгаа, теэд яахабши, yгыл даа.
Тала дайда, дээрэхи огторгой хоёр юу хэжэ, яажа байhанаа oohэдoo
мэдээл юм бэзэд. Yдэ багаар, хада ooдэ ошоходоо, Дансаран урда
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хоо болошоhондонь, арай шамай малтаhанаа hанажа, донгорогоо
гаргажа, шэнэ хуурай хатуу модо шобхолбо. Нэгэ бyтылхэ аршаан,
нэгэ хэды сухаари, хоёр-гурбан тэбхэр саахар сyyмхэ соогоо хэжэ, урданайхидаал адли яаралгyйхэн шэнгэн ой соогуур ябажа дээшэлбэ.
Доро саана машинын абяагай дуулдашахада «Хэн нэгэн аршаанда
ерэбэ гээшэ» гэжэ бyхэлиин yдэр машина, мотоциклай гyнгэнooндэ
дадашаhан тэрэ бодоодхино. Шэлэ дээрэ гарахаа байхадань, энэ жэлэй тyл ха, хоёр багахан хooрхэн жэрхинyyд энэ хабарай шанга hалхинда орбонгоороо унашаhан yшoo нойтон зандаа хэбтэhэн унуули
дээгyyр намсалдажа наадажа байтараа, хyнэй хажуудань бии болошохые оройтожо харажархихадаа, тyрyyн шашхаа табилдан модон
доогуур нюугдажа ороhон аад, баарhадууд, жааханууд хадаал жаа
ханууд, yнишье болонгyй тэндэhээ толгойгоо бултайлгалдан, тон
шэмээгyй байдалда абтан, бэлтэгэр томо нюдooрoo энээхэн багахан
наhан соогоо yшoo сохом хаража yзooгyй юумэ – хyниие – ехэ анхаралтайгаар хаража yдэшэнэ. Энээниие ойлгожо, хаража ябаhан Дансаран нюдooрoo энеэхэдээд абана.
Дансаран энэ удаагуур хадын оройдо гарамсаараа гэнтэ тэндээ
зог татан байшаба! Тээ саанаханань, Обоогой хажуудахи hандай
дээрэ, тэрэнэй бyхэлиин yдэр hуужа yнгэргэдэг газарта, нэгэ хyн тэрэниие хyлеэжэ байhан мэтэ, сэхэ урдаhаань харашоод hуужа байба.
«Яажа ойлгомторонгyй сэхэ эндэ гарашаба гээшэбиб, – гэжэ
тэрэ зуураа, hooргoo ой руугаа орошохоо забдаhан Дансаран бодожо yрдинэ. – Хэнэйш, юунэйш энэ хадаар ябажа байхаар нютагай
Обоо ха юм! Яажа мартаа гээшэбиб, хэн гээшэб? Одоо гэжэ, хyлеэг
дэгдээгyй, хэрэггyй уулзалга!»
– Дансаран, наашаа, наашаа, – гэжэ тэндэhээнь дуудаба.
«Дансаран?!.. Тэрэ хyн нэрээрнь дуудажа байнал? Яахадаа…
хаанаhаа… хэн гээшэб?!» – Дансаран тэрэ хyниие yшoo танинагyй.
Танигдаагyй хyн hууhан зандаа:
– Наашаа, наашаа, Дансаран, танинагyй гээшэ гyш, энэ би,
ахашнилби даа, – гэбэ.
Дансаран одоо гэжэ ахаяа танижархиба. Танихадаашье, нэн
тyрyyн ooрэйнь «ахашниб» гэжэ хэлэhээрнь, хоёрдохёор – хойлоогоорнь. Yгы hаа, ондоо нэгэ тээ hаа, тиимэшье бэлээр танихагyйдooшье магадгyй hэн. Ахань бэеэрээ ондоо болошонхой, томо
бyдyyн болошонхой. Теэд… теэд, ондоо болонгyй яахаб… дyшэн
наhандаа хyрooд ябаhан эрэ, хоёр yхибyyдэй эсэгэ… аяар арбан табан жэл соо харалсаагyй…
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Дансаран гайхажа абана, хyлнyyдынь шабарта шаагдашаhан,
эзэеэ мэдэхээ болишоhон мэтэ, хайшаашье ошохоо мэдэнэгyй… Ой
руу гyйшэхэ гэхэдээ – гyйхэгyйш, тэрээхэн дээрэнь Гэнин ахань дуудажа байна ха юм. Теэд тиишээ ошохо гэхэдээ… мyн лэ мэдэхэгyй…
тон хyлеэгдээгyй уулзалга. Hyyлдэнь… магад ахатаяа уулзажа ошохоб гэжэ мэдэжэшье байhан hаа… Зyгooр мyнoo бэшэ, эндэ бэшэ…
тэрэ yшoo иимэрхyy уулзалгада бэлэн бэшэ… Тон бахардуу байдалда абташаhан Дансаран яаха, юу хэхэеэшье yшoo ойлгоногyй, мyн
аханииньшье, юундэб даа, hууhан газартаа hуужал hууна. Тэрэ энэ
yедэ юу бодожо hууна хаб, дyy хyбyyгээ ямараар угтахаа байhан хyн
гээшэб, харааха гy, хайрлаха гy?...
…Аха дyy хоёрой нюдэд уулзашаба. Удаанаар, даамайгаар...
Нэгэ шуhан, нэгэ мяхан хадаал нэгэн, бэе бэеэ мэхэлжэ шадахаар
бэшэ нюдэд… Дансаран иимэ дулаан хараса yнидэ мартанхай, хэзээ
заяанда эсэгэ, эхэ хоёрынь лэ иимэрхyyгээр хаража байгша hэн ха.
Яаралгyй аха тээшээ ошожо ябаhан тэрэнэй хоолойдо нэгэ бyлхэнсэг торолдожо, мартагдашоод, yнидэ унтаршоод байhан ямараб даа
нэгэ зooлэхэн элшэ холоhоо нааша hooргoo ерэжэ тэрэнэй бэеые
дулаанаар жэгнэжэ байhандал боложо, тэрэнь саашаа хyлнyyдтэнь
хyрэтэр ошоходол гэнэ. Бyри дyтэлжэ ерэхэдээл ахынгаа юундэ
hууhан газартаа hуужал hууhыеньшье таажа шадаба ха, – тэрэнь дyy
хyбyyндээл адли бахардашаhан хадаал, яахаяашье ойлгожо ядаха
даал, байраhаа хyдэлжэ шадахаяа болишоод байhанаа, дyyгэйнгээ
хажуудань ерэхэдэнь лэ, тэндэhээ hуга харайн бодожо, шанга гэгшээр тэрэнээ тэбэришэбэ.
– Дансаран… Дансаран… газар дээрэ ганса дyyмни, иихэдээ яажа
байна гээшэбши, шимни?!.. Юунэйш боложо байгаа hаа, эгээ ядахадаа намдаа, тyрэhэн ахадаа юундэ найдаагyйбши даа… Юундэ?!..
Хайрата дyyмни, хайшан гэшоод, хyндэ танигдахаар бэшэ, энэ яhа
арhан болошоод, эндэ тулижа зобожо ябана гээшэбши? Юундэ, ойл
гоногyйб шамайгаа, юундэ?!… Нютагаа ерэшэhэн аад… намдаа…
миниингээ гэртэ… эсэгынгээ гэрэй богоhые алхажа оронгyй хажуугаарнь yнгэрэн гаража, энэ хадын хyндыдэ гансаараа хэбтэхэ болоо
юмши?!.. Хyнэй наhан гээшэ ута, орёохон да-а, хyн гээшэ энээхэн
наhан соогоо юуш yзэхэ. Зyб, ши гэмтэй байгааш, теэд дyyрээ бэшэ
аал? Хэды болотор хyнhoo эшэжэ, гайхажа ябаха юмши? Yгы даа,
иигэжэ огто болохогyй, яаш болохогyй…
Нюдэн дээгyyрээ уhа гyйлгэhэн Гэнин дyyгээ шангаар тэбэрин
yшoo юушьеб шашана, теэд тэрэнииень Дансаран мyнoo дуулахаа
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болишоно. Yни холодо хатажа, мартагдашаhан нулимсануудай
мyнoo гэнтэ эжэлyyдгyй хойно хойноhоо мухаришахада, тэрэнээ аршаншьегyй ахынгаа сээжэдэ толгойгоо нэнгэн уйлашаба. Эрэ хyнэй
эшэмээр бэшээр, удаанаар даа, сорхирсо…
– Хамаагyй, уйла, уйла, энэш мyнoo шамда туhатайшье байжа
магадгyй. Намhаа, ахаhаа, эшэхэ, гайхаха юумэнинь yгы…
– Аха…аха… бишни yхэхын туйлда хyрooд ябанам, хyндooр
yбдэшэнхэйб… Юумэшье мyртэй эдижэ шадахаяа болишонхойб…
Аха, бишни муу юумэ yзooб даа… оо-х-даа yзooб… Аха, би хyниие
алаагyй hэм, намайе гyрдэжэ буруу гэмнээ, би юуш хэжэ шадаагyйб… ши намда этигэнэ гyш? – гэжэ арай шамай hугшарха хоорондоо Дансаранай дуугархада, ахань миин лэ yшoo шангаар дyyгээ тэбэринэ.
– Этигэнэб. Бишье ooрoo бyри hyyлдэ энээн тухай мэдэжэ, ойлгожо абаа hэм, теэд шамдаа туhалжа шадаагyймни халагламаар байгаа. Шамдаал адли, yшoo дан лэ hаа залуу, охор ябаа хаб. Хyлисыш
даа маанадаа, эжы бидэ хоёроо. Хyдooгэй хадаа хyдooгэй хоёр, элдэб тэрэ ехэ-ехэ зиндаатай ноёд сайдай урда орожо шадаагyй hэмди.
…Тyрэhэн дайдын ногоон зooлэн, тyрэhэн гэрэй ханань дулаан
гэлсэдэг бэлэй гy? Зохидхон даа, яахыншье аргагyй зохид энэ хадын
оройдо…
…Аха, дyy хоёр аалихан энэ тэрэ юумэ хooрэлдэжэ hуунад. Эндэ
гараhанhаань хойшо доро саана, хадын хаяада сайбар yнгэтэй хyнгэн машинын байхые хаража байhан Дансаран:
– Аха, тэрэ доро байhан машина шинии гy? – гэжэ hураба.
Хадын yбэрooрхи улаан таша улаалзай сэсэгyyд тээшэ хараашалжа байhан Гэнин:
– А-hаа, – гэжэ дyyдээ харюусаhанайнгаа удаагуур, дээрэhээ
нэгэ ехэ hанаа алдан: – Hайханаар анхилна. Hанана гyш, Дансаран,
yни холодо нэгэтэ эсэгэтэеэ машинаарнь эндэ ерэжэ тибhэ тyyhэнээ?
– А-hаа, тон hайнаар. Аха, би yсэгэлдэр Гончиг yбгooгэйнгoo
хyyр харахаяа ошоhон аад, оложо шадаагyйб.
Гэнин энеэдэ алдан:
– Шамhаа байха би арай шамай гэжэ yглooнhoo нааша оложо
шадаад байнаб. Тиихэдэ ши, намда оробол, yшoo бага байгаа ха
юмши, юу hайн хадуужа шадаха бэлэйш. Хоюулан заатагyй ошохобди, харуулжа, заажа yгyyжэм. Сагай ошохо тума хуушантажа yбгooгэймнэй хyyр yгы тооной боложо байна, тиимэhээнь, зyб юм хээ
юм гyб, али буруу гy, бy мэдэе, зyг дээрэхэниинь, мэдэгдэжэ байхынь
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тула гэжэ нэгэ хэды, yсooхэн даа, дyрбэ-табан шулуу обоолжорхёоб,
– гэбэ.
– А-hаа, ойлгооб. Харин hyyлдэ, хожомынь… – эндэ Дансаран
зогсод гэбэ. – Минии эндээ yхэшooгyй, амиды мэндэ yлэжэ шадаа
юм hаамни, нютагайнгаа тэрэ хамтын хyyр дээрэ ошожо, аба эжы
хоёртоо мyргoo hаа ямар хаб, али тиимэ юумэ гээшэ хорюултай байдаг гy?
– Дансаран, хоюулан эндээ иигэжэ хэлсэебди: ши нэн тyрyyн
наhа барашахадаа болохоб гэхэеэ боли. Огто боли. Энэшни муу
аман гээшэ. Ooрoo мэнэ hаяхана хэлэнэ бэшэ hэн гyш: мyнoo yеын
медицинын туhа хyргэхoo болиходонь, урданайнгаа буряад-монгол
эмнэлгын аргаар бэеэ аргалжа yзэхэеэ наашаа ерээб гэжэ. Ooртoo
гансал hайниие хyсэ, hайн hанаа досоогоо hанажа яба, энэ эхэ дайдадаа мyргэ… Зyгooр, yлyy юумэ хэлэнэ хаб, иигэжэ байжа ши ooрoo
намhаа yлyy мэдэжэ, хэлэжэ байна hэнши. Яагашье hаа эндэ «эдэгэхэб-эдэгэхэб!» гэжэл байхань хэрэгтэй ха.
– Тиибэшье, би нyгэлтэй хyн гээшэб, нyгэлым бурхан шагнажа,
болохо юм hаань хyлисэг лэ. Би эдэгэхээ hанаа юм hаа, нэн тyрyyн
хэhэн нyгэлhoo, муу-муухайhаа hалаха ёhотойб, зyб гy? Зyб байха.
Теэд yнэн дээрэнь хэлэхэдэ, хэhэн нyгэлни тиимэ ехэ гэжэ гy? Намайе
гyрдэhэн, доромжолhон зонууд абаг лэ тэрэ нyгэлoo oohэдтoo. Аха,
ши мyнoo намайе хайрлахадаа yргэжэ, дэмжэжэ байнаш, зyгooр… би
гэхэдэ… би… наhан соогоо, yхэн yхэтэрooшье нэгэ юумэ ooртoo хyлисэхэгyйб… эжыгээ… эжынгээ, сохом намhаа боложо сагhаа урид
наhа барашаhыень… Эхэ хyн, эжы хyн юу yзoo, дуулаа гээшэб…
Хyбyyниинь хyниие алаад тyрмэдэ hуужа байха гэжэ… Баарhан,
эжымни, ямар нюураар хyнэй урдаhаа хаража ябаа гээшэб… хэды
hyнинyyдые унтангyй уйлажа хоноо гээшэб… болодог юм hаань, хyлисыш даа намайгаа…
– Дансаран, болииш даа, мэнэ hая зугаагаа hайн тээшэнь эхилжэ
байтараа, яанаш дахинаа.
– Ойлгожо байнам, теэд… теэд, яахыншье аргагyй эндэмни уйтан... дан лэ hаа уйтан… – Доошоо харашоод сээжээ тоншожо байhан тэрэ мууханаар энеэдэ алдажа. – Нyгoo талаарнь хэлэхэдэ…
гайхалтай… Мэдэдэг hайш, аха… дyy хyбyyнэйшни досоо мyнoo
ямар уужам, тэнигэр гээшэб. Сэдьхэлни дyyрэн… Наhан соогоо иигэжэ байжа хyнтэй хooрэлдэhэнoo hананагyйб. Тон тааруу зохид,
одоо гээшэ хоёр эрэшyyлэй хоорондо боложо байдаг томоотойхон
хooрэлдooн гээшэ энэмнай. Эх-ха даа!.. Теэд ямар ехэ уhаа урадхуу36

лаа гээшэб энээхэн багахан Ангирта голнай, ши бидэ хоёрой аяар
тэрэ холо сагта, yшoo yхибyyн тооной наhандаа хooрэлдэжэ байгаа
hyyлшымнай зугаанhаа хойшо… Юуншье тухай хooрэлдэдэг хоёр
байгаа гээшэбибди? Шашаг, хэндэшье хэрэггyй хyнгэн зугаанууд…
Yyлэгyй сэбэр наhан гэлсyyлдэг бэлэй гy тэрээхэн yеын наhамнай…
Зай, яахаб, yнгэрhэн юумэн yнгэрoo, урдаhан уhан урдашоо, hooргoo урдаха бэшэ… Аха, тугаарай хэлээшым мартаагyй бэзэш, hануулхам гy?
– Юун бэлэй?
– Тэрэ нютагайнгаа хамтын хyyр дээрэ ошожо, аба эжы хоёртоо
мyргэжэ болохо гy гэжэ hураа hэм?
– А, тиигэжэ hурана hэнши. Хари, ямар байгаа юм, би иимэр
хyy ушартай уулзажа yзooгyйлби. Болохо байгаа бэшэ юм гy, яашаха hэм, муу муухай юумэ хэхэеэ байнагyй ха юмбибди. Аба эжы
хоёр гээшэднай амиды бурхадууд юм гэлсэдэг бэшэ аал, тиимэhээнь
наhан болошоhон тэдэ хоёртоо ошожо мyргэхэдэ буян хэжэ байhандал адли бэшэ гy? Ошуужамди, яашаха hэм, hyyлдэнь аршаангаар,
уталгаар бэеэ арюудхажархихабди.
– Бишье тиигэжэ hанажа байнам. Hайнши даа, аха, намаяа иижэ
ойлгожо байhандашни. Ганса энээхэн хooрэлдooнhoo эдэгэшэхээр…
7
Гэнинэй хайшан гэжэ дyy хyбyyнэйнгээ нютагаа ерэшэhэн тухайнь мэдээбши гэхэдэ, иимэ: Дансаранай хэдышье хyн зондо харагдангyй энээн руу ерэшooб гэжэ hанажа байгаашье hаань, тиимэ
юумэн гэжэ хаанаhаа байха hэм даа. Yшoo ошожо, ошожо, ой соогуур ябажа бэшэ, тала газараар гаража ерэhэн хyндэ. Зyгooр тэрэнэй
ой модон соогууршье ябажа ерэшoo hаань, хай-даа гэжэ!.. али yни
сагhаа нааша ажамидаржа байгаа газараарнь али багаханшье хубилалтануудай боложо байдагыень халташье алдангyй хуу хаража,
ойлгожо байдаг, хорон хурса нюдэтэй буряад-монгол малша, агнууша зон хаанаhаа иимэ юумэ алдаба гэлэй! Hанана гyт, Дансаранай тосхонойнгоо хажуугаар yнгэржэ ябахада, нэгэ моритой хyнэй
тэрэниие ооглохыень? Тиимэл байха hэн, тэрэ зуураа тэрэ хyнhoo
эхилээд лэ тэрэ yдэшэндoo, yглooдэрынь нэгэ hонин hорьмой зугаа тосхон соогуур тарашоо hэн. «Нyха-ад, дуулаа гyт, yмсын yхэр
адуулааша Лубсан юу хараа гэжэ hананат?! Yсэгэлдэр yдэшэлэн тэрэ
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г орхоной захын шугы соогуур yхэр эрьюулжэ ябатараа, аймшагтай
нэгэ муухай, hахал hамбайдаа даруулшаhан танигдаагyй хyнтэй
гэнтэ уулзашоо гэнэ. Тэрэ хyниинь арадаа арай шамай даажа yргэмэ
мэшээг yргэлэнхэй, yшoo хоёр сyyмхээр дyyрэн юумэ гартаа шэрэжэ
ябаhан байна. Лубсанай ооглоходо, харюудань мэндэшье хэлэнгyй,
хooрэлдэхэшье дурагyй шугы руу тэрьедэшoo гэнэ. Тиигээ хадаа
тэрэш сохом хара hанаата хулгайшан, али yгы hаа толгой муутай
хyн ха гy гэлсэнэ. Магад, оройдоо алууршан, дээрмэшэншье байжа
болоо, тиимэ hаань яаха болонобибди? Ойлгожол байхань хэрэгтэй,
yхибyyд, басагаднай нэн тэрyyн…» – гэhэн сошордомо зугаае нэмээ
жэ хороожо байжа нэн тyрyyн hамгадууд сэлеэн соогуур тарааба.
Энээнhээ хойшо хоёрхон yдэрэй yнгэрooд байхада, тарбага агнажа
ябаhан хоёр залуу хyбyyд, Таг хадын ара таладахи ой соо нэгэ танигдаагyй хyнэй майханаа татаад, тэндээ байрлажа байхыень дуулгажа,
бyришье ехээр нютагай зониие гайхуулба. Байтараа зон тэрэ таниг
даагyй хyнэй хорхойдо хориггyй, арай шамай хyл дээрээ тогтожо
ябаhан, сохом эм домтой эндэхи аршаангаар бэеэ аргалхаяа хари газарhаа ерэhэн дунда наhанай хyн гэжэ ойлгоходоо, тэрэниие тyбэгшoohэнэйнь хэрэггyй ха гэлсэбэ. Гайхалтайнь гэхэдэ: юундэ тэрэ хyн
хyн зонhоо нюугдаба гээшэб? Али магад нэгэ аймшагтай, халдабаритай yбшэнтэй байhандаа тиигэнэ гy гэжэ бодобошье, юундэ теэд
гал тyлижэ халуун эдеэ хоол баридаггyй хyн гээшэб гэжэ гайхалдаад
лэ yлoo юм. Hyyлдэнь мyнooхи yдэр бyри yмсын yхэр харюулдаг Гэнинэй yyри Лубсан тэрэ танигдаагyй хyнэй yдэр бyхэндэ Таг хадын
оройдо гарадаг болошоhыень дурамдадаг байhанаа, yшoo тиихэдэ,
хари газарай тэрэ хyн нютагай тахиланта Обоое бузарлахадаа болохо гэжэ hанаа yнooн болоhоноо зарим нэгэн нютагаархидтайгаа
хубаалдаба. Ангиртын зон дахинаа яаха, юу хэхээ мэдэхэеэ болишобо. Харин yсэгэлдэр yдэшэлэн Лубсан Гэнинэйдэ гyйжэ ерэжэ, бyри
гайхамааршье, аймшагтайшье hонин дуулгаба гээшэ.
– Гэнин, Гэнин! – гэжэ салшараа, яряа Лубсан yyри нyхэрoo
газаа гаргажа, сарайн саагуур абаашажа, арай шамай амияа даран
байжа дуугарба.
– Нyха-ар, намайгаа тугаархана юу хараа, юу yзoo гэжэ hананаш, ой-даа, шинии ухаандаш орохогyй байха?!.. Хэлэхэм гy?..
Шагна. Hонинойхи гэжэ, бишни мyнooдэр тахиланта Таг хадын
ара хyндыдэ байршажа байhан танигдаагyй хyниие hэмээхэн хажуу
тээhэнь адагалжа хараха гэжэ шиидэбэ гээшэб. Тэрэ хyнэй нара орожо байха yеэр аршаанда ошодогынь мэдэхэ болошоhон хадаа, тэрэ
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руунь hэмээхэн ошожо, мориёо саанахана уяжархёод, зyргэ харгын
хажуудахана, модоной саанаhаа хоргодожо харааб. Бyри хажуу
гаарни yнгэржэ гараа, оройдохоноо таба, зургаан алхамай газараар
тооной. Би эндyyрээгyй байхаб… баарhан зyдэрy-y даа, юуш ойлгоногyй, хэнииеш харанагyй… Намhаа ондоо хyн hаа тиимэ бэлээр
танихашьегyйдoo болохо байгаа, харин би… бишни… хара багаhаа
танайхи руугаа, шамдаа, yyридээ гэжэ ходо ябуунтажа байдаг хадаа,
дyyешни hайн таниха, мэдэхэ хадаал таажа шадааб… арай шамай
гэжэ… Гэнин yyри, ойлгожо байна гээшэ гyш, намайгаа мyнoo hая
хана Таг хадын хyндыдэ хэниие харажархёо гэжэ hананаш?.. Дансараниие!!. Тиимэ... тиимэ… би эндyyрээгyй байхаб… Гэнин yyри,
тэрэ майхан соо байршажа байгаа хyмнэй шинии тyрэhэн дyyшни
– Дансаран лэ даа!..
– Юу!?.. Юу хэлэнэш!? Шинии ухааншни муудашоогyй бэзэ!?
Хаанаhаа минии… манай Дансаран тэндэ байба гээшэб!? Аман соо
яhагyй хэлэн байнал гэжэ бy шаша!
– Yгы, теэд… танай Дансараниие yни холо болоо хараагyй нютагай заримашуул бy таниба гэлэй, харин би шиниингээ дyyе юундэ
танихагyй хyмбиб?.. Ондоо болошонхой… ганса уршалаа… буурал
сагаан yhэтэй… Зyб байха, би мyнoo Дансараниие харааб… баар
hан… теэд юундэ Дансарамнай гэртээ… шамдаа… ахадаа орохогyй
гэжэ… гансааран, гуринха шонодол, хадын хyндыдэ байршаха болоо юм, гайхалтай?..
– Дансаран?!… Минии дyy хyбyyн Дансаран Таг хадын хyндыдэ
байршажа байна гэжэ гy?!.. Yгы, yгы, тиимэ юумэн гэжэ байхагyй,
ши, нyхэр, эндyyрhэн байхаш…
– Сэхынь хэлэhyy шамдаа… шимни намайгаа шаажархихагyй
байгаа юм бэзэш? Дyy хyбyyншни муу харгыда оронхой гээшэ ааб
даа, тиимэhээ нютагайнгаа зонhоо аягyйрхэжэ, гайхажа байhандаал
тэрээн уруу хоргодожо ошоhон байха. Ондоо юуштэб, би тиигэжэ
hанаха байнаб. Нэгэ хyндэ yбшэндэ дайруулжа, тэрээнээ эдэгээжэ
ядахадаал нютагаа ерэжэ, аршаангаар бэеэ аргалжа yзэхэ гэжэ шии
дээ… Ондоо юуштэб… Тyрмэдэ hууhан зонууд нэн тyрyyн тэрэ…
тэрэ туберкулёз гээшэдэ нэрбэгдэдэг юм гэлсэгшэ, тэрэниинь лэ тудаhан байха, ондоо юуштэб…
– Ши, Лубсан, бараг дээрээ тонилолши эндэhээ, шинии шашаан
hаа толгоймни yбдэжэ эхилшэбэ, – гэжэ хэлэhэн Гэнин, иигээд ши
бидэ хоёрой зугаа дyyрээ гэхэеэ hануулжа, сарайн саагуурхи yбhэнэй
хорёо тээшэ ябашаба.
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Гэнинэй hамган энэ хyлеэгдээгyй ушар тухай дуулахадаа:
– Хайратай гээшэнь… яажа байhан хyн гээшэб дyy хyбyyншни.
Ошожо асарыш… али хоюулан ошохомнай гy?.. Гайхалтай… нютагаа ерэшэhэн аад юундэ шамдаа, ахадаа орохогyй болоо юм? Магад,
нээрээhээ, тэрэ туберкулёз yбшэнhoo боложо манайдаа оробогyй
гэжэ гy? Али танихагyй байhан намhаа гайхажа, тyбэгшooрхэдoo
гy? Юуншье hаань, энэ зандаа машинаараа ошожо дyy хyбyyгээ наа
шань асархал болоо гээшэш, аягyй гээшэнь, – гэжэ байжа дуугарха
хоорондоо гэр соохиёо сэбэрлэжэ, аршажа эхилшэнэ.
– Мyнoo бэшэ… энэ hyни болоhон хойно… yглooдэр…
8
Аха дyy хоёр мyнooдэр садатараа хooрэлдэбэ.
– Дансаран, ши нютагайнгаа аршаанда ерэжэ бэеэ аргалха тухайгаа, магад, зyбшье шиидээш. Аршаанай туhатайень мэдэнэб.
Тиибэшье аршаан, сухаари, тибhэн гурбаар бэеэ эдэгээжэрхихэб
гэжэ бодоходоо… – Гэнин толгойгоо hэжэрнэ. – Мэдэхэгyй, мэдэхэгyй. Яажашье hаа, намдаа ороод, хooрэлдooд гараха байгааш.
Хоюулан yгэ yгoo ойлголсожо, нэгэ зyб руунь шиидхэхэл hэн хабди.
Яажа hанажа, хаана байhан тэрэ холо сагай Гyргэм эмгэй тухай хадуужа абаhан байгаа юмши. Гyргэм эмгэйhээ ондоо, хотоо наритаад
эдэгээжэ шадаhан хоёрдохи хyниинь гэхэдэ, нютагаймнай ехэ зиндаатай нэгэ лама хyн байhан юм гэлсэгшэ, саашань би мэдэнэгyйб.
Харин манай хyршэ байhан Гyргэм эмгэйн эдэгэшэhэн тухайнь hайн
мэдэхэб. Сэгээ… сэгээ… ганса аршаангай уhан бэшэ, эндэшни yшoo
сэгээ байлсаха байха… Тиимэ, сэгээ… сагаан hайхан эдеэн, унда.
Тэрэ хyгшэн эндэхи аршаан ба сэгээ хоёроор бэеэ эдэгээжэ шадаа
юм гэлсэжэ, гайхалсажа байгша hэн нютагай зон тиихэдэ. Шамда
тугаар хэлэнэ бэшэ hэн гyб, ши намда оробол yшoo бага байгааш
гэжэ, тиимэhээ юумые юун хуу зyб руунь ойлгожо шадаха байгаабши даа. Сухаари, саахар… Эндэ ерэшэhээр юhэ хоноод байнаб
гэнэ гyш? Болоо гээшэ, yшoo бараг эртyyр шамтаяа уулзашаhамни.
Энээнhээ хойшо бишни шамдаа yдэр бyхэн сэгээ асаржа байхаб, зай
гy? Урда сагуудта айл бyхэндэ тооной ходо хэрэглэгдэжэ байгаа энэ
унда эдеэн нютаг соомнай yшoo арай шамай мартагдажа hалаагyй,
сохом хоёр-гурбан хyгшэд бyридэг лэ хаш. Олохо байхаб. Шадаагyй hаа хyршэ нютагуудаараа ябахаб. Ахашни yдэр бyхэн шамдаа
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ерэжэ байхаб, хоюулан эндэ, Таг хадынгаа оройдо уулзажа байхабди, зай?! Нютагай зоной шам тухай мyнoo мэдээд байhан хадань,
дyy хyбyyндэмни тойбо бy хэгты гэхэб, ойлгохо байха. Иихэдээд
yбhэндoo орохомнай, харана гyш, тээ-тэрyy халюуржа байhан Шара
голой сабшалангые, шамдаа yшooшье дyтэ болохоб. Сyлoo муутай
байгаашье hаа, халташье hаа, шамдаа ерээд ошохо сагаа олохол
байхаб. Заатагyй. Тиихэдээ, шинии нэгэ hара соо эндээ байршажа,
бэеэ аргалаад yзэхэ гэжэ hэдэhэншни, магад, зyбшье байхадаа болохо, ooрыншни yнэнхэ зyрхэнhoo зорижо, зyрхэлжэ наашаа ерэшэhэн
хада. Таг хадымнай аршаан туhатай даа… тиибэшье сэгээ гээшынь
хэрэгтэй байхаараал байха эндэ… заатагyй асаржа байхаб шамдаа,
– гэжэ байжа дабтан дуугархадаа, Гэнин дyyгэйнгээ мyнoo, yглooдoo
эдэгэшэхэеэ байhандал найдашана.
9
…Энэ сагhаа хойшо гурбан жэл yнгэрбэ. Yнэншэхэ гyт yгы гy,
зyгooр бидэнэй дурсааша Дансарамнай хосоржо hалашоогyй, амиды
мэндэ, амгалан hайн хyрьhэтэ дэлхэйн алтанхан шоройе хyдэлгэжэ
ябаhан зандаа. Тиигэжэ хэлэхэhээ байха, зохидхон яхад Маргарита
hамгатаяа нютагаа нyyжэ ерэшэнхэй, тэрээхэн шоройень хоюулан
хyдэлгэхoo байха, yшoo арюухан сэбэр агаараарнь амилжа ябадаг.
Гансал Ангирта нютагтаа бэшэ, тэндэhээ тиимэшье холо бэшэ оршодог аймагай сээнтэртэ байршадаг юм. Энэнь яашаха hэм даа,
энээхэн дайда бултааран тyрэл тоонто газарынь лэ! Тэрэ дуута-суута Таг хадашье эндэhээ хори-гушан модоной зайдахи баруун хойто
зyгтэ сэнхирлэжэ харагдажа байдаг. Yдэр бyришье хаража, мyргэжэ
байгыш, хyнэй дуран.
Ангиртынгаа аршаанай hyyлээр яhала эдэгэжэ эхилhэн, муухай
yхэлhoo гарсалдажа шадаhан Дансаран hooргoo Яхад руугаа бусажа, hамгаяа гайхуулаа, тон ехэ баясуулаашье hэн. Дансараниие
нютаг руунь yдэшэхэдoo, Маргарита, юундэб даа, тэрэниие hyyлшынхиеэ хаража байнаб, hooргoo бусахагyйгooр ошоо гэжэ hанаа
hэн. Эндyyрээ. Нyхэрынь Яхад руугаа ерэхэдээ hамгандаа нютагаа ошожо байршаха тухайгаа дурадхаа. Yшoo тиихэдэ, тэрэниие
эмшэлжэ байгаа врач эхэнэршье Дансаранай эдэгээд ерэшэhэндэнь
ехэтэ гайхажа абаа, hyyлдэнь юунэй болоhыень мэдэхэдээ, шадаал
hаа тиишээ ошожо байршахыень дурадхаа hэн. Hониниинь гэхэдэ,
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Маргариташье дуратайгаар Буряад орон руу ерэлсээ. «Оо, ямар гоё
гээшэб, танай нютагта байрладаг болохомной гy? Yе наhан соогоо
дулаан газарта байршадаг hаа гэжэ ходо hанажа байгша hэм. Танай
тэндэ, яагаашье hаа, манай эндэхидэ ороходоо дулаан гээшэ. Хyйтэн даа манай эндэ, ходо хyйтэн. Ойлгоном, Яхадаа hанажа байхаб,
теэд yе болоод ерэжэ байгуужам… хоюулан ерэжэ байхабди, а-hаа?
Шинии нютаг бyри Монголой хажуудахана гээ hэн гyш даа, тии
хэдээ бyри доошоо болоно гээшэ. Тала газар даа тэндэтнэй, зунай
сагуудта халуун, дулаан, мyн yбэлдooшье манай эндэхидэ адли 50
градус хyйтэн боложо байдаггyй бэшэ аал? Ошохоб, ошохоб, дуратайгаар, наhанайнгаа хахадыеньшье бараг дулаан газарта байршажа yнгэргэхэб», – гэжэ тиихэдэ хэлээ агша hэн. Маргарита, yнэн
дээрэнь хэлэхэдэ, хэршье тиимэ ехэ дуратайгаар ooрынгoo нютагые
орхижо гарахаа hанаа hэн хаб, зyгooр хойнотожо оложо шадаhан
наhанайнгаа нyхэрые ойлгоходоо, тэрэниие хайрлахадаал тиигэжэ
дуугарhан байгаа бэзэ. Эхэнэр хyнэй нимгэн сэдьхэл, ондоогоор хэлэхэдэ, эхэнэр хyн гээшэ нyхэрoo дахажа ябаха уялгатай бэшэ аал?
Тиимэhээ Маргарита hэмшье гэнгyй, ooрынгoo дулаан байратай
гэрээ худалдажа, нyхэртэеэ буряад орон уруу нyyжэ, эндэ, тугаарай
дурсааша аймагай сээнтэртэ нэгэ hайн, шэнэ модон гэр худалдажа
абажа оронхойнууд. Тиимэл даа. Эдэ хоёр yшoo юундэ Ангартида бэшэ, аймагай сээнтэртэ байршааб гэхэдэ, эндэ Маргаритадань
ажал олдошоо. Аймагай сээнтэрэй томо библиотекэдэ ажаллана,
тэрээхэн ажалдаа дуратай. Мyн Дансараншье нютаг соогоо байжа
шадахагyйгoo ойлгоо. Яажашье hаань, мyнooхи досоохи шархань
хадхана, шэмхэнэл хаш… яагааб даа, мyнooхи тэрэ муухай хyниие
алаhан, тyрмэдэ hууhан гээшэдынь… Yнэхooрooшье, «би гэмтэй
бэшэ хyм, намайе муу hанаатад гyрдoo, хардаа…» гэжэ байжа хyн
бyхэндэ хэлэжэ байхагyй ха юмши, тиимэhээ, яажа мэдэхэбши, шадаал hаа зарим нэгэндэ шyбгэдyyлжэ байнхаар, саашахана, далда
байжа байhаниинь дээрэ бэшэ гy гэжэ бодоо.
Мyнoo Дансаран, Маргарита хоёр жаргалтайнууд… Хоюулан
yхибyy тyрэжэ шадахагyй байhанаа мэдэхэдээ, хахад жэлэй саана эндэхи Yхибyyдэй байшанhаа нэгэ шараhаа шара багахан ород басага yргэжэ абанхайнууд, тэрээнээ хоюулан эрхэлyyлжэ, эдихын тэндэ
болодог. Байтараа, заатагyй буряад хyбyy yргэжэ абахабди гэлсэдэг
юм...
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ХЭРМЭЧ
– Хэрмэч, Хэрмэч, хyрoo болы доо, харанхы болчоо, – гэжэ хажуудаа байhан нyхэртoo хандажа байhандал дуугаржа, Цыдэн-Дамба арай гэжэ нохойгоо дуудажа ерyyлбэ. «Yшoo бага зэргэ ябаад
туршаял, олохол байхабди», – гэhэншyy, булганай мyрые алдажархиhан Хэрмэч гиинабашье, эзэнтэеэ бэе бэеэ hайн ойлголсодог хадаа,
yгooрньболожо, тэрэ дарыгаа хажуудаханань саhан дээрэ хэбтэшэбэ.
Yнэхooрooшье ой соо харанхы болошоод байна. Эсэшэhэн нохой хyн хоёр амияа абажа ядалсан нэгэ бага шэмээгyй yнгэргэбэд.
Ута хэлэеэ унжуулhан Хэрмэч yе болоод шэхэнyyдээ иишэ тиишэнь
табижа, шагнаархаад абаха юм. Цыдэн-Дамба хyлнyyдhээ оодохон
yргэн ангууша санануудаа hугалжа модондо тyшyyлшэрхёод, портсигарhаа «Прима» гаргажа, зуруулаа шударба. Yдхэн ой соо ойро
зуурахана дyлэтooд абаhан гал тойроод байhан бyдyyн хуша, жодоо
мододые, Хэрмэч ба ангуушанай нюур шарайе hyлэмхи гэрэлээр
тодоруулаад yнгэршэнэ. Энээнэй hyyлээр ой соо бyришье харанхы
шэнги бологдошоно.
– Чиим эцэчоод, арай чамай хyл дээрээ ябана гyч дээ? – Цыдэн-Дамба нохойгоо эльбэнэ. Хоёр урда хyлнyyдэйнь улануудые
даража yзэхэдэнь, yбшэнтэhэн Хэрмэч аалихан гиинаад абабашье,
hyyлээ шарбажа, эзэнэйнгээ гарые долёогоод абаха юм.
– Ой-ё-ёо, хyлэч салаал байн даа, огоо тугаары доголодж байгаа
сэнч. Тулюур байдалда чи бидэ хоёр орохомнай хач.
Цыдэн-Дамба ooрooшье лаг эсэшэhэн нюргаяа тэгшэлжэ, тамхияа hоросогоон, хуурай бyдyyн унуули дээрэ нилээд амаржа hууба.
Байтараа энгэрэйнгээ хармаанhаа yшoo нэгэ тамхи гаргаба. Энэ ангуушан амарха бyреэ удаа удаагаар хоёр дахин тамхилжархиха дуратай юм. Hайн тамхишан хyндэ энэнь хоёр аяга hайхан сай уужар
хиhантай адли хаш.
Цыдэн-Дамба эндэ амархаяа зогсоходоо миин гэнтэ ой соо
тогтошоогyй, ямаршье бэрхэ ангуушадта адли, харанхы хyйтэн hy
ниие хаана yнгэргэхэеэ уридшалан бодомжолжо, энээхэн хушуунай
yбэртэ, орбонгоороо хууран унашаhан нэгэ томо модоной арзагар
hалаата yндэhэнэй дорохоно хонолгынгоо байрые тyхеэржэ эхилбэ.
Нэн тyрyyн гал аhаажархиба. Yбэлэй хyйтэндэ, hyниин харанхыда
гал аhажа байхаhаа yлyy юун байхаб! Ангуушанай амаржа унтатар
yшoo yдыхэн даа. Санынгаа хажууда хэбтэhэн томо рюкзак сооhоо
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хараhаа хара болошоhон заглуу гаргажа, тэрэнээ саhаар дyyргэжэ,
гал дээрэ табиба. Эртэ yглooнhoo эхилжэ булгые эрьюулжэ ябаhан
эдэ хоёрой хэды сyлoo муутай байгаашье hаань, харгыдань дайралдажа баригдаhан долоо-найман хэрмэеэ yбшэжэ, мяхаарнь шyлэ шанажа, хоюулан yдэшынгээ хоол бариха болоно.
Эдеэнэй боложо байхада, Цыдэн-Дамба хонолгынгоо байрые
– модоной хонхойлгожо унаhан нyхые – болохо зэргээрнь гэшyyhэ,
намяагаар халхалба. Мyн галайнгаа хажуудахана, газарта хуурай
мyшэр, намяа дэбдибэ. Иигэд гээд, тyргэн зуура, нэгэ hyниин туршада yнгэргэхэ хонолгын байра бyтэшэбэ гээшэ. Hурашаhан хyн
yбэлэй хэдышье хyйтэндэ, ууяжа байhан галай дэргэдэ бараг даарангyй, балайшье мyртэй нойрсонгyй, yyр сайлгажа, улаан нарантай сугтаа харгы замдаа гарашанхай ябажа байдаг гээшэ. Yглooгyyр
болотор галай носожо байхынь тула, Цыдэн-Дамба ойр тойронhоо
унуули, дархи суглуулжа асарба. Хэхэ ажалай бараг тээшээ болоходо, ангуушан дахинаа рюкзагаа уудалжа, тэндэhээ нимгэн хyнжэл,
нохойнгоо эдеэнэй амhарта, тулюурханаар болгогдоhон хахад лепёшхо гаргаба. Энээхэн хyнжэл юундэ эндэ байлсанаб гэхэдэ, yбэлэй ой соо хyлеэгдээгyй хонолгонууд бологдодог гээшэ, тиимэhээ
ехэ ашаа болохогyй хyнгэн хyнжэл абажа ябахада туhатай юм гэжэ
Цыдэн-Дамба yнидэ мэдэхэ болонхой. Тархи, нюргаяа тэрээгээрээ
орёогоод галайнгаа захада унташахада, хyйтэн жабарай hэр-мэр
yлеэхэнь нилээд бага байдаг юм. Ябаган хyн, юун, унтари дахаяа
нюргандаа yргэлooд ябаха hэн гy даа. Цыдэн-Дамбын энэ жэлэй
агнууриин хаhын нээгдэhэнhээ хойшо байршажа байhан бараанхань
эндэhээ сохом арбан табан модоной газарта, хоёр багахан горхонуудай уулзуур дээрэ байха. Тэрэ байраhаа yсэгэлдэр yглooгyyр агнахаяа гаража ошоhон аад, энэ булганай мyртэй дайралдажа, хоёр yдэшэ
тэндээ хонохогyйнь гээшэ. Хоёр yдэрэй намсалдаан соо зyгхэн арбан
табан модо зай ябагдашоогyй байха гэжэ хэнэйшье мэдэхээр: булган
гээшэмнай сэхэ харгыгаар харайжа ябадаггyй лэ.
Ехэ Хамар-Дабаанай эгсэ хаяада, Химни голой хойто бэедэ
агнажа эхилhээр, Цыдэн-Дамба гурбан hара шахуу боложо байна.
Нютагhаа, дyшэн модоной зайhаа, эмээл морёор эндэ ерэhэн. Тyрэ
лэйнь болохо залуу хyбyyн ерэлсэжэ, гурбан хоног Химниин урда
бэеэр хэрмэ агнажа байhанаа, Цыдэн-Дамбынгаа морииень абаад
бусаа hэн. Мэдээжэ: ганса морин эндэ, hарьдагай хаяада, гансаараа yни удаан соо яажашье байжа yгэхэгyй, байгаашье hаа, ябагаар
ябажа агнадаг ангуушанда ехэхэн yлyy ажал гаргуулха. Тэрэнээ
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харууhалжа байгаагyй hаашни шононууд барижархихадаашье болохо. Сугтаа наашаа ерэлсэhэн тэрэ залуу хyбyyмнай ахатанаа эрьенгээ, агнангаа гэжэ, нэгэ hара болоод ерэхэ, Цыдэн-Дамбын хyнэhэ
зooрииень асаржа yгэхэ. Хyнэhэншье гэжэ даа, ой тайга соо агнажа байhан хyн ooрoo мяха шyлэнэйнгoo юумэхэниие оложол байгаа юм бэзэ, харин хилээмэ ехээр асаржа муудуулжа, бурьтуулжа
байхын орондо гэжэ хахад мэшээг гурил, бэшэшье хэрэгтэй энэ-тэрэ
жэжэ юумэнyyдые асардаг. Мууханааршье hаа, тyмэр пеэшэн соогоо, yгышье hаа, дээрэнь лепёшхо булажа, хайража байха хэрэгтэйл
даа. Хилээмэ эдингyй яажа байхабши. Мyн холо хyбшэдэ гансаараа
байршажа байhан хyнтэй юуншье тохёолдожо магадгyй, тиимэhээ дyтын, тyрэл болохо хyнэй энэ ангуушаниие хаа-яаханшье hаа
эрьежэ байхадань yлyy бэшэ.
Цыдэн-Дамба hyyлэй yедэ, хэдэн жэлэй саада тээ Байгал далайн хойтохи бэеын ортонhоо худалдажа абаhан оодохон сана
хyлнyyдтээ углаад агнадаг болонхой. Энээндээ яhала hураа, дадаа.
Тэрээнhээ ондоо хэншье энээгyyр санаар ябажа агнадаггyй, юрэдoo
hураашьегyй зонууд байха. Зyгooр hурахал байгаа гэжэ Цыдэн-Дамба hанадаг. Эгсэ хада, саhан соогуур ooрынгoo, моринойнгоошье
хyлые алажа байнхаар, энээхэн хyнгэн, хабтагай санаар аалихан
hолжоржо ябахада ямар зохид гээшэб. Хэрэггyй сагтань нюргандаа
yргэлжэрхихэш. Hэ-даа, оротон зон ёhотой ангуушад хадаа мэдэхэл
байна, санын оёорто хаб загаhанай гy, али ороной арhа хадажархиха гэжэ. Урагшаа ябажа ябахада мэлигэр арhан елэгэнээд ябадалыш
yшoo ульгам болгохо, харин yгсyyр ooдэ ошоходош (энэнь лэ ёhотой
гээшэ!) арhанай нyгoo, эржэгэр талань, заряагаа арhандал арзайжа
ерээд, саныеш hooргэнь хальтируулхагyй.
Хэрмэнэй мяхан зooлэн – шyлэн yнишье болонгyй бусалаадхиба. Yглooнhoo хойшо мyртэй hайн эдеэлээдyй ябаhан нохой, эзэн
хоёр yдэшынгoo хоол барижархёод, амаржа унтаха тээшээ болобо.
Соробхилжо байhан улаан галhаа, утаанhаань хашарhан Хэрмэч
саашаа ошожо, саhагyй хуурай газарта, дyтэхэнэ байhан жодоогой
yбэртэхи бамбагар зузаан хyбхэ, шэлбэhэнyyд дээрэ хэбтэбэ. Агнууриин олзобориин тyлэг дундаа ябахада, эсэжэ, yйлoo yзэжэ байhан
нохой yнишье болонгyй hэргэгээр унташаба хаш. Хаа-яахана гиинажа, хабдашаhан хyлнyyдэйнгээ улануудые долёогоод абаха юм.
Харин галай дулаанда, утаанданьшье аярхажа байhан Цыдэн-Дамба мyн лэ тyргэн унтахаа оролдоно. Хэды эсэhэншье hаань, нойрынь ерэнэгyй. Ехэ агнууриин ёhотой онсо оньhон, шунал гээшэнь
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энэл даа. Хоёр yдэрэй туршада ямар ехэ намсалдаан болоно гээшэб.
Иимэрхyy агнуури гээшэ Цыдэн-Дамбада yнинэйшье yзэгдooгyй.
Эрэ томо булган хаш, hонёор тэдэниие мэхэлжэ харайна. Тиихэдээ
yшoo тyрyyшынхиеэ ангуушадта эрьюулyyлжэ байна бэшэ, мyн нохойнуудай ба дари туулгын yнэрые яhала мэдэхэ амитан ха.
«Унтаха, унтаха хэрэгтэй, – Цыдэн-Дамба шэрбэгэр hахалаа эльбээд абана. – Yсэгэлдэр yдэшэ мyртэй унтагдаагyй». Иигэжэ ooртoo
хэлэмсээрээ, совет сагай yедэхи кинодо харуулагдажа байгаа, дайнай yеын сагтахи бэрхэ тагнуулшан Штирлиц-Исаевтал адли, бэеэ
шангаар hургажархиhан Цыдэн-Дамба, тэрэ дороо хурхиршана.
Эгээ нэгэ час yнгэрхэдэ, тэрэ тyрyyшынхиеэ hэрихэ, hэрихэдээ галаа
hэргээхэ, hyyжээ hэлгэжэ, бэеынгээ нyгoo талые галда шараха.
Энээхэн нижаганаhан галhаа бэшэ эндэ тон аалин шэмээгyй
байдал. Февраль hарын хоротой хyйтэндэ, энэ холын ой тайга соохи
амин голтой амитад бyхэн аярхажа дулаанаар нойрсоно ха. Байгал
шадарай байгаали хатуухан даа. Энээхэн дайдаар hула, гонгинуур
хyнyyд yни тэсэнгyй хyлдэжэ, хосорхо тээшээ болохо. Харин тии
хэдэ, гансаарханаа хэдэн hараар эндэ байлши? Агнуури гээшэ амгалан ажал бэшэ да-а, аймшагтайшье ушарнууд олон тохёолдохо. Ан
арьяатадhаа, хyйтэнэй аюулhаа мyнoo энээхэн «тас-няс» гэжэ байгаа
гал гансаараа абарха, дулаасуулжа шадаха. Галай носожо байгаа
сагта хyнтэй юуншье тохёолдохогyй. Саанахи ой соо хэды шэнээн
харанхыб, эгээ тэды шэнээн хyсэтэйгooр энэ соробхилжо байhан гал
улаан шаргал элшэ туяагаа дyтын мододто хаяжархинхай: тyймэрэй
галаар дyлэтэжэ байhандал yзэгдэжэ байгаа хуша, жодоонор hyниин
харанхытай ниилэхэдээ, аймшагтай yльгэр домогууд соо дурсагдажа
байдаг ямар бэ даа нэгэ yндэрhoo yндэр, арба-хорин арбагар гарнуудтай амитадые hануулхадал гэнэ.
Хонгор залуу наhанhаа хойшо хорёод гаран жэл соо агнуури
гээшые хэжэ байhан Цыдэн-Дамба hyyлшын гурбан жэлэй намарай
агнууриин нээгдэхые урдахи жэлнyyдтэ ороходоо бyришье ехээр
хyлеэжэ ядадаг болошоhон юм. Али наhаяа абаха тумаа агнууриин
оньhон тодхорыень hайса оложо шадан, тэрээндээ шунажа, яажа
hайн гyйдэлшэ морид hорёогой болохын урдахана байра дээрээ
тогтожо ядажа байдаг бэ, тон тэрээндэл адли, иимэрхyy ушар ехэ
ангуушан хyнэй досоо тохёолдожошье болоо юм бэзэ. Зyгooр Цыдэн-Дамбын эдэ жэлнyyдэй агнууриие ехээр хyлеэhэнинь нэгэ
ондоо шухала шалтагаантай юм. Юуб гэхэдэ, энэ наhан соогоо
yзoo-хараагyй, айхабтар бэрхэ булгаша нохойтой болошонхой.
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Тэрэмнай энэ Хэрмэч гээшэ. Дyрбэн жэлэй саада тээ hайн ангууша
yлэгшэн нохойгоо хyршэ тосхон абаашажа, танил ород нyхэрэйнгoo
Новосибирскэhээ асарhан сибирскэ лайка нохойдо табижа, зургаан
гyлгэдые тyрyyлhэн юм. Yхибyyн наhанhаа эхилжэ олонхон нохойн
гyлгэдые тэжээhэн Цыдэн-Дамба тэрэ дороо бээлэйн шэнээн нялха бага гyлгэд сооhоо нэгэ дорюун, ухаансар, нюдэнyyд дээрэхэнээ
хоймогтой хара хyрин гyлгые илгаруулжа шадан ooртoo yлээжэ,
yдэр hара yнгэрхэ тума тэрээнэйнгээ (Хэрмэчынгээ) агнууриин орёо
хyшэр ажалда абьяастай тyргэнooр hуража байхаарнь гайхадаг болошоо hэн. Нэгэхэн жэлэй yнгэрooд байхада yшoo гyлгэн, залуу нохой ангуушадай дунда мэдээжэ болобо. Хойто жэлынь, о-о, эсэхэ,
сусаха гээшые мэдэхэгyй Хэрмэч бyришье сууда гараба; гурбан hарын туршада юhэн булга барижа, нютаг голойнгоо ангууша нохойнуудай тyрyy зэргэдэ оролсобо. Энээнhээ гадуур хэды олон хэрмэ
баряа гээшэб? Бэрхэ ангуушад hайн нохойе хэрмэнэй тоогоор бэшэ,
булга бариhан тоогоор шyyмжэлжэ сэгнэлтэ yгэдэг юумэл. Hайн
хэрмэшэ нохой нэгэ агнууриин хугасаа соо зуу гаран, эгээ ехэнхидээ
гурбан зуугаад шахуу хэрмэ барижа шададаг (хэрмэ элбэгтэй, хоморшье жэлнyyд гэжэ байха). Теэд эдээн соо нэгэ-хоёр булга гy, али
юрэдooшье булга баряагyй нохой байжа болохол даа. Нyгoo зарим
нохойнууд булгандаа hайн байгаад, хэрмэнээр намсалдахаяа залхууршадаг. Юрэдoo, ангууша нохойнууд гээшэднай хyнyyдтэл тон
адли, абари зангаарашье, ажалша-залхуугаараашье илгаржа байдаг
ха. Хамаг юумэн анханай анхарал ехэтэй hургаалhаа дулдыдадаг ха
гy, али, юрэдoo, саанаhаа, байгаалиин табисуурhаа болодог гy? Нохой бyхэн нэгэ тэгшэ, алишье ан арьяатанда адли хусажа, харайжа
ябашадаггyй, агнажа yгэдэггyй. Мyн Хэрмэчшье нэгэ иимэрхyy, саа
нахи шуhан, шyлhэнэй табисуурhаа боложо гy, булган, хэрмэндээл
hайн ябажа, «Хэрмэч» гэжэ yгтэhэн нэрэдээ тон таараад ябана. Цыдэн-Дамба гyлгэн нохойгоо дан лэ hаа хэрмэндэ ябуулха гэжэ hургажархёо, тэрэнь ондоо ангуудта ехэ ябажа yгэдэггyй, залхууршадаг.
Нёдондо зун нэгэ hонин ушар тохёолдоо hэн: hамар жэмэсэй хэр боложо байhыень yзэхэ гэжэ, Цыдэн-Дамбын нэгэ нyхэртэйгoo хyбшэ
соо ябажа байхадань, нохойнуудынь тээ хажуудахана шаг шууяа табилдашоо hэн. Абьяастайгаар хусалдахалаарнь бодоходо, ямар бэ
нэгэ томо ангые ээрэнэ хэбэртэй. Гансахан бага буутайшье байгаа
hаа, яахыншье аргагyй, ангууша хyнэй шуhан досоогоо тyргэдэжэ,
тэдэнэй морёороо гyйлгэлдэжэ ошоходонь, зyб, нэгэ томо амитан
yдхэн шэдхэ, шэрэнги соо сохом бии хэбэртэй. Бартахи, бодон га47

хай хоёрой нэгэниинь, – оршон тойронхи тyгсyyл, унуули урбуулагданхайнууд! Хyн, нохой хоёрой алинииньшье шэдхэ руу орохоёо
зyрхэлнэгyй. Yнэн дээрээ, hайн ангууша нохойнууд hаа, эзэнэйнгээ
хажууда, тэрээн уруу ошохоороол ошохо байгаа. Гайхажа абаhан
Цыдэн-Дамба Хэрмэчдээ найдажа, тэрэнээ дахуулаад (али, юрэдoo,
нохойгоо туршажа yзэхoo hанаhандаа гy), харагдаагyй байhан ан
тээшээ хоёр удаагуур дyтэлжэ туршаба. Гэбэшье, айшаhан морин,
hyyлээ хабшаhан нохой хоёр тэрэ дороо hooргoo гyйлдэхэ байгаа hэн. Иимэл даа. Ангууша нохой бyхэнэй алишье тээшээ тэгшэ,
ямаршье ан арьяатанда адли агнадаг мэтээр заримашуулай нэгэ тээ
хooрэжэ байхыень дуулаа hаа, хooрyy зугаа гэжэ hанахаар байха.
Цыдэн-Дамба Хэрмэч хоёр энэ жэлэй агнууриин эхилхэhээ наа
шаа арбан найман булга баряад байна! Иимэ юумэ гээшые хэн хэзээ yзoo, хараа юм? Нёдондо Цыдэн-Дамбын арбан хоёр булгатай
хадаhаа буужа ерэхэдэнь, нютагайнь yндэр наhатай yбгэжooлнyyд
иимэ олзоборитой байhан ангуушание юрэдooшье hананагyйбди
гэлдээ hэн. Харин мyнoo энэ арбан юhэдэхи булгантаяа намсалдажа байна. Агнууриин хаhа дyyрэхэнь дyтэлбэ, гэртээ харитараа, магад, хангайн эгээ yнэтэ-сэнтэ баялигhаань yшooшье хyртэлсэхэдээ
боложо магадгyй. Юун, аяар хори, хори гаран булга энэ жэлдэ баригдахадаа болохо гэжэ гy?! Тон ехэ талаан бэлигтэй зонууд зуун
жэлдэ нэгэ удаагуур тyрэдэг юм гэлсэгшэ, магад, тиимэhээ, ангууша
нохойнуудай дунда мyн лэ нэгэ иимэрхyy ушарнууд тохёолдожошье
болоолтой? Нёдондо зун Хэрмэчэй тyлoo тугалтай yнеэ, хоёр мори
эмээл тоногтойнь yгэхooршье зон байгаа hэн, теэд эндэ мyнгэн,
yхэр малай сэнгэй тоосоон бэшэл даа; ёhотой ангуушан хyн гээшэ
ямаршье алта мyнгэндэ обтожо ангууша нохойгоо (yнэн hайхан
нyхэрoo) худалдаанда гаргахагyйл!
Yшoo нэгэ hонин ушар тухай эндэ хэлэмээр. Энэнь энеэдэтэйшье
байхадаа болохо; нютагайнь зон Цыдэн-Дамбые наада барижа, шог
ложошье байдаг юм. Тиигэнгyй яахаб, теэд… Цыдэн-Дамба гээшэмнай hyyлэй yедэ Хэрмэчыгээ… рюкзак соогоо hуулгажа нюргандаа
yргэлжэрхёод агнуурида гарадаг болонхой юм. Энээниень хараhан
зонууд «Шираповичнай ухаагаа муудажа байна бэшэ бэзэ?» гэлсэхэ (нютагтань иигэжэ обогоорнь нэрлэдэг юм). Тэрээнhээ ондоо хэн
нохойгоо рюкзак соо hуулгажархёод агнуурида гаража байгаа юм?
Нэгэшье хyниие олохогyйт! Цыдэн-Дамба ooрooшье урда сагуудта
иигэжэ ябаагyй юм. Зyгooр нютаг соогоо тэрэ нэгэ ондоохон ангуушан гэжэ тугаар хэлээ hэмди – тэрээнhээ ондоо хэншье эндэ санаар
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ябажа агнадаггyй гэжэ. Гэбэшье, Цыдэн-Дамба, яахыншье аргагyй, бэрхэ ангуушан! Булганай агнууриин газарта хyрэтэр холо
зай – 30-40 километр. Hайн ангууша нохой энээхэн зайе hайса зайгуултажа, шандага, гyрoohэ намнажа, хэрмэ агнажа, нилээд тамир
тэнхээгээ алдаха лэ. Тиимэhээ Цыдэн-Дамба Хэрмэчээ гамнажа,
имагтал булганда табиха гэжэ, агнууриингаа байра хyрэтэр тэрэнээ
нюргандаа yргэлжэрхёод ябадаг хyн байха.
…Бyyр-тyyр yглooнэй туяаржа эхилхэдэ, хyн нохой хоёр хyл
дээрээ бодошонхойнууд, хyнгэн шуранаар yдэшэлэн орхиhон булгаяа мyрдэжэ гараба. Hyниин туршада булганай мyрoo нюужа, хэды
тэрээхэндээ эрьелдэhэншье hаань, юун байха hэм, Хэрмэч тэрэ дороо шэнэхэн мyрыень оложо, агнууриингаа ольhондо уланхасажа,
урагшаа шуумайжа ошобо. Энэ эрэ томо булган холо ошоhон байха.
Цыдэн-Дамба аhан шадалаараа санаараа hолжорно. Хyсэгдэхэнь
гээшэ гy, али агнуушадые мэхэлжэ нэгэ тээ хоргодожо шадахань
гy? Эндэхи хуша ой соо бэеэ нюужа шадахагyйгoo ойлгоhон hаа,
газараар шyдэр yбhэндэл хэбтээшээ ургажа байhан болдидхо* руу,
тэндэхи, нюсэгэн сарьдагай yбэрooрхи, арья-тарья томо адха шулуунуудай хоорондуур орожо yгы болошоходоо болохо. Тиигээ hаань,
hалаа гээшэ. Тэндэхи хада, хабсагай эгсэ, хyн нохой хоёрой халижа
унашаханьшье магадгyй. Хэрмэч мyнoo дан лэ hаа шангадажа харайба, хэр yни тэсэхэ хаб? Булга агнажа hайса hураhан Цыдэн-Дамба элдэб бодолнуудта абтана…
Тээ урдахана Хэрмэч hоб-hобхон хусаад абаба. «Yгы, булгые хyцэж, ээрэж бэшэ, мyрынь алдачоод олож ядажайн хач», – гэжэ нохойнгоо хусахаарнь тухайсаhан Цыдэн-Дамба тэрэ зyг тээшэ яаран ошобо.
Хyрэжэ ерэхэдэнь, Хэрмэч гиинан байжа иишэ тиишэ газар унхидан
ехээр гyйнэ. Тиигэжэ байтараа, эзэндээ харайжа ерэжэ, «харыш намайгаа, энэ хyлни hалаал даа» гэhэншyy, ямаршье ухаатай хyнhoo дутуугyй,
хабдашаhан хyлoo yргэжэ байжа харуулна. Эндэ юунэй боложо байhые
тухайлжа байhан ангуушан Хэрмэчээ дуудажа, хyнтэй хooрэлдэжэ байhандал гараараа зангажа байжа, нохойтоёо дуугаралдашана:
– Ай, ай, чиниим хyл болёол байн, тэсэжэл yзээч дээ, бич чамайгаа сайн ойлгож байнав. Яахынч аргагyй, yнoo бич чамайгаа
рюкзак дотороо хиихэ аргамгyйл дээ. Энэ булга хоюулаа барижал
yзэх болообди. Бариж чадаа бэлнэй, цаашаа агнууримнай дyyрээ гэж
мэдээрэй. Харихабди гэртээ, хyрoo болоо, зэй гy? Чамайгаа зовоож
алахам байн даа, юрэдoo. Зай, чим энээхэн хадынгаа хаяагаар ooдoo
очо, чамайгаа хайрлаж, нилээд хyнгэн замынь yгэсэв, биич дээшээ
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зyдхэж, энэ шэлээрнь явахав. Ойлгонууч, эндэ булга бэдэрээбди гэж
бy цагаа алдая, тэрэч бидэны мэхэлж байн гээч. Энээгyyр эрьелдэж-эрьелдэж, бидэнээс мyрoo нюугаад, энэ хушан ароосоо гараж,
ooрoo т-ы-шээ, болдидхо руу зугадаж очокэсэн байха. Хоюулаа хоёр
тээгyyрэнь алхасан гараж, тy-yр арын хажууда амалж харгыгынь
хаая. Ойлгоо гyч, болдидхо руу энэ булгаа алдачоо бол, бэр ядархавди. Амалж, харгыгынь хаая. Ойлгонов доо чамайгаа, Хэрмэч, сайн
ойлгонов, чиим надаа хyлoo бy харуулаач даа. Ба-а-рмам, нэгэ заа
тэсэжэл yзээч дээ. Зай, гy? Yсь, yсь, ты-ы-гээд гyй! Ойлгоо гyч, тышээ! Биич иигээд ooдoo гарахам, эндэ булганы мyр бy бэдэры, тэрэч
мyнoo энээхэн араар гyйж, бидэнээс мyрoo нюужээн гээч. Ойлгоо
гyч? Yсь, yсь! Ты-шээ гyй, ты-шээ, бич иишээ очохом…
Нохой гиинахаа болижо, эзэн тээшээ hонор нюдooр хаража байтараа, hyyлээ шарбангаа гарынь долёожорхёод, дохолhоор хадын
хyндые зубшан ooдoo гyйжэрхибэ. Тээ саанахана ошоод, эрьелдэжэ,
«шиниингээ хэлээшые зyб таагаа гyб» гэhэншyyгээр эзэн тээшээ хараашалан зогсобо. Эзэнэйнгээ булганай мyрые дахажа yдхэн шэрэнги руу оронгyй, тойрон гаража, хадын оройе барин зyдхэжэ ябахыень харахадаа, нохой ойн доодо захыень барижа гyйдэлoo yргэлжэлyyлбэ. Цыдэн-Дамбын уухилhаар шэлэ дээрэ гаража, хирын оройгоор нилээд дугысажа хуша ой, болдидхо хоёрой хилэ дээрэ хyрэжэ
ерэхэдэнь, ай халаг, хyн нохой хоёрhоо ухаансаар, бэрхээрээ нэгэшье дутахагyй янзатай булган ойhоо гаража yрдин, болдидхо руу
шурган орошоhон байба. Хэрмэчэй хyлнyyдынь hайн hаа, хэзээдэш
yрдижэ булганай харгые хааха hэн. Тиигээ hаань, булган hooргoo ой
руугаа, доошоо зугадажа ошохо байгаа. Хуша соо булгые барихада
нилээдгyй дээрэ гээшэ ааб даа, харин мyнoo юун лэ бологшо ааб?
Эндэ, болдидхо соо хyсэжэ шадаагyй hаань, дyтэхэнэ харагдажа байhан обор-шэбэр, yхэрэй шэнээн эльгэн томо шулуунуудай забhараар
энэ булганай хоргодошохонь лабтай боложо эхилшэнэ.
Цыдэн-Дамба шагнаархана. Ой соо шэмээгyй. Хирэгyй сагаан
саhан дээрэ, булганай ошоhон мyрнyyдэй хажууда, шуhаа гоожуулжа эхилhэн Хэрмэчэй хyлэй мyрнyyд элихэн харагдана. Yнгэрhэн долоон хоногой саана нохойнгоо хyлнyyдэй муудажа байхые хараhаар
байтараа, юундэшье булгануудтай намсалдахаяа болижо, бага зэргэшье hаа, хэрмэнэй агнуури гэжэ, Хэрмэчээ амаруулха байhан байгааб гэжэ мyнoo болоhон хойно Цыдэн-Дамба гэмшэнэ.
«Ангуучад олон нохойтой яваж агнадаг, харин би гэхэдэ, –
ганцахан нохойтой! Yшoo тэрэныгээ, баарам Хэрмэчыгээ, данч
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гамнанагyйв дээ. Юул бологч аав? Yнooдэрын энэ агнуури yнгэры
дoo, yглooдэртoo гэртээ буцахыгаа бодож yзэхэв. Хангайн баялигта
yлyyцэ обтох гээчэмнай энэл хач», – гэжэ байжа аман соого гyбэршэбэр гэhэн ангуушан, энэ эгсyyридэ санаар ябагдахаа болиходонь,
тэрэнээ хyлнyyдhээ hугалжа, намарай хyйтэнэй боложо байха yеэр,
эшээндээ орохоёо байhан олон могойнуудай ээрсэгэйн нооhондол
монсогойролдошоод байhандал адли, газараар хэбтээшээ ургажа байгаа муршагар адряа хадхууртай болдидхо-хуша руу шурган оробо.
Зyб даа, булганай агнуури гээшэ эгээ орёо хyндэ агнуури. Залхуу,
муу агнуушад, нохойнууд эндэ yни тэсэжэ шадахагyй. Булган, буга
хоёр Хангайн эгээл yнэтэй-сэнтэй ангуудынь юм гэлсэгшэ, тиимэhээ
агнууриньшье хэрзэгы, дошхон байнгyй яахаб. Хангайн эзэн гээшэ
хэрэгтэй сагтаа ангуушадта ангаа табиха, yгышье hаа… yгышье hаа,
hайса шоглоод, хэhээгээд абахадаашье болохо…
Цыдэн-Дамба толгойгоо эрьехэдэл гэбэ. Сэхэ урдань – нюсэгэн сарьдаг, эгсэ орьёл, мyльhэтэ-саhата Хамар-Дабаан. Хоёр hyни,
хоёр yдэр мyртэй унтангyй, амарангyй, yбэлэй хyйтэндэ халуун сай,
эдеэншье гэжэ балай мэдэнгyй, ой тайгаар зайгуултажа ябаhан ангуушан мyнoo тон эсэнхэй. Yhэнэй сайнтажа, оншо залуу наhанай
yнидэ хойшоо гарашоод байхада, хоёр-гурбахан yдэрooр бэшэ, харин хоёр-гурбан hараар агнуури хэхэ гээшэ…
Ой, ё-ёо-хон! Зyгooр эндэхи хада, хабсагайн боржон хара шулуундал адли хyдэр боро болошоhон бэе, мyсэ тиимэшье бэлээр
шала тэнхээгээ алдахагyй байха; харин энээхэн булган лэ энэ сарьдагай оройгоор дyyен-хиидэн саашаа харайжа yгы болошуужан гэжэл
айна. Хэн-юуниинь хэниигээ мэхэлжэ, булижа урагшаа гарагша ааб:
булай шуумар булган гy, али булгашад гэжэ суурхаhан Хэрмэч, Цыдэн-Дамба хоёр гy? Нэгэниинь лэ боложо hалахань гээшэ мyнooдэр.
Мyнoo болоhон хойно, хэн юугээ хайрлахаб, сухариха, бусаха харгышье хаагдаа. Гансал урагшаа!.. Энэл даа, ёhотой агнууриин шунал, шуhан гээшэнь!
Болдидхонуудай саада захада Хэрмэчын шангаар хусашахада, булган одоол хyсэгдoo байна гэжэ Цыдэн-Дамба ойлгоодхино. Гэбэшье, тэрэ зуурандаа, хyнэй шэнээхэн yндэртэй болдидхын
оройдо лаб лэ булган hуужа hуугаагyй, саашаа тэрьедэжэ шадан,
тугаарай дурсааша тэрэ томо адхаал шулуунуудай хоорондуур хорожо yрдибэ ха, дахинаа хажомдожо алдаба хабди гэжэ халаглажа
эхилшэнэ. Амияа даража, амисхаагаа абажа ядаhан Цыдэн-Дамбын,
бэе хyлooрнь шyдэр yбhэндэл торолдожо байhан болдидхын саана
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гаража ерэхэдэнь, yнэхooрoo, Хэрмэчынь «яахыншье аргагyй, алдажархёолби даа» гэhэншyy нюдooр эзэн тээшээ харан, хабсагайн
дорохи нэгэ томо хабтагай шулуун дээрэ гангинан байжа хусажа,
уур сухалдаа тэндэхи хагда ногоо амаараа зулгаан хаяажа байба.
Ойлгостой болобо, булган шулуун доогуур шургажа хоргодоо. Гайтайхан ондоо ажал мyнoo агнуушанда тудаба гээшэ: булгые тэндэhээ гаргаха гээшэ тиимэ бэлэн ажал бэшэ. Гэбэшье, яагаашье hаа,
эды удаан соо намсалдажа байhан булган хyсэгдэбэл гээшэ. Энэнь
hайн! Yбэлэй yдэрэй богонихоншье hаань, харанхы болотор yшoo
yдыхэн. Булгантай намсалдажа эхилхэhээ мyрыень дара дараhаар
даагдахаа болижо байhан буугаа абажа шулуун дээрэ табижа, булганай хоргодошоhон нyхые шэнжэлhэнэйнгээ удаагуур оршон тойронхи олон ондоо жэжэ, томо нyхэнyyдые Цыдэн-Дамба шулуугаар
шадахысаа таглаба. Иигээд булган эндээ лаб хаагдаба, тэрэнэй гаража тэрьедэшэхээр нyхэн yгы болобо гэжэ мэдэхэдээ, ангуушан энэ
yдэр тyрyyшынхиеэ hуужа амаржа, урданайхидаал адли, удаа удаагаар хоёр дахин тамхилба. Зyгooр зоргон соогоо hуужа hууха сyлoo
yгы, агнууриин ажал онсо байдалдаа ерээд байна, тиимэhээнь Цыдэн-Дамба доошолжо, дyтэхэнэ байhан hooг болдидхонууд сооhоо
хуурай гэшyyhэ, модоной нойтон намаа суглуулжа асаржа, хагда
ногоонтой холин байжа, утаа ехэтэй гал булганай хороhон нyхэнэй
амhартада аhааба. Тиигэhэнэйнгээ удаагуур энэ нyхэнhoo хэдэн
алхамай газарта байhан, тугаарай шулуугаар таглаhан томо нyхые
hooргэнь нээбэ, энээгyyр утаанда хахажа мэнэршэhэн булган гаража ерэхэ юм hаа, гараха ёhотой. Булганай нyхэнhoo гаража ерэхэдэ,
нохой айлгажа hooргэнь оруулжархина аа гy гэжэ hанахадаа, Хэрмэчыгээ хyзyyбшэhээнь ута уяагаар гоходон барижа, тээ саанахана
абаашажа томо шулуунhаа торгобо. Hyyлдэнь буугаа бэлэн болгожо бариhан ангуушан нyхэнэй хажууда hэмээхэн ерэжэ зогсобо.
Yни хyлеэгдэбэ. Булган юрэдooшье гарахагyй гэжэ байха. Зарим ан
утаанда угаартажа, тиишээ нyхэн соогоо yхэшэхэ гэжэ байха, yгышье
hаа, газаа hаруулханда гарабал сохом тэндээ алуулхаб гэжэ hайн
ойлгожо байhандаа, нyхэнэйнгoo эгээ харанхы нэгэ буланда шэгэшэнхэй, hyyлшынгээ найдалhаа hалажа шадангyй, yнэнhoo тэндээ
yхэлoo угтадаг байхадаашье болохо. Яахабши теэд, ан амитаниие
алахал, хюдахал гэжэ зорюута гартаа буу барижа хyбшэ тайга зорижо ерэшэhэн лэ хадаа, юу эдээниие хайрлаха сэдьхэл ангууша хyндэ
байхаб. Газар дэлхэйн жама ёhо иимэл ха юм. Хангайн эзэн зарим
хyнyyдтэ ан гyрoohoo табижа yгэдэг юм гэлсэгшэ, тиимэhээ, зарим
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сагуудтаа, hайн ангуушанай урда эдэ амитадынь oohэдoo ерээд зогсожо байhандал yзэгдэхэ. Нyгoo заримашуулынь хyлэйнгoo холотор
араар дyyрэн буу баряад гэшхэлхэ; юуш барихагyйд, али алдалай боложо нэгэ ан алажархёо hаа, hyyлдэнь yшoo yзэлдэ орохо, yбшэн зоболондо дайрагдаха. Иимэ зонууд, саанаhаа, бурханай табисуураар
юм гy, амитанай наhые таhалха эрхэгyй байдаг ха. Нэгэ иимэ, yнэншэхэ hаа yнэншэхooр, yгы hаа yгы, мэдэгдээ-ойлгогдоогyй юумэн
буряад зоной зугаанда аргагyй байлсадаг юм.
Булгантай намсалдаанай, агнууриин шуналай мyнoo дээрээ бараг байхада, hooргoo хyлнyyдэйнгээ yбшэндэ эмжэгэрхэжэ, нэгэ хyлoo
yргэжэрхёод, аалихан гиинажа байhан Хэрмэч гэнтэ уяанhаа алдууржа, даб гэн саашаа гyйшэбэ. Цыдэн-Дамбын харан гэhээнь, хаана
hаашьеб гаража ерэhэн томоhоо томо булган (гурбан yдэрэй туршада
тyрyyшынхиеэ мyнoo хараба гээшэ!) тээ саанахана шулуун дээгyyр собхорон, хабсагайта хада тээшээ харайжа ябаба. «Ай, халаг, яаж харангyй, нyхэнyyды дутуу тагалсан байгаа гээчэвив», – гэжэ Цыдэн-Дамба
гэмэржэ, булганай хойноhоо нэгэ буудаад алдажархиба. Зyгooр эндэхи
тоолошогyй олон шулуун, хабсагайнуудай дундуурхи нyхэнyyдэй заха-эхинь мэдэгдэхэ юм аал? Эрэ томо булган Цыдэн-Дамбын таглаhан
шулууе тyлхижэ гараад тэрьелшэхэдээшье магадгyй. Юуншье hаань,
булган энэ удагууршье хоёр бэрхэ ангуушадhаа дахинаа тэрьедэжэ
байна гээшэ. Булган нохой хоёр намсалдаhаар хабсагай ooдэ гараба. Модоной оройгоор дyyлижэ ябаhан бэшэ, газараар гyйжэ ябаhан
булгые ангууша хурдан нохой бараг хyсэжэ шадахал hэн, теэд… теэд,
баарhан нохой, хyлэйнгoo улын арhа-хюмhые удар татуулжархиhан
Хэрмэч, арай шамай шахуу шулуун дээгyyр гyйнэ. Намсалдаhан хоёр
хабсагайн оройдо гараба. Булган yшoo халта гyйхэдэд гээд лэ, сарьдагай оройдохи саhа мyльhэн дэгyyр собхорhоор, нохойдо хyсэгдэнгyй саадахи эгсэ руунь орошохонь хаш. Тиигээ hаань – дyyрээ гээшэ!
Мyнooдэрэй агнуури… бэшэ-бэшэ, ганса мyнooдэрэй бэшэ, гурбан
yдэрэй шангахан агнуури хооhоор hалахань гээшэ! Энээхэниие эзэнhээ
дутуугyй hайн ойлгожо, мэдэжэ байhандал, Хэрмэч hyyлшынгээ хyсэ
шадал гаргаба гy, ухаа алдахадаа гангинан хусажа эхилшэдэг тэрэ,
мyнoo тон абьяастайгаар гангинан хусажа ябажа, гyйдэлoo булай гэгшэ тyргэдyyлжэ, булгые халта дээгyyрнь тойроходол гэжэ сарьдагай
эгсэ оройн саагуур мэнэ-мэнэ орохоо байхадань, хажуу тээhээнь шаб
байсар амандаа зуужа абашаба…
О!.. Иимэ гоёхон байгаалиин зураглал гээшые Цыдэн-Дамба
энээнhээ урдашье, hyyлдэшье дахинаа хаража yзooгyй! Хабсагайн
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шанха оройдо холо дээрэ hyрэhэн булган, хажуу тээhээнь гоёхон гyйдэл, hyрooн дундаа тэрэниие барижа шадаhан ангууша нохой… Энэл
гээшэ ха ёhотой агнууриин шунал, халуун шуhан гээшэнь! Саада таладань, мундаргануудай саагуур мэнэ-мэнэ орохоо байhан улаан наран
hyyлшынгээ шанга элшэ туяа эндэ сасаруулжархёод, хабсагайн орой
ба хyхэ тэнгээриин хаяа хоёрой хоорондо булган, нохой хоёрой булай
гоё хара тодо hyyдэр-бэенyyдые элиhээ элеэр харуулжархина. Мyнхэ
бата байгаалида yсooхэн тоото иимэ hайхан yзэгдэлнyyд нюдэ сабшаха зууранда, сахилгаан мэтэшэлэн ялас гээд yнгэршэдэг ха. Халтал хожомдоо hаа дyyрээ гээшэ, дахинаа дабтагдахагyй!..
…Амаа ангайшоод энээниие хаража байhан Цыдэн-Дамба (байгаалиин энээхэн гоё hайхан yзэгдэлые хэзээ хойно ойлгожо, хадуужа
абаhан гэе даа, мyнoo дээрээ hонирхожошье yрдеэгyй, hонирхохоор
шье байгдаагyй) yшoo нэгэ дахин нюдoo сабшаха зуураа: – Эй-й-й!!
– гэжэ ухаалдин хашхараадхиба. Гоёхон гэгшээр булгые бажуужа
абаhан Хэрмэч хабсагайн оройhоо дyyлин доошолhон бyргэд шубуундал hyрooтэйгooр буужа ерэбэ. Шанга гэгшээр шобхо шулуун
дээрэ сохижо унаhанайнгаа удаагуур, хэдэ дахин мухариhаар хаяадань ерэжэ тогтобо…
Цыдэн-Дамба гyйн ерэн:
– Хэрмэч, Хэрмэч! Ай-я-яа! Болёо хадаа, болёо хадаа! Хэрмэч?
Чим хэрэбч? Ай-я-я! – гэхэhээн бэшэ ондоо юуш хэхэеэ ойлгожо ядашана. Нюдэнyyдээ аняатай зандаа байhан Хэрмэч булгые аманhаа табинагyй. Нохойн шэхые мyн лэ шанга гэгшээр хазаhан, дyрбэн хyлэйн
гoo ута hабарнуудые хамар, хyзyyндэнь шэгээжэ абаhан булган yшoo
амиды тэршэсэгээжэ байна. Цыдэн-Дамба шулуу абажа, хоёр-гурба
дахин булганай сохо руу буулгаба. Хэрмэчыгээ гар дээрэ yргэжэ доошонь абаашажа, hайн газарта табихаа hанахадань, yбшэндэнь мэдээ
оробо гy, тэрэнь хайратайгаар гиинажа, хyндooр зубхинуудаа нээбэ.
– Хэрмэч, хэрэбч чим? Yбчэнтэй байнуу? Булгаа тави даа, тави.
Амач цулooрч, амилхадчань сайн байх, – гэжэ байжа ангуушан нохойнгоо толгойе эльбэнэ. Нохой бyyл-зyyл мэдээ оробо ха, эзэнээ
танижа абахадаа булгаяа табижа, hyyлээ шарбаба. Цыдэн-Дамба
нохойнгоо толгойе yргэжэ таалахадань, тэрэнь эзэндээ энхэржэ хасарынь долёогоод абаба. Гэбэшье, Хэрмэч hooргoo нюдэнyyдээ анижа, дахинаа нэгэтэшье нээнгyй, yни удаан гиина-гиинаhаар, амияа
табиба…
…Мyнoo сарьдагта yбэлэй хyйтэн эртын yдэшэ буушанхай. Оршон тойрон хон жэн. Холо дорохи хуша ой соо ори гансахан онголи
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шубуунай орилхоhоо ондоо юуш дуулдангyй. Тооhо, шорой гээшые
оройдоошье yзooгyй тунгалаг тэнюун агаартай мундаргаануудай
оройгоор одо мyшэдэй – сансарын тyyдэгyyдэй – олиггyй тодоор
толоржо эхилхэнь мэдэгдэнэ. Эгээ шобхо мундаргын оройдо гараад
гараа yргoo hаа, тэнгэриhээ тэдэ мyшэдые тyyжэ абахаар. Yгышье
hаа, тэрээхэндэ тогтошоод байhан эдирхэн hара дээрэ hyрooд hуушахаар мэтэ.
Хамар-Дабаан!.. Тэнгэри тулама yндэр хаданууд. Hyлэмхи hарын толон доро шобхо-шобхо мундарганууд зарим yедoo зэргэсэн
байhан Гэсэр хаанай гушан гурбан баатарнуудые hануулха юм.
Yнэхooрooшье, харанхы hyниие хажуудаханинь хоножо yнгэргэхoo
байhан ганса хyндэ, тойроод байhан хаданууд ямараб даа нэгэ айм
шагтай yльгэрэй абарга томо баатарнууд мэтэшэлэн нюдэндэнь
yзэгдooд, зарим сагтаа жэхыдэhэ хyргэжэ, бэе жэрэгэд гyyлээдшье
абадаг хаш.
…Yдэшын жабарай бэеынь жэрэгэд гyyлээд абахада, Цыдэн-Дамба мэдээ ороhон юумэдэл, hанаан бодолhоо таhаржа, хаана
байhанаа, юу хэхэ ёhотойгоо ойлгожо, Хэрмэчээ гар дээрээ yргэжэ,
болдидхонууд хyрэтэр ошобо. Дан лэ hаа аалин намдуу, сэлмэг yдэшэ байна; иимэрхyy сагта бугын эбэрэй хахармаар хyйтэн хоногдодог. Yшoo тиихэдээ yдхэн ой соо, хадын хyндыдэ бэшэ, сарьдагай
оройдонь шахуу байгдана ха юм. Хухюур модо, гэшyyhэ оложо гал
ехээр тyлихэ ёhотой. Мyнoo hyни унтангyй хоногдохонь хаш. Эдихэ
юумэеэ дууhашоод yлэн хооhон, хэдэн хоног мyртэй унтаншьегyй
ябаhан хyндэ дулаан гэр, халуун эдеэ хоол ехэл хэрэгтэй байгаа, тии
хэдэ yшoo тон эсээд ябаhан хyн энэ буужа байгаа янгинама хyйтэндэ,
галай хажууда нэгэл дууража абаа hаа, hyyлдэнь унтаржа байhан галайнгаа дэргэдэ унтахысаа унташахадаашье болохо. Энэнь лэ айм
шагтай. Эсэжэ тэмтэрхын тэндэ ябаашье hаа, Цыдэн-Дамба иимэрхyy байдалда тyрyyшынхиеэ орожо, тулгардажа байнагyй. Сарьдагай оройн зyг дорохоно нэгэ-хоёр лэ хоножо yзэhэн, тиигэбэшье
иимэ ехээр эсээд ябаhанаа, иимэ хyйтэн yдэшэ байха гээшые hананагyй. Сэдьхэлээ сэбтэгдээд, сээжынь унтараад байхада, юун унтагдабаб… Хайрата нyхэрoo, хайрата нохойгоо халаглажа, наhан соогоо тyрyyшынхиеэ нохойн хойноhоо гэжэ нулимса нюдэн дээгyyрээ
гyйлгэбэ. Буряад-монгол эрэшyyлэй дунда иимэрхyy ушар гээшэ тон
хоморой yзэгдэл байха.
Хэрмэч, Хэрмэч… Дахин иимэ нохой гээшэ байгдахагyй. Цыдэн-Дамбын нюдэнyyдэй урда эли тодоор нэгэл юумэн бyхэли hyни
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харагдажа байгаа hэн: сарьдагай саагуур орохоо байhан улаан наранай ялагар тодо гэрэлдэ, хабсагайн шанха оройдо hyрэлдэhэн
шуумар булган ба сибириин суута лайка нохой хоёр! Энээхэн
ушар, нэгэхэн секундын болзор соо болоhон байдалые фото
аппаратаар буулгажа абажархиhан юумэдэл, Цыдэн-Дамбын
урда бyхэли hyниин туршада, yглooгyyр yyрэй сайжа байхадашье,
yглooдэр оройньшье, yни болоhон хойношье, yбгэржэ yтэлooдшье
байхадань, ходо нюдэндэнь yзэгдэжэ байгаа юм. Теэд тиихэдээ
нэгэл юумэндэ ангуушан харюу оложо шадаагyй yлoo hэн: хyндэл
адли уураг тархи соогоо ухаагyй юм гyyлэдэг амитадай нэгэн болохо нохой гээшэ агнууриингаа онсо шуналай орьёл дээрэ ерээд
байхадаа, юун тухай бодожо yрдиhэн хаб гэжэ!? Тэрээхэн булгые
хабсагай дээрэ барижа шадаагyй hаа алдахаб, хyсэхэгyйб гэжэ
хyл муутайгаа мэдэhэн Хэрмэч ойлгоhон ха гy? Лаб лэ ойлгоhон
байха! Тиимэhээл халта хажуу тээшээ халба hyрэн, hyyлшынгээ
хyсэ шадалые эршэдэжэ, абьяас ехэтэйгээр (иимэрхyy агнууриин
боложо байхада нохойнууд гээшэ зэрлиг шуhаша ан арьяатадhаа
юугээрээшье илгардаггyй юм гэлсэгшэ) hyyлшынгээ тэрэ hyрэлгэ
хэжэ, булгые барижа абаhан байха.
Энэншье ойлгосотой гэе даа. Харин… харин, тэрэ hyрэлгэ hyyлшымни гэжэ Хэрмэч ойлгожо yшoo саашань шадаа hэн ха
гy? Энээхэн лэ ушар хуушан ангуушанда ойлгогдонгyй yнгэршoo.
Али… булгые барихал, бажуухал гэжэ байгаалиhаа yгтэhэн шуhан
шуналаа бэдэржэ ябаhаар, тэрээндээ толгойгоо эрьежэ, хабсагай
дээрэ тогтожо шадангyй халижа доошоо yхэбэ гy? Уураг тархи соогоо хyндэл адли ухаагyй амитад гэнэ бэшэ hэн аалди? Али… Yгы ха
даа, yгы!. Хэрмэч хабсагай дээрэ тогтожо шадахаар hyрooгyй. Hулаханаар hyрoo hаа булгые алдахаб гэжэ тэрэ ойлгожо yрдеэ. Хэрмэч
yхэл тухайгаа бодоогyй, бодоошье hаа айгаагyй, сухаряагyй, шадал
соогоо ниидэжэ ошоhон шуран шубуундал адли хабсагайн оройгоор
дyyлеэ! Ямар гоёор hyрoo гээшэб! Hyyлшынхиеэ… Хyл муутай нохой, хyсэ шадалаа, тамир тэнхээгээ алдаад ябаhан Хэрмэч!? Хадын
зэрлиг ямаандал, хаба шадалтай хадын барас гyрoohэндэл hyрoo!
Энэл гээшэ ха ёhотой анша-ангууша нохой гээшэ!! Хyгшэржэ муудажа, зyнтэглэжэ зобожо бэшэ – оншо наhандаа ошохоороо ошоо!..
Хэн-юунhээш, хyнhooшье дутахагyй, hонор ухаатай амитан… хуу
ойлгожо мэдэжэ байгаа…
…Yyр хираанаар ямаршье ута hyни hyнэдэг. Yглooнэй наранай тyрyyшын элшэ туяагай манхан yндэр мундаргануудай yзyyртэ
56

ялас гэхэ багта, Цыдэн-Дамба ууяhан галайнгаа хажууhаа бодобо.
Хангайн эзэнhээ хyртэhэн хэшэг бэлэгээ – хаба шадалтай эрэ томо
булгаяа – хоёр гартаа барижа: «Аа-хуры-й, аа-хр-ы-ы! Олзо оробо-о!
Хангайн эзэн баялигаа табибо – оо!» – гэжэ байжа, ангууша бyхэнэй
заатагyй хэдэг уялга хyсэлдyyлжэ, шэнэ yдэрэй наранай мандажа
байха yедэ, галаа тойрожо гурба дахин гороолбо. Hyyлдэнь, хyйтэн газар болохо зэргээрнь хонхойлгожо, Хэрмэчыгээ хyдooлyyлжэ,
дээрэhээнь шулуунуудаар хушаба. Yни холын абажа ябаhан, мэр
гэнhээ мэргэн буугаа, халташье хайрлангyй, мyн лэ хyyр дээрэхи
хабтагай шулуун дээрэ табиба. «Агнууриин олзобориин хойноhоо
хомхойржо, нохойгоо – yнэн нyхэрoo гамнангyй, хайрлангyй алаhандаа, энэ буугаа эндэнь орхихоб», – гэжэ Цыдэн-Дамба, нойргyй ута
hyни галай дэргэдэ hуухадаа, шууд эридээр шиидээ юм. Мyн булгаяашье эндэ орхихо гy гэжэ hанажа байтараа: «Yгы дээ. Хада уулын,
сабдагуудай эзэнэрэй ехэ харамтайгаар тависан хэшэгээсэнь арцаж
болкyй, нyгэл. Хэрмэчым дуралсаал болож надаа yлдие. Алакyй, хорюултай ангые хороочшоо байнав даа», – гэжэ досоогоо шэбшэжэ,
тэрэнээ арhанhаань hалгааншьегyйгooр рюкзак руугаа хэжэрхёод,
доошоо бyншoo hэн.
…Энэ сагhаа хойшо Цыдэн-Дамба Шираповичай агнуури хэжэ
ябахыень нэгэшье хyн дахинаа хаража yзooгyй. Хаанаб даа нэгэ тээ,
ангуушан хyн бyхэнэй досоо аргагyй байлсадаг хooрyy дэлгэрэнгы агнууриин зугаагай эхилшэхэдэ, тэрэ дуугай шагнажа hуулсаха,
yгышье hаа, шэмээгyйхэн саашалшадаг болошоо hэн…
______________
*болдидхо (стланик) – hарьдаг газарта хэбтээшээ ургадаг хуша

БАГЛАА СЭСЭГYYД
Хyн зоноор элбэг хотын yйлсooр гартаа баглаа сэсэгyyдые баринхай эхэнэр гэшхэлнэ. Яаралгyйхэн гэшхэлнэ. Yе болоод тэрэ сэсэгyyдээ нюуртаа дyтэлyyлжэ, hайханаар анхилhан yнэрыень бэедээ
налайса шэнгээжэ абана хаш. Алтан зула – энэ эхэнэрэй эгээ дуратай сэсэгyyд. Хабарай сэсэгyyд. Ямар зохид дулаан yдэр гээшэб
мyнooдэр!.. Апрель hарын hаяхан лэ хахадлажа байхада. Энэ хабартаа
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тyрyyшынхиеэ иимэ дулаан боложо байна, зарим нэгэн зунайшье
yдэр иимэ байгдадаггyй.
Хабар… тyрэhэн yдэр… алтан зула сэсэгyyд… Ямар гоё гээшэб! Тиимэ. Бидэнэй энэ мyнoo танилсажа байhан эхэнэрэй тyрэhэн
yдэрынь мyнooдэр юм, тиимэhээл Хабар ooрoo сугтаа энээнтэйнь
адли баясажа байлсана хэбэртэй!
Тyрэhэн yдэр! Хэды хyрэгдэбэ гээшэб энэ эхэнэртэ? Тэбхэр 35
наhа. Нэрэнь гy? Яахабибди даа нэрээрнь. Энэ yйлсэдэ энэ эхэнэртэй
халта харалсаад дахинаа юрэдooшье уулзахагyйдoo магадгyйбди.
Энэнь лэ зyбтэй. Хажуугаарнай зохидоор хубсалhан, гартаа yнэтэй сэнтэй гоё сэсэг бариhан нэгэ эхэнэрэй yнгэржэ ябахыень халта нюдэндoo торгожо абаад лэ, oohэдoo хайша хэрэгээрээ саашаа
гyйлдooл юм бэзэбди. Нюур шарайнь сэбэр зохидоор харагдаа гy?
Обёоржошье hайса хараагyйбди, теэд сэбэршье байг, yгышье байг,
манда ямар хамаатайб? Yхибyyдтээ, гэр, ажабайдалдаа даруулшоод,
мyртэй хубсаhашьегyй хyн yйлсooр уйлаганажа, гэгyyлтэжэ ябанагyй: жаргалтай, сyлooтэйл хадаа, энэ yдэрэй дyyрэжэ байхада, гэр
тээшээ яарангyй, энээхэнyyр зоргон соогоо сэнгэжэ ябаал юм бэзэ.
Ажал дээрэнь тyрэhэн yдэрыень тэмдэглэжэ энэ hайхан баглаа
сэсэгyyдые энэ эхэнэртэ барюулжархёо гy? Али yбгэниинь, али…
нэгэ тон дyтын нyхэр – эрэ хyн гy? Юун таанад энээниие ойлгохобто
даа, хамаатай бэшэ…
Зyгooр, энэ эхэнэр хэн гэжэ нэрэтэйб, хаанахинайб, ямар мэргэжэлтэйб, хаана ажалладаг бэ гэхэ мэтэшэлэн би хуу мэдэхэб. Хэнюунэй энэ hайхан yдэр баглаа сэсэгyyдые 35 наhаарнь амаршалжа
барюулжархиhыеньшье мэдэхэб. Хубаалдахамни гy таанадтай?
Али «сyлooгyйбди» гэлдэхэ зон гyт? Зарим нэгэнтнэй: «Шинии эндэ
юуштэб? Хоб-жэб зooхэ, хyнэй сэдьхэл досоохиие урбуулха дуратай
ахирхан эрэ хаш» гэхэдээш болохот. Таанадай yгooр боложо, ама
хэлээ бyтyyлээд, аалин саашаа алхасан ошохомни гээшэ гy? Yгы,
юрэдoo, энэ эхэнэрэй энэ yдэрэй баяр жаргалан тухай юy-хээхэнэ
мэдэхэ минии, таанадай нэгэнтэйтнэйшье хубаалдаа hаамни яашаха
юм гэжэ hананам. Зyгooр, зyгooр… тон нэгэ сэдьхэл hайнтайтнай…
Гудамжын захаар гартаа баглаа сэсэгyyдые баряад ябаhан энэ
эхэнэрэй тyрэhэн yдэрooрнь… хэншье мyнooдэр амаршалаагyй юм.
Ажал дээрэнь мартажархёо. Hyyлэй табан жэлэй туршада ажаллажа
байhан энэ газартань нэгэл дахин hанажа, амаршалжа, бага зэргэ архи-тамхи барижа тэмдэглээ hэн. Теэд эдэ ажалшадаа мyнoo гэмнэхэ
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аалши? Аргагyйш. Магад тyрэhэн yдэр тухайгаа ooрoo hануулжа хэлэхэ байгаа? Теэд абяашье гараагyй. Юундэ? Мэдэхэгyй. Гэр бyлэ,
ондоо хани нyхэд? Yгы тооной юм. Yгы, байгаал ааб даа, нyхэдгyй,
тyрэлхидгyй зон гэжэ байдаг юм аал? Зyгooр, энэ эхэнэрэй тyрэлхидынь гэжэ барандаа шахуу ондоо тээ байршадаг. Энэ хотодо энэ
эхэнэр гансаараа байдаг юм. Урда тээ ажаллажа байhан газарhаань
нэгэ багахан таhалга ажалшадай хамтын байрада yгoo hэн, тэндээл
гансаараа арбан жэлэй туршада байршана. Наhанайнгаа нyхэрышье
оложо шадаагyй, yхибyyш тyрooгyй. Газар дээрэ ганса сусал… Yгы,
yгы.., яажашье иигэжэ хэлэжэ болохогyй, хэлээ таhа хазуужам. Хyниие доройтхожо, муудхажа огто болохогyй, нyгэл бy абаhууб.
Yглooгyyр ажалдаа ошоходоо энэ эхэнэр яhала дорюун гараа
юм hэн. «Шимнай мyнooдэр ямар зохидхоноор хубсаланхайбши?»,
– гэжэ хоёр-нэгэн хyн торсолдоодшье абаа. Иигээд лэ дyyрэшoo.
Ажалhаа гараад хэнтэй тyрэhэн yдэрoo тэмдэглэхэбши? Бага зэргэ
танил нyхэд hамгадтаа ошохо байгаа. «Байе даа», – гэжэ hyyлдэнь
шиидээ. Тэдэнь хуу гэр бyлэтэй, yхибyyдтэй, тиимэhээ сyлooгyй,
онсо oohэдын hонинтой байха. Юун тэдэниие тухашаруулхабши.
Энэ эхэнэр мyн лэ ooрын hонинтой… hанаа бодолтой…
Нээрээшье, ямар зохид yдэр мyнooдэр болобо гээшэб? Хабар!
Хабар!.. Харин тиихэдэ гансааран… Yшoo бараг залуу наhандаа
ябаhан энэ эхэнэртэ яатарааш энэ yдэрые нэгэ зохидхоно-о-р yнгэргэхэ дуранинь хyрэнэ гээшэб… Хэн нэгэн, нэгэшье дахин hаа, эгээ
дуратай сэсэгyyдыень тyрэhэн yдэрooрнь гэжэ гартань барюулжархиhан байгаа hаань…
Теэд… yгы ха даа… хyнyyдтэл адли хyн бололсоод ябахада яашаха юм? Хэндэ хамаатайб, хэн юy мэдэхэб?.. Тиигэжэ бодоходоо,
энэ эхэнэр тугаархана харгыhаа хадууржа, хотын ехэ дэлгyyрhээ
юhэн алтан зула сэсэгyyдые (юhэн эрдэни!) абажа, ooрoo ooртoo
тyрэhэн yдэрooрoo гэжэ бэлэг болгожо баряа юм!.. Тиимэ! Хэндэ
хамаатайб? Хэншье бy мэдэг!? Хотын гудамжаар баглаа сэсэгyyдые
баринхай жаргалтай нэгэ эхэнэр ябаал юм бэзэ. Жар-гал-тай!!
…Эртын hэрюун yдэшын буужа байхада, hайхан сэсэгyyдые баринхай эхэнэр хотын yйлсooр яаралгyй гэшхэлнэ. Yе болоод уйдхар
нюдэнyyдээ сэсэгyyд соо нюужа, хангал hайхан yнэртэнь дашуураад
абаха юм…
…Газар дээгyyр Хабар айлшална. Хyн бyхэндэ найдал, жаргал,
баяр, дулаан… дуран асардаг хаhа…
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ТРАМВАЙН ШАНДАГАН
– Максар, Максар, хэды болотор хyн шамайе hэреэхэ юм, бодыш! Долоон сагта заатагyй hэреэгээрэй гээ хамнайш, – гэжэ yсэ
гэлдэр yдэшэнhoo хойшо архидашаhан Максар, yбгэн хоёрhоо ехэтэ
хашаржа байhан Лида тэрэниие угзарна.
Зантагар шэбyyнхэ шэнги толгойтой болошоhон Максар хyндooр амилhаар арайшье гэжэ бодобо. Яажашье hаа ябаха хэрэгтэй.
Эндэ, городто, архидашаhаар, эгээ нэгэ долоон хоног болошобо.
Yсэгэлдэр автобусаар хyдoo нютагаа ябаха байhан тэрэ уржадар
yдэшэлэн харгынгаа мyнгые барандань, хашарhашье yгы болоторнь
уужархёо hэн. «Яба-ха-а, ябаха», – гэhээр Максар хубсалжа, хармаангаа уудалжа, энэ тэрэ юумэеэ шалгажа yзэнэ.
– Hэ, мyнooдэр амаралтын yдэр лэ! Батo-o, oo, Бата-аа! – гэhээр
тэрэнэй нyгoo таhалга тээшэ даб гэхэтэйнь зэргэ:
– Хyрoo, болоо, yсэгэлдэр yдэшэндoo архидаhантнай багадаа
гy, – гэжэ бадашаhан Лида, Максарай урда бии боложо, hэрихээр
бэшээр хурхиржа хэбтэhэн yбгэндoo дyтэлyyлбэгyй.
– Зай, зай, болёоб. Лида, ехээр бy сухалдыш даа, арай гэжэ гурбан жэл соо хyнэй нэгэ ерэн гэhэй, – гэhээр, Максар тэмтэржэ, хана
тyшэжэ байжа гуталнуудтаа хyлнyyдээ углаба. Юумэшье эдихэ дурагyй, тиимэhээ гэмгyйхэн уhа гудамхяад, томо сyyмхэтэй юумэеэ
абажа: «Баяртай», – гэжэ гэрэй эзэн эхэнэртэ дуугаржархёод, газаашаа гараба. Гурбадахи дабхарhаа гэшхyyрэй барюул барижа ябаад
доошолжо, yйлсэдэ гараад, сyyмхэеэ газарта табижа, иишэ тиишээ
хараашалба. Иихэдээ Максар хаана мyнoo байhанаа, хайшаа ошохоёо тухайлжа байна гээшэ. Батынхинай хаана байдагыень hайн мэдэхэшье байгаа hаа, мyнoo толгойнь эрьешooд, трамвайн буудал али
зyгтэ байдаг бэлэй гэжэ хараашална. «Гэр соо ямар бyгшэм, амяа
абажа ядахаар байгдаа, харин газаа зохид hэрюун, hалхитайшаг лэ»,
– гэжэ Максар бодонгоо, yшoo дахин хубсаhа хунараа заhажа, дутуу
шагталаатай шагтануудаа шагталба. Hэрюун агаараар амилхадань
досоонь нилээдгyйхэн дээрэ шэнги. Городой yндэр гэрнyyд дээгyyр
орой намарай унжагай бороогой няалданги yyлэнyyд тогтонхой,
мэнэ-мэнэ тэрэнэй хyндэ дуhалнууд хyсэ шадалаа баража хyрьhэтэ
газар уруу унажа эхилхэнь хаш. Максар бэеэ зэhээд, хyдoo нютагтаа
бэшэ, городто байна ха юм, бага зэргэ тэмтэрhээр трамвайнуудай
харайлдажа байhан зyг тээшэ ошобо.
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Максар гээшэмнай табин наhаяа хyсэхoo ябаhан хyн. Тyрэhэн,
гараhан тоонтониинь гэжэ талын дунда оршодог тобир hайхан
Тэбхэр нютаг юм hэн. Харин мyнoo тэндэhээ холо, тад ондоо газарта, yндэр шобхо хадануудай хоорондохи хабшуу hудал, нарихан гол барижа гонзогор утаар нэмжыhэн нютагта ажаhуудаг юм.
Дээрэ хэлэгдээшэ Бата гээшэмнай Максарай hамганай – Должодой
– тyрэhэн ахань байха. Тиимэhээ Максар Улаан-Yдэ ерэхэдээ, Батында байршажа, энэ олон yдэрэй архидаа yyсхэбэ. Лида, муу гэргэн
(халамгай Максартал адляар бодохо болоо hаамнай), Максарые yни
гэрhээн намнаха hэн, теэд хyдoo нютагhаа гэртэнь yхэрэй мяхатай
ерэhэн хyниие яажашье yлдэхэ аргагyй хадаа, хэдэн yдэр гэр соогуураа пyлхышэнхэй гэшхэлжэ, уураа гаргаха юумэеэ оложо ядахадаа,
хэрэгтэ хэрэггyй сагта yхибyyдээ, ехэнхидээ yбгэеэ алаха хюдахые
хэжэ байгаа. Максарай ондоо тээшээ байрлахаяа ябашаха дура
ниинь хyрoo, теэд hогтуу тэрэниие хэн хэдэн yдэрooр гэртээ байлгаха
дуратай байхаб. «Hэ, эдээнэйдэ сyyмхээр дyyрэн мяха асаржа yгooд,
yшoo Лидэhээ айжа байха болообиб. Дyтын тyрэл гyбди», – гэжэ
бодоhон тэрэ, бэеэ барижа, Лидын урдаhаа дуугараашье yгы hаа,
бага зэргэ бэерхyyшэгээр Батында байжа yнгэргэбэ. Бата, Максарай
yyри, тэрэнэй ерэhэн yдэрынь, айлшанаа хyндэлжэ, бага зэргэ архи
бариhан hаа, yсэгэлдэр yдэшэлэн тээ, Максарай ябаха болоходо,
гэрэй эзэн хадаа, дахинаа хyрьгэнoo хyндэлжэ (yшoo зохидхоноор
гэжэ амаралтын yдэрнyyдэй дайралдаhан хада), хоюулан архи барижа эхилhэн аад, hyyлдэнь уhан hанди болотороо архидашаhанууд.
Максар гээшэмнай ехэ hонёор архи уудаг хyн байха. Архиншаншье гэхэдэ арай худал хаш, теэд архиншан бэшэ гэхыньшье аргагyйл; oohэдoo мyнoo хаража байна ха юмта, энэ уhан шалбааг болотороо уугаад байхыень. Hонин даа, уяанhаа алдууршаhан юумэндэл,
хэдэн yдэрooр архидашаха, тиигээд гэнтэ зогсожо, хэдэн hараар,
хахад жэлhээш yлyy архи гээшые амандааш хyргэхэгyй. Нээрээhээ,
гайхалтай бэшэ гy, иимэ hонёор архи ууха гээшэ. Зарим yедoo хурим
тyрэ, найр нааданайшье боложо байхада, hогтуушуулhаа хашаржа,
гэрэйнгээ саадахи нэгэ углууда хоргодоод hууха, yгышье hаа, буугаа
yргэлooд агнахаяа хада хyдoo тээшэ ябашаха. Hyyлшын гурбан жэл
Улаан-Yдэ руу харгылаагyй байhан тэрэ, юу байха hэм, сyлooтэй хyн
шалтагаан оложо ядаха hэн гy, мyнooхи муухай архяараа зууралдашоод байна гээшэ. Бата тэрэнииень мэдэхэ хадаа ехэ тоогоогyй,
гансал hyни орой болотор городоор зайхыень хорёо hэн. Должодыньшье мyн yбгэеэ балай гэмэрдэггyй юм. Эрэ хyн гээшэ ааб даа
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гэжэ ойлгодог; yдэрэйн yдэртэ архи уужа ябадаг бэшэ ха юм. Ажалша бэрхэ, модоор дарха хэхэдээ гартаа дyйтэй, гэр газаагуурнь ябсаб байдаг. Эхэнэр хyндэ ондоо юун хэрэгтэйб. Гушан наhаяа hайса
эдиhэн хойноо хадамда гаража шадаhан Должодто ондоо ямар hайн
нyхэр олдохо бэлэй?
Зyгooр Максарнай архияа уужа эхилээ hаа… О-о, тэрээн шэнги
шyдхэр yгы. Гэртэхин, хyршэнэрoo, тyрэл гаралаа, зарим нютагайнгаа зониие yдэр hyнигyй зобоохо, yдэртoo байрладаг газарынь гэхэдэ
– архинай алаабхиин хажууда. Дайралдаhан, уулзаhан лэ хyнтэеэ
архи ууха, yгышье hаа, дахалдаад ябашаха. Нэгэ hайн юумэниинь
гэхэдэ, hамгаяа сохижо, гэр соохиёо худалдажа, хулгайлжа архи болгодоггyй, гансал нэтэрyyгээр мyнгэ, архи эрижэ зобоохоhоон бэшэ.
Иимэ хyн юм даа, Максар гээшэмнай, hайтай, муутайшье.
Гэбэшье, Максарта нэгэ ехэ гомдол бии юм. Гомдол юм гy, али
юуншье гээд хэлэлтэйб? Наhанай гомдол гээшэнь лэ ааб даа, ондоо
юун гээд энээнииень нэрлэхэбши. Гомдоошье hаа, ooртooл гомдоо
юм бэзэ, бэшэ зэмэ-гэмэтэй зон эндэ yгы. Наhанай ехэ алдуу гаранхай. Должод мyн лэ энээнииень hайн ойлгожо байдаг, теэд мэдээгyй
юм шэнги болоод, шэмээгyй yнгэргэдэг. Урда жэлнyyдтэ Максар
архи уухадаа миин лэ уужархидаг байhан hаа, hyyлэй yедэ hогтуугаар hyниндoo уйлахань олошороо, ooрынгoo тэнэгые дурдажа,
hамгандаа ба арбатай, долоотой хоёр yхибyyдтээ сухалаа гаргахань
элбэгжээ. Тиимэhээ Должод, yбгэнэйнгoo хэрэгээр город ошоод
ерэхэ болоходо, лаб лэ архи уухыень мэдэжэшье байгаа hаа, тэрэмни
ойгоо тараагаад ерэг лэ даа гэжэ hанаhан. «Yхэрэйнгoo мяхые худалдахадаа мyнгэеэ хуу уужархингyй, бараг дээрээ захиhан юумыемни абаарайш даа, ойлгоно гyш? Архияа залгихал юм бэзэш, юун уунгyй байжа шадахабши. Улаан-Yдэ манай хyдoo нютаг бэшэ, милицидэ орожо, хулигаануудта тонуулжа, биса сохюулжа байбаш. Yгы,
юрэдoo, эндээ, нютагаа ерээд тэрэ хоро-шэрээ барижа байхада хайшаа байгаа юм?» – гэжэ байжа, hамган хадаал hамган, Должод yбгэндoo гэмэрээ hэн. Теэд Максарнай, бyри hалаhан архиншан бэшэ
хадаа, город ерэхэдээ саб байсар бэеэ барижа мяхаяа тушаажархёод,
мyнгooрнь худалдажа абаха юумэнyyдээ барандань шахуу абаhан лэ
хойноо архидажа эхилшоо hэн. Гансал, архинда гэжэ тоомножо орхиhон мyнгэнэйнгoo дууhашахада, бусаха харгынгаа мyнгые уужар
хиhанинь харамтай.
Мyнoo Максар хэды hогтуу зандаашье hаа, yйлсэдэ гаража,
олон хyнyyдэй дунда ороходоо, бэеэ шадахыса барихые оролдоно.
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Гэбэшье, hула бэе ябаhан бэшэ, томо сyyмхэ шэрэжэ ябаhан хyндэ, сэбэр сэхээр гэшхэлхэ гээшэ хэсyyхэн байжа, yйлсые хyндэлэн
гарахадаа ба трамвайн рельсэнyyдые алхалхадаа арай шамай унашахын наана хyл дээрээ тогтожо ябаба. Трамвайн буудалда ерэжэ,
сyyмхэеэ газарта табихадаа, нэгэ бага амияа дараба. Ядахын сагта, хyнэй яаража байхада, трамвайнууд, зорёолhон юумэдтэл, булта нyгoo тээшээ хойно хойноhоон гyйлгэлдэнэ. Яяр яндан тарган
Гармажаб, нютагайнь хyн, yсэгэлдэр yдэр городой Ногоон базаар
дээрэ Максарай тэрээнтэй уулзашахадань, машинадаа hуулгажа
абаашахаяа дурата дурагyй, арай шамай гэжэ амаа нээгээ hэн. Теэд
хомхойшог Гармажаб «тyлэхэ мyнгэгyйб» гэжэ байhан хyниие юундэ машинадаа hуулгаха дуратай байхаб. Гансаараа гурбан хyнэй
шэнги шэгнyyритэй байгаад, yшoo Максарые тyлoohэгyйгooр хажуудаа hуулгаха, машинань гамтай ха юм. Нютагайл хyн хадаа
арсажа шадаагyй хаш, тиигэбэшье hогтуу Максар тээшэ хёлогод
гэн: «Yглooнэй найман сагта ябахаб, хожомдоо hаа ooрыгoo зэмэлээрээ, хyлеэхэ аргамгyй», – гээд, аяар хаана байhан городой нyгoo
захадахи нэгэ талмай дээрэ хyлеэжэ байхаар хэлээ hэн. Тиимэhээ
Максар мyнoo, халтад гэбэл, хожомдошоходоо болохоб гэжэ ойлгожо байна. Яаха болонобши? Таксигаар ошохо гэхэдэ, мyнгэн yгы.
Hэ, ямар такси, тэрээнhээ байха трамвайда тyлэхэ хашарhаншье
хармаандаа yгы аад. Батаhаа жэжэ, улаан мyнгэ эрихэ Максарай
ухаандань ороогyй. Зyгooр Лида гэжэ, баhа нэгэ яяр яндан эхэнэр,
yбгэндoo дyтэлyyлээшьегyй. Трамвайда hуужа ошохоhоо ондоо
бэшэ мyрынь yгы. «Трамвайда тyлбэри yгыгooр хyнyyд ябажа байдаг бэшэ аал, ходо бэшэ, нэгэ дахин тyлбэри yгы ябажа yзэхэдэ яашаха hэм», – гэжэ Максар досоогоо бодоно.
Тугаарай Максарта нэгэ ехэ гомдол бии юумэ гэжэ хэлсээ hэмди.
Тэрэмнай юун бэ гэхэдэ, энэ хyмнэй залуу наhандаа ондоо hамгатай,
хоёр yхибyyдтэй байhанаа, тэдээнhээ тэрьедэжэ, hамганhаа hалаад
гэе даа, жэлhээ yлyy саг соо энэ тэрээгyyр тэнэжэ, элдэб ажал хэжэ
ябаhанаа, Должодтой танилсажа, хоёрдохи hамганайнгаа нютагта
арба гаран жэл соо тyбхинэжэ байна гээшэ. Тyрyyшын жэлнyyдтэ
шэнэ жаргалаа олоhондоо ехэ баясажа байдаг байгаа hаа, hyyлэй
yедэ энэ баярынь бууража, тyрyyшынгээ hамган, хоёр yхибyyдээ hанадаг, хайрладаг болошоо. Энээн тухайнь хэншье мэдэдэггyй, гансал олонхи нойргyй hyнинyyд гэршэлжэ шадаха байха. Табин наhанай дyтэлжэ, yhэнэй сайжа эхилээд байхада, залуу омог наhамнай
хойшонтожо эхилдэг гээшэ ааб даа. Должод Долгормадань хyрэжэ
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шадаагyй дaa. Yгы… Должодые тиимэшье муу эхэнэр гэхын аргагyй, гэбэшье… Максар Долгорматай хонгор залуу наhанhаа нyхэсэжэ ябаа, нэгэ hургуулида hураhан, тэрэнэй ooрэйнь тyрyyшын
дуранииньшье гээ hаа алдуу болохогyй ха. Yхибyyдынь хайратай,
алинииньшье: орхижо ошоhон хyбyyн басаган хоёршье, хоёрдохи
hамганhаань тyрэhэн хоёр басагадыньшье. Нээрээ хэлсэдэг хаш,
эндэ yхибyyд зэмэтэй бэшэ гэжэ! Мyнoo болоходо тоонто нютагынь,
тyрyyшын hамган, yхибyyдынь Максарые татажа эхилдэг болошонхой. Аргагyй. Yдэртoo ажалаа хэжэ ябахадаа ехэ ойлгохогyй, зyгooр
hyниндoo, yгы hаа, гансаараа хада хyдooгooр агнуури хэжэ ябахадаа, зyрхoo yбдэхooр тэдэнээ hанаадхиха… Харин yнэхooрoo, хэдэн
хоногоор архияа баряад ябаа hаа, yшooшье дорой байдалда орошодог. Hогтуу хyн hонигyй гэдэгтэл, зарим yедoo Максар миин уйлажа
эхилхэ…
Yшoo hургуулида hуража байхадаа Долгорматайгаа ямараар
нyхэсэжэ, ямараар дурлалсажа ябагша бэлэйб? Тyрyyшын yхибyyтэй
– хyбyyтэй болоходоо – ямараар баярлаа hэм? Юyндэшье гэнтэ,
гэмгyй ажаhуужа байтараа, арбаад хоног соо Долгорматаяа ехээр
хэрэлдэжэ, hyyлдэнь гэрhээн гараад ябашоо hэм? Максар айлай ганса хyбyyн байhан хадаа бага наhанhаа эрхээр yдэhэн, тиимэhээ тэрэ
муунь тэрэ yедэ yшoo табигдаагyй байhан байгаал хаш. Долгормагай
хyлисэл гуйжа хойноhоонь ерэжэ гy, yгышье hаа, гэртээ бусахыень
дуудаа hаань, Максар hooргoo ерэхэдээшье болохо байгаа, теэд…
теэд тиимэ юумэн yзэгдooгyй hэн даа. Долгормашье мyн ooрынгoo
yсэдые харуулаа. Тиигэжэ, мyнoo болоходо, хэндээшье хэрэггyй
бага алдууhаа ехэ алдуу гээшэнь болоо. Ехэ алдуу гэхэдэшье эндэ
тааранагyй, эндэ хyнэй наhанай, хуби заяанай харгы хэмхэржэ hалаа. Дyрбэн жэлэй саада тээ, гэр бyлoo орхижо гараhанhаа хойшо,
Максар нютагаа нэгэ эрьежэ ерээ hэн. Хоёр хоногоор. Долгорматай
уулзахаяа зyрхэ алдаа, yбдэдэг болошоо гэжэ дуулаhан. Тyрyyшээр
зургаадахида hуража байhан Туяанатайгаа уулзаа. Басаганиинь, мэдэхэгyй, yни эсэгэеэ хараагyйдoo хирэшooд байгаа hэн гy, али энэ
хyлеэгдээгyй уулзалгада дурагyйдэhэндээ гy, тyрyyшээр буруу харашоод дуугарангyй зогсожо байhанаа, hyyлдэнь эсэгэдээ дадажа,
яhала хоюулан хooрэлдoo hэн. Бэлэг абахадаа, баярлажа энеэгээ.
Наhаараа арай нэгэ бага заадаа хаш. Зyгooр ахамад классуудта hуража байhан Баясхаланиинь… тэрьедэжэ ябашоошьегyй, нюур шарайгаа нюугаашьегyй, гансаханшье yгэ дуугаржа yгooгyй, hарбайhан бэлэгыньшье абажа yгooгyй…
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…Одоо гээшэ холоhоо трамвайн ерэхэнь харагдажа, буудалай
газартахи хyнyyдэй хyдэлooн эхилшэбэ. Ерэхэдээ, бурхан хаража,
хоёр вагонтой трамвай ерэбэ, тэрэгyй hаа энэ мянган зониинь хаанаа
багтажа шэнгэхэ hэм. Тиигэбэшье Максар хоёрдохи вагоной хойто
yyдээр тэрсэлдэжэ, арай шамайхан томо сyyмхэеэ шэрэhээр оробо.
Иигээд тэрэнэй «тэмсэл» дyyрээгyй. Бэень хyн зондо тyрюулhээр
нэгэ тээшээ, сyyмхэнь yрoohэн гартайгаа нyгoo тээшээ таталсаха
юм. Максар дуу-шуушьегyй, тэрээхэндээ «тэмсэлээ» yргэлжэлyyлжэ,
байр дээрээ тэршэсэгээжэ, сyyмхэеэ угзара угзарhаар хyл дорохоноо
асаржа хэбэ. «Аргаалагты, нyхэр, гансааран yйлсэдэ байнагyй ха
юмтэ», – гэжэ нюурайнь зyг урдахана шангаар амилжа байhан залуу
басаган буршагад гэбэ. «Анираа хата, шамайе hанаха аргамгyй, –
гэжэ Максар аман соогоо пyлшэгэнэнэ. – Трамвайhаа байха танай
yйлсэдэшье намда уйтан байна, тyргэн эндэhээтнэй талиижа тала
руугаа ошоошонь дээрэ. Городойхид, баарhад, яатарааш зободог
хyнyyд хабта». Хажуудахи hандай дээрэ ooрhooнь бага зэргэ ахамар хyнэй hуужа байхыень харахадаа: «Нy-хаар, намайгаа hуулгыш даа, бишни ехэ ядаржа ябанам», – гэжэ yнэнoo хэлэбэ. Тэрэнь
Максар тээшэ харахадаа, архиин мангарта зобожо байhан хyниие
юундэ таажа шадахагyй hэм, шэмээгyй бодоод yгэбэ. Максар тyргэн hуужа, хашартай мyнooхи сyyмхэеэ дахинаа хyл доогуураа
тyлхибэ. «Хyрэгдэхэ газар холохоно, hуужал абаа хадам, трамвай
абаашанал бэзэ», – гэжэ тэрэнэй hанаа амар боложо байхада, тээ
саахануур гэнтэ «Ябадалаа тyлэгты, миинтэ ябаха саарhануудаа харуулагты!» – гэhэн кондукторай эрид шанга абяан дуулдаба. «Hэ,
хармаандаа ханшье гэхэ мyнгэгyй hэмнайб, хэдыдээ мартажархидаг
хyн гээшэбиб. Яалтайб? Hуужа байhан намайе, магад, обёоронгyй
yнгэршэхэ», – гэжэ бодоhон Максар, унтааша хyн боложо уруугаа
харашаба. Зобожо ябаhан хyндэ иигээд hуухадань yнэхooрooшье зохид байгдана. Шанга шангаар дуугарhан кондукторай абяан дyтэлэ
дyтэлhooр Максарай хажууда ерэжэ:
– Ёо-ёх даа, ямаршье хашартай ажал гээшэб. Эдээнтэй хэрэлдэ хэрэлдэhээр ooрoo ухаа муутай болошохоор. Зай, даа, унтаашан
бy боло, – гээд, Максарай гарhаа тэрэ угзарба. – Мэнэ hаяхан томо
сyyмхэтэеэ yyдэндэ тэрсэлдэжэ байhан аад, хэдыдээ унташабаш. Хэниие мэхэлхэмни гэжэ hанаабши. Тyлэхэ мyнгэгyйб гээд хэлыш сэхэ
руунь, – гэжэ байжа yгэлшэбэ.
Бузар муухайгаар баригдашаhан Максар аягyйрхэн ooдoo хаража:
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– Yнэхooрooшье мyнгэгyйб, яаралтай ябанам. Нэгэ дахин тyлбэригyйгooр ябахымни зyбшooгыт даа, – гэжэ гуйхадань, кондуктор
hэмшье гэнгyй, бyри гаарашана:
– Yшoo харыт, энээниие, уhан hогтуул! Мyнгэгyйб… зyбшooгыт!
Тyлбэри yгы ябажа байгаад, юундэ yшoo hархайжа hуугаабши, бодо!
Максар hууриhаа бодобо.
– Яба, яба, гэшхэлэ yyдэн тээшэ, – гээд, кондуктор тэрэниие тyлхибэ.
– Би худалаар хэлэнэгyйб. Нээрээ нэгэ дахин зyбшooгыт даа.
Намайе машина хyлеэжэ байна, хожомдожо байнам. Би трамвайгаар ходо ябажа байдаггyйб, хyдoo нютагта байдагби. Мyнгэмни
дууhашоо, hаянай городто ерэhээр тyрyyшынхиеэ миинтээр ябажа
ябанам. Зyбшooгыт даа, нэгэ дахин, зай гy?
– Яба, яба, бy яри. Фy-y, yжэнхэй yнэр. Архияа уухадатнай таанадта юундэ мyнгэн олдоод лэ байдаг бэ. Тyлбэриин мyнгэн тухай
трамвайда hуухынгаа урда, тэрэ хоро шэрээ хоолой руугаа шудхахынгаа тэндэ бодохо байгааш.
– Яатарааш хyниие баhана, доромжолно гээшэбши. Хyниие ойл
гохо, хайрлахашьегyй, ooрooшье хайратайгаар yзэгдэнэш иихэдээ.
Энээхэн тулюур ажалаа хэ хэhээр ooрыншни абари зан ажалтайгаа
тон адли болошоо гээшэ ха. Yгы, ойлгыш юрэдoo, худалаар хэлэнэгyйлби. Хахад час трамвайн ерэхые хyлеэгээд, хожомдожо ябанам.
Машина хyлеэжэ байна, хyдoo нютагаа ошохомни. Ябашоо hаань
hалаа гээшэб, харгын мyнгэ yгыб, – гэжэ байжа мангартай Максар
трамвайн кондуктортай нэгэндээ бололсоно.
Максарай трамвайда hууhанhаань хойшо нэгэ ехэ буудалай
газар yнгэрhэн байжа, тэндэ олон зон буугаа хаш, мyнoo трамвай
соо бага зэргэ сyлooтэй. Максар yyдэнэй хажууда ерэбэ. Энэ yедэ
тэрэнэй ара нюргандань нэгэ эрэ хyн кондукторто юун гэжэ хэлээб
даа, тэрэниие мyртэй ойлгожо абаагyй. Зyгooр кондукторай тугаарайхидаал адли шангаар:
– Энэ хyнэй тyлoo тyлэхэмни гэжэ гy? Hэ, юундэ? Hогтуу бyхэ
ниие хайрлажа, мyнгэеэ хаяжа ябаха болоо hаа, юун болохо юм?
Ooрoo оюутан бэшэ аалши? Али танил хyниие, тyрэлoo оложорхибо гyш? – гэжэ байжа, yнэхooрooшье, хyнooрoo «нэгэ тиимэшэг»
эхэнэр гэжэ мэдэхээр, тэрэ кондуктор hамганай хэнтэйшьеб хooрэлдэшэхэдэнь, Максар эрьелдэжэ хараба.
– На, бари, энэ биледээ. Энээхэн оюутан хyбyyндэ hайниие хyргэ. Hогтуу шамайе хайрлажа, hyyлшынгээ мyнгooр шамда энэ билет
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абажа yгэбэ гээшэ, – гэжэ кондуктор хажуудань байhан хyбyyн тээшэ хёлогод гээд, – хэн yшoo мyнгoo тyлэнгyй «шандаган» мэтэ ябажа
байнам, тyлэгты! – гэhээр саашалба.
…Максар тархи толгойгоо, нюдэнэйнгoo энэ yедэ хэды муу,
hула байгаашье hаань, энээхэн хyбyyе тэрэ зуурандаа таняадхиба.
Танижа абахадаа, нюрга руугаа жэрэгэд гyyлэн, гэнтэ элyyр тооной
болошобо. Теэд юундэ танихагyй hэм: – урдань… урдань… ooрэйнь
хyбyyн сэхэ урдаhаань харашоод зогсожо байба.
– Баясхалан?!.. Ши… хаанаhаа?..
Энэ yедэ трамвай зогсожо, Баясхаланшье дуу-шуугyй зандаа
yyдэн тээшэ тэгyyлбэ.
– Баясхалан… Баясхалан… хyбyyмни, байзыш … хайшаа… – гэжэ,
гэнтэ уулзашаhан хyбyyнтэеэ тэрэ дороо хахасахаяа байhанаа ойлгожо
абаhан Максар мэгдэшэнэ. Тэрэнэй хyндэ сyyмхэеэ абажа, хyбyyнэйнгээ хойноhоо мyн лэ газаашаа тэгyyлхэдэнь:
– Таа ошохо тээшээ ошогты, хожомдожо байна бэшэ аалта.
Бишье университедтээ, хэшээлдээ хожомдожо байнаб, баяртай…
Намайе бy дахагты!! – гэжэ эрид шангаар дуугарhан Баясхалан трамвайhаа hyрэжэ, олон зонуудай дунда орожо саашаа гэшхэлшэнэ.
…Энэ yедэ yйлсэдэ, асфальт дээрэ, тугаарай орохоёо байhан бороогой тyрyyшын дуhалнуудай унажа эхилээшэнь элихэн yзэгдэнэ.
Yyдэн дахинаа хаагдажа, трамвайшье байраhаа хyдэлбэ. Максар
трамвайн хойто сонходо тyргэн ошожо, шэлэй саана, тротуараар
ябажа байhан зонууд соо Баясхаланиие бэдэржэ хараашалба. Теэд
юун харагдаха бэлэй, энэ шиигтэй сагта сонхо сэнтэшэнхэй. Максар
сонхын шэлые аршажа байжа хараашалба…
«Ямар хyлеэгдээгyй уулзалга болобо гээшэб… Хyбyyниинь,
Баясхаланинь, университедтэ hурана… Ёhоор, ёhоор, ёhотой эрэ
хyн боложо байнал, хоолойниинь гэжэ… бyдyyн… yндэршье болошоо, – гэжэ хyлгэшэhэн Максар тyрyyн, ойр зуурахана баясаадшье
абаба. Yгы теэд, анханhаа номдоо бэрхэ байhан хyбyyнэйнгээ энэ
yедэ, магад, Улаан-Yдэдэ hуражашье байхадаа болохо гэжэ тухайл
хагyй, hэмээхэн хyнyyдhээ hурагшалаадшье юундэ yзooгyй гээшэбиб? Аяар долоон хоногто городто байгаад хyбyyнтэйгээ уулзахагyй гэжэ. Тэнэг лэ амитан хаб, уулзахадаашье… Hогтуугаар?! Yшoo
трамвайhаа yлдyyлжэ байхаб… Би… би, эсэгэнь, хyбyyндээ ooрoo
мyнгэ hарбайха байhан аад… ай, халаг, халаг… хооhон тархи! Юу
хэлэхэбши даа, зyрхoo тэhэршэхээр. Хyбyyнээрээ трамвайн билет
абхуулжа байха гээшэ… Хоёр yхибyyдтээ алимент гээшыень тyлэжэ
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ябаагyйб», – гэхэ мэтэшэлэн хyндэ бодолнуудта абташаhан Максар
сонхын бyдэхи шэл руу хараhан зандаа замаа yргэлжэлyyлнэ.
Максар гартаа баряад байhан трамвайн биледые удаан харан
байшаба.
Энээхэн лэ саарhан тэрээниие мyнoo хyбyyнтэйнь, Баясхалантайнь, холбоно гээшэ гy? Тyрyyшынгээ yхибyyндэ ямаршье ехээр
дурлажа байдаг hэм (тyрyyшын хадаал тyрyyшын!). Багахан хyбyyгээ
хyзyyн дээрээ hуулгажархёод, хоюулан шашхаа табилдан гэр соогуураа гyйжэ ябадагаа эли гэгшээр hанана. «Максар, Максар, болии
шэ-э, хyбyyгээ бy унагаажархи», – гэжэ Долгорма айжа абабашье,
жаргалтай нюдooр энеэсэгээн хаража байха… Максарай иигэжэ hанажа байхадань, хyбyyнэйнь абажа yгэhэн билэдhээ гар руунь нэгэ
ондоохоноор даа, дулаана-ар даа жэгнэхэдэл гэбэ. Максар тэрэ биледые сээжэдээ дyтэлyyлжэ баряад байhанаа, дyмyyхэнээр таалаад
абаба… Саашаа тэрэ бэеэ барижа шадабагyй…
…Мyнooнэй yе сагай байдалые элихэн харуулжа байhан энэ тэрэ
рекламануудай зураг, тоогоор алаг эреэн болотороо будагдашаhан
трамвай, юрэдooшье дууhашагyй ажалаа хэжэ, городой нэгэ захаhаа
нyгoo заха руу харайжал ябана. Унжагай намарай удаан бороогой
уhаар уйдажа эхилхэдэ, тэрэнэй тyрyyшын нулимса-дуhалнууд трамвайн сонхоной шэлэй саада руу яаралгyй доошолжо эхилнэ. Хэрбээ
Хатан-Намар ooрoo хyндэл адли хаража шададаг hаа, эгээ энэ yедэ,
трамвайн сонхын шэлэй досоо талада, мyн лэ ooртэйнь адли уйдхар
гашуудалда абтаад байhан эрэ хyнэй хасар дээгyyр хyндэ нулимсануудай доошолжо байхыень хаража шадаха hэн. Хаража шадаад,
хайрлаха hэн гy?..
1998 он

ГАШУУН МАНГИР
Наранай баруун хадын yндэрэй оройдо дyтэлхэдэ, одоо гэжэ энэ
yдэрэй халуун бууража, хойто зyгhoo hэрюуншэг hэбшээн нариихан
годигор горхо зубшажа yлеэхэдэл гэбэ. Теэд яахаб, буряад тала дайдаарнай, богонихоншье hаа, зулгы hайхан зунай саг тyлэг дундаа
ябана гээшэ. Энэ yдэрэй ааяма халуунда би хэды зобожо абабашье,
энээнhээ хашарбагyйб. Хэды дахин гурбан алхамай газарта гэхээр
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yдхэн шугы соогуур урдажа байhан hэрюун сэбэр уhанда (хyйтэншье
гэхэдэ болохо) орожо, hэрюусээд, гаража байгааб. Хyндэшье бэшэ
hаа, халуунда, hоно батаганаагай элбэгтэ хашартайшаг, нюрга yбдэгые хадхажа зобоодог ажал – голой мангир тyyлгэн гээшэ – дyyрэхэ
тээшээ болобо. Зyгooр энээнhээшье, мангир тyyлгэнhээ, yдэрэй
халуунhаа, юунhээшье би хашарнагyйб, хашархаhаа байха налайжа, найрлажа, энээхэн, жэл мэтэ ута yдэрэй дyyрэхэ тээшээ боложо
байхадань голорхожо байнам. Теэд тиингyй яахабши, тоонто нютаг
гээшэ хyниие алишье сагта суранзан мэтэ татажал, татажал, шолшогонон урдажа байhан горхонуудынь, дуулалдажа байгаа шубуудынь,
тэнгэриин дуугаар, сахилгаанай гал соогуур сайбалзан адхаржа байhан hyниин аадар бороониинь аахуруйлан байжа дуудажал, дуудажал байдаг ха гy? Хариhаа hooргoo тэхэрижэ ерэhэн хyнэй хyл гараа
нютагайнгаа сэбэр тунгалаг горхондо дyрэхэдэ, аршаандал арюун
уhыень альган дээрээ абажа ундалхада эгээ hайхан, эгээ туhатай эм
домынь боложо, эсэhэн бэе махабад амаржа, ээлжээтэ амаралтынгаа
ерэтэр эндэhээ шэнэ хyсэ шадал абажа ошогдодог ха гy? Тиимэ! Тии
мэhээ би саг жэлнyyдэй саашалха тума, энээхэн голой хоёр эрьеыень зубшажа ургаhан шугы бургааhан соогуур садатараа наадаhан,
зумбараа, охотноонуудай зэрлиг шанга алууршад ябаhан зургаа-долоотойхон затагар наhаяа, yбhэ сабшалганай yедэ бухал шэрэдэгээ,
хажуурай ханхинаанай, сyлoo сагтайдаа мангир, мойhо, гyлзooргэнэ
тyyдэгээ, yyрэй сайтар yетэн нyхэдтэеэ тyyдэгэй хажууда нэгэтэ бэшэ
зугаа наада хэжэ yнгэргэhэн эдир залуухан наhаяа… тоолохо гээ hаа
тоолошогyй олон hайхан yзэгдэлнyyдые hанан-hанан уяржа ябадаг
хyм.
Бyмбэрсэг дэлхэйн нyгoo захада бэшэ, хэдэн мянгаад модоной
газартахи Москва хотодошье бэшэ, харин бараг, нэгэхэн мянган модоной зайдахи Ангарск хотодо ажаhуудаг намдашье, нютагайм зyhэ
шарай yе болоод лэ нюдэнэйм урда yзэгдэжэ байха. Тиимэ даа, эндэхи ба Ангарск хото шадархи уhан агаар, газар шорой хоорондоо тад
ондоохонууд: эндэ хуурай тала дайда, тэндэ шиигтэй, модо уhаар
элбэг газар. Зунай сагта Ангарскада байхада, эндэхи буряад талын
шанга шэрyyн аадар мyндэр, тэнгэриин шанга дуун-нэрьеэн, хyнэй
бэеые хайлуулхын тэндэ боложо байдаг халуун нарата yдэрнyyдыньшье шамда ходол дуталдажа байhаншуу байха. Одоол тиимэhээнь, мyнoo эндээ ерэшooд байхадаа аярхажа, дуран соогоо жаргажа, энээхэн горхонойнгоо хyхюун зугаа шолшогонооень шагнажа, огторгойн yндэртэхи одо мyшэдэй oohэд хоорондоо ониб-аниб
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гэлдэхыень хаража, зунай богонихон yдэшыешье энээхэн голойнгоо
захада yнгэргoo hаамни яашаха hэм гэжэшье бодожо байнам. Yyр
сайха тээшэ хyйтэншэг болохо, теэд тээ тэрээхэндэ, ойн хажуудахана, машинамни байна ха юм, хаанаhаа даарагдахаб. Байг саашаа,
машинадаашье ошожо орохогyйб, залуу наhандаал адли зорюута
гэжэ тyyдэг аhаажа yнжэхэб. Бага зэргэ дааражашье хонуужам, хамаагyй. Арбан долоон наhандаа ябахадаа дулаанаар хубсалха гэжэ
мэдэхэгyй бидэ, яатарааш тyyдэгэй хажууда шэшэрэлдэн байжа yyр
сайлгадаг hэмбибди, тэрэнээш hануужам. Налайтараа, садатараа
амархаб. Табан жэлдээ нэгэ дахин нютагаа ерээд hooргoo Ангарскаяа бусажа ошоод байхадаа, юундэ ходо амаржа ерэhэнэйнгээ дутуу
дундануудыень оложо, домогложо, дурдажа байдаг hэмбиб? Нэгэтэ
бэшэ зарим тэды нyхэдoo суглуулжа, yyр сайтар голойнгоо эрьедэ
сэнгэел гэжэ дурадхахаб гэжэшье hанадаг аад, нэгэтэшье тэрэнээ
бэелyyлэнгyй hooргoo ябашадаг бэшэ hэн аалби? Зyгooр… зyгooр…
урда сагуудта гансааран бэшэ, hамган, хоёр yхибyyдтэйгээ ехэнхидээ
ерэгдэжэ байгдаал даа. Харин мyнoo гансааранби… тyрyyшынхиеэ. Шууяа татаха, тухашаруулха хyнyyд yгы, магад, тиимэhээ ха гy,
мyнoo яатарааш залуу эдир наhам hанаандам ороноб...
Нэгэ сyyмхэ голой мангир тyyгдээ, хyрoo болоо, дабhалжа дараа hаам сохом табан литр болохо байха. Тиимэhээ амархаяа, хоол
барихаяа гэжэ, эндэhээ хоёр зуугаад алхамай газарта, хуурай сагаан
талада байhан машинадаа ошожо, сyyмхэтэй юумэеэ асарбаб. Тугаа
рай анхаржа хаража байhан шугын захадахи нэгэ бooн бургааhанай
доро, урда жэлнyyдтэ yбhэ сабшаашадай амаржа, сайлажа hууха
гэжэ бэлдэhэн богонихон гадаhан хyлнyyдтэй хуушан табсан дээрэ
эдихэ уухаяа гаргажа, хажуудань хоёр томо шулуун дээрэ hандай мэтэшэлэн табяатай байhан хабтагай модон дээрэ одоо гэжэ налайжа
hуубаб.
Эндэ иихэдээд, мангир тyyжэ, болоо hаань, шугын захадахи голой эрьедэ хонон yнжэхэб гэжэ энэ yглooгyyр гэнтэ толгойдомни орошоо hэн. Тиимэhээ аймагай тyбhoo хорёод модоной газарта оршодог Шэнэhэтэ нютагаа хyрэжэ ерэшэбэшье, тэндээ тогтонгyй, нютагайнгаа гол yйлсooр ото хойшоо гаража, yшoo дyрбэ-табан модо зай
yлyy ябажа, эндэ тогтоо hэм. Нютаг соогуураа машинаараа ябуулжа
ябахадаа нэгэ хэды танил нюурнуудые, сугтаа арбан жэл соо нэгэ
класста hураhан Бадмаяашье дохолхоорнь холоhоо таняа hэм, теэд
зогсонгyй наашаа ерэшoo hэм. Нэгэл зогсоо hаашни, дyyрээ гээшэ,
hанажа, зорижо ябаhан хэрэгшни буруутаха гэжэ мэдээрэй. Табан
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жэл соо харалсаагyй нэгэшье нyхэртэйгoo уулзашоо hаашни, тэрэшни тэрэ зуурандаа шаазгайн шаханаан мэтэ нютаг соогуур таража,
тэрэ дороо yшoo олон ондоо уулзалганууд, хyхилдooнyyд, архи тамхинай намсалдаан гээшэдынь болохоороол болохо. Hyyлдэнь толгойн мангарhаа, дутуу унталгануудhаа эсэшэhэн ши арай шамай
тэндэhээ мултаржа, тyргэхэн яаража hooргoo ябашахаш. Ехэнхидээ
иимэрхyy ушарнууд лэ манай хyдoo нютагуудаар болодог гээшэ ааб
даа; yшoo тyрэл тyхэм, аха захатан гэжэ байха, яажа тэдэнэртэйгээ
уулзажа, харалсангyй ошохобши? Теэд, юунэй тyлoo гэжэ наашаа
дуун домог боложо ерээ юмши? Яахыншье аргагyй, нютагаа харахаяа, тyрэл гарбал, yетэн нyхэдтэеэ уулзаха, хooрэлдэхэ, хyхилдэхэеэ
гэжэ! Ондоо шамда юун хэрэгтэйб? – юуншье хэрэггyй! Архи тамхи
ехээр бy барииш, бy уугыш, шинии улаан хоолой руу хyн шудхаа
hэн гy. Тиимэhээ иимэрхyy уулзалганууд yглooдэр болуужан, харин би мyнooдэр yни холоhоо нааша досоогоо хадагалжа, бодожо
ябаhан нэгэ шухала хэрэгээ заатагyй бэелyyлхэ гэжэ шиидэhэн лэ хадаа, минии машина тээшэ ехэтэ hонирхонгёор хараашалжа yнгэрhэн
дохолон Бадмадаа танигдахагyй гэжэ (гаднаhаа ябаhан машина хадань hонирхожо хараал юм бэзэ), нюураа нюужа байжа тогтонгyй
хажууханаарнь yнгэржэ гарашахадаа: «Бадма-Бадмаахан, дохолон
Болбоодхо, намаяа хyлисooрэй, тогтохогyйб, танюулхагyйб шамдаа
мyнoo ooрыгoo, yглooдэр гэжэ байха, уулзахалди даа», – гэжэ досоо
гоо бодоо hэм. Yглooдэр yглooгyyр, урда сагуудтаал адли, эгэшынгээ газаа ерэжэ тогтохолби даа. Саашаа юуншье болог…
…Зyгooр, зyб шиидээб даа, зyб. Ямар зохидоор, гансаарханаа,
зоргон соогоо, hонор сэлмэг тархи соогоо hонин hайхан бодолнуудые тyрooжэ эндэ байна гээшэбиб!? Yглooгyyр болотор яашахашьегyйб, машина соомни эдеэ ундан бии, хатуу харашье байлсаха.
Гэбэшье, энэ yдэр энээхэн гол нугаараа би гансааран байгаагyйб. Зон яhала тээ саахануур ябуунтажа харагдажа байгаа, ехэнхидээ yхибyyд, hамгад хаш. Yхибyyдэй энеэлдээн, хашхаралдаан, шугы
соогуур бэе бэеэ оогололсоон минии досоо нэгэ ямар бэ даа дулаа
гаар жэгнэжэ, баясуулжа байгаа. Теэд эндэ дахинаа долоо дахин,
зуу дахин дабтахаа hананам: Шэнэhэтэ нютагайнгаа гол нугаар эгээ
энээхэн сагта, эгээ иимэрхyy байдалые, yхибyyдэй шашхаа табилдажа байхые шагнахаяа ехэл хyсэжэ, хyлеэжэ ядажа байгаа бэшэ аалби? Эдэнэрэй наhаар би ooрынгoo тэрэ жэгтэйхэн yхибyyн наhандаа
hooргoo бусажа ошохоо hэдэнэ ха юмбиб. Хэды оло дахин энээгyyр
мангир тyyгдээ гээшэб? Аргагyй: yетэн нyхэдтэйгoo, yгы hаа, эгэшэ
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дyyнэртэеэ, зарим yедoo, эжы абатайгаашье. Мангир тyyлгэн гээшэ
эндэхи буряадуудта, жэлдээ нэгэшье hаа, багахан болзор соохи гайтай шухала ажалынь байха. Зунай эхин hарын hyyл багаархи арба
гаран yдэрэйл туршада мангирые тyyжэ абажа шадаагyй hаа, hалаа
гээшэш. Тэрэ зуурандаа хyгшэржэ, годойжо, амта шyyhэеэ алдажа,
хэндэшье, yнгэржэ ошоходоо малдашье тоогдохогyй ургамал болоод
дyyрэшэдэг. Абажа yрдихэнь хэрэгтэй, абажа шадаад тэрээнээ хэршэжэ, дабhатай холижо шадаха хэрэгтэй. Тиигээ hаа, о-о даа, бyхэли
yбэл, хабартаа шyлэн соогоо хэжэ эдибэл, яашагyй амта уруулдаг
ургамал байха. Ёhотой буряад шyлэн гээшэтнэй энэл даа гэжэ мэдээрэйгты! Хэн, хэн, би энээниие hайн мэдэхэб. Ангарскадаа байхадаа мангиртай шyлэеэ (голой энэ мангир буряад ороной урда аймагуудhаа бэшэ ондоо тээ ехэ тоогдодог гээшэ гy?) yе болоод уухаяа
hанахаш даа. Хаа яахана тyрэлхид, аха дyyнэртээ захижа бага зэргын
мангир асаруулхаш, теэд yхибyyдшни, городто yдэhэн hамганшни
«пэй, эмхэй yнэртэй» гэжэ байжа тэрээнииемни шyлэндoo хyyлэнгyй, магазинhаа абаhан тарзагар, мyнсэгэр hонгино гээшые хэршэжэ
хэхэ. Тиихэдэнь би ooрынгoo табаг соо нэгэ халбага дабhалагдаhан
голой зэрлиг мангир хэхэб, теэд эхинhээ тогоон соо хэгдэжэ бусалгагдаагyй шyлэн хадаа, яажашье бага наhандамни эжымни шанаhан
шyлэндэ хyрэдэггyй юм. Энэнь голхортой, энээхэниинь лэ намда
ходо дуталдажа байха. Теэд яахабши, ooрынгoo зоргоор нютагаа
орхижо ошоол хадаа, хэндэ юундэ голхоржо, гомдожо байхабши…
«Мэдэжэ байгаарайгты, Санта уулын хаяадахи мангир ондоо
тээхидэ ороходоо yлyy гашуун, аагынь, шанарынь ехэ байха, тии
мэhээ hайн гээшэ ааб даа, эндэ ерэжэ тyyжэ байгаарайгты», – гэжэ
эжынгээ нэгэтэ хэлэhыень мyнooшье эли гэгшээр hанаандаа оруулнам.
«Муу хyн эдиhэнээ, hайн хyн ябаhанаа» – гэжэ зон хэлсэдэг. Тии
гэжэ hанахадаа, энеэдэhэмни хyрэшэбэ. Нээрээшье, яатараа эдеэн,
шyлэн, энээхэн мангир тухай эндэ удаан дурдана гээшэбиб. Теэд нyгoo талаарнь хэлэхэдэ, тэрэ ехэ гоё эдеэ ундан тухай дурдана аалби?
Ямар нэгэ гоё газарта, Москва, Парижай ресторанда hууhан, эдеэл
hэн тухайгаа дурсана бэшэ, харин зарим тэдыхэн лэ хyдoo буряад
зоной хэрэгсээжэ байдаг голой мангир тухай дурсана ха юмбиб. Барагтай гy? Барагтайл хаш.
Теэд саашань гэхэдэ, таанадтаа бyри ондоохон, yнэн дээрээ
yшoo ехэтэ хyсэhэн, зориhон ябадал тухайгаа дуулгахамни гээшэ гy?
Али yгы гy?. Яалтайб?.. Нэгэ талаарнь хэлэхэдэ, зyб, yдэhэн тэнжэhэн
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тyрэл нютаг, баяр баясхалангаар билтаран халижа yнгэрhэн бага
наhан, yшoo тиихэдэ, элyyр энхэ, yшoo hайхан наhандаа ябаhан аба
эжышни хайшаа ошохо hэм, булта хамтаран булай зooлooр досоош
ни жэгнэнэ… теэд, теэд… тэрэнэй хажуугаар, яахыншье аргагyй,
тиихэдэ… yни сагта, энээхэн голой мангир тyyлгэнтэй тохёолдоhон
нэгэ ушар яажаш досооhоом yгы боложо шадангyй, yе болоод yншэн хабhанаймни оёорто yни удаанаар хадагалаатай байhанаа, тэндэhээ мэдээ-дохёо yгэжэ байhандал, зарим yедoo yбэлэй дyyрэшэгyй
ута hyнинyyдтэшье, зунай yеын жэл мэтэ удаан yдэрнyyдтэшье, зyрхэ
сэдьхэл хyдэлгэмэ зyyдэн зоболон болошодог юм. Саг ошохо тума,
yhэнэй сайнтахын олошорхо тума, тэрэ холын зунай эхин hарада
эгээ эндэхэнэ, энэл шугын захада тохёолдоhон уулзалга яахыншье
аргагyй намайе энээн руу туужа-дуудажа асарбал хаш. Ямар юумэн,
юун бэ гэжэ гy? Нэгэ ама алдаал хадаа, саашань дуугархал, хэлэхэл
болоно гээшэ гyб?
...Тэрэ тyрyyшын дуран гээшэнь байгаа hэн ха. Ондоо юун намайе энэ болотор тамалжа, зобоожо байха hэм.
Нэгэтэ намар, зунайнгаа ута амаралтын hyyлээр, сентябриин
1-дэ 7-хи класста hурахаяа ерэхэдэмни, танигдаагyй тэрэ басаган
hургуули соомнай бии болошоод байгаа hэн. Ондоо тээhээ hургуулидашни hурахаяа ерэhэн басагад, хyбyyд элихэн байдаг, тиимэhээ
Хандые би (иимэ нэрэтэйень байтараа мэдээ юм аабзаб даа) сентяб
риин 2-ой yдэр обёоржо абаа hэм. Обёоромсаараа… амаа нээгээд
байра дээрээ байшоо hэм. Энээнэй урда, hyyлдэньшье, эндэ тэндэhээ
hургуулидамнай шэнэ yхибyyд бии боложо байгаал юм hэн бэзэ, харин Хандые тyрyyшээр харажархихадаа яатараа бахардаад абаhан
гээшэбиб. Тиихэдэ, сентябриин 2-ой yдэр, манай yйлсын гудам
жаар yзэсхэлэн сэбэр басаган урдаhаамни ябажа ябаа hэн. Харин би
гэхэдэ, урдаhаань уhаа зooдэг тэргэ соо yхэрэй шабааhа хээд, арай
шамай тyлхижэ ябааб. Эшэhэн гээшэмни, бy хэлэ. Теэд тэрэ басаган
намаар hонирхохооршье, нам тээшэ харахааршье бэшээр ябаа hэн.
Hyyлдэньшье hонирхоогyй. Нам мэтэшэлэн, yшoo багашаг ябаhан
хyбyyдые тоохоор бэшэ, дан лэ hаа сэбэр басаган… Yшoo тиихэдэ,
намhаа хоёр эгэшэ, аяар 9-хидэ hурана. Эндэ бyри голхорхо, эшэхэ
юумэнь гэхэдэ: – Ханда намhаа сохом нэгэ толгой yндэр байгаа.
Зyгooр… зyгooр, яахыншье аргагyй, энээхэн басаганда дурлашабалби даа. Теэд, дурлашаhан би юугээрээ зэмэтэй байгаабиб? Ханда нам тээшэ бy хараг лэ, намайе бy тоог лэ, зyгooр би
ooрынгoo талаhаа дурлажа ябаhуулби. Нэгэхэн наhаар эгэшэ-аха
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хyнyyдhээ байха, аяар дээгyyр наhатай зарим багшанартаашье шабинар хyбyyд, басагадууд дурлашоод, hyниндoo подушха соогоо уhа
нюдэн боложо байдаг юм гэжэ таанадшье, магад, oohэдooн мэдэхэ,
дуулаhаншье байжа болоот?
…Сентябриин хоёрhоо эхилжэ, би шадаал hаа урогуудай хоорондуур, хэшээлнyyдэй hyyлээршье, Хандые холоhоошье hаа харахаа, нюдэндэнь торсолдохоо оролдодог болошоо hэм. Нэгэ hай
ниинь гэхэдэ, Ханда манай гэрhээ холо бэшэхэнэ эжытэеэ сугтаа
зooжэ ерэшэhэн байжа, тэрэнэй уhанда ошохыень харахадаа, би гэжэ,
тэрэ зуурандаа уhанайнгаа бидон тэргэ соогоо шэдэжэ, худаг тээшэ
яаран ошодог болошоо hэм. Зyгooр Хандатай огто хooрэлдэдэггyй
hэм, хooрэлдэхэhoo байха, тэрээн тээшэ сэхэ харажашье шададаггyй hэм; миин лэ зyрхэмни тyг-тyг гэжэ сохилжо байхаhаан бэшэ.
Теэд, хайшаа ошогдохоб, нэгэ hургуулида hуража, хyршэнэр тооной
байршадаг хадаа, Ханда намайе танихал болоо юм hэн бэзэ. Хандын
эжы ooрoo манай нютагай эхэнэр байжа, ондоо нютагта хадамда га
раад байhанаа, нyхэрэйнгoo сагhаа урид наhа барашахадань, харида
гансаараа басагатаяа зобожо байнхаар гээд, hooргoo, аба эжынгээ
нютаг зooжэ ерэhэн байба. Иигэжэ Хандын хойноhоо hанаа yнooн
боложо хоёр жэл соо, тэрэнэйнгээ hургуулияа дyyргэжэ ошоторнь
ябааб. Ханда, нээрээшье, хэнэйшье зyрхэ сэдьхэл буляамаар басаган
hэн. Бэрхээр hураха, тэрээнhээ гадуур бэрхээр волейбол наадаха, энэ
тэрэ найр нааданай yедэ концертдэ классайнгаа yхибyyдтэй бэрхээр
хатарха. Теэд эдэ бyгэдэhooн энэ эдирхэн басаганай эгээ шадамарынь гэхэдэ, hургуули соогоо бyхы басагадhаа эгээ гоё hайханаар
дуулаха! Хэлэшэгyй гоёор! Нэгэн yгooр хэлэхэ болоо hаа, дyрбэн
тээшээ тэгшэ басаган!
Бага зэргэ бэрхээр дууладаг хyбyyдэй тоодо ородог бишье, Хандаhаа боложо, хэнhээшье эшэхэ гайхахаяа болижо, hургуулиингаа
концертнуудта дуратайгаар дууладаг болошоо hэм. Хандатай сугтаа нэгэшье дууладаг hайб гэжэ hанахаш, теэд тиимэ hайхан юумэн
yзэгдooгyй hэн даа. Нэгэтэ, юун болоhон юм, юун намайе хэлэнhээм
татаhан байгааб, маанадые дуунда hургадаг багшымнай шэнэ жэлэй,
ёлкын концертдэ намайе гансааран гy, али хэн нэгэнтэй дуулахыемни оложо ядажа байхадань, би «Тэрэ, 9-хи «б» классай Ранжурова
Хандатай сугтаа дуулаа hаамнай зохид бэшэ аал?» гэжэ табижархиба гээшэб. Юун байха hэм, иимэрхyy алдалай гээшэш сахилгаан мэтэ
тэрэ зуурандаа hургуули соогуур тараал hэн бэзэ, тэрээнhээ хойшо
yхибyyдтэ наадалуулжа, гасаалуулжа нилээд зобоо агша hэм.
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Дорой заахан Дармамнай
Дангина Хандада дурлашоо,
Дээгyyр дэгдэжэ ниидэнхаар
Дусияа шэлэжэ нyхэсышэ-э…
– гэжэ шyбэгэ мэтээр зyрхыемни хадхажа байдаг болошоhон
шог дуун hургуули соогуур таража, болодог hаань, би газар дорошье орошохоор бэлэн hэм (Дуся гэжэ нэрэтэй набтар жаа басаган
манай класста hурадаг hэн). Теэд энэ шог иихэдээд, намаараа дyyрэшooгyй, баарhан даа, хайрлахаар, минии дурлашоод байhан Хандые
хэды ехэ улайлгаа-сайлгаа гэжэ hананат, хэлэхыншье аргагyй.
…Тэрэ холодохи зун, тэрээхэн мангир тyyлгэнэй болоходо, урда
сагуудтань ходо хэнтэйб даа ошодог би, тиихэдэ гансааран ошоо hэм.
Эгээ энэ мyнoo тyyжэ байhан газарта ерээ hэм. Бyхэлиин yдэртэ нюргаашье тэниилгэнгyй мангир тyyжэ дyyргэhэн би, гэр тээшээ ябахынгаа урдахана халта амараад абаха гэжэ, бургааhанай hyyдэртэ hуунгяа хэбтэбэб. Намдал адли мангир тyyгээшэ хyнyyдэй тээ саахануур,
горхоной баруун бэеэр харагдажа байгаа hаань, зyyн тээнь, шугын
саагуур, мyн лэ хyнyyд бии хэбэртэй, yе болоод тэндэhээ хyнyyдэй
хooрэлдэхэнь hooлдэнгёор дуулдажа ерэнэ. Эсэшэhэн би халта дурд
гээд абаба хаб, теэд гэнтэ нэгэ хонгёохон хоолойтой басаганай дуулахаhаань заригад гээд, hэришэбэб. Дyтэхэнэ, шугын саана дуулана тэрэ басаган. Зyб, зyб, басаган дуулана, басаган гэхэhээ байха…
тэрэ… Ханда дуулана ха юм!! Энээхэн хоолойе, энээхэн аялгые би
арбан мянган ондоо аялгаhаа илгаруулжа шадахалби…
Давно, друзья весёлые,
Простились мы со школою,
Но каждый год мы входим в этот класс.
В саду берёзки с клёнами
Встречают нас поклонами,
И школьный вальс опять звучит для нас.
Тиимэ даа, hаяхан, урда май hарада, hургуулияа дyyргэхэеэ байhанайхи гэжэ 10-хи классай yхибyyдэй табиhан hyyлшын концертдэ,
Ханда энэ дуу хангюурдажа байгаа hэн. Теэд Хандын мyнoo эндэ дуулахань, тэрэ hургуули соо дуулаhанhаа ба бэшэшье ондоо концертнyyд дээрэ дууладагhаань, тад ондоо лэ! Юундэ, юундэ хаб!?..
Ямар хонгёо, ямар гоё хоолой гээшэб! Хандын хээрэ талада дуулажа байхыень би yшoo шагнажа yзooгyйлби, магад, тиимэhээ гy?
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Хонгёо hайхан дуунай аялга шугы соогуур хyхюу хyнгooр шолшогонон урдажа байhан сэбэр уhантай урилдан байжа дуулалдаhандал,
yгышье hаа, тээ тэрээхэндэхи, шэнэhэн ойн захадахи модондо hаяхан даа, бyри hаяхан, май hарын эхеэр холын аян замhаа ниидэжэ
ерэшooд, дуранай охинhоо боложо hогтошоод, дyнгеэршooд байhан
хyхы шубуухайн дуундал адли гy? Али… аглаг тэнгэриин гyн сооhоо
аятай гоёор дуулажа байhан жэргэмэл шубуухайн дуундал адли гy?
Тиимэ… тиимэ! Баян талын аялга!. Аргагyй!. Хyхы шубуун, хooрхэн
жаахан булжамуур… эдээнэй хажууда хooрхэн, эдирхэн наhандаа
ябаhан hайхан хоолойтой хyyхэн?.. Алиниинь мyнoo yлyy гоёор дуулана гээшэб? Хэн энээниие тиихэдэ намда зyб ойлгуулжа, таабарии
ень зyб таалгуулжа шадаха байгааб? Мyнooшье ойлгуулжа хэлэжэ
шадаха хyн би гy?..
…Гэбэшье, энэ yдэрэй hайхан аялга дунууд сооhоо, минии ойл
гоходо, Хандын дуун нэгэ бага ондоохон, ямар бэ даа нэгэ сэлмэг гунигаар бyрхooгдэнги байгдаа hэн. Юундэ хаб? Теэдшье, ойлгохоор
ха. Ханда 10-дахи классаа дyyргээ, hургуулияа дyyргээ гээшэ ааб
даа, тиимэhээ сугтаа эжэлсэжэ hураhан нyхэдтэйгoo yдэрын yдэртэ
уулзахаяа болихонь, бултанайнь харгы ехэ зонуудай алхалжа ябадаг
бэрхэшээл, баршад элбэгтэй ехэ харгын зyргэн дээрэ, яахыншье аргагyй, гаража ерэшэбэ гээшэл даа. Яахыншье аргагyй. Юун эдээниие
урдань хyлеэнэб? Ямархан харгы, ямархан хуби заяан?.. Юрэдoo,
оройдоо 17 наhандаа ябаhан, энеэдэ зугаа элбэгтэй yхибyyд энээн
тухайгаа тиимэ ехээр бодожо шададаг ха гy? Yгынь лэ дyтэ байха.
Теэдшье, толгойгоо тиитэрээ yбэдхooгooд яахаб! Бага зэргэ гуниг
лаад лэ дyyрэнэ бэзэ. Гэнэгyй гyлмэрхэн наhан гээшэмнэй энэл ха
юм! Саг сагтаа, сахилза хyхэдoo гэдэг, тиимэhээ садатараа, дуран
соогоо, зоргон соогоо хyхижэ, сэнгэжэ байг лэ эдэнэр!.. Хyн хyсэтэй,
арга бодомжотой, баршад, болдог харгыhаа сухарингyй, алишье
наhандаа жаргалаа эдлэжэ, ажабайдалай алтан hудаhа алдангyй
ябажа шадахал байха! Ерээдyйн ехэ харгы, ерээдyйн ехэ наhан байд
гэгты, хyлеэд гэгты, бидэ yшoo уулзахабди, золголдохобди таанадтай, хамаагyй, хyсэ шадалаа yзэлсэхэбди, туршалсахабди… Харин
мyнoo, харин мyнoo… эдир наhанайнгаа жаргал, зугаа нааданиие
дyyрэн эдлэхээ hананамди, зоргон соогоо жаргахаа hананамди…
ерээдyйн ехэ харгы, ерээдyйн ехэ наhан хyлеэд гэгты маанадые!..
…Би Сантынгаа багахан горхые харайжа гаража, саанахи бургааhан сооhоонь hэмээхэн Хандын дуулажа байхые, хэд юудэй тэндэ
yшoo байлсаhыень харахаяа забдаhан аад, досоогоо хyлгoo ехэтэй
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байhандаа гy, халтиржа унахадаа, газарта хэбтэhэн хуурай бургаа
hан дээрэ няжаганаса hуушабаб. Ой!.. Нэгэ мэдэхэдэм, минии хажууда мэгдэшэhэн Ханда бии болошонхой аад, юунэй эндэ боложо
байхые ойлгожо абахадаа, гэдэhээ барижа байжа энеэжэ оробо. Энэ
yедэ минии газар доро орожо yгы болошохоор байhыемни эндэ дурдаадшье яалтайб. Би тyргэн бодожо, тэрэ зуурандаа гyйжэ арилшахаяа hанабашье, бэеэ барижа, дуугай зогсобоб (яагаашье hаа, Хандатай сугтаа, хоюулханаа, шугын захада зогсоно ха юмбибди!..).
– Ха-ха!.. Ха-ха-ха-ха!.. Ой-ёх даа, Дарма… Дармахан, яатарааш
зобоhон хyбyyмши даа. Ха-ха-ха!… Нэгэн гэбэл, би шамайе hайнаар,
зyбooр ойлгожо байдагби, зyгooр… ши хэды болотороо yхибyyдэй
наадан боложо байха юмши, намдашье заримандаа аягyй болошодог… Зай, иимэ юумэнэй нэгэтэ иигэжэ тохёолдошоо хадань… (энэ
удаагуур арай гэжэ энеэдэеэ бариба хэбэртэй) хooрэлдэебди, сэхэеэ
хэлсэебди. Дарма, би шамайе yнэн зyрхэнhoo гуйнам, ши минии хойноhоо иитэрээ… байза, юун гээд хэлэлтэйб… нэгэн гэбэл, намайе
эрьюулхэеэ гэхэ гy, болииш даа. Нээрээшье, yхибyyдэй наадан зугаа бy болоёбди. Иигэжэ би шамда yнинэй хэлэхээ hанадаг hэм, теэд
одоо мyнoo нэгэ иимэ hайн ушар тохёолдошобо. Намайе мэдэдэггyй
гэжэ hанадаг гyш, ши… намда hанаархашоод… нютагай yхибyyдэй
наадан болонош, мyн намайешье эшээнэш, ooрыгooшье зобоонош.
Болииш даа, нээрээ, эшхэбтэр байна. Хэды болотор минии хойноhоо… минии хойноhоо… гэтэжэ, дахажа ябаха юмши. Ябаhан лэ
газартамни ши торсолдожо байхаш… аншье гэжэ дуугархагyй аад.
Hонин гээшэнь.
– Би шамайе дахажа ерээгyйб, мангир тyyхэеэ ерээб, – гэжэ, бага
зэргэ солоо орожо байhан би, yнэн сэхэеэ дуулгабаб (нээрээшье, энэ
удаагуур би Хандые дахаагyйб, тэрэниие эндэ байха юм гэжэ ойндом
нишье ороогyйл. Мэдэhэн hаа, магад, энээгyyр мангир тyyхэшьегyй
байгааб.)
– Ой, ой, болииш даа, хyниие бy энеэлгыш даа. Нэгэ дахиншье
hаа, минии хойноhоо hyyдэр мэтэшэлэн ябангyй, хажуудам сэхэ ерэшooд, hанажа, бодожо байhан юумэеэ хэлэжэ байгаа hаашни, би шамайе…, магад, ехээр хyндэлхэ байгааб. Yшoo саашань хэлэхэдэ иимэ
байна, Дарма. Яахабши теэд, дурлаа хадаа, дурлаа. Хэн хэниие хорижо байхаб. Теэд би яаха болонобиб? Намайе шамда дурлаа гэжэ гy?
Шам мэтэ намда дураяа мэдyyлжэ байдаг, намтай нyхэсэхoo hанаашад эндэшни олон. Тиихэдэнь би яахабиб? Эх, Дарма-Дармахан, дан
лэ hаа, наhаараа yшoo бага байнаш. Бy гомдоорой, зай гy, иигэжэ
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сэхэ руунь табижа байхадам. Yшoo саашань сэхэ руунь табижархихада… хэлэхэмни гээшэ гy нюусаяа? Дарма, юундэб даа этигэнэб
шамда, ши нэгэ тиимэрхyy, хyнэй нюусые хyнyyдтэ шашажа байхаар
бэшэ хyбyyнши гэжэ найдахаар хyнши… минии hанаанда таараха
хyбyyд нютагтамнай yгы ха гэжэ hанадагби. Харин, иихэдээд, hаяын
сагуудта Улаан-Yдын хyгжэмэй училищэдэ ошожо орошоод, дуушан
мэргэжэлтэй боложо шадаа hаамни… yшoo саашадаа оперно театрта
дуулажа, ария, романс гээшэдые дуулажа, мэдээжэ артистка боложо,
хариин гyрэнyyдээр гастрольдо ябажа байбал, о-о… Минии hанаха
бyхы хyсэлни тэрэ… Дарма, ши минии энэ hаналаа хyсэлдyyлхыемни
хyсэхэ, дэмжэхэ байна гyш?
– Заатагyй. Ииимэ гоёор дууладаг шамайе тэндэшни абаагyй
hаа, ондоо хэниие абаха юм. Заатагyй дуушан болохош… опера, романс гээшэдээ дуулажа байхаш.
– Болоо гээшэ, hайн бэлэйш, ши hайн хyбyyнши, Дарма. Ха-хаха-ха!.. – Ханда нам руу хараад, дахинаа гэнтэ шангаар энеэшэбэ.
Тэрэнэй иигэжэ абьяастайгаар, yнэн зyрхэнhoo, хонгёо hайханаар
энеэдэгыень мэдэхэ, хододоо hайшаадагшье hаа, би нюраараа шуhа
гyйлгэжэ:
– Юу энеэгээбши, иихэдээ намайе баhа наадалжа эхилбэ гyш? –
гэбэб.
– Yгы, yгы ааб даа, Дарма, баhанагyйб шамайе, хyлисooрэй. Хаха-ха! Сэхэеэ хэлыш, ши, теэд, намhаа дутуугyй гоёор дууладаг ха
юмши, тиимэhээ хоёр-гурбан жэлhээ намайе баhа дахажа, оперна
дуушан болохоёо hанахагyй бэзэш? Ха-ха-ха, тиигээ hаашни, одоо
би яаха болонобиб? Хайшаа зугадахабиб шамhаа?
Нээрээшье, Хандатай сугтаа дуулаhайбди гэжэ би ходо hанадаг
hэм, теэд… саашадаа хоюулан дуушан мэргэжэлтэн боложо шадахабди гэжэ гy?!. Yшoo Улаан-Yдын хyгжэмэй училищэдэ hурахабди… yшoo гэхэдэ, оперна театрай дуушад болохобди, о-о! Иигэжэ
байжа бодохо ухаамни хyрэдэггyй байгаал. Гоёл hэн байн!. Энэ
удаагуур Хандын урдаhаа би юушье хэлэжэ шадангyй, миин лэ хилар нюдooрoo урдаhаань харашоод зогсобоб.
– Энээнhээ хойшо уулзахамнай yсooрхэ байгаа юм бэзэ, минии
город hурахаяа ябашоо hаамни. Зай, даа, тараябди хоёр тээшээ.
Одоо гэжэ, ошожо ошожо, шугы соо хоюулайемнай байжа байхые
хэн нэгэн yхибyyдэй хараа hаань, hалаа гээшэбди. Дарма, би шамда
hайниие хyсэнэб. Hайн, найдамтай хyбyyнши. Нэгэ ондоо зохидхон
басага оложо нyхэсэнэ бэзэш, тиимэ гy? Yшoo hонин hайхан харгы
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урдашни угтажа байна. Ой-е даа, нээрээшье, ямар hонин hайхан харгынууд бидэниие угтажа байна гээшэб?.. Романти-ка-а!..
Ханда гэнтэ шоб байса хасарыемни таалажархёод, дахинаа энеэ
дэ алдаhаар саашаа гyйжэ ябашаба.
Би улайшаhан хасараа барин, удаан тэндээ зогсоо hэм…
…Эдэ олон жэлнyyдэй yнгэрooдшье байхада, эндэ, Санта голойн
гоо эрьедэ, дахинаа мyнoo ерэшоод байхадаа, Хандын хасарыемни
таалаhан зунай тэрэ yдэр yсэгэлдэр мэтэ болоhондол yзэгдэжэ эхилнэ. Мyнooшье нюур хасараарни халуун шуhан гyйхэдэл гэнэ… Мартагдаагyй даа, яажашье мартагдаагyй, тэрэ хаhа… Иимэрхyy нэгэ
нангин ушар хyнэй зyрхэ сэдьхэлдэ, yншэн хабhанай оёорто yни
удаан хадагалаатай байhанаа, yе болоод тэндэhээ мэдээ дохёо yгэжэ,
тэрэ холын тэхэришэгyй yе саг руу, тэрэ тохёолдоhон газар дайда
руу суранзан мэтэ татажал, дуудажал байдаг ха!
…Yдэшын наран мyнoo баруун yндэр хадын шанха оройдохи
арья-тарья шулуун хабсагайда торошоод, оршон тойронхи дайдаар ба
огторгойн заха хаяагаар ошо ехэтэ туяагаа сасажархинхай. Харин хадаhаа эхиеэ абаhан арбагар томо hyyдэр абарга томо могойдол гулгира
гулгирhаар дyтэлжэ, Санта голой тойронхи hooг бургааhые мэнэ-мэнэ «залгихаяа» байна. Эртын yдэшын буужа байhан зохид hэрюун саг,
зунай yеын эгээ богонихон yдэшэнyyдэй болзор-тyлэг. Дан лэ гээ hаа
богони yдэшэнyyд болодог энэ yе. Мэнэ hаяхан наранай орожо, мyртэй
харанхы боложошье yрдеэдyй байтарнь, нэгэл мэдэхэдэшни, зyyн зyг
hoo тэнгэриин хаяа сайража, yглooнэй ялагар одон – Yyрэй толон –
набтар нюсэгэн хадын дээхэнyyр бултайн гаража ерэшэхэ.
…Би сyyмхэ сооhоо энэ тэрэ эдихэ хоол, нэгэ шэл хатуу харыешье
гаргалсабаб. Хэхэ ажалаа дyyргэжэ, машинаар мyнooдэр ябахаяа
болёод байhан хyндэ, нэгэ хоёр хундага барижархихадашье яашаха
hэм. Yшoo тиихэдэ, нютагтаа ерэhээр орон хангайнгаа эзэдтэ сэржэм
дээжыень yргooгyй байналби. Зай, иихэдээд, хэгдэхэ юумэн хэгдэжэ
эхилбэ. Нэгэ заа болоод лэ hэрюухэн зooлэн hалхинай yлеэхэдэжэ
байхада оршон тойронхи ургамал ногооной хангалтама hайхан yнэр
хyниие hогтоожо эхилбэ гy, али досоогоо хyнтэрyyлжэрхёод байhан
мyнooхимни гy, мyнoo толгоймни эрьехэдэл гэжэ, досоомни тон хyнгэн болошобо.
Иишэ тиишээ хараашалхадамни, yдэртoo энэ голоор yзэгдэжэ
байhан зон барандаа шахуу ошонхой, гансал тээ саанахана хоёр
хyнэй мангираа тyyнгээ урагшаа, сээнтэр тээшээ ошожо ябахань харагдана. Би дуу дуулажа эхилбэб…
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Промчались годы с веснами,
Давно мы стали взрослыми,
Но помним наши школьные деньки!
Плывут морями грозными,
Летят путями звёздными
Любимые твои ученики…
…Тиимэ даа, композитор Исаак Дунаевскын бултанда мэдээжэ
«Hургуулиин вальс». Хэды yеын hургуулиин шабинарай дуулаhан
дуун гээшэб! Тоолошогyй ха. Зyгooр би энэ дууе олон жэлдэ дуулаагyй байhандаа, зарим тэды yгэнyyдынь мартажархинхай байжа,
арайшье гэжэ, тогтожо торсолдожо байжа, эхинhээнь адагтань хyрэтэр дуулажал hалабаб.
…Гэнтэ дyтэхэнэ, ара таладамни бургааhанай хyдэлхэдэл гэхэдэ,
би сошонгёор тиишээ хараашалбаб. Горхоной саадахи шугыhаа
нэхэ эхэнэр наашаа гаража ерэшоод, нам тээшэ анхаралтайгаар хараашалжа байба. Би байраhаа бодошобоб. Хэн гээшэб? Бyхэлиин
yдэртэ нютагайм нэгэшье хyн намда дyтэлжэ ерээгyй юм лэ. Эндэ танигдаагyй машина харахадаа, сохом гаднын хyн гэжэ тухайлхадаал,
тyбэгшooрхэжэ, дyтэлooгyй байhан байха. Тиимэhээ энэ эхэнэр
намhаа гайхажа, айжа байна гy гэжэ hанахадаа, би тyрyyлжэ:
– Сайн байнуут!.. Хэрэгтэй hаа, наашаагты, намhаа гайхаха
юумэнинь yгы, битнэй эндэхи нютагай хyнби, энэ мангир тyyжэ
дyyргээд амаржа hуунаб, – гэбэб.
Тэрэ эхэнэр yшoo гайхаhан зандаа:
– Сайн… А, мангир тyyжэ байна гyт… – гэhэн аад, гэнтэ: – Энэ
ши… ши… Дарма бэшэ аабзаш?! – гээдхибэ.
Иигэжэ дуугархатайнь зэргэ, хэнэй урдамни мyнoo зогсожо байhыень ойлгоходоо, досоогоо заригад гэжэ:
– Ханда!? Ханда, ши… хаанаhаа!? – гэн, урдаhаань нэгэ хоёр алхам хэhэн аад, юундэб даа, hooргoo байра дээрээ байшабаб…
Бидэ хоёрой хоорондо ойрохон зуура шэмээгyй байдал тогтошобо. Теэд хоюулан нэгэн дороо, сахилгаан тyргooр толгой соогоо
тэрэ холын hургуулиин хаhа, эгээ энээхэн газарта хоюулантаймнай
тохёолдоhон уулзалга гэхэ мэтые hанаандаа оруулжа yрдеэ хабди
гэжэ ойлгогдохоор байгдаа hэн.
– Ханда?! … Ямар hонин, хyлеэгдээгyй уулзалга гээшэб? Yгы,
ши нээрээ, хаанаhаа гэнтэ… эндэ?.. – Би Хандын хажууда ерэбэб.
– Минии эндэ байхаарымни юундэ гайхаа юмши? Шамдал адли
эндэхи нютагай, нютагтаа мyнoo байдагшье хyн гээшэлби? Харин ши
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гэхэдэ, ooрoo, Шэрэнгэтэдээ байдагшьегyй, иишээ ехэ ерэдэгшьегyй
хyн аад, хаанаhаа гэнтэ эндэ бии болошоод, hониниинь гэхэдэ, мангир
тyyжэ… yшoo дуу дуулажа hуугаа юмши? – Ханда энеэхэдээд абаба.
Yшoo hургуулида hуража байхадань, Хандын иигэжэ уриханаар даа, бэшэ басагадhаа нэгэ ондоохоноор, миhэд гэжэ энеэдэгынь ойндоо оруулжа баясабашье, тэрэ зуурандаа тэрэнэй hyyлшын
yгэнyyдhээнь аягyйрхээд абабаб. Юрэдoo, эндэ табяатай байhан
бyтылхэ архииемни хараад «…гансаарханаа эндэ дуу дуулажа, архи
уужа hуугаа хyмши?» гэжэ орой руунь хэлээгyйнь болоо гээшэ. Юундэб даа, yхибyyн наhандаал адли, би хyлгэшэбэб.
– Би… би, нээрээшье, yдэhoo хойшо сэхэ иишээ ерэжэ мангир
тyyжэ yнгэргэhэн аад, мyнoo hаял амаржа, эдеэ хоол барижа байнаб. Yсэгэлдэрэй Ангарскаhаа нааша унтангyй тооной машинаараа ябуулжа эсээб, мyртэй эдеэлээшьегyй hэм. Юундэб даа, мангир
тyyхэ гэжэ шиидээб, hанашооб мангиртай шyлэеэ. Би гэжэ yбэштэй,
нютагтаа, Шэнэhэтэдээ дээжэ yргэхэ гэжэ хахадтай ерэhэн аад, марташанхай, энэ, мyнoo болоhон хойно yргэжэ байна гээшэб. Бурхан,
сабдагуудаймнай эзэд хyлисэхэ юм бэзэ, yшoo наранай орошоогyйдэ
hанаhамни болоо гээшэ… Yгы, Ханда, ши нютагтаа байнаб гэхэдээ
юугээ хэлэнэш, минии мэдэхэдэ, шишье эндэhээ гаража ошоhоор
бyри yнинэй бэшэ аалши? Сохом табан жэлдээ нэгэ иишээ ерэдэг би,
шамтай эндэ нэгэтэшье дайралдажа yзooгyйлби. Байза… юундэ хyл
дээрээл… hууябдил. Наашаа, эндэхэнэ, энэ хабтагай дээрэ hуу, амараябди. Шишье мангир тyyжэ эндэ ерэшooд байна бэшэ аалши?
– Зyб, мангир тyyжэ эсэгдээ, хyлнyyдни яншажа байна. – Ханда
дуратайгаар табхансаг дээрэ hууба. – Дарма, ши ондоо болошоош,
ёhотой эрэ хyн болоод байнаш. Саг, саг... Теэд, гайхаhанииньшье
даа; хаана байhан тэрэ холын, 20-30 жэлэй саанахи гyлмэрхэн наhан
ба энэ мyнooнэй саг… Тиихэдэ бидэ наhаар эдир, юрэдooшье ехэ,
наhатай зонууд болохогyй шэнгеэр oohэдыгoo hанадаг байгаа хабди. Зай, яахаб теэд, yнгэрhэн юумэн yнгэрoo.
«20-30 жэл гэнэ гy?… Байз… yнэн дээрээ хэды жэл соо харалсаа
-уулзаагyй байнабибди? Hургуули дyyргэhэнэйнгээ тэрэ удаагуур
Ханда хyгжэмэй училищэдэ орожо, дуушан боложо шадаагyй гэжэ
дуулдаа hэн. Тиигээд бухгалтерайхида hуража байhанаа, хойто жэлынь, залууханаар даа, оройдоол 18 наhандаа, хари газарта хадамда
гаража, харагдахаяа болишоо hэн. Хандын hургуули дyyргэhэнэйнь
удаагуур, халта даа, нэгэ-хоёр хараhанаа hананаб, тиигээд лэ дyyрээ.
Дахинаа нэгэтэшье уулзажа, хooрэлдэhэнoo hананагyйб. Тиихэдээ,
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хэды жэл болоноб даа… 24-25 жэл соо харалсаагyйбди… Тиихэдээ,
хоёр жэл намhаа эгэшэ Ханда мyнoo 43-тай. Зyгooр… оройдоош
43-тай гэхээр бэшэл! Yшooл залуухан зандаа, yшooл сэбэрхэн. Yгы,
нээрэй, бурхан гээшэ хyндэ нэгэ юумэеэ yгoo хадаа гайтайханаар
yгэжэрхидэг ха. Зарим сагуудта яатарааш сэбэр эхэнэрнyyд дайралдадаг гээшэб! Хандын нюдэнэйнь захаар лэ, энеэхэдэнь, бага зэргэ
уршалаанууд дайралдана, теэд энээнhээ хайшаа ошохобши, эдээхэн
уршалаанууднай эдэ олон жэлнyyд соо yзэhэн, гарсалдаhан ажабайдалаймнай тэмдэгyyд гээшэ ааб даа…
– Хэхэм гy? Уулзаhанайхи гэжэ… нютагтаа ерэhэнэйхи гэжэ? –
би шэлтэй архи тээшэ заабаб.
– Ямар тyргэн бэ, аягyйшье шэнги. Hаял шамтай уулзажа, мyртэй
хooрэлдooшьегyй аад, тэрэ дороо архи барижа байхамни гээшэ гy?
Hонёор тудажа ерэшoo бэшэ аалби? Хyндэлхoo hанаа hаашни, нэгэ-хоёр хундага дуратайгаар барижархихаб. Тон эсэнхэйб, хэзээ заяанайш архи тамхи бариhанаа hананагyйлби, – гэбэ Ханда.
– Эндэ гансаарханаа архи нээжэрхёод уужа hуухаарни намайгаа
хатуу харые хазаарлаха дуратай болошонхой хyн гэжэ бy hанаарайш.
Yнэн дээрээ барагаар баридаг хyн байхаб. Теэд, хайшаа ошогдохо
hэм, энээхэмнэй хаа яа энэ тэрэ ушараар баригдаад лэ байгаа юм бэзэ.
– Hанаагаа бy зобо, тиигэжэ hананагyйб. Уудаг hаа, хэзээдээ
иимэ мэдээжэ хирург болоод байха юм hэмши… Бай, бай, бy гайха,
мэдэгдээд, дуулдаад лэ байгаа юм бэзэ. Газар шэхэтэй, гахай нюдэтэй… Yни заяанда уулзаашьегyй hаа, нэгэ нютагай зомди гэлсэнэ
бэшэ аалди? Энэшье гоё машина шамда хэн миинтээр бэлэглэхэ байгааб, ooрooл хара хyлhoo гаргажа абаа юм бэзэш. Юун гэжэ машинаб даа, тэрэ «Джип» гээшэнь гy? – гэжэ Ханда минии машина тээшэ
толгойгоороо зангаба.
– Зай, тиигэжэ hанажа байhаншни болоо гээшэ. Шинии ерэхэдэ,
эндэ гансаараан архи задалжархёод hуужа hууhандаа, досоомни нэгэ
тиимэшэг байгдаа.
Иигэжэ Ханда бидэ хоёр эндэхэнээ зохидоор hуубабди. Наhаяа яhала эдеэд байhан, ажабайдалай орёо хyндэ жолоое нилээд хам
шyyрэжэ yзэhэн хоёр, yнишье болонгyй бэе бэеэ ойлгосолдожо,
нилээд дадалсабабди, хooрэлдэбэбди. Ханда нэгэ-хоёр хундага архи
барижархихадаа мyн лэ халаа ха гy, намда дээрэ дээрэhээнь хэдэ
хэдэн асуудал табижа харюу абаhанайнгаа удаагуур, ooрoo удаан
зугаагаа эхилшэбэ:
– Зай, болоо, болоо, hайн лэ гээшэ. Шагнажа байхада, шинии
ажабайдалда, гэр бyлэдэшни баршад yгы, барагтай, юумэн хуу ураг82

шатай ябана хэбэртэй. Шамда атаарханаб, yнэнхэ сагаан сэдьхэлhээ,
хюмhанай шэнээншье хара yгыгooр. Харин би…
Шинии эндэ дуу дуулажа эхилхэдэшни, досоомни юундэб даа
заригад гээд абаа. Тон танил дуун… Зарим yедoo нэгэ hайн мэдэхэ,
танил хоолойшье шэнгеэр hанагдаа. Нютагтамнай хэн иимэ гоёор
дууладаг бэлэй гэжэ hанажа, таажа ядааб, теэд хэниишье оложо
шадаагyйб. Юундэб даа, дууншни намайе татаhандал болоо, али,
юрэдoo, тиигэжэ hанагдаа юм гy, тиигээд лэ, яашаха hэм, нютаг голдоо байна ха юмбиб, хэнhээ айха, гайхаха юумэниинь байгаа юм,
hэмээхэн ошожо хараад, мэдээд yзэхэдэ яашахаб гэжэ шиидээб. Гансал hогтуу эрэшyyл бy байhай гэжэ айжа байгаа hэм. Харин шамайе
эндэ дуулажа hууха юм гэжэ ой ухаандааш оруулхагyй байгаалби.
Hургуулиин наhандаал адли дуулажа байгаа hаашни хоолойгоор
шни заатагyй таниха hэм, харин мyнoo… бyдyyн, эрэ хyнэй хоолойгоор… тэрэ бас, баритон гээшээрнь дуулажа байхадашни, хэн тааха
бэлэй. Нээрээшье, гоёор дууладаг hэнши, мyнooшье тэрэл зандаа
дууланаш. Эх, ёhотой оперно дуушан гээшынь, ёhотой артист гээшынь шиил болохо байгааш… Хyнэй атаархахаар, урмашахаар…
теэд дyyрээ, hалаа гээшэ ааб даа…Yгы, hалаа гэжэ юугээ шашанабиб, ши наhанайнгаа ёhотой харгые оложо шадаад байна бэшэ аалши? Дармамнай Ангарск хотодо суута, бэрхэ хирургаар ажалладаг
гэжэ yнинэй энээгyyрнэй дуулдадаг лэ. Yшoo медицинын дид-доктор болонхой бэшэ аалши? Харин би гэхэдэ… Дyрбэн жэл болооб,
иишээ ерэhээр. Эжымниш муу hэн даа, нёдондо жэл наhа бараа…
Дарма, мэдэдэг hайш, би мyнooшье болотор телевизорээр гy,
али нэгэ тээ радио гэхэ мэтээр дамжуулгануудай боложо байхада, тэрэ оперно дуушадые шагнаха дуратайб, тон дуратайб, опера
гээшые ехэ ойлгохошьегyй аад. Романсануудта бyришье дуратайб.
Нэгэ тиимэ, хyгжэм дуунда ехэ дуратай хyн байhан байшооб, харин
ooрoo мyртэй дуулажа шадахашьегyй аад... Байза, байза, ши намайе
тогтоохоо бy hана, зай гy. Арбан долоон наhандаа ябана бэшэбди,
би юумые мyнoo хуу барандань мyр мyрooрнь тааруулжа шадаха
болонхойб. Ажабайдалай орёо талые, магад, шамhаашье ехэ мэдэхэдээ болохоб, а? Шамhаа хэды эгэшэ hэнбиб? – Ханда энеэхэдэд
гэбэ. – Нээрээшье шамhаа ехэ юумэ энэ наhандаа yзoo хаб. …Юун
гэжэ мyнooхэн дуугаржа байгаа бэлэйбиб? А.., а-hаа… Хyгжэмэй
училищэдэ орожо шадаагyйдoo олон жэл соо шаналжа ябааб, теэд,
яахабши?.. Тиихэдэ наhан соохи тyрyyшынгoo ехэ сохилто yзoo hэм.
Саашаа дадааб даа, о-о, hyyлдэнь энэнь юунш бэшэ шэнгеэр yзэгдoo
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hэн. Хyгжэмэй училищиин багшанар тиихэдэ намда хyнгэн, эстрадна хоолойтойш гээ hэн, ондоо тээшэ ошожо hурахыемни дурадхаа,
yгы hаа, миин юрын дууладаг зонуудтал адли энэ тэрэ концертнyyдтэ ходо дуулажа байгаарай гээ. Ойлгоно гyш, тэдэшни тиихэдээ намайе гомодхоохоо hанаагyй гээшэ, теэд би хуу ooрынхеэрээ ойлгожо шадааб. Багадаа, залуудаа нэгэ эрид, yсэд, ходол ooрынхеэрээл
болодог хyн hэм, – энэнь хэр зэргэ хyндэ хэрэгтэй, туhатай байдаг
юм, али тойбо хэдэг юм гy, бy мэдэе – энээнhээл боложо би дахинаа
хаанашье дуулажа ябаагyйб; yгы хадаал, yгы! Тиимэл даа.
Yшoo саашаа юум бэ гэжэ гy?.. Нэгэ харгы алдагдаал хадаа
алдагдадаг гээшэ гy, али хуби заяамни тиимэшэг байгаа юм гy,
одоо бy мэдэе, тиимэ ехэ hайн юумэд гээшэ yнгэрhэн наhандамни,
yхибyyдhээмни бэшэ, yзэгдooгyй гэжэ hанадагби. Арай шамайхан
арбан найман наhандаа ябагдаал даа. Омог дорюумнай дан лэ hаа
ехэ байгаа. Теэд хyн бyхэнэй тооной сэбэрхэнши, hайханши, суута
артистка, дуушан болохош, спортодо бэрхэш гэжэ байжа магтажа
байхада яахабши, газарта хyлoo хyргэнгyй тооной огторгойн зyг
доохонуур дyyлинтэжэ ябагдаа. Мyнoo ухаа орогдоо юм ааб даа,
хайшаа ошохобши. Хэн нэгэнэй, шиниишье мyнoo эндэ намайе сэбэрхэнш, гоё hайханш гэжэ байжа магтаа hаашни, урданайхидаал
адли огторгойгоор дyyлинтэхэнь дyyрэгдээ... Бай, бай, Дарма, намайе бy зогсоо, нэгэ хэлэhэн руугаа хуу хэлээдхиhyб, юуншье болог
саашаа. Магад, нээрээ, буруу юумэ дуугарнам, теэд тиигэжэл hанадаг болошонхойб. Хуби заяан, ажабайдал гээшэш хyнэй hанаашаар
ходо болохогyйл байна. Тиимэhээ, мyнoo шинии урда yни удаанай
бухгалтер мэргэжэлтэн Ханда Ранжурова hуужа байна гэжэ мэдэ.
Yшoo hайнаар мэдэхээ hанаа hаашни, yни удаанай Ханда Дашимолонова байhанаа, hаяхан hooргoo урданайнгаа Ранжурова обогые
абанхайб. Yхибyyдэйм эсэгын, дyрбэн жэлэй саада тээ hалаhан yбгэнэйнгoo нёдондо наhа барахадань, хэн бэ даа нэгэнэй, hалаhан
аад, наhан болоhон хyнэй обог нэрэ зyyжэ ябахада hайн бэшэ байха
гэхэдэнь, hooргoo басаган обогоо абаа hэм… Yбгэн тухайгаа тоб
шохоноор хэлэхэ болоо hаа, hэ… арбан найман наhандаа ябахадаа, тэрэ хyгжэмэй училищэдэ орожо шадаагyйнгoo хойто жэлынь,
би гэхэдэ, нэгэ сэбэрхэн гоё, yндэр, спортфакта hурадаг, басагад
бyхэнэй тооной атаархажа, хойноhоонь hанаа алдангяар хаража
байдаг хyбyyнэй толгойень эрьюулжэ шадажа, хадамда гарашоо
hэмнайб даа. Тэрээн тухай шишье дуулаhан байгаа бэзэш. Саашаа
yхибyyднэй субаа. Гурбан yхибyyд. Yшoo саашаа… yшoo саашань
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гэхэдэ, о-о… Барас yйлым yзyyлээ. Залхуу, зайран, архиншан, тамхиншан… хэды наншуулаа гэжэ hананаш… нэгэн гэхэдэ, хyнэй муу
гээшэ тэрээндэ бии hэн даа… Зyгooр, хyниие муудхаад яахабибди,
эндэ миниишье гэм байлсаал hэн бэзэ. Ядахадаал hалажа ерэшoo
hэм. Yнидэ hалаха аад, yхибyyдни хyн зоной дунда yншэн yрoohэн
бэшэ, эсэгэтэйбди гyyлэжэ байха юм гy гэжэ hанахадаал эдэ олон
жэлнyyд соо зобожо ябааб. Зай гэжэ… одоо хyрoo ха, хэндэш хэрэггyй яряа эндэ yyсхэжэ байна гyб? Энээхэн архишни толгойемни сохёо
ха, yни болоо уугаагyйб, хyлисooрoo намайе. Нyгoo талаарнь гэхэдэ,
сэхыень хэлэhyyб, юундэб даа, yни холо болоо уулзаагyй шамтай иигэжэ хooрэлдэжэ hуухадамни зохид байна. Залуугай… бyри залуугай
наhан hанагдашоод байна гээшэл ха.
Эндэ Ханда зогсожо, нюдoo газар руу шэгэдэжэ, дуугай болошобо. Хажуудань байhан минии сyyмхэтэй мангирhаа нэгэ утыень
абажа, яаралгyй жажалhанайнгаа удаагуур, дээрэhээ hанаа алдан:
– Гашу-ун… – гэжэ татаба.
«Мангирай гашуун гy, али yнгэрhэн наhанайнь гашууниинь гy?»
– би ойлгонгyй yлэшэбэб. Хандын дуугай болошоходо, бишье дуугай hуулсабаб. Байд гээд, Ханда саарhан стакан соо yлэhэн архияа,
намайеш хyлеэнгyйгooр, гансааран дууhан уужархиба. Hyyлээрнь,
гэнтэ hэриhэн юумэндэл, заригад гэжэ:
– Ой, Дарма, ямар удаан шамтай шашажа hууна гээшэбиб, тэрэ
сyyмхэтэй мангирни, хубсаhамни голой саана yлэшooд байнал. Хэн
тэрээндэмни гар хyрэбэ гээшэб, харин нохой, шубууд... – гээд hууриhаан
бодошобо. – Эндэмнай харанхы боложо эхилээл, теэд… теэд шишье ябахаа байгаа юм бэзэш иихэдээд, намайе машинадаа hуулгаха бэзэш?
– Би шамтай ошолдоhууб.
Бyтyy бyрэнхыдэ абташоод байhан шугыда орожо, горхо хyн
дэлэн табяатай байhан нариихан хоёр hургааг дугыгаар, унашахын
тэндэ, гар гарhаан барисалдан байжа дугысажа, Хандын юумые наа
шань асарбабди.
– Сэхынь хэлэхэдэ, Ханда, би эндээ хонон yнжэхoo hанаа hэм.
Юундэб гэжэ гy? Нютагаа хаа яа ерэдэг хyндэ, эндэ зохид байна.
Теэд шинии энэ зандаа ябахаа hанаа hаашни, хyргooд ерэhyy. Али,
юрэдoo, бусангyйгooрш ябашахам гээшэ гy?
– Hy-y, юугээ хэлэнэ гээшэбши, эндэ хонохом гэжэ гy? Гансааран? Ямар hонин юм, тиихэдэш би тойбо хэжэ байна гyб? Зyгooр…
зyгooр, би шамайе ойлгожо байнам. Yлэ yлэ, хамаагyй, намда гэжэ
hанаата бy боло, би ябагааршье ябашахалби, холо бэшэ ха юм.
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– Юун тиимэ юумэн байхаб, хyргэхэб шамайе, заатагyй. Шамайе хyргэхэ болоhондоо баяртайб. Наhан соогоо нэгэшье дахин…
Hанана бэзэш, тэрэ холын hургуулиингаа хаhые. Шинии хойноhоо
гэжэ хэды зободог байгаабиб…
– Hананаб… ойлгоноб, теэд, юун, хаана байhан тэрэ yхибyyн наhан,
мyнoo болоhон хойно. Болииш даа, Дарма, хэрэггyй, досоохи шархыемни дахинаа бy уудалыш даа. Хэлэнэ бэшэ hэн гyб тугаарай, иимэрхyy
юумэ hанахадаа мyнoo, юундэб даа, уйлаха дурамни хyрэшэдэг.
– Зай, болёоб, теэд би…
– Шиниингээ гоё машинада hуугаад гэртээ хyргyyлхэмни гээшэ
гy? Одоо гээшэ иимэ ялаа-салаа машинада hуужа yзooгyйлби, – гэжэ,
Ханда хooрooгoo ондоо тээшэнь болгохоо hананана.
Харин би… би гэхэдэ мyнoo яаха болонобиб?. Эндэ, Санта
голойнгоо шугын захада юундэ, хэнэй-юунэй тyлoo ерэшooд байhан
хyн аад лэ! Теэд иимэ зохид ушарал алдажа болохо аал? Тон дyтын,
тон холын хyхюун зохид тэрээхэн басаган… Ханда… Хандатайгаа
гэнтэ энэ мyнoo уулзашоод байхадаа, яажашье энэ уулзалгые иигэд гээд таhалдуулхаа hананагyйб. Hа-на-на-гyйб! Болодог hаань,
yглooгyyр болотор сугтаа yлэжэ, yyр сайлгаха... нэгэшье дахин hаа,
эгээ hайхан гyлмэрхэн наhаяа hанан-hанан, yглooнэй hайхан одо –
Yyрэй солбониие – угтаха байгаалди даа! Сугтаа хоюулан… Ойлгодог hайш, Ханда. Теэд энээн тухайгаа сэхэ руунь хэлэлтэй гy?
– Дарма, ябахамнай гy? – Ханда сyyмхэтэй мангир, хубсаhаа
гартаа баринхай зогсоно. – Ши бидэ хоёрhоо ондоо хyн энэ голоор
yлooгyй хаш. Мyнooдэр шинии эндэ мангир тyyхэеэ оройтожо ерэшэhэшни ойлгосотой гэлсэе, хаана байhан аяар тэрэ Ангарскаhаа
нааша машинаар харайлгалши… Харин намайе юундэ оройтоо
гэжэ hананаш?.. Бишни шамдаа тугаарай ooрынгoo намтарые дутуу хэлээд байна гyб даа? Тиимэhээ, мyрынь нэгэ, хэлэhэн руугаа
дууhан хэлээдхиhyб, hанаам тэгшэрхэ… Yглooнэй бага басагаа город руу ябуулжа, тон сyлooгyй байгааб. Тэрэмни энэ жэл, hаяхан
даа, май hарада, hургууляа дyyргэhээр, Улаан-Yдэ, университэдтэ
орохо хyсэлэнтэй ошобол даа. Баарhам, хэршье орожо шадаха байгаа юм, мyнooдэртoo hанаагаа зобожо байгааб. Басагаа хайрлажа,
уйлаадшье абанам. Бидэ хоёрто тэрэ тyлхилгэн, танил ноёд сайд,
профессор, доцентнэр гэжэ yгы даа, азаараал болохо юм бэзэ. Тyрэлэйдoo байжа номоо шангаар yзэхoo hанана. Hайниинь гэхэдэ, номдоо хурса, yсэд шанга басаган. Би, тиигээд лэ, мунхиhаар байтараа,
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шэхoo байна. Ганса хyбyyмни сэрэгэй алба хэнэ, харин ехэ басагамни гурбан жэлэй саана хадамда гараа hэн. Болоо гээшэ, яhала hайн
нyхэр дайралдаа, бурхан хараа. Зyгooр намдаал адли холо дайдада
хадамда гарашоо, басагаа, yхибyyгынь ходо харанагyйб, hанаа зобогдоно.
«Ханда мyнoo сyлooтэй, гэртээ гансаараа yлooд байна гэжэ
гy?..». Тэрэнэй yшoo хooрooгoo дyyргэжэ yрдеэгyй байхада, би хyлгэжэ эхилшэнэб. Таанад мyнoo юуншье гэжэ нам тухай hанагты,
муугааршье дурсагты, зyгooр би ooрынхеэрээл байхаб, минии буруу
эндэ yгы ха…
– Эй, Дарма, ябахамнай гy теэд? Юун болооб? – гэжэ, нэгэ мэдэхэдэмни, Ханда нам тээшэ анхаралтайгаар хаража байба.
– Юун?.. А, ябая гэжэ гy? А-hаа, ябахабди… Yгы, теэд, юунэй
яараhанай… Ханда, бy яарыш даа, yшoo нэгэ заа hууябдил. Ямар гоё
yдэшэ боложо байна гээшэб, хэлэхын аргагyй. Тyyдэг носоохомной
гy?
– Тyyдэг?! Yгы, юугээ хэлэнэ гээшэбши, ябахагyй юм гyбди?
Тyyдэг… hyниин тyyдэг… Hонин юумэ дуугаржархибаш. Хаана,
хэзээ иигэжэ, сyлoo ехэтэйхэн, тyyдэгэй хажууда hуужа hууhанаа
hананагyйлби. Yбhэ сабшалганай yедэ hyниин тyyдэгyyд оло дахин
аhаагдаал юм бэзэ, теэд, юун, тэрээниие гоёшоохоhоо байха, арай
шамай гэжэ эсэшэhэн бэе, хyлoo шэрэжэ ерэжэ, эдеэлбэ гy, yгы гy,
тэрэ дороо отогтоо орожо унташахаш. Зyгooр, бyри саана, hургуулиин наhанда ябахадамнай hyниин тyyдэгyyд, зунай эхин hарын
мyшэтэ yдэшэнyyд… яатарааш маанадай, эдирхэн басагадай зyрхэ
сэдьхэл хyлгooгшэ hэм. Теэд, зyyдэн мэтэ холо… – Ханда мyнoo
hooргoo гансааран хooрэлдэжэ байhандал боложо, сyyмхэтэй мангираа газарта табиба. Би энээхэнииень hамбаашалжа, тyргэн гэгшээр
шугын захаар мyшэр суглуулжа, тэрэ зуурандаа тyyдэг носоожорхибоб. Оршон тойрон hаруул болошобо.
…Жэжэ мyшэрнyyдые тyyдэгтэ нэмэн байжа бидэ хоёр нэгэ зууранда oohэд, oohэдынгoo бодолдо абтажа дуугай hуубабди. Удхатайхан дуугай байдал. Зарим yедoo хоёр хyнэй хоорондохи иимэр
хyy дуугай байдал олон yгын яряанhаа yлyy холо удхатай байдаг
гээшэ…
Байтараа би Хандада юундэ эндэ ерэшooд байhан тухайгаа хуу
хooрэжэ yгэбэб. Ханда гайхажашье, yнэншэжэшье абаба хэбэртэй.
Дахинаа дуугай болонобди. Гансал хyхюун гал соробхилжо, yдэшын
тэнгэри ooдэ yдхэн утаагаа бааюулна. Машинадаа ошожо, эгэшэдээ
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гэжэ абаhан, бyтылхэ шампанска асархамни гy гэжэ hанажа байтараа, байе даа, байтараа ошуужам гэжэ бодобоб.
Нилээд болоhон хойно Ханда, hэриhэн юумэндэл:
– Ойлгожо байна хаб шамайе. Теэд… yнэхooрoo… тиитэрээ
намда дуратай байгааб гэжэ гy? Дуран… Сэлмэг hаруул тyрyyшын
дуран гээшэл даа, тэрэшни. Хирэгyй… тон хирэгyй зандаа байhан,
сэбэр арюухан дуран. Тиимэл хадаа хyн бyхэнэй досоо hайханаараа, хабарай тyрyyшын хyбэн зooлэн ургы сэсэгхэндэл уриханаараа
yзэгдooд yлэшэдэг байха. Шамhаа ондоо нэгэшье хyн иигэжэ байжа гоёор дуран тухай намда хooрэжэ yзooгyйл. Досоомни нэгэ жэгтэй боложо байна, дахинаа hooргoo тэрэ холо сагта эндэ, Сантынгаа голдо мангир тyyжэ байhандал мэтэ. Тугаарай шинии дуулаhан
дууншни зyрхыем хyлгooжэ, yшoo юуншьеб даа энээхэндэм, хоолойдом ерэшooд торсолдожо байhаншуу байгдаа юм hэн. Хари-хари,
иимэрхyy юумэн байхал hэн. Ямар гоёор дуулажа байгаа гээшэбши.
Яахыншье аргагyй арбан долоон наhан hанагдажал байгаа hэн. Тии
гээд лэ наашаа гаража ерэшoo hэм…
– Тиимэ. Тиимэл хадань, мyнoo болоhон хойношье, шиниишье
гайхатар, эндэ ерэшooд, энэ гашуун мангир тyyжэ, хаана хэзээ шинии дуулаhан дууешни дуулажа hуугаа бэшэ аалби.
– Тиимэ. Зyyдэн мэтэ…
…Зунай зулгы hyни. Байгаали хатуухантай буряад тала дайдаарнай yсooн тоото yзэгдэдэг дулаан hyнинyyдэй нэгэниинь мyнoo энэ
дайдаар аргагyй буужа ерэшэбэ. Майхан тэнгэриин yндэртэ мyнгэн
сагаан мyшэдyyд олоороо hэринхэйнyyд, yyрэй сайтар, Yyрэй солбоной гаража yлдэтэрнь, ониб-аниб энеэбхилэлдэн, оршон тойронхи дайдаар yдэшын харанхыда хараhан yзэhэн hониноо, хоёр хyнэй
хоорондо нангин нюуса боложо yлэхэ байха хоб жэбыешье хоорондоо хooрэлдэжэ yнжэхэнь лэ ха…

СИ-БЕМОЛЬ – ЛЯ – ДИССОНАНСНУУД,
YГЫ HАА – АВАРИ
Норжимагай yyдэнэй хонхые дарахадань, Хандын эжы баяртайгаар:
– А-а, Норжима, оро, оро. Эгээл хэрэгтэй сагтань ерэшэбэш,
болоо гээшэ. Хандамнай хyгжэмэйнгoo hургуулиин хэшээлдэ бэл
дэхэмни гэжэ ooрынгoo таhалга руу гурбан час урда ороhон аад,
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юрэдooшье гаранагyй. Иимэ удаан соо скрипка дээрээ наадаха гээшэнь тэрээндэ байдаггyй юм hэн. Мyнooдэр юун болобо гээшэб.
Бага зэргэ амарыш, эдеэлыш гэхэдэмнишье, урдаhаамни сухалтайгаар пyлшэгэнooд абана. Магад, шинии ерэхэдэ hамааржа наадахаяа болихо. Норжима, шадаал hаа, Хандаяа газаашань абаад гара.
Хyгжэмэй аялгаhаа миниишье толгой yбдэжэ эхилэнхэй, – гэбэ.
Норжимагай Хандын таhалгада ороходонь, хэдышье сyлooгyй
hаа, нyхэр басагаяа хyхюунээр угтадаг байhан тэрэнь, энэ удаагуур,
гайхалтай, хооhон нюдooр урдаhаань хаража:
– Эдэ хоёр харша нотонууд – диссонанснууд – намайе зобоожо
байна, яаха болонобиб? – гэбэ. Гэжэ хэлэхэдээшье энэ асуудалаа
Норжимада бэшэ, харин ooртoo гy, али эндэ yгы байhан гурбадахи
хyндэ хандажа байhаншуугаар дуугарба.
Хандын эжы зyб хэлээ байна гэжэ Норжима бодобо. Yглooнэйн
гoo hургуулиин таба-зургаан хэшээлдэ hуужа-hуужа ерээд, мyртэй
амараншьегyй, дахинаа хyгжэмэй hургуулиин хэшээлдэ бэлдэлгээ
эхилжэ, аяар гурбан часhаа yлyy скрипкэеэ «бархируулжа» байхадаа, Ханда мyнoo мээнэглэхын тэндэ болошоод байна хаш.
– Ханда, яатараа хyгжэм нааданаш, орхи саашань. Скрипкын
шни харисалдажа эсэшэhэн утаhануудhаа мэнэ-мэнэ утаан гарахаяа байна. О-hо-hо! Юун гэжэ hанаабши, мyнooдэр ямархан хyбyyн
намтайшни танилсахаа hэдэбэ гээшэб, – гээд, Норжима hyyлшын
yгэнyyдээ нyхэрэйнгoo шэхэндэнь шэбэнэбэ.
– Би шамда атаарханам даа… шамдал адли хyгжэмдэ hонор
шэхэтэй hаа, – гэжэ, тэрээнэйнгээ хэлээшээрнь юрэдooшье hонирхоо
гyй шэнги болоно.
– Ханда, yгы шимни юугээ шашанаш. Ямар атаан-жyтooн, юун
шэхэн тухай дуугарнаш? Шимни yбдэжэ, халажа байнагyй бэзэш? –
гэжэ, скрипкэеэ тэбэриhэн зандаа hуужа hууhан нyхэр басаганайнгаа
магнайе Норжимагай барижа yзэхoo hанахадань, тэрэнь толгойгоо
hэгсэржэ:
– Хэрэггyй, би элyyрби… Зyгooр шамдал адли hонор шэхэтэй
hаа, иитэрээ зобожо байхагyй hэн хаб. Хаяхамни хyгжэмэйнгoo
hургуулиие, заабол хаяхаб. Yни хаяха байгааб, теэд эжы, аба хоёр
намайе баадхадаг. Эгээл нарин нягтаар хyгжэм дууладаг хyнyyд лэ
скрипкэ дээрэ наадажа hурадаг гэлсэдэг. Би гэхэдэ… минии шэхэн
дээрэ, нээрээhээ, багадамни баахалдай гэшхэжэрхиhэн байгаа аалтай. Би шамда yнэхooрoo атаархадагби, ёhотойл ши гээшэ скрипкэ дээрэ наадажа байха хyн аад, пианино шэлэжэ абанхайш, – гэжэ,
таhалгынгаа булан руу хараhан зандаа дуугарна.
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Юу хээнэй, ямархан хooрэлдooнэй эндэ боложо байхые Норжима
одоо ойлгожо абаба. Энэмни yнэхooрoo тархи толгойнгоо манартар
хyгжэм зэдэлyyлжэ эсэшоод hуужа байна ха юм гэжэ ойлгоходоо:
– Ханда, хаяыш даа саашань энэ скрипкэеэ. Иитэрээ зобожо
байhанай хэрэггyй, хамаагyй, хоюулан сугтаа хyгжэмoo хаюужамди.
Намдашье баhа хашартай болошонхойгши. Ойлгоогши? Тиихэдэ,
ши гэхэдэ, yшoo минии шэхэндэ атаархажа байхаш. Гарая газаашаа,
сэнгэе. Одоо гэжэ тэндэ энээхэн hэрмэгэр шэхэнyyдээшье баясуулхабди. Ха-ха-ха! Hонин зугаа шамдаа хooрэжэ yгэхэб, ошоё-э, – гэжэ
Норжима дахинаа дабтаба.
– Hонин гээшэнь. Яhала наадажа, дyyргэхэ тооной боложо байтараа, энээхэн хоёр харша нотонуудта хyрэжэ ерээд лэ, гарнуудни
гэнтэ hалганалдаад, хургануудни годойлдоод, урагшаа ябажа yгэхэ
юм бэшэ. Юундэ гээшэб? Иимэрхyy нотонуудые энээнhээ урда
нилээд наадажа байhан аад лэ. Али хургануудни оодон болошоо юм
гy, ойлгожо яданам? Yни наадахаяа болихо байгааб, теэд саанаhаа,
досооhоомни нэгэ юумэн «дабажал yзэ, дабажал yзэ!» гэhэншyy yсэд
хyсэдooр оролсоhон аад… шадабагyй, диилдэшэбэ хаб. Эдэ муухай
хоёр нотонуудай хоорондохи глиссандо яажашье илажа гарахагyй
байшооб. Тиимэhээл энэ шальпишоод hуунаб. Hэ… нээрээhээ hонин. Хэндээшье хэрэггyй энээхэн хоёр нотонуудhаа боложо, юугээ
алдажархиhандал, досоомни барагар байhанаа, мyнoo, шиниингээ
ерэхэдэ, бага зэргэ заhаржа эхилбэ хаш. Шимни абсолютнэ слухтэй
хадаа, таагаад yзэлши, ямархан нотонууд бэ?
Ханда стулhээ бодожо, скрипкэ дээрээ хоёролжон нотонуудые
номоноороо татаба. Адряатай, хаахинуур нотонууд, yнэхooрoo диссонанс гэжэ Норжима ойлгожо абабашье, тэрэ дороо таажа шадаагyй байhандаа, yшoo дахин наадахыень дурадхаба.
– Та-ак… так… доодо талынхинь, сохом, нэгэдэхи октавын
Си-бемоль хаш… харин дээдэхинь… дээдэхинь гэжэ… а-а… хоёрдохи октавын Ля нота байха. Тиимэ, Ехэ септимyyд – гэжэ, хамар дорохоноо гyнгэнэн, шухала хэрэгэй гарахада баруун гарайнгаа эрхы
ба долёобор хургануудаараа нюдэнэйнгoo шэлые заhажа hурашаhан
Норжимагай нюдoo анин байжа яаралгyй дуугархада:
– Yшoo хyгжэмэйнгoo hургуулиие хаяхамни гэжэ байхаш. Иимэ
бэлиг талаантай ши консерватори дyyргэхэ ёhотойш. Бэрхэhээ бэрхэ
пианист болохош, – гэбэ Ханда.
Hyyлдэнь Норжима Хандын таhалгаhаа гарахадаа, скрипкэ
дээрэ нотонуудай хаана байдагыень мэдэхэгyй байhан тула, yшoo
дахин ooрыгoo шалгажа yзэхэеэ hанаhандаа гy, заал соо байhан пиа90

нино нээжэ, тугаарай таажа шадаhан хоёр нотонуудые, хоорондохи
глиссандо наадажа yзooд, нyхэр басагантаяа шэбэнэлдэхэеэ газаашаа
гаража ошоо hэн.
Эдэ ушарнууд, Хандын скрипкэеэ тэбэринхэй уруу-дуруу углуу
харашоод hууhан ба hyyлдэнь хоюулан газаа гарахадаа унажа-бодожо байжа энеэлдэhэн ушарнууд, хоёрхон лэ hyниин саана болоо hэн,
харин мyнoo… харин мyнoo…
– Эж-ы! Эж-ы! – гэжэ хоёр гараараа шэхэнyyдээ бариhан, нюдэеэ
таhа анижархиhан Норжима оогложо мэдэбэ.
– Басагамни, бy айгыш, бy айгыш. Эжышни хажуудашни байнам, – гэжэ тэрэ дороо хyл нюсэгэн, унтариингаа хубсаhаар заал
соогоо бии болошоhон эжынь Норжимагаа тэбэрижэ абаба. Зyг хойнонь мyн лэ нюсэгэн эсэгэнь yзэгдэбэ. Харин энэ hyниин хахадаар
юун хашхаралдаанай боложо, ялаа салаа зайн галай гэрээр дyyрэн
носожо байхыень ойлгожо ядаhан, эндэ, заал соо унтажа байhан арбаад наhатай Аюр нойрмог нюдooр наашаа халта харабашье, hooргoo толгойгоо хyнжэл доогуур бyтyyлжэ yгы болошоно.
– Эжы, эжы! Бy ябыш даа, хоюулан унтаябди, айдаhамни хyрэнэ.
Пианино хаагты! – гэжэ шэшэрhэн хоолойгоор Норжима гэртэхиндээ хандаба.
– Норжима, ши зyyдэлжэ байна гyш? Hyниин хахадаар ямар
пианинаяа дурсанаш? – гэжэ эсэгэнь дуугархадаа, нээрээшье, нээлдээтэй байhан пианинын хабхагые аргааханаар хааба. Басаганайн
гаа юундэ ooрынгoo таhалга соо бэшэ, харин эндэ, заал соо зайн
гал аhаажархёод энэ орой сагта байжа байхыень гайхаад абабашье,
магад, айhандаа эндэ гyйжэ гарашаhан байгаа гэжэ тэрэ зуурандаа
бодожо yрдинэ.
– Юра, – гэжэ Ольга Тармаевна нyхэртoo хандахадаа, «ши бy
дуугара, ошожо унта» гэhэншyyгээр гараараа зангаба.
Басаганайнгаа досоо мyнoo ямархан, юунэй боложо байhыень
эхэ, эсэгэ хоёр hайн мэдэжэ байнад. Ехээр айhандаа hyнэhэнииньшье
гарашаха гэжэ байха. Теэд бодожо yзыт, yшoo бэеэ хyсooдyй,
15-тайхан басаганай нюдэн дээрэнь шахуу, хараhаар байтарнь, ухаа
орохоhоо нааша наадажа, мэдэлсэжэ байдаг унаган нyхэр басага
ниинь, баарhан Ханда, ай халаг!.. yсэгэлдэр yдэшэлэн машинада
дайруулжа наhа барашоо ха юм. Yсэгэлдэр yдэшэндoo уйлаhан басагантаяа Ольга Тармаевна сугтаа таhалгадань байлсаа, хонолсоо
hэн. Yглooнэй Норжима толгойгоо yбдэжэ газаашье гараагyй, hургуулидаашье ошоогyй. Ямар hургуулияа дурдаабши, yдэhoo хойшо
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поликлиникэ, невропатологто басагантаяа ошохо гээшэ гy гэжэ
Ольга Тармаевнагай hанажа байтарнь, Норжима бага зэргэ дээрэ
боложо, эдеэлжэ, телевизорээр юушьеб hонирхожо hуушоо hэн. Иигэд гээд юумэн бага зэргэ yнгэржэ, хойшоо гараха тээшээ болохонь
аа гy гэжэ hанажа байтарнь, гасалан боложо, yдэшэлэн тээ тэрэл
телевизорээрнь Улаан-Yдэhoo yсэгэлдэр болоhон тэрэ авари, харгын аюул тухай соносхобо гээшэ. Диктор соносхоходоо: «Yсэгэл
дэр Улаан-Yдэ хотодомнай ехэ гай, аюул болобо. Yдэшын 18 час 45
минутада хyгжэмэй hургуулиhаа гэртээ бусажа ябаhан 15 наhатай
басаган № yйлсын зyб талаар гаража ябатараа ашаанай машинада
дайруулжа, тэрэ дороо наhа барашоо. Жолооошон машинаяа байл
ганшьегyй аюул хэhэн газарhаа тэрьедээ. Yсooхэн тоото хараhан
хyнyyдэй хэлэhэнэй ёhоор, дээрээ ашаа ехэтэй машина хаш. Аюулай
болоhон газарта бага зэргэ модоной хибэдэhэн, холтоhон байгаа,
тиимэhээ милицын ажалшадай ажаглалтаар, магад, тyлеэ гy, али
оодохон модо ашаад ябаhан машина байхадаа болохо. Энэ аюулые
хараhан гy, али энэ машина тухай юу-хээнэ дуулгажа шадаха хyнyyд
байбал, таанадые 02, yгы hаа №, № номерой телефонуудаар хонходохыетнай мyрдэлгэ хэжэ эхилhэн милицын ажалшад гуйна», – гэжэ
дуулгаба. Телефоной номернууд yшoo дахин дабтагдан хэлэгдэбэ.
Ямаршье хайратай байгааб; арай гэжэ заhаржа байhан Норжима энээниие дуулахадаа hooргoo уйлажа, таhалга руугаа гyйжэ орошоо hэн.
Харин мyнoo, энэ hyниин хахадта, hугшаржа байhан басагаяа
тэбэреэд заал соогоо зогсожо байхадаа, Ольга Тармаевна, хоёр hyни
удаагуур унтангyй тооной yнгэргэжэ байhан басагаяа yдэр поликлиникэ абаашажа врачта yзyyлээгyйдoo, Норжимагай yгэдэ орожо, энэ
yдэшэ дахинаа сугтаа хонолсоогyйдoo, ooрыгoo зэмэлжэ байна…
Yyр сайхын урдахана Норжима одоо гээшэ бyхэ нойртоо диилдэжэ, бyхэлиин yдэр унтажа мэдэбэ. Наранай залирхын тээ урдахана басаганайнгаа hэрихэдэ, «Энэмнай дахинаа hyниндoo унтангyй
хонохонь аа гy?» гэжэ гэртэхинэйнь hанаа yнooн боложо байхада, Норжима ямаршьегyй hайн нyгoo hyнииешье yнгэргэжэ, yглoo
yглooгyyрынь урданайхидаал адли хyн болобо.
Гэбэшье эдэ бэрхэшээлтэ yдэрнyyдтэ Норжимагай толгой соо
нэгэ ондоохон юумэн онсо гэгшээр хадуугдашоо hэн. Тэрэниие анха
тyрyyшынхиеэ ойлгожо абахадаа, хоёр хоногой саанахи hyниин
хахадаар гэнтэ шангаар хашхаржа, гэртэхинээ hэреэжэрхиhэн юм.
Теэд тэрээн тухайгаа хэндэшье, хажуудань байлсаhан эжыдээшье хэ92

лэнгyй yнгэргэбэ. Мyн энэ аймшагтай yйлые зyyдэндээшье нэгэ-хоёр
yзooд абаба хаш.
…Мyнooдэр Хандые хyдooлyyлхэ. Ольга Тармаевна басаган
таяа хooрэлдэжэ, тиишэ ошохогyйень дарууханаар хорибо.
– Эжы, би бага зэргэ газаагуур ябаад ерэхэмни, сэнгэхэмни. Hаянай оройдоошье газаа гараагyй ха юмбиб. Би… Хандын хyдooлyyлгэндэ ошохогyйб, hанаагай бy зобоорой, – гээд, Норжима газаашалба. Ольга Тармаевна басагандаа юушье хэлэжэ шадангyй, дурагyйшэгooр, hанаа зобонгёор хойноhоонь хараад yлэбэ. Yе болоод
балкон дээрээ гаража харахадань, Норжима, нээрээшье, гэрhээ холо
бэшэ, тэрээхэндээ ябасагаажа харагдана.
Багашуулай наададаг талмай дээхэнyyр нилээд эрьелдэжэ байhанаа, Норжима тээ саанахана, нyгoo гэрэй углууда байhан телефоной
будкэдэ ошожо оробо. «Хонходохо гy, али yгы гy?» – гэжэ тугаар
hаа нааша нилээдгyйхэн тухашаржа байhан басаган, нюдэнэйнгoo
шэлые заhажа, «02» номерой тоонуудые яаралгyйхэн эрьюулбэшье,
тэрэ зуурандаа – 02, милици шагнана, – гэhэн тоб байса эрэ хyнэй
абяа телефоной трубкэhээ дуулаба.
Залд гэжэ абаhан басаган, зyб юумэ дуулабашье:
– Алло, энэ милици гy? – гэжэ дабтан hураба.
– Зyб, зyб, 02, милици шагнажа байна, юун хэрэг болооб?
– Би… би… уржадар болоhон харгын аюул тухай танда дуулгаха гээ hэм. Таанад oohэдooн энэ номероор хонходожо болохо гээ
hэнтэ. Би… Хандын наhа барахые харааб… yгы, хараагyйб, холохоно байгааб, гэбэшье тэрэ машина тухай юу-хээхэнэ хэлэжэ шадахаб…, – гэжэ байжа Норжимагай дуугаржа байхада:
– Байза… байза, басаган, халта хyлеэд гэ. Шинии хэлээшые
мyртэй ойлгожо шаданагyйб. Хаана болоhон, ямар харгын аюул тухай хэлэнэш? Ямар yйлсэдэ, хэды сагта? … Байза, басаган, ондоогоор хэлсэебди: би шамда асуудалнуудые табихаб, ши харюусахаш,
зай гy? Нэн тyрyyн хэлээдхи, хэн гэжэ нэрэтэйбши?
– Норжима.
– Норжима, – гэжэ басаганай хойноhоо дабтан дуугархадаа,
саанахи хyн энэ хooрэлдooгoo саарhан дээрэ буулган бэшэжэ эхилбэ
хаш.
– Обогшни? Ямар yйлсooр, хэдыдэхи гэртэ ажаhуудагбши?
– Будаева. № yйлсэдэхи 57 гэр, гурбадахи дабхар, 28 байра.
– Хэдытэйбши, хэдыдэхи класста, ямар hургуулида hуранаш?
– № hургуулида, 15-тайб, 9 класста hурадагби.
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– Зай, болоо гээшэ, бэрхэш Норжима. Уржадар харгын аюул болоо гэнэ гyш?
– А-hаа.
– Ямар yйлсэдэ, хэды сагта, хэнтэй ушараа гэбэш даа?
– № yйлсэдэ, минии нyхэр басаган Ханда машинада дайруулжа… наhа барашоо… yдэшэлэн тээ. Таанад… милици… oohэдooн
yсэгэлдэр телевизорээр хэлэхэдээ yдэшын 18 саг 45 минутада гэжэ
хэлэжэ байна hэнтэ. Би Хандые дайраhан машиные хараагyйб, теэд
нэгэ юумэн тухай, хэрэгтэй байбалынь, дуулгаха гээ hэм…
– Норжима, байз. Би юумые хуу ойлгобоб. Шимни гансахан яаран трубкэеэ бy табижархёорой, зай гy? Иигэжэ хэлсэебди. Танай гэр
маанадhаа холо бэшэ юм байна, ши наашаа ерыш даа. Энэ зандаа.
Би шамайе хэрэгтэй хyнтэй уулзуулхаб.
– Би мyнoo тиишэтнэй ошожо шадахагyйб.
– Юундэ?
– Шадахагyйб… Yбдэнхэйб, гэрhээн гаранагyйб. Эжымни табихагyй.
– А-а. Телефонойтной номер ямар бэ?
– Yгы, би yйлсэhoo хонходоном.
– Халаг. Яаха гээшэбибди, Норжима? Шинии маанадта дуулгахаа байhан юумэн ехэтэ шухала, саг дээрээ хэрэгтэй байгаа. Тиигээ
hаа, манай милициин ажалшан танайда, гэртэтнай ерэхэдээ болохо,
ши гэртэхиндээ, эжыдээ дуулгаарайш.
– Yгы, yгы, болохогyй.
– Юундэ гээшэб? Норжима, ши жаа басаган бэшэ ха юмши. Тии
гэжэ болохогyйл. Нyхэр басагыешни машинаар дайруулжа алаа…
дайруулжархёод тэрьедэшэhэн жолоошониие милициин ажалшадай
бэдэржэ, мyрдэлгэ хэжэ байхада, багаханшье hаа дуулаhан, мэдэhэн
тухайгаа мэдyyлгэ бариха гээшэ шинии уялга ха юм, зyб гy?
Милициин ажалшадай гэртэтнай ерэхэ гэхые дуулахадаа айжа
абаhан Норжима мyнoo, нээрээшье, юу-хээхэниие ойлгожо абахадаа:
– Yглooдэр болохо гy? – гээдхибэ.
– Yглooдэр?.. Зай. Тиигээ hаа yглooгyyр манда ерэжэ ooр тухайгаа yyдэнэй харуулшан милиционертэ дуулгаарайш. Би бэшэ, ондоо
хyн байха. Шамайе хэрэгтэй таhалгада абаашажа оруулха. Шам тухай эндэ зон мэдээд байха, айлтагyй, Норжима.
– Yглooгyyр хэшээлдээ байха ёhотойб, хэдэн yдэр hургуулидаа
ошоогyйб. Yдэ багаар ерэхэдэ болохо гy?
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– Баhа татляа гаргажа байнаш, Норжима. Яахаб теэд, шинии
хеэр болог. Yдэрэй нэгэ часта гэжэ гэлсээ hаамнай ямар бэ?
– Хоёр сагта.
– Баhа юундэ гээшэб?
– Yрдихэгyйб, аяар зургаан хэшээлтэйб.
– А-а. Зай, хоёр сагта гээд бэшэhyy. Тиигэбэл, шагна намайе.
Та-ак… Будаева Норжима, № hургуулиин 9 классай басаган, уржадар тохёолдоhон харгын аюул тухай милицидэ мэдээ yгэхэеэ
yглooдэр, yдэрэй 14.00 сагта ерэхэ гэжэ бэшэбэб. Зyб гy, ондоо болгохогyй гyбди?. А-hаа… Тиигээ hаа, мyнooдэрэй 02 телефоной номерые сахин харагша, милициин лейтенант Лисицын. Зай, танилсаба
гээшэбди, Норжима, yглooдэр болотор, баяртай…
Эдирхэн наhан соогоо юушье yзooгyй байhан Норжима, hая
yзэhэн гайтайхан аюулай yйлэ хэрэгтэ сохюулхаhаа гадна, yшoo милицидэ ошожо энээн тухай гэршэлгэ yгэхэ болоходоо, энэ hyниие
дахинаа унтангyй тооной yнгэргэжэ, эжыгээ hанаа yнooн болгобо.
Мyн ямар ушараар милицидэ ошохоёо байhан тухайгаа дахинаа
хэндэшье хэлэбэгyй. Теэд юун гээдшье хэлэхэбши даа, хэлэхэшье
байhан юумэнинь гэхэдэ нэгэ hонин, хyн зоной гайхахаар, этигэхээр
бэшэ юумэн байха…
Yглooдэрынь Норжима ерэхэ гэhэн сагтань милицидэ ерэжэ,
yyдэнэй хажуудахи албашанда ooр тухайгаа мэдyyлбэ. Тэрээниие
хyлеэжэ ядашаhан хэбэртэй, нэгэ yндэр, маряашаг бэетэй милиционер тэрэ зуурандаа хоёрдохи дабхарай хэрэлсы руу тyргэн буун
ерэжэ, Норжиматай уриханаар мэндэшэлэлсээд, кабинедтаа уриба.
Хоюулан hубарилдаhаар хоёрдохи дабхарта гаража, тамхинай утаанай шэнгэшэhэн багахан таhалгада оробод. Ехээр сэнтэшэhэн гансахан сонхоор наранай элшэ муухан ородог байгаа хаш – таhалга соо
зайн гал аhана. Нэгэ хэды хуушаншаг стулнууд тээшэ кабинедэй эзэн
заажа, басаганда hуухыень дурадхаба. Энэ хyн Норжиматай хooрэлдэхынгoo урда нyхэр басагантайнь тохёолдоhон авариин мyрдэлгые
бэе дээрээ даажа абаад байhан милициин майор Свистунов гээшэб
гэжэ танилсаба. Басаганhаа yсэгэлдэрэйнь хэлэhэн юумыень дахинаа барандань яаралгyйхэн hуража бэшэhэнэйнгээ удаагуур:
– Зай, Норжима, шиниингээ хooрэжэ эхилхые ехэтэ хyлеэжэ
байнам. Уржадар телевизорээр дамжуулhан мэдээсэлнyyд дээрээ
балайшье мyртэй юумэ нэмэжэ шадаагyй байнабди. Мyнoo яаралта yгы. Болоhон, хараhан ушарыень барандань hанажа yзыш даа.
Ашаанай машина тyлеэ гy, али оодохон модо ашаад ябаhан гэжэ мэ95

дэнэбди; аюул болоhон газарта бага зэргэ хибэдэhэн, холтоhон yлэнхэй байгаа. Теэд саашань? – гээд, милициин майор басаганhаа харюу
хyлеэн дуугай болошобо.
– Би… хибэдэhэ хараагyйб. Машинашье хараагyй хаб, нюдэмни муу харадаг. Ханда минии зyг урдахана хyгжэмэй hургуулиhаа
гаража ошоhон байгаа. Тэрэниие хyсэхэ hанаатай, yшoo холохоно, харгы тээшэ гyйжэ ябааб… Энэ yедэ томо машинын хаахинуур
муухайгаар тормозлохые, басаган хyнэй шанга гэгшээр хашхархые
дуулааб. Зyрхэмни ёг гээд абаа, Хандын хашхархые hайса таняаб.
Hyyлээрнь ондоо хyнyyд хашхаралдаа. Айгааб… Магад, Ханда
бэшэ, эндyyрhэн байжа болооб гэжэ hанан, яаралгyйхэн дyтэлхэдoo,
харгын захада хэбтэhэн хyниие Ханда гэжэ дyтэхэнэ хэбтэhэн скрипкээрнь танижа абааб. Би ондоо юушье хараагyйб, юушье мэдэнэгyйб. Арай шамайхан, мэдээ табихын наана тэндэhээ саашалхадаа,
«Hалаа, hалаа, хайран басаган» гэжэ хэнэйшьеб шангаар дуугаржа
байхые бyyр-тyyр, зyyдэн мэтэ дуулажа байгаа hэм. Хайшан гэжэ
гэртээ ерэhэнээшье балай мэдэнэгyйб. Унашахагyй гэжэ, хоёр гараа
раа хэрэлсын барюулда аhалдашоод ooдoo гаража ябатараа, хyршынгoo хyбyyнэй yyдээ нээн гаража ерэшэхэдэ, мэдээгээ табин тэндээ унашаhан байгааб. Би тиихэдэ Хандын тэрэ дороо yхэ… наhа
барашаhан тухайнь мэдээгyй байгааб…
– Наа, бари, Норжима, энэ уhа уужархи, дээрэ байха. Бэеэ бари.
Ехэхэн муу юумэ yзэбэ гээшэш, теэд яахабши. Hooргoo юумэн тэхэрихэгyй ха юм даа, – гэжэ майор Свистунов, арай уйлашахын тэндэ боложо байhан басагые аргадажа, нэгэ бага дуугай байба. Стол
дээрэ хэбтэhэн пачка тамхин тээшэ гарынь ошобошье, басаганай хажууда татажа болохогyй гэжэ hанажархёод, болибо. Байтараа:
– Норжима, ши маанадта юу дуулгахаа hанаа hэмши? Бy яараарайш, hайса бодожо дуугараарай, зай гy? Би шамайе яаруулнагyйб.
Харгы дээрэхи хибэдэhые ши ойлгожо харахаар бэшэ байгааш, харанхы болошоод байгаа. Ашаанай машина хараагyйб гэбэш. Мyн
Хандын хашхархаhаа ба хажуудань хэбтэhэн скрипкэhээ ондоо юумэ
хараагyй шэнгеэр хэлэнэш. Теэд юу хараhан болонош? – гэжэ гайхаба.
Уhа yгэhэн милиционертэ баярые хyргooд, Норжима:
– Нээрээ би ашаанай машиные ойлгожо yрдеэгyйб, алил тэдээнэй
харгыгаар гyйлгэлдэжэ ябадаг хада. Харин тэрэ намда харагдаагyй
машинын шангаар, аймшагтай муухайгаар тормозлоhониинь мyнoo
болотор толгой соомни элихэнээр дуулдажа байдаг. Энээн тухай
танда хэлэхэ гээ hэм, – гэбэ.
96

– Ойлгоногyйб шамайгаа. Машиные хараагyйш, тормозлоhыень лэ дуулааб гэнэш. Юун гэжэрхибэш иихэдээ? Хэлэлши, Норжима, ши машинын тормозлоhон ба Хандын хашхарhан абяануудhаа
ондоо юушье дуулаагyй гyш? Yгы? А-hаа… ашаанай машина хараа
гyйш, тиимэhээ ямар тyхэлэй байгааб гэжэ баhа хэлэжэ шадахагyй
байнаш, зyб гy? Халаг… Yсэгэлдэр маанадта хоёр эхэнэрнyyд энэ
болоhон авари тухай мэдээ оруулба гээшэ. Наhажаал эхэнэр хонходоходоо, Хандын машинада дайруулжа байхада дyтэхэнэ байhан тухайгаа, мyн ГАИ-н ажалшадай ерэхэдэ ашаанай машина энэ басагые
дайраа гэжэ дуулгаа hэм гэжэ hануулхынгаа хажуугаар, yшoo нэгэ
багахан зyйл тухай дуулгаа. Басаганай хашхархатай зэргэ… Хандын
гэе даа… хоёр эрэшyyлэй хашхаралдахые гy, али томоор хараалсахые дуулааб гээ. Тэрэ yедэ ойро тойрон эрэшyyл байгаагyй гэжэ
мэдэнэбди, тиимэhээ кабина соохи жолоошон, мyн хажуудань hуулсажа ябаhан хyн хашхаралдаhан байгаа хаш. Хyнyyд хадаа, хyниие
дайража байхадаа, айжа абаhан байгаал юм бэзэд. Ши нyхэр басаганайнгаа хашхархые hайн дуулаhан байнаш, теэд хажуугаарнь yшoo
эрэшyyлэй хашхаралдахые, магад, хоорондоо юу гэжэ дуугаралсажа
байхыень дуулалсаагyй гyш?
– Yгы.
– Yгы? Зай, энэш энэ гэлэй. Энэ зyйл манай мyрдэлгэдэ балай
ехэ туhа мyнoo дээрээ хэнэгyй. Харин yсэгэлдэр маанадта ерэhэн нyгoo эхэнэрынь ехэ шухала юумэ дуулгаба гээшэ. Ашаанай машинануудые бага зэргэ танидаг байжа, тэрэ авари хэhэн машина «ЗИЛ»
тyхэлэй байгаа хаш гэжэ хэлэбэ. Тэрэ эхэнэртэл адли «ЗИЛ» машина
харааб гэжэ шинии мyнoo хэлэжэ байгаа hаашни, маанадта ямар ехэ
туhа болохо байгааб. Хоёр хyнэй адли хэлэжэ байха гээшэшни, нэгэ
хyнэй маргажа байhанда оробол ондоохон. Тиимэhээ, Норжима,
yшoo дахин hайса бодожо yзэлши, магад, холоhоошье hаа, «ЗИЛ»
тyхэлэй томо машина хаража yрдиhэн байгааш? Машинануудые хэр
зэргэ танидагбши? Ямархан машинын тормозлохые дуулаабши?
– Yгы, би ямаршье машиные хаража yрдеэгyйб, ашаанай машинануудые илгаруулжа шададагшьегyйб. Шэхэндээ гансахан харша,
хаахинуур муухай тормозой абяае хадуужа абааб.
– Норжима, хэлэ, хэлэ, юу гэхэеэ hанаа hэмши. Шамайе таhалдуулhандамни хyлисooрэй. Шинии тэг-маг гэжэ байхада, магад,
туhалхадаа болохоб гэжэ hанааб. Харин мyнoo ойлгожо эхилхэдэмни, нэгэ hонин ушар тухай хooрэхoo hанаал хаш. Дууhан хэлээрэй,
хамаагyй, айлта, гайхаха юумэниинь yгы, зай гy? – гэбэ Свистунов.
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Норжима нюдэнэйнгoo шэл заhажа:
– Би мyнoo айхаяа болижо эхилэнхэйб. Харин энээхэниие, нэгэ
тиимэ бэлээр ойлгогдохоор бэшэ hонин юумые, анха тyрyyшынхиеэ
hyниин тэн багаар гэнтэ ойлгожо абахадаа, ехээр айжа, эжытэеэ сугтаа таhалга соогоо yyр сайтар yнгэргoo hэм. Муухай абяан – доодо
нотониинь нэгэдэхи октавын Си-бемоль, дээдэхинь – хоёрдохи октавын Ля. Би хyгжэмэй hургуулида hурадагби гэжэ танда хэлээ hэм.
Пианино дээрэ наададагби. Хyгжэмэй талаар хурса… hонор шэхэтэй гэжэ хэлсyyлдэгби. Иимэ зонууд тиимэшье олон байдаггyй. Ханда скрипкэ дээрэ наадаха, тэндэ ехэхэн hонор хyгжэмшэн байха ёhотой гээшэ, тиимэhээ намда ходо атаархадаг hэн. Хандые дайраhан
машина тормозлоходоо Си-бемоль – Ля нотонууд дээрэ абяа гаргаа.
Хyгжэмэй иимэ интервал гэжэ бии юм. Юун гэхэб даа… юрэнхыгooр
хэлэхэдэ… нотонуудай хоорондохи зай гэел даа. Би пианино дээрэ
шалгажа yзooб, тон зyб байшоо. Мyнooшье болотор шэхэндэмни
эли дуулдадаг, энэ наhандаашье мартахагyйб. Хаанашье ябаа hаань,
тэрэ машиные тормозлохоорнь таажа шадахаб…
– Байза, байз… Абсолютнэ слух… баахалдай гy, али заан шэхэн
дээрэ гэшхэжэрхёо… Хyнyyдэй иимэрхyyгээр хooрэлдэжэ байхые
дуулаhан байналби. Норжима, шимни иихэдээ… тэрэ «ЗИЛ»-ые
тормозлохоорнь танижа шадахаб гэбэ гyш, зyб ойлгоо hаамни?!
– А-hаа.
– Юун гэжэрхибэш иихэдээ?! Юун hонин юумэ дуулажа байна
гээшэбиб!? Тормоз… нотонууд… Хэдэн олон машинануудhаа илгаруулжа шадахаб гэжэ гy?
– А-hаа…
Хори гаран жэл соо мyрдэлгэ хэжэ байhан милициин майор
Свистунов хэды орёо, гайхамаар, hониншье ушарнуудтай дайралдажа yзэhэншье hаа, мyнoo энэ басаганай хooрэжэ байхые шагнажа
байхадаа арай шамайхан гэжэ хоёр шэхэнyyдтээ yнэншэнэ ха. Харин
Норжимагай yшoo саашань нэгэ hонин, эхи-захагyй юумэ хooрэжэ
эхилшэхэдэнь, бyришье гайхажа абаба.
– НЛО гээшэ бии юм гy, yгы юм гy гэжэ байгаад hаяхана класс
соогоо бидэ арсалдаа hэмди. Саhан хyн гээшэ бии юм гy? Бурхан
тэнгэридэ байдаг юм гy?.. Тархи толгойн эрьелдэшэхээр асуудалнууд. Зyгooр хyн наhа барахаа байhанаа уридшалан мэдэжэрхидэг
лэ ха. Yгышье hаа, ямар ушарhаа, ямар шалтагаанhаа боложо гэжэ.
Юундэ хаб? – гэжэ байжа Норжимагай мyнoo тад ондоо юумэн тухай дуугаржа байхада, юушье ойлгоогyй hаа, Свистунов энээнииень
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дуугай байжа yнгэргэбэ. Энээхэн эдир басаганай нюур шарай адаг
лахада, досоонь ехэхэн лэ хyлгooтэй, hyyлшын yдэрнyyдтэ yзэhэн,
хараhан yйлэ хэрэгyyд сэдьхэл, зyрхэн соонь гyнзэгы сараа yлooжэ
шадаад лэ байна хаш гэжэ милициин майор ойлгоно. Теэд яахабши,
иигэжэл хyн гээшэ бага наhантаяа нэгэтэ хахасажа, хyшэр хyндэ,
жаргаланта-зоболонто ехэ наhанай харгыда ородог гээшэ ааб даа.
Байтараа Норжима авари болохын урда yдэрынь Хандында
ошоhон, тэрээнэйнгээ зyhэ шарайгаа хубилгашоод скрипкэ дээрээ
хоёр харша нотонуудые наадажа ядажа байhан тухайнь Свистунов
та хooрэжэ yгэбэ...
– Норжима, шинии хэлээшэ тэрээхэн нотонууд, yнэхooрoo,
«ЗИЛ»-эй тормозлоhон абяантай тон адли гэжэ гy?
– А-hаа, теэд консонанс бэшэ, диссонанс байгаа ха юм, ойлгоно гyт? Диссонанс гээшэш машинын тормозлоhонтой адли муухай
абяан гээшэ. Тон зyб, эндэ нэгэдэхи октавын Си-бемоль, хоёрдохи
октавын Ля нотонууд байгаа. Ута интервал, yшoo эдээнэйш хоорондо – глиссандо байлсаа.
– Норжима, шимни бага зэргэ намдаа ойлгогдохоор дуугарыш даа.
Хyгжэмшэн басаган хэлээшынь дуулабагyй хабэртэй:
– А? Юундэ хаб? Ойлгоно гyт, урда тээнь хyндooрoo мугжуу
нотонуудые скрипкэ дээрээ яhала наадажа байдаг Ханда, тэрэ yдэр
тэрээхэн диссонанс интервалда ерээд лэ, хургануудынь hалганал
даад, саашаа наадажа шадахаяа болишоо. Yшoo намда хэлэжэ байгаа hэн: «Орхихо гэхэдэмни, нэгэ юумэн саанаhаан «yгы, дабажал
yзэ» гэhэншyy байгаа. Тиигэжэ энэ болотор тухашаралдабаб. Дабажа шадахагyй байнаб, диилдээб», – гэжэ. Харин тэрээхэн диссонансые диилэжэ шадаhан, дабажа саашаа гараhан байгаа hаа, Ханда,
магад, авариhаа гарсалдажа, амиды yлэжэ шадаха байгаа. Юундэб?!
Ойлгобо гyт, yнэхooрoo хyн тyрэлтэндэ юртэмсын танигдаагyй,
таагдаагyй юумэд гээшэ yшoo олон байнал ха. Та НЛО-до этигэдэг
гyт, хаража yзooгyй hэн гyт?..
…Hyyлдэнь, yшoo эдирхэн, оройдохоноо 15 наhандаа ябаhан
басагые ябуулжархёодшье байхадаа, Свистунов тэрээнэй хooрooе
толгой соогоо болбосоруулжа, таhалга соогоо yни удаан тамхилжа hууба. Милициин ажал – мyрдэлгэ хэхэ гy, али хyгжэмшэн байха
гээшэд тад ондоо ажал-мэргэжэлнyyд хаш гэжэ шэбшэхэ хоорондоо, тэрэ Хандатай, аварида орохынь урда yдэр тохёолдоhон hонин гэгшын ушарые юрэдoo тоонгyй байжа, худал хуурмаг юумэ
гэхын аргагyй хаш гэжэ бодоно. Нэрээшье гайхалтай. Газар дэлхэйн
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нюруугаар гэшхэлжэ ябахада, гайхажа гэлымэ юумэн олон лэ ха.
Ном соохи гурбан хабтигар хуудаhан хэды шэнээхэн зузаан бэ, тэды
шэнээхэн лэ зузаахан хэмжyyрээр Нара юртэмсын нюусые хyн тyрэл
тэнэй мyнoo сагта арай шамай таажа шадаад байhыень, энэ Хандатай тохёолдоhон ушар, мyн бэшэшье ондоо иимэрхyy танигдаагyй
ушарнууд гэршэлдэг ха...
Норжимагай милицидэ ерэhэн yдэрhoo хойшо арба гаран yдэр
yнгэршэбэ. Свистунов басагантай хахасахадаа, ямаршье сагта дахинаа дуудахадаа болохоб, ерэхэ ёhотойш гэhэн байгаа. Тиимэhээ
Норжима нэгэтэ тэрэ танил милицидээ дахинаа дуудуулхадаа ехэтэ
гайхабагyй.
– Норжима, мyнoo дээрээ бидэ арбан юhэн «ЗИЛ» тyхэлэй машинануудые хараадаа абаад байнабди. Эдээн соо Хандые дайраhан
машина сохом байлсана хаш, тиимэhээ одоо шиниимнэй туhа эндэ
ехэ хэрэгтэй болоод байна. Ямар yнгэтэй, ямар номертой машинын
байhые гэршэлхэ хyнэй yгы байхада, ши, нээрээhээ, тэрэ… тэрэ…
нотонуудайнгаа, абсолютнэ слухайнгаа хyсooр нyхэр басагыешни
дайраhан машиные тормозлохоорнь таажа шадахадаа магадгyйш.
Тиимэhээ бидэ yглooдэр, yдэшын зургаан сагта, авари болоhон газарта арбан юhэн машинануудые хоёр дахин удаа удаагуур ябуулха,
тормозлуулхабди. Ши тиихэдэ, тэрэ yдэшэлэн тээ хаана ябажа байгаа
hэмши, тэрэл газартаа байжа машинануудые шагнаха болоолтойш.
Ойлгосотой гy? Хажуудашни би байлсахаб, мyн гэртэхинhээшни хyн
байлсахадаа болохо. Маанадта ерэжэ тэрэ авари тухай yнэншэлгэ бариhанаа мyнoo болотор гэртэхинhээ нюужа ябаагyй, хэлэhэн байгаа
бэзэш, а?.. Тиибэл болоо гээшэ, – гэжэ майор Свистунов хэлэхэдээ:
– Зай, Норжима, yглooдэр yдэшэлэн болотор баяртай. Зургаан сагта,
бага зэргэ эртэшэг ерэхэдэшни болохо, – гэжэ нэмэбэ.
…Yбэлэй сагай эгээ богонихон yдэрэй нэгэн дууhажа, харанхышаг боложо байхада, сугларха гэhэн газартаа олон гэгшын «ЗИЛ»
тyхэлэй, бэшэшье милициин, ГАИ-ин машинанар, энэ ушарта хэрэгтэй хyн зон сугларшанхай, энээгyyр харгылжа ябаhан юрын зониие
гайхуулжа байбад.
«ЗИЛ»-нyyдшье хойно хойноhоон hубарилдан ябажа, тормозлохо газартань тормозложо эхилбэд. Майор Свистунов хажуу тээhээ
Норжимагай нюур шарайе hэмээхэн адаглана. Наймадахи машинын
тормозлохотой зэргэ Норжима хоёр шэхэнyyдээ гараараа бyтyyлэн
хажуудань байhан эжынгээ энгэртэ толгойгоо нюушаба. Ольга Тармаевнагай Свистунов тээшэ харан, юушьеб хэлэхээ hанахадань,
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тэрэнь юунэй боложо байхые ойлгожорхинхой, Норжимае бyхы машинануудай yнгэржэ гаратарнь шагнаха ёhотойш гэжэ гуйба. Машинануудшье хуу барандаа yнгэржэ, хоёрдохиёо харгы дээрэ жэрылдэн
зогсобод. Энэ удаагуур машинануудые байра байраарнь hэлгэсэл
дyyлжэ, Норжимагай тyрyyн таажа абаhан «ЗИЛ»-ые хойхонуур,
арбан зургаадахи болгожо табибад. Теэд эдир хyгжэмшэн энэшье
удаагуур энэл «ЗИЛ» Хандые дайраhан машина гэжэ таажа шадаад
байба…
Норжимагай дахинаа эндэ хyн зониие гайхуулжа-гэлылгэжэ
байhыень дурдаад яахабибди, зyгooр нэгэ хэды хоногой yнгэрhэн
хойно Свистунов басагые кабинедтаа урихадаа:
– Норжима, ши бидэндэ аймшагтай ехэ туhа хyргэбэ гээшэш.
Шиниингээ туhаар Хандые дайраhан машиные элирyyлжэ шадаабди. Мyрдэлгэ хэхын yедэ yшooшье ондоо гэршэлгэ болохо шалтагаа
нууд гаража ерээ. Авари хэhэн жолоошон мyнoo гэм зэмэеэ барандань бэе дээрээ даажа абаад байна, – гэбэ.
– Город соогуур ямар олон машинанууд гyйлгэлдэжэ ябадаг гээшэб, тэдээн сооhоо авари хэhэн ганса машиные тухайлжа оложо шадаад
байхаартнай би hая yдэшэлэн гайхажа байгаа hэм, – гэбэ Норжима.
– Hэ, юу хэлэнэ гээшэбши. Энэшни бидэнэй yе наhаараа хэжэ
байhан ажал гээшэ. Харин бидэ, Норжима, шамаараа ехэтэ гайхажа,
омогорхожо байнамди. Нээрээшье, хэдэн мянган машинуудай город
соогуур гyйлгэлдэжэ, хуу баран ондо ондоо абяа дуутайнууд байхада, арбан табатайхан басаган гансаханииень тормозлохоорнь таажа
шадаха гэжэ! Гайхалтай, гайхалтай! Ши бидэ хоёр ажалаараа, бэлиг
талаанаараа гэхэ гy даа, тад ондоо хyнyyд хабди. Шам шэнги хyнyyд
лэ ёhотой ехэ хyгжэмшэн болодог байгаа хаш. Атаархажа байнам.
Энээхэн нэгэ хэды yдэрнyyд соо хyгжэм, соёл гээшэдтэ нэгэ ондоохоноор хандажа эхилжэ байна хаб гэжэ досоогоо мэдэржэ захаланхайб. Нээрээшье, опера, балет, yшoo… байз… а-а, симфоническэ
хyгжэм гээшэдые мэдэхэгyй хадаа, юуншье юм ааб даа эдэмнай гэжэ
бододог байшооб. Yдэр бyхэндэ авари, алалга, хулгай худал… энэл
гээшэ маанадайшни «хyгжэм, соёл» гээшэдынь… Норжима, ши ехэ
хyгжэмшэн болохош, би гайханагyйб. Би энээнhээ хойшо шамаараа,
шиниингээ амжалтануудаар hонирхожо байхаб, болохо гy? Ши тэрэ
консерватори гээшыень дyyргэхэш, харин би тиихэдэ пенсидэ гарашанхай, ашануудаа дахуулаад, нэгэ тээ, нэгэ томо hайхан ордон соо
шиниингээ пианино дээрэ наадахыешни шагнахаяа ерэжэ байхабди,
– гэжэ байхадань, Норжима милициин майорые таhалдуулжа:
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– Энэ удаагуур пианино гээд бэшэ, фортепиано гэжэ хэлэхэ ёhотой юм, – гэбэ.
– Ха-ха, гэжэ. Тиимэл байха hэн. Бидэш иимэл зон ха юмбибди.
А, теэд юундэ… фортепиано?
– Концерт гээшые пианино дээрэ бэшэ, фортепиано дээрэ наададаг юм.
– А, ойлгосотой. Хадуужа абаха байна… – Свистунов гарайнгаа часы абажа, – Норжима, би шамдаа, туhалhандашни гэжэ yшoo
дахин ехэ баярые хyргooд, бурханай хайраар yгтэhэн талаан бэлигтэшни доро дохёод, ooрынгoo зyгhoo энээхэн бэлэг барюулхыемни
зyбшooгыш. Бy арсыш даа, аба. Hайн, бyхэ часы юм, хорёод жэл
соо зyyжэ ябанам. Залуу ябахадам, hайн ажаллаhанайм тyлoo гэжэ
ноёднай бэлэг болгон барюулаа юм hэн. Харин байтараа МВД-hээ,
манай министерствын зyгhoo, шамда шан барюулха байха гэжэ найданабди, зууршалга баригданхай, – гэбэ.
…Hyyлдэ, Норжимае милициин байшанhаа гаратарнь yдэшэhэн
майор Свистунов, хэрэлсы дээрэ тамхияа аhаажа, басаганай хойноhоо далда ороторнь удаан харан тэндээ зогсоо hэн…

ХАДУУРHАН ХАРГЫ
Трамвайн сонхын шэлэй саана тyмэн зоной шоргоолжондол адли
yймэлдэжэ байхые хэлэглэхээршье бэшээр хаража байhан Дэмбэрэл
гэнтэ мэдээ ороhон юумэндэл, yyдэнэй хаагдахын тэндэ, арай шамай
yрдин hyрэжэ трамвайн буудал дээрэ буушаба. Ажалhаа гэртээ харижа ябаhан тэрэ хахад харгы дээрээ юундэ, хайша хэрэгээр бууhанаашье хyсэд ойлгобогyй. Юрэдoo, трамвайн буудалай газарта олон
зоной хooрсэгэнэлдэжэ байхые харахадаа, бууха, эдээн соогуур ooрoo
ooрhooн хоргодожо yгы болошохоо hанаа ха. Энэнь зyб байхадаа
шье болохо, юуб гэхэдэ, Дэмбэрэлэй досоо ехэхэн муу ябагдана. Yгы,
таанад, Дэмбэрэлые архиин тулам боложо hалаhан аад, мyнoo мангарhаа yхэхoo ябана гэжэ бy hанаарайгты. Энэмнай огто архи уудаг
гyй хyн юм. Зyбынь хэлэхэ болоо hаа, архинhаа гаража, hyyлэй зургаан жэл соо амсахаhаа байха, yнэрынь абахадаа оро hэегyй зайлажа ошодог хyн байха. Харин Дэмбэрэлэй сэдьхэл, бэе муудаhан yйлэ
хэрэг ажал дээрэнь, заводто, hаяшаг тооной, yдэhoo хойшо тохёолдоо юм. Тэрэнээ мартажа ядахадаал, трамвайhаа гэнтэ эндэ буушаба
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хаш. Олон хyн соогуур, аралжаа наймашадай эд бараа хараашалжа
ябаhаар, магад, hамааржа, бага зэргэ hанаагаа тэгшэлээд, гэртээ, заводой ажалшадай хамтын байрадахи нэгэ багахан таhалга соо байдаг
hамган, хоёр yхибyyдтээ ошохо бэзэб гэжэ hанаhан байжа болоо.
«Яахадаа, яахадаа би иимэ талаангyй хyн гээшэбиб?» – гэжэ
бодоhон Дэмбэрэл хармаанhаа тамхяа гаргажа, яаралгyйхэн татажа оробо. Энэ yедэ хажуудань нэгэ наhажаал буряад эхэнэр бии
боложо: «Хyбyyн, толгойшни муухан гy даа? Миниингээ архи аба,
манай Улаан-Yдын», – гэбэ. Тэрэ эхэнэр тээшэ Дэмбэрэл хооhон
нюдooр хаража, дуушье гарангyй, толгойгоороо «yгы» гэhэн тэмдэг
yгэжэрхёод, саашалхадань: – «Абахаа hанаа hаа, намдаа ерээрэйш.
Наhаараа эжытэйшни сасуу байхаб, шамайе мэхэлхэгyйб даа. Минии архи нээрээhээ hайн», – гэжэ хойноhоон дуулдаба. Зyгooр энэ
танигдаагyй эхэнэрэй яряа сооhоо «эжытэйшни сасуу байхаб» гэhэн
yгэнyyд Дэмбэрэлэй зyрхые хадхаад абаба.
«Нээрээшье наhаараа эжытэймни сасуу ха. Hонин лэ саг болошоо… Минии эжы амиды мэндэ ябаа hаа, орой заяандаашье, хооhон
нюсэгэн, туража yхэжэшье ябаа hаа, хyнэй хyбyyдтэ архи абахыень
дурадхажа байхагyй hэн», – гэжэ Дэмбэрэл бодоходоо, эжынгээ гунигаар дyyрэhэн дyрсэ шарай нюдэнэйнгoo урда yзэхэдэл гэбэ.
Аралжаа наймаашад трамвайн буудалай захада багтахаяа болиходоо, саашаа холохоно хyрэтэр жэрыжэ ошонхой. Эндэ ямар яhатан зон, юун ганса yгыб? Хуушан малгай, жэбэрхэй хадааhан, эдихэ
хоолшье байна, барандаа сугтаа yйлсын тооhо шорой боложо, хyнэй
хyлooр тооной зэргэлжэ табяатайнууд. Мyнгэ баялигта обтоhон зон
юунhээшье гайхаха, зэбyyрхэхэеэ болинхой хаш. Зyгooр энэ хyшэр
сагта, салин мyнгэнэйнгoo дуталдахада, ядаржа зобоходоол зарим нэгэниинь зунай ааяма халуунда, yбэлэй хyйтэндэшье yйлсэдэ
наймаа хэжэ, хоолойгоо тэжээнэ ха гy? Наймаа хэгшэдэй ехэнхинь
залуушуул – зyyн зyгэй яhатан зон, буряадууд. Залуу ябагдахада,
шуhан халуун, харин наhанай ошохо бyри байгаали хатуухантай буряад газар дайдаар yбэлэй бyхэлиин yдэрнyyдтэ газаа зогсохо гээшэ?.. Hyyлдэ харюуниинь гаража ерэхэл ха. Яhа мyса yбдэжэ, бэеын
доройтоод байхада, ямаршье ехэ мyнгэн, эд бараан хyндэ хэрэггyй
бологдошодог байха.
Дэмбэрэл эдэ наймашадай саада захада хyрэжэ, тэндэ байд гэжэ
байhанаа, тамхинайнгаа yлэhые хyлooрoo гэшхэжэ унтараагаад,
hooргoo яаралгyйхэн алхалшана. Yглooгyyр ямар хyхюyн хyн бодожо, унтажа хэбтэhэн хоёр yхибyyдээ, мyн ажалдаа ошоходоо, hамга103

яа таалаха гээшые мартажархёод байhан тэрэ, энэ удаагуур хани
нyхэрoo шоб байса таалажархёод, дорюун хyнгэнooр автобусай
буудал тээшэ гэшхэлжэрхёо hэн. Ямар шалтагаанаар тиимэ хyхюун
ябагдааб гэхэдэ, Дэмбэрэл мyнooдэр мэнэ-мэнэ баригдажа дyyргэhэн зургаан дабхар гэртэ гоё, hайхан ooрын хоёр таhалгатай байратай болохо гэhэн yнэмшэлгэ саарhан, тэрэ ордер гээшыень гартаа
абаха ёhотой байгаа. Yнгэрhэн hарада энэ шэнэ гэрэй байрануудые
ажалшадтаа хубааха гэhэн зарлигаар соносхогдоhон ехэхэн шууяатай заводой цехэй хамтын суглаан дээрэ оройдоол табан жэл эндэ
ажаллажа байhан токарь Дэмбэрэл ехэхэн талаантай байжа, yсooхэн
хyнooр буридэhэн хуулбариин эгээ hyyлдэ оролсожо шадаhан юм.
Тэрэнэй мастер Иван Филипповичай шангахан оролдолго эндэ байhан гэжэ тэмдэглэе. Тэрэ суглаан дээрэ мастерынь ямараар буряад
токарь хyбyyе дэмжэhэн гээшэб. Yлyy магтуулжа байхадаа, Дэмбэрэл
эшэжэ, аягyйрхэжэшье байгаа hэн. Зyгooр наhажаал боложо ябаhан
Иван Филиппович Дэмбэрэлые yлyy бэшэ, yнэн зyрхэнhoo магтаhан
байхадаа болохо. Юуб гэхэдэ, yе наhаараа заводто ажаллаhан тэрэ
энээхэн багахан болзор соо иимэ бэрхэ токарь мэргэжэлтэй боложо шадаhан хyн гээшые yзooгyй тооной юм. Архи тамхи гээшые
амандаашье хyргэхэгyй, абьяастай ажалшантай байхаhаа юун yлyy
юумэн мастер хyндэ байхаб? Табан жэлэй саана, нэгэтэ yглooгyyр,
цехтэнь буряад хyбyyн бии болошоод, Иван Филипповичтэ токарь
болохо ехэхэн хyсэлэнтэй байhанаа мэдyyлhэн юм. Ажаглахада,
хорёодхон наhатай хонгор залуу хyбyyн бэшэ, яhала наhаяа эдиhэн
хyн гэжэ хараhаар мэдэгдэжэ байгаа hэн. Гунигай тэмдэгтэй харахан нюдэд ба «хатуу харые» бариха яhала дуратай хаш гэжэ таахаар
нюур шарай yзэхэдoo, Иван Филиппович тэрэ зуурандаа энэ хyбyyндэ арсахаб, ондоо цехyyдтэ ошожо, бараг ажал бэдэрхыень ябуулхаб гэжэ hанаhан юм. Тэрэнэй Дэмбэрэлдэ ехэтэ этигээгyй хоёрдохи
шалтагааниинь гэхэдэ, нюунгyйгooр, сэхынь хэлэхэ болоо hаамнай,
буряад яhатан хyбyyн хаанаhаа токарь мэргэжэлээр ажаллажа шадаха hэм гэжэ бодошоо. Нээрээшье, энэ-тэрэ заводуудта, тyмэрэй ажал
хэлгэндэ, ехэнхидээ ород яhатан ажалладаг, харин буряадууд, Иван
Филипповичай мэдэхэдэ, хyдoo ажахыда, мал ажалда урагшатай
ябадаг ха. Теэд, яахабши, газар дээрэ ажамидардаг yй тyмэн арад
зондо oohэдтэнь тааруу нэгэ шухала ажал хэрэг, талаан бэлиг гэхэ
гy, илгаран гаража ерэшэдэг лэ хаш.
Зyгooр Дэмбэрэл тухай Иван Филиппович тон буруу бодошоhон
байгаа. Энэ хyмнай энээхэн наhан соогоо яhала нарин тyмэрэй ажал
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хэжэ yзэhэн, аймаг соогоо суута мyнгэ-алташа дарханай аша хyбyyниинь байшоо. Талаан бэлиг гээшэ, ходошье бэшэ hаа, угаа дамжажа ябахал байна. Гушан «гунан» наhан соогоо яhала муу-hайе
yзэhэн Дэмбэрэл (ехэнхидээ мууе yзэhэн гээд уридшалан хэлээдхие)
ooр тухайнь Иван Филипповичай юун гэжэ бодожо байhыень таажа
шадан, тэрээнэй аманhаа «yгы» гэжэ yгын унахаhаань урид:
– Намда бy арсыт даа. Минии тyлoo улайжа-сайжа байхагyйт
гэжэ найдуулха байнаб. Токарь ябажа yзooшьегyй hаа, тyмэрэй нарин ажал гээшые яhала хэжэ yзэhэнби. Тамхинhаа бэшэ, архи гээшые огто баридаггyйб, – гээ hэн.
Иимэ yгэнyyдые дуулаhан Иван Филиппович энеэбхилэн:
– Оо, бэрхэш, залуу хyбyyн. Юуншье hаань, сэхэ руунь дуугардаг хyнyyдтэ дуратай агшаб. Нээрээ, архи огто уудаггyйб гэжэ гy?
Энэ хороор хоолодоггyй хyниие мyнoo сагта олохонь тиимэшье
бэлэн бэшэл ха. Зай, тиигээ hаа, hанаhан hанаагаа бэелyyлжэ, дурлаhан мэргэжэлээ шудалжа эхилхэ болоолтойш, – гээд, Дэмбэрэлэй
гарые тиихэдэ шангаар бариhан юм.
Архи уудаггyй тухайгаа Дэмбэрэл зyб хэлээ. Гэбэшье, оройдоол нэгэхэн жэлэй саана энэ хорые орхиhон, тэрэнэй урда жэлнyyдтэ нилээдгyй архиншан байhан тухайгаа Иван Филипповичhээ нюуhан юм. Теэд
Дэмбэрэлые тэрэ yедэ ойлгохоор байгаа ааб даа. Гушан наhан хyрэтэрoo ганса сусал ябажа, архи-тамхи, тyрмэ-шорон гээшые hайса yзэжэ
ябаhанаа, эдэ бyгэдэhoo hалажа, мултаржа шадан, фабрикада ажалладаг, ooрhooнь нэгэ эгэшэ, дахуумал yхибyyтэй эхэнэртэй танилсажа,
yнишье болонгyй хамтаржа, hамганайнгаа багахан таhалгатай ажалайнь хамтын байрада ерэжэ байршаhан юм. Ойро зуура энэ тэрэ ажал
хэжэ ябаhанаа, yни холоhоо нааша токарь болохо гэhэн хyсэл hаналаа
бэелyyлхэ гэжэ, Иван Филипповичай даажа байдаг цехтэ ерэшэhэн лэ
даа. Тэрэ сагhаа хойшо yнгэрhэн энэ табан жэлэй хугасаа соо Дэмбэрэл
архи тамхи баридаггyй, бэрхээр ажаллаhан зандаа байжа, hамганайнгаа дахуумал yхибyyнэйнь хажууда ooрын yхибyyтэй боложо yрдиhэн.
Тиигэбэшье hамганайнгаа yнooхи багахан байрада байhан лэ зандаа.
Нэгэ талаарнь бодоходо, Дэмбэрэлэй шэнэ hайхан байратай
шyyд болошон байhанаа, тэрээнээ алдажархиhандаа мyнoo энэ
ехэхэн уруу дуруу болошоод, трамвайн буудалай газарые яаралгyй
алхамаар урагша-хойшонь хэмжэжэ байхыень ойлгожо абамаар ха.
Залуу наhанайнгаа хyйхэр ябадалые орхижо, амар заяагаа оложо,
ан-бун амгалан байдалаар тyбхинэжэ эхилhэн Дэмбэрэл хэды болотор заводой хамтын байрада олон зоноор тyрисэлдэжэ байха юм.
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Дэмбэрэл ooрыгoo hамааруулжа: «Намhаа yлyy, удаан саг соо заводто ажаллажа байhан зонууд hайн гэр байратай боложо шадангyй,
оошороо хyлеэлдэжэ хамтын байраар байна бэшэ аал?» – гээдшье бодоно. Теэд энээхэн шалтагhаа юм hаань юумые зyб тээшэнь ойлгожо
абаха байгаа, зyгooр… ондоо юумэн тэрэнэй сухалые ехэтэ мyнooдэр
хyдэлгэбэ гээшэ. Дээхэнyyр зиндаатай ноёд сайд ба тэдэнэй хажуугаар эрьелдэжэ байдаг билдагууша зонуудые Дэмбэрэл эндэ дурсахаа hанана. Иимэрхyy зонуудтай Дэмбэрэл бyри hургуулида hуража
байхадаа танилсажа абаа hэн, гэбэшье тэрээн тухайгаа hyyлэй жэлнyyдтэ мартаад шахуу байhанаа мyнooдэр дахинаа хоёр нюдooрoo
хаража, халуун шуhаараа мэдэрбэ гээшэ. Хэзээ хyн зон yнэн сэхээр,
билдагууша, хара hанаагyйгooр ябадаг болохо гээшэб? Магад, тэрэ
коммунизм гээшынь ерэхэдэ гy? Зоной архи тамхияа, аралжаа наймаагаа, досоохи «могойн эреэгээ» газаашань гаргаха гээшэнь yшoo
нэгэ мянган жэлэйшье yнгэрхэдэ болихогyй янзатай. Харин бyри
холо руу, hooргoo эрьежэ хараа hаамнай, одоо тэндэ, хyл нюсэгэн,
арай шамайхан ангай арhаар бэеэ оройhон зэрлиг хyнyyдэй хоорондо худал хуурмаг юумэнyyд гэжэ тон yсooн байhан байгаа хаш.
«Иван Васильевич ажалаа hэлгэнэ» гэhэн кинодол, тэрэ урдын зэрлиг сагай байдал руу ошожо болодог юм hаань, би ooрынгoo арюун
ажабайдал, аза жаргалые хоёр улаан гарайнгаа хyсooр оложо шадахадаал шадаха байгааб. Хэндэшье баhуулхагyй, доромжолуулхагyй
hэм, – гээдшье Дэмбэрэл бодохо юм. – Шоглоhон, намаар энеэдэ наада
хэхэеэ hанаhан хyниие yнэн сэхэ тулалдаанда дуудажа, тyбэнгынь тэhэ
бажуужа хаяха hэм. Зэрлиг ябадалшье hаа – yнэн сэхэнь yнэтэй!».
Харин мyнoo хэн юундэшье хориг хээгyй тэрэ зyг нэгэхэн yдэрэй
турша соо шэнэ гэр байраhаа hалахаhаа байха, арай гэжэ оложо шадаhан дуратай ажалhаа, юрэдoo, заводhоо хиидэшэхэдээ магадгyй
болошоод ябана. Энээндэ Дэмбэрэл мyнoo, эндэ зогсожо байхадаал
этигэжэ эхилшэнэ. Юрэдoo, yсэгэлдэрхэн жаа yхибyyндэл адли дэбхэрхэ собхорхын тэндэ байhан Дэмбэрэлдэ, юун, тэрэ yдэрэй тодхор
гээшэнь мyнooдэр дайралдашоо гy?
Yглooгyyр Дэмбэрэлэй Иван Филипповичтэй уулзахадаа, ордер
тухай hурахадань, тэрэнь: «Байзыш, юун яарал болооб. Би шамдал
адли, hаяхан ажалдаа ерээд байнаб. Байтараа профкомдо ошожо
мэдyyжэм. Шэнэ байра угаалганай болоходо, бидэнэйшни шамдаа
юухэн бэлэглээ hаамнай таарамжатай байхаб гэжэ намдаа hэмээхэн
шэбэнэжэрхёорой, зай гy?» – гэжэ энеэжэ байгаа hэн. Харин yдэ багаар заводойнгоо директортэ дуудуулhан Иван Филиппович yгы аад
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yгы болошобо. Yдын хоол барихаяашье ерээгyй. Hyyлдэнь цех соогоо бии болоходоо, Дэмбэрэл тээшэ сэхэ гэшхэлэн ерэжэ, уруу дуруу
юумэн хажуудань hуужа, тэрэниие ажаллажа байhан техникэеэ болюулхыень дурадхаба. Муу юумэ yзэhэн, нилээдгyйхэн хyнэй нюур
шарайшалжа hурашаhан Дэмбэрэл мyнoo Иван Филипповичhээ
hайн юумэ дуулахагyй байхаб гэжэ таажархёод, юу хэлэхыень хyлеэжэ хажуудань дуугай hуулсаба.
– Тэдэнэртэйш эсэтэрээ хэрэлдэжэ байhанаа ерэбэб. Нохойшье
хусаа гэжэ hанахагyй, хyниие хyншье гэжэ тоохогyй ноёд байна.
Хаяашань дээрэ ха энэ тушаалаа. Юрэдoo, заводhоошье болижо,
гэртээ шабгансатаяа хэрэлдэжэ hуугаашань дээрэ байха. Юун, пенсидэ гарашаhан би эндэ бэеэ зобоожо, нервэеэ hалгаажа байна гээшэбиб. Yглooдэртoo саарhа барихаб. Хромовтой хooрэлдэхэhoo
байха, тэрэниие харахашье дурамгyй. Yгы, тэрээхэн, Доржиевичые
харыш, хэн аад лэ, hyрхэй ноён болошооб гэжэ ooрыгoo hанана гy?
Балтаhа-а, гээрэй, – гэжэ байжа шуhа нюураараа гyйлгэшэhэн Иван
Филиппович гэмэржэ hууна.
– Иван Филиппович, юун, миниишни ордер hалашоо гy? –
гэжэ, доошоо харашоод, гараа тряпхада аршажа байhан Дэмбэрэл
намдууханаар hураба.
– Шимни ойлгоод байжа байна гyш? Дэмбэрэл, юушье хэжэ шадаагyйб, хyлисыш даа намайгаа. Шинии урда намда аягyй байна.
Теэд яаха болонобиб, хамтын суглаан дээрэ шамда гэжэ нэрлэгдэhэн
байрые ноёдууднай hэншье гэнгyйгooр ондоо хyндэ yгэжэрхёо юм
байнад.
– Ондоо хyндэ? Ондоо цех руу yгэжэрхёо гэжэ гy? Намда ороходоо удаан ажаллажа байhан, али, олон yхибyyдтэй хyндэ yгтoo гy?
– Hэ, тиимэ байhан hаань, Дэмбэрэл, сэхынь хэлэhyyб, би тэдэ
ноёдуудтайшни иимэ удаан хэрэлдэхэгyй байгааб. Ойлгоном, шамда
гэжэ нэрлэгдэhэн хадаа тэрэ байра шамдаал хyртэхэ байгаа, теэд
хyнэй ажабайдалда юуншье боложо магадгyй. Нэгэхэн yдэрэй, yдэшын туршадашье хyн гэр байраяа тyймэрэй галда алдажархихадаа
шье болохо гэжэ байха. Иимэрхyy юумэнэй, yгышье hаа, нээрээ,
шамда ороходоо yнинэй ажаллажа байhан тулюур байдалтай нэгэндэ ноёдуудай oohэдoo мэдээд yгэжэрхёо hаань, бидэ ухаагаараа
ойлгожо абаха байгаабди. Харин шинии байрые хэндэ yгoo гэжэ hананаш? Би hэмээхэнээр hураг доогуур дуулажа абааб. Заводой ажалшадта гэжэ баригдаhан гэр байрые хубаажа ядажа байхадамнай, хажуу тээhээнь хyнyyд хабшуулдана. Хэд бэ? Мyнooхил yндэр зиндаа
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эзэлжэ байhан ноёдууд. Hyyлшын гурбан yдэрэй туршада Хромовто
хонходоhон, ooртэйнь ерэжэ уулзаhан, мyн yшoo дээрэhээ шангахан
гар табилгатай саарhа бариhан хyнyyд наашаа харгылhан байнад.
Танижа байнам даа, танижа, иимэрхyy «ши – намдаа, би – шамдаа»
гэhэн ябадалнуудые энэ наhан соогоо оло дахин yзooб, – гэжэ байжа
Иван Филиппович сухалтай зандаа байна.
Ooртэнь гэжэ нэрлэгдэhэн ордерой гарhаань баагаар шахуу буляан
абагдажа байхада, Дэмбэрэл ахир ябадалаа харуулжа, амаашье нээнгyй
шалпиижа hууна гэжэ бy hанаарайгты. Нэгэн гэхэдэ, юун, Иван Филипповичтэ хашхаржа эхилхэ болоно гy? Yгы ааб даа, одоо энэ хyнэй
гэмынь эндэ yгы. Энээнhээ ехэ Дэмбэрэлэй тyлoo оролдолго гаргаhан,
тэрээндэ туhалхаа hанаhан хyниие олохогyйт. Хоёрдохёор, тэрэ ноёд-нохойнуудайшни oohэд хоорондоо тиигэжэ хooрэлдэшoo хадань,
дyyрээ гэжэ мэдэхэ юм. Тэдэнэй урдаhаа юуш хэжэ шадахагyйш, yшoo
ooрoo гэмтэй болоод, баhуулаад hалахаш. Зyб даа. Иван Филиппович
мyнoo Дэмбэрэлдэ hайн мэдэгдэхэ yгэнyyдые хэлэжэ байна.
Тугаарай Иван Филипповичые харамсаараа, ордероо алдаба
хаб гэжэ тухайлжа абабашье, тэрэ зуурандаа hахы hалаг болошоогyй hэн. Гэбэшье… удаан юумэн даасатай гэдэгтэл, байн байтараа
Дэмбэрэлэй сухалынь бэедээ багтахаяа болижо, гартаа баряад байhан аршуулаа углуу руу шэдэжэ, муухай гэгшээр хараажархёод, hуга
харайн бодошобо:
– Шyдхэрнyyд, шолмосууд, хэды болотор хyнэй шуhые hорожо
байхабта, таанадтай нэгэеэ хэлсэжэ hалахаб, – гээд, yyдэн тээшэ тyргэн гэшхэлшэбэ.
Хажуудахи нyхэрэйнгoo иигэжэ дуугараад ябашахыень хyлеэгээгyй байhан Иван Филиппович миин тэлмэрдээд тэндээ yлэшэбэ.
Табан жэл соо сугтаа ажаллажа байхадаа, Дэмбэрэлэй иитэрээ сухалдажа байха гээшые хаража yзooгyй наhажаал мастер, муу юумэн
модон хyлтэй гэдэгтэл, токарь хyбyyнэй урда сагуудта урагшагyйдэhэн наhанайнь намтар тухай хажуу тээhээ дуулаhан хадаа, тэрээндээ hанаагаа зобожо, хойноhоонь гyйшэбэ. Иван Филиппович Дэмбэрэлые газаа хyсэжэ, хоюулан шанга шангаар дуугаралсаhаар заводой директорэй таhаг руу тоншон бариншьегyй орошобод.
– Энэ иихэдээ юун боложо байнаб? – гэжэ хажуудахи таhагта
шууяанай болошоходо, hэргэлэн болошоод байhан Хромов ручкаяа
стол дээрэ шэдэжэ, гарнуудаа креслынгээ хажуудахи тохонобшуудта абаашажа, нюргаяа тэгшэлбэ. – Иван Филиппович, хэн таанадые
зyбшooлгyйгooр минии таhагта орохо гээб?
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Директорэй таhагта орошоходоо, тэндэ байhан таба-зургаан
хyнyyдэй нюур шарай шyбгэдэжэ абаhан Дэмбэрэл мyнoo Хромов
тээшэ харан:
– Иван Филипповичые юундэ дайраабта? Эндэ минии тyрyyлэн
орохые харана бэшэ аалта. Намайе зэмэлэгты, нyхэр директор,
нyхэд yндэр тушаалта ноёд сайдууд, yyдыетнай тоншонгyй, хажуудахи таhаг соотнай хэдэн час хyлеэжэ hуунгyй сэхэ орожо ерэшэбэб,
хyлисooрэйгты, – гээд, Дэмбэрэл толгойгоо дyнгэд гэбэ.
– Ши хэн гээшэбши?! – гэжэ шэлэ хyзyyгээрээ шуhа гyйлгэжэ
эхилhэн директор столоо шаан бодошобо.
– Юрий Александрович, энэ хyмнай мyнooдэр ордерhоо hалашаhан, манай суута токарь Цынгунов гээшэ, – гэжэ Иван Филиппович
дуугарба. – Шэнэ гэр байратай болохо гэhэн найдалайнгаа хyсэл
дэхэгyйдэ сухалынь хyрэшooд ябана.
– А-а, иимэ бы, – гэжэ Хромов дуугараад, ручкаяа стол дээрэhээ
абангаа, hooргoo hуушаба.
Дэмбэрэл тэрээндэ хандажа:
– Цехэй хамтын суглаан дээрэ намда гэжэ нэрлэгдэhэн ордерой
хэндэ yгтэhэн, хайшаа ошоhон тухайнь Иван Филиппович хyсэд ойл
гуулан хэлэжэ шаданагyй. Тиимэhээ танhаа, директорhээ, yнэн yгэ
дуулахаяа эндэ ерэшooд байна гээшэб, хэлэжэ хайрлыт. Намда шэнэ
байра yгэхэеэ hанаагyй юм hаатнай, дахинаа суглаа yyсхэжэ, хэндэ
yгэхэеэ бултааран шиидхэебдил. Yгы hаатнай, таниие тэрээхэн hонигyй, нэгэл эдхэмэл гурилаар зуурагдаhан хyйхэр ноёдуудай нэгэн
гэжэ тоолохоб, – гэбэ.
– Дэмбэрэл, yгы, яажа байна гээшэбши иихэдээ. Хаана байhанаа мэдыш, ябая, – гээд, Иван Филиппович тэрэнэй гарhаань угзарба. Стол тойроод hууhан ноёдууд hэр-мэр гэлдэжэ, Хромов тээшэ
«яагша ааб?» гэhэншyyгээр харанад. Харин директор Дэмбэрэлэй
хэлэhэн yгэнyyдые дуулаагyй юм шэнги:
– Намда, энэ ехэ завод, энэ олон ажалшадые даажа байhан хyндэ, бэрхэ шадамар ажалшадтай байхаhаа юун yлyy юумэн хэрэгтэйб?
Эртэ yглooнhoo yдэшэ болотор, yдэшэлэнhoo yглooгyyр болотор
хайшан гээ hаа заводоо урагшатайгаар ябуулха, юрын ажалшадайн
гаа мyнгэ салин, гэр байдал тухай минии ямараар hанаа yнooн болодогыемни таанад ойлгожо шаданагyй гээшэ хат. Ши, нyхэр…, –
гээд Хромовой Дэмбэрэлэй фамилиие hайн hанажа абаагyйдoo тэгмэг боложо, Иван Филиппович тээшэ hурангаяар хараашалхадань,
тэрээнhээ тyрyyлжэ хажуу тээhээ профкомой ноён Доржиевич «Цын109

гунов» гэжэ тyргэхэн хэлээдхинэ. – Хари, хари, нyхэр Цынгунов,
намайе ойлгожо шадыш даа, яажашье шамда шэнэ байра хyртooжэ
шадаагyйбди. «Намда yгэхoo hанаагyй юм hаа, суглаа yyсхэжэ ондоо хyндэ yгэел» – гэхэдээ ooрooшье зyб ойлгоод байна хаш. «Гэр
байраар туhалыт, мyнгэ алта урьhалыт» гэhэн зонууд yдэрэйн yдэртэ
намда хандажа байдаг. Юрэдoo, толгойн yбшэн болошохоор. Шамда
гэжэ нэрлэгдэhэн шэнэ байрые бидэ oohэдoo, олон зониие суглуулжа
шууяа yyсхэнгyйгooр, yни удаан саг соо ажаллажа байhан, тулюур
байдалтай нэгэндэ yгэхэ гэжэ шиидээбди. Харана гyш, би гансаараа
шиидэhэн бэшэ, минии туhалагшад эндэ суглараад байнад, – гэжэ
байжа урихан налгайгаар дуугаржа, тойроод hууhан зонууд тээшээ
гараараа зааба.
– «Ноёд мэхэлээшэ, нохой хусааша» гэдэг. Би этигэнэгyйб танда,
хэндэтнэйшье этигэнэгyйб! – гэжэ oo-мooгoo тиимэ бэлээр yгэхooр
бэшэ байhан Дэмбэрэл эрид шангаар дуугарба.
– Яахадаа, ши, нyхэр Цынгунов, заводой директорэй таhаг соо
орошоод, аашалжа, Юрий Александровичай урдаhаа хэрзэгыгээр
дуугарха болообши. Энэ зандаа хyлисэл гуй. Дахинаа шэнэ гэрэй
бодоходо, ордер нэн тyрyyн шамда yгэхэбди гэжэ тугаарай Юрий
Александрович хэлэжэ байна hэн, – гэжэ Дэмбэрэлдэ танигдаагyй
нэгэ дарга хажуу тээhээ директорээ yмooржэ оролсобо.
Эдэ ноёдуудай иигэжэ дуугаралсахада, «юумые hайса ойлгожо
шадаагyй байhандаа, нээрээшье, yлyy ааша эндэ гаргажа байнагyй
бэзэб?» – гэжэ Дэмбэрэлэй бодожо эхилшэхэдэ, эндэ Иван Филиппович дуугаржа эхилбэ:
– Yгы, тугаарай минии эндэ байхада, Юрий Александрович,
иимэрхyy зугаа болоогyй хамнай. Минии ажалшанай шэнэ байрын тyлoo шухала асуудалай шиидхэгдэжэ байхада, намайе ябуулжархёод, ямар ондоо тулюурхан байдалтай ажалшандаа тэрэ байрыень yгэхэ гэжэ шиидээ юмтэ? Намайе дуудуулжа асарhан аад, сэхыень юундэ хэлээгyйбтэ? Юун, би таанадые ойлгожо шадахагyй байгаа гyб? Этигэхээр, yнэншэхooр бэшэ. Мyн Цынгуновэй таанадта
этигэнэгyйб гэхэнь зyб байхадаашье болохо. Цынгуновтэ гэжэ нэрлэгдэhэн байрые заводойнгоо юрын жиирэй ажалшанда бэшэ, харин
гадагшань, yндэр тушаалтай нэгэ ноёндо «бэлэглээбди» гэжэ сэхэеэ
хэлээ hаатнай, хэндэмнайшье таатай байха hэн ха. Намайе энээниие
мэдэнэгyй гэжэ hанаа гyт? Газаршье hаа шэхэтэй юм гэжэ миин хэлсэдэггyйл байха. Харин шэнэ гэрэй баригдахада Цынгуновтэ ордер
барюулхабди гэхэдээ, нyхэд, тэрээхэн «тyрooгyй yхибyyндэ тyмэр
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yлгы бy бэлдэгты», yшoo баригдажашье эхилээгyй гэрээ дурсахадаа,
хэниие мэхэлхэеэ hанаабта?
Олон зоной дунда ooрыгoo сагааруулха, yндэр нэрэеэ дээхэнyyр
yргooд байха гэhэн ябадалайнгаа хазагайршахада, директор yнгэ
зyhэеэ хубилгажа, налгай-нялуунаа орхижо:
– Иван Филиппович, нэгэн гэбэл, нээрээшье, хэн таанадые минии таhалгада зyбшooлгyйгooр орогты гээб? Шухала зyблooнэй эндэ
боложо байхада тойбо хэhэнээ таанад ойлгоно гээшэ гyт? – Гэхэ зуурандаа тэрэ столойнгоо хабтагайн дорохиие дараадхина. – Саашань
хэлэхэ болоо hаа, шэнэ байра хаана, хэндэ yгэхэ тухайгаа таанадhаа
hурахагyйбди. Дабтажа хэлэнэм, би гансааран бэшэ, эдэ hууhан зонууд намтай сугтаа шиидхэбэри абалсаа, – гэжэ байжа гэмэршэбэ.
– Намайе дуудаа гyт? – гэжэ секретарь басаганай yyдэндэ бии
болошоходо:
– Минии зyбшooлгyйгooр таhалгадамни хyнyyдые бy оруулагты
гэжэ таанадта хэды хэлэхэбиб. Yшoo нэгэ иимэрхyy юумэнэй yзэгдoo
hаань, хоюулан yглooдэртoo ажалhаа хиидэшхэбди гэжэ мэдээрэйгты! Ойлгосотой гy? Ябахадашни болохо, – гэжэ директор дуугараад,
харасаяа Иван Филиппович Дэмбэрэл хоёр тээшэ дахинаа абаашажа, сухалтайгаар: – Хooрэлдooн дyyрээ, таанадайшье эндэhээ ябахадатнай болохо, – гэбэ.
– Юрий Александрович, маанадай гэмэ эндэ yгыл. Эдэ хоёртнай минии yгые огто дуулангyй, hубарилдаhаар иишээ харайлдажа
орошоно hэн. Юун эрэшyyлые бэеэрээ халхалха болоно гyб? – гэжэ
yгэлhэн секретарь басаган, Дэмбэрэл Иван Филиппович хоёр тээшэ
нэгэ муухайгаар хёлогод гэжэ, эндэhээ гаража ошобо.
– Ябая, Дэмбэрэл, эдэ ноёдуудhаа yнэн юумэ дуулахагyйш, урдань орохогyйш, – гээд, Иван Филиппович дахинаа токарь хyбyyнэй
гарhаа татаба.
– Та ябажа байгты, харин би, танhаа, нyхэр директор, мyн таанадhаашье, нyхэд орлогшонор, намда гэжэ нэрлэгдэhэн байрые хэндэ
yгэhыетнай дуулаагyйдoo, эндэhээ гаража ошохогyйб. Аманhаатнай
алтан унашахагyй ха юм даа, нээрээшье, хэлэжэ хэшээжэ хайрлыт хэн
нэгэнтнай, ямар цехай, ямархан тулюур байдалтай ажалшанаа хайрлажа, тэрэ шэнэ байрые yгэхэ гээбтэ? Намда мyнoo юуншье хэрэггyй,
би хара буухагyйб, хэрэлдэхэшьегyйб таанадтай, харин ордертой болошоод, мyнoo баярлажа байhан хyнэй нэрэ обогые мэдэжэ абахадаа,
аалихан эндэhээтнэй, yшoo таанадhаа хyлисэл гуйгаад, гаража ошохоб, – гэжэ Дэмбэрэл ойлгогдохоор бэшээр, эрид шангаар юм гy, али
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эдэ ноёдуудhаа yнэн харюу абахагyй байхаб гэжэ мэдэhэндээ ёгтолжо,
хадхажа гy, али хэлэхэ гэhэнээ хэлэжэ шадаха хэлэн байнал гэhэншyy,
yгэ бyхэнoo илгажа байжа даруунаар дуугаржархёод, хэн-юунhээшье
айжа, гайхажа байгаагyйгoo мэдyyлхээ hанаhандал, yшoo нэгэ алхам
урагшаа хээд, таhагай тэг дунда зогсошобо.
Дэмбэрэлэй энэ ябадалые дэмжэхээр бэшэ байха, теэд тэрэниие
зyбooр ойлгожо абаха гээ hаа, энэ хyнэй бэеын досоохи байдалые
тон зyбooр таажа абаха хэрэгтэйл даа. Дэмбэрэл эндэ, томохон заводой директорэй таhаг соо замбууржа байхадаа, ганса энэ yдэрэй тодхорто сохюулhан бэшэ, харин бэшэшье ондоо, наhан соонь тохёолдоhон, мартагдажа шадагдаагyй муухан yйлэ ябадалаа hанаандаа
оруулжа, саашаа болоходо, сухалаа нэмэжэ, шангахан энэ тоосоое
булижашье шадаагyй hаа, эндэхи таhаг соо hууhан ноёдуудта доройтожо, баhуулангyйгooр yнгэргэхэ тухайгаа бодошоно.
Таhалга соо ойро зуура шэмээгyй байдалай тогтошоходо, эндэхи
зугаа-тоосооной хоорондо yгэ абан оролсожо ядажа байhан, тугаарай
Иван Филипповичэй дурсааша, Доржиевич гээшэ гайтайхан hонин
юумэ эндэхи зонуудта мэдyyлхэмни гэжэ hанаhандаа гy, ooрoo ooрынгoo дуугаараашада аярхажа байhандал, аятай гоёхоноор yгэеэ эхилбэ:
– Юрий Александрович, эндэ байhан манай заводой элдэб yндэр
зиндаата мэргэжэлтэд, та бyгэдэhoo намда yгэ yгэхыетнай гуйнаб?
Болоно гy? – Доржиевич hууриhаа бодошобо. – Юрий Александрович, таниие Цынгуновтэ гэр байра yгэжэ шадахагyйдoo hанаагаа
ехээр бy зобогты гэхэ байнаб, юуб гэхэдэ, энэ хyнэй хэр бэрхэ ажалшан байhыень yшoo шалгажа yзэхэ хэрэгтэй. Намайе юундэ иигэжэ
хэлэнэбши гэхэдээ болохот. Шалтагаан олдохо байха. Цынгуновай
манай заводто ажаллажа эхилhэнhээ урдахи наhанайнь намтарые
намhаа yлyy мэдэхэ хyн эндэ олдохогyй байха гэжэ hананам. Иван
Филипповичшье Цынгуновые ехээр yмooржэ магтахадаа, олон жэлэй туршада хажуудаханаа, хyтэлбэри дороо ажаллажа байhан хyнoo
муу мэдэхэ байhанаа харуулба хаш. Цынгуновай мугжуу, муу зантай
байжа, эндэ, заводойнгоо директорэй кабинет соо аашалжа, арай
шамай наншалдаа yyсхэхын тэндэ боложо байхыень та бyгэдэ булта
oohэдooн хаража байна гээшэт. Энэ хyмнай юушье хэжэрхихээр хyн
байха, юуб гэхэдэ, шагнагты! Цынгунов гээшэмнай манай заводто
хyдэлжэ эхилхынгээ урда энэ наhаараа шахуу тyрмэдэ hуужа ябаhан,
наншалдааша, архиин тулам ябаhан хyн гээшэ. Яахадаа, ямар шалтагаанаар иимэ бузар намтартай хyниие Иван Филипповичэй цехтээ
ажалшан болгожо абаhыень таанад ooрhooнь hураарайгты. Цын112

гуновай хэр зэргэ ажаллажа байдаг, архи тамхи уудаг yгы тухайнь
гурба-дyрбэн жэлэй саана намhаа милициин ажалшад hураа hэн.
Тиихэдээ тэдэнэр хоорондомнай болоhон хooрэлдooн тухай хyндэ бy дуулгаарайгты гэжэ захиhан юм, харин мyнoo энэ хyнэй эндэ
муухай зангаа харуулжа байхадань тэсэбэгyйб. Мyнoo минии буруу
yгы, хайшаахан ажалшантай байшаhан тухайгаа бултанаймнай мэдээд байгаа hаа дээрэ ха. Hураhан юумэ hураар татахада баригдахагyй гэдэгтэл, Цынгунов хулиган зангаа эндэ харуулжа байна, мyн
архи тамхяашье мyнoo сагта баридаггyй гээшэнь, мэдэхэгyй даа, хэр
лэ удаан тэсэбэритэй байха хаб. Харин шэнэ гэр байра абамсаараа
заводhоо тала руу талиижа ошохо хyн байгаа гy, бy мэдэе, – гээд,
yни удаан саг соо заводой профкомой тyрyyлэгшээр ажаллажа байhан Доржиевич сэрэгэй хyнэй доклад уншаhандал саб байса дуугаржархёод, хэлэхынгээ урда яажа гэнтэ бодошоо hэм, тон тэрээндээл
адли, мyнoo hyyлшынгээ yгэнyyдые хyсэд дyyргэжэ yрдеэдyй байхадаа, тэрэ дороо hooргoo hуушаба.
Хромовой таhаг соо энээнhээ хойшо юун болоhыень тобшохоноор хэлээд яалтайб, зyгooр хэнэйшье ойлгохоор, тугаарайхиhаа
yлyy хэлэ аманай шанга тулалдаанууд, yyдэнэй хаб-яб шэдэлсээнyyд
боложо дyyрээ hэн. Доржиевичhоо иимэ yгэнyyдые дуулаhан директор бyри hyрэ орожо, yндэр зиндаа нэрэеэ мартажархинхай, хашхаржа, yyдэн тээшэ гараараа зангажа байгаад Цынгуновые yлдэжэ,
yглooдэртoo Иван Филиповичтэй хамта хоюулайень ажалhаань
сyлooлхooр забдаба. Дэмбэрэлшье эндэ мyhooгoo yгooгyй, Доржиевичтэ томо гэгшын хараал хyртooгooд, yyдэ шэдэжэ ошоходоо,
нyгoo таhагта уйлажа байhан секретарь басаганда «хyлисooрэйгты
намайе» гэжэ ябууд дундаа хэлэжэрхёод, гаража ябашоо hэн.
Яахабши теэд, yглooнhoo хойшо хyлеэгдээгyй иимэ муухай ябадал
Дэмбэрэлэй ажал дээрэ тохёолдошоол даа. Тэрэнэй сухалынь мyнoo
yнгэржэ, yлyy ааша гаргаhан, буруу ябадал хэhэнээ хуу ойлгожо байна. Тиигэбэшье, ooрoo ooртoo: «Зyб юумэ хээб. Эдээндэ хэды болотор
баhуулжа, бажуулгажа байхабиб, ажалhаашье гаргуулуужам хамаагyй,
зyгooр таанадта баhуулхагyйб… баhуулхагyйб. Хyрoo! Гансал Иван
Филиппович минии тyлoo юумэндэ бy ороhой», – гэжэ байжа бодоно.
Дэмбэрэл тамхи дээрэ дээрэhээнь татажа, трамвайн буудалай
талмай дээхэнyyр эрьелдэжэл ябана. Ooрooшье ойлгомторгyй, нэгэ
мэдэхэдээ, мyнooхи архиин аралжаа наймаа хээшэ наhажаал буряад
эхэнэрэйнгээ хажууда ерэшоод байжа байба. «Аа, хyбyyн, миниингээ архи абахаяа ерэбэ гyш?», – гэжэ тэрэ эхэнэрэй дуугархада, залд
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гэжэ абабашье, сухалтайгаар: «Абахагyйб гэжэ хэлэнэ бэшэ hэн гyб!
Юун тиитэрээ архиншандал адляар харагдана гyб? Архи амандаа
шье хэдэггyйб», – гэжэ дуугараад хажуу тээшээ ошобо.
«Архи, архи, ябаhан газартал архи, ехэл hонин саг болошоо.
Энэ хоро гээшые юрэдooшье мэдэхэгyй шахуу байhан манай яhатан
мyнoo нэтэрyyгээр дуратай боложо байна. Таби-жаран жэлэй саана залуу нэгэнэй hогтуу ябаа hаань, аба эжы, аха захатанhаа байха,
yетэн нyхэдынь энэ хyйхэрые шоо yзэжэ, шобто хараха байгаа. Урда
сагуудта буряадууд дyшэн наhа хyрэтэрoo архи-тамхи баридаггyй
байгаа гэжэ hаяхан телевизорээр хэлэжэ байгаа hэн. Дyшэн наhан
гээшэмнай хyнэй оншо залуу наhан, yшoo yри хyyгэдтэй боложо
байха yе саг гэжэ тоологдодог хадаа, архи тамхяар бэеэ хорложо,
ерээдyйн сагта yбшэн зоболон yхибyyд тyрэхэдoo болохо гэhэн удхатай, хорюултай байгаа. Наhатайшаг зонииньшье архи уухадаа,
мyнooнэй шэнги хатуу харые бэшэ, тогооной, сагаан эдеэнэй архи
баридаг байhан гээшэ. Наhаараа эжытэймни сасуу болохо буряад
эхэнэр эндэ, залуушуулда архи дурадхажа байхань юун гээшэб? Зyгooр хyниие муудхаад яахамнайб, нээрээшье, ooрoo архиин тулам
ябаа бэшэ аалби? – гэжэ Дэмбэрэл досоогоо шэбшэнэ.
Эгээл энэ yедэ, иимэ сэсэн ухаан бодолнуудай толгой соонь бадаржа байхада, зургаан жэл соо тоогдогдоогyй байhан архиин yнэр
yни удаан нойрhоо hэрижэ, сээжэ зyрхэнэйнь оёорhоо мултаран
ooдoo гарахадал гэн, бyхы бэеынь жэрэгэд гyyлээд абаба. Хyйтooр
жэгнээгyй, нэгэ ондоохоноор, ямарханаар гээ hаа таатай хаб… дарууханаар… али зooлэхэнooр гy? Зyб, зooлэхэнooр, дулааханаар жэг
нэхэдэл гээ. Зooлэн, зooлэн… Ямар hайхан yгэ гээшэб. Хyшэр хyндэ
ажабайдал соо энээхэн yгэ яатараа хyндэ дуталдажа байдаг гээшэб?
Зooлэн сэдьхэл, зooлэн yгэ, мyн зooлэн эдеэн ба унтари гээдшье байл
саха. Залуу хyндэ зooлэн эдеэн, унтари хоёр ехэтэ тоогдохогyйдoo
болохо, харин зooлэн yгэ, зooлэн хандаса… Эдэ hyyлшын yгэнyyд
Дэмбэрэлэй бага наhандань ходо шахуу, мyн мyнooнэйшье yедэ yе
болоод дуулдажа байhан байха, гэбэшье наhан соонь шэрyyн, хyйтэн
yгэнyyдынь холо yлyy илажа гараhан хаш. Яахадааб гэжэ гy? Теэд
мyнooдэрэйшье ажал дээрэнь болоhон шууяатай yйлэ хэрэг энээниие
гэршэлнэ бэшэ аал? Яахадаа шадалтайнь шадалгyйгoo, баян бардам,
ноёд тушаалтайнь юрын хyнoo баhахаа hанадаг гээшэб? Гансашье
манай энээгyyр бэшэ, мyн ондоо гyрэн, газар дээгyyршье иимэрхyy
бyдyyлиг ябадалнууд зyгooргyй олон тохёолдожо байдаг бэшэ аал?
«…Зooлэнooр жэгнэбэ. Юун, архи уухаяа дурлашабаб гэжэ гy?
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Одоо орхие саашань… Зyгooр, досоошни буритажа байхада, нэгэ-хоёр хундага ябуулжархихаш, тиихэдэшни юумэн гээшэ булта барандаа одоо гэжэ нэгэ гоёхоно-ор даа yзэгдэшэхэдэл гэхэ», – гэжэ
бодохо зуурандаа, Дэмбэрэл хаташаhан уралнуудаа хэлээрээ нор
гоод абана.
…Хайшан гэжэ, хэды сагта Дэмбэрэл архинда орошоhон юм?
Оо, энээниие мэдэхээ hанаа hаа, тэрэнэй yхибyyн наhанhаань наашанхи намтарые ухашалха бологдоно. Нэн тyрyyн Дэмбэрэл эсэгэгyй ooдoo yндыhэн гэжэ хэлээдхие. Юрэдooшье хадамда гаража шадаагyй эжынь хyбyyн басаган хоёрые тyрэhэн, гансаараа хоюулайень
ooдэнь yндылгэжэ шадаhан юм. Эрэгyйгooр тyрэhэн эхэнэрые зэмэлээдшье яахаб, иимэрхyy ушарнууд али олон yзэгдэдэг гээшэ ааб даа.
Yшoo yнгэрhэн сагай гайхамшагта галзуу дайн-дажарые бy мартаял!
Хэды олон хyбyyднай тэндэ унааб, хэды олон залуухан басагадууд
хадамда гаража шадангyй yлэшooб?
Эхэнэр хyн гээшэмнай бурханай хайраар, байгаалиин табисуураар yхибyy тyрэхэ, эжын энэрхы жаргал гээшые yзэхэл ёhотой
бшуу. Дэмбэрэлэй эжые hарьhан ябадалтай эхэнэр байгаа гэжэ хэлэжэ болохогyй, тиибэшье яахабши, хоёр yхибyyд хоорондоо зургаан жэл зайтайгаар тyрэшoo hэн. Эсэгэгyй yндыhэн yхибyyд (ехэнхидээ хyбyyд) муушаг hургаалтайгаар ехэнyyд болодог гэлсэгшэ,
теэд энэнь хэршье зyб хаб. Эсэгэтэйшье заримашуулай хyйхэрхэн
ябадалай харгыда орожо байхада, yгышyyлынь шаб байса шангахан
хyбyyд болоод гарашадаг байха.
Дэмбэрэл бага наhанhаа hайн hургаалтайгаар ooдoo бодожо захалаа hэн. Нээрээшье, шаб байса шангахан, ажалша бэрхэ хyбyyн боложо ябатараа, хаана хэзээнь бyдэржэ, харгыгаа буруутажа эхилhэн
гээшэб? Магад, yйлын yри, yдэрэй тодхор гээшэнь тудажа, хамаг
юумэн хазагайршоо гy? Али, юрэдoo, саанаhаа, заяанhаа, муухан
хyн болохо байhан хадаа, сагайнгаа ерэхэдэ, энэнь элиржэ гарашоо
гy? Yгы хаш. Газар дэлхэйн алтан шорой хyдэлгэжэ, баяр жаргалаа
дyyрэн эдлэхэ наhандаа дурсагдааша тэрэ yдэрэй тодхор гээшэнь тудажа, нэгэтэ ойлгомторгyй хэhэн yйлэ хэрэг зарим yедoo хyнэй хуби
заяае буруутуулжа шададаг гээшэ ха. Иимэрхyy yйлэ хэрэгэй болошоходо, эндэ нэн тyрyyн гэмэ хэhэн хyнэй буруу байгаал юм бэзэ,
гэбэшье энээндэнь хара hанаатад, хорон хэлэтэд, билдагууша hайм
hараашад хэды ехэ хубитаяа нэмэлсэжэ шададаг гээшэб. Муу бэшэ,
hайн зонуудынь юртэмсэдэ олон юм гэлсэгшэ, тэрэгyй hаа, газар
дэлхэй урбалдашаха, хyн тyрэлтэн хосоржо hалаха байгаа хаш. Теэд
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Дэмбэрэлэй хонгор залууhаань наашанхи харгы дээрэ муушуулынь
яатараашье олоор дайралдаhан гээшэб.
Хамаг муу юумэн «уур сухал – дайсан, уурлаад байбал – ухаан
баларха» гэдэгтэл, Дэмбэрэлэй тyргэн сухалдашадаг дээрэhээ болоо
ха гэжэ hанагдаха. Тугаарай дурсааша, тэрэнэй эсэгэгyй байдалынь,
яахыншье аргагyй, эндэ баhал оролсошоо hэн даа. Дэмбэрэлэй бага
наhанhаа нааша юугээршье дутуу ядамаргyй байгдаашье hаань, эгээ
ехэ голхоржо ябаhан юумэнинь гэхэдэ, yетэн нyхэдтooл адли эсэгэгyй байhандаа гээшэнь! Гэбэшье энээнээ хэндэшье мэдyyлэнгyй
ябагша hэн.
Нэгэтэ ахамад класста hуража ябаhан тэрэ нэгэ хyбyyнтэй арур гэлдээд абаба. Наншалдааншье болоогyй hэн. Иимэрхyy ябадал
хайшаа ошогдохо hэм, hургуулиин yхибyyдэй хоорондо yсooн бэшэ
yзэгдэжэ байдаг, магад, иигэд гээд юумэн дyyрэшэхэ байгаа. Зyгooр
Дэмбэрэлдэ хороо ехээр бусалhан нyгoo хyбyyниинь тэрэниие эсэгэгyйш, мyн дyy басагыешни эжышни хэнhээ тyрoo юм гэжэ байжа хадхаад абаба гээшэ. Одоо энээниие Дэмбэрэл тэсэжэ шадаагyй. Эльгэ
зyрхэнэйнгoo эгээ нарин нягта hудаhые шобто шyбгэдyyлhэн тэрэ
уур сухалаа, мэдээгээ алдажа, шоглоhон хyбyyе yхэсэр шахуу наншажархёо hэн. Ганса ехэ hогтоходоо бэшэ, мyн уур сухалдаа хyн мэдээгээ табижархидаг юм байна. Дэмбэрэлэй мэдээ ороходо, тэрээндэ
наншуулжа, доронь хyдэлхэеэ болишоод хэбтэhэн хyбyyнhээ ooрыень нyхэд хyбyyдынь арай шамай гэжэ hалгаажа байгаа hэн. Гайтайхан шанга шууяан болоо hyyлдэнь. Ямар шалтагаанhаа боложо
хоёр наншалдаашадай нэгэнэйнь больницада орошоhон тухайнь
ехэшyyлэй ба милициин ажалшадай мэдэhэн байгаа hаа, Дэмбэрэлэй гэмынь, магад, нилээд сагааруулагдаха байгаа, теэд энээн тухай
хэншье «аашье» гэжэ дуугарангyй yнгэрoo hэн. Наншалдаа хадаа
наншалдаа гээд лэ дyyрэhэн байгаа. Сохюулшаhан хyбyyнэй гэртэхин Дэмбэрэлые милицидэ гомдожо, тэрэ хоёр yдэрooр хаалтада
ороо бэлэй. Дэмбэрэлые иимэ муухай зэрлиг ааша гаргаха юм гэжэ
хyлеэгээгyй байhан багшанар, yхибyyдшье hургууляар дyyрэн дyyелдэжэ, мyн ажаhуудаг нютагтань, аймагай сээнтэрээр нилээд зоной
зугаа болоо юм. Харин эжынь энэ сошордомо мэдээ яажа дуулажа
абаа hэм гэжэ хэлээдшье яалтайб, – эжы гээшэмнай эжыл ха юм даа.
Дэмбэрэл ooрoo тэрэ yдэрhoo эхилжэ эжынгээ бууралтахыень,
хyгшэрхыень ба хойто наhандаа ошохыень тyргэдyyлhэн байхаб
гэжэ мyнooшье болотор гэмшэжэ ябадаг. Эжые гомодхообол, hyн
далай шэргээhэншyy гэдэг. Хэзээ заяандаашье, наhанайнгаа дyyрэ116

тэршье хyлисэл гуйгдахагyй нyгэл! Милицидэ хоножо ерэhэнэйнгээ
hyyлээр, эжынгээ уйлажа, уйлаганан байжа хараажа эхилхэдэнь,
гэм зэмэтэй хадаа дуугай байжа yнгэргэхэгyй, «эхын hанаан – yридэ,
yриин hанаан – шулуунда» гэдэгтэл, урдаhаань hyхиржэ хашхарhаар,
yyдэеэ шэдэжэ газаашаа гyйжэ гарашаhан. Тиигэжэ ошоходоо, эжыдээ хараалгаhандаа бэшэ, харин эсэгэгyйш гэжэ хyндэ баhуулhандаа,
нээрээшье, дyy басагантаяа хоюулан хэнэйшье yхибyyд байhанаа мэдэхэ аргагyй дээрэhээ досоонь багтажа ядажа байhан гомдолоо эжыдээ гаргаба ха. Урда yдэрынь милициин ажалшадай тэрэниие абаашажа гансаарыень хаалтада хаажархихаданьшье шангаар бэеэ барижа, ямаршье ехэ зонуудhаа дутуугyй тэндэ байжа yнгэргэhэншье
hаа, энэ удаагуур, гэрhээ гyйжа гарахадаа, аяар хаана холо байhан
голой заха хyрэтэр харайжа ошожо, тэндэхи шугы соо хорожо, «садатараа» сорхирсо уйлажа абаа hэн.
Теэд яахабши, гyлмэрхэн залуу, шалюун наhандаа ябаhан хyбyyе
эндэ ойлгожо боломоор. Эсэгэшье yгы hаань, зоргоорнь бэшэ, хэнhээ
юунhээшье дутуугyйгooр, yнэн сэхээр хyбyyгээ ooдэнь yндылгэhэн
эхэ эндэ гэмтэй гy, теэд? Али, магад, эрэ хyнэй, эсэгэ хyнэй шангашаг
hургаалай дуталдажа байхада, эхын энэрхы зooлэн hургаал хyбyyгээ
ерэжэ байгаа ехэшyyлэй орёо ажабайдалтай муу танилсуулhан байжа болоо гy?
Иигэжэ Дэмбэрэлдэ, «нэрэ олохо наhанай, нэрээ хухалха yдэрэй»
гэдэгтэл, жэгyyрээ хyсooгyй, жэргэмэл болоодyй ябаха сагтань, муу
харгын yyдэн нээгдэшoo hэн. Энэ наншалдаанай болоhон yдэрhoo
хойшо, жэлшье yнгэрooгyй байхада, hургуулияа дyyргэжэ yрдиhэн
Дэмбэрэл дахинаа наншалдаанда хабаадажа, хоёрдохиёо милицидэ орошоhон гээшэ. Тyрyyшынхиеэ милицидэ ороходоо, ooрынгoo
гэмэ зэмэтэйе ойлгожо байгаа hаа, хоёрдохиёо эндэ «айлшалхадаа»,
одоо hонин yйлэ хэрэгyyдтэй танилсажа, тэрэ сагhаа хойшо «могойн
эреэн газаагаа, хyнэй эреэн досоогоо» гээшые hайса мэдэхэ болоо
hэн. Тиихэдэ, олон хyбyyдэй хоорондо болоhон тэрэ наншалдаанда
Дэмбэрэлэй гэмынь yгы шахуу байгаа. Яагаашье hаа, тэрэ наншалдаа yyсхээ, эхилээгyй hэн.
Дэмбэрэл томохон аймагай сээнтэртэ ажаhуудаг байгаа. Аймагай сээнтэр гээшэмнай хyдoo тосхон бэшэ, тиимэhээ тосхоной хоёр
захаархи хyбyyд yе болоод бэе бэедээ yhэрэлдooд абалсадаг байhан
гээшэ. Нэгэтэ yдэшэлэн, Дэмбэрэлэй гурбан нyхэдтэеэ киноhоо гараад ябажа ябатарнь, таба-зургаан hогтуушаг хyбyyд тэдэнэртэ нэтэрyyгээр оробод гээшэ. Hогтуушуулhаа тэрьедэшэхээр байгдаа,
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теэд залуу наhан омог – шангахан наншалдаан эхилшoo hэн. Тэрэ
дороо милицишье бии боложо, наншалдаашад булта хаалтада оробо. Баhа мyнooхи эжы абанарай бархиралдаан, гyйлдooн болошобо гээшэ. Дэмбэрэлэй нyхэдэй нэгэниинь хадааhатай штакетнигээр
сохюулжа, ехээр гэмтэhэн байжа, hогтуу байhан хоёр хyбyyд ба
Дэмбэрэл гурбан hyyлэй hyyлдэ хаалтада yлэжэ, бэшэниинь табигдаа бэлэй. Дэмбэрэл ooрынгoo нyхэрые сохом штакетнигээр сохёогyйл байhан байха, тиибэшье, юундэ хаалтада орооб гэхэдэ, урда
тээнь милицидэ наншалдаашан гэжэ нэрэ солотой, саарhа дансатай
хyн байжа байба гээшэ. Саашанхи yшoo hонин гэхэдэ, наншалдаа
yyсхэhэн бэшэ хоёрынь ноёд сайдай хyбyyд байжа, сyyдэй болоходо,
hонин hайхан yгэнyyдээр магтуулжа, hyyлэй yедэ Дэмбэрэл гансааран эрхэеэ хаhуулха болошобо.
Yнэн худал хоёр урилдажа ябадаг, yнэн yгэнь хашан, худал yгэнь
хурдан… Дэмбэрэлые аршалха, хамгаалха нэгэшье хyн олдобогyй,
ooрoo ooрыгooшье хамгаалжа шадахагyй байшоо hэн. Урдань ном
уншажа, кино хаража байхадаа, энээхэн газар дэлхэй дээрэмнай хуу
hайн hайхан бэшэ, хyнэй хара hанаан, хомхой хобдог ябадал гэжэ
бии, хyндэ бyдэрхэ, торохо гээшэ ута наhан соо оло дахин yзэгдэжэ
ябадаг юм гэжэ мэдэхэ байбашье, тэрэ мэтэшэлэниие мyнoo хоёр
нюдooрoo хаража, шэхээрээ шагнажа, ooрэйнь толгой дээрэ буужа
байха гээшые hайса мэдэжэ абаба.
Тyрyyшынхиеэ милицидэ ороходоо, эжыдээ сухалдажа байhан hаа,
энэ удаагуур, сyyдэй дyyрэжэ байхада, гурбан жэлээр эрхэеэ хаhуулжа,
тyрмэдэ hуухаяа байhан Дэмбэрэл дyтэхэнэ танхим соо уйлажа hууhан
эжыгээ ба тэрэнэй хажууда yшooшье хайратайгаар hугшаржа hууhан
Дынсыма дyy басагаяа эльгэ зyрхэнэйнгoo yбдэтэр хайрлажа hуугаа
hэн. Дyy басагандаа урдаа хаража, омогорхожо ябаха ахань боложо
шадаагyйдoo, наhан соогоо нyхэр yгы, эрэ yгы ябаhан эжыдээ найдажа
ябаhан тyшэг тулгууринь боложо шадаагyйдoo Дэмбэрэл хэды гомдол,
голхоролдо абтажа, ooрыгoo зэмэлжэ hyyлдэнь ябаа гээшэб.
О-о, тэрэнэй тyрмэдэ yзoo хараагyй юумэниинь yгы – хyн бy yзэг, бy
хараг! Энээн тухай хэлээд, дурсаадшье яалтайб, тyрмэ-шорон гээшэмнай хайшаахан газар бэ гэжэ бултанда мэдээжэ. Шанга гэгшээр бэеэ
баряад ябаhан хyн хаанашье, тyрмэдэшье yнэн сэхэ зангаа, зyб харгыгаа алдангyй ябажа шадаха ха, харин Дэмбэрэлдэ иимэ юумэ гээшэ саа
наhаа, заяанhаань мууханаар yгтэhэн байгаа гy, али муу hанаатадhаа
ooрыгoo хамгаалжа шададаггyй байhан дээрэhээ гy, нэгэтэ «хахаhан
дээрээ нюдаруулhан, унаhан дээрээ yдьхэлyyлhэн» тэрэ хэды оролдо118

жо байгаашье hаа, hyyлэй hyyлдэ зyб харгыгаа алдажа, архи тамхи
гээшые hайса yзэhэн, hураhан байна. Гурбан жэлээр эрхэеэ хаhуулhан
тэрэ, hyyлдэнь yшoo долоон жэл дээрэнь нэмyyлжэ, бyришье зyдэрyy
байдалай манан соогуур тooрёо. Энэ yеэр эжынь наhа баража, эжыгээ
хyдoo гаргалсаха, амияа табижа байхадань хажуудань hахин hууха,
hyyлшынь гэрээд yгэнyyдые шагнахашье арга, эрхэгyй байгдаа. Дэмбэрэлэй гурбан жэл соо болоод сyлooдэ гарашаhан байбалынь, эжынь,
магад, амиды мэндэ ябахашье байгаа, харин ганса хyбyyнэйнгээ арба
гаран жэл тyрмэдэ hууха гээшыень эхын нимгэн, эбилгы зooлэн зyрхэн
тэсэжэ шадаагyй. Халаг, хyндэл адли хyн ябаха хyбyyниинь энэшье
удагуур ooрын гэмэ зэмэ yсooнтэй байгаа юм гэжэ yбшэн болошоhон
эжынь тиихэдэ хаанаhаа мэдэхэ бэлэй…
Нэгэтэ Дэмбэрэлэй гурбан жэлээр эрхэеэ хаhуулhан сагайнь
дyyрэхэ тээшэ боложо, хоёр-гурбан hараhаа тyрмэhoo табигдахаяа
байхадань, тэндэхи дарга, мууhаа муу зантай старшина тэрээндэ иигэжэ хандаба гээшэ:
– Сyлooдэ гарахаяа хyлеэжэ ядажа байна гyш? Саг соогоо эндэhээ мултархаяа hанаа юм hаа, даргынгаа гарыень сайлгахаяа бy
мартаарай.
– Хэн даргэ, ямар юумэ тухай хэлэнэ гээшэбтэ, би ойлгоногyйб,
нyхэр старшина, – гэбэ Дэмбэрэл.
– Ха-ха! Цынгунов, юумэ ойлгоогyйшэн бy боло. Хаалтада
тyрyyшынгээ долоон хоног hуужа байна бэшэш. Уханайшни элишoo
юм hаань, hануулхадам болохо: даргашни би гээшэб, хэхэ бэлэгшни
– hамгандамни гарай, шэхэнэй мyнгэн зyyлтэнyyд. Ойлгоо гyш? –
гэжэ тэрэ дуугараад, саашалшаба.
Дэмбэрэл хэды сухалаа хyрэбэшье, энэ хooрэлдoo тоонгyй шахуу yнгэргэбэ. «Байгаа ааб даа, энэ старшинагай бyдyyлиг зангые
мэдэхэгyй hэн гyб. Гэмэ зэмэгyй намда юу муу хэжэрхихэ hэм. Табигдаха сагтаа табигдахал байхаб. Байзалши, ooрыешни hайсахан
хорон yгэнyyдээр хадхаад эндэhээ гаража ошохоб», – гэжэ Дэмбэрэл
досоогоо бодобо. Харилсажа уулзаhанhаа хойшо старшина эдэ хоёр
бэе бэеэ yзooгyй юумэд. Тyргэн сухалтай, хэрзэгы yгэтэй Цынгунов
тиимэ бэлээр старшинагай урда хойгуурнь гyйжэ yгэхэгyй хyн байшоо. Харин энэ дарга мyн лэ хайшан гээ hаа Цынгуновтэ «гуталайн
гаа улые долёолгоод абахабиб» гэжэ бодожо ябадаг байhан аад,
hайса хорыень малтамаар ажал хэрэг тэрээндэ оложо шадаба гээшэ.
Мyнгэшэ-алташа дархан хyнэй аша хyбyyниинь байhан Дэмбэрэл,
эрхэ сyлooгoo хаhуулаад, хаалтада hуужа hуухадаа, мyнгэн дарха
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гээшые бэрхээр хэжэ hураhан юм. Сугтаа байhан олонхон нyхэдтoo,
зарим даргануудташье нарин дарханай нилээд юумэ бyтээжэ yгэhэн.
Теэд тэдэнэрэй дунда ooртoo юумэ хyyлэхэеэ байгаад, энэ старшина
шэнги иитэрээ хyниие баhахаа hанаhан, бyдyyлиг зан гаргаhан хyн
байгаагyй лэ.
– Цынгунов, саг ошожо байна, захяаемни мартаагyй бэзэш? –
гэжэ нэгэ хэды болоhон хойно тэрэ дахинаа дуугарба гээшэ. Дэмбэ
рэл старшинагай урдаhаа хараад юушье дуугарбагyй.
– Юугээ ониитороо хyниие харанаш. Мyнгэн hиихэ, бэhэлиг, бугааг, ондоо юумэ шамhаа эрихэгyйб.
– Хээгyй hаамни яаха болонобта? Тиимэ юумэнyyдые танда заатагyй хэжэ yгэхэ гэhэн уялга намда байхагyй лэ.
– Юун, yhэрилдэхэеэ hанашаба гyш? Ойлгод гэжэ дуугара, эрхэеэ
хаhуулаад байhан Цынгунов. Хэхэш гээ хадамни, хайшаа ошохошни hэм, хэхэл болохо байхаш даа. Эндэhээ гаража ошоходошни,
намтай yhэрилдэдэг байhан харюуешни ондоо хэн бэелyyлхэ болоноб? Тиимэ hонин юумэ байхагyй. Мyнoo дээрээ шамтай hайнаар
зугаалжа байнаб. Гарнуудыемни гансахан сайлгажархёорой, тиигээ
hаашни шамайе хyлисэжэ, бидэ хоёрой хоорондо yнинhoo нааша мэхэтэйхэнээр байhан тоосоон таhарха. Yгы hаа... yгы hаа, ойлгоно бэзэш, Цынгунов? – гэжэ старшина дуугараад, хooрэлдooмнай иигээд
дyyрээ гэhэншyy, Дэмбэрэлhээ харюушье хyлеэнгyй, урданайхидаал
адли эшхэрhээр саашалшаба.
Юу байха hэм, эдир залууhаа нааша хyндэ баhуулхадаа, доромжолуулхадаа сухалаа хyрэшэдэг Дэмбэрэл мyн энэшье уудаа
старшинада юушье хэжэ yгэхэгyйб, хyйтэ хараашын хyлдэ мyргэхэгyйб гэжэ ooрoo ooртoo тангаригаа yгэжэрхибэ. Эрхэгyй, хаалтада
байhан Дэмбэрэл, багашье зиндаатай hаа эрхэ ехэтэй, тэрэнэй дээрэхи дарга – ноён тушаалтай старшинатай дэмы yhэрилдoo. Старшина
хэлэhэн yгэдoo хyрэжэ шадаа hэн…
Хyнhoo муухай шyдхэр yгы гэлсэгшэ гy. Хобдог, муу зонуудай газар дээгyyр нилээдгyйхэн хайралдадаг байхада, тиимэ зон
тyрмэ-шорондо yшooл олон байгаа юм бэзэ. Нэгэтэ yдэшэлэн тээ,
хорёод хоногhоо Дэмбэрэлэй сyлooдэ гархаяа байхадань, хоёр шамбай хyбyyд тэрэниие гэрэй углууда тогтоожо, yгэ дуушьегyйгooр
наншалдаа yyсхэбэ гээшэ. Тиимэ бэлээр мyхooгoo хyндэ yгэдэггyй
Дэмбэрэл тэдэнэртэй тулалдажа гарабашье, шангаханаар наншуулжа hалаа hэн. «Маанадhаа yшoo багаар адис эдибэ гээшэш. Ойлгод
гээрэй, hаяар дахинаа уулзахадаа болохобди», – гээд, нyгoo хоёрынь
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харанхы руу талиижа ошобод. Гэнтэ юундэ танигдаагyй хyбyyдтэ
наншуулhанаа Дэмбэрэлэй таажа ядан, гэрэй углуу тyшooд, амияа
абажа ядан, хамар аманhаа гоожоhон шуhаяа аршажа байхадань,
«зyб, даа!» – мyнooхи старшина тэрэниие хараагyй юм шэнги хажуугаарнь эшхэрhээр yнгэрбэ. Уур сухалда абташоод байhан Дэмбэрэл
газарhаа шулуу абажа, старшинагай толгой руу ябуулжархёо hэн.
Юу байха hэм, иигэжэ Дэмбэрэл гурбан жэл дээрээ yшoo долоон жэл
нэмyyлжэ, хамта дээрээ аяар арбан жэл Выдрино, Кемеровэй тyрмэнyyдтэ hууhан, бэшэшье холо ойрын газарнуудаар эрхэ сyлooгyй
хара ажал хэжэ ябаhан.
Иимэл даа, Дэмбэрэлэй урагшагyйдэhэн наhанайнь харгы. Тэрэнэй
харгы дээрэ ганса муу зон дайралдадаг байhан гэхэдэ, худал. Hайн
хyнyyд, yнэн нyхэд байхал байха. Тyрмэдэшье суг hууhан нэгэ hайн
нyхэртэеэ мyнooшье яhала мэдэлсэжэ ябадаг. Бага наhанhаа, ухаа мэдээ орохоhоо нааша нyхэсэжэ ябадаг Чойбалсан yyринь байна. Налгай,
hайхан зантай Дынсыма дyy басаганиинь БАМ дээрэ ажаhуудаг.
Теэд, теэд… hайн нyхэд, зон, дyy басаган, сугтаа ажалладаг
хyнyyд байгаал юм бэзэ, зyгooр энээхэн газар дэлхэйн шорой хyдэл
гэжэ ябаха хyндэ онсо ooрын, гансаарандашни хyртэлсэхэ зол жаргал, хуби заяан хэрэгтэйл байдаг ха. Юун хододоо хyнyyдые муудхажа, гэмнэжэ ябахабши даа, яагаашье hаа, Дэмбэрэл ooрыгoo нэн
тyрyyн гэмнэхэ ёhотой. Уур сухал ехэтэй, наншалдахадаа хойшо
харахагyй, мyн архишье ууха дуратай ябагдаhан лэ байна. Ямар
орёо, хyшэр хyндэ гээшэб хyнэй эдлэжэ ябаха наhан гээшэ. Нэгэ
эгсэ, yндэрhoo yндэр гэшхyyр мэтэшэлэн. Заримашуулай ooдoo зyдхэхэеэ айжа, доодо хэрэлсыдэ ябасагаажа байхада, нyгooдyyлынь
хахадтань хyрэтэр гарашоод байха. Гурбадахи зониинь яhала дээрэ
хyрэтэр аhалдажа гарабашье, тэндээ удаан тогтожо шадангyй бага
зэргээр доошолжо захалха. Бyри hyрхэйшyyлынь хэрэлсы ooдэ гyйдэлooрoo шахуу оройдонь гаража шадабашье, тэндээ yнишье тогтожо торожо шадангyй, hooргoo гэшхyyр уруугаа мухари мухари
hаар адагтань хyрэтэр ерэшэдэг. Зyгooр, ехэнхи зон энэ дууhашагyй
yндэр хэрэлсыдэ аhалдашоод лэ, нэгэ-хоёр алхамааршье hаа, ooдoo
абиржал, алхалжал ябадаг гээшэд. Дэмбэрэл эдэ зоной али багтань
оролсожо шадаха хаб?
Тэрэнэй наhанай харгы нилээдгyйхэн хажуу тээшээ хазагайржа
ябашанхай. Hайн дураараа гэрлэжэшье шадаагyй. Yшoo hургуулида hуража ябахадаа, зохид сэбэр басагантай нyхэсэжэ ябадаг hэн,
теэд тyрмэдэ орошоhон хулиган хyбyyе юун тэрэ басаган хyлеэжэ
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байхаб даа. Наhаяа яhала эдиhэн Дэмбэрэл тyрмэhoo табигдаад нэгэ
оно гансаардажа ябаhанаа, байтараа yбгэнhoo hалаад байhан багахан yхибyyтэй Норжиматай хамтаржа, тэрэнэй байдаг ажалшадай
хамтын байрада нэгэ багахан таhалга соо байрлаа. Яагаашье hаа,
гансааран «ганса сусал – тyлеэн бэшэ», хyндэл адли хyн, гэр бyлэтэй, тохомой шэнээншье hаа толгой дээрээ халхабшатай боложо
шадаа. Байтараа ooрын yхибyyтэйшье болоо. Хамтын байра хадаал
хамтын, хашартай байдал. Иимэ газарта ooрoo байжа yзooгyй хyн
хэлэхэдэшье ойлгожо шадахагyй. Ямаршье аригуун сэбэр байдалтай
байжа шадамаар хyниие ахир ooдэгyй болгожорхихоор, архи тамхиндашье оруулжархихаар газар. Yнгэржэ ерэхэдээ, ooрэйнь hамган
энэ тэрэ шалтагаанаар таhалга соонь найр-нааданай болошоходо,
«Дэмбэрэл, хyн зоной айлшалжа ерэшooд байхада, гэрэй эзэн байгаад хэды болотор хамараа хараад hууха юмши, нэгэ хоёр хундага
барилсажа болохогyй юм гy? Hooргoo архида орошохоб гэжэ айналши? Юумэн гээшэ хуу хyнэй ухаан, хyсэнhoo болодог юм», – гэдэг.
Ухай даа, эхэнэр хyн байгаад эрэ хyниие, yхибyyдэйнгээ эсэгые, архи
тамхи бариха hэнши гэжэ байхадань, хайшаа гээшэб? Али, магад,
Дэмбэрэлэй архи уужа байхые хаража yзooгyйдoo, барагаар hанана
гээшэ гy? Магад, нyхэрoo хайрлахадаа, хyн зонтой адли хyхилдэжэ
байхыень yнэн зyрхэнhoo хyсэhэндoo тиигэжэ дуугардаг байжа болоо? Яажа мэдэхэбши даа.
Харин Дэмбэрэл ooрoo архи балгахаяашье айжа ябадаг. Энэ
хyшэр хyндэ сагта, хаана яанагyй архи тамхинай адхаржа, шудхаржа байхада, нэгэтэ алдажа уужа эхилээ hаа… «архи – арбан гурбан
жолоотой»…
…Татажа эхилээд байhан тамхияа газарта хаяжархёод, Дэмбэрэл
трамвайн буудалай нyгoo захадахи аралжаа наймаашад тээшэ шэглэбэ.
Сэдьхэлэйнь сэбтэгдээд, сээжынь унтараад байхада, досоонь тэсэхын
аргагyй хyндэ болошоно. Тугаарай тэрээндэ архияа дурадхаhан наhажаалшаг буряад эхэнэрэй хажууда ерээд тогтошобо. Тэрэнь дахинаа
Дэмбэрэлдэ шэлтэй архияа дурадхаха гэhэн аад, хоёр дахин «yгы»
гyyлэhэн хyбyyгээ танижа, урдаhаань дуугай харашоод байна. «Яахамни гээшэб? Абахамни гy, yгы гy, абахамни гy, али yгы гy?» – гэжэ Дэмбэрэл нилээдгyй маргажа байтараа, аманhаа алта унагааhан юумэдэл,
арай шамай «Хэдытэб?» гэжэ наймаашан эхэнэрhээ hураадхиба. Эх-эх,
эх даа, юундэ, юундэшье?!.. Энээхэн ганса yгэ, энээнhээ боложо саашаа
уламжалhан yйлэ хэрэг Дэмбэрэлэй hyyлэй жэлнyyдтэхи намтар, ажабайдалые тад ондоо тээшэнь hyргooжэ шадаха лэ!!…
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Хyхишэhэн наймаашан эхэнэр сyyмхэ сооhоо шэлтэй юумэ гаргажа, сэнгынь хэлэхэ зуурандаа: «Би шамайе архи абаха hанаатай
ябана гэжэ таагаад байгаа hэм даа. Тугаарай «уудаггyйб» гэхээрээ
намайе мэхэлжэ шадахагyй байгааш, хyбyyн. Юун, эндэ уулзаха
гэhэн нyхэршни ерэжэ yгэбэгyй гy? На-а, бари-бари, бишни буряад
эхэнэр байгаад, буряад хyбyyгээ мэхэлхэгyй байхаб. Миниишни
архи, нээрээhээ, hайн архи», – гэжэ байжа шашашана.
Дэмбэрэл абаhан архияа yбэртэлжэрхёод, зон сооhоо хажуу тээшээ гаража, тээ саанахана «Квас» гэжэ бэшээтэй байhан боошхын хажууда ерэбэ. Нэгэ стакан квас абажа уугаад, yшoo нэгэ бага саашаа
ошожо, иишэ-тиишэ хараашалhанайнгаа удаагуур, шyдooрoo архиин
таглаа абажа хаян, стакан дyyрэтэр хэжэ, дээрэhээ нэгэ хyндooр амилжархёод, гyлд-гyлд гyyлэн тэрэ дороо амhартаяа хооhолжорхибо.
…Yнишье болонгyй Дэмбэрэлэй досоо одоо hайхан боложо,
толгойнь манаржа, yдэhoo хойшо ехэтэ hанаа-yнooн боложо байhан
хэрэгынь мyнoo хэндэшье хэрэггyй шэнги болошоно…
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ХYЛЕЭГДЭЭГYЙ УУЛЗАЛГА
– Алдар! Алдар! Ерэ наашаа! – гэжэ, газаа yхибyyдээр бyмбэгэ
yдьхэлжэ байhан хyбyyгээ эжынь балкон дээрэhээ хашхаржа гэртэнь
оруулхадаа: – Yглooдэр hургуулиингаа хэшээлдэ зундаа яажа
амарhан тухайгаа бэшэхэ ёhотойб гээ бэшэ hэн гyш? Энэ харыш,
«Буряад орон» гэжэ дамжуулгаар тайлалга, обоо тахилган хайшан
гэжэ yнгэргэдэг бэ гэжэ харуулжа эхилбэ, шамда хэрэгтэйл байха ха,
– гэжэ, телевизор тээшэ зааба.
Нээрээшье, классайнь хyтэлбэрилэгшэ багша Арюна Александровна жэл бyхэндэ hурагшадайнгаа яажа зундаа амарhан тухайнь
бэшyyлхэ дуратай юм. Зунай амаралтын yшoo эхилээдyй байхада,
Алдарай холын аймагтахи багахан нютаг ошожо амархаяа байhан
тухайнь дуулахадаа, багшань «хyгшэн аба, эжыhээ урданай байдал,
уг гарбал тухайгаа мэдэжэ ерээрэйш» гэжэ хэлээ hэн. Hаяын жэлнyyдтэ hургуулидань буряад хэлэн заагдадаг боложо, мyнoo ехэ багагyй арадайнгаа тyyхэ домогоор hонирхожо эхилэнхэй.
Yглooдэр сентябриин 1. Удаан саг соо уулзаагyй hургуулиингаа
нyхэдтэ Алдарай хooрэжэ yгэхэ hонин зугаа элбэг байха даа. Урда
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жэлнyyдтэ гэртэхинтэйгээ хyдoo нютаг ойр зуура ошоод ерэшэдэг
байhан hаа, энэ зуниие тэрэ ото хyдooдэ yнгэргэбэ. Яажа аба эжы хоёрынь гансаарыень дура зоргон соонь табиба гээшэб? Али наймадахи класста гарашаhан хyбyyмнай томо болошоо гэжэ шиидээ ха гy?
Юуншье hаань, гэртэхинэйнгээ хурса хараса доро бэшэ, ooрынгoo
дура зоргон соо ябаха гээшэмнай эдирхэн наhандаа ябаhан хyндэ
ехэхэн тааруутай, сyлooтэй ябадал байха. Сэлмэг нарата yдэрнyyд,
сэнгyy hайхан тала, сээжэдэ хyрэмэ гyнзэгы горхоной сэбэр уhан –
тоолохо болоо hаа барагдашагyй…
Эхэ эсэгынь yгы байхада, аша хyбyyгээ yбгoo эмгэй хоёрынь
ород буряад хэлые холижо байжа шадахысаа ooгшooгoo, буряа
даарнь hайнаар хэлyyлжэ hургаа; урдахи сагай hонин-hонин тyyхэ
домогуудые хooрэжэ yгoo.
Алдар юу мэдэжэ абаа гээшэб!? О, энээн тухай дууhан хэлэхэ
болоо hаа, бyхэлиин yдэршье хooрэжэ барагдахагyй. Алдарай урданайхидаал адли нэгэ хэды хоногоор айлшалаад ябашаха байгаа
hаань, yбгoo эмгэй хоёрынь, магад, ехэ юумэ хooрэхэгyй байгаа,
харин аша хyбyyнэйнгээ энэ удаанаар ерэжэ, урданай юумээр ехэтэ
hонирхожо, хэрэгтэй юумыень бэшэжэ абажа байхадань, баярлажа,
урмашажа байhан хyгшэд oohэд хоорондоо мyрысooжэ байhандал,
yдэр бyри нэгэ hонин юумэ олоод лэ Алдарта ойлгуулан хэлэжэ байгаа hэн.
Буряад угсаатан зон гээшэмнай бyри саанаhаа нааша уг ундияа сахидаг, аба эжы, аха эгэшэнэрээ хyндэлдэг, обоо бурханаа тахижа нютаг нугадаа, байгаалидаа шyтэдэг, газар уhаяа гамтайгаар
абажа ябадаг байшоо лэ. Энэ мэтэшэлэн тухай hyyлэй yедэ буряад
хэлэнэйнгээ хэшээлнyyдтэ заалгажа байбашье, тэрэ бyгэдые ooрoo
буряад хyдoo нютаг ошожо хоёр нюдooрoo хараха, ёhотой гэгшээр
сахижа, мэдэжэ ябаhан наhатайшуулhаа дуулаха гээшэмнай ехэхэн
ондоо байна гэжэ Алдар энэ зундаа ойлгожо ерээ. Мyнooшье Алдар эжытэеэ сугтаа телевизор хаража hуухадаа, тэндэ харуулагдажа
байhан обоо тахилган, тайлалган гээшэдые нэгэ ондоохон нюдooр
хаража hууна.
– Эжы, эгээ иимэ обоо тахилганда би yбгoo, эмгэйтэеэ ошожо
yзooб. Ямар олон зон тэндэ суглараа гэжэ hананат. Эртэ yглooнhoo
эхилээд лэ… э-э, байз… юун гэжэ нэрэтэй тахиланта уула бэлэй
даа, мартажархёод байналби, тетрадь соомни бэшээтэй байха hэн,
– гээд, Алдарай диван дээрэhээ бодохотойнь зэргэ, эжынь – Баян-Yндэр – гээдхинэ. Алдар hooргoo hуужа: – А-hаа, зyб… Баян-Yн124

дэр… Yглooнhoo эхилээд лэ yдэ болотор тооной Баян-Yндэр тээшэ
ошоhон харгыгаар ябаганшье, моритойшье, трактор машинатайшье
зонууд hубарилдажал, hубарилдажал байха байгаа hэн. Харагты
даа, энэ телевизорээр харуулагдажа байгаа шулуунуудтал тон адли
шулуунууд тэндэ обоолоотой байгаа hэн. Суглуулагдаhан иимэ шулуунуудhаа боложо Обоо, Обоогоо тахиха гэжэ зон хэлсэдэг болоо
ха. Yбгoo эмгэй хоёр нэгэ hонин юумэ хooрэжэ yгoo. Урда сагуудта
тэдэ обоодо гарахадаа сагаан yнеэ хyтэлжэ ошодог байгаа юм ха.
Юундэб гэхэдэ, сагаан hyн, эдеэн дэлгэрэг, yхэр мал тарга абажа
эхилэг гэжэ хада хангайн, орон нютагайнгаа эзэдhээ малша арад зон
yршooл эридэг байгаа. Теэд иимэ заншал хyдoo нютагуудаар мyнoo
мартагдашанхай юм ха.
– О, hонин юумэ hануулжархибаш. Би yни холодо, эгээ шинии
наhанда ябахадаа, нэгэтэ Баян-Yндэртэ hаалишад hамгадай сагаан
yнеэ хyтэлжэ гарахыень ехэ hонирхожо хараа hэм. Yнеэн тyрyyшээр
яhала ябажа байhанаа оройн эгсэдэ хyрэхэдoo ябажа yгэхэеэ болишоо. Hамгадшье шууяа шуумаргаан боложо, зариманиинь Сагаагшанаа аргадажа байжа уяанhаань татаха, нyгooдyyлынь хойноhоонь
тyлхихэ юумэд. Хyн зонуудтай обоодо гаралсаhан yхэрые hэтэртэй,
бурханай мал гээд, огто сохижо, хараажа болохогyй байгаа бшуу.
– Hонин даа! Зyгooр, хэды олон иимэрхyy урданай юумэнyyд
тухай yшoo хэлэгдэнгyй байна гээшэб. Эжы, би yглooдэрэйнгoo
хэшээлдэ энэ зундаа хараhан, yзэhэнoo баранииень бэшэжэ yрдихэгyйб, тиимэhээ тоб байса тобшохоноор, онсо шухала, оройдоошье
мэдэнгyй ябаhан юумэнуудые yбгoo эмгэйhээ дуулаhан тухайгаа бэшэхэ байна. Нэн тyрyyлжэ oohэдэйнгoo уг гарбал тухай бэшэхэб.
Энэ yедэ телевизорээр «Буряад орон» дамжуулга дyyрэжэ, хэндэшье хэрэггyй реклама эхилшэнэ. Эжынь хyбyyнэйнгээ хyгшэдhoo
бэшэжэ абаhан юумэнyyдээр hонирхожо, совет засагай yедэ oohэдoo
hургуулиин наhанда ябахадаа арадайнгаа тyyхэ домогоор hонирходоггyй байhанаа гэмшэнэ.
– Бэшэхэ гэhэн юумэеэ юун гээд толгойлхобши? «Яажа би
зунайнгаа амаралтые yбгoo эмгэйдээ ошожо yнгэргooбиб» гэжэ
гy? Hэтэртэй yнеэн тухай бэшээрэй. Иимэ юумэн гээшые городой
yхибyyд хаанаhаа мэдэхэ hэм, hонирхохо байха. Юрэдooл, наhатай
зонууд гээшэднай мyнoo yеын зонуудта ороходоо урданайнгаа ёhо
заншалые алдаагyй, нарин нягтаар сахижа, бэелyyлжэ ябаhан, архи
тамхи, хараал хэрyyл, атаа жyтooн гээшэдые мэдэхэгyй тооной зонууд байгаа бшуу даа.
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– Тиимэ, эжы. Наhатай зонууд ямар налгайнууд гээшэб. Эгээ
ехэ хараалынь «нохой», yгышье hаа «хара нохой» гэхэhээ сааша
ошодоггyй байhан байна. Зyб хэлэнэт, hэтэртэй yнеэн тухай заабол бэшэхэб. Yшoo яажа ой тайгынгаа модо отолонгyй малша буряад зон гэр байраа дулаасуулжа байдаг байhан тухайнь бэшэхэб.
Иимэ hонин юумэ гээшые хаража гайхааб. Хонинойнгоо хотоной
зузаан шэбхые тэбхэр тэбхэрээрнь хyрзooр малтажа абажа, наранда хатааhанайнгаа удаа, hyyлдэнь тyлибшэ болгоно. Энэ тyлибшэнь
«хyрзэн» гэжэ нэрлэгдэдэг. Гал соо удаан носожо, бyхэли hyниндoo
шахуу улаанаар соробхилон ууяжа, тиимэ бэлээр гэрэй дулааниие табинагyй. Yгы, нээрээ, эмгэй yбгooгэй газаагуур нэгэшье yлyy дутуу
юумэн yзэгдэхэгyй юм. Манай городто зарим зонууд угаадаhа, бог
шоройгоо харгы дээрэ адхажа, хаяжа байдаг. Харин хyдooдэ «улад
зоной ябажа байдаг улаан харгые бузарлуулхаhаа нyгэлтэй юумэн
yгы» гэжэ хэлсэжэ, зарим наhатайшуулынь наhанайнгаа буян хэнэбди гэжэ, хамуур баринхай yйлсын дундахи харгы хамажа байха байгаа hэн. Энэнь намда тон гайхалтай байгаа! Эгээ ядахадаа хиргаhан
yhэ, хюмhаяа хаа хаанагyй миин хаяжархихагyй. Yhoo гурьба руу
хаяхадаа «уран шубуунай уурхай болоорой, ута наhатай, удаан жаргалтай болгоорой» гэхэ, хюмhаяа абаад, саарhанда боогоод «yхэлдэ
бy yзэгдэ, yхэртэ бy эдигдэ» гээд газарта булаха юумэд. Юрэдooл,
бэшэхэ гээ hаа юумэд олон даа.
– Яhала юумэ yбгoo эмгэйhээ мэдэжэ ерээ ха юмши. Эдэ бyгэдoo
тоб байса тобшохоноор, удхатайханаар бэшэхэ болоо гyбши даа,
– гэжэ, эжынь хyбyyнтэйгээ тохёолдоhон энэ hонин хooрэлдooгoo
дyyргэбэ.
Алдар hyниндoo hайхан зyyдэ манажа хонобо. Хэдыхэн часай
урда тээ телевизорээр хараhан «Буряад орон» дамжуулга, эжытэеэ
зохидоор хooрэлдэhэн зугааниинь зyyдэндэнь бyришье гоёор
yзэгдэжэ, мyн налгайгаар энеэбхилhэн yбгoo эмгэй хоёрынь Обоодоо гарашоод, улаан ташарган улаалзай сэсэгyyдэй дунда бэшэшье
ондоо yбгэд хyгшэдтэй хамта гараа наманшалан, аман соогоо гyбэршэбэр маани мэгзэм уншажа байhанаар yзэгдэхэ юумэд.
Алдар yглooгyyр эртyyр, эжытэеэ сугтаа, хyнгэнooр бодошобо.
Юун унтагдахаб, мyнooдэр сентябриин 1 ха юм! Бyхэли зуниие шахуу
хyдoo нютагта yнгэргэhэн тэрэ сугтаа hурадаг yхибyyдээрээ уулзажа
hонин зугаагаа хубаалдаха, дуратай багша Арюна Александровнагай хэшээлдэ дахинаа орохо. Хубсалжа, эдеэлжэрхёод, hургуулидаа
ошохынгоо урда тээ ходо хэдэг нэгэ ажалаа – хyнэгтэй бог шорой126

гоо хаяжархихаяа газаашаа гараба. Алдар бог шорой, yлyy булуугаа хаядаг газарта дyтэлжэ ябахадаа тэндэхи тyмэр хорообуудай
хоорондуур, хараха янзада, наhажаал хоёр буряад яhатан хyнyyдэй
ябажа байхыень обёорбо. «Минии yбгoo, эмгэйдэ ямар адлиханууд
хоёр гээшэб?» – гэжэ тэрэ тyрyyн бодоод абаба. Харин бyри дyтэлжэ
ерэхэдээ… зог татан байшаба! Хиртэжэ хахаршаhандаа yнгэ зyhэеэ
алдаhан хубсаhа хунартай, хаhал hамбайдаа даруулшаhан, бузарай
муухай нюур шарайтай буряад yбгэжooл hармагшанайхиhаа дутуугyй хара гараараа хyн зоной хаяhан угаадаhа шорой онгилжо байба.
Тэрэнэй хажууда мyн лэ онгожо yнгэ зyhэеэ буурашаhан пулаадай
доогуур хирэ, шэрэлдээндээ баригдашаhан буурал сагаан yhэтэй,
хэндэшьеб сохюулhандаа бyлхышэhэн хyхэ-ногоон нюдэтэй, hогтуу
янзын хyгшэн Алдар тээшэ духаараа харашоод, аман соогоо юушьеб
гyбэр-шэбэр пyлшэгэнэнэ. Шарайгаарнь шэнжэхэдэ, энэ хyгшэн
намда сохом hайн юумэ yреэжэ байнагyй гэжэ эдир хyбyyн ойлгожо абаба. Алдарай яахаяашье ойлгожо ядашоод байхада, yбгэжooл
тэрээн тээшэ хёлогод гэжэ, бузар муухай ород бэлин оруулалсажа
байжа:
– Юугээ гэжэ ониитороо хyниие хараашалаабши, асарhан шоройгоо хаяад тонилыш саашаа! Архинай хооhон шэлнyyд би гy? –
гэбэ.
Алдар асарhан шоройгоо хyл дорохоноо адхажархёод, hooргoo
гyйшэбэ. Хyлгэшэhэн тэрэнэй гэртээ орожо, hургуулидаа ошохоёо мартажархиhандал, саадахи таhалгынгаа дунда дуугай зогсожо
байхыень эжынь обёорходоо:
– Юун болооб? – гэжэ hураба.
Алдар эжы тээшээ нэгэ hониноор хаража байhанаа:
– Юуншье болоогyй, – гэжэрхёод, газаашаа гаража ошобо…

БАСАГАНАЙ ГОМДОЛ…
Хyхюу дорюун, хooрхэн шарайтай басагахан – Лайжад – бyри бага
наhанhаа эхилжэ артист болохо гэжэ шиидэhэн. Хэдытэйдээ энээхэн
hайхан мэргэжэлдэ hанаархашоо, дурлашоо hэн хаб, арбаад наhандаа ябахадаа гy, али yшooшье багаhаа гy? Теэд энээхэн басагамнай
мyнooшье тиимэ ехэ наhатай бэшэ, оройдоо 15 наhандаа ябанал даа.
Хyдoo газартахи нэгэ томохон тосхондо байдаг, гэртэхинэйнь, гэр бай127

рынь тиимэ hайн, баяншье бэшэ hаань, тэрээхэн унтариингаа таhагай
дyрбэн ханаар дyyрэн суута артистнарай дyрэ зурагуудые Лайжаднай
няажархинхай байдаг юм. Хаана нэгэ тээ гоё hайхан моодно журнаалнуудые харажархёо hаа ехэтэ атаархаха, абаhайб, олоhойб гэжэ hанаха,
теэд энээнииень гэртэхиниинь ехэшье тоожо yгэнгyй, «хаана байнам
тэрэ yлyy мyнгэншни» гэжэрхёод лэ дyyргэгшэ. Магад, зyбшье юм гy
гэжэ hанахаар – ooрhooнь ондоо yшoo гурбан дyyнэрынь байна. Тии
бэшье, эжы аба хоёрынь энэ тэрэ хэрэгэй, найр нааданай болоходо, хамаагyй, мyнгэеэ гамнангyй тиишэнь хаяжа, уужа байгшад даа.
Лайжадай hургуулияа дyyргээд артистын мэргэжэл шэлэжэ
ошохо байхаарнь хэншье гайханагyй. Энээн тухай эжы абаhаань
байха, hургуулиин олон yхибyyд, багшанаршье мэдэхэ, ямаршье
концерт, наадан энэ басага yгыгooр yнгэрдэггyй тооной. Хатарха, дуулаха, хэнhээш yлyy шyлэг уншаха, энэ тэрэ зyжэгэй yйлэ,
сценкэнyyдые наадаха, нюур шарайгаараашье зохидхон, нэгэн
гэхэдэ, нээрээшье саанаhаа, тyрэхэhoo артист болохо гэhэн басаган. Энээхэн талаан бэлигынь энэ басаганда эсэгэhээнь yгтoo ха.
Лайжадай эсэгэ залуудаа гоёор дууладаг, хатардаг, баян, гитара
дээрэ наададаг, нюур шарайгааршье сэбэрхэн байhан, теэд нэгэ
тиимэшэг, хyнгэн зантай, хyнгэн ажал, архи тамхинда дуратайшаг
хадаа, хyдoo тосхонhоо холо хаанашье ошожо шадангyй yлэшэhэн
юм. Лайжадайнгаа тайзан дээрэ байхыень харахадаа «Харагты,
энэ минии басаган, миниингээ талаан абаа юм!» гэжэ hайрхахаhаа
бэшэ ондоо юумэн байгшагyй даа. Энээнииень Лайжад hайн мэдэхэ. Мyнoo гадагшаа гараад, город ошоод hураха гээшэнь тон
хyндэ болонхой гэжэ Лайжад мэдэхэ, сагайнь ерэхэдэ, гэртэхиниинь басагаяа саашань hургажа шадаха байгаа юм гy, али yгы гy?
Нэгэтэ иимэ зугаанай гарахадань, эжынь: «Хyн зонhоо дутаа hэн
гyбди, hургажал yзэхэбди шамаяа. Ши, эсэгэ, дуулана гyш, ехэ
басаганайнгаа юун гэжэ дуугаржа байхыень? Эртээнhээ энээн тухай бодожо, миин зайгуултажа ябанхаар, нэгэ тээ мyнгэтэй ажал
бэдэрхэ байгааш», – гэжэ найдуулжашье байгаа hэн. Теэд эсэгэнь
нэгэ тээ халта хулта ажал хээшэ болоод, ехэнхидээ мyнooхи хаарта, архияа намнаад лэ ябагша. Иимэ хуби заяатай байhан эжынь,
яахыншье аргагyй, дyрбэн yхибyyдээ тэжээхэ, хyл дээрэнь гаргахаяал бодожо, hургуулиин столово соо шадахысаа ажалладаг юм.
Эдирхэн, гyлмэрхэн наhандаа ябаашад бултааран ерээдyйдoo
нэгэ гоё hайхан мэргэжэлтэй болохоо hэдэжэ, ехэ болоходоо заа128

тагyй тэрэл харгыгаараа ябаха шэнгеэр забдадаг гээшэд. Аргагyй!
Энэмнай yдэжэ ябаhан yхибyyдэй yyлэгyй сэлмэг жаргалайнь наhан
гээшэ ааб даа. Харин yнэн дээрээ ямархан харгынууд, юуд эдээниие
хyлеэжэ, угтажа байдаг гээшэб? О-даа, орёохон даа, ажабайдалай,
ажамидаралай харгы гээшэмнай…
Нэгэтэ, Шэнэ жэлэй гарахаа байхада, hургуулиин yхибyyд гайтай гоёхон концерт-наада нютагайнгаа клубта табибад гээшэ. Лайжадта Снегурочкын hайхан роль хyртэжэ, тэрээнээ бэрхэ гэгшээр
гyйсэдхэбэ. Тэрэ yдэшэндoo, hyyлдэньшье энэ басагые магтаhан
зон мундабагyй. Хyлгэшэhэн, баяр жаргалдаа багтажа ядаhан эдир
басаган мyнoo-yглooдэртooшье хyдoo нютагаа орхижо, артистын
мэргэжэлдэ hурахаяа Улаан-Yдэ, Москва, Париж хyрэтэршье ябашахаар бэлэн байгаа hэн. «Ямар жаргалтай yхибyyдынь тэдэ гоё хото-городуудта байдаг юм. Би hаа, yдэшэ бyхэндэ театр ошожо, нэгэн
гэбэл, нэгэ суута артистын хэшээлнyyдтэ, yгы hаа, театрай кружогто
заабол ябажа байха hэм», – гэжэшье Лайжад бододог. Теэд мyнoo
дээрээ тэрээндэ Улаан-Yдэ хотомнойшье холохон даа, аяар гурбан
зуугаад модоной газарта байдаг, тиишээ нэгэл дахин эжытэеэ ошожо yзэhэн. Гэрhээ газаа гарахадаа, нютагайнь хажуугаар yнгэрдэг
ехэ асфальт харгыгаар гоё иномарка машинануудай тэрэ зyг тээшэ шуумайн ошожо байхыень, саанахи хyхэльбэ yндэр хадануудай
оройгоорхи хyбэн сагаан yyлэнyyдые харан-харан зогсодог юм.
Саг сагтаа… Шэнэ жэлэй гоё hайхан найр нааданшье, yбэлэй
зохид каникулшье yнгэржэ, hургуулиин yхибyyд hooргoo hонигyй
ута хэшээлнyyдтээ ябажа эхилбэд. Нэгэтэ, hуруулиингаа hyyлээр,
Лайжад хоёр нyхэд басагадтаяа юундэшьеб, ехэ харгын захадахана байдаг эдеэ хоолой магазинда оробод. Хоёр продавец hамгадай
нэгэниинь, нюураараа сэбэрхэншье hаа, маряатай мундуушагынь,
Лайжадые харажархихадаа:
– Ши, Гомбын басаган, хэн гэжэ нэрэтэй hэмши даа, эсэгэдээл
адли дуулаха, хатархадаа тон бэрхэл байнаш, hаяхан шамайе клуб
соо харахадаа тиигэжэ ойлгожо байгаа hэм. Бишье нэгэтэ, yни холодо, hургуулиин наhанда ябахадаа, шинии эсэгэтэй сугтаа концертэдэ
хабаадалсаhан хyм. Маанадые тиихэдэ, баагаар шахуу hургуулиин
хамтын хоор гээшэдэ дуулахымнай спортзал руу туужа оруулха, тии
хэдэ шинии эсэгэ тэрэ солист гээшэнь боложо, яhала бэрхээр дуулагша hэн. Ёhотойл артист болохо хyн гээшэнь Гомбол байха байгаа,
теэд, юун, мyнoo болоhон хойно, hалаал гээшэ. Байз, тэрэ хоорто
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ябахадаа, юун yхэдэл шyдхэрынь… хэд-юуд гэжэ байжа хубааралдадаг бэлэйбибди?.. Альт, сопрано, тенор… Тиимэ, тиимэрхyy гоё-гоё
yгэнyyд байгша hэн. Би бyдyyнээр дууладаг хадаа, тэдэ альт гээшэдтэйнь зогсолсодог hэм. Hонин лэ саг байгаа, мyнoo юумэн хуу хубилшоо… Ши гэхэдэ, Гомбын басаган, нюур шарайгаараа зохид басаган байнаш, бишье шинии наhанда ябахадаа яhалал сэбэр басаган
гyyлжэ ябагша hэм… хи-хи-хи-хи… Hая, тэрэ таанадай концерт хаража hуухадам, ара тээмни hууhан хэн бэ даа нэгэн хажуудахидаа мyн
лэ шамайе магтажа, артистын мэргэжэлтэй болохо ехэ хyсэлэнтэй
юм гэжэ дуугаржа байгаа hэн. Теэд… теэд… хайратай гээшэш, шам
мэтэ, иимэрхyy басагад хэзээдээшье суута артист боложо шадаа
гyй байхал даа. Юундэб гэжэ гy? Артист хyн гээшэшни, ехэнхидээ
эхэнэр артистнар, тон мэдээжэ болохо, тэрэ карьерэ гээшыень хэхэеэ
hанаа юм hаа, алишье талаараа дутал дундагyй, дyрбэн тэгшэ байха
ёhотой ха. Тиимэ бэзэ? Ойлгоно гyш, дyрбэн тэгшэ, yгы hаа, хэндэш
хэрэггyй, нэгэ дутуу, тулюур, хаа яахана хyн зондо yзэгдooд лэ, мартагдахын тэндэ, мууханшаг артист гyyлэжэ ябахаш. Артистын ажал
гээшэ орёохон лэ байха, бyхы юумэншни, ажабайдал, гэр бyлэ, yбгэн, yхибyyдшни хyрэтэрoo булта хyн зоной хараса, шyyмжэлгэ доро
байха. Гайтайхан байха даа… Тиигyyлжэ байнхаар, юрэдoo миин
юрын хyн ябаашань дээрэ ха, намдал адли… Хи-хи-хи-хи! Шагна,
шагна, зyб юумэ шашажа байhан лэ байхаб, хожомынь намда yшoo
баяршье хyргэжэ байхадаа болохош. Дyрбэн тэгшэ гэнэм!. Нюур
шарай, фигура… Эдэ мэтэшэлэнэй шамда байжа байн гэhээнь, ай,
халаг, хyлнyyдшни… хyлнyyдшни гэжэ... тор торшогор, тэрэ саанаа
муухай… маягар… Тиигэжэ байжа шамда энээнhээ урда хyн хэлэжэ
yгэдэггyй байгаа ха, yшoo бага гээшэ аабзаш даа. Эхэнэр хyн гээшэшни бэе махабадайнгаа мууень нюужа, hайень yргэжэ, hайрхажашье гэхэдэ хамаагyй, ябаха ёhотой юм. Ойлгоно гyш, бидэ эхэнэрнyyд гээшэбди!!.. Баарhан, шишье баhа, мэдэhэн байгаа hаа, муухай
хyлнyyдээ нюуха байгааш. Тиихын орондо, yшoo тайзан дээрээ гарашоод… хи-хи-хи-хи… маягар хyлнyyдээ олоной урда hайрхаhан
юумэдэл… Бишье ooрoo муухай, мундуу балсагар хyлнyyдтэйгээ
шинии наhанда ябахаhаа мэдэхэ хадаа, тэдэнээ мyнooшье хyрэтэр
ходо нюужа ябагшаб. Хэн минии хyлнyyдэй муухайень хараа, yзooб?
Хэншье хараагyй байха. Тиимэhээ мyнooшье яhалал эхэнэр ябагшаб
гэжэ hанагшаб, эндэ, магазинда ороhон танил, танилшье бэшэ эрэшyyл, ойлгожо байхадам, яhалал намаар hонирхоод гаража байгшад
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даа. Хи-хи-хи-хи. Yшoo тиихэдэ, хахад бэемни, муухай хyлнyyдни
энэ прилавкын доро… Хи-хи-хи-хи… Зай гэжэ, ши, Гомбын басаган, намда, нээрээhээ, гомдожо байнагyй бэзэш, туhатайл, тулхабаатайл юумэ шашажа байhан байхаб. Магад, ябан, торшогор туранхай
хyлнyyдши таргалжа, булсыдахадаа болохо, зyгooр маяа хyлнyyдши
тэгшэршэхэ гэжэ гy? Yгы ааб дo-o, тиимэ юумэн гээшэ хаанаhаа
байхаб. Энэшни саанаhаа, уг гарбалhаан гэжэ мэдээрэйш. Эсэгэшни
тиимэ бэшэ, харин эжыншни маягар хyлнyyд хайшаа орошохо hэм.
Болодог юм hаань, алха балтаар сохюулжа тэгшэлyyлхэ байгааш…
хи-хи-хи-хи… Баарhан, хайратай басагахан, мyнooнэй моодно шордогор yмдэ yмдэнгyй, хододоол халхагарнуудыень yмдэжэ гy, али
намдал адли наhан соогоо нарпагар юбкэhээ hалахагyй гэhэн басаганши даа. Зyб гy? Тон лэ зyб байха. Теэд, юун мyнoo таанадай толгой соо иимэрхyy бодол байхаб, толгойгоо эрьешooд лэ, тэнгэриин
тээ доохонуур тэлмэрдэжэ ябаhан тэнэг наhантнай…, – гэжэ байжа
олон юумэ шашаба.
…Лайжадай досоо гэнтэ гал тyймэр носоходол гэбэ, нээрээhээ,
хэншье урда тээнь иигэжэ байжа энээн тухай тэрээндэ дуугардаггyй
байгаал. Тэрэ магазинhаа тyргэн гаража, нэгэшье тогтон торонгyй
гэр тээшээ гyйшэбэ. Хоёр нюдэнhooнь эжэлэдгyй гуниг, гомдолой
гашуун нулимсанууд гоожоно. Оройдоо 15 наhандаа ябаhан басаган, гэнтэ мyнoo иимэ муухай юумэ ooр тухайгаа дуулажархихадаа,
урдаhаань ябажа ябаhан алишье хyн зонhоо тон эшэжэ, хоёр маяа
хyлнyyдээ хайшаншье нюужа шадахагyй байhандаа тон эшэжэ, тэрэ
дороо газарай габа уруу орошохоор, эгсэ эрьеhээ урасхал уhан уруу
hyрэшэхooр бэлэн гyйнэ…
Харшынгаа yyдэ татажа хорёо соогоо ороходоол Лайжад халта ами абаба, тиибэшье, тэрэ зуурандаа гэртээ оробогyй. Нэгэ hай
ниинь гэхэдэ, энэ yедэ газаагуурнь хэншье yгы, тиимэhээнь малайн
гаа хотон соо орожо, бyри саашаа тугал хурьганай yбэлэй сагта
байршадаг амбруушха соо хоробо. Хэндэшье харагдангyй, yе наhаараа эндэ, харанхы нyхэндэ хоргодоод hууха дураниинь хyрэнэ…
Хажуудаханань, хашаагай саанаhаа тэрээн тээшэ анхаралтайгаар харашоод байhан тугал, хоёр-гурбан хурьгадай хажууда садатараа уйлахадаал, нэгэ бага солоо оробо. Продавец hамганай нэгэ
бодолгyйгooр, ухаагyйгooр мэнэ hая магазин соо шашаашье hаань,
сэхэ уруунь табиhан тэрээхэн тарган эхэнэртэшье Лайжад мyнoo
гомдоногyй. Маягар хадаал маягар хyлнyyд, хайшаа ошохобши.
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«Юун, иихэдээ, hургуулиин yхибyyд минии хойноhоо хургаараа
заажа байжа энеэлдэдэг, наадалдаг байгаа гэжэ гy?! Тиихэдэнь би
yшoo тайзан дээрэ гарашоод, урдаhаань энеэжэ, хатаржа байха гэжэ.
Ямар эшхэбтэр гээшэб! Теэд… теэд… хyнэй дуулаха, хyхихэдэ, юундэ хyлнyyд хамаатай болошохо юм!? Маягар хyлнyyдтэй хyн артист
боложо шадахагyй юм гy? Юундэ нyхэд басагадаймни нэгэниинь
шье, эгээ ядахадаа, эжымни ойлгуулжа, хэлэжэ yгэдэггyй байгааб?..»
– гэжэ байжа Лайжад толгойгоо yбэдхooнэ.
Энэ yдэрhoo хойшо Лайжад гэнтэ ондоохон болошобо. Гэнтэ
томо болошоhондол. Дуу-шуу yсooнтэй болошоhон тэрэниие
эжыншье, классайнь удамарша багшаншье: «Лайжад, юун болооб,
yбдooгyй аабзаш?» – гэжэ нэгэтэ бэшэ hурагшалhан, тэрээнтэй сэхэ
зугаа бэдэрээд туршаhан, теэд «бараг, яагаашьегyйб» гэхэhээнь
бэшэ юумэ дуулангyй yлэhэн. Yшoo нэгэ гайхахаар юумэн гэхэдэ,
энэ yдэрhoo эхилжэ Лайжад hургуулиингаа энэ тэрэ дуу, хатарай
кружогуудта, концерт нааданда ябахаяа болишоо. Тиибэ яабашье
энээхэн басагамнай, артист болохо байгааб гэhэн бага наhанайнгаа
шиидэбэриhээ yшoo hалаадyй, телевизорээр гоё сэбэр артистнарай
дуулаха, наадахаарнь hонирхоhон лэ зандаа. Зyгooр урданайхида
ороходоо нэгэ ондоохоноор тэдэ зоноо анхаржа хараашалдаг болошонхой; ooрooшье ойлгомторгyй, нэгэл мэдэхэдээ, бэе махабад,
хyлнyyдэйнь сэбэр гоёыень бэдэржэ эхилшэhэн байдаг.
…Yбэлшье yнгэржэ, хабар ерэбэ. Hаяын сагуудта толгой соо
hоонь гаража yгэхэеэ болишоhон хэрэг, асуудалдаа харюу бэдэрhэн
Лайжад нэгэтэ yдэрэй дyyрэнтэжэ байхада нютагайнгаа амбулатори
ерэбэ. Эндэ yнинэй, бyри yнинэй, фельдшерээр Норжима абгайхан
ажалладаг юм. Даруу, номгон зантай энэ эхэнэр, юрын фельдшер мэргэжэлтэйшье hаа, нютаг, аймаг соогоо дуутай-суутай, ямаршье институт дyyргэhэн врачуудhаа дутуугyй шадабари ехэтэй эмшэн, аргашан
гyyлэдэг юм. Yхибyyдэй hургуулиhаа бусаха бyхэндэнь, энэ фельдшэр
эхэнэр сонходоо орой болотор харагдажа hуудаг hэн, тиимэhээнь
Лайжад, амбулаторидо сохом хэншье yгы байха гэжэ бодоходоо, яаралгyй тиишээ ошоо hэн. Зyб, тэндэнь мyнoo коридор соохи шала
угаажа байhан пенсионер эхэнэрhээ ондоо хэншье yгы, харин Норжима абгай саанахи таhалга соогоо саарhан дээрэ hууна хэбэртэй.
Лайжад айжа, мэгдэжэ байжа тиишээ орожо, арай шамай аргаа
хан мэндэеэ хэлэбэ. Фельдшер hамган стол дээрэхи саарhануудhаа
толгойгоо yргэжэ, нюдэнэйнгoo шэлые нидхэ ooдoo тyлхижэ, эдир
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басаганай энэ орой болоhон хойно тэрээндэ ерэшэхэдэнь нэгэ бага
гайхангяар угтажа абаба ха. Хайшан гэжэ наhатай зон yхибyyд, жаа
шуулые танижа ядахадаа эхэ, эсэгынь нэрые дурсажа байжа hурагшалдаг бэ, тон тэрээндэл адли, Норжима абгайшье Лайжадай урдаhаань нэгэ удаа анхаралтайгаар хараhанайнгаа удаагуур:
– Сайн, сайн. Нюур тyhooршни тухайлхадам, Гомбын басаган
гyш даа? Эсэгэдээл адли хyн байнаш, эсэгэеэ дуряаhан басагад сэбэр
байдаг юм гэлсэгшэнь зyб лэ ха. Ямар нэгэ шухала хэрэгэй гарашахадал, энэ орой болоhон хойно наашаа ерэбэ бэзэш? Манай хyдoo
нютагай шинии наhанда ябаашад шэрхи, баатарнууд ябагша юумэд,
yбдэхэ, врачуудаар ябаха гээшэнь тон хомор байгша, энэнь hайн лэ
гээшэ ааб даа. Ехэнхидээ энээгyyршни нарай нялха, жаа yхибyyдээ
тэбэриhэн залуу эхэнэрнyyд ба наhажаал пенсионернyyд лэ ябагша
даа, тиимэhээл шинии энэ ерээшээршни би бага зэргэ гайхажа байна
гээшэ хаб. Зай, хэрэгээ хэлэ даа, юун болооб, юуншни yбдooб? – гэжэ
энеэбхилбэ.
Лайжадай досоо нэгэ бага дээрэ болобо.
– Норжима абгай, та намайе наада бy баряарайгты, минии танда
ерэhые нютагаймнай нэгэшье yхибyyд мэдэхэ ёhогyй, yгы hаатнай
би ерэhэн хэрэгээ хэлэнгyй энэ дороо hooргoo ябашахаб.
– А-а, тиимэ ехэ нюуса гy, яахаб теэд. Хэн гэжэ нэрэтэйбши даа?
– Лайжад.
– Лайжад… гоё нэрэ. Лайжад, мэдэжэ аба, бишни хyниие эмшэл
хэ, аргалха гэhэн мэргэжэлтэй хyм, харин хэнэй ямар yбшэнгooр
yбдooд байhыень энэ тэрээгyyр тараажа ябаха гэhэн бэшэ. Фельдшер, врачуудта тиимэ юумэ гэжэ огто байдаггyй юм, энээнhээ айлта,
гайхалта yгы. Хамаагyй, бy нюу, юун, ямар шалтагаанаар ерэhэнээ
нюунгyй хэлэ, шадахал hаа би шамда туhалхаб, шинии нюусые ши
бидэ хоёрhоо ондоо хэншье мэдэхэгyй байха.
Лайжад тон ехэ нюусаяа энэ наhажаал фельдшертэ арай шамайшье гэжэ холо наагуур тойруулжа байжа ойлгуулжа yгэбэ ха.
Тyрyyн тон анхаралтайгаар шагнажа эхилhэн тэрэ эхэнэр, hyyлдэнь
халта энеэхэдээд:
– Баарhан, иигэжэ зобожо ябаhан yхин гээшэбши-и… Намда
иимэ hонин асуудал табиhан хyн yшoo дайралдаагyй юм. Хyнэй наhан
утал гээшэ ха, наhан соогоо юуш yзэхэш, ямаршье yбшэн хyрэшэhэн
хyнтэй дайралдахаш, хyндэшье, хyнгэншье… Нэгэ иимэрхyy, хyниие
гайхуулhан ушарнуудынь аргагyй досоошни хадуугдажа абташадаг
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юм, яаhаншье мартагдахагyй. Ехэнхидээ хyнэй ами наhантай хамаа
тай, арай шамай yхэлэй муухайhаа мултаржа гараашадынь. Маа
надайшни ажал иимэл гээшэ, ходол хyлгooтэй, hанаа зоборитой,
хайшан гэхэбши, харин таанадые – артист, балет, хyгжэм, дуун гэхэ
мэтэ hайхан сэбэр ажал шэлээшэдые харахадаа – би ходо атаархадаг хyм. Энэшни дээрэhээ yршooгдэhэн, бурханhаа yгтэhэн талаан
бэлиг гээшэ ха. Нээрээшье гоё бэшэ гy: hайханаар хубсалжархёод,
гоё hайхан ордон соогуур дуу дуулалдажа, хатаралдажа ябаха гээшэ, бидэн шэнги yдэрэйн yдэртэ шуhа, нюжэ хаража байха бэшэ.
Зай гэжэ, энэ наhан соомни, ажал дээрэмни, нэгэ иимэ hонин, yшoo
yзoo хараагyй асуудал нэгэ хyн табяа hэн гэжэ одоо нээрээhээ hанажа ябахаб. Лайжад, юундэб даа намайешни, юрын лэ фельдшер мэр
гэжэлтэниие, нютагаархиднай бyхы yбшэн зоболонгуудые мэдэхэ,
аргалжа шадаха врач-доктор шэнгеэр hанадаг юм, зарим сагуудта
энээн тухай ойлгуулжашье хэлэхэдэ ойлгохогyй, oohэдынхеэрээл боложо, туhалыт, аргалыт гэлдэхэhээ бэшэ. Аймагай тyб холо бэшэ ха
юм, тэндэтнай одоо гээшэ ямаршье мэргэжэлтэн врачууд байхал даа
гэхэш заримандаа. Тиимэhээ шишье мyнoo ойлго намайе, би шинии
асуудалда сэхэ зyб харюу yгэжэ шадахагyй байнаб. Сэхэ зyб харюу
гэхэhээн байха, ямар мэргэжэлтэн врач эндэшни туhатай байха хаб
гэжэ даб дээрээ ooрooшье маргажа байнам. Городто, Улаан-Yдэдэ,
элдэб янзын врачууд байгаал юм бэзэ, харин эндээ гэхэдэ, аймагаймнай тyбэй хирург врач лэ шинии энээхэн асуудалда харюу yгэжэ шадаха хyн байгаа юм бэзэ, али, yгыш юм гy? Тэндэш yнихэнэй Логинов гэжэ суутай хирург ажалладаг, Геннадий Михайлович гэжэ нэрэ
обогтой байха, хамаагyй, айлта yгы, тиишээ нэгэ ошоходоо орожо hураарай, нэгэ hайн харюу yгэхэл байха. Ooрoo орохоёо айжа,
гайхаа юм hаа, эжы абадаашье захяарай, асуугаад, hурагшалаад
ерэнэд бэзэ. Байза, тиигэжэшье бy хэлсэебди, шиниингээ энээхэн
нюусые хоюулан лэ шиидхэжэ yзэе. Бишни шинии эжы абаhаашни
дээрэ байхаб, аймагай сээнтэрэй больница уруу ходо харгылжа ябадаг, тэндэхи врачуудые дyтэ таниха хадаа, ooрoo hурагшалаад, мэдээд шамдаа нэгэ юумэ дуулгуужам, зy?
Норжима абгайн энэ хэлээшэhээ Лайжадай досоо уужам боложо, тэрэ досоогоо бyтyyгээр энеэхэдээд абаба.
– Харин шиниингээ табиhан асуудалда мyнoo дээрээ ooрoo юу
хэлэжэ шадаха байнабиб гэхэдэ… заа-зуухан даа, шадаха зэргээрээ
гэхэдэ. – Наhажаал фельдшер нюдэнэйнгoo шэл абажа, бодолгото
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болонгоо, стол дээрэхи саарhануудаа саашань тyлхинэ. Тиихэдээ
энэ yдэрэй ажални иихэдээд дyyрэбэ гэхэеэ hанаба гээшэ. – Эндэшни, Лайжад, тэрэ витамин «А, С» гээшэдэй дуталдаhанhаа болоhон
yйлэ хаш. Огородой ногоон эдеэн, далайн дабhатай ургамал, амитадай эдеэн, ехэнхидээ загаhанай тоhон гээшэд тон аргагyй хyнэй
бэе махабадта туhатай юм. Тиихэдэ, шишье ooрoo мэдэхэ, дуулаhан
байхаш, манай яhатан зон урдандаа иимэрхyy эдеэ хоол даншье
hаа хомор хэрэгсээдэг, сагаан эдеэ, мяхаар лэ ехэнхидээ хооллодог
байhан гээшэ ааб даа, тиимэhээ хамаг юумэн эндэhээл эхитэй байhан байха. Урданай наhажаал yбгэд, хyгшэдые харахада, манайшье
энэ нютагта, ooрoo анхаржа хараарай даа, бултадаа шахуу маягар
хyлтэйнyyд байха, тиимэhээ байха, зарим мyнooнэй залуушуулай
хyлнyyдшье тиимэ гоё сэбэр бэшэ ха. Яахабши теэд, иимэл ха юм
даа, угаа дамжажа ябаhан шуhан, шyлhэн гээшэмнай, юу тиимэ бэлээр yгы болошохоб. Мyнoo саг хубилжа, буряад зоной эдеэ хоол,
ажабайдал ондоо болонхой. Ямар олон сэбэр, yндэр гоё бэетэй, гоё
hайхан хyлнyyдтэйшье, хyбyyд басагад мyнoo сагта yйлсooр харагдадаг болошоо гээшэб. Энэнь hайн лэ юм бэзэ. Тиихэдэ ши, баарhан,
угаа дамжажа ерэhэн нэгэ иимэ хэрэггyй ушаралтада дайруулшоод
энэ ехэ hанаата боложо ябаха гэжэ. Ойлгожо байнам, эгээ сарюухан, эгээ hайхан наhандаа ябаhан yхин… сэбэр hайхан эхэнэр ябаха
гээшэшни, маанад эхэнэрнyyдтэ, нэгэ талаараа, яахыншье аргагyй,
хэрэгтэйл зyйл юм бэзэ. Зyгooр, ши, Лайжад, энээндээ hанаата ехэ
бy боло, зy? Зобожо, эшэжэ бy яба, хyн гээшэшни нэн тyрyyн хyнэй
досоохи hайниие, сэдьхэлэй hайниие шэлэжэ абадаг юм, харин хyлэй
hайханиие бэшэ. Хожомоо ехэ болоходоо энээниие ooрoo hайн таажа, мэдэжэ абахаш даа. Тиибэ яабашье, тэрэ Логинов врачhаа бишни hураха гэhэн юумэеэ hурахаб заатагyй, харин ши, шадаал hаа,
тэрэ ногоон эдеэн, загаhанай зyйл хэрэгyyдээр ехээр хооллохоёо бодожо байгаарай, юуншье hаа туhатайл байха, – гэбэ.
Энэ yедэ коридорой yyдэн нээгдэжэ, шала угаагааша hамган
фельдшер тээшэ асуунгяар хараад абана.
– Оро, оро, Бyтид, энэ Лайжад бидэ хоёр хэрэг ажалаа дyyргэбэбди, иихэдээд ябахамнай, – гэжэ дуугарhаар фельдшер hууриhаа
бодобо.
Энэ хooрэлдooнhoo хойшо hара гаран сагай yнгэрooд байхада,
Норжима абгай yгэдoo хyрэжэ, тэрэ Логинов гэжэ врачтай хooрэл
дэhэн байжа, нэгэтэ yдэ багаар yйлсэдэ ябаhан Лайжадые дуудажа,
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дуулаhан, хooрэлдэhэнoo дуулгаба. Hониниинь гэхэдэ, аймагай сээн
тэрэй хирург энэ нютагайнь фельдшер эхэнэртэл адли, ургажа, yдэжэ
ябаhан эдир басаганда тэрэл эдеэ хоол – огородой, загаhанай, фрукт
эдеэн гээшэдые шадаал hаа ехээр эдижэ байхыень дурадхаhан байба.
Тиигээд yшoo, ажал дээрээ yдэрэй yдэртэ ямар муухай yбшэнгyyдтэй
дайралдадаггyй байhанаа, ямар хухарhан хyл гарнуудые хамтаруулдаг, отолжо хаядаг байhанаа хэлэhэн, тиимэhээ, тэрэнэй, Лайжадай
маяа хyлнyyд эдээнэй хажууда юуншье бэшэ, энээндээ ехэтэ hанаа
yнooн боложо байхагyйень дурадхаhан байба. Харин басаганай yнэн
дээрээ хyлнyyдээ сэхэлyyлхэеэ hэдээ юм hаань, манай Улаан-Yдэдэ
мэдэхэгyй, Новосибирск хотоhоо нааша иимэрхyy операци хэдэггyй ха, энээнииень ooрooшье мyнoo дээрээ мэдэхэгyй байhанаа хэлэhэн, зyгooр тон мэдэхээ hанаа hаа, басаганай аба эжынь oohэдoo
Улаан-Yдэ ошожо hурагшалхадань болохо, yшoo иимэрхyy операцида лаб лэ ехэхэн мyнгэ гаргагдаха байха гэhэн байба.
…Хабарай hyyлшын май hарын гарахада, Лайжадай эжы аба
хоёр басагаа гайхажа абаба. Урда жэлнyyдтэ газаагаа огородой ногоон ургамал нэгэ муушагаар тарижа, мууханаар ажаллажа байдаг
байхадань, энэ удаагуур Лайжадынь бултанhаа урид огородоо hайнаар тария, ажаллая гэхэhээн байха, ooрoo хэнhээш yлyyгээр тэндээ
ажалладаг болошобо. Теэд, баарhан басаганай, юундэ иимэ хэсyy
болошоhыень гэртэхинь яажа таажа шадаха бэлэй даа.
Yдэр хоног, hарануудшье hубарилдан ошоно. Yнинhoo нааша
ooртэнь тон нангин, yдэрэй hанаан, hyниин зyyдэн болошоhон нюуса хэрэгээ Лайжад нэгэтэ эжытэйгээ хубаалдаа hэн. Басаганайнгаа
юундэ энээхэн зугаа yyсхэhыень, яахаяа байhыень эжынь тyрyyшээр
таажа, ойлгожо ядажа байhанаа, hyyлдэнь мэдэбэшье, hэмшье гээгyй. «Юугээ дуугарнаш Лайжад, шинии хyлнyyд хэндэ тойбо хээ
юм, ямар операци, хаана байнаб тэрэ обоо мyнгэншни. Ooрoo ши,
юрэдoo, ойлгоно гээшэ гyш, юу шашажа байhанаа?» – гэхэ мэтэ гомдолтой yгэнyyдые басагандаа хэлээд, газаашаа гаража ябашоо hэн.
«Эсэгэ намайе ойлгохо hэн даа», – гэжэ Лайжад бодобошье, архи
тамхинда дуратай дээрэhээ ажал мyртэй хэдэггyй, мyнгэ зooриин
талаар гэртээ юумэ мэдэхэеэ болишоhон эсэгэдээ юумэ дугарангyй
yнгэргэбэ.
…Энэ сагhаа хойшо, хэдэн yдэр, hаранууд бэшэ, хэдэн жэлнyyд
hубарилдан ошобо. Манай дээрэ дурсааша ехэ харгын захадахана оршодог хyдoo нютагай эдеэ хоолой магазинда hаяын сагуудта сэбэрхэн
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зохид басаган ажаллажа эхилээ юм. Миин юрын, ажал yгы дээрэhээ
эндэ ажаллажа эхилээ бэшэ, харин хоёр жэлэй туршада Улаан-Yдэдэ
hуража, «продавец» гэhэн тусхай дипломтой басаган байха. Таанад, уншагшад, энэ хэн-юун басаган бэ гэжэ таажа yрдеэд байна бэзэт? Тиимэ даа, тэрээхэн Лайжаднайл даа. Yнэхooрooшье, сагайнгаа
ерэхэдэ, бэежэжэ абаhан hургуулиин тэрэ басагамнай нюур шарайгаа
раа yшooшье сэбэр болошоо ха. Магазинда ороошо эрэшyyл энээнииень тэрэ зууранда анхардаг, нюдooрoo шyбгэдэдэг гэжэ Лайжад ooрoo
мэдэжэ байдаг, зyгooр… зyгooр… прилавкын саана байhан тэрэнэй
хyлнyyдэй хайшааень тэдэ хаанаhаа мэдэхэ бэлэй…
Сонхын шэлэй саана зурыhан ехэ харгыгаар шуран хурдан хyнгэн машинануудай хyхэльбэ холын хада тээшэ, хyн зоноор элбэг
хото город тээшэ шуумайн ошохыень харахадаа, энээхэн залуу зохид эхэнэр гунигтай нюдooр тиишээ шэртэн, дээрэhээ hанаа алдаад
абадаг юм…

АМАРАЛТА
Хонгор залуу наhанhаа эхилжэ таби хyрэтэрoo эсэхэ, зогсохо
гээшые мэдэхэгyйгooр тyрэл колхоздоо трактористаар ажаллажа
байhан Гомбо Санжиевич энэ зун тyрyyшынхиеэ амаралтада гараба. Наhан соогоо тyрyyшинхиеэ! Гушан хоногой амаралтые гэртээ
байжа дууhан амарха гэжэ шиидэбэ. Yгы, нээрэй, юун болошоо
юм, – хyнyyдтэл адли амараадшье абахада яашаха юм? Ажал, ажал,
дууhаха дундархагyй ажал. Нютагайнь hургуулиин багшанар жэл
бyхэндэ бyхэли зун шахуу амаржа байдаг бэшэ аал? Мyн городой
ажалшадшье гэжэ жэлдээ нэгэ hара амархынгаа хажуугаар, yшoo
долоон хоногой хоёрыень диваан дээрээ хэбтэшooд телевизор хаража гy, али эрэшyyлынь гэжэ, нэгэнэйнгээ газаа сугларшоод, «юун
боложо байгаа юм эндэмнэй!» гэжэ талын хyнэй сошожо абамаар
шашхаа табилдан байжа, тэрэ домино гээшыень нюдэжэ hуулсадаг
бэшэ гy? Хyдooгэй трактористын ажал заводой ажалайхиhаа юугээрээш дутахагyй, yшooшье yлyy байхадаа болохо. Гомбо Санжиевичай yглooнэй найман сагhаа ажаллажа эхилээд, оройн табада,
юунэйшье, газар галабайшье урбалдажа байгаа hаа, ажални дyyрээ
гэжэ тракторайнгаа yyдые пас-няс гэтэр хаажа талада хаяжархёод,
гэр тээшээ гэшхэлжэрхидэг байгаа hаань, юун болохо hэм? Yглoo
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бyхэндэ улаан нарантай сугтаа бодогдохо, харин гэртээ hooргoo
бусахадань, yглooнэйнь наран тэнгэреэр тэнэжэ эсээд «унтаридаа»
орошонхой байха. Жэлэй алишье сагта хyдooгэй ажалшад амарха
гээшые мэдэхэгyй – бyхэли наhаараа, морилон морилтороо, хоёр
наранай хоорондо hалиржал, hалиржал ябаха. Колхозой ажалай хажуугаар yшoo ooрыншни, юрэдooшье дууhахагyй, гэрэй ажал гэжэ
байлсаха.
«Хyрoo ха. Энэ зундаа hайса гэтэр амараад абаха байна», – гэжэ
yнгэрhэн хабарай шанга ажалай дyyрэхэ тээшээ дyтэлжэ байхадань,
Гомбо Санжиевич бодолгомжото болоhон юм. Али, табин наhанай
дабаа дабагдажа, хyгшэрхын харгы нээгдэшэбэ гy? Бэе махабадай
элyyр энхэ, яагаашьегyй байхада, иишэ тиишээ аршаан-курортнуу
даар ябахаяашье байгаагyй аад, гэнтэ юун амаралта гээшэдэ хорхойтошобо гээшэб? «Хамаагyй, hара соо гэртээ hуугуужам, hамаарха юумэн олдохо байха даа», – гэжэ hанаандаа хyрэжэ, hарбайhанаа
абахаяа шиидэшэhэн тэрэ yсэгэлдэр yглooгyyр колхозой тyрyyлэгшэдэ орожо гараа hэн. Амаралта тухайгаа тyрyyшынхиеэ дурсажа
байhан Гомбо Санжиевичые халта гайхаад абабашье, hyyлдэнь:
«Зай, яахаб теэд, амархал болоо гyбтэ даа. Колхозойнгоо yнинэй
бэрхэ ажалшанда яажа арсажа байхабиб. Hайн сyлoo саг шэлэбэ
гээшэт; хабарай тарилга, газар хахалгын ажал дyyрэжэ, yбhэндoo
ороторнай эгээл нэгэ hарын тухай болзор байна, трактораа газаагаа
табижархёоройгты», – гэжэ тyрyyлэгшэ зyбшooлoo yгэбэ.
Забда сyлooтэй болошоhон Гомбо трактораа удаанаар
унтаргаажа, yдэшэлэн тээ банияа тyлижэ, мyнoo yглooгyyр унтаридаа налайжа yдэ болотор тооной унтажа абаба. Hонин, гоёхон даа!
Иимэ юумэ гээшые хэзээ yзэhэн юм, hананагyй. Хонгор залуу хорёод
наhандаа гy? Гэрэй эзэн hэришooд, yшoo хахад часай туршада ном
баряад хэбтэhэнээ бодожо, арбаад жэлэй саана хариин гyрэнhoo
хyндэ захижа асаруулhан, yсooн тоото yмдэгдэhэн hайхан спортивна костюмаа шифоньерhээ абажа yмдэбэ. Хyлдoo шэнэшэг туфли
углаhан аад, орхижо, хубсаhандаа тааруулжа гэжэ, хyбyyнэйнгээ саб
сагаахан кроссовко оложо абаба. Иигэд гэжэ хубсалаад байхадаа,
тэрэ курорт-санаториин амараашадhаа дутахагyй байхаб гэжэ hанашоо хаш. Зай, саашаа юу хэхэ болоноб? Гэрэй, газаагуурхи ажалда
хyрэхэгyй; иигэжэ yсэгэлдэрэй hамган, ехэнyyд болошоhон гурбан
yхибyyдтэеэ шиидхэнхэй. Yйлсэдэ гаража hууха, – ондоо юу hонин
байхаб! Хyршэнэр yбгэд шабгансанартай, yйлсын зонуудтай худал-нээрээгээ хэлсэжэ сагаа yнгэргэхэ.
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Юун байха hэм, Гомбын газаагаа гаража hандай дээрэ hууха
тайнь зэргэ, yйлсын нyгoo талада yдэр бyхэндэ залхуугyй hуужа hуудаг Лайжад хyгшэн хyршэ тээшээ удаан гайхангаяар хаража байтараа:
– Гомбо-о, энэ ши хайшаа ошохоо байнаш? – гэжэ ооглобо.
– Хайшааш ошохогyйб, миин hуунаб даа.
– А-а. Yгы, теэд, ажалдаа юундэ гараагyй хyмши?
– Амаралтада гаранхайб.
– Амаралтада? Ямар амаралта?.. А-а, зyб даа… амаралта. Теэд
хайшаа ошохошниб? – гээд, ярилсаха хyнэй бии болошоходо, хyхишэhэн хyгшэн замханагyй.
– Хайшааш ошонгyй гэртээ байжа амархаб. Yбшэ хабшан гэжэ
намда yгы, барагтай, тиимэhээнь иишэ тиишээ холо руу ошожо зай
гуултахань хашартай шэнги. Гэртээ, эндээ байхабо-о, – гэжэ дабтажа байhан Гомбын иигэжэ yйлсын хоёр тээhээ наhажаал хyнтэй
хашхаралдажа байхадань hонигyй шэнги болошоно. Зyгooр хyгшэн
зогсохоор бэшэ:
– Гомбо-о! Шамайгаа амаралтада гарашоод амаржа байна гэжэ
ойлгооби. Теэд мyнoo хайшаа ошохоёо, хэниие хyлеэжэ байнабши?
– Yгы, юу ойлгожо ядаа юмтэ, миин амаржа hуунаб, тандал
адли.
– А-а. Энэ гоёор хубсалжархёод байхадашни, нэгэ тээшээ ошохоёо байгаа гy гэжэ hанааби. Тиигээ хадаа, наашаа ерэжэ hуугыш,
хooрэлдэел хоюулан. Эндэ наратай, дулааншье. Yдэшэлэн тээ, нараа
дахажа, танайнгаа hандай дээрэ hуужа сагаа yнгэргэхэбди.
«Юун, энэ шабгансатай бyхэлиин yдэр шашалдажа hууха гэжэ
амаралта абаа hэн гyб», – гэжэ бодоhон Гомбо хyршынгoo дурадхалhаа арсаба:
– Yгы дo-o, Лайжад эмгэй, битнэй yни hуухагyйб. Иигэд гээд
гэртээ орохо гyб, али нэгэ тээшээ ошоходоо болохоб.
Уданшьегyй yйлсын хоорондуур годирhон харгыгаар, магазинhаа хэбэртэй, гартаа хэдэн пачка «Прима» тамхи баринхай Маняадай yбгэн hалирhаар дyтэлбэ. Харгын дундуур, Гомбо тээшэ
хараашалhаар yнгэрхэ тооной ябатараа, тэрэнэйнгээ мэндэеэ хэлэн
дохиходонь:
– Hy-е, хэн-юун эндэмнэй hуужа байгаа юм гэжэ, Гомбыгоо танингyй гарашахамни ха. Яажа байна гээшэбиб иигэхэдээ, доройтогдожол байна ха гy, – гэжэ дуугарhаар хажуудань ерэжэ hуужа,
нyгooдэеэ дээрэhээнь доошонь хyрэтэр шэнжэлнэ. – Энэ ши, Гомбо,
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ямархан сyлooтэйхэн, хайшаа ошохо гэжэ гоёшоод газаагаа hуужа
hуунабши? Город гарахашни гy?
– Хайшаашье ошохоёо байнагyйб, миин hуужа hуунаб.
Мyнooдэрhoo эхилжэ hарын амаралтада гаранхайб. Yдэрын yдэртэ
тоhон, тооhон болошоhон хубсаhатай ябадаг намда нэгэ дахин хyндэл адли хубсаланхай газаагаа налайжа, амаржа hуухада яашаха юм,
– гэжэ нэгэ доро эдэ yгэнyyдые дуугархадаа, хyршэ хyгшэндэл адли,
дахинаа энэ yбгэжooлдэ мyшхyyлжэ, мyрдyyлжэ байлтагyйнь дээрэ
hэн ха гэжэ hанаа хаш. Номгон даруу, наhатай хyндэ шэрyyншэгээр
дуугарба ха гyб гэжэ hанахадаа: – Маняадай абгай, таанад, пенсионернyyд шэнги сyлoo элбэгтэй байхада хайшаа байгдадаг хаб гэжэ
мэдэхэеэ hанааб. Тиигээд эндэ наранда игаажа, yйлсooр уруудаhан,
yгсэhэн хyнyyдые тооложо hуунам, – гэбэ.
Yнэхooрooшье, yйлсын хyн зонуудтай шашалдажа сагаа yнгэргэхэ гэжэ Гомбо тугаарай гэрhээ гараа бэшэ hэн гy? Тиимэhээ Маняадай yбгэжooлтэй энэ-тэрэ юумэ хooрэлдэжэ хоюулан бага зэргэ
hуубад. Тиигэжэ байтараа хyршэнь дахинаа:
– Гомбо, ши мyнoo хайшаа ошохоо hанаабши? – гэжэ hураадхина.
Тэг-мэг болошоhон Гомбо Маняадай yбгэн тээшэ нюдэнэйнгoo
харасые сэхэ абаашан, хашарангяар:
– Хайшаашье ошохогyйб, эндээ hуухаб, yдэшэ болотор hуухаб,
– гэбэ.
– Тиимэ бы. Hайханаар хубсалаад байхадашни нэгэ тээшээ сохом ошохоо байна ха гэжэ hанааби. Yгы, теэд, аяар hара соо юугээ
хэхэ болонош?
– Юуш хэхэгyйб. Энэл хубсаhаа yмдэнхэй, эндээл hуужа hуухаб.
Амархамни!
– Зай, худалаар бy хэлэ. Хэзээ иигэжэ, амаржа hуудаг юм hэмши.
Орден, медальнуудта хyртэтэрoo ажаллажа байhан шинии иигэжэ,
аяар hара соо hарьhайжа газаагаа hууха болоо hаашни, хэнyyдынь
колхозоймнай ажалые хэхэ болоноб, теэд? Нэгэ шухала хэрэгэй гараhан лэ хада амаралта абаhан байхаш. Шимни тэрэ дуута-суута
Хара далай, Хавхааз-Мавхааз гээшээрынь аяншалаад ерэшэхoo hанаагyй бэзэш, а? – гэжэ хоёр гэрэй саанахана байдаг хyршэ yбгэжooл
Гомбо тээшэ мэхэтэйхэнээр миhэд гэнэ.
– Табин наhа хyрэтэрoo амаралта гээшые yзooгyйб, энээн тухай
hанаандаашье оруулдаггyй байгааб. Теэд энэ болотор hалиржа ябаhан
минии хахад yдэршье амаржа yрдеэдyй байхада, таанад хyршэнэрни,
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Лайжад эмгэй та хоёр, дэмжэхынгээ орондо, гайхалдажа, худалаар бy
хэлэ гэлдэжэ байхат. Нютагайнгаа багшанарай жэл бyхэндэ аяар хоёр
hара амаржа байхаарнь юундэ теэд гайхалдадаггyй юмтэ?
– Hэ, тэдэ багшанаршни, баарhад hамгадууд гэжэ, амаралтада
гарахадаа шам шэнги гоё хубсаhаа yмдэжэрхёод, газаагаа hуужа
байдаггyйл. Жэлэйнгээ бyхы хэхэ ажалые тэрээхэн дурсааша хоёр
hара соошни арай шамай yрдижэ хэжэ байдаг бэшэ гy?
– Одоо гээшэ эндэ oohэдoo зyб хэлэжэ байнат. Би багшанарые
нэгэшье муушалхаа hананагyйб, гэбэшье, тэдэнэртнай бyхэли жэлэй
хоёр hарыень лэ хара ажал хэдэг зонууд, бэшыень сэбэр хубсаhаа
yмдэжэрхинхэйнyyд, ручкэеэ баринхай столой саана hуудаг. Тиимэ
бэзэ? Би гэхэдэ, yбэл зунгyй, хyйтэн халуундашье трактор соо hэгсэрyyлжэ, хара ажал хэжэ ябадаг хyн, нэгэ hарын туршада сэбэр хубсаhа yмдэжэрхёод, ажал хэнгyй ябаха эрхэгyй гээшэ гyб, а? Маняадай абгай? Иимэрхyy ажалтай хyнyyдтэ, нэгэ hарын болзор соошье
юушье хэнгyй сэнгэжэ, амаржа байхада бэедэ туhатайл hэн хаш,
харин сэбэр, хyнгэн ажалтай зонуудта амаралтада байхадаа бэеынгээ шалаа гаргажа, гар хyлэйнгoo мyсые хyдэлгэжэ, хара ажал хэжэ
байхадань тойбо болохогyй, туhатайл байха hэн ха. Би тиигэжэ hанаха байнам, – гэжэ Гомбо ooрынгoo зyбые буляалдана.
Нэгэ хэды болоhон хойно хорон хошон yгэтэй хyршэ yбгэжooлoo ябуулжархиhан Гомбо: «Хyнэй амаралтада гараhаар
яатараа hонирхоно, гайхалдана гээшэб эдэнэр. Эгээ ядахадаа хубсаhанда торсолдожо байха. Эдэ наhатайшуулhаа байха yсэгэлдэр
колхозой тyрyyлэгшэшье амаралта тухай дуугархадамни гайхад
гээд абана hэн. Юундэ? Одоо гэжэ, амаралта yгыгooр ажалладаг зонууд манай нютагаар, гyрэн соогуурнайшье барагдахагyй олон бэшэ
аал? Тиигэжэ байхадамнай, хари гyрэнyyдтэ заримашуулынь гэжэ
амаралтаяа жэлдээ дyрбэ дахин таhалжа абажа байха. Жэлэй бyхы
дyрбэн сагуудаар hонирхожо, дуратай тээшээ аяншалжа ябахаяа
гэжэ. Нээрээшье, hонин. Нэгэ тyхэреэн газар дэлхэй дээрэ бултааран
ажамидаржа байгаад, заримашуулнай амаралтада гарахаараа зондо
гайхуулжа байхабди», – гэжэ байжа бодолгото болошоно.
Гомбын hууриhаа бодожо, хорой руугаа орохоо ябахадань,
ooрынь тракторта адли сэнхир «Беларусь» хажуудань ерэжэ тогтобо. Ондоо бригадада ажалладаг залуушаг Жамьян тракторhаа
hyрэжэ буухадаа:
– Hy-е, Гомбо абгай гээшэ гyт? Таниигаа танингyй байналби.
Энэ юун боложо, найр нааданай yгы сагта, зохидоор хубсалжархёод,
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сyлooтэй байна гээшэбтэ? Хайшаа ошохотнайб? Нyгoo yйлсooр харайлгажа ябаhанаа, тракторайтнай хорёо соогоо табяатай байхыень
харажархихадаа, эзэниинь сохом гэртээ ха гэжэ, тандаа хэрэгтэй
ерэбэлби. Теэд, хэрэгнишье бyтэхэеэ болибо гээшэ ха, – гэнэ.
Жамьян иигэжэ дуугаржа байхадаа, Гомбо Санжиевичай yмдooд
байhан спортивна хубсаhанда жyтooрхэжэ эхилшэнэ.
Зyб лэ ха, хара хирээнyyд соо сагаан боложо хубилха гээшэ холоhоо элихэн. Арбан долоон наhатай хyбyyнэй hаа хамаагyй hэн,
харин бууралтажа эхилhэн толгойтой юрын ажалшан хyнэй хyдoo
нютагта хyн зонhоо ондоохоноор хубсалжархёод байхада, зоной
гайхалсаашань зyбшье байжа магадгyй. Ошожо, ошожо yшoo Гомбо Санжиевичай хари гyрэнэй спортивна костюм, сагаан кроссовко гуталhаа байха, шэнэ hайн, сэбэр хубсаhа гээшые наhан соогоо
тоотойхон yмдэжэ ябаhан хyндэ. Теэд, эндэ тэрэнэй гэмэ би гээшэ
гy? Али ooрынгoo дорой ябадалые харуулна гy? Yгы, yгы, Гомбо
Санжиевичые ходо ажалайнгаа тоhотой хубсаhаар ябадаг хyн гэжэ
яажашье хэлэжэ болохогyй; сyлooтэй сагтаа сэбэр хубсаhаа hэлгэжэ
yмдooл юм бэзэ. Хyдooдэ байдаг хyнэй амаралтада гаража, газаагаа hайхан хубсаhаа yмдэшooд hуухаарнь юрэдooл манай гyрэн соо
гайхалдадаг ха.
– Гомбо абгай, юун, шэхэтнэй хатуу болошоогyй бэзэ? – гэжэ
Жамьян, урда сагуудта тракторай хyршэгэнээн соогуур хамаагyй
хooрэлдэжэ байдаг ахатан нyхэрэйнгoo мyнoo дуу-шуугyй боло
шоод байхадань, шангаханаар дуугараад абаба.
– Бараг, бараг. Амаралтада гаранхайб, yсэгэлдэрhoo хойшо.
Hарын амаралтада. Хайшаашье ошохогyйб, гэртээ байжа амархаб.
Зай, юун хэрэгтэй ерэбэш, Жамьян? – гэжэ тэлэмэрдэн байжа Гомбо
Санжиевич урдаhаань дуугарба.
– Миниитнай хэрэг бараг ааб дoo, орхие. Амаралтада гараа
хадаа hайса амарагты, юун таниигаа тухашаруулжа байхабиб.
Тракторайнгаа бага зэргэ паршаганахада, yбшэнгынь таажа ядашоод, танhаа hурахаяа hанаа hэм… Аяар hарын амаралтада гараба
гээшэ гyт? Юу хэхэ, хайшаа ошожо амархатнайб? Танайнгаа амаржа
байха гээшые тyрyyшынхиеэ хаража, yзэжэ байналби. Намда амаржа болохо гээшэ гy? Арбан жэл соо тракторта hэгсэрyyлжэ ябанам,
теэд тиимэ гоё юумэ гээшые нэгэтэшье yзooгyйлби? Хойто жэл заатагyй амаралтада гараха байна. Тиихэдээ хайшаа ошохо болонобиб? Рио-де-Жанейро? Инди гy? Yгы, Африкын сафари гээшээрнь
дура зоргон соогоо зайгуултахаб. Нэгэшье дахин hаа, аяар hарын
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туршада халуун агаарта бэеэ сохюулжа, сарсаhан, хyйтэ абаhанаа
хайлуулжа, негрнyyдhээ дутуугyй хара болотороо арhаяа наранда
шатаагаад ерэхэдэ яашаха юм, а?.. Yшoo дээрээ онгорхой машинада hуушоод, дурамбай хyзyyндээ зyyшэнхэй, зэрлиг амитадай дундуур яаралгyйхэн ябуулжа ябахаш!?.. Ха-ха-ха! Балтаhа-а… тyy-наа,
гээрээ. Yнэн дээрээ болоходо, мyнгэ салиншье, копейкэшье yгы,
энэл паршагандагаараа энэл yйлсынгoo тооhо бурьюулжа ябаха
бэшэ аалби даа. Трактор соогоо hэгсэрyyлэ hэгсэрyyлhээр, хожомынь хэндэшье хэрэггyй хyн, инвалидшье болошоод хэбтэхэдээ магадгyйш. Зай гэжэ, yлyy юумэ шашажа байнхаар, Гомбо абгай, бишни ябаhуу даа, – гэжэ Жамьян, бараг залуу хyн хадаа, наhатайшуулдал адли Гомбые ехэ мyшхэнгyй, табиhан асуудалдаа ooрoo харюу
yгэжэрхёод, ябахаа hэдэбэ.
Жамьянай yлyy асуудалнуудые табяагyйдэнь Гомбо Санжиевич
баярлаад абана. Yгы теэд, нээрээhээ, хyдoo нютагта тэрэнэй хyнhoo
ондоохоноор хубсалжархёод hуухадань, зон hонирхоол юм бэзэ.
Эндэ Гомбо ooрoo ooртooл дурагyйдэжэ байhанаа мyнooл ойлгожо
эхилбэ хаш. Ажалай сагта «амаралтада гарааб» гэжэ, yтэлhэн yбгэд
хyгшэдтэл адли газаагаа hуужа hуухадань эшхэбтэр шэнги болошоно. Hураhан юумэ hураар татагдахагyй гэдэгтэл, бyри залууhаа
эхилжэ хара ажал гээшые hайса хэжэ ябаhан хyндэ миин hуужа hууха
гээшэнь таарашагyйл байна.
Гомбо гарынгаа хамсые шуужархёод, тракторта дyтэлжэ:
– Носолдоошье yгы hаа, нyхэр боложо, моторойншни дуугархые
шагнаад yзэhyyб. Хоюулан хадаа, магад, yбшэнгынь таажа шадахабди, – гэбэ.
– Ой-ой, бy дyтэлытэ-э энэ минии муухай тракторта, гоё хубсаhаа тоhон болгожорхихот. Байе дoo, Гомбо абгай, ябаhуу битнай.
– А, хаял даа саашань, тэрэ гоё хубсаhа гээшэеэ.
Тиигэжэ Жамьянтай тракторайнь хажуугаар нилээд эрьелдэжэ сагаа yнгэргэhэн Гомбо, hyyлдэнь тэрэнээ ябуулжархёод, энэ
yдэрэйнгoo yйлсын амаралтые иигэд гэжэ дyyргэжэ, гэр руугаа оробо. Yглooдэрынь тэрэ yсэгэлдэрэйхи шэнги yдэ багаар бэшэ, бага
зэргэ эртэшэг бодобо. Yргэhэ нойр сэлмэшэнхэй, мyн газаа наранай шааяшоод байхада, yбшэн-зоболон бэшэ, наhан дундаа ябаhан
шамбай бэетэй эрэ хyн байгаад унтаридаа хэбтэжэ байха гээшэнь
hонигyй шэнги. Мyнooхи спортивна хубсаhаяа «yмдэхэмни гy, али
yгы гy?» гэжэ бодожо байтараа, hyyлдэнь yмдэбэшье, хyбyyнэйнгээ
сагаан кроссовкые орхижо, ooрынгoo гутал оложо хyлдoo углаба.
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Hyyлдэнь гэр соогуураа нилээдгyйхэн тухашаржа эрьелдэбэ. Диваан
дээрээ hуужа, телевизор хараха гэхэдэнь, yдэрэй сагта юун мyртэй
hайн дамжуулганууд байха hэм. Байтараа ном уншажа эхилбэшье,
yни болонгyй залхууниинь хyрэшэнэ. Yдэшэндoo, унтахынгаа урдахана, газетэ журнал шагаахаhаа бэшэ, ондоо дуран соогоо ном
гээшые уншаха сyлooгyй байгдаhан хyндэ иимэрхyy удаан уншалга
yнэхooрooшье хашартай шэнги болошоно.
Шалшаа hайхан зунай yдэр Гомбоhоо ондоо ямар хyн гэрэй дyрбэн углууе хэмжэжэ ябаа хаб, – тэрэ газаашаа тэгyyлбэ. Газаагуурхи хэхэ
ажал юу мундаха hэм, байгаал бэзэ, теэд «хэхэгyйб!» гэжэ энэ хyмнэй
тангариглажархёо hэмнай даа. Трактортаа ябажа байхадаа сyлoo оложо,
yглoo yдэшын hамбаанда энэ ажалаа алдадаггyй байhан. Yхибyyдынь
ба hамганиинь мyнoo гэртэхи газаагуурхияа yргэжэл байгаа юм бэзэд,
гэбэшье, эзэн хyнэй нюдэндэ торсолдохо юумэнyyд олдоод лэ байна.
«Yгы, yгы, юушье хэхэгyйб, амархаараал амархаб», – гэжэ шэбшэhээр
Гомбо мyнooхи yйлсынгoo hандай дээрэ ошожо hууба. Юун байлгаха
hэм, yсэгэлдэрэйхидooл адли, yйлсые yгсэжэ-уруудаhан зонууд тэрэнэй
газаагаа hуужа hуухаарнь торсолдоод, гайхалдаад лэ yнгэрнэд.
Гурбадахи yдэрoo yйлсэдэ гарахадаа энэ хyмнэй хари гyрэнэйнгoo hайхан костюмые орхинхой, юрын хубсаhаа yмдэжэрхёод hуужа
hууба. У-хай даа, ялагар кроссовко гуталаашье hэлгэжэ угла, hайхан
костюмаашье тайлажа хая, нютагаархидынь яатарааш тэрэнэй амаралта абаhаарнь hонирхожо, гайхалдаhан зандаа гээшэб? Тиихэдээ,
хубсаhанай «гэмынь» эндэ yгы болошоно гy? Ехэл тиимэ байха;
шогшо, хорон хэлэтэд хожомынь нэгэ юумэ олоод лэ, дабhа-дари
дээрэнь нэмэжэ байжа, энээхэн «Адидас» хубсаhыень нэгэ тээнь
хабшуулдуулжа байжа, нютаг голойнгоо аман yгэ – тэрэ анекдот
гээшыень болгожорхёод шашалдажа байха бэзэд. Теэд Гомбо эндэ,
yнэхooрooшье, ooрoo «гэм зэмэтэй» бэшэ бэзэ? Хари гэжэ, тиимэл
байха. Амаржа hууха, айлаар тэнэхэ, архи тамхи бэдэрээд гyйхэ гээшые огто мэдэхэгyй, ажалша шоргоолжондол адли зог гэжэ зогсонгyй, yглooнhoo yдэшэ болотор ажал-ажал гээд лэ hалиржа ябадаг
Гомбые нютагтань зон, юун, мэдэхэгyй-танихагyй hэн гy? Тиимэhээл
тэрэнэй hайхан хубсаhа yмдэжэрхёод газаагаа hальхайжа hуухадань
гайхажа-гэлылдэжэ байна бэшэ аал?
Дyрбэдэхи yдэрынь yшooшье эртyyр бодобо. Yдэ болотор орондоо
ном баряад хэбтэхэhээ хашартай юумэн Гомбодо yгы шэнгеэр yзэгдэбэ.
Алха, hyхэ гартаа барижа газаагуураа юу хээхэнэ тоншоодшье yзэбэ.
Бэедэшье тэнигэр, yдэршье бараг тyргэн yнгэршэбэ хэбэртэй.
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Табадахи yдэрoo дахинаа спортивна хубсаhаа yмдэжэрхиhэн
Гомбо аймагай сээнтэр автобуста hуужа ошобо. Хэрэгсэл болохо
жэжэ-можо юумэ алаабхинуудаар ябажа хараха hанаатай хаш, зyгooр зyбынь хэлэхэ болоо hаа, – миин тиишээ ошобо. Амаржа байhан хyндэ аймагай сээнтэрээр сэнгээд ерэхэдэ яаха юм?
О-е, даа! Хашартайхан, хаанашье хашартай зонууд байна. Аймагай yйлсэдэ дайралдаhан ондоо нютагай танил тала хyнyyд, yнгэржэ ошоходоо, ooртэнь орден-медаль зyyлгэhэн аймагай ехэ
ноёд сайдшье Гомбо Санжиевичай аяар hарын амаралтада гарашоод гэртээ yнгэргэжэ байхаарнь ехэтэ hонирхожо hурагшалнад.
Юрэдooл, тyргэхэн гэртээ харижа, хорёо соогуураа дура зоргондоо
ябантажа байгаашань дээрэ хаш гэжэ тэрэ бодобо.
Зургаадахи yдэрэй yдэшэлэн тээ колхозойнгоо тyрyyлэгшын
гэртэнь ошожо: «Yглooдэрhoo ажалдаа гарахыемни зyбшooгыт»
гэжэ гуйба. Эрхим бэрхэ трактористынгаа юундэ гэнтэ амаралтаяа
таhалжа ажалдаа тэгyyлжэ байhыень тухайсаhан тyрyyлэгшэ энеэбхилэн hагад байбашье, hyyлдэнь болижо, контородоо, ажалайнгаа
столой саана hуужа байhаншуу:
– Зай, яахаб теэд, болоо гээшэ. Таанадай даажа ябаhан кукурузын поли yбhэ ногоондоо барюулжа байна hэн, тиимэhээ культиватораа зyyгээд yглooдэртoo Хайлоостын хyнды ooдэ гараха болоолтойт, – гэбэ.
– Хари, хари, эгээл энэ yедэ кукурузынгаа бог yбhэ сабшажа
эхилдэг hэмди. Бэшэ хоёр нyхэдни нам yгыгooрoo тухашаршаха ха
гy гэжэ yсэгэлдэрэй hанаа зоборитой байгдагдаал hэн, – гэжэ, энеэдэтэйхэн амаралта тухайгаа мартажархиhан Гомбо yнэн зyрхэнhoo
харюусаба.
Амаралтада гараhанайнгаа долоодохи yдэрэй эртэ yглooгyyр
хоршогор туранхай аад, шyрбэhэлиг бэетэй, нюураараа далан до
лоон уршалаатай, дулаанайшье сагуудта толгойhоо огто буулгадаг
гyй эреэн фуражкаяа углажархиhан Гомбо гэрhээ гаража гэшхyyр
дээрээ зогсобо. Yглooнэй hэрюун тунгалаг агаар бэе эльбэхэдэд гээд
абана. Тосхон ссогуурхи эрэ тахяанууд yшoo хуугайлалдаhан зандаа байжа, гэрэй хушалта дороhоо yнидэ гарашаhан борбилоонууд
(юугээл хэжэ энэ эртyyр hэридэг бэ энээхэн борохон жаа шубуухайнууд?) шифер хушалта дээгyyр шангаар пишаганалдан байжа собхоролдонод. Зyyн багахан гyбээнyyдэй оройгоор бултайжа ерэhэн
улаан наран hаяын сагуудта харагдахаяа болишоод байhанаа, дахинаа мyнoo эртyyр бодошоод газаагаа байжа байhан гэрэй эзэниие
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энеэбхилэн мэндэшэлhэндэл боложо, урта yдэрэйнгoo ута унжагай
ажалые ябуулхаяа яаража байhандал огторгой ooдэ тyргэн зyдхэжэ
ошоно.
Уданшьегyй сэнхир yнгэтэй «Беларусь» трактор тосхонhоо гаража Хайлоостын хyнды ooдэ ошобо. Яахабши теэд, иимэл ха юм
даа, амаралта гэжэ мэдэхэгyй хyдoo ажахын ажал гээшэ. Улад зонииньшье hонин: ажал хэхынь хээд, амаржашье мyртэйгooр шадахагyй. Зyгooр амаржа холо наагуур аяншалаад ерэхэ гэхэдэ, тэрэ
ехэ мyнгэ зooринь хаана юм? Хэн нэгэнэйнгээ гэртээ байжа амарха гэхэдэ, бэшэниинь гайхалдаха-гэлыхэ юм байнад. Хэндэ гомдохобши? Иимэ хатуу шэрyyн байгаалитай газар нютагта хyн боложо тyрэшэhэн хадаа, иимэ тэдхэмжэ, ажабайдалтай гyрэн-орондо
ажаhуудаг хадаа, арад зонойнгоо абари зангые дахажа, хyн зоной
урданьшье ехэ гарангyй, холо хойноньшье yлэнгyй – дундаханиинь
лэ, yнэн шэжэр юртэмсын алтан шорой-тооhо хyдэлгэжэ, yе сагуудай
юрьеэн соо хара боро ажалаал хэжэ ябаашань дээрэ ха гy? Hайхан
дулаан орон, тэрэ Америка, Африка гээшэдынь байгаал юм бэзэд,
орхие даа саашань. Гэбэшье, yглooнэй улаан наранаар уужам тала
дайдадаа гарашанхай, yндэр тэнгэриин гyн сооhоо yнгын аялгаар
хангюурдажа байhан багахан шубуухайнуудай хyхюун хонгёо дууе
шагнажа, талын ульгам hалхинтай нyхэсэжэ, поли таряалангай газар дээгyyр хэдэг лэ ажалаа хэжэ ябахаhаа yлyy юумэн yгы хаш даа
гэжэ Гомбо Санжиевич мyнoo досоогоо шэбшэжэ ябана.

МЭДЭЛШЭН
Ажалай yдэрэй дyyрэхые арай шамай хyлеэжэ шадаhан Ринчима
Дамбиевна энэ-тэрэ саарhануудые ooрhooн холодуулжа, hанаа алдаhаар столой саанаhаа бодобо. Мyнooдэр ажалhаа бага зэргэ эртэшэг талиишахаар забдажа байтарнь, yдэhoo хойшо yгы болошоhон
ноёниинь ажалай дyyрэхын урдахана кабинет соогоо гэнтэ бии боложо, эртэ урид ябахаhаа байха, yшoo нэгэ час yлyyтэй ажаллагдаба.
Тиин, мэнэ hаяхан лэ, ноёнойнгоо ябамсаарнь, энэ эхэнэр даруу хойноhоонь гаралсажа, доошоо буужа, yyдэнэй хажууда hууhан гэрэй
харуулшан милиционертэ таhалгынгаа тyлхюyр тушаажархёод, газаашаа гараба. Зунай эхин hарын зохид дулаан yдэр хэрэлсы дээрэ
тэрэниие угтажа абаба. Ринчима Дамбиевнадал хэн ондоо иимэ
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hайхан yдэр нюрга, хyзyyнэй хии yбшэндэ баригдашоод, хyйтэн шулуун таhагай саарhа тооhондо дарагдажа hуухаб – хyн зон барандаа
хотын талмай дээгyyр хyхюу, зугаатай ябанад.
«Мyнooдэр даншье hаа хашартай yдэр байгдаба. Hарынгаа
амаралтада тyргэн гарадаг hайб. Июль hара болотор yшoo хори
гаран хоног, yдыл байна даа», – гэжэ бодомжолhон Ринчима Дамбиевна яаралгyйхэн хэрэлсыhээ доошоо бууба. Теэд яараадшье
хайшаа ошохобши, – хооhон, хон-жэн гэр тээшээ гy? Хорин наhатай, ори ганса оюутан хyбyyниинь хэшээлэйнгээ hyyлээр нэгэ тээ
зайгуултажа ябаhан байха. Тэрэнэй hайса иишэ тиишээ адаглажа
хараа hаань, энэ талмайн нэгэ углуу буландахи hуудал дээрэ hyрэг
нyхэдтэеэ шууяа гаргажа hуужашье байхадаа болохо. Юрэдooл,
Ринчима Дамбиевна гэр тээшээ яаража байhандаа бэшэ, харин
ажал дээрээ хашартай болошоhондоо энэ yдэрэй тyргэн yнгэрхые
хyсэhэн юм. Хэзээ заяанай, хуушантажа эхилhэн, тугаарай дурсааша хии yбшэн ба нойргyй тооной yнгэргэhэн урда yдэшэ хоёр тэрэниие мyнooдэр зобообо гээшэд. Бyхэлиин yдэр толгойнь yбдэжэ,
бyлхышэhэн нюдэдынь аяганhаа наашаа унашахаяа байhаншуу
yзэгдoo. Yдэр ноёнhоо табилга абаад ябашахаяашье hанаа, теэд
иимэрхyy yбшэн энэ жэлэй бyришье олошоржо, хэдыл ходо табилга эрижэ байхабши.
Ринчима Дамбиевна яаралгyйхэн yйлсэ хyндэлэн гаража, энэ
удаагуур ябагаар (автобусаар hаа, хоёр буудалай болохо зайе) гэш
хэлжэ гэртээ ошохо гэжэ шиидэбэ. Ород арадай аман yгын ёhоор
hаа, хyндэ бэеэ харуулжа, ooрooшье хyниие yйлсэдэ хаража ябахада
яашаха юм? Yшoo тиихэдэ энэ hайхан, утаараа жэлэй тооной болохо зунай yдэртэ, hаяхан задаржа, ногооржо байhан эндэхи талмайн
модо, hooгyyдэй yнэрooр анхилhан агаараар амилха гээшэ, яагаашье
hаа, кабинет соохи саарhанай тооhоор амилhанда ороходоо тад ондоохон лэ байха. Yшoo хyн зондо бэеэ харуулжа, ooрooшье хyниие
адаглажа ябаhаар, яажа мэдэхэбши… хуби заяагаа ниилyyлхэ эрэ
хyнтэй yйлсэдэ гэнтэ ушарша гэлэй, а? Ринчима Дамбиевна гээшэмнай, табин наhанайнгаа хашаада hаяхан лэ ороод ябаhан, yшoo шаб
гэмын шангахан эхэнэр байха. Мyнoo мэдэхэгyй, харин залуудаа
нилээдгyйхэн хyдэр хyбyyдэй зyрхэ сэдьхэлые хyмэрюулhэн, hyниин
зyyдэн болгооhон басаган байгаа юм. Тиигэжэ байхада, мyнoo… hэ,
тархи хyзyyнэй yбшэн, хии хабшалга, тэрэ остеохондроз гээшэнь.
Ринчима Дамбиевна залуухан наhандаа, гурбан жэл тооной хадамда байжа байhанаа, yбгэнhoo hалаа hэн. Бэе бэедээ таараагyй гээ147

шэнь байhан юм бэзэ. Хэды оролдоошье hаа, дахинаа хадамда гаража
шадаагyй. «Ринчима, ши, юрэдoo, ooртoo тааруу, нэгэ зохид эрэ хyниие
оложо ядаа юм гyш? Сэбэр, гоё ажалтайш. Ooрooшье yшoo сэбэрхэн,
зохид зандааш. Ухай даа, тэндэшни, одоо гээшэ саб гэмын, машина,
дачатай эрэшyyл дyyелдэжэ байдаг бэшэ гy? Нэгыень хам шyyрэжэ, сээ
жэ зyрхэндoo нягта гэгшээр няажархиш. Иигэhээр ябатараа хатажа,
уршыжа, хуушанташаhан хартаабхадал адли болошохошни дyтэлoo»,
– гэжэ байжа нyхэр hамганиинь yе болоод лэ хэлээд абадаг юм.
Яахабши, яахабши… Тиимэ бэлээр тэбэрижэ абаха эрэшyyл
шни хаана юм теэд? Хажуу тээhээ хэлэжэ байхада бараг ааб даа.
Ooрыншни hанаанда yшoo таараха, hайшаагдаха хyн хэрэгтэй. Тэдэ
эрэшyyлэйшни хахадынь шахуу архиншад, yгы hаа тyрмын yyдэ тоншоошод. Яhала гэжэ hанажа байhан гурбадахи эрэшyyлынь hамганайнгаа харасаhаа хажуу тээшээ халта нюдэеэ хазагайруулхаяа
айжа, hалганалдажа байха. Ринчима Дамбиевна иимэрхyy эрэшyyлдэ ой заяандаашье дурагyй байгаа юм. Иихэдээ буряад эрэшyyлнай
дууhажа, hалажа байна гэжэ гy? Урданайхидал адли баян бардам
бyhэтэйшyyлынь yгытэй боложо, yмдэеэ гээжэрхёо гy? Архи тамхи
гээшые амандаа халта хэжэ yзooд лэ, адуу малаяа олошоруулжа,
ардаг моридоо hургажа, ара хангайгаар аба хайдаг хэжэ арьяатан
ангуудые гyйдэл дундань харбажа унагаадаг, арhан hайхан дэгэлээр hамгадаа хубсалуулжа байдаг (нээрээшье зариманиинь хэдэн
hамгатай байhан) угсаатандаал адли эрэшyyлые мyнoo гэгээн сагаан
yдэршье олохонь хэсyy боложо байна гy?
Ринчима Дамбиевнагай харгы дээрэнь, тротуарай хажуудахана
hаянай харагдадаг болоhон цыган яhатан юм гy, али бэшэ гy, хараб
тар зyhэтэй эхэнэр олон зоной хyлнyyдэй саагуур халта харагдахадал
гэбэ. Газарта тооной hуушанхай, «би мэдэлшэнби, ерыт наашаа!»
гэhэндэл саарhан хайрсаг дээрэ хаартануудаа тараажархёод байдаг
эхэнэрэй хажуугаар hэмшье гэнгyй гарашадаг байhан аад, мyнoo,
yнгэржэ тооной ябаhан аад, гэнтэ зог татан байшаба.
Ринчима Дамбиевна гээшэмнай hyзэгшэ, дасан дуганаар яhала
ябадаг эхэнэр байха. Hарынгаа дээжэ yргyyлхэ, хyбyyнэйнгээ урагшатай hурахынь тyлoo сэржэмдyyлхэ, энэ тэрэ yбшэн болошоходоо
аргалуулхаhаа эхилээд наhанайнгаа урагшагyйдэhэн – гансаардаhан
ябадал хyрэтэрнь барандань ламанарта заhуулжа, yзyyлжэ байдаг
юм. Гэбэшье, нэгэтэшье хаарта-шагай гээшээр yзyyлжэ yзooгyй.
«Yзyyлээд туршахада яашаха юм? Эдэ эхэнэрнyyдшни бэрхэхэн лэ
таажа шададаг гэжэ кинодо харуулжа байдаг бэшэ гy? Цыганууд… шан148

гахан зонууд хаш. Хyнэй гансаардаhан ябадал тухай манай ламанар ехэ
хэлэжэ yгэдэггyй, али хэлэхэ ёhогyй юм гy? Харин эдэшни… яажа мэдэхэбши, нэгэ hонин юумэ хэлэжэ байхадаашье болохо», – гэжэ бодолгото болошоод байhан Ринчима Дамбиевна гарайнгаа сyyмхэ нээжэ,
хэды мyнгэтэй байhанаа багсаажа yзэбэ. Мyнгэнинь бараг хyрэхэ хаш.
Yшoo нэгэ хэды соо «яалтайб?» гэжэ маргажа байhанаа, нэгэ иишэ тии
шээ хараашалжархёод, тэрэ хаарташан эхэнэртэ дyтэлбэ.
Юун hэн хаб, энээниел хyлеэжэ hууhан yзэлшэн hамган:
– Наашаа, наашаа. Yзyyлхэеэ hанаа гyт? Юу yзyyлхэеэ hанаабта? Би юушье шадахаб, – гэн, баяртайгаар угтаба.
– Тиимэ, yзyyлхэеэ hанаа hэм, теэд… эндэ, олон зоной хooрсэгэнooн соо бэшэ, ондоо тээшээ… Тээ тэрээхэн углуугай саана ошоходомной болохо гy? – гэбэ Ринчима Дамбиевна.
– Ямар зугаа байхаб, ошоёбди.
Мэдэлшэн hамган тэрэ зуурандаа углуугай саана ошожо, мyнooхи саарhан хорообхо дээрээ хаартануудаа дэлгээмсээрээ:
– Зай, hайхан, сэбэрхэн эхэнэр… нээрээ-нээрээ, би yнэн зyрхэнhoo
хэлэжэ байнаб, ямархан зохид, налгай эхэнэр гээшэбтэ. Залуухан зандаа yлэшooд байналта. Иимэрхyy эхэнэрнyyдhээ эрэшyyлнай ухаа
мэдээгээ алдажа байдаг хаш… Ямар хэрэгээр намда хандабат?.. Ойё-ёо! Энээхэн зохид нюдэд ямар гунигтайнууд гээшэб. Танай ooрoo
дуугараашьегyй байхадатнай, сэдьхэлэйтнэй гунигые таажа шадаад
байнам. Баарhанши даа, ажал урагшагyйдoo гy, али… дуран? – гэжэ
Ринчима Дамбиевнагай урдаhаа хараад байшаба.
– Юун гэжэ хэлээ hаа зyб хаб…
– Ойлгооб, ойлгооб. Урагшагyйдэhэн гансааран наhантнай…
минии таажа шадаhан «дуран» гээдшье хэлээ hаа алдуу болохогyй
хаш, зyб гy?
«Иимэрхyy мэдэлшэн зонууд хyнэй нюур шарай адаглажа абахадаа юу-хээхэниие таажа шадаад абадаг ха. Yшoo хаартаар yзэжэ
эхилхэдээ яагша ааб?» – гэжэ, ooрoo тэг-маг гэжэ байхадаа энэ
эхэнэртэ yзyyлхэеэ байhан шалтагаанаа таалгажа шадуулжархиhанаа ойлгонгyй yлэшэhэн Ринчима Дамбиевна, гайхад гээд абаба.
– Зyб, урагшагyйдэhэн гансааран наhан гээ hаа таатай ха. Дуран гэхэдэш… минии наhанда энэ yгэ хойшоо гаража эхилшоо хаш.
Хоёр арбан жэл соо гансааран ябажа эсээб. Хорин наhатай оюутан
хyбyyтэйб. Нэгэтэ хадамда гараhан аад, гурбан жэл болоод нyхэрhoo
hалаа hэм. Нээрээшье, hонирхожо ехэтэ байнам, магад, нэгэ тээ
наhанайм нyхэр болохо хyн ябажашье ябаа? Шадаа hаа, наашань
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нюурыень эрьюлжэ, хуби заяагыемнай хамтаруулжа, yлэhэн наhандаа тэрэ эхэнэрэй жаргал гээшыень эдлэжэ шадаха хубитай байгаа
юм hаамни, тyhалхын арга олыт даа. Хоёр зуугаад лэ тyхэригтэй
ябанам, хyрэхэ гээшэ гy?
«Хyрэхэ гээшэ гy гэжэ ooрoo тyрyyн дуугараа хадаа, энэшни
хyнтэй тоосолдохо гээшые мэдэхэгyй, юушье yгэхooр эхэнэр байна»,
– гэжэ ойлгожо абаhан мэдэлшэн эхэнэр:
– Хyрэхэдoo болоно ааб даа, yзэжэ эхилжэ байебди, – гэбэ.
Шэнэхэн холоодо хаарта шадамар бэрхээр hагшаhанайнгаа удаа,
Ринчима Дамбиевнада дахинаа «Та» гэжэ хандахаяа болижо: – Эндэhээ гурбыень шэлэжэ абаад хажуудамни hуулса, хэрэгтэй сагтань
нэгэ-нэгээр hooргэнь yгэжэ байхаш, – гэжэ хэлээд, хаартаяа нэгэ нэгээрнь нюураарнь ooдэнь харуулжа саарhан хайрсаг дээрэ табина. –
Сагаахан шарайтай хатан гаража ерэшэбэ… энэ ши ooрoo гээшэш.
Харин бэшэ хаартануудынь наhанайшни харгые гэршэлнэ гээшэ.
Та-ак… харабтар шарайтай ноён, сугтаа hууhан хани нyхэршни хаш.
Энээхэн гэр… ой-ё-ёо, яаhанш хyйтэн, hандарhан гэр гээшэб. Эндэ
ганса шинии буруу ябадал гаража байна. Харгышни эндэhээл буруутажа эхилээ ёhотой… Та-ак… ой-ё-ёо, шинии нyгэл яаhан ехэ юм. Hайн
hууха нyхэрoo, hайн хyниие гомодхоогоош, yхибyyгээ yншэрyyлээш.
Энэ янзаар саашань yзэхэ гээ hаамнай тэрээхэн мyнгэншни арай
хyрэхэгyй ха. Намда hайса найдаа hаашни, би саашанхи харгыешни
сэхэлжэ, нyгэл-шэбэлыешни заhажа шадахал байхаб. Ooрoo мэдэ, би
шамайе баадханагyйб. Yглooдэр, хожомшье ерэхэдэшни болохо байгаа, теэд би танай городто hyyлшынгээ yдэр байнам, yглooдэр ябаха hанаатайб. Та-ак, саашань хараад yзэе даа… Yгыл даа, харгышни
бyрэнхышэг, саашаа табижа yгэхэеэ hананагyй… Тэрэ мyнгэеэ эндэ
табижархи, та-ак… та-ак…, – гэжэ байжа yгэлhэн мэдэлшэн холоодо
хаартаяа hагшажа, нилээдгyйхэн тухашарба.
…Сэбэрхэн шарайтай эрэшyyл, ехэнхидээ эхэнэрнyyд хyн зондо hайхан нюдooр шyбгэдyyлжэ, бэшэнyyдhээ дээгyyр yргэгдэжэ
байхадаа тэрэнээ мэдэржэ, хyзyyгээ дээхэнyyр yргэнхэй, томоо
той зангаар гэшхэлхэ дуратайгша ха. Залуу, омог наhандаа ябаhан
эхэнэрнyyд эрэшyyлэй зyрхые буляахаараал боложо, хадамтайшуулыньшье yбгэнэйнгoo хажуугаар хажуу тээшээ нюдэ-амаяа
hэртэгэнyyлээд абажа байха. Оло дахин yзэгдэжэ байдаг иимэрхyy
ушарнуудые мэдэхэ байhан мэдэлшэн hамган «yбгэеэ гомодхоо
гоош» гэжэ Ринчима Дамбиевнада хэлэхэдээ, яахабши, орой руунь
хэлэжэрхёод байбал даа. Иимэл ха юм даа иимэрхyy «мэдэлшэдэй»
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ажал гээшэ. Амияа тэжээхэ гээ hаа, хyн ямаршье арга олохо. Ринчима Дамбиевнагай ондоо хэрэгээр энэ хаарташан эхэнэртэ хандаа hаань, баhал нэгэ шалтагаан оложо, могойн эреэгээр досоонь
орошоод hуужал hууха байгаа. Юрын хyн энээниие ойлгоншьегyй yнгэргэхэ. Ехэ hyзэглooд байхада шyдхэршье бурханда адляар yзэгдэдэг гэгшэ. Тиимэhээ энэ цыган hамганай иимэ бэрхээр
наhанайнь урагшагyйдэhэн ябадал тухай «ном уншажа байhандал
сагааруулжа» байхадань яаха болонобши?.
– Та тон зyб таажа шадаад байнат. Би yбгэеэ, хyбyyнэйнгээ эсэгые, ooрoo гомодхооhон… голодог байhанаа hyyлдэнь ойлгожо,
тархияа шаажа ябааб. Нyхэрни мyнoo шэнэ гэр бyлэтэй, архи тамхишье баридаггyй, ажалдаашье урагшатай ябадаг гэжэ мэдэхэб. Нyгэлтэйб! Энэл нyгэлhoo боложо энэ болотор гансааран ябана хаб.
Hyyлдэншье харгыдамни дайралдаhан хэдэн эрэшyyлые… юун гэхэб
даа… баhа голооб гэхэдэм зyб байха ха. Мyнoo болоходо, юрэдoo
эсээб. Танhаа нюухыншье аргагyй юм байна. Нyгэлыемни тэгшэлжэ,
харгыемни заhажа yгыт даа. Мyнгэнэймни дуталдаха hаань… би…
энэ шэхэнэйнгээ мyнгэн зyyбшэнyyдые yгэхэб. Болохо гy?
«Иимэрхyy зугаа гаргаа хадаа энэшни ooрoo ерэжэ урьхадамни
орошобо гээшэ. Зyрхэ сэдьхэлдэнь тyлхюур тааруулжа шадаа хадамни дyyрээ, саашаа юумэн миниихеэр болохо», – гэжэ ойлгоhон цыган
эхэнэр, урдань мyнoo ямархан эхэнэрэй байhыень тугаарhаа хойшо
хубсаhа, нюур шарайгаарнь тухайсажа байhандаа:
– Та-ак… ooрыншни гэрhээ гадуур yшoo нэгэ yндэр hайхан
ордон гаража ерэшэбэ. Юун гээшэб?.. Эндэhээ холошье бэшэ ута
hайхан байшан соо саарhан, гуурhанда хамаатай ажал хэдэг байнаш, магад, hургуулида багшалдагши? Канцелярида ажалладаг?
Теэд ooрэгyй саарhал hаршагануулдаг ажал гээшэ ааб даа. Хари
гэжэ, хаартамни худалаар хэлэхэгyйл hэн. Ой-ё-ёо, шамда мууе
hанаашархадаг нэгэ эхэнэр тэндэшни байна. Хэрэлдэhэн байнаш,
тэрэнэй хараалhаа боложо тархи толгойншни yбшэн шангадажа байна. Нyхэр болохо юун эрэеэ дурдаабши, орхие, байтараа
yзyyжэмди, харин энээхэн наhанайшни харгы мyнoo ехэхэн бyрэнхытэнхэй, энэ зандань заhал хэебди. Хээгyй hаамнай, хаартамни
саашаа буруу харуулхадаа болохо, – гэбэ. Хажуудаханаа байhан
томохон сyyмхэ соогуураа уудалжа, хоёр томошог зyy тэндэhээ
абажа, тyргэ тyргэн юушьеб шэбшэhэнэйнгээ удаагуур зyyнyyдтээ
нёлбожо: – Зай, hайхан эхэнэр, эдэ минии yгэhэн юумэдни шамда
туhалха байха. Муу муухай юумэнhээ гарсалдахаш, саашадаашье
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hайн ябаха байхаш. Минии эди шэди хyсэтэ-э-й юм, хyниие гомодхоожо yзooгyйб. Аба эдэ зyyнyyдые. Нэгыень гэрэйнгээ yyдэнэй
газаа талада, хyнэй нюдэндэ торохогyй газарта хадхажархёорой, –
муу юумэн аhалдажа гэр байрадашни орохогyй. Харин нyгooдыень
хэрэлдэhэн гy, али шамда мууе hанажа байдаг эхэнэрэй… тиимэ
эхэнэр ажал дээрэшни байhан байха, ooрoo танижа, тухайсажа байгаа бэзэш, тэрээнэйнгээ ажалайнь hуудаг hандайн нэгэ тээнь hэмээ
хэн хадхажархёорой. Тиихэдээ «шинии хараал ooрыншни толгой
дээрэ буугуужан!» гэжэ шэбшээрэй. Ойлгосотой?.. Та-ак, тиигээд,
саашань… одоо мyнooхи шиниингээ тyрyyн хандаhан хэрэгыешни
хyсэлдyyлжэ yзэебди. Энэмнай тиимэшье бэлэн хэрэг бэшэ байха.
Минии, шиниишье, хоюуланаймнай шадабари, эрмэлзэл хэрэгтэй.
Шимни досоогоо ехэхэн сэдьхэжэ, намдаа шyтэжэ байгаарай, зай
гy? Байза, тэрэ… хэлэмнишье ехэ эрьежэ yгэнэгyй, аягyй шэнги
абажа байхада… теэд бэшэ яаха болонобиб, шамдал hайе хэхэеэ
оролдожо байгаа хадаа… тугарайнгаа дурсааша шэхэнэйнгээ
зyyбшэнyyдые баhа энээхэндэ табижархиха болоолтойш. Энээндээ ooрoo хара буужа бy байгаарай, огто болохогyй бшуу даа. Энэ
болотор хаарта дээрэ гоёхон гэгшээр гаража байhан юумэнyyднай
буруу тээшээ hyрэшэхэдoo болохо, – гэжэ байжа yгэлжэл hууна.
Энэ эхэнэрэй yшoo хэды дахин хаартаяа hагшаhан, эрьюулhэн,
уралнуудаа шомшорон байжа яриhан тухайнь хуу барандань дурдангyй тобшохоноор хэлэхэ болоо hаа иимэ байна. Ринчима Дамбиевна yшoo гурбан жэлэй болзор соо гансаараа байжа, бага зэргэ
зобохо, yбдэхэшье юм хаш. Hyyлээрнь, хаанаб даа, городто бэшэ,
нэгэ тээ, hамгатай эрэ хyнтэй танилсаха. «Магад, аршаан-курортодо ошоод амарагдажа байхадань энэ ушар тохёолдоходоо болохо,
тиимэhээ иимэрхyy юумые бy алдаарай», – гэжэ цыганка hамган захиба. Одоо гээшэ тэрэ эрые hамган, yхибyyдhээнь hалгаахамни гэжэ
айжа, гайхажа байнгyйгooр, ooр тээшээ татахань лэ хэрэгтэй ха.
Тиигэжэ абабалынь, Ринчима Дамбиевнагай наhанайнь саашанхи
харгы хуу сагаан, жаргалтай байха юм хаш.
Yзэлшэн hамган yзэлгэеэ дyyргэбэшье, Ринчима Дамбиевнае
тиимэ бэлээр табихагyй хэбэртэй, баруун гарынь барижа yшoo нэгэ
хэды шашаба. Дунда хургандань байhан алтан бэhэлиг барижа, сэхэ
нюдэн руунь шэртэжэ:
– Ши, hайхан сэбэр эхэнэр, оё-ё-ёо, хэнhээш жаргалтай байха
хyн, яатарааш гансаардаад ябана гээшэбши даа. Бишни хаартаар
мэдэхынгээ хажуугаар, хyнэй нюур шарайгааршье тухайсажа юумэ
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мэдэжэ шададагби. Алтан гээшэш хyн бyхэндэ тааража, хyн бyхэ
ниие шэмэглэдэггyй юм. Заримашуулай бэедэ хоро хэжэшье байхадаа болохо. Тархи толгойн yбшэнтэй хyн байнаш гэжэ тугаар хэлээ
hэм, тиимэhээ энэ хурганайшни алтан шинии бэедэ тааранагyйл хаш
гэжэ тухайсажа байнам. Шамда… а-а, мyнгэн… yшoo yлyyтэй зэд,
гуулин хэрэгсэлнyyд таараха байна. Шадаал hаа гуулин бугааг гартаа тааруулжа олооройш. Ехэхэн туhатай байха… Нyхэртэй болохош, hайн нyхэртэй болохош, нюдэндэшни yзэгдэжэ байна. Нюурыень наашань харуулааб, yшoo нэгэ бага, хоёр-гурбахан жэл хyлеэхэ
болоолтойш. Хорин жэл соо гансааран байhан шамда эдэ жэлнyyд
тyргэн yнгэршэхэ байха. Зай, шимни энэ алтаяа намдаа yргэжэрхи…
yгэжэрхи гэнэгyйб, yргэжэрхи (!). Жаргалтай ябахаш… энэ алтан
шамда hайн юумэ хэнэгyй… ой, ямар ехэ хyсэ шадалаа шинии hайн
ябахын тyлoo гаргажархиба гээшэбиб, – гэhэнэйнгээ удаагуур, hанаа алдангяар нюдэнyyдээ аниба.
Энэ yедэ цыганка hамганай баруун гарайнь альган соо Ринчима
Дамбиевнагай дунда хурганhаань аятайханаар hугалагдашаhан алтан бэhэлиг байжа байба…
Ринчима Дамбиевнашье энэ yедэ мэдэлшэн hамганай хурса хараса дороhоо эльбэдyyлшэhэн юумэндэл гаража шадахаяа болишонхой, арсаха yгыгooшье ойлгожо ядашоод, аалин дуугай байжа
yгэбэ. Иигээд болоhон юумэн боложо дyyрэбэ гэжэ тэрэ ойлгобо.
Ooрынгoo hанаhан хэрэгые хyсэлдyyлжэ, дуулаха гэhэн юумэеэ хуу
барандань дуулаба гээшэ ааб даа. Хэндэ юун мууе hанахабши? Баярые хyргэхэ гy? Тиихэ бологдоно.
– Hайнта даа, баяртай, – гэжэ дуугаржа шадаhан Ринчима Дамбиевна, hуужа hууhан архинай муухан модон хайрсаг дээрэhээ бодожо, гэр тээшээ ошобо.
Ажалhаа газаашаа гарахадань Ринчима Дамбиевнагай досоонь
ямар байгдаа hэм, мyнoo нэгэшье yлyy юумэниинь yгы. Толгойнь
yшoo ехээр манаршаhан янзатай. Мэдэлшэн hамганай яряанhаа гy,
али энэ эхэнэртэ yргэл ехээр yргэжэрхиhэндoo гy? Yгы, yгы, yргэжэрхиhэн yргэлдoo хурсажа, хара буужа болохогyйл, теэд...
«Магад, нээрээшье, гурбан жэлhээ наhанайнгаа нyхэр… инаг
дурантаяа уулзахадаашье болохолби, а?» – гэжэ hанаа yнooн болошоhон Ринчима Дамбиевна яаралгyй гэшхэлhээр гэртээ хyрэжэ,
yyдээ татан орожо, дахинаа бидэндэ харагдахаяа болишобо.
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БАЯН ДЭЛГЭР
БАЙГААЛИ

Буурал эсэгын бууса эрьежэ
Буряад талынгаа дундахана зогсоном,
Балшар наhан, нyхэдoo дурсажа
Булжамуур шубуухайн жэргээндэ дашуурнам.
Аадарай hyyлээрхи hолонгын доро
Анхилаад арюунаар ямар hайхамши,
Хyйhooрoo холбоотой хyрьhэтэ дайдамни,
Хyлoo шоройдоhон хyдoo нютагни...

ТАГЛИИН НУУР
«Таглиин нуур» гэhэн гаршаг доро Буряад ороноймнай баруун
урдахи буланда, баян дэлгэр хада уулануудай хоорондо хоргодоhон
хyдooгэй, yшoo зyбooр хэлэхэ болоо hаа, ойн нуур ба тойронхи yзэс
хэлэн hайхан байгаали тухай уншагшадтаа хooрэжэ yгэхoo hанаа hэм.
Энэмнай, yшoo зэрлиг зандаа yлэhэн гэхээр нуур, Зэдын аймагай Ара
Ториин ара гэзэгтэ, Бага ба Ехэ Хамар-Дабаанай хоорондо гэхэ гy, али
тyргэн урасхалта Химни голой урда бэедэ оршодог юм. Нээрээшье,
ааша муутай ахир хyнyyдhээ, хулгайша ангуушадhаа «хоргодожо»
шадаhан хадаал, Таглиин нуур энэ саг болотор сэбэр зандаа yлэнхэй.
Таглиин нуур холо наагуур yнинэй суутай юм. Олонхи хyн зоной энэ нуур тухай дуулаашьегyй байхада, yнэн дээрээ ехэ хэрэгтэй,
зориhон зоной ошожо шадамаар газар байха. Нуурай хазадаг жэжэ
хорхойнууд, уhа шабарынь, ургамал набшаhаниинь хyнэй бэе мyсэдэ ехэ туhатай юм гэлсэдэг. Ехэнхидээ арhанай, элдэб шарха yбшэнгyyдтэ туhатай байха.
Би зулгы hайхан зунай сагта эмээл морёор таби-жаран модоной газарые таба дахин дабажа, yдхэн хyбшэ ой тайгые, тоолошогyй олон уhа горходые, аймшагтай шабар намагуудые гаталжа, тэрэ
hайхан байгаалиие хоёр нюдooрoo хаража, хужарлажа абаhан хyн
байнаб. Тиихэ сагтаа Таглиин нуурта амаржа, бэеэ аргалжа, мyн
юрэ аяншалжа байhан Амарай, Шэтын хизаарнуудай, Новосибирск,
Москва, Ленинградhаа ерэhэншье хyн зониие хараа hэм. Нэгэ зун
тэндэ зуугаад хyн сугларшоод байгаа бэлэй.
– Хyн зоной дуратайгаар ябадаг, амардаг газарта юундэ санатори гy, али турбазын байрануудые баринагyйб, харгы замыень заhанагyйб? – гэжэ би нэгэтэ тэндэхи хоёр егерьhээ hураа hэм.
– Энэ огто хэрэггyй, – гэжэ аймаг соогоо суута, Армаг нютаг
тоонтотой Сизов буруушаагаа hэн. Намда ойлгуулжа хэлэhэнэйнь
hyyлээр би егэрьнyyдые дэмжээ бэлэйб. Наhатайшаг боложо ябаhан
эдэ зон yнэн зyрхэнhoo нютагайнгаа байгаалида дуратай байгаа.
Нээрээшье, тэдэнэй хэлээшээр hаа, бага зэргэ харгы заhажа, гэр байра нуурай захада бодхоогоо hаань, дэлхэй дyyрэн дэмы зон тэндэ
сугларха. Зэдэ голоймнай ори гансаараа зэрлиг зандаа yлэhэн энэ
хyбшэ тайга, гол горход hалаха тээшээ болохо.
«Нэгэтэ зун нуурай эрье шадар 250-300-аад hула моридой табяатай байхые тооложо абаа hэмди», – гэжэ эдэ егерьнyyдэй хэлэхэдэ,
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гайхамаар байгдаа. Энэнь юун бэ гэхэдэ, эгээ оло дахин нэгэ дороо
амарhан хyнyyдэй тоо гээшэ. Хадуужа абагты: эмээл морёор Таг
лиин нуурта амархаяа ошоhон зон долоон хоног соо олонхидоо
байдаг, харин нэгэ hарын турша соо (юундэб даа ганса июль hарада
тэндэ зон амардаг) хэды зон болоноб?
Таглиин нуур шадар огто амгалан, абяа шэмээгyй байдаг гэжэ
яашье хэлэжэ болохогyй. Hyниндoo, эртэ yглooгyyршье эндэ-тэндэ буугай абяан дуулдажа байха. Хулгайн агнуури гээшэ баригдахагyйл байна. Буга, хандагайнууд нуурай амтатай набша намаа
эдихэеэ ябаhаар, браконьернyyдтэ алуулшадаг. Таглиин нуурые
яажа хамгаалжа болохоб гэhэн бодолдо абтаад байхада, нэгэ иимэ
дурадхал байна.
Таглиин нуур мyнoo дээрээ гyрэнэй заказник юм. Тиимэhээ тэндэ Зэдын голой хахадынь шахуу ажахынуудай адуун hyрэг зунай сагта бэлшээгдэдэг, хyн зон хулгай, нээрээhээшье hаа олоороо тэрээгyyр ябанад гээшэ (yнэн дээрээ тэндэ ошохоёо hанаhан хyн аймагай
тyбhoo зyбшooл саарhа абаха ёhотой аад лэ, энэнь ехэнхидээ худал
болошодог). Таглиин нуурые заповедник болгоходо ехэ таарамжатай
hэн, теэд мyнooнэй хyшэр сагта энээниие бэелyyлхэ гээшэ орёо гэжэ
мэдэжэ байнаб. Энэ нэгэдэхеэр. Хоёрдохёор, хyн зоной бэеэ аргалжа
байха газарые яажа заповедник болгохобши даа? Зyгooр, зон нуурай
баруун тээ амардаг, тиимэhээ зyyн талыень, нуурай хахадыеньшье
hаа, Байкальска заповеднигтэ оруулалсаа hаа, ямар байха гээшэб?
Энэ заповедник хойто захаhаа Кабанскын аймагай Выдрино, Танхой hууринуудhаа эхиеэ абаhан аад, урда хилэнь Зэдын аймаг хyрэтэр
нэмжыжэ, Таглиин нуур арай хyрэнгyй тогтошодог юм. Тиимэhээнь
иимэ хэмжээнэй абташоо hаа, ямар олон ан амитад, ургамал баялиг,
нугаhа, загаhадые, нуурай уhыеньшье аршалжа шадаха байгаалди?!
Тиигээд саашань, энэ ойн нуурай оршон тойронхи байгаали тухай бага зэргэ шэмэглэжэ байжа бэшэхэ дуран хyрэнэ…
1. «АЯНДАА ГАРАНАБ, АГЛАГ YГЛOOГYYР…»

Городто ажаhуужа, газ тооhон соо байжа хашаршаhан хyндэ
хyдoo нютагаа ерэшooд сэбэр hайхан агаараарнь хоёр уушхануудаа садатарнь сэнгyyлжэ, аршаандал тунгалаг уhыень альган дээрээ
абажа ундалжа байхаhаа yлyy юумэн хаана ондоо тээ олохобши.
Шалшаа hайхан зунай сагта шэнэhэн ойгоор, хуша модоор ябажа,
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холын харгы замда зорижо ошоходо бyришье hайхан ха… Бyришье
hайхан гэжэ гy?.. Yнэн дээрээ зэрлиг ой тайга гээшэ тиимэшье ходо
hайнаар угтадаггyй гэжэ оло дахин аяншалжа, агнуури хэжэ ябадаг
зон мэдэхэ байха. Шалбааг болотороо уhа бороодо сохюулхаш, илаа
hа батаганаанда барюулхаш. Hyниндoo хээрэ газаа хоножо байхада,
зарим yедoo yбэлэйхиhoo дутуугyй хyйтэн бологдохо, тодхор аюул
yзэгдэхэ гэхэ мэтэшэлэн олон юумэ урдашни угтажа байхадаа болохо. Аяншалжа дyyргээд, танил гол нугадаа буужа ерэхэдээ: «Зай
гэжэ, минии зугаа наадан, амаралта иихэдээд хyрoo ха даа, дахинаа
иигэжэ ядаржа зобонхаар, нютагтаа налайжа хэбтээшэнь дээрэ ха,
yгышье hаа, сэбэрхэн тэнюун байдалтай курорт, аршаангаар ябаhаниинь холо yлyy», – гэжэшье hанагдаха. Гэбэшье, гурба hара yнгэрбэ гy, yгы гy, городтоо ерэшooд байхадашни мyнooхи муухай буртаг-бартаатай ой тайгашни эльгэ зyрхэндэшни нэгэ дyтooр yзэгдэжэ,
суранзан мэтэ тэрэ холоhоо татажа байхадал гэхэ.
Тиимэhээ шангахан аяншалга урдашни хyлеэжэ болохо гэжэ мэдэжэшье байгаа hаа, ойн зyргэ харгын эхиндэ гарашоод ябахадашни,
бэе махабад, хyл мyсэшни hooргoo хyнгэхэн болошоод байхал даа.
«Холын аяншад эртэшэ» гэжэ, бидэ эмээл моритой дyрбэн зон,
улаан наранай уулын оройгоор тyрyyшын элшэ туяагаа зyг-зyгхэн
сасажа байхадань, харгы замайнгаа эхиндэ гарашоод, хyхюу зугаатайханууд, садхалан дорюун моридоо тyргэхэн гэшхэлyyлжэ ябанабди.
…Ой соо аргагyй hэрюун. Эртэшэ шубууд хэзээдэшье hэришэнхэйнyyд, шэнэ hайхан yдэрэй шэдитэ дуунуудаа зохёожо аалихан
аянгатуулна. Набша намаагай yзyyртэхи yдэшын шyyдэр сэлсэгэр сэлмэг «нюдooрoo» сэнгэжэ ябаhан бидэндэ урин налгайгаар
миhэд гэhэншyy болонод. Ажалша шоргоолжод хэзээ заяандаашье
дyyрэшэгyй ажалаа хэжэ эхилэнхэйнyyд хyл доохонууршни гyйлдэжэ харагдана. Нэгэ томоhоо томо yхэр шара зyгы моридой хажуу
гаар дyyнэн эрьелдэhээр, ямар бэ даа нэгэ хэрэгээрээ саашаа ниидэн ошоно. Мyнoo нютагайнгаа оло дахин oohэдoo hархяаг, жэмэс
тyyжэ yзэhэн дyтын холимог ойгоор ябанабди. Тиимэhээ эндэ тэндэ
хyнyyдэй бэлдэhэн шажан тyлеэ, тайрагдаhан ута модод харгын хажуугаар олоор yзэгдэнэд.
Харгы замда гараад ябаhан хyндэ юрын ой соошье ба холын
хада уулааршье hонин yзэгдэлнyyд дайралдадаг гээшэ. Тиимэhээ
тyрyyшын нэгэ иимэ yзэгдэл...
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2. ХУША, ХУHАХАН… ТYГСYYЛ

Би Таглиин нуур таба дахин ошооб гэжэ дээрэ бэшээ hэм, тии
мэhээ тэрэ ошожо ерэhэн харгыдамни ушарhан нэгэ юумэн намайе
арба дахин баясуулhан болоно. Юуб гэхэдэ, харгыhаа холошье
бэшэ, хюрooдэгдэhэн томо шэнэhэн модоной тyгсyyл дээрэ багаханууд хуша, хуhан хоёр ургажа байдаг. Yнэхooрoo hонин бэшэ гy?..
Дундаа yмхиржэ байhан шэнэhэн модоной тyгсyyл дээрэ зохидхоноор зэргэсэн тад ондоо мододой – хуша хуhан хоёрой – ургажа
байхань! Hонин yзэгдэл… Эгээ hайхан, сэбэр наhандаа ургажа байhан шэнэhэн модон хyндэ хюрooдyyлжэ hалашахадаа, «миниингээ
hалаашье хада, таанадни орондомни ургагты. Эндэ yрэжэл hайтай
байха, бишье таанадтаа туhалалсахаб» гэhэншyy, ooрынгoo уурхай
багахан хуша хуhахан хоёрто бэлэглэжэ байhандал…
3. СУБАРГАН ШУЛУУН

…Саашаа ябанабди. Ой yдхэн боложо, hамаршадай, буга хандагайн орон эхилнэ. Зэдэ, Захаамин аймагуудай газар дайда далайн
нюрууhаа хэмжэбэл, дан лэ hаа yндэр газарта оршодог гээшэ ха,
тиимэhээнь эндэ, шэрyyн байгаалитай газарта, нарhан модод гээшэ
ургадаггyй, – эндэ гансал шэнэhэн, хушан ой. Харин yшooл саашалжа, Бага Хамар-Дабаанай шэлэ дээгyyр ябажа ябахада, шэнэhэн,
хуhан мододшье yсooржэ, ганса хушан ой болошоно. Одоол энэмнай hамарай yyр-байрань гээшэ. Бидэ мyнoo нэгэ иимэрхyy газарые
– Тэбхэр-Хуша гээшые – yнгэржэ ябанамди. Ганса мориной ябамаар
нариихан зyргэ харгыгаар арай шамай hубарилдан ябажа, хоёр талынгаа ганзагануудай модо, гэшyyhэ шургажа байхада, тэдээнээ
гээжэрхихэгyйн, хахалжархихагyйн тулада, моридтоо туhалжа, гар
хyлooрoo хамhалсанабди. Эндэ тэндэ хyнyyдэй урдандаа абаhан hамарай хальhанууд бyтyy томо бухалнууд шэнгеэр олоор yзэгдэжэ,
hалажа hандаржа байhан hамар сэбэрлэдэг зooри зэмсэгyyд, муухан
модон байрануудшье харгыдамнай дайралдана. Зарим тээ hайншье
бараанханууд байна. Досоонь ороходо борооhоо бэеэ хамгаалмаар
бэлэн байра – модон ендэр, тyмэр пеэшэн. Нэгэ тээ, хуурай углууда
тэбэри тyлеэн, аяга табаг, дабhан, зуруул, ooхэн дэн гэхэ мэтэшэлэн
байха. Энэ мэтэшэлэниие хаража байхада, нюдэнэйшни урда шамда
танигдаагyйшье hаа, нэгэ hайхан сэдьхэлтэй хyнэй нюур шарай
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yзэгдэхэдэл гэхэ. Yнэн сэбэр ангуушад, аяншад шэнги хyн бyхэнэй
ой тайгадаа иигэжэ хандадаг байбалнай, тиимэшье тyргooр байгаалимнай бузарлахагyйл hэн хаш.
Гайтайхан yдхэн, юушье харагдахагyй гэхээр, хушан ой соогуур ябажа байхада, Гэгээтэйн голой эхиндэ, одоол hонин, нэгэшье
шулуугyй гэхэдэ болохо газарта, гэнтэ урдашни, хooрyy хyнэй хэлээшээр hаа, тэнгэри тулама шулуун хабсагай бии болошохо. Yндэрooрoo городой 9-10 дабхар гэрнyyдтэл адли байха ха. Арад зондоо, ангуушадта энэмнай Субарган-Шулуун гэжэ нэрлэгдэдэг юм.
Нээрээшье, газарhаа ургашаhан энэ шулуун субаргада тон адли.
Энэмнай мyргэлэй газар юм! Баhа hониниинь гэхэдэ, хабсагайн
шанха оройдонь багахан хушанууд ургадаг. Эндэhээ тээ дорохоно,
километрhээ yлyyшэг газарта, энэ Субарган-Шулуунай «дyyниинь»
зогсожо байха. Энээхэн «дyyниинь» налуушаг газарта байдаг хадаа,
тиимэшье элеэр харагдахагyй, харин «ахань» yндэр газарта, шэлын
зyг дорохоно хадаа, нарата hайхан yдэр алталма шаргал yнгooрoo
холоhоо толоржо, хyнэй нюдэ хужарлуулдаг юм. Холо хyбшэ тайгада байдаг хадань, байгаалиин энэ hайхан yзэгдэлые yсooн зон хараhан байдаг. Дуулахада, олонхи зон Субарган-Шулуун тухай мэдэхэ, харахаяа хyсэдэг. Энээхэниие холоhоошье харахаяа зориhон
заримашуул, зорюута гэжэ, али нэгэ тээхи yндэр хадануудай оройдо
дурамбай абажа гарадагшье юм гэлсэдэг.
4. БАДААТА

Субарган-Шулуунhаа yнгэрхэдoo, саашаа ута унжагай эгсyyр
ooдэ зyдхэжэ, Бадаата гэжэ yндэр хадын шанха оройе барижа зорихош. Энэ хадын оройдо гаража абабал, замайнгаа хахад харгые дабаабди гэхэдэ болохо. Таглиин нуур ошожо ябаhан харгы замда энэ
хада эгээ yндэрынь, Бага Хамар-Дабаанай эгээ yндэр орьёлнуудай
сохом нэгэниинь байха. Бадаата Бургалтайн эхин болоно. Бадаата
гэжэ юундэ нэрлэгдээб гэхэдэ, ой соонь хyнэй бэедэ туhатай бадаан
ургамал ехээр ургадаг. Олон тоото жалга hудалаарнь дyрбэн зyг тээшээ булагууд мyндэлжэ, доошолходоо Зэдэ ба Химни голнууд уруугаа ошожо ородог байха. Бадаатын шэлэ нюруу гээшэнь зyгooргyй
yргэн, тиимэhээ энэ хира дээрэ, халтад гэбэл, тooригдэхэ, зyг алдагдаха. Бишье эндэ нэгэтэ бэшэ тooрижэ yзooб. Намhаа байха суута ангуушадшье тархи толгойгоо эрьешэнэ гэжэ дуулдадаг. Иимэ бyглyy
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yдхэн ой тайгые би ондоо тээ хаража yзooгyйб. Наранай yгы, бyрхэг
бороотой yдэр hаань, ехэл ойлгомжотойгоор ябахал хэрэгтэй.
Зyгooр Бадаатын шанха оройдонь гаража абабал – о-о, одоол
гоё hайхан yзэгдэл yзэхэш! Холо урда зyгтэ Монгол сайхан ороной
хойто хилые зубшаhан, гонзогор ута Гунзан хада хyхэржэ, аяар хаа
на байhан Хяагтын газар дайдаhаа эхилээд, бyхы Зэдэ голой урда
бэеэр yгсэн hагад, Захааминай хyбшэ багаар баруулжаа yгы болон
ошохо. Баруун тээшни аяар холын Yлэгшэн, Баруун Тори, Армаг,
Алцаг гэхэ мэтэ нютагуудай хада ууланууд харагдажа, зyyн зyгтэ
– Борьёо, Худагай тала дайда, нюсэгэн гyбээнyyд ба Сэлэнгэ, Зэдэ
аймагуудай хилэ дээрэ оршодог yндэр тахиланта Бyрин-Хаан уула
нюдыеш баясуулжа байха. Хойшоо харахада, Саяан уулануудай
саhанhаа hалажа yзooгyй мундаргануудhаа юугээрээшье дутахагyй
байха, Ехэ Хамар-Дабаанай нюсэгэн сарьдагууд шобхо yзyyрээрээ
тэнгэри тулажа байhаншуу yзэгдэхэ. Hайхан даа!..
Ехэ Хамар-Дабаанай орьёл мундарганууд аржагар адираа арhа
яhануудтай абарга томо Луугай ара нюргандал жэрын харагдана.
Зyyн хойто зyгтэ, Yшooтэйн голой эхин тушаа хаш, эгээ yндэр мундарга – «Дyшэ-Сагаан» тобойжо харагдана. Аяншадшье, ангуушадшье
энээхэниие Ехэ Хамар-Дабаанай эгээ yндэр газарынь гэжэ тоолодог.
Юундэ «Дyшэ-Сагаан» гэжэ нэрлэгдээб гэхэдэ, оройниинь хажуур
дабтадаг дyшэтэй тон адли тyхэлтэй ха. Харин «Сагаан» гэжэ нэрлэгдэhэниинь эндэ ойлгосотой байха – оройнь саhа мyльhэн ямаршье
сагта хайлажа yзooгyй юм. Захааминда «Уран-Дyшэ» гэжэ нэрэтэй
орьёл бии гэгшэ, магад тэрэ «Дyшэ-Сагаанай» «дyyнь» байжа болоо?!
Энэ мэтэшэлэн саашаа намда нэгэ ондоо hонин бодол ерэдэг.
…Ахын аймагтахи эгээ иимэрхyy мундаргануудта буряад арадай yльгэр домог соо тyyрээгдэдэг элитэ баатар Гэсэр хаанай хyлэг
моринойнь таха ба бэшэшье зэмсэг, тоногууд элихэн харагдажа байдаг юм гэлсэгшэ. Магад, Гэсэр хаамнай «дайсанаа дараад, даагаяа
hyyлдээд» бусахадаа бэшэ баатарнуудтаяа yбhoo сабшахаяа гарадаг
байhан?! (энеэдэтэй бэшэ гy?). Тиихэдээ наашаа дyтэлжэ, «Дyшэ-Сагаанай» оройдо хажуураа дабтадаг, харин ажалаа хэжэрхёод,
yдэшэндoo амаржа байхадаа «Уран-Дyшын» оройдо yльгэр онтохонуудаа хэлсэжэ хонодог байгаа аалтай?..
Бадаатын оройhоо, садажа ядаhандал, yшoo хараашалжал, дурамбайдажал байнам. Урда талааршни yргэн ехэ Зэдэ гол зyyн тээшээ урдажа, харин хойто зyгтэшни тон адли иимэ yргэн гол мyн лэ
зyyн зyг барин нэмжынэ. Энэмнай хyн зоной ажамидаржа байдаггyй,
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yшoo зэрлиг шахуу байдалтай Химниин гол гээшэ. Бадаатын ара
хаяаhаань ангуушадай дурладаг Зyyн-Шабартай, Баруун-Шабартай гэгшэ газарнууд эхилшэнэ, харин баруун хойто зyгтэнь Таглиин
нуур эли тодоор, альган дээрэшни мэтэшэлэн хyхэрэн харагдана.
Тэрэ хyрэтэр холохон, yшoo зургаа-долоон час ябагдаха. Гэбэшье,
ямар бэ даа нэгэ дyтooр гэхэ гy, тэгyyсэтэйхэнээр тэрээн руу шамайе
татаhандал дуудажа байха. Бидэ яаража эхилшэнэбди…
5. НУУР

Хадаhаа буужа ерэхэдэ, наруули газар, мориной yбсyyндэ хyрэмэ
шабар, намаг нумарган болошодог. Одоо аймшагтай ябадал эхилхэ.
Нуурай эрье гараа hарбайма газарта харагдабашье, ошохо, дyтэлхэ
бyришни хyниие ойроо хyргэхэгyйгoo hанаhандал, бэшyyрхэн саа
шань тyлхиhэн мэтээр yзэгдэдэг гэжэ аяншад обёордог. Иимэ намаг, шабар шабхатай хадаа, магад, энэ нуур харша ябадал гаргадаг
хyнyyдhээ бэеэ аршалжа yшooл шадана ха гy?
Таглиин нуурай оршон ямаршьеб yльгэр домогой орониие hануулхадал гэдэг. Тойроод хон-жэн. Харгышье гэхэдэ, ехэ мyртэй
юумэн харагдахагyй, эмээл моритой хyнyyдэй ба ангуушадай ябаhан
лэ зyргэ харгы. Эдэ мyрнyyдые hайса дахажа ябаагyй hаа, шабарта
шаагдажа, моринойнгоо хyл хухалхадаа болохош. Энэ дайдаар муу
моритой огто ябажа болохогyй, бороо хуратай сагта hаа, hooргoo
элyyр энхэ бусаханьшье хэсyyхэн болошодог.
Нуур баруун тээгyyрээ яhала hайн харгытай гэлсэдэг, харин бидэ
зyyн талаhаань дyтэлнэбди. Нуурай тэг дунда шобхо оройтой ooр
янзын хада харагдана. Нуур энэ хадые тойроод оршодог. Hалхигyй,
шэмээгyй байгаа сагта уhаниинь юрэдooшье хyбхэлзэжэ хyдэлнэгyй,
тиимэhээ гэртээ сэбэр байдалтай эхэнэрэй ялагар тодо болоторнь
аршажархиhан гэрэл мэтээр сайбалзажа, yндэр гэгээн наран сэнхир
огторгойтоёо, дyтын хада модонуудтаяа сугтаа бултааран уhанда
унашоод байhандал yзэгдэхэ юм…
Нуурай уhан соо эндэ тэндэ, бooн-бooнooрoo ямаршьеб даа наб
шаhалиг ута ургамал ooдoo hooлжэн ургадаг. Ехэ туhатай, амтатай
ургамал гэлсэдэг. Баарhад, хандагай, буганар энээхэнииел эдихэ hанаатай ябатараа, ангуушадай олзобори болошодог юм даа. Hyниин
тэн багаар гy, али эртэ yглooгyyр нуурай эрьедэ hуугаа hаа, хаанаб
даа нэгэ тээ эдэ томо зэрлиг амитадай уhанда оймохонь, эрье дээрэ
162

hooргoo гаража байхань дуулдажа байдаг юм гэжэ хyнyyд намда
хэлээ hэн. Сэхынь хэлэхэдэ, би хэды оролдоошье hаа, иимэ hайхан
yзэгдэл-шэмээе шэхээрээ дуулажа, баясажа шадаагyйб.
Харин тоолошогyй олон гyрoohэд бии гэжэ мэдэхэб. Майханайнгаа хажууда дурамбай баряад, гол горхон, шугы бургааhа шэртэжэ
байхадашни (нуурай эрьеын hooгyyдые эндэхи зон цайрам гэлсэдэг),
гэгээн сагаан yдэршье али нэгэ тээхи цайрам соо гyрoohэнэй толгой
гоо бултагад гyyлээд, саашаа yгы болошохонь yзэгдэдэг. Олон yнгын шубууд нуур дээгyyр ниидэжэ байха. Ехэнхидээ зэрлиг нугаhан
эндэ тоолошогyй олон, арба-хорин дальбараануудаа дахуулжархёод
амар амгалан тамаржа ябаха.
Нуур тахил, мyргэлтэй юм. Обоо бурханууд олон. Нуурай эзэниинь – эхэнэр (удаган) юм гэлсэгшэ. Энээнииень мэдэhэн хадаа гy,
али миин юрэдoo гy, нэгэ бэрхэ дархан нуурай баруун-хойто зyгтэ,
тахил тээшэ ошоhон зyргэ харгы дээрэ, хyнэй шэнээн yндэр модондо
сэбэрхэн буряад эхэнэрэй дyрсэ hиилэжэрхиhэн.
Таглиин нуур ехэ-багаараа, дyрсэ тyхэлooрoo, минии hанахада,
Байгал далайн хажуудахи Котокель нууртай тон адли ха. Hониниинь
гэхэдэ, хоюулаа тэг дундаа шобхо хадатайнууд. Тиихэдээ yшoo, Таглиин нуур Байгал далайдал адли, хэдэн олон гол горхонуудай тойроод байhан хадануудhаань шудхадагшье hаань, энэ нуурhаа Ангар
мyрэн мэтэ гансахан «Хоолой» гэжэ нэрэтэй багахан горхон хойшоо
урдажа, Химнидэ ородог юм.
…Yглooгyyр, hyниндoo энэ багаар тон аалин байдал. Зунай сэлмэг дулаан yдэрнyyдэй байбал, yглooнэй 10-11 час болотор нуур дээрэ
ходо манан тунаад байха. Эндэмнай хyйтэн, шиигтэй газар. Гэбэшье
нуурай уhан нэгэтэ абаhан дулаагаа табидаггyй хаш. Бyрхэг бороо
той yдэршье уhаниинь дулаан зандаа байдаг. Иимэ yдэрнyyдтэ уhан
сооhоо гарахадаал дааража мэдэхэш. Нуурай нэгэ тээнь халуун уhан
дороhоо гарадаг юм гэжэ Алцаг, Армагай зон хэлсэжэ байгаа hэн.
Нэгэ гайхалтай yзэгдэл эндэ бии. Уhанда ороод, бага зэргэ хyдэ
лэнгyй байбалшни, эгээ тархаанай шэнги аад, хара-боро yнгэтэй
уhанай хорхойнууд бэедэшни аhалдаад, хазажа, шуhыеш бэгсэгэр
болотороо hорожо мэдэхэ. Энэ-тэрэ шархын бэедэшни байбал, бyри
шунан орохо. Хорхойн хазахые hонын хазаhантай жэшээлхээр ха.
Зарим yедoo тон олоороо аhалдашахадань, эгээ зyрхэтэй зон 15-20
минутын турша соо тэсэжэ шададаг. Нуурай шабар, набшаhан, ургамал ногооной yндэhэ бэедээ няажархёод эрье дээрэшье хэбтэжэ болохо. Зарим зон уhанай набшаhа хатаажа абахаяа суглуулдаг.
163

Таглиин нуур ганса арhанай элдэб yбшэндэ бэшэ, гарай, хyлэй,
нюрганай yбшэндэ туhатай ха. «Зyгooр хyндэ хоро, мууе юрэдooшье
хэжэ yзooгyй юм», – гэжэ ториинхид хэлэжэ байгаа бэлэй. Урдандаа
ажахынууд, дyтын малшад, адуушад yхэр малаа энээн уруу туужа
асаржа, нуурта тамаруулдаг, тиигэжэ элдэб yбшэнhooнь хамгаалдаг,
аршалдаг байhан. «Минии мэдэхэдэ, нуурhаа набшаhа абажа байтараа, нэгэл хyн шэнгэжэ, наhа бараа юм», – гэжэ егерь Сизов хэлэнэ
hэн. Тэрэ ушар 1970-аад онуудаар болоhон байна.
Нуурай хорхой эдихэеэ, мyн намартаа тyрьhэеэ хаяахаяа Химниhээ Хоолой горхые дамжан, хадаринууд ородог. Хадариhаа гадна
зэбгэн, гутаар, тула загаhан энэ гол, нуураар олон ха. Аянай шубууд
урагша-хойшоо ниидэхэдээ, энэ нуурта олоороо hуужа амардаг. Тохорюун, галуун, мyн суута хун шубууншье хабартаа, намартаа нуур
дээгyyр эрьелдэдэг. Минии yнэншэхooр бэшээр, «Эндэ хара хун шубууд буужа амардаг юм», – гэжэ эндэхи нютагай хyбyyн хэлэжэ байгаа hэн. Зyгooр манай энээгyyр хара хун шубууд ниидэдэг юм аал?
(Би тиигэжэ дуулаагyйб даа, харин ooрoo Баунтын аймаг ошожо
ябахадаа, Романовка тосхоной саанахана хоёр сагаан хун шубуудай
нуур соо тамаржа байхыень хоёр нюдooрoo хараhан, yзэhэн байнаб).
Гэбэшье шубууд, ан гyрooлнyyд эндэ саг ошохо тума yсooржэ
байна гэжэ би дабтаха байнам. Нэгэ жэшээ дурдаhуу. Минии нютагай, намда тyрэл болохо эхэнэр урда зуун жэлэй таби гаран онуудаар Таглиин нуурта ерэhэн байна. «Нуурай эрьеэр эмээл морёор
ябажа ябахадамнай, бодон гахайнууд олоороо шабарта хэбтэшэнхэй, манай yргooхэдэ, сухалдаhаар, арай-шамай гэжэ харгыhаамнай
зайлаад, hooргoo хэбтэшэхэ юм», – гэжэ энэ эхэнэрэй хэлэхэдэ, би
ехэтэ гайхаа hэм. Тиимэ юумэн мyнoo хаана yзэгдэхэб даа! Харин
харгыдашни модондо yлгooтэй олон тоото буга, хандагайн хухархай эбэрнyyд ушарха. «Харагты, би эдээниие алааб!» – гэhэншyyгээр
ахир хулгайша ангуушадай yлгэhэн мэтэ…
6. БОЛДИДХО
Энэ yгые олонхи зон мэдэхэгyйдoo болохо. Энэньшье ойлгосотой. «Болдидхо» гэhэн yгые эрдэмтэд, ангуушад ба хадын аяншад лэ
hайса мэдэхэ байха. Ошожо-ошожо, энэ yгэ в 1973 ондо хэблэгдэhэн
К.М. Черемисовай аяар 44 мянган yгэhoo бyридэhэн, тэрэ yедoo
суута байhан «Ород-буряад толи» соошье бэшэгдээгyй юм. Минии
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hанаашаар, энэ yгэ гансал урда буряадуудай яряанай хэлэндэ (Захааминай, Зэдын, Сэлэнгын аймагуудта) хэрэглэгдэдэг ха гy?
Болдидхо гээшэмнай хэбтээшээ, газараар ooдoo hooлжooд ургадаг хуша модон (кедровый стланник) гээшэл даа. Би ooрoo энээн
тухай дуулаhан, мэдэхэ байhан хадаа, «буряад хyн барижа yзooгyйдoo yнэншэдэггyй» гэдэгтэл, хэзээ нэгэтэ энээхэн баатар мододые хараhайб гэжэ сэдьхэжэ ябадаг байгааб. Энээнээ бэелyyлхэ гэхэдэмни,
Химни гол дyрбэ дахин тэрэ зyг уруу табижа yгooгyй юм. Болдидхо
гээшэ энэ голой саада тээ, нюсэгэн hарьдагта ургадаг. Табадахияал Таглиин нуурта ошоходомни, гантай зун байжа, намайе сугтаа
ябаhан нyхэдтэймни дошхон урасхалта Химни гол саада тээгээ одоо
гэжэ гаргаа hэн. Намар орой ба yбэлэй сагта ангуушад булга барихаяа энэ голой саада бэедэ бараг бэлэхэнээр гарашадаг юм, харин тэрэ
зун моридойнгоо yбсyyндэ хyрэмэ хoohэтэжэ байhан уhа гаталжа,
айжа-байжа, нyгoo эрьедэнь гарабабди.
Би Буряад оронойнгоо али булан тохойгоорнь хуу барандань
шахуу ябажа yзooб – Муяын голдохи, Хурамхайнай, Ахын шобхо-шобхо мундаргануудые харааб. Ехэ Хамар-Дабаанай орьёлнууд
тэдэ хадануудhаа юугээрэшье дутахагyй юм гэжэ мэдэхэгyй зондо
гэршэлхэ байнам. Ехэ Хамар-Дабаан гээшэмнай хyнэй нюдэнhoo
халхалаатай, харгышье yгы, бyглyy газарта байдаг хадаа, магад,
олон тоото аяншадай (ехэнхидээ хариин гyрэнyyдэй) дура буляадаг
байха.
Хамар-Дабаанай тэбэнэ зyyн мэтэ шобхо мундаргануудай
зyyлжээ ошон байхада, Ториин эхиндэ, Таглиин нуурай хойно, оройнуудынь бага зэргэ мyлигэр гээшэ. Тиимэhээ бидэ, дyрбэн «ехэ аяншад», нэгэ нюсэгэн hарьдагай оройе шэлэжэ, тиишээ зорин ошобобди. Химнын саана гаража, бага зэргэ саашалхадамнай гол дууhажа,
ехэ бэшэшье hаа, yдхэн хушын эзэмдэлгэ эхилшэбэ. Эндэ hамарай
элбэг гээшэнь, хyн огто гар хyрooгyй. Зай, тиигээд лэ саашаа, дээшээ гараха бyримнай ой шэнгэрэ шэнгэрэhээр, хооhон хубхай боложо эхилнэ. Одоо эндэ дээрэ дурсаhан болдидхо гээшын орон дайда.
Июль hарын ааяма халуунай сагшье hаань, тээ дээрэмнай, эндэ тэндэ
бyлэг бyлэгooрoo, сохом yе саг соогоошье хайлажа yзooгyй хабтагай
зузаан мyльhэнyyд харагдана.
…Ямаршье сагта, ямаршье газарта ногоон ургамал, амитад ба
хyнyyдшье энэ алтан дэлхэй дээрэ амидаржа байхын тула бyхы арга
шадалаа, хyсэл эрмэлзэлээ гаргажа, шэрyyн байгаалиин хyсэ шадалтай ходо тэмсэжэ байдаг. Дэлхэй дээрэ эгээн хyйтэн гyyлэдэг Оймя165

кон гэжэ газар дайдада 70 градус хyйтэн соо яхад зон yни холоhоо
нааша ажамидаржа байдаг гээшэ. Антарктидын сyл мyльhэн дээрэ
пингвинyyд амидаржа, yдэжэ, yндэглэжэ, дальбараануудаа тэжээжэ
абадаг. Тиихэдэ манай эндэ, баhал шэрyyн байгаалитай хада орьёлнуудаар, ямаршье сагта саhан, мyльhэнhoo hалажа yзooгyй хyйтэн,
шэрyyн, шулуу элбэгтэй эгсэ газарта, гансахан болдидхо ургадаг
юм! Ургахадаашье, бэшэ ондоо модонуудтал адли, манхан ехэ наран
тээшэ набша намаагаа надхуулан, ooдoo сэхэ зогсон ургажа шадахагyй байhандаа, газараар «мyлхиншээгээ» ургадаг юумэд! Хараад
хайрлахааршье, гайхамааршье, баясамааршье…
Хатаhан олон тоото модод эреэ маряан могойнуудтал тон адли
годиролдонхой, эндэ-тэндэ олоор yзэгдэнэ. Ногоорон, хэбтээшээ ургажа байhан болдидхонуудай хyнэй зэргын yндэр мyшэр hалаануудтань тоогyй олон hамар харагдана.
Болдидхын байрые баабгайн байра гэлсэдэг. Энэнь зyбтэй, байгаалида юумэн гээшэ хуу ooрын табисууртай, эндэ нэгэшье yлyy,
дутуу юумэ олохогyйт… Юуб гэхэдэ, yндэр хуша модоной оройдо
абиржа байнхаар, газарта хэбтээшээ ургажа байhан болдидхоhоо
hамар абахадань, баабгайда бэлэн бэшэ гy? Зyб даа, байгаалида
тусгаар бэдэрээшье hаа, yлyy, хэрэггyй юумэ олохогyйт, нэгэниинь
нyгooдэдoo ажамидаралай эхин боложо yгэдэг…
7. МYЛЬHЭНЭЙ ХАЖУУДА – САГААН ДАЛИ,
БАДМА СЭСЭГХЭНYYД…

…Хамар-Дабаанай орьёл ooдэ ошохыемни намайе олон юумэн
татаhан байна. Yшoo Бадаатын оройhоо дурамбайдахада, мyн Таг
лиин нуурай эрьедэ зогсожо байхада, хойто зyгтэхи нюсэгэн сарьдагай мyльhэн ехэтэ hонирхуулжа байдаг hэн. Тиимэhээ мyнoo бидэ
зориhон газартаа дyтэлшэнхэй, болдидхын байрые дабан гаража,
нэгэ танигдаагyй нюсэгэн толгойто хадын шанха орой тээшэ амияа
абажа ядан хyрэжэ ябанабди. Эндэ, энэ ехэ хайр шулуутай газарта,
ургамал ногоон тулюуршаг, тиибэшье тэрэ дуута-суута сагаан дали
гээшэнь (эдельвейсы) яhала ургажа харагдана. Би тyyжэ ябанаб.
Урда жэлынь нютагаймни нэгэ yбгэжooл: «Дахинаа тиишээ ошоо
hаа, нюсэгэн hарьдагаар сагаан дали гэжэ сэсэг ургажа байдаг юм,
намдаа асаржа yгooрэйш, тэрэшни ехэ туhатай ургамал байха, мyн
ooртooшье суглуулаарай», – гэхэдэнь, би энээхэн сэсэгые тиихэдэ
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yшoo hайн танихагyй байhан хадаа, hайса заалгуулжа, хэлyyлжэ
абаhан хyм. Эндэ баhа гайтайнь гэхэдэ, болдидходол адли, энэ хyйтэн газарта «ажамидарха» гэhэн табисууртайл байhан сэсэгхэн хаш!
…Ямар хадаа эндэхи саhан энэ халуун сагта хайладаггyй гээшэб? Бyри дyтэлжэ ерэхэдэмнай, хадын оройhоо, оройдоо 60-70 алхам болохо газарhаа, булаг урдажа байба. Иигэжэ ушар шалтагааниинь элирyyлэгдэбэ. Yбэлэй сагта энэ булагай уhан урда урдаhаар,
зузаан гэгшын тошон болоод, тэрэ мyльhэниинь хайлажа yрдингyй
yлэшэhэн байба гээшэл даа. Булаг, гол горход гээшэ хабшуу жалга,
hудал, шиигтэй газарнуудаар урдадаг юм гэжэ hанажа байхадаш,
энэ yндэрhoo yндэр мундаргын оройhоо урдажа байха гэжэ?! Тиигэжэ ябахадамнай, тээ хабшуу нэгэ hудалда холоhоо, нэгэ имагтал
ондоохоноор ногооржо харагдажа байhан юм. Ошожо харахадамнай, татай даа! – тэндэ yнгэ бyриин, зунай сагта ямаршье буряад нютагуудай гол нугада ургажа байдаг сэсэгyyд!! Бадма сэсэгyyд олоор
харагдана. Энээхэн жалгада, тэрэ микроклимат гээшэнь (сyл гyбидэ
дайралдадаг оазис шэнги) тогтошонхой ха! Нээрээhээ гоё бэшэ гy?!
Саhан, мyльhэн, хажуудаханань… бадма сэсэг, сэнхир сэсэг!
8. ХАДАНУУДHАА YНДЭР
ГАНСАЛ ХАДАНУУД БАЙДАГ

Одоо гэжэ зориhон газар зоригдобо, хyсэhэн hанаан
бэелyyлэгдэбэ! Суута Ехэ Хамар-Дабаанай нэгэ мундарга дээрэ бахи
бyхooр хоёр хyлooрoo гэшхээд зогсоном. Орой дээрэмни – орьёл yндэр сэнхир огторгой, намтай сасуу – тэнэжэ ябаhан yсooн yyлэнyyд,
тойроод гансал тэнгэри тулама хада ууланууд, доромни далай мэтэшэлэн нэмжыhэн хушан ой. Хуша, набшаhанай, ногоо ургамалай
хангалтама hайхан yнэр hэрюун hалхяар анхилан ерэжэ, шэхэ дyлиирмэ шэмээгyй байдал хyнэй досоо шэдитэ бодолнуудые hэргээн
асардаг лэ хаш… Ямар hайхамши Буряад оромни, тэнжэhэн тyрэhэн
тоонто нютагни гэжэ энэ yндэрhoo холо саагуур хашхархашье, дуулахашье дуран хyрэнэ. Эртын дуранай эдир басаганда зорюулhан
мэтэ эгээ hайхан шyлэгэй мyрнyyдые сээжын оёорhоо сэсэг шэнгеэр
мyндэлyyлхэ дуран хyрэнэ!..
Тээ дорохоно Таглиин нуур томоотой даруунаар нойрсоно.
Бyхы Зэдэ голоо, мyн хоёр захадахи аймагуудай заха хизаарые хараадаа абажа байhан Бадаата хадамнай мyнoo багахан уула мэтэ167

шэлэн холо саана сэнхиижэ харагдана. Гэбэшье, энэ yндэрhoo Зэдэ
голоймнай нэгэшье гол, нютаг харагданагyй. Булта барандаа Бага
Хамар-Дабаанай yбэрooр «хоргодошонхойнууд». Намайе тойроод
найман зyгтэмни гансал хаданууд. Иигээд Ехэ Хамар-Дабаанай
оройдо гарашоод байнаб гэжэ hанахын аргагyй, – саашаа yшoo
олон, yшoo yндэр орьёлнууд. Хаана гээшэб эдэ хадануудай заха
ниинь… эхиниинь?
9. ЗYРГЭ ХАРГЫН ЭХИНДЭ

Зай иихэдээд, hайхан шyлэгэй мyрнyyдые энэ хадын yндэртэ
зохёожорхёод байхадаа, саашань бодомжолон, hyyлдэньшье олон
нойргyй hyнинyyдэй забhараар оруулалсаhан hанамжануудаа тyгэсэхын тэмдэг болгон бэшэхэмни.
Нээрээшье, Буряад ороноймнай байгаали ямаршье hайхан гээшэб. Яажа энэ байгаалияа аршалха тухайгаа хyн бyхэнэй ойлгожо
байдаг hаань… Зyгooр энээхэниие ойлгодоггyйнyyдынь даншье hаа
олон. Ангара мyрэнэй ГЭС-нyyдые yргэжэхын, тэдхэмжэхын тулада гэжэ, Байгал далайнгаа уhые нэгэ нээжэ, нэгэ хороожошье байха
ушарнууд yзэгдэдэг болоо. Сэлэнгэ мyрэмнайшье иихэдээд татагдажа, хашагдажа эхилхэнь бэшэ гy? Баруун гyрэнyyдэй баян бардам зонууд мyнooнэй цивилизациин оньhон hонинуудаар hонирхохоёо болижо, орон дэлхэйнгээ олон тоото гyрэн, газарнуудаар зайжа дyyргээд, yшoo зэрлиг зандаа байhан манай нютагай хада уулануудаар
hонирхожо ябахань олошоржо байна. Ябагшье гэлэй, зyгooр маанадай hэргэлэн байхамнай зyбтэйл hэн ха. Эдэ аянша зонууд ехинхидээ маанадта yгэхэеэ hанана бэшэ, нэн тyрyyн лэ oohэдтoo абахаяал hанана гэжэ бидэ ойлгоебди! Yнгэржэ ерэхэдээ, гyрэн тyрэhoo
yнэмшэлгын саарhатай боложо, Байгал шадар баабгайнуудые агнадаг, буга хандагайнуудыешье буудадаг боложо байна. Ноёд сайднай
тэдэнэй мyнгэндэ обтоно гээшэд гy?! Мэдэхэгyй, мэдэхэгyй… энэнь
хэршье зyбтэй юм, таанад, уншагщад, юу гэхэ байнат?
…Нэгэ дахин хаданууд шамайе татажа шадаа хадаа, саашадаа
ходо суранзан мэтэ татажал байдаг юм гэлсэгшэ. Намайе нэгэ иимэр
хyy суранзан дайраал хаш. Байгаали ганса hайхан баялиг бэшэ, ехэ
хатуу шанга бэрхэшээлнyyдтэй байдаг гэжэ би дээрэ дурдаа hэм. Энэ
зyб. Намтай ябалсаhан нэгэ нyхэрнай: «Намда хахад мэшээг алташье
yгoo hаань, дахинаа тиишэ ошохогyйб», – гэжэ yнэн зyрхэнhoo hyyл168

дэнь тангариглаа hэн. Би тиихэдэ арай шамай тиимэ hyyлшынгээ yгэ
yгэжэ шадаагyй hэм. Харин hyyлдэнь, хэдэн hара yнгэрooд байхада,
хаданууд дахин намайе дуудаад лэ байха байгаа hэн. Ехэ Хамар-Дабаанай оройдо байжа байхадаа, зyyн тээ байhан «Дyшэ-Сагааниие»
hайхашаан хаража байгаа hэм. Зyгooр тэндэ ошожо шадахагyйгoo
мэдэнэм (би альпинист бэшэб), харин баруун хойномнай, ехэшье
холо бэшэ «Таг-Шулуун» гэжэ Ториин зондо суута yндэр бии юм.
Нээрээшье, тэрэ yндэрэй оройн шулуун хабсагай урда сагуудта буряад зоной зуhаланда yзэгдэдэг байhан таг мэтэшэлэн тон адляар
холоhоо харагдажа байдаг юм. «Тэндэ ошодог hай» гэжэ мyнoo hанажа ябадаг болонхойб. Юундэ «Таг-Шулуун» ториинхидто ехэтэ
мэдээжэб гэхэдэ, 1930 гаран онуудаар дасан, дугангуудай hандаргагдажа, лама хубарагуудай тyрмэ, шорондо хаагдажа байхада, Ториин нэгэ ехэ лама зиндаатан энэ эгсэ хабсагайта хадын yбэртэхи
агы нyхэндэ хоргодожо байhан юм хаш. Бyри hyyлдэшье ангуушад
тэрэ ламын тэндээ тагаалал болоhон бараанха байрыень yзэhэн, хараhаншье гэдэг. Ехэ эди-шэдитэй лама байhан ха. Энэ мэтэшэлэнээр
бодожо байхада, хyлнyyдшни ooрыншни ухаан бодолhоо тyрyyлжэ,
зyргэ харгын эхиндэ ерэшоод лэ байха ха гy?.. Тиимэ!
Тэниглэн зохид Таглиин нуур – талархалаа шамдаа мэдyyлнэм…
2001 он

ШУБУУНАЙ ЗАДА
Намар. Буурал сагаан буряад yбгэд, хyгшэдэй хэлсэдэг ёhоор hаа,
тахяа hарын дyyрэжэ, нохой hарын ерэжэ байха yе саг. Мyнooнэйхеэр
энэмнай сентябрь hарын hyyлшын yдэрнyyд болоно хаш. Yглooгyyр,
yдэшэндoo газарай нюрган дээхэнyyр хyйтэн дулаан хоёрой тэмсэлэй шангадахань олошоржо, хада хабшалангаар, намаг нугаар сии
дэм сэнхэгэр мананай «сэнгэхэ» сагынь ерэшэнхэй. Эндэ-тэндэ гол
горхониие дахажа ажалша хyнэй шyрбэhэтэ гараар бодхоогдожо
хоройлогдоhон hyринyyд, hаяын сагуудта энээгyyр шууяагай намдажа тон шэмээгyй байдалай тогтошоходо, ута удаан нойртоо диилдэжэ захалбад ха. Шугы шарлашанхай, модод, hooгyyд набша намаагаа хуминхай. Одоо гээшэ тэрэ дуута-суута алтан намар гээшэнь
аглаг hайхан дэлхэй дээрээ айлшалжа буушанхай. Буряадай бэлигтэ
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хyбyyд Дондог Улзытуевай, Даша Дамбаевай, мyн ород арадай алдарта поэдууд Александр Пушкинай, Сергей Есенинэй аймшагтай
гоёор магтажа дуулаhан хаhа!
Гэбэшье… hанана гyт, Э. Рязановай табиhан «Служебный роман» гэжэ кинодо энэл хyнэй yгэ дээрэ композитор А. Петровай
«У природы нет плохой погоды» гэжэ зохёоhон дууе ямар зохидхоноор Алиса Фрейндлих дуулаа hэм? Зyб даа. Бурханай yршooлooр
бyтээгдэhэн бардам ехэ Байгаалида муу hайн yдэрнyyд, саг, жэлнyyд гэжэ байдаггyй. Алишье сагынь онсо ooр ooрын табисуураар
хуу hайханууд, буурал сагаан эхэдээ – Байгаалидаа – булта хэрэгтэйхэнyyд.
…Алтан намар. Август hарын hyyл багаархи, сентябриин эхеэрхи унжагай ута hонигyй бороогой hyyлээр, нээрээшье, манай буряад
тала дайдаар жэгтэй зохид, аалин намдуу, дулаан yдэрнyyд тогтошодог. Минии hанахада, иимэ байдал октябриин 15-20 хyрэтэр, зарим yедoo yшooшье халта сааша хyрэтэр ошодог ха. Yни холо саг
hаа нааша гансал адууhа мал, хонин ажалые эрхилжэ ажамидаржа
ябадаг буряад-монгол арад зондо мyнoo иихэдээд, – о-о, гайтайхан
хатуу саг, – хагсуу хyйтэн yбэл, хэрзэгы хатуу hалхита хабар урдань
yзэгдэхэнь гэжэ мэдэжэ байhандаа, нээрээшье ашата Ехэ Байгаали
хyн зоноо хайрлахадаа, багаханшье болзор саг соо, шумуул-шохойнуудаар дyyежэ yнгэрhэн ааяма халуун зунай hyyлээрхи энэ hэрюун
yдэрнyyдтэ адууhа малынь тарга абажа тэнжэг гэжэ зорюута иимэ
байдал энээхэн газар дайдаар тогтоожорхидог ха гy гэжэ hанахаар.
Hонин саг. Хyнэй нюдэндэ харагдажа yзooгyй ямар бэ даа нэгэ
гайхамшагта уран зурааша добо дээрэхэнэ hуужархёод оршон тойронхи тала, гол горхоёо, холо хyрэтэр нэмжыhэн хада уулаяа yдэр
бyхэндэ hолонгын долоон yнгын будагаар гоёожо шэрдэжэ байдаг
ха гy гэжэ hанахаар.
Гэбэшье… Байгаалида муу саг, yдэрнyyд байдаггyй гэлсээ hэмди. Дээрэ дурсааша сентябрь-октябриин энэ хаhа соонь гурба-дyрбэн yдэрэй туршада гайтайхан хyйтэн, саhа бордоhоор бургаhан,
yбэлэйхиhoo дутуугyй yдэрнyyд тохёолдодог. Энэнь жэл бyхэндэ
заатагyй болодог, энэл сагта, сентябрь hарын эгээ hyyлшын yдэрнyyдтэ. Байгаалиин Эзэн амитад зондоо «А-hаа, энэ дайдаар байтараа иимэ хyйтэн хагсуу yдэрнyyд тогтохо юм, мэдэжэ hэргэлэн байгты!» – гэжэ эртээнhээ дахинаа ойлгуулжа захина, занана хаш. Жэлэй
бyхы дyрбэн сагта, yдэр hyнигyй тооной хони малаа адуулжа хада
хээрээр yнгэргэжэ ябаhан манай угсаатан зон байгаалиингаа бyхы
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зан, заршамуудые тон hайн, нягтаар мэдэхэ хадаа, энээхэн болзорые
«Шубуунай зада» гэдэг юм.
Минии yхибyyн наhандаа ябахадамни, намарай нэгэ yглooгyyр
эжымнай газааhаа орожо ерэхэдээ: «Шубуунай зада» эхилхэнь хаш,
огторгой тэнгэримнай олиггyй муухай боложо байна», – гээ юм
hэн. «Юун гээшэб?» гэжэ hурахадамни: «Энэ сагта аргагyй хyйтэн
тохёолдодог юм. Хойто холын Хамар-Дабаанай нюсэгэн сарьдагаар
байрын саhан орохо. Аянай hyyлшын томо шубуудууд дулаан орон
уруугаа ниидэжэ ошохо. Ехэ шубуудай урда yдэрнyyдтэ тиишээ
зорихоо hанахадань, дальбараануудынь дахалсаад ошожо yгэдэггyй юм гэлсэгшэ. Арай гэжэ хушууржа, сугларжа, аян замдаа гарахадань, нэгэ хэды болоод лэ, энэ жэлэй дальбараануудынь ондоо
тээхи танигдаагyй газар уhан, ута замhаа айхадаа гy, али тyрэhэн,
тэнжэhэн газар дайдатаяа хахасахаа hанахагyйдoo гy, эрьелдээд
лэ hooргoo бусашадаг юм ха. Харин энээхэн тогтоод байhан хагсуу хyйтэн yдэрнyyдтэ дальбараануудай эхэ эсэгэнэр тэдээнээ саhа
бордоhон соогуур тooрюулжэ, айлгажа абаад ябашадаг заншалтай
юм ха. Дальбараануудынь хэды хашхаралдажа, шууялдаашье hаа,
ехэшyyлэйнгээ хойноhоо ниидэхэл ёhотой болодог…», – гэбэ. Би
эжынгээ иигэжэ хэлэhые hайн хадуужа абаhан байгаа хаб, тэрээнhээ
хойшо «Шубуунай задые» оройдоошье алдадаггyйб. Hyyлшын аяар
гушаад жэлэй туршада хyдooдэ бэшэ, городто, гэр байшангуудай
хоорондо байжашье байгаа hаа, юундэб даа, энээхэн сагые хyлеэжэ,
тэрэ yни холын yхибyyн наhандаа нютаг нугынгаа hайхан томо шубуудые холо урда зyг уруу огторгойн гyн соо yгы болоторнь гунигтайгаар yдэшэдэг байhанаа hанажа, хотын yндэр-yндэр байшангуудай оройгоор ганганалдаhан, зэлэ татаhан тохорюунууд, галуунууд
харагдашахагyй юм аа гy гэжэ шэлэ хyзyyгэйнгээ хyшэшэтэр харасагаадагби. Теэд, гунигтайшье hаа, иимэ hайхан yзэгдэл городто юу
yзэгдэхэ бэлэй… Энээниие хараха-yзэхэеэ hанаа hаа хyдoo нютаг гараха хэрэгтэй, теэд хyдooдэшье мyнoo сагта аянай шубуудай иимэрхyy ниидэлгэ хэр олон yзэгдэдэг хаб? Хоморхон лэ болошоо хаш.
Энэ хабартаа Сэлэнгэ мyрэниие зубшан Байгал далай тээшэ ганганалдан ниидэжэ ябаhан hyрэг зэрлиг галуунуудые харажархихадаа
яатарааш баярлаа hэнбиб. Манай энээгyyр мyнoo тохорюунуудые
олоор хаража болохо, харин эндэ халта тогтожо амараад, холо хойто зyг барин ниидэжэ ошодог галуунууд хyнэй нюдэндэ тон хомор
харагдадаг болонхой. Минии тооложо yзooд байхада, галуунуудай
ниидэжэ ябахые сохом гушаад жэл хараагyй байнаб! Урдань галуу171

нууд гээшэ манай энээгyyр тоолошогyй олон байhан. Новоселенгинскэдэ ссылкэдэ байhан декабрист Н. Бестужевай бэшэhэнэй ёhоор
hаа, оройдоо 170 жэлэй саада тээ Галуута нуур галуунуудаар дyyежэ,
yдэ далинь нуурай эрьеэр саhандал сайража, эндэхи ород, буряад зонууд тэдэнииень тулам, мэшээгээр суглуулжа подушха, хyнжэл оёжо,
Хяагта, Эрхyy хотонуудта абаашажа наймаалжа, мyнгэн олзобори
хэдэг байhан байна. Мyнoo Галуута нуур дээрэ гансашье галуунай
hуужа, амаржа байхыень yзэхэгyй хабди. Хаа-яаханшье hаа харагдадаг, yзэгдэдэг байhан бyри гоё hайхан хун шубуудые хэн мyнoo
хаража yзooб? Эдэ шубуудые хаража, баясажа yзэhэн хyниие, одо-о
гэжэ, эгээ ехэ буян yйлэдэhэн хyндэ, Бурхан багша ooрoo нюдыень хужарлуулжа, сэдьхэлыень сэлмээжэ бэлэг болгон бариhандал
yзэгдэхэ байха ха. Yзэсхэлэн hайхан байгаалитай «Таглиин нуурта»
хара хун шубууд хабар, намартаа буужа амардаг юм гэжэ дуулаhанби, теэд тэдэниие хэн хаража yзoo юм? Хара хун шубууд гээшэ манай
энээгyyр ниидэдэг юм гy? Yнэншэхooр бэшэ. Харин урда сагуудта
буряад ороноймнай газар дайдаар ниидэжэ, харагдажа байдаг са
гаан хун шубууд yгы болошоод байhанаа, hyyлэй yедэ дахинаа хаа
яа yзэгдэдэг боложо байна хэбэртэй.
Нэгэтэ, Захааминай Санага нютагай захадахи нуурта хун шубуудай амаржа байхада, нэгэ залуу ангуушан нэгыень буудажа алаhан
байжа, дахинаа тэндэ тэдэ hайхан шубууд hуухаяа болишоо гэжэ Санагын хyгжэмэй hургуулиин директор намда хooрoo hэн. Ямар бузар
yйлэ гээшэб, яаhан муухай дотортой хyн гээшэб! «Эх!» гэжэ халаглахаhаан бэшэ, ондоо юумэ аманhаа унажа yгэхэгyй байна даа. Харин
6-7 жэлэй саана, «Байгал» журналай ахамад редактораар удаан жэл
соо ажаллаhан Сергей Цырендоржиев: «Энэ хабартаа нютагаараа
айлшалжа ерээб. Гоё даа! Эгээ hайниинь гэхэдэ, нютагайнгаа саанахана, Иисэнгын ехэ нуур дээрэ эжэл хоёр хун шубуудай hуужа hуухыень хоёр нюдooрoo хаража хужарлааб, наhан соогоо тyрyyшынхиеэ
зэрлиг хун шубуудые хаража yзooб!» – гэжэ байжа жаа yхибyyнhээ
дутуугyй энээндээ баясажа байгаа hэн.
Хун шубуун гарбалтай Хори буряад угсаатан зоной hyр hyлдэ
болохо эдэ томо шубууд нютагаа бусажа эхилбэ гээшэ гy?!». Харин би гэхэдэ, хун шубуудые телевизэрэй сэнхир экранhаа, зоопаркаhаа бэшэ тээ хаража yзooгyй байhандаа, тэрэ хyндэ тиихэдэ ехэхэн
атаархажа байhан хyм. Зyгooр хоёрхон жэлэй yнгэрooд байхада,
ажалаараа Баунтын аймаг ошоhон би, май hарада, Иисэнгэ нуурhаа
тээ саанахана, Романовка тосхоной хажууда хоёр саб сагаахан хун
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шубуудай нуурай дунда hуужа hуухыень хараhанби (магад, С. Цырендоржиевай хараhан шубууд байгаа аалам?). Машинаар ябаhан
бyлэг зон машинаhаа гаража байжа тэдээгээр ехэта hайхашаагаабди. «Хэдэн жэлэй саана энэ нуурта бyлэг хун шубууд хабар-намартаа
амархаяа буужа тогтодог болошоод байhанаа, гурбан жэл болобо
гээшэ ха, эдэ хоёрынь хойшоо ниидэхэеэ болижо, эндээ байршажа,
зунай сагта дальбараануудаа абадаг болошоо», – гэжэ Романовкын
ородууд хэлэжэ байгаа hэн. Тиимэhээ байха, манай нютагай хажуудахи Гэгээтэй тосхоной «Плотина» гэжэ зохёогдоhон нуур дээрэ
тyрyyшынхиеэ (!) хун шубуудай амаржа hууhыень хэн нэгэнэй сотово телефондоо хаажа шадан, аймагай сээнтэрэй yйлсэдэ зондо харуулжа, гайхуулжа байхыень минии эгэшэшье хараhан байна. Ямар
гоё гээшэб, иимэ юумэ дуулажа байхада! Тохорюун, галуунуудhаа
байха, эдэ hайханhаа hайхан, одоо гээшээ бурханай шубууд – хун
шубууд – урданайнгаа нютаг гол уруу бусажа эхилбэ гээшэ гy!?..
Би урда жэлнyyдтэ «Дyхэриг» газетэдэ «Тохорюунууд бусаба
гy?» гэhэн yгyyлэл толилуулhан байгааб. Тэрээнием Ивалга нютаг
тоонтотой, арадай мэдээжэ дуушан, Буряадай ба Россиин соёлой
габьяата хyдэлмэришэн Д-Д. Базаров hонирхожо уншаhан байжа,
хоюулан Улаан-Yдын yйлсэдэ уулзашахадаа, яhала удаан хooрэлдoo
yyсхээ hэмди. Тохорюуд тухай эхилhэн хooрэлдooмнай «Шубуудай
зада» хyрэтэр ерэшoo hэн. Намhаа нилээд ахамар хадаа Даша-Доржо
Бальжинимаевич бага наhандаа yзэhэн, хараhан нэгэ hонин юумэн
тухай хooрэжэ байгаа hэн. «…Манайхин тиихэдэ yмсooрoo амяаран
байдаг байгаабди. Зуhаландаа, намаржаандаа байхадаа тоолошогyй олон тохорюунуудтай газарта байрлажа байгаабди. «Шубуунай
зада» гээшые оло дахин хараhан, yзэhэнби. Энэ сагта ехэ шубуудай
дальбараануудаа абаад дулаан орон руу ниидэжэ ядажа байхыень
харахадаа, эжымнай газаа гараад hайхан сайгаараа гy, али hyooр
дээжэ yргэжэ, «Зэ-лэ-тэ-э!» гэжэ хойноhоонь хуугайлдаг hэн. Бидэ
багашуул эжыгээ дуряажа «Зэ-лэ-тэ-э!» гэжэ хашхаралдан урдахи
добо ooдэ харайлдагши hэмди. Энээнэй hyyлээр, yнэхooрooшье,
аянай шубууд хушуура хушуурhаар, зэлэ татан урагшаа ниидэжэ
ошодог hэн…». Би ондоо тээ хyнyyдэй иигэжэ хooрэлдэжэ байхые
дуулаагyйб. Нээрээ, иимэ заршам буряад арадтамнай байhан гээшэ
гy?! Yнэншэхooр бэшэ, теэд… ямар гоё, ямар hайхан заршам гээшэб!
Буряад араднай, элинсэг хулинсагнай, эхэ газар дайдатаяа, байгаалитаяа тон нягта холбоотой байhан гээшыень yшoo дахин гэршэл
hэн заршам, жама ёhонь энэ!
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Нээрээшье, Эхэ Ехэ Байгаалида муу, hайн сагууд гэжэ орой
доошье байдаггyй! Баарhад, ехэ шубуудай дальбараануудаа тэнжээд, эндэhээ ябажа ядажа байхыень харахадаа, Байгаалиин Эзэн
ooрoo эндэ хам оролсожо: «Таанад, энэ жэлэй шара уралтангууд,
тоомоо таhаржа, эхэ эсэгынгээ yгэ дуулангyй байна гyт!? Зайлагты,
тонилогты эндэhээ тyргэн, yгы hаатнай, hаяын сагуудта саhа-бордоhо хаяжа, хуу бараниетнай хосоргоожо hалгаахаб! Би таанадые
хайрлахагyй байхаб…», – гэхэ мэтээр шангархадаг ха.
Намартаа, ниидэжэ ошохынгоо тээ урдахана, тохорюунууд нэгэ
газарта тон олоороо суглардаг байна. Yни холоhоо нааша эдэ шубуудай дурлаhан, шэлэжэ абаhан иимэрхyy намаг, нуга газарнууд буряадаймнай газар дээрэ олон лэ байгаа бэзэ, харин минии тоонто Зэдэ нютагай тохорюунууд сентябрь hарын хахадhаа эхилжэ барандаа шахуу
Доодо-Yшooтэй тосхонhоо холо бэшэ, ехэ асфальт харгын урдахана
суглардаг юм байнад. Би ooрoo хаража yзooгyйб, хyнyyдэй хэлээшээр
hаа, Доржо Банзаровай уг гарбалайнь буусын тиишэ хаш. Машинаар
хоёр тээшээ харайлгалдажа ябаhан зонууд харгыhаа тээ саанахана хара-боро зyhэтэй амитадые харажархихадаа, нэгэ ехэ hyрэг хонид байна гэжэ тyрyyшээр эндyyрдэг юм ха. Харгыда ябаhан зоной тиигэжэ
бодоо хадань, тэндэ нэгэ дороо суглараад байhан тохорюунуудай тоо
хэдэн зуугаад хyрэтэр ошоно гy? Олон даа! Олонхи зонуудынь машинаhаа буужа байжа энэ hайхан yзэгдэлooр hонирхон тэндээ зогсодог.
Тохорюунууд юундэ иимэ олоороо нэгэ газарта суглардаг гээшэб?
Ойлгосотой ха. Налгай нажарай сагта ами амяаран таража дальбараануудаа тэнжэhэн шубуудуудта, дахинаа олоороо сугларжа, холын
хизаар уруу ниидэжэ ошохоо бэлдэлгэ хэхэдэнь (!), тэдээндэ энэнь тон
хэрэгтэйл байгаа хаш. Ехэ шубууд сугларжа ехэ «суглаа-хуралаа» оло
дахин yyсхэнэд ха. «Хэзээ эндэhээ ниидэжэ гарахаб, ямар зyг барин
ниидэхэб, ямар шубуудынь тyрyyлжэ ябахаб, ямархануудынь hyyл талаа барихаб» гэхэ мэтэ «асуудалнууд» шиидхэгдээл бэзэ. Шанга, шанга тулалдаануудшье боложо, хyсэ шадалтай шубуудынь бyлэг бyлэгынгoo удамаршануудынь болоно. О-даа, аймшагтай харгы зам гаталагдаха, айхаар холо газар ниидэгдэжэ ошогдохо гэжэ шубуудшье
hаа hайса ойлгонод. Шанга спортсменyyдтэл адли, yни удаан саг соо
дальбараануудтайгаа ниидэлгын шанга hургуули хэнэд. Тиигээшье
hаа hула, тулюурнуудынь харгы замдаа хосоржо hалаха, харин хyрэхэ
газартаа хyрэжэ ерэhэн шубуудайнь далинуудай доро хyнэй гарай нюдаргын шэнээн томо шарха бии болошоод байдаг юм гэжэ «В мире
животных» дамжуулгаhаа би yнинэй мэдэнхэйб!
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Энэ наhандаашье би тохорюунуудай иигэжэ иимэ олоороо нэгэ
газарта сугларшоод «наада, зугаа» yyсхэжэ байхыень хаража, дайралдажа yзooгyй хyм.
Хэзээб даа нэгэтэ, буряад газар дайдаарни тахяа hарын дyyрэжэ,
нохой hарын ерэжэ байха yе сагта, нютагайм hайхан шубууд, таанадтайгаа зэрэлгээтэhэн Зэдэ голойнгоо зyyн бэедэ золголдожо, баясажа, уяржа, гуниглажа, аман соогоо аалихан «Зэ-лэ-тээ!» гэжэ хойноhоотной харан, харан зогсохоб даа. Заатагyй зогсохоб!..
Тала дайдаарни ганганалдан,
Тохорюунууд ниидэнэ,
Тэниглэн зохид дуунhаань
Тэнгэри баясана.
Гринь-гринь, гринь-гринь –
Баяртай нютагни!
Гринь-гринь, гринь-гринь –
Уулзатараа нютагни!
Тyрэhэн тоонто нютагаа
Бусахаа яараарайт,
Урихан хабарай ерэхые
Уянгатуулан дуулгаарайт:
Гринь-гринь, гринь-гринь –
Горхонууд харьялха!
Гринь-гринь, гринь-гринь –
Ургыханууд hалбарха!
Тохорюунууд, таанадаа харахадаа
Талархалаа мэдyyлнэм…
2000 он

АЯ ГАНГА
Ая ганга… ая ганга… Яатарааш хyндэ магтуулhан, yлyyсэ ехээр
yргyyлhэн ургамал гээшэб?!. Шyлэг, поэмэнyyд, магтаал дуунууд, хyг
жэмэй номууд, хатар, хоорой ансамбльнууд, ошожо-ошожо хамтын
хоол баридаг гэр-байшангуудшье хyрэтэрoo энээхэн нэрээр нэршэшэнхэйнyyд. Буряад hайхан тала дайдаяа yлyyсэ ехээр магтахаа hа175

наhан нэгэ поэт yшoo «Ая гангын орон» гээдшье номоо гаргуулжархиhан байдаг. Ая гангаар анхилhан тала, орон… Яаhандаа энээхэн
ургамал буряад тала дайдынгаа тyмэн сэсэгyyд сооhоо илгаржа, тyрyy
hуурида гаража шадаад байна гээшэб? Гайхалтай! Зyгooр энээхэн
ушар байдалда буряад талын гyн сооhоо, Шэбэртэ hайхан орон
нютагhаа, одо мэтэ толорон гаража ерэhэн Дондог Улзытуевай габьяа аргагyй ехэ хаш! Хyнhoo ехээр хэн энэ Ая гангые магтан дуулааб,
хyнhoo ехээр хэн энээхэн hайхан ургамалые холо наагуур суурхуулжа
шадааб?! Энэл хyн! Шагныт теэд oohэдooн…
Анха урданайнгаа нангин ёhо дэбжyyлэе,
Адха адхаар ая гангаяа суглуулая.
Айл айлаар арюун хангалынь тунаг лэ,
Ажабайдалай hyлдэ тyхooн шатаг лэ!
Yгы hаа:
Ая гангын хангалаар
анхилаадхёо гэнтэ
Аршаанта сэлгеэ нютагни,
амар мэндэ!
Арын оройhоо харахада,
альган дээрэ мэтэ
Аржын толорон угтаа
аглаг минии Шэбэртэ!
Ямар hайхан шyлэгэй мyрнyyд гээшэб! Yшoo нэгэ шyлэгынь Ев.
Евтушенкын гайхамшагта hайхан оршуулгаhаа боложо СССР, Росси
гyрэндoo yнинэй мэдээжэ болонхой юм (халаг, хэды олон бага яhатан
арадай поэтуудай hайхан шyлэгyyд муу оршуулгаhаа боложо гy, ехэнхинь юрэдooшье оршуулагдангyй байhаараа холо саагуур мэдэгдэнгyй yлэшэдэг гээшэб). Тиихэдэнь композитор А. Андреев энэ yгэнyyд
дээрэнь yшooшье зохидхон романс бэшэжэ, тэрэнииень бyришье
hайханаар Дугаржаб Дашиев дуулаhан байдаг. Шагныт даа:
Вы слыхали когда-нибудь о траве голубой Ая-ганга?
Её имя – как отзвук старинного медного гонга.
У неё суховатые колкие стебли.
От неё синеватые наши бурятские степи…
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Есть обычай такой – обживая жилище своё,
Скотовод зажигает у входа в жилище её.
И пока он сидит, с гостями беседуя,
Ая-ганга курится дымом бессмертия.
… Дым и горек до слёз, дым и сладок до слёз…
Посмотрите – я вам ая-гангу принёс.
По страницам рассыпал я эту траву.
В этом запахе – то, чем дышу и живу…
Если хочешь, мой друг, привезу я с собой
Много-много пахучей травы голубой…
Иигэжэ Д. Улзытуевые тэнгэри хyрэтэр тyyрээн-магтан байхадаа (yнэн дээрээ, зyб иигэжэ энэ хyн тухай бэшээб гэжэ hанахаараал
hанаха байхаб), саашань, ooрooшье сарьдаг уулын оройгоор элихэеэ
болижо, доошолжо, газар уhандаа дyтэлжэ буужа ерэхэм.
…Хай даа, ая ганга, ая ганга гэлдээд, нээрээшье, яатараа хэлсэхэ дуратайшуул гээшэбибди? Харин yнэн дээрээ, хэр лэ олонхимнай
энээхэн ургамалаа танидаг гээшэб?! Таанадшье hайн таниха гyт, а?
Гараа зyрхэндoo абаашаад, yнэнhoo хэлыт даа?
Би хyдooдэ гараад ябахадаа, нэгэтэ бэшэ залуушуулые (городой
бэшэ, хyдooгэйхидые!) «Ая ганга гээшэмнай алим бэ?» гэжэ туршажа yзэhэнби, теэд, халагламаар, олонхинь танижа ядажа байгша даа.
Зyб, заримашуул «энэ байна» гэжэ зyб харуулжа байха, тиихэдэнь
«Ши аяые харуулжа байнаш, харин гангань алинь бэ?», – гэжэ hурахадашни, урдаhаашни бэлтытэрээ (али ониитороо гy) харашоод
байха. Тyрyyшынхиеэ иимэрхyy юумэ дуулаа хаш. Халаг! Юун залуушуул гэжэ, hаяшаг хyдoo нютагтаа ошожо, yетэн нyхэдтэеэ 50
жэлэйнгээ ойе тэмдэглэжэ байхадаа, энэ наhаараа хyдooдэ байhан
заримашуулынь ая ба ганга хоёрые илгаруулан танижа ядажа байна
hэн. Харин урда сагуудта буряад-монгол арад зон табан хушуу малаа yе наhан соогоо, yдэр hyнигyй тооной ажаллажа ябадаг байhан
хадаа, ая гангаhаа байха, газар дайдынгаа бyхы ургамал ногоо, жэ
мэс модые hайн танижа, ямарханинь ямар сагта эдеэ шанар hайтайб,
yхэр малда, хyнэй бэе махабадташье хэрэглэхэдэ хэр туhатайб гэжэ
мэдэдэг байhан гээшэ (ехэнхидээ эмшэ ламанар гэжэ тэмдэглэе).
Бишье ooрo нэгэтэ, хайшан гэжэ энээхэн ургамал-сэсэгые танижа шадаха болоhоноо тон элеэр hанажа ябадагби.
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…Балшар бага наhан. Зyyдэн мэтэ холо… Зургаатай байгаа гээшэ hэн гyб, yшoo hургуулида ороодyй ябааб. «Эжымни хонишон байгаа» (Баhа yнooхи Дондог Улзытуевhаа холо ошожо шадахаяа боли
шоод байналби юрэдoo. Hанана гyт, энэ поэтэй бэшэhэн иимэ нэрэтэй hайхан шyлэгые?). Зyгooр, нээрээшье, манай гэртэхин хонин ажал
дээрэ yни удаан саг соо ажаллаhан, тиимэhээ эгээ hайхан наhаяа yргэн
тэнюун Зэдэ голойнгоо нэгэ буландахи гyбээ добоор, нюсэгэн хада
хyдooгooр садатараа наадажа yнгэргэhэн хyн байхаб. Магад, тии
мэhээ, энэ бэлигтэ поэтдэл адли малшан, хонишон гэртэхинтэй байhандаа, даншье hаа арюун талын ургамал сэсэгээр, аргал тонтуулай
утаагаар анхилhан yдэшын ажал, yхэр тугалай мooрooн, хони хурьгадай маараан яахыншье аргагyй бэедэшни шэнгэшэhэн байжа, yе-yе
болоод досооhоош нэгэ жэгтэйхэнээр жэгнэжэ байхал даа.
Нэгэтэ эжымнай намда ба намhаа нэгэ наhа дyy хyбyyн бидэ
хоёрто иигэжэ хэлэбэ гээшэ: «Ошожо ая суглуулаад ерэгты. Харана гyт, энэ жаа тугалнай даараhандаа шэшэжэ муудаад, шэшэржэ
байна». Тиихэдэнь ая гээшэ юун юм гэжэ hураа хаб. «Юун, мyнoo
болотор аяые танихагyй юм гyт? Харанагyй аалта, энэ ургамалай
энэ хашаагаймнай саанаhаа эхилжэ бyхы тала дайдаар хyхэржэ
байхыень», – гэбэ эжы. Малшадай yхибyyд хара багаhаа ажал гээшэдэ сyхэршэгyй хадаа, би дyyтэеэ ошожо, нэгэ-нэгэ хyнэг энээхэн
ургамалые тyyжэ асаржа, тэрээниемнай эжымнай тугалайнгаа доро
дэбдеэ агша hэн. Юундэ тииhыень 5-6 наhандаа ябаhан би хаанаhаа
мэдэхэ бэлэйбиб, гэбэшье мyнoo бодоходомни, наhан соогоо малшан ябаhан эжымнай тиихэдэ энээхэн ургамалай гоё hайхаарнь
бидэ уран зохёолшодтол адли hонирхожо байгаагyй, харин малда
туhатайень hайн мэдэхэ байhан хадаа, хэрэгтэй сагтань хэрэглэhэн
байгаа хаш. Шанга шанартай, дулаа yгэдэг ургамал байгаа ха гэжэ
мyнoo hанагшаб.
Харин ганга гээшэтэйнь танилсалга эшхэбтэр шэнгеэр hанагдадаг. 1976-77 оноор hэн хаш, би оюутан ябааб. Нэгэтэ июнь hарын
hyyл багаар, Улаан-Yдын хyгжэмэй училищида hуража байhан би,
шалгалтаяа тушаажа дyyргээд, зунайнгаа амаралтада гэжэ автобусоор нютаг руугаа зорибоб. Энэ hайхан сагта, зунайнгаа ута амаралтада гэжэ хyдoo нютагаа бусажа ябаhан хyхюyтэй согтой оюутад-залуушуул автобус соо олон. Халуун yдэр. Тиигэжэ ябатарнай талын
тэг дундахана автобуснай удаанаар эмдэржэ, бидэ газаашаа тэгyyлхэ
болобобди. Халуун, эмхэй автобус соо ядаржа ябаhан бидэндэ энэнь,
нэгэ талаараа, ехэ зохидоор yзэгдэнэ. Бидэнтэй сугтаа нэгэ наhажаал
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буряад эхэнэр хоёр багахан шашхаа yхибyyдтэйгээ ябалсаа юм hэн.
Hониниинь гэхэдэ, тэрэ хyгшэн ашанартаа гансал буряадаар дуугарха юм, харин тэдэнь урдаhаань ородоор лэ харюусаад байха. Эндэ
ойлгостой юм ааб даа, иимэрхyy эшхэбтэр ушар манай арадай дун
да мyнooшье олоор yзэгдэжэ байдаг. Саашань тухайлхада, энэ хyгшэн бyхы наhаяа хyдoo нютагта байжа yнгэргэhэн аад, нэгэ шалтагаанhаа боложо hyyлэй yедэ городто байршажа, эдэ yхибyyдэйнгээ
харуулшан, харалсаашань болоод байгаа хаш. Тэрээхэн хyгшэмнай
автобусhаа буумсаараа yхибyyдээ дахуулжа, тээ саанахана ошожо
ногоон дээрэ хэбтэшэбэ. Hyyлээрнь ехэ аярхажа байжа хyльбэржэ
эхилбэ. Хоёр багашуулыньшье тэрээнээ тойроод шашхаа табилдажа
оробо. Бидэ залуушуул гайхалдажа, hонирхожо, нyгoo талаарнь хэлэхэ болоо hаа, энэ наhажаал эхэнэрэй олоной дунда иигэжэ аашалжа байхадань аягyйрхэжэшье хараха юмди.
Зyгooр… энээхэн эхэнэрые гэмэлхэеэ, гомодхоохоёо бy яараябди. Гэмэлхынгээ орондо, бидэ бага зэргэшье ухаагаа гyйлгoo hаа,
зон олонойнгоо замбиин гyн сооhоо алдангyй абажа ябаhан заршам,
ёhо гуримыень ойлгожо, зулгы hайхан зунай сагта hooргoo буряад
тала руугаа ошожо ябаhан энээхэн хyгшooдэйн яатарааш мyнoo
эндэ баясажа байхыень таажа шадахал hэн хабди! Тэрэ хyгшooдэй
тойроод байhан энэ тэрэ ургамал ногоо, талын сэсэгyyдые, мэнэ hаяхана хажуудань хyхилдэжэ байhан ашанар-зээнэрэйнгээ магнай-толгойе автобус соо yнэрдэжэ байhандал, шэншэхэ, эльбэхэ юм. Дyрбэн
шулуун ханатай городой yмхэй гэр соо тyрмэдэ hууhан мэтэ байжа
байhан хyндэ, энэнь бурханай жаргалай орондо адли yзэгдoo ха!
Зyрхэн соогоо, зyyдэн соогоо yни удаанай хyлеэжэ, хyсэжэ байhан
hанал бодолоо одоо гээшэ бэелyyлжэ байна ха энэ хyгшooдэй!
Байтараа хэбтэжэ, хyльбэлжэ абаhан хyгшэмнай тэндээ hуужа,
бидэниие танихашьегyй аад: «Залуушуул, наашаагты даа, дyтэлэгты, би таанадhаа нэгэ юумэ hуража, туршажа yзэхэмни таанадые»,
– гэбэ гээшэ. Ошобобди. «Зай, буряад залуушуул байгаа хадаа, хэр
зэргэ нютагайнгаа тала дайдын ургамал ногоое мэдэхэ гээшэбтэ, хэлэгты даа? Нэн тyрyyн ая гангаяа таниха, мэдэхэ ёhотойт», – гэбэ.
Энээхэн ургамалаа таниха хyнyyд тэрэ зандаа олдоол юм hэн бэзэ.
Теэд тэрэ хyгшэмнай «Таанад аяые харуулба гээшэт, харин ганганиинь алим бэ?» – гэжэрхибэ гэнтэ. Би гайхаад абабаб, бэшэшье залуушуул, ойлгоходомни, тэг-мэг гэлдэжэ, иимэрхyy юумэ тyрyyшынхиеэ
дуулаба хаш. «Юyн, таанадай нэгэнтнэйшье ганга гээшые мэдэхэ-танихагyй юм гyт?» – гэжэ гайхаба хyгшэн. Байтараа бинь тэдэ залуу179

шуул сооhоо, «эжымни хонишон байгаа» гэжэ омогорхохоор хyн
байhан хадаа, тухайсажа-тухайсажа абаад лэ «энэ» гэжэ харуулбаб.
«Зай, болоо гээшэ иихэдээ, нэгэнэйтнэйш таниhанинь», – гэhэн хyгшэн, саашаа бэшэ тойроод байhан ургамал ногоо, сэсэгyyдэй нэрые
хуу барандань дурсан байжа харуулжа, ямарынь ямар сагта малда,
хyндэшье туhатайень ойлгуулжа yгэжэ байгаа hэн. Yнэхooрooшье,
табан хургаяа мэдэдэгтэл адляар, мэдэхэ байгаа hэн. Дуугархаарнь
ойлгоходо, Захааминай хyгшэн hэн хаш. Тиихэдэ залуу, yшoo тэнэг
ябаhан би, юун ехэ юумэ ойлгохо hэмбиб даа, харин мyнoo, yhoo
сайнтажа, малаан духатай боложо байхадаа, буряад уран зохёолшон гэжэ нэрэ зyyжэ ябаhан хадаа, тэрэ холо сагта буряад доболиг
талын дундахана болоhон тэрээхэн ушар-уулзалгые ooрooшье мэдэнгyй yншэн хабhанайнгаа оёорто хадагалжархиhан байжа, yе-yе
болоод тэрээнээ hанаандаа оруулжа, мyнoo болоходо тэрээхэн танигдаагyй yлэшэhэн хyгшooдэйн шарайгаар буряад зонойнгоо бyхы
хyгшooнэртэ, эжынэртэ, абанар-yбгooнэртэ доро дохихо дурамни
хyрэдэг юм.
Зyб даа, эжынэрнай хонишод байгаа, хайшаа ошохобши? Монгол туургата арад зон анхан сагhаа нааша гансал табан хушуу мал
ажаллажа ажамидардаг байhан гэжэ бултанда мэдээжэ. Энэнь
юртэмсын юрьеэн соогуур, сая жэлнyyдэй сууряан соогуур алдагдангyй абажа ябаhан агууехэ баялигынь байhан! Ажабайдалаа иигэжэ алас саанаhаа тоолохо болоо hаамнай, hаяшаг гэхэдэ болохо,
оройдоол нэгэхэн зуун жэлэй саада тээ, буряад зон барандаа шахуу
адууhа малаа yсхooжэл ажамидаржа байгаа бэшэ аал? Энээнhээ
хайшаа тэрьелхэбши, хаанаа хабшажа нюугаад, би хонишон хyнэй
хyбyyн бэшэб гэхэбши?! Тиимэhээ эшэхэ гайхаха юумэнинь эндэ
юуштэб? Иимэhээл арадаймнай агууехэ Поэт «Эжымни хонишон байгаа!» гэжэ омогорхожо дуулаhан, домоголhон ха! Теэдшье
энээхэн дууниинь hаяхан гэхэдэ болохо, hаял yнгэрhэн хоридохи
зуун жэлэй 60-70 онуудай yеэр дуулдажа байгаа бэшэ аал? Мyнoo
хонин адуун, hyрэг yнеэд гэжэ байжа хэн нэгэн залуушуулай дуу дуулахаhаа байха, дуугаржашье эхилээ hаань наадалха, энеэлдэхэ бэшэ
гy? Яахабши теэд, сагнай хубилшоол даа…
Нээрээшье, яатараа тyргэн саг хубилнаб, яатарааш яаралтайгаар элинсэгэйм ажабайдал, абари зан, ёhо гурим хойшоо гаража
эхилбэб? Халаг, халаг! Hэ, юу hанаабши, мyнooнэй yхибyyд, залуушуулнай тэрээхэн нюсэгэн тала, гyбээе бyрхooжэ байдаг ая ганга
ба бэшэшье ондоо ургамал, сэсэгyyдые буряад хэлэн дээрээ дурда180

ха, хэлэхэhээ байха, алтан дэлхэйн амидын жаргал гээшые yзyyлhэн
хyнyyдээ – аба, эжыгээ – ондоо яряанай хэлэн дээрэ дурдадаг болошоод байна гээшэ! Аба, эжыгээшье ондоо хэлэн дээрэ дурдахаhаа
байха, алтан баялигыень – аман хэлыень! – алдаха тээшэнь боложо
байна гyбди?! Халаг, халаг! Арад зондоо хyндэгyй, тоогдохогyй болошохо хэлэн гэжэ байха болоно гy? Яаха болонобибди? Мэдэхэгyй,
мэдэхэгyй…
Ая ганга… ая ганга… Юундэ энээхэн ургамал тухай бэшэбэ
гээшэбиб? Ooрooшье мyртэй ойлгоногyйб. Зарим нэгэн манай
яhатаниие мэдэхэшьегyй, тоохошьегyй аад, мэдэхэ зариманайнгаа
хойноhоонь миин хооhоор дахажа, юумэ мэдээшэ шэнги боложо,
энээхэн ургамалые адли хажуудань дуряалсажа, магталсажа байhанайнь хэрэгтэй гy гэжэл hанаа ха гyб, али мэдэхэгyй заримандань
hургаал болог гэжэ ойлгуулхаа оролдобо гyб?.. Юрэдooл, арад зонойнгоо алтан абдар соохи баялиг зooрииень мэдэхэ байхаб гэхэ гээ
hаа, ая гангаhаа дутуугyй нэрэ солотой байха арса, жодоо, алтаргана, зээргэнэ, балга, болдидхо, сагаан дали, нямняа сэсэг, алтан зула
сэсэг гэхэ мэтые, тоолохо болоо hаа – о-о! – буряад байгаалингаа
барагдашагyй олон тоото гоё-гоёхон нэрэнyyдтэй сэсэг, ургамалнуудаа мэдэжэ байгаа hаамнай, «нэрэгyй нэхытэнэр» гyyлэнгyй баян
тунгалаг буряад хэлэеэ дээшэнь yргэжэ ябаа hаамнай hайн лэ байгаа
hэн хаш гэжэ мyнгэн хутага hуйбадагшад, эрмэгтэй гутал yмдэгшэд
арад зонойнгоо hонор ухаанда hануулхаяал hанаа хаб…

МИНИИ ТАРИHАН МОДОН
Ябагдаа даа, ябагдаа энэ нажартаа эжынгээ тyрэhэн нютагаар…
Гулгаа hайхан гургалдайн дуута хаhада балшар, залуу наhанайнгаа
баяраар билтарhан сэлмэг yдэрнyyдые hанажа, аха дyyнэртэеэ, yетэн
нyхэдтэеэ аляа зугаа гарган амараад, hooргoo бусахада, досоо тэниг
лэн, дулаан намдуу байдагынь дамжаагyй.
Би бага наhаяа, эхин шатын классай жэлнyyдые Цагаатай нютагтаа yнгэргэhэн аад, дунда hургуулиие Дээдэ-Yшooтэйдэ, yхибyyдэй
хамтын байрада yетэн нyхэдтэеэ шаг шууяа табилдажа yнгэргэhэн,
hураhанби.
Нэгэтэ хабарай эхеэр бyхы Yшooтэйн hургууляар хyyеэн-шууяан болошобо гээшэ. Hургуулиимнай директор хамтын ехэ линейкэ
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татаба. Yглooдэр таригдаха жэжэ модод машинаар асарагдахань,
тиимэhээ yдэhoo хойшо тэдээниие hуулгаха нyхэнyyдые бултааран малтаха болобобди гэжэ хэлэбэ. Yглooдэрынь hэн гy, бэшэ гy,
нээрээшье багахан модод асарагдажа, hурагша бyхэн нэгэ-нэгэ модо
тариха, тэрэнээ уhалха, харууhалха даабаритай болобобди. «Нютагай ерээдyйн сэсэрлиг соо ooрыншни гараар ургуулагдаhан модон
хэзээ хожом шинии мyр сараа эндэ yлээхэл», – гэжэ манай багша
тиихэдэ хэлэжэ байгаа hэн.
Уляангир модон хаанашье ургахадаа бэлэн ааб даа, тиимэhээ
тэрэл зундаа гyлмэрхэн нялха модонууднай ногоон ялагар набшаhануудаа манхан ехэ наранай урдаhаа дэлгэн, ургажа захалаа бэлэй.
Бишье ooрынгoo тариhан уляангирые тyрyyшээр хужарлан ходо
эрьедэг, hургуулияа дyyргэтэрээ, алба хэhэнэйнгээ hyyлээршье модоёо танижа, yндэр томо болошоhыень гайхажа байгша hэм. Hyyлэй
олон жэлнyyдтэ тэрэ сэсэрлиг соогуур ябаагyй байhанаа, yнгэрhэн
зун зорюута гэжэ эндэ ерэбэб.
…Hyрюухэн hалхитайшаг yдэр. Сэсэрлиг соо орохо yyдэнэй
хаана байдагыень мэдэхэшье hаа, юундэб даа, манай классай тариhан модонуудай таладахи харшын захада ерээд, иишэ тиишээ
хараашалжа байhанаа, yхибyyн наhандаал адли, хyнгэнooр харша
дээгyyр харайн досоонь орошобоб. Эндэ хэншье yгы, тиибэшье аалихан hэбшээндэ yлгыдyyлэн, намжааханаар нойрсожо байhан мантан томо уляангирнуудай надхама yдхэн набшаhад hэрин, «шимнай
ямар yнинэй харагдаагyйбши, али ехээрхэшoo гyш?» гэhэндэл hаршаганалдахадал гээд, досоом hаруул гуниг тyрyyлнэ.
Дyтэхэнэ хоёр дабхар hургуули харагдана. Тэндэ мyнoo хон жэн.
Энэ шэнэ hургуулида би нэгэтэшье yшoo орожо yзooгyй хyм, магад,
амаралтаяа ходо зундаа абадаг байhандаа гy? Хуушан модон hургуули арбаад жэлэй саана тyймэртэ шаташоо юм. Харин тэрэл hургуули, муухан гэшхyyртэй, yyдэнyyдтэйшье hаа, намда тон дyтooр
hанагдадаг. Хаа-яа ороодшье гарадаг hэм. Hургуулиин газаагуур
yнгэрхэдoo, нэгэдэхи дабхарай зyyн-урда углууда манай класс hэн,
Валера бидэ хоёр сонхын хажууда hуугша hэмди гэжэ hанажашье
ябахаш.
Ошогдоо даа, ошогдоо, хонгор залуу наhан. Ямар тyргэн саг yнгэрнэ гээшэб? Hаяхан мэтэ шэнгеэр hанагдана, модо тарижа байха
yедэхи hургуулиин хаhа. Теэд тэрэ сагhаа хойшо тэбхэр хорин табан
жэл yнгэршooл даа. Аяар хорин табан жэл! Хоёр hалаата уляангирай
хажууда дyтэлхэдoo, манай «суутайхан математик» Даша-Нима Цы182

денжаповай нюур шарай урдамни yзэгдэхэдэл болоод: «Хараад байгаарайгты, энэ минии модо хожомынь бултанhаа yндэр, бултанhаа
эли боложо ургаха», – гэhыень тодо гэгшээр hананаб. Тиихэдэ Даша-Нима бидэндээ оробол, зорюута гэжэ, хоёр hалаата модо шэлэжэ
тариhан юм. Yгы, теэд, ooрэймни тариhан модон алиниинь гээшэб?
Даша-Нимынхиhаа холошье бэшэ, зyyн-хойто таладань байха hэмнай? Тойрожо тухайсан эрьелдэбэб, yгы даа, танихын аргагyй. Тээ
саахануур хаташаhан модод ба тyгсyyлнyyд яhала бии болошонхой.
Минии уляангир тиимэ хубида хyртэлсooгyйл ха, юуб гэхэдэ, ойро
тойрон муу модод yзэгдэнэгyй. Юрэдooл, yнинэй энээгyyр ябаагyй
би модоёо танихаяа болёод байна хаб. Тэрэмни, намдаал адли, саг
ошохо бyри хубилна бэшэ гy? Зyгooр маанадай тиихэдэ тариhан
уляангирнууд энэ олон жэлнyyдтэ хосоржо hалангyй, сэсэрлиг боложо шадаал юм байна. Болоо, болоо!.. Модоной, хyнэй наhан ехэ
илгаагyйл байдаг хаш. Yнгэрhэн хорин табан жэл соо олон таниха,
мэдэхэ yетэмни аюулда орожо гy, али yбшэндэ нэрбэгдэжэ наhа баранхайнууд. Тиимэhээ хаташаhан уляангирнууд тэдэнэй байжа магадгyй гэхэ мэтээр yзэгдэхэдэл гэбэ. «Тиимэ байха ёhогyйл!», гэhэн
бодол досоомни тyрэнэ. Энэ хугасаа соо манhаа бэшэ хyн эндэ модонуудые таряагyйл хаш, халагтай!!.. Hургуулияа дyyргэhээр арбан
жэл, хорин жэл болобобди гэhэн уулзалганууд yе болоод хэгдэдэг,
тэндэ гоё hайхан yгэнyyдые багшанартаа, hургуулидаа зохёожо хэлэдэгбди. Теэд нэгэнэймнэйш толгой соо энээхэн сэсэрлиг соогоо,
нэгэхэншье hаа, модо hуулгажархиха байгаабди гэhэн дэлгэр hайхан
бодол ородоггyй байhаниинь харамтай.
«Уйдажа байhан» набшаhад мyнoo hалхинда ехээр шууялдажа
эхилшэнэ. Би сэсэрлиг соогуур гэшхэлжэл ябанам. Бодолнууд, бодолнууд… Набшаhад hаршаганана, шэбэнэлдэнэ… мyн намдашье
юуншьеб шэбэнэнэ хэбэртэй. Теэд, юу?.. Hар-hар, hар-hар… шэнгэхэнээр, аалиханаар hаршаганалданад, нэгэ юумэ аргагyй hануулхадал гэнэ. Теэд, юу?.. Арай таажа яданаб… Hар-hар… заримдаа
жэр-жэр гэжэ дуулдаха шэнги… али, байз?.. жэр-жэр… жэнгирнэ
гээшэ гy? Та-тай, тиимэ лэ!! Тиимэ, хонхо жэнгирнэ… hургуулиин
хонхо… набшаhадай hаршаганаан холоhоо дуулдажа байhан хонхын жэнгирээниие hануулна лэ! Нээрээhээ адлишуу! Yнэхooрoo холоhоо… хэдэн жэлнyyдэй саанаhаа… Эдэ уляангирнууд… иихэдээ,
минии эндэ ерэшэхэдэ, намтай сугтаа адли «хyхилдэжэ», баhа oohэдынгoo залуухан гyлмэр наhаяа hанашаба хаяа? Тиимэ, тиигээ! Юун
илгаа байхаб – хyнyyдшье, мододшье hаа, бултааран саанаhаа, бур183

ханай хайраар, энээхэн юртэмсэ дээрэ нэгэл наhа эдлэхэ гэhэн табисууртай ха юмбибди!
Олон жэл соо манай hургуулида ажаллаhан, наhатайшаг, дохолон Бyyбэй эмгэй hургуулиин хэрэлсы дээрэ гаража ерээд, хонхоёо
хэды шангаар ханхинуулжа байгаашье hаа, уймархан бидэниие хараангаа: «Орогты классуудтаа, хэшээлнyyдтнэй эхилхэнь!» – гэжэ
хашхарха юм. Бидэ гyйлдэнэбди, саhаар шэдэлдэнэбди, хабар, намарай сагта hаань, лабтаа гy, али футбол наадаяа орхижо hургуули
руугаа гyйлдэжэ оронобди.
Харин hyyлшын хонхын жэнгирээнэй дуулдахатай зэргэ эдирхэн
хyбyyд, басагад hургуулиин хэрэлсы дээрэhээ доошоо hyрэлдэн буунад. Мyнooдэрэй хэшээлнyyд дyyрээ, булта гэр тээшээ яаран ошонобди! Эдэ yхибyyдэй дунда би ooрooшье байhанаа мэдэрнэб. Дахинаа hургуулиин газаахи yyдэнэй нээгдэхэдэ, досооhоонь хоёр нyхэд
басагад гаража ерэшэнэд. Ганса дyрбэ, таба гэhэн сэгнэлтэ дээрэ
hурадаг томоотойхонууд, дорюуханууд басагад. Нэгэнэйнь нюдэд
энеэд гэhэн, урихан харасатай… Бидэ хyбyyдэй, энээхэн yедэ, нютагайнгаа эдирхэн басагадай ута хара гэзэгээрнь аргагyй hонирхожо
эхилээд байhан сагынь байгаа…
Алин бэ, хаанаб теэд минии эдир наhанайм hайхан yетэн нyхэд,
басагадууд?.. Харюудамни гансахан уляангир модоной набшаhад
аалихан hаршаганалданад…
1990 он

ДОРГОН
Ангуушад гээшэмнай ан гyрoohэ агнажа гэтэhэнээ, алажа бариhанаа аймшагтай гоёор хooрэхэ дуратай зон гэжэ мэдэе. Яахабши
теэд, эрэ хyн гээшэмнай хэр угhаа нааша шадал ехэтэй, бэрхэ аргатай, баатар хyдэр бэетэй байха гэhэн табисууртай хадаа, хэн хэнэйнгээ доро орохоёо огто дурагyйдэжэ байдаг ха.
Би yшoo hургуулида hуража байхаhаа эхилээд, буу барижа, ара
хyдooгooр зайха дуратай агша hэм. Зyгooр, сэхынь хэлэхэ болоо hаа,
тулюурхан алууршан байгаа хаб. Ангуушад бyхэн hайн мэдэдэг: ан
барихал гээ хадаа ши тэрээнээ тyрyyлжэ обёорхо ёhотойш, халтал,
нэгэ-хоёрхон секунда хожомдоо hаа, hалаа гээшэш – тэдэш гyйжэ
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арилшаха. Харин тиимэ байхадань, би ходол хожомдошоhон байхаб,
ангуудни хэзээдэл намайе тyрyyн харажархёод, хойто ууса бэеэ пилайтар харуулжархёод, yгы болошохо. Зyгooр hyyлдэнь гэртэхиндээ,
yетэн нyхэдтoo яажа, хаагуур агнаhанаа, ямар ангуудые хараhанаа,
яажа гэтэhэнээ, арайл буудахынгаа тэндэ алдажирхиhан гy, али сохом шархатуулhан тухайгаа ехэ удхалан hагад хooрэгшэ hэм.
Саг ошоо, омог бардам залуу наhан хойшоо гаража эхилээ…
Гэбэшье городто ажаhуудаг би жэлэйнгээ амаралтые хyдoo нютагтаа yнгэргэхэ дуратайб, мyнooхил ой тайгаараа хэрэгтэй, хэрэггyйшье hаа, зайдаг зандааб.
Нэгэтэ yнгэрhэн зун буу баринхай агнахаяа гараба гээшэб. Ой
соогуур нилээд тэнэhэн бии нэгэ хабсагайта хyндын эхиндэ амаржа
hуубаб. Намда хаанаhаа ан гyрooл алуулаадхихаб? Урданайхидаал
адли, мyнooшье хоёр дахин эрэ гyрoohэд (гура) сухалтайгаар буухирhаар саашаа гyйлдэжэ ошобо. Зyгooр эдээниие ехэшье алаhайб
гэжэ hанаагyй хаб. Иимэрхyy бодолдо абташоод ябаhан хyндэ ангууд хаанаhаа баригдаха бэлэй. Бэрхэ ангуушан болохо гээшэмнай
саанаhаа табисууртай тyрэдэг гээшэ хаш. Нютагтаа нэгэ хyниие мэдэхэб – хyдoo гараад лэ ерэхэдээ, гyрoohэ yргэлooд буужа ерэдэг.
Би нилээд удаан амаржа hуунаб. Ой соо hэрюун, аятай гээшэнь.
Гэгээн гэрэлтэ yдэрэй залиржа байхада, ойн багахан шубууд шэдитэ
дуугаа хуряаха тээшээ бололдожо, хаа-яахана эндэ-тэндэ «нойрмог»
хоолойгоор дуугаралсаад абаха юм. Урта yдэрэй унжагай удаан
замда «эсэhэн» улаан нараншье хадын саагуур оробо хаш. Ой соо
гансата боро хараан буушана. Урда зyгhoo yдэшын hэрюун hалхинай хyдэлooд абахада, модоной орой дээгyyрхи набшаhа намаа hаршаганаад замхана. Би мyнoo ангуушан байhанаа мартажархинхай,
дээрэhээ газарта буужа байhан модоной шарахан намаа, шэлбэнyyдые гар дээрээ тодожо баринаб.
Гэнтэ хуушан набшаhануудай hаршаганаанай дуулдаадхихада,
зог татан, хаана байhанаа hанажа, буугаа бэлэн болгожо баряадхибаб. Харан гэhээм, нэгэ томо доргон «ши хаана байнабши» гэhэншyy сэхэ нам тээшэ гyйжэ ябаба. Ехэнхи ан амитад нюдэ муутай гэжэ
мэдэхэ хадаа, шэмээгээ yгэхэгyй гэжэ амилхаяашье болишоод, абяагyй hуунаб.
Тэрэ доргон бyри хажуудаханам, оройдоол гурба-дyрбэн алхамай зайда ерээд тогтошобо. Одоол урдань нэгэ hонин, ойлгогдохогyй юумэнэй байхые ойлгобо хаш. Ута харахан хоншоороороо
yнэрдэжэ унхидаhаар толгойгоо ooдэнь болгон хараашална. Хаана,
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хэнэй-юунэй байhые yшooл ойлгоногyй хэбэртэй. Гайхалтай, энеэдэтэйшье шэнги намда болошоно.
Hанахадам, нютаг соогуур, гэрэй газаагуур гахайнууд лэ эгээ
иигэлдэжэ ябагша hэн. Харин эндэ, ойн оёорто иимэрхyy юумэнтэй
ушархаб гэжэ хэн мэдэбэлэй? Теэд, зэрлиг амитан хадаал зэрлиг,
доргон тэрэ зуурандаа минии yнэр абаа хаш – ухаа алдан, газар
дээхэнyyр нарпагар жаахан бэеэрээ бyмбэгэ мэтэ ондо-сондо харайhаар саашаа гyйжэ арилшаба.
Би hууриhаа бодожо, доргоной харайжа ошоhон зyг тээшэ нэгэ
дулааханаар миhэд гэн, мyнooдэр урагшатайгаар агнаhан ангуушан
мэтэ, баяртай хyнгэхэнooр хyнды руу гэшхэлшoo hэм.
1994 он

БУГЫН ДУУН
Бугын дуун тухай би yни заяанда, yхибyyн ябахадаа эжыhээ
дуулаа hэм. Бодоходомни, юун гэтэрээ энээхэниие, юрэ бусын зугаа
-хooрooе, yшoo гyлмэрхэн ухаандаа хадуужа абаhан байгаа хyнбиб,
ooрooшье ойлгодоггyйб. Мyнoo нам мэтын наhанай хyнyyдые «дунда
наhатан» гэжэ хэлсэдэгшье hаань, тэрэ холын сагта «шагнаhайб» гэжэ
hанаhан бодолни хэзээ нэгэтэ хyсэлдэхэ ха гy гэжэ hанажа ябадаг хyм.
Бугын «дуулажа байхые» телевизорээр шагнаа hэм. Ангуудай
дууладаг (буухирдаг) юрын дуундал адли. Иимэрхyy дуу, абяае ба
yшooш yзэсхэлэн гоё hайхан амитад, шубуудые оло дахин сэнхир
экранда харагшабди. Гэбэшье…
Алтан намарай аалихан газаа буужа ерэхэдэ, аглаг дайдынгаа алаг
шаргал хyнжэлдoo орожо байхада, ангир шубуудай аян замдаа мордожо байха yе сагта ара хангай, хyбшэ тайгаар бугын дуунай дуулаха
хаhа хyрэжэ ерэхэ! Сэлмэг хyйтэн намарай, сагаан хюруута намдуухан
yглooгyyр шэлын оройгоор шэдитэ hайхан мyнгэн хоолойгоор бугын
дуудаhан дуунай аялга ойн хyнды, hудал хабсагайгаар онсотой шангаар дуулдажа, хyнэй зyрхэнэй хyбшэргэйе нэгэ жэгтэйхэнээр даа дайража, сэдьхэл hанаанай баялиг боложо yзэгдэдэг ха!
Бугын дуун!.. Намарай эртэ yглooгyyр, наранай зyг-зyгхэн
мандажа байха сагта буга дуугаа зэлэтyyлхэ дуратай юм гэлсэгшэ.
Тэрэнь yглooнэй hэрюундэ hyрooтэйхэнooр холоhоо дуулдажа байдаг ха. Бугын дууе анха тyрyyшынхиеэ шагнаhан хyн сошожо абаха
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байха, харин бараг залууhаа буу барижа ябаhан ангуушад баясажа
байдаг юм. Yнэхooрooшье, зэрлиг ой соо зэрлиг энэ амитанай дуу
шагнажа байхада, хyнэй досоо ямар боложо байдаг хаб? Би нэгэтэшье иимэ hайхан yзэгдэл гээшые хаража, шагнажа yзooгyйб даа.
…Булган, буга-хандагай гээшэд Хангай эзэнэйнгээ эгээ yнэтэ
сэнтэй, дээдэ захын амитад ха юм. Хyн бyхэндэ баригдажа болохогyй, хорюултайшье гэлсэдэг. Yнэхooрooшье, гоё hайхан амитад!
Арhаниинь гэжэ, эбэрынь гэжэ!..
Минии тyрэхэhoo урид тагаалал болоhон yбгooмни ехэ ангуушан хyн байгаа. Намарай ольбоной буужа, набша намаагай шарлажа байха сагта нагаса yбгooмни нyхэр ангуушантаяа «Бугын дуу
шагнахамнай» гэлдээд, yглooгyyр эртэлэн, хада хyдoo ябашадаг hэн
гэжэ эжымни багадамни хooрэгшэ hэн.
«Буга гээшэ холо байдаг юм гy, би баhа дууень шагнахаа hананам», – гэжэ эжыhээ hурахадамни, эжымни энеэбхилэн: «Тyргэн
томо болыш даа, хyбyyхэмни, тиихэдээ ёhотой эрэ хyн болохош.
Ёhотой эрэ хyн болоходоо хангай хyбшэдэ гаража, дура зоргон соогоо бугын дууе шагнажа ябаарай», – гэhэн юм.
Нээрээhээ, ой соо бугын дууе шагнажа байхада, телевизорээр шагнажа байhанда адли бэшэ. Мyнoo сагта хобдог хомхой зон модоной yйhooр шэбшyyрдэн, бугын абяандал адли дуу гаргажа, юушье мэдээгyй,
«дуранай охинда hогтожо дунгяаршоод ябаhан» бугын хажуудань харайжа ерэхэдэ, гам хайрагyйгooр буудажа аладаг бэшэ аал? Хайратай…
Урданай буряад ангуушад бугын дууе шагнахаяа буугyйгooр
ошодог байгаа. Ангуудай орооной эхилээд байхада, эдэ hайхан амитадай бэе бэедээ дурлалсажа, уг тyлэгoo yргэлжэлyyлхэ сагайнь боложо байхада, ами наhыень таhалха гээшэ ехэ нyгэлтэй, хорюултай
байhан. Yнэн ангуушад гээшэ, уяанда байhан hорёоной моридтол
адли, агнууриингаа хаhын дyтэлжэ байхада, тэсэжэ ядахадаа, ой тайга гаража, ан гyрooл хаража, абяа аялгыень дуулажа, хэрмэн, булганай yринэрoo хэр томо болгожо байhыень хаража, ерээдyйнгoo
агнаха газар yзэжэ ерэдэг байгаа. Мyнoo сагта буугyйгooр, бугын
ирагуу hайхан дууе шагнахаяа ой тайга ошодог ангуушад бии ха гy?
«Дууемни шагнаха гэhэн хyн минии наhа нэмэжэ абаг, намайе
алахаа hэдэhэн хyн эбэрэйм наhые абаг» (жэлдээ нэгэ унажа байдаг
гээшэ ааб даа) гэжэ буга досоогоо дурсадаг, юрooдэг юм гэлсэгшэ.
Энээн тухай хyйтэн хyнды тyмэр гартаа барижа хада хyдoo тээшэ
ошодог хyнyyд, хаа-яаханшье hаа, бододог байhай даа…
1991 он
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ХУША
Огторгой тулама орьёл yндэр мундаргануудай нэгэндэ ори
ганса хуша ургана. Хабсагай шулуу элбэгтэй эгсэ хадын оройдохи
yндэрhoo yндэр, томоhоо томо энэ модон оршон тойрон байдалда
ямар бэ даа нэгэ hyрoo, жабхалан yзyyлжэ, баян дэлгэр байгаалиингаа булай гоё баялиг шэмэгынь боложо харагдана. Гансаарханаа!..
Эндэ, хyн зоной нюдэндэ ходо торсолдожо байдаггyй холо захын
хyбшэ тайга, агаар тэнюун амгалан байдалай hайхан орон!
Энээхэн хуша эндэ yнинэй ургана, бyри yнинэй. Хэды жэл, хэды
yе саг соо байгаалиhаа yршooгдэhэн hайхан наhаяа эдлэжэ, hалхи
шуургантай тэмсэжэ, хабсагайн эрмэгтэ гансаарханаа торсолдожо
байна гээшэб? Хэн юу мэдэхэб, хэн ойлгуулжа хэлэхэб: магад, тээ
саанахи тэбхэр сагаан шулуун дээрэ нажарай дулаан сагта амаржа
hуудаг буурал сагаан толгойто бyргэд шубуун гy, али yгы hаа, тээ
дорохоно, оройhоо хатажа байгаа yндэр бyдyyн шэнэhэнэй оройдо
хаагалжа hуудаг эндэхи, мyн лэ наhаяа эдиhэн хилэн хара хирээ шубуун гy? Буряад орон дайдаарнай ажамидаржа байдаг эхэ зургаан
зyйл амитад сооhоонь оройдохоноол хирээ, бyргэд шубуун хоёр лэ
ехэ ута наhа наhалдаг юм гэлсэгшэ. Хэды наhа наhалдаг байгаа хаб,
зуун наhа гy, сааша гy, хэн мэдэбэ, хyндэ тиимэ наhа yгтэдэг hай…
Бyргэд шубуун ута наhа наhалхаhаа гадуур, yшoo буряад тала
дайдаар ажамидардаг бyхы дали жэгyyртэ шубуудайнгаа дээдэ
захын шубуун – Хаан-шубуун – гэhэн нэрэ солодо хyртэнхэй ха. Яахадаа?.. Харин тиихэдэ, хуша модон гээшэ, мyн лэ энээхэн дайдаар
ургажа байдаг бyхы модонуудай Хаан-модониинь юм гэлсэгшэ. Яахадаа?.. Хайшаа хадаа, иимэ хyндэтэ нэрэ солодо хyртэhэн хоёр бэ?
Бyргэд шубуун хyсэ шадалтай – энэнь бултанда мэдээжэ. Тиихэдэ
хуша модон тиимэл hаа ехэ хyсэтэй гэжэ гy? Бyдyyн томоороо, yндэр утаараа, шамбай бyхooрoo шулуундал адли бата бэхи шэнэhэн
модон юугээрээ дутаха бэлэй тэрээнhээ? Тиибэ яабашье, ямар нэгэн
шалтагhаа боложо, шэнэhэн модон тyрyy hуурида гаража шадаагyй
юм даа! Жэшээнь, шэнэhэн модоной борбоосгойнуудыень хаража
yзыт? Hэ-э даа гэжэ, хаана хyрэхэ бэлэй хушын борбоосгойнуудта!
Шэнэhэн мододой хyсэ шадалтайшье hаань, зулгы hайхан зунай сагташье саhалиг зузаан «сагаан мyнгэн малгайhаа» hалажа yзooгyй
энэ нюсэгэн hарьдагай урда, мyн хойтошье yндэр yгсyyр сээжэдэнь,
ямар модод торсолдошоод, байгаалиин хатуутай, янгинама хyйтэн
январь hарада yзэгдэжэ байдаг бугын эбэрэй хахарма хyйтэнтэйнь,
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хабар намарай хагсуу хара hалхинтайнь гансаарханаа тэмсэжэ, тэсэжэ байдаг бэ? Шэнэhэн модод бэшэ, гансал хуша модод! Тиимэ!
Hyрooтэй даа, hyрooтэйгooр холоhоо харагдажа байдаг, энээхэн
хабсагайн шанха оройдо гансаарханаа ургажа байгаа энэ хуша.
Шэлбэhэ намаанинь гэжэ, шэлэ хадын оройдо нооhо yhэндoo зууралдашоод хyдэлэнгyй зогсожо байhан hаглагар хара hарлаг yнеэндэл адли. Пахлагар ехэ мyшэрнyyдынь гэжэ, эдеэшэжэ болоод байhан борбоосгойнуудынь гэжэ! Хабсагайн оройhоо холо саагуурхиие
хорон хурса нюдooрoo хамайдажа hуудаг бyргэд шубуундал адли,
мyн лэ наhаа эдиhэн хуша! Тон дундахи голhоонь эхилжэ тооложо
шадаа hаамнай, сохом зуун жэлэй зузаан хyбooгooр «арhа бэеэ тойруулжа нэмэриhэн» байхадаашье болохо. Энэнь лэ лабтай.
Зyгooр, тон зyбooр хэлэхэ болоо hаа, бидэнэй дурдажа байгаа
энээхэн хуша, хооhон хубхай талада гансаарханаа ургажа байдаг
хайлаhа модондол адли, ори гансаарханаа энэ нюсэгэн hарьдагта
ургажа байнагyй. Тиимэ юумэн гээшэ холо захын хyбшэдэ хаанаhаа
байха hэм. Тээ саана, доохонуурнь, ондоо хуша модод, саашаа болохо тумаа хуша шэнэhэн хоёроор бyридэhэн yдхэн ой yзэгдэнэ. Харин
энэ yндэртэхи хушые тойроод, мyн бэшэ дyтын мундаргын оройгоор
могойн эреэндэл газар дээгyyр мухарижа, мушхажа ургаhан набтархан болдидхонор* олоор yзэгдэнэ. Теэд эдэ модод хyсэ шадалаараа
хаанаhаа маанадай hайхашааhан хушада хyрэбэ гээшэб. Энэ эгсэ
yндэртэ баймгаашаа, «хyл дээрэхэнээ» тогтон торон байжа эндэхи
байгаалиин хатуутай тэмсэжэ шадахагyй байhандаа, баарhадууд,
болдидхонууд, «yбдэг дээрээ, борьбо дээрэ бохиижо» унаад, yндыхэ
аргагyй хэбтээшээ ургажа байнад гээшэ. Хайратайнууд даа. «Хyсэжэ ядахадаа хойноhоонь хусаа» гэдэгтэл, мyлхиhэн, газараар мухариhан эдэ модод манай хуша тээшэ дороhоонь ooдoo «атаархангяар
хараашалнад» ха. Тиигэг лэ, байг лэ саашаа!
Хабсагайн оройдохи хуша эдэ болдидхонууд тээшэ «хазагайжашье харангyй, хyзyyгээ дээхэнyyр yргooд байдаг»! Тэрэнэй гансахан хани нyхэр болохо бyргэд шубуун – Хаан шубуун – баhа тии
мэhээ холо доогуур, газарай дээхэнyyр арбаганалдадаг-дэрбэгэнэлдэдэг шубуудые баhа тоодоггyй! Бyргэд шубуун огторгойн сэнхиртэ,
орьёл yндэр уулануудай дээгyyр хyсэ шадалтай даляараа hалхи,
агаар хаха зууран ниидэжэ yзэгдэдэг, тиимэhээнь ши, мyн лэ хyсэ
шадалтай хуша, Хангай эзэнэйнгээ эгээ дуратай Хаан-модониинь
гэжэ нэрэ, соло зyyжэ ябаа хадаа, баhа хэндэш юундэш булигдангyй
хэтэ мyнхэдoo ургыш даа эндэхэнээ!
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…Hyрooтэй даа, hyрooтэй энэ хуша. Тиибэ яабашье, «Ойн модод yндэртэй набтартай, олон зон муутай hайтай» гэдэгтэл, энээхэн
хушада дуратай, дурагyйшье амитад байгаал юм бэзэ. Тиимэhээ зарим зайгуул амитадта наhаа эдиhэн энэ модон нажарай дулаан сагта
нара гэрэл халхалhан арбагар хара hyyдэр, аадар бороогой адхаржа
байха yедэ аймшагтай шанга hалхи хyyеэн yзyyлhэн, хагсуу хyйтэн
yбэлэй yедэ хyрэ саhа тогтооhон адираа гэшyyhэ элбэгтэй ахир муу
модон гyyлэжэшье байхадаа болохо. Яахабши теэд, газар дэлхэй
дээрэ галаб yеhoo нааша боложо байдаг байгаалиин бата бэхи жама
ёhо, жаяг заршамууд, хара сагаанай, hyни yдэрэй, халуун хyйтэнэй,
муу hайнай тэмсэлнyyд, нэгэниинь нэгэеэ hэлгэжэ, нyгooдэнь нyгooдэеэ эдижэ, даража байдаг юумэнинь боложол, байдал hууринуудаа hэлгэжэл, шэнэлжэл байгаа юм бэзэд.
Yсooхэн зон, амитад энээгyyр ябадаг. Зон гэхэhээ байха, нэгэн
хоёр ангуушад энэ эгсэ хабсагайн тээ доохонуурнь yнгэржэ, толгойгоо эрьежэ унамаар yндэр ooдэнь хаража, тэндэ, ойн оройдо торсолдошоод ургажа байгаа пахлагар yдхэн гэшyyhэдтэй хушаhаа борбоос
гойнуудыень тоншожо абадаг hаа гэжэ атаархашаан hанаад лэ саашалдаг байха. Тиимэ, теэд энээхэн хуша залуу зааханшье байхадаа
хyнэй гарые бэедээ хyргyyлжэ, бата шамбай тоншуураар тоншуулжашье yзooгyй юм. Харин ан арьяатад сооhоо гэхэдэ, гансал хэрмэн,
булган хоёр лэ энэ модоной дээгyyрнь эрьелдэжэ, нэгэниинь дуран
соогоо эндэ hамар сэмэжэ, нyгooдэнь энэ сyмooшэнoo эрьюулжэ
ябаhан байха. Yшoo тиихэдэ, хэрмэнhээ дутуугyй hамар сэмэдэг, хуша
мододые хорхой шумуулнуудhаа аршалжа, yриhэжyyлжэ, энээхэн
дайдаараа yбэл зунгyй ажамидаржа байдаг онголи hамарша шубуун
хайшаа ошохо hэм, пахлагар хушын оройгоор ниидээл юм бэзэ.
Гэбэ яабашье, галаб yеhoo нааша газар дэлхэй дээгyyр боложо байдаг хубилалтануудые бидэ яажаш эбдэжэ шадахагyйбди.
Яахыншье аргагyй, хара – сагаанай, муу – hайнай тэмсэлнyyд yдэр
hyнигyй тооной боложол байгаа юм бэзэ… Хадануудай саана хаданууд, хyсэнэй саана хyсэн байдаг юм гэлсэгшэ…
Нэгэтэ, буурал сагаан буряад yбгэд хyгшэдэй хэлсэдэг ёhоор hаа,
улари hарын дyyрэжэ, yyри hарын гаража, уhа голой хyрэжэ, улари
шубуунай hарьдаглажа байха yедэ, аймшагтай hалхи шуурган, бордоhо бороо хамтаржа сарьдагай оройгоор саhа мyльhэ шэдэбэ, hyyлшын аянай шубуудые yлдэhэн «Шубуунай зада» гээшэнь болобо. Газар тэнгэри ниилэбэ гy, галаб hooргoo эрьебэ гy, галзуу эреэн могой
гал гэрэлтэ нарые залгиба гy гэхээр юумэн энэ дайдаар yзэгдэбэ.
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Иимэ юумэ гээшые эндэхи ан арьяатад, шубуу шонхор, агаар тэнюун амгалан байдалтай энэ ороншье yзoo hэн ха гy гэжэ hанахаар
бологдоо. Гурбан yдэр, гурбан hyни hэтэ бургаба, галуу шубууд ганганалдан саашаа талииба, гyрoohэ, гахайнууд галзуурха тээшээ болобо, газар дэлхэй ooрooшье гайтай эсэбэ...
…Татай! Бурхан yршooгыш, абарыш! Юун болобоб, юун шууяан yзэгдэбэб yнгэрhэн hyниин утада?! Татай!.. Оршон тойронхи
газар доhолхо дэбхэрхэдэл гэбэ, хабсагай шулуута хада хэмхэрэн
доошоо унахадал гэбэ, хара hyниин харанхыгааршье хилэн хара
хирээ хаагалhаар эндэhээ ниидэжэ арилба, ойн сууряататар онголи
шубууд орилолдобо, хадын хyнхэртэ хэбтэhэн хyхэ шоношье hyyлээ
хабшан саашаа харайба.
Эх, халаг, халагни, хэлэхэньшье, дурдаханьшье хэсyy… хайран
наhан… Шортоо, шортоо… Иихэдээ энэмнай, хадын оройдохи хайран хуша хyсэ шадалайнгаа барагдахада хэмхэрэн доошоо унабал,
байгаалиин хyсэндэ диилдэхэдээ булай шэмээтэйгээр хосорбол! Зyб
даа, зyб, хyсэнэй саана хyсэн байдаг, яахыншье аргагyй!.. Байгаа
лиин хyсэнтэй, бордоhо бороотой яагаад тэмсэжэ шадаха hэмши,
ори гансаарханаа оройн yндэртэ ургажа байгаа энээхэн Хуша модон… Гурбан yдэр, гурбан hyни hалхи шуургантай hэтэ тэмсээш,
хyйтэн бороодо сохюулжа хyр саhанда булуулааш, мyшэр гэшyyhээ
хухалуулжа газарай хyрьhэнhoo мулталуулжа газаашалагдааш...
Аймшагтай томо арбагар хара хуша аяар холо доро, хабсагайн
хаяада мyнoo хэбтэнэ. Буурал сагаан толгойто бyргэдэй уурхайе
hалхи шуурганhаа халхалhан, хангайн хooрхэн амитадые мyшэр
дээгyyрээ гyйлгэhэн, ангуушад, аяншадта атаархагдаhан, мyн уран
зохёолшын уран yгэдэ магтуулhан энэ хушын наhан иихэдээд дyyрэшэбэ хаяа?. Шортоо, шортоо… Хайран наhан… Мyнхэ юумэн гээшэ мyшэтэ hайхан юртэмсын нюрууда yзэгдoo, харагдаагyй юм,
яахыншье аргагyй. Яахабши теэд, yе сагhаа нааша боложол байдаг
хара – сагаанай, муу – hайнай тэмсэлнyyд…
Мyн байгаалиин байдал, уларилшье мyнхэ ходо нэгэл зангаараа
байдаггyй! «Шубуунай зада» yнгэржэ, yyри hарые yлдэжэ, улари hара
уhа нюдэн болоhон гушан хоногойнгоо гунан hайхан намарай yдэрнyyдые тооложо эхилбэ. Газар дээгyyр галаб эрьеhэндэл yзэгдэhэн
гурбан yдэрэй hyyлээр мантан томо нараншье hooргoo мандажа,
муухай хара yyлэнyyдые hарьдагай оройhоо yлдэбэ. Yшoo гурбан
хоног yнгэрбэ. Эхин газарта, нюсэгэн халзан мундаргануудай оройгоор хyйтэн hэрюуншье hаань, намарай дунда hарын наранай хyсэн
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yшooл шангахан, тиимэhээ эндэ тэндэ хyр саhан хайлажа, зарим
газараар соохор эреэн болошобо. Зyб, тон зyб, хyсэнэй саана хyсэн
байдаг гэлсээ бэлэй гyбди? Тиимэ! Наранай элшэhээ хyсэтэй хyсэн
гээшэ Нарата hайхан юртэмсэдэ бии юм аал?! Бyхы юумые Наран
лэ даража диилэжэ шадаха, алажа хосороожоошье, ажамидаруулжашье шадаха!.. Бyхы юумэн, ажамидархал гээ юм hаа, булта барандаа Наран ooдэ тэгyyлхэ, yгы hаа, hалаа, хосороо гээшэш!
Тиимэhээ ха гy, байгаалиин hайхан иимэрхyy табисуур энээхэн
хабсагайн эрмэгтэшье yзэгдэшэбэл! Харыт теэд, hайса oohэдoo, харлажа онгилогдошоhон, буртаг тортог болгогдошоhон хyгшэн хушын
«буусые»? Юу yзэбэ, хараба гээшэбтэ? Татай, гэжэ!.. Мундаргын
оройдо, бyргэд шубуунай хуушан уурхайн тээ хажуудахана, ямар
hонин юумэн мyнoo yглooнэй yзэгдэшэбэ гээшэб?!. Hyyдэр элбэгтэй
хyгшэн хушын хyсoo бууража hалахада, урда сагуудта наранай элшэ
туяа дутуу ядуу yзэжэ байhан тохойн шэнээхэн yндэртэй хooрхэн багахан хуша нялха жаахан yхибyyнэй удаан амтатай нойрhоо hэреэшэ
дэл, саhан дороhоо бултайшанхай, yглooнэй hайхан наранай урдаhаа
«hуняан эбhээлжэ» байнал! Тиимэ, тиимэ!! Энэ золигшни, шолмошни, хooрхэйшни, нёдондо намар гy, али энэ хабарай эхеэр эндэ мyндэлшэhэн байгаа аалтай? Hаяын хyйтэн yдэрнyyдтэ тээ дорохи yдхэн
ой соо орилолдожо байгаа онголи шубуудай нэгэниинь лэ эндэхи
хyбэн зузаан хyбхэн доогуур ори ганса hамар hэмээхэн нюужархиhан
байгаа гэжэ мэдэебди. Ондоо юуштэб. Хабсагайн оройе хахар удар
татан, хyнэй шэнээн томо шулуунуудые хэмхэ бута сохижо унаhан
хyгшэн хуша яажа энээхэн жаахан амитаниие эндэhээнь хобхо татан
доошонь абаашалдашоогyй гээшэб? Гайхахаар! Теэд, зyб даа, тон зyб
байха, энэ аймшагтай yндэртэ ажамидарха гэжэ тyрэшэhэн лэ хадаа,
хэн-юундэшье диилдэхэгyй гээл хадаа, энэ хooрхэн жаахан хушашье
хyрэтэрoo yндэhэ-hабараа холо доро хyрэтэр, хабсагайн хахадсаань
хyрэтэр шааhан лэ байха, ондоогоор эндэ тэсэжэ шадагдахагyй! Тии
мэ! Тиимэhээ, мyнoo сyлoo ехэтэ болошоhон, ажамидарай наранай
ашата ехэ гэрэл, туяа, дулаа элбэгээр абаhан энээхэн жаахан хуша энэ
yдэрнyyдhээ эхилжэ yшoo эршэтэйгээр наран ooдэ yндыжэ, наhанайнгаа hайхан yдэр, хоногуудые тооложо эхилхэнь лэ хаш! Тиимэ!
…Ажамидаралай агуу ехэ хyсэн, хyсэл, ажамидаралай тyлoo
замхажа зогсошогyй тэмсэл, ябадал, ажамидаралай мyнхэ байдал,
жаргал гээшэнь энэл ха! Тиимэ!..
___________
болдидхо* (стланик) – хyйтэн, yгсyyр hарьдагта хэбтээшээ ургадаг хуша
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ТОХОРЮУНУУД БУСАБА ГY?
Намарай ольбоной буужа, набша намаагай хумиржа байхада,
хyнэй досоо сэлмэг hайхан гуниг тyрэдэг гээшэ. Юундэ хаб? Хада
майлые харлуулhаар, ургы сэсэгхэниие ургуулhаар, хyхы шубуунай
хонгёо дуугаар хабарай газаамнай хатаржа ерэшэхэдэ, жаа yхибyyдтэл адли хyхижэ байдаг бидэнэртэ, баян дэлгэр байгаалиингаа хатажа, хумиржа байха хаhада зyрхэ сэдьхэлэймнай нангин хyбшэргэй
гунигай аялгада юундэ дайрагдахагyйб даа. Зyгooр бэдэрээшье hаа,
байгаалида муу муухай yе саг гээшые олохогyйт; бyхы юумэниинь:
хатажа, хумиржа байhан энээхэн намарай yе сагшье, ooрын онсо табисуураар хуу hайханууд! Хyн гээшэ байгаалиин хубилалтануудые
наhанайнгаа yдэр хоногуудтай жэшээдэг хаш. Нээрээhээ, хабарай
ульгам хаhа хyхюун дорюун залуу наhандал гy, али hанаа бодол
тэгшэ hайхан нэгэ yдэр шэнгеэр yзэгдэхэ, тиихэдэ намарай унжагай
бороотой yдэрнyyд зарим yедoo шиниишье досоо бэеые дорьбогyй
гунигаар бyрхooжэрхихэ. Али энээхэн yедэ наhанайнгаа ошожо,
yhэнэйнгoo сайнтажа эхилhэниие мэдэржэ, сагаан хюруута сэлюун
yглooгyyр аглаг тэнюун дайдаяа аалин дуугай байдалаар шэртэн хараашалдаг хаhа ха гy?..
Яагаашье hаа, намар – hайхан саг! Энэ хаhада зорюулжа хэды
олон шyлэг, ном, дуунуудые бyмбэрсэг дэлхэйн алиш буланда ажаhуудаг арад зон зохёоhон гээшэб? Тиихэдэ, ямаршье бэлиг талаантай
уран зураашан ямаршье yе сагта, энэ hайхан хаhые – hайхан наранай
элшэ доро hолонгын долоон yнгooр шэрдэгдэжэ-будагдажа байгаа
баян дэлгэр байгаалиие – дахин тэрэл тyхэлooрнь дабтан зуража шадаагyй юм! Шадахашьегyй… Тиимэ. Намар – hайхан хаhа… сэлмэг
гуниг тyрyyлдэг хаhа. Теэд энээхэн сэлмэг гунигай хажуугаар юундэ
ондоохон, хyндэхэн гуниг мyнoo минии досоо тyрэнэ гээшэб? Намар
ooрoo эзэн Байгаалидаа, мyн маанадта – хyн тyрэлтэндэ – гомдонхой
ха гy? Магадгyйшье. Гунигай удаан бороогой дуhалнуудынь, манатаhан, сэнтэhэн нюдэнyyдынь улари hарада (сентябрь hарада) оло
дахин yзэгдooд yнгэрдэг лэ даа. Байгаалиингаа баялигуудаар баясажа шададагбди, теэд багахан амитад, ургамал, уhа голнуудаа гамнаха тээшээ болоходоо, «намhаа саагуур, наранhаа наагуур» гэлдээд
лэ ябахамнай юундэ олошордог болошонхойб?
Буряад арад зон эртэ урда сагhаа нааша ямар нягта наринаар
байгаалидаа хандадаг байhан гээшэб! Энээн тухай бэшээдшье яалтайб, hyyлэй жэлнyyдтэ оло дахин хэлэгдэдэг, бэшэгдэдэг болонхой,
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теэд, теэд… ан гyрooл алагдажал, газар уhан бузарлагдажал байhан
зандаа.
Нэгэтэ нyхэрэйнгoo ажал дээрэ ошоходоо, хуушан шкафай
углууда «уруу-дуруу» болошоhон, улаан тооhондо дарагдашаhан,
юрэдooшье, харагдадаггyй Буряад орономнай «Улаан Дэбтэр» номые хаража, «абахадашни болохо» гyyлэhэндээ тон ехээр баярлаhан
би, тэрэ номоо гэртээ асаржа, утюгаар даража байжа, арилгажа сэбэрлэhэнэйнгээ удаа мyнoo нягтаар хадагалжа байдагби.
Энэ ном сооhоо (ородоороо «Красная книга») минии ойлгожо
абахада, Буряадаймнай тала дайдын ан амитад, ургамал ногоон, ой
тайгынхидтаа оробол, тyргэн хосоржо, олонхинь yгы шахуу тооной
боложо байна юм хаш. Теэд тайлбаринь эндэ барагтай: ой тайгын
ургамал ногоон, ан гyрooл гээшэд модо hooгyyдэй саагуур «хоргодожо», хоёр хyлтэй хохимойнуудhаа бага зэргэшье hаа бэеэ абаржа
шадана ха юм.
Буряад ороной урда зyгooр хуурай тала дайда элбэг, тиимэhээ
хосоржо, yгы шахуу боложо, «Улаан Дэбтэртэ» орошоhон жэжэ
амитад (грызуны), шубууд ба элдэб yсooн тоото ургамалнууд Сэлэнгын, ехэнхидээ Зэдын, Хяагтын аймагуудаар дайралдадаг юм
ха. Тиимэhээ ха гy, би Зэдэ голдо тоонтотой хадаа, ooрoo энэ наhан
соогоо yзэhэн, хараhан, мyн дуулаhан тухайгаа уншагшадтайгаа
хубаалдаха гээ hэм. Минии hанаа зобоохо юумэн олон…
Дyшэн наhанайнгаа хахадhаа yлyyе городто yнгэргэжэ бай
гаашье hаа, зун бyхэндэ нютагаа ошожо амардагби, арбан найман
наhа хyрэтэрoo ото нютагтаа байжа, yбэл зунгyй аба, эжынгээ хони
адуулгандань туhалалсажа, тала дайдаар одоо гээшэ тэнэдэг hэм
даа. Юу хээ yзэхooр, харахааршье байгдаа.
Талада сагаан хулганаанууд дайралдадаг hэн, теэд мyнoo
тэдэнэр хаанаб? Алаг дааган хомор болошоо. Hyyлгyй охотноон,
тарбаган yшoo бии хаш, теэд бyдyyн хyзyyн (степной хомяк) хаана
гээшэб? Энэ наhан соогоо нэгэл дахин бyдyyн хyзyy гээшые хаража
yзooб, дахинаа нэгэтэшье дайралдаагyй. Халаг, таанад тиимэ амитаниие буряад талада хаража yзoo гyт? Ехэ тэнyyршэ амитан байгаа
аалтай, эсэгэ бидэниие зарим yедoo хараахадаа «Бyдyyн хyзyyндэл
адли зайха, тэнэхэ дуратайшуулта» гэжэшье байгша hэн.
Манай нютагаар заряа бии хаш (даурский ёж, Зэдэдэ заряае –
дзараа – гэдэг), теэд би энэ багахан, хooрхэн амитаниие баhа хаража,
нюдэеэ хужарлуулжа yзooгyй хyм. Тиихэдээ эдэ амитад тон yсooн
гээшэ ха.
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Талын эгээ томо шубуун – тоодогые – хаража yзooгyйб. Харин эдээниие хаа-яашье hаа, хараhан хyнyyд байгша – би эдэ зондо атаархадагби. Урдань Борьёогой талаар тоогyй олон тоодогууд
бэлшэжэ ябаhан гээшэ. Yнэгэнhoo бэеэрээ багашаг хярhан (корсак)
гэжэ араатан хаа-яа талада гyйжэ ябагша hэн, мyнoo yгы болохо
туйладаа ороhон байха. Хаана гээшэб суута талын бyргэд? Арбаад
наhатайдаа Yшooтэйн hургуулида hуража байхадаа, Агтараа гэжэ
yндэр хабсагайта нюсэгэн хадаhаа уймар yхибyyдэй бyргэдэй дyрбэн
багахан дальбараануудые hургуулиин интернаадай газаа асараад
байхыень хараа hэм. Тэжээхэмнэй гэлдэжэ, yхибyyд нэгэ хэдэн yдэр
тэдэ дальбараануудые хуушан чемодан соо хээд, шашхуулжа байгаа
hэн. Нэгэтэ yдэр хyбэн сагаан yhэтэй хooрхэн багахан эдэ дальбараануудай угаадаhа хаядаг газарта бултадаа yхэшooд хэбтэhыень хараа
бэлэйб. Тэрэ сагhаа хойшо гушан жэлэй yнгэрooшье hаань, yсэгэлдэр болоhон yйлэ мэтэ, нюдэнэймни урда yзэгдэдэг. Ондоо би талын
бyргэд гээшые хаража yзooгyйб. Магад, тиихэдэ огторгойгоор хааяа ниидэжэ ябадагшье байгаа аалам, теэд hайн адаглажа хараагyй
hаа, элеэ шубуунhаа ехэ илгардаггyй хадань, yхибyyн ябаhан би мэдэншьегyй yнгэргэжэ болооб.
…Yхибyyн наhандаа yетэн нyхэдтэеэ наадажа ябахадаа гy, али
намhаа нэгэ наhа дyy хyбyyнтэеэ хони адуулжа ябахадаа, аяар дээгyyрнай аянай шубуудай хабартаа хойшоо, намартаа урагшаа нии
дэн ошохыень хаража, зарим yедoo бэе бэеэhээ yрдилдэн байжа, тэдэ
шубуудые тоологшо бэлэйбди. Тоомнай 30-40, зарим yедoo 50 хyрэгшэ hэн. Суута hайхан хун шубуун (мyн хара хун шубууншье), галуунууд буряад газар дайдаар халта yзэгдooд, холын аян замаа саашань
yргэлжэлyyлдэг хаш, харин зэлэ татан ниидэгшэ эдэ томо шубууд
hаа тохорюунуудай зариманиинь лэ эндэхи гол намагуудые шэлэжэ
yлэдэг байна. Теэд тохорюунуудшье yсooрэ yсooрhooр, бyхэли зунай
туршада нэгэ-хоёр лэ эжэл шубууд хyнэй нюдэндэ торсолдодог болоhон гээшэ.
Уран бэлигтэд аянай шубууд тухай, тэдээнэй ганганалдаан, зэлэ
татан ниидэжэ ябаhан тухайнь гоё hайхан шyлэг, дуу, зурагуудые
бyтээхэ ехэтэ дуратай байдаг гээшэ. Гэбэшье yнэн дээрээ хэр лэ иимэ
hайхан yзэгдэлнyyдые тэнгэриин гyн соо хараа хаб? Хyдooгэй зон бага
зэргэ yзoo бэзэ, харин хото городуудаар байдагуудынь – бy мэдэе даа,
хэр лэ хаб? Тоолохо болоо hаа, юумэн олон. Би энэ «Улаан Дэбтэртэ»
орошоhон нэгэ хэдыхэн лэ амитадые дурдаба гээшэб. Эдэ амитадые
хамгаалха, ерээдyйнгoo yри хyyгэдтэ, аша гушанарта харуулжа ша195

даха гээ hаа, нэгэ тээ, тала газарта заповедник байлгаха ёhотой гээд,
«Улаан Дэбтэр» соо хэлэгдэнэ. Мyнooнэй хyшэр хyндэ сагта, hарьдаг газарта бэшэ, харин хyн зоной, yхэр малай yймэлдэжэ байгаа
нюсэгэн сагаан талада… заповедник, заказник тогтоохо гээшэнь? –
орхиё даа, худал. Яаха бологдоноб теэд? Одоо мэдэхэгyй. Эгээ ядахадаа, радио, телевизорээр гy, али hургуулиин хэшээлнyyдтэ, газетэ,
журналнуудай «Хyн ба байгаали» гэhэн гаршаг соо байгаалиингаа
баялигууд тухай хэлэжэл, хэлэжэл байха ёhотой гээшэ хабди.
Амитадай, шубуу шонхорой байдал мyнoo сагта тиимэл hаа, гарасалдашагyй муу, тулюур гэжэ гy? Hайн юумэнинь yгы, гэбэшье…
Hyyлэй жэлнyyдтэ «экологи» гэжэ шэнэ yгэ юрын арад зоной ба yндэр тушаалта ноёд сайдай яряанай, арадай хэлэнэй санда арай шамайхан хабшуулдаhаар орожо байна хаш. Газар дайдамнай гам хайрагyйгooр онгилогдохо, хоро-шороор бузарлагдаха гээшэнь бага
зэргэшье hаа, саашанхи бодосотойгоор ябуулагдажа захалаа ха гy?
Гyрэн тyрын ажахынуудай yхэр малай yсooржэ, харлиин дyyстын
yнэрэй хомор боложо байхада, буряад тала hooргoo тамир тэнхээгээ абажа эхилбэ гэжэ гy? Манай нютагаар жэжэ амитад, шубууд
олошоржо байна гэhэн hураг hаянай дуулдадаг болоол. Гайхалтай!?
Талын тарбаган олошорно. Юрэдooшье харагдахаяа болишоhон заряанууд yхибyyдээ дахуулаад, хyнэй харгые хyндэлэн харайжа гарадаг болошоо гэлсэнэ. Hyниин харанхыгаар гyйлгэжэ ябаhан машинануудай ялагар галда алаг дааганууд нилээдгyйхэн гаража ерэгшэл
хаш. Шалшаа hайхан зунай сагта арай гэжэ нэгэн-хоёр тохорюунуудай тосхон дээгyyрнай ниидэжэ ябадагые харадаг байhан би нёдондо зун оло дахин эдэ шубуудай арбаадаараа ниидэжэ ябахыень харахадаа гайхажа абаа hэм. Энээн тухай ахадаа хэлэхэдэмни: «Тиигээ,
тохорюунууд олошоржо байна, мyн ангир шубуудшье олоор нии
дэдэг болошоо. Газаагуурнай тооной, тэрээхэн хото хорёогой саахануур, нохойhоошье айхаяа болишоhон, боро туулайнууд гyйлдэжэ
харагдадаг болошоо», – гээ hэн. Ахымни хooрэhэн эгээ hонин юумэн
гэхэдэ: «Hyyлэй 3-4 жэлдэ, намартаа, ойро зуурахана томо бyргэд
шубууд энээгyyрнай yзэгдэдэг болошоо. Монголhоо ерэнэ хаш, талын бyргэд бэшэ, тэдээндэ ороходоо hyрooтэй томо, толгойнуудынь
халзан, манай иишэ юрэдoo харагдаа yзэгдooгyй шубууд», – гэбэ
гээшэ. Би гайхажа абабаб. Тиихэдээ тэдэ бyргэдyyднай, ородоор хэлэхэдэ, «могильник» (падальщик?) гээшэнь болоно гy? Орнитолог
эрдэмтэн бэшэ хадаа мэдэнэгyйб, теэд намда ямаршье шубуун байг –
хамаагyй, харин бyргэд шубуун(!) буряад тала дайдадаа дахинаа бу196

сажа ерэжэ байна гэжэ дуулахадаа, одоо шэхэнэйнгээ шэмэг болгон
шагнажа байгаа hэм. «Ooрoo хоёр нюдooрoo хаража хужарлаhайб!»,
– гэжэ тиихэдэ, нёдондо зун ахадаа атаархангяар гэрэйнь хэрэлсы
дээрэ хooрэлдэжэ hуухадаа, досоогоо шэбшэжэ hуугаа hэм.
Энэ намарай сентябрь hарын hyyл багаар тyрэл тоонто нютагаа аргагyй хэрэгээр ошохо баатай болобоб. Hайн дохёо мэдээгээр –
эгэшымни ори ганса басаган хадамда гараба гээшэ. Багшын ажалда
хамаатай хадаа гансал зундаа хyдoo нютаг гарадаг байгааб, харин
намар-хабартаа хорёод жэл тооной ошогдоогyй гэхэдэ, худал бэшэ
байха. Хотын автобусаар аймагай сээнтэр Петропавловка тосхон
хyрэжэ ерэшooд, yнишье болонгyй, нютагаа ошодог харгы дээрэ
зогсожо байбаб. «Набша намаа – намарай шэмэг, нагаса хyн – хуримай шэмэг» гэжэ, нээрээшье энэ hайхан сагта эхэ эсэгынгээ нютаг
ерэшooд, аха дyyнэр, анда нyхэд, тyрэл гарбалтанаараа зохид hайханаар золголдожо байхаhаа yлyy юун байдаг бэлэй? Иимэ бодолдо
абташаhан минии досоо бyришье хyлгooтэй.
Харгы дээрэ улаа хyлеэhэн нэгэ хэды hамгад, yхибyyдэй дунда
тyрэлэймни болохо Витя гэжэ залуу хyбyyе харахадаа, «ябагалая»
гэжэ дурадхабаб. Тэрэмни бага зэргэ дурагyйдэбэшье, ахатан хyнэй
yгooр болоо юм гy, хоюулан арбаад гаран модоной газартахи зайда гэшхэлжэ гарабабди. Yнишье болонгyй, харгын хоёр талаар зурыhан модонуудые yнгэржэ, yргэн ехэ гол уhатай Намаг гэжэ газарта хyрэжэ ерэбэбди. Hайхан даа, шара набшын yеэр хyдoo нютагаар
ябахада… Харгыда ябагалха yедoo… «хойноhоомнай машина ерэжэ
бy hуулгаhай» гэжэ бодомжолон ябааб. Городой газ, тооhондо хашаршаhан зондо хyдoo нютагай хоншуу hайхан агаараар хоёр уушхаяа садхаан сэнгyyлжэ байхаhаа yлyy юун байхаб…
Харгыhаа холо бэшэ байhан hooг бургааhанда дyтэлжэ, эдеэшэhэн
yлир (дикая яблоня) амтархажа байжа эдибэбди. «Ахатан, та энэ яатараа тэнгэри ooдэ хараашалнабта?» – гэжэ Витя намhаа hураад абаба. Хажуудаа ябаhан нyхэрэйнгoo гайхатарнь огторгой ooдэ шэртэжэ
ябаhанаа ooрooшье ойлгоогyй ябаалби. Теэд эгээл энэ yе багаар аянай
шубуудай ганганалдаhаар холынгоо аян замда ниидэдэг байhыень
yхибyyн наhанhаа хойшо дахин хаража yзooгyй байhан би талаантай
байжа, абяа шуугyй, амгалан аятай энээхэн Намагаар ябажа ябахадаа,
yзэсхэлэн hайхан шубуудай ута хyзyyгээ урагшань хаян, хyхэ тэнгэриин
гyн соогуур зэлэ татан ниидэжэ ябахыень хараха ехэ хyсэлэнтэй ябааб…
Хай даа! Таанад намайе ойлгожо шадаха гээшэ гyт?.. Хyлеэ
жэ шадааб даа, хyлеэжэ шадааб, hанаhан зориhоноо бэелyyлжэ
197

абааб, хоёр нюдэеэ хужарлуулааб! Урда сагуудта адли, зунай yедэ
дальбараануудаа тэжээжэ байhан хоёр-нэгэн тохорюунуудай газар
дээхэнyyр эдихэ хоол бэдэржэ ниидэжэ байхыень бэшэ, харин аяар
холо дээгyyр зэлэ татаhан, гунигай ута аялга гаргаhан дyшэ-табин
тохорюунуудай урда зyг барин, уужам нютагайнгаа газар дайдатай
хахасан ошожо байхыень хаража шадааб! Гринг-гринг!.. Гринггринг!.. Hайхан гээшы-ы-нь! Нээрээhээ, hайхан дуушад, шyлэгшэдэй
дууладаг ёhоор – юундэ энээхэн yе сагта эдэ шубуудай холын замай
ниидэлгэ хyнэй досоо сэлмэг гуниг тyрyyлдэг бэ? Би баярлахынгаа
хажуугаар, yни холын yрзэгэрхэн yхибyyн наhаяа, эдир залуугаар
гэнтын аюулда орожо наhа бараhан дyy хyбyyнтэйгээ yрдилдэн байжа, зэлэтэн ниидэhэн шубуудай тоо абадагаа hанажа, yшoo амиды
мэндэ сарюун зандаа байhан аба, эжыгээ hанажа, ойро зуурахана
гунигай бодолдо дайруулаад абанаб. Тэрэ зуурандаа толгой соомни
шyлэгэй мyрнyyд мyндэлшoo:
Тала дайдаарни ганганалдан,
Тохорюунууд ниидэнэ,
Тэниглэн зохид дуунhаань
Тэнгэри баясана…
Hyyлдэнь хyнyyдhээ дуулахадамни, тохорюунууд холо хойто
зyгhoo ерэжэ, энэ гол, нуур нугаар ойро зуура амарад гээд бодожо
байhан бэшэ, харин эндэ, Намагта, hyyлэй жэлнyyдтэ олошоржо, далижажа байhан шубууд байшаба.
Yшoo нэгэ бага саашаа, Цагаатай нютаг тээшээ Витятэеэ гэшхэлжэ ябаhан би: – Hy, татай! – гэжэ yхибyyндэл адли хашхаран алдабаб, – огторгойн сэнхиртэ хара-хyрин хоёр томо шубуудай элин
халин байхые харажархибаб. Хэд, юуд гээшэб? Тэрэ ахымни дурсааша, намартаа ойро зуурахана харагдаад yгы болошодог, халзан
толгойто бyргэд гy? Зyб! Элеэ шубууе hайн танихаб, харин эдэ шубууд, хooрyy хyнэй хэлээшээр hаа, тэдээнhээ хоёр дахин томоор харагдана. Ямар хабтагай, yргэн далайса далинууд гээшэб! Эндэ дахин
дабтахамни, магад, урдань талын бyргэд гээшые харажашье yзэhэн
байгааб, теэд элеэ шубуунhаа ехэшье томо бэшэ хадань илгаруулжа шададаггyй hэн хаб, харин мyнoo – энэнь лэ зyб байха – талада yдэhэн хyн байгаад, наhан соогоо тyрyyшынхиеэ (!) суута-дуута
бyргэд гээшые зоопаркын тyмэр хорёо соо бэшэ, телевизорээр бэшэ,
талада ниидэжэ байхыень хаража баясажа байна гээшэб.
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Теэд, теэд… Тохорюунууд бусаба гy? Ойро зуура хyхижэ ябаhан
намда, саашань бодомжолходомни, ехэшье обтожо баясамаар
юумэн yгы болошоно. Статистикын ёhоор hаа, газар дэлхэйн нюруу
дээрэhээ yдэр бyхэндэ нэгэ амитан, шубуун гy, yгышье hаа, ургамал
сэсэг мyнooнэй сагта хосорхысоо хосорон yгы болодог байна. Нэгэ
yдэртэ – нэгэ амитан! Жэл соо 365 yдэр. Эды шэнээн амитан, ургамал
yгы болоно гээд бодоходошье хамаагyй!! Ямар хэрзэгы, холын хараа
бодолгyй хyнyyд гээшэбибди, халаг даа…
Намар, хабарай сагта агнууриин хаhа нээгдэхэнь гээд дуулажа
байхада, шэхэндэ харшаар дуулдадаг. Тэрэ саг yдэрhoo эхилээд, тэды
шэнээн нугаhа, хyдyy, баабгай, хандагай алажа, хюдажа болохо гэжэ
газетэдэ уншажа байхадаа: «Хyн тyрэлтэн гээшэмнай байгаалиингаа
аргагyй тyргooр yсooржэ байhан баялигуудые хороожо шадангyй
байха аргагyй гээшэ гy?» – гэжэ уруу дуруу болохош. Нyгэл, hэшхэл
гээшые мэдэхэгyй, нээрээhээ «хоёр хyлтэй хохимойнууд» лэ хабди!
Hайхан хаhада хyдoo нютагаараа айлшалhан минии досоо hyyлдэнь бии болоhон шyлэгooр энэ бэшэлгэеэ дyyргэhyy даа:
Дурлаhан бугын дуунай аялгаар
Дуулимхан дайдаарни намар айлшалаа.
Хушууран шубуудууд урагшаа тэгyyлээд,
Хyнэй досоо гуниг тyрooгoo…
Хyйтэнхэн yглoo хюруу унажа,
Хорёолhон hyринyyд нойртоо диилдэнэ.
Yбгэрhэн yyлэд тэнгэреэр тэнэжэ,
Yргэн голоор манан тунана.
Аршаанта голой эрье замагтаад,
Аалихан урдана – нажар yнгэршoo.
Айдархан наhанайм yдэрнyyд yзэгдooд,
Аадарай шанга шууяан дуулдана...
Ошоhон жэлнyyд, омог нyхэд
Ооголном досоогоо – эрьен ерэhэй,
Хабарай ягаахан тэрэнгиин сэсэгyyд
Хyхын дуунаар тyргэн бусаhай...
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АЛТАН ХАРААСГАЙ – БУРХАНАЙ ШУБУУН
Хабар эртyyр, хада майлын саhанай зyг-зyгхэн хайлажа эхилхэдэ,
аянай тyрyyшын шубууд – алаг туун, ангир гээшэд аглаг эреэн дайдаараа аятай зохидоор ганганалдан, даруу зooлэн дулаан хаhын дохёо-мэдээ
асардаг гээшэ. Байн-байн, буурал yhэтэй буряад yбгэд, хyгшэдэй хэлсэдэг ёhоор, зунай эхин – могой hара (май hара) гаража ерэхэ. Урдандаа
энэ hарада улад зон газаа хээрэ арhан дэгэлдээ ороод, амар амгалан yyр
сайтар унташадаг байhан гэлсэдэг. Мyнoo саг хубилшанхай.
Байгаали хатуухантай буряад тала дайдаар юу май hарада
тэрээхэн зулгы hайхан зун гээшэ эхилшэхэ hэм, зарим yедoo hарын
хахадааршье бороо саhан сугтаа хамта бургажа байдаг. Гэбэшье hарын эгээ hyyлшын yдэрнyyдтэ гэнтэ дулаан болоодхихо.
Алтан дэлхэйн аяар хахадыень шахуу дабажа гараhан аянай шубуудай барандаа шахуу тyрэhэн, далижаhан тоонто нютагаа хyрэжэ
ерэшooд байхада, гансахан хараасгай шубуухай удааршадаг гээшэ.
Энэл жэгyyртэн жэлэй дyрбэн сагай эгээ hайхан хаhые – зохид налгай зуниие хурса дали дээрээ тээжэ, шуумай тyргooр дулаан оронhоо
– булган хамсыта буряад арадайм шyтэдэг шара шажанай Бурханай
оронhоо асаржа ерэдэг хаш.
«Алтан хараасгай – бурханай шубуухай, хyн зондо зол жаргал
асардаг, алажа, хюдажа, уурхайень эбдэжэ огто болохогyй», – гэжэ yни
холо yхибyyн наhандамнай yбгoo, эмгэйнэрэймнай, аба эжынэрэймнай хэлээшэ алтан hургаал онсо шухала удхатай байгаа. Бага наhандаа
yетэн нyхэдтэеэ хамта хэды олон борбилоонуудые, тэдэнэй дэгдээхэйнyyдые, зумбараа, охотноонуудые аргаадхаар харбажа аладаг байhан
гээшэбибди (бурхан нyгэлым зайлуулаг!), – зyгooр нэгэтэшье хараас
гайн уурхай эбдэжэ, yндэгэнyyдыень тэhэлhэнээ hананагyйб.
Хараасгайн «бурханай» шубуун хадань, буряад малша зон
хото хорёодоо шабар байрыень харажархихадаа, ехэтэ баярлаха.
Энэньшье – энэ. Харин урдандаа олонхи айлай зуhаланай гэртэ энэ
шубуухай уурхайгаа тyхеэржэ, дальбараагаа тэжээжэ, yдэр hyнигyй
гэрээрнь пишаганалдажа байдаг hэн гэхэ. Жараад оноор эдир наhанаймни yнгэрhэн хада гy, би бага зэргэ оройтожо, энээниие муу мэдэнэ хаб. Зyгooр нэгэ-хоёр айлай зуhалангай гэрэй дээдэ тооноор гy,
али ходо нээлтэтэй байдаг багахан yyдээр хоёр ехэ хараасгайнуудай
забда сyлooгyй орожо-гаража байдагые эли гэгшээр hанагшаб. Аяар
дээрэ, гэрэй оройдо (бага байхада, балгааhаншье yндэрooр харагдаха) дали, yдooр дэбдеэтэй урихан уурхайдаа дальбараанууд пиша200

ганалдажа, аба эжыгээ баяртайгаар угтан байха. Ехэ болоhон дальбараануудай унажа, гал, гуламтада шаташахагyйн тулада, уурхайнь
хажууда модоной холтоhоор гy, али хабтагайханаар хаалта хэгдэхэ.
Намар тээшээ томо болошоhон, шарахан аматай дальбараануудай
тэрэ хабтагай дээрэ hагсайлдажа hуухадань, бидэ багашуул бэе
бэеhээн yрдилдэн байжа тооложо мэдэхэбди.
Мyнoo саг хубилшанхай. Газар, уhанай муудажа, мал адуунай
хорёонуудай нютаг, гэрнyyдhээ холо болгогдожо байхада, тооhо
шорой бурьюулhан машина, тракторнуудай олошороод байхада, алтан yбсyyтэ хараасгайнуудай аятай зохид абяан, уурхай-байра хyнэй
нюдэндэ харагдахаа болижо, yсooржэ захалаа.
Нэгэтэ yнгэрhэн зун эсэгэмни, ерэн наhанайнгаа хашаада ороод
ябаhан yбгэжooл:
– Энэ зун хараасгай ниидэжэ ерээ юм гy, али yгы гy? Би юундэ хараагyйбиб? – гэжэ дуугарба гээшэ. Юун хараасгай ерэхэгyй юм
даа. Yдэр бyхэндэ ниидэжэ ябахань харагдадаг, ooрooл хyгшэржэ
газаа, хорёогоор yсooн ябадаг болошоhон хадаа эдэ шубуудые, магад, yсooн хараhан байха.
Иигэжэ бидэ hанадаг хабди. Харин yтэлhэн абамни энэ баримтые ондоохон удхатайгаар хэлэhэн байгаа хаш гэжэ, би хэзээ
хойно ойлгожо абаа hэм.
…Сагаан эдеэнэйнгээ дээжэ сyршэжэ, наран зула набша сэсэг
мэтээр абажа ябаhан буряад байгаалимнай, угсаата зоной ууган
заншалаар, заяаша эжын заабаряар yргэжэ, хаража байhан баялиг
зooримнэй, нэгэ хyнэй наhанда багтахаар богонихон болзор саг соо
иитэрээ хубилшаха юм гэжэ хyн яажа мэдэбэлэй. Эхэ зургаан зyйл
хамаг амитандашье энэ юртэмсэдэ амар заяа олгогдохоёо болинхой.
Зуун жэлнyyдэй hэлгэхэ бэлшэр дээрэ орон доторной зол жаргалтай ажабайдалай ехэ yзэгдэхэеэ байгаашьегyй hаань, нам мэтын
дунда наhатан балшар бага наhаяа yшoo сэбэр hайхан тоонто нютагтаа yнгэргэжэ, сэгнэшэгyй сэдьхэлэй баялиг болгожо гараhандаа
баяртайбди. Yндэр yргoo сансарын хэмжyyргyй холоhоо эрьелдэжэ
ябаhан газар дэлхэй дээрэхэнээ, орон нютагтаа, yлгы буусадаа yри
хyyгэднай, аша гушанарнай зол жаргалаа эдлэжэ, гургалдайн дуута гулгаа hайхан зунай эхин hарада аяар холоhоо, шарын шажанай
Бурханай оронhоо, ниидэжэ ерэhэн алтан хараасгайн хонгёо hайхан
дуу хододоо шагнажа, зyрхэ сэдьхэлээ уяруулжа байhай даа гэжэ нютаг оронойнгоо найман зyгэй эзэдтэ наманшалан мyргэебди!
1993 он
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НАМАРАЙ ЭХИНЭЙ УРГЫХАН
…Хyхын дуута hyнинyyд,
Хабарай эхин ургынууд
– гээд, мyнoo yедэ хаана-яанагyй дуулалдадаг гээшэ. Юу хэлэхэб, hайхан yгэнyyд, hайхан дууншье. Хабар, хабар… хyн бyхэнэй
зyрхэ сэдьхэлые зохид дулаанаар жэгнэдэг хаhа. Газарай ууралтан
hэрихэдэ горхонууд шарьялдаха, холын аян замhаа уянгата hайхан
дуугаа татаhаар уhанай шубууд бусаха, ара хангайгаар тэрэнгиин
ягаан сэсэгyyд «гал тyймэрoo» аhаажархиха, тоолохо болоо hаа олон
даа. Зyгooр «Хабар ерээ!» гэхэдээ бидэ буряадууд нэн тyрyyн налгай
hайхан тала дайдаарнай эртyyр мyндэлшэдэг урин hайхан ургыхан
сэсэгхэнээ дурдаадхидагбди. Юундэ хаб? Балар эртэ сагhаа нааша
байгаали хатуухантай буряад тала дайдаараа, yдэр hyнигyй тооной
бyхэли наhаараа табан хушуу малаа эрхилжэ ажамидардаг байhан
элинсэг хулинсагнай удаан унжагай yбэлэй hyyлээрхи урин hайхан
хаhын ерэхые яатарааш хyлеэдэг байhан гээшэб? Малшан хyнэй
нюдэн аргагyй хурса – yзэсхэлэн байгаалиингаа yнгэтэ хубилалтануудые халташье алдангyй хаража байдаг хадаа, хабарай тyрyyшын
ургыханай хyрьhэтэ газар дээрэ халта бултайхыень хэзээдэшье
хэнhээш тyрyyн обёоржо, hанаа дээрэhээ алдажа, адуу малайнгаа
амгалан мэндэ ондо орожо шадаhыень (!) мэдэржэ баясадаг гээшэ.
Арад зонойнгоо абари зан, ажабайдалыень hайн мэдэхэгyй зон Сагаалганай эхилэмсээр «буруу булшантай, дааган далантай» гэлдээд
лэ, мал адууhа тобир тарган ондо оробо гэлсэхэ. Февраль hарада?!
Урин дулаан сагай ерэхэнь yдыхэн дo-o, урдань yшoo хагсуу хyйтэн
хабарай hалхитай yдэрнyyд – эгээл энэ yедэ, yбhэ тэжээлэй дууhажа, шэнэ ургамал ногооной гарахаа yшoo yдыхэн байхада, мал ехээр
муудажа зободог, олоор хосордог байна. Харин апрель-май hарын
ургыхан – тyрyyшын ногоон ургамал! – одоо гээшэ олонхи малай
тyшэг тулгуури, тэжээлынь боложо шададаг, ами наhыень абаржа
тобир тэнхээ оруулдаг. Хабарай yедэ хада хyдooгooр хони адуулжа
yзэhэн хyн бyхэн энээниие гэршэлхэ байха. Ургы намнаhан хонидые
тогтоохо гээшэ, «оо!», хэсyyхэн ажал даа. Манай яhатан зон «хабар!»
гэхэдээ, нэн тyрyyн ургыхан сэсэгхэнээ hанаандаа оруулжархидаг
байhан гэжэ хэлээшымни тайлбари иимэ хаш. Зyб, нэгэдэхеэр, ургы
сэсэг – адууhа малай амин тэжээл! Хоёрдохёор.., хоёрдохёор, ургы
сэсэг, нэрээшье, баян дэлгэр сагай буужа байхада, хоншуу hайхан
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yнэрooр анхилhан, буряад тала дайдаяа шэмэглэhэн уян дэльбэтэ ургамал!. Хабар гээшэ хyнэй зyрхэ сэдьхэлэй хyйтэн сэмхэг бодолые
хайлуулжа шададаг, шэнэ эрмэлзэл, шэдитэ хyсэ, найдал, дуран – хуу
барандань асаржа шададаг. Энэнь тон зyб! Хyрьhэтэ газарай yшoo
хyсэд хайлаадyй хyйтэн зандаа байгаашье hаань, yдэр ерэхэ тума
хyсэ шадалаа эршэдэжэ байhан наранай шанга элшэ доро голой уhанай эрьеэрхи улаан бургааhадай булсагархан хyбэн гyлгэдoo бултайлгажа эхилдэгтэл, эдир залуухан хyбyyд, басагадууд – ургажа ябаhан
улаан бургааhад – эгээл энээхэн yе сагай хабарай эхин yдэрнyyдтэ
эгээл тyрyyшынхиеэ эхин дуранай элшэ хyсэндэ дайруулжа yзэдэг
хаш. Юундэ хаб? Али бидэ бултааран – хyнyyд, амитад, ургамал –
байгаалиин нэгэн ами yхибyyдынь хадаа, нэгэл бурханай yршooлooр
зyрхэ шуhанайнгаа сохисые нэгэдyyлжэ ябадаг гээшэ гyбди?
Тархи толгойгоо сайнтажа эхилhэн, табин наhанайнгаа хашаа
да ороод ябаhан би, тэрэ холын хабарай hайхан нэгэ yдэрые ходо
hанаанда оруулдагби. Эдирхэн наhанаймни эгээ hайхан yдэрнyyдэй
нэгэниинь байгаал хаш. Ахамад классуудта hуража ябаhан би нэгэтэ
амаралтын yдэр сyлoo забдагyй ажал, ажал гээд лэ ябажа байдаг аба
эжыгээ халташье hаань амаруулха гэжэ харууhалжа байдаг хонидыень туужа бэлшээридэ гаргаба гээшэб.
Шyлэглэмэл hайхан нэрэтэй Сархяагта хада. Нэгэхэн лэ долоон
хоногой урда тээ (баhа амаралтын yдэр) энээгyyр хонидоо адуулжа
ябаа бэлэйб, теэд мyнoo Сархяагтаяа би танижа яданам… – ондоо
болошонхойл! Бyхы урда yбэр, hудалнуудынь хyхэльбэр yнгэтэ хyнжэлooр – уян дэльбэтэ ургыхануудаар – хушагдашанхайл! Ямар олон
ургынууд гээшэб, яаhан гоё гээшэб! Иимэ hайхан хабарай yзэгдэл
гээшые би дахинаа наhан соогоошье yзooгyйб, мyнooшье болотор
гайхажа ябагшаб. Yшoo олон-олон хабарнууд hyyлдэнь yзэгдoo,
yшooшье олон ургы сэсэгyyдээр бyрхooгдooд байhан газар дайдые
хаража yзooб. Теэд, теэд …. Тэрэ yдэр яатарааш ургы намнаhан хонидоор намнасалдажа зобоо hэнбиб. Зyгooр мyнoo нэгэ тээ «Хабар,
ургы!» гэжэ дуулахадаал, нэн тyрyyн зyрхэ сэдьхэлдэм, зyyдэнэйм
hэргээндэ нютагайм тэрээхэн Сархяагта хада yзэгдooдхидэг…
Хyн гээшэ наhан соогоо нэгэтэ бэшэ дурлажа yзэдэг юм гэлсэгшэ, гэбэшье тyрyyшын дуран гээшэ ондоохоноор лэ толоржо байдаг хаш. Тэрээндэл адли, бага наhанайнгаа хашаанай yyдые бусахагyйгooр хаажа, танигдаагyй hонин эдирхэн залуу наhанай (хooрхэн
хyyхэнэй хара ута гэзэгээр, хyхын дуута hэрюухэн yдэшooр hонирхожо эхилжэ байгаа yе сагай) ерэжэ байхада, холын тэрэ хабарай yедэ203

хи хooрхэн уян ургы сэсэгхэнyyд мартагдашагyйгooр хyнэй досоо
yлэшoo hэн хаш.
…Yнгэрhэн намарай эхин багаар, улари hарын удаан бороогой
уhаар уйлажа yшoo эхилээдyй байхада (сентябрь hарын эхеэр), би
hархяаг тyyхэеэ дачаhаамни холо бэшэ байhан хада ooдэ ошобоб.
Yдэшэ yглooниинь hэрюухэншье hаа, yдэ багаар зунайхиhаа ooрэгyй халуун боложо байгаа. Дyтын ой тээшэ зорижо ябаhан би ута
бэшэшье hаа, урдаа нюсэгэн эгсэ yбэр ooдэнь амияа даран зyдхэжэ
ябанам. Харан гэhээм урдамни… нэгэ hонин, залуухан даа сэсэгхэн
ургажа байба? Шэнэхэн сэсэг, – энэ намарай сагта?!.. Би гайхажа
абабаб, hонирхобоб, баясабаб! Иимэ юумэн гээшые наhан соогоо
хаража yзooгyйб. Гэбэшье, байгаалида хаа-яахана yзэгдэжэ байдаг
иимэрхyy hонин ушарнууд тухай дуулаhан байнаб. Буруу юумэ хаража байгаагyй юм бэзэб гэжэ, yбдэгсooн hуужа, ургажа байhан баглаа
хyрин сэсэгyyдые шэнжэлжэ оробоб. Юун эндyyрхэбиб даа, энээхэн
ургамалые танихагyй hэн гyб, – урдамни, хэдэн баглаа хэнзэлжэ гараад байhан ургы сэсэгхэнyyд!!. Залууханууд, зохидхонууд! Намарай
ольбоной наашалжа байхада, тyрyyшын хyйтэнэй, хирмаг хюруугай
амта yзэhэн набша намаагай yнгэ зyhэеэ хубилгажа, хумиржа, шарлажа байхада… хабарай эхинэй тyрyyшын ногоон ургамал – сэн
хир дэльбэтэ сэсэгхэниие хаража байhан хyнэй досоо ямар боложо
байhыень та уншагшад oohэдoo ойлгожо, тухайсажа байна ёhотойт.
Ургамал ногооной, набша намаагай алууршадай – ерэжэ, дyтэлжэ
байгаа хэрзэгы хyйтэн амисхалта намар yбэл хоёрой – урдаhаань
эсэргyyсэн бодоhон ургамал ха гy? Байгаалиин мyнхэ байдалта табисуур, бата бэхи жама ёhыень буруушаажа, эбдэжэ байhан, энээхэн
алтан дэлхэй дээрэ хоёрдохи наhаяа эдлэхэеэ ерэhэн сэсэгхэн ха гy!
Хyнэй hooргoo, эдир залуу наhандаа бусаhандал адли…
Ургы сэсэгхэниие эльбэсэгээн удаан тэндээ hуубаб. Толгой
соомни олонхон бодолнууд ерэнэ: нэгэ бодолынь нyгooдэеэ тyрисэгээн дээрэ дээрэhээ ерэжэл, ерэжэл байгаа hэн… «Hайханши даа,
hанаа сэдьхэлым тэгшэлhэн, сэлмэг гуниг yзyyлhэн намарай эхинэй
сэнхир хyхэ ургыхан!» – гэжэ hyyлшынхиеэ баглаа сэсэгyyд тээшэ
миhэрэд гэн, hархяагаа тyyхэеэ саашаа хада ooдэ зyдхэжэ ошоо hэм.
Hyyлдэнь, энээхэн hайхан yзэгдэл нилээдгyйхэн yншэн хабhанаймни оёорто хадагалаатай байhанаа, багтажа тэндээ ядахадаа гy, бурьялhан булаг мэтэшэлэн ooдoo тэгyyлэн, шyлэгэй мyрнyyд боложо
мyндэлшoo hэн даа…
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Залуухан наhанай залитайда
Зyрхыеш дуран дайрана гy?..
Дайруулжа дуранда hогтоходош
Дэлхэй сээжэдэш багтаха,
Далайдал дошхон охиниинь
Досооhоош бурьялан бадарха.
Хyлгooтэ энээхэн сагта
Хyхын дуун баясуулха,
Хooрхэн зохидоор угтаха
Хабарай эхинэй ургыхан…
Наhанай наранай бyгтэрхэдэ
Наадан зугаа холодоно гy?..
Холодоно гэжэ hанахадаш,
Хэнзэлжэ гараhан сэсэгхэн
Холын хабарай yедэхи
Хyхюун хаhые hэргээнэ.
Наадан намдаба гэхэдэш,
Нyлoo yгэжэ хyлгooнэ,
Найдал асаржа жаргуулна
Намарай эхинэй… ургыхан!

ЗУЛГЫ HАЙХАН ЗУНАЙ ХАHА
Хyйтэн шэрyyн байгаалитай буряад орон нютагта байршадаг бидэ
яатарааш энэ сагые хyлеэдэг гээшэбибди. Нээрээhээ зунай хаhа hайхан
даа, зyгooр хэзээнhээнь, хаанаhаань эхилжэ энэ сагай ерэhые тоолохо
болоно гээшэбибди? Бyмбэрсэг дэлхэйн бyгэдэ арад зоной тоолодог
июниин нэгэнhээ гэжэ гy? Yгы ха даа, yргэн ехэ байгаалида ooрын саг
гэжэ байха, тэрээнhээ гадуур гyрэн бyхэнэй газар дайдаарнь, манай буряад ороной тала дайдааршье, мyн лэ ooрынь саг, тоо байлсаха.
Би гэхэдэ, манай газаагуур зунай ерэhые бурханай хайра – хараасгай шубуухайн холын аян замаа дабажа хото городой гэрнyyдэй дээхэнyyр дyyелдэжэ эхилхээрнь мэдэдэг хyм. Эдэ hайхан
шубууднай олонхи аянша шубуудта ороходоо, хэндэшье, хаанашье
мэдэгдэнгyй, гэнтэл нэгэ yглooгyyр бии болошоод байхал даа. Энэ
сагынь манай Улаан-Yдэдэ май hарын эгээ hyyл багаар – 25-27-ой
yдэрнyyдтэ yзэгдэдэг юм. Би yнинэй энээнииень мэдэхэ болоhон хадаа, эдэ yдэрнyyдтэ эдэ шубуудаа хyлеэдэг болошоhон хадаа, yглoo
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бyхэндэ ажалдаа гэжэ гэрhээ гарахадаа, hонирхожо, yндэр байшан,
гэрнyyдэй оройгоор хараашалаал юм бэзэб. Харин хooрхэн hайхан
хараасгай шубуухайнгаа тyрэhэн тэнжэhэн «тоонто» нютагаа бусажа ерэшooд, хyхэ тэнгэриин тээ доохонуур хyхилдэн, пишаганалдан
намсалдажа, наадажа байхыень харажархихадаа, досоогоо хyлгэжэ,
хyлoo хyнгэдэжэ, ажалдаа орожо ерэшэхэдээ суг ажалладаг нyхэдoo
«Зунай эхин hараар, зулгы hайхан хаhаар!» гэжэ амаршалдаг хyм
(Бyри yнэн дээрэнь хэлэхэ гээ hаамни, би, юундэб даа, хyдoo хараас
гайнуудта (деревенские ласточки) ехэ дуратай хyм, харин дээрэ дурдаашаднай городой хараасгайнууд гээшэ ааб даа («городские ласточки», yгы hаа – «стрижи»).
Саашаа… Саашаа гэхэдэ, yнэхooрooшье гурбан hара соо жаргахабди даа. Байтараа хyрьhэтэ алтан дэлхэй хyсэ шадалаа эршэдэжэ,
бууяжа, бамбалзажа, yргэн тэнюун тала дайдаяа yнгын hайхан ургамал сэсэгyyдээр хушажархиха. Июнь hарын хахадhаа эхилжэ
улаан ташаргана улаалзай сэсэгyyд буряад талаяа бyрхooжэрхихэ.
Мyн энэл yеэр шиигтэй зooлэн газараар, гол бургааhанай захаар гоё
hайхаараа талын улаалзай сэсэгhээ нэгэшье дутахагyй бадма ёнхобо
булайхан гоёор ягааржа харагдаха. Ямаршье hайхан yзэгдэл гээшэб!
Июнь hара гээшэмнай буурал сагаан yhэтэй буряад yбгэд хyгшэдэй
хэлсэдэг ёhоор hаа, морин hара гээшэл даа, yгышье hаа, миин юрэнхы
ёhоороо – мангирhата hара. Арадай аман yгэ аргагyй сэсэн, тоб байса таажа хэлэгдэhэн yгэ. Энээхэн сагта голой мангирые ехэ багагyй
зон тyyхэ. Халтал хожомдоо hаа hалаа гээшэш, – мангир годойшоод,
амта шyyhэеэ алдаха. Yхибyyн наhандаа ябахадаа нилээд мангирай
гашуунhаань, ааг ехэhээнь «уйлалдажа» ябаад тyyгшэ hэмди.
…Эдеэшэжэ, амта хyсoo абажа байhан ая гангын, арса, жодоо
гой yнэрэй анхилшахада арюухан yнэртэнь hогтохош, тала дайдынгаа баялигтань баясахаш! Харин yргэнooрoo хоёр гурбан алхам болохо багахан горхоной дулаан уhандань наранай зyг орохоо байхын
урдахана орыш, шунгыш, нюур гараашье халта норгоод абыш, аршаандал тунгалаг сэбэр hайхан уhыень альган соогоо удхажа уугыш,
– ондоо шамда юун хэрэгтэйб?! Зарим yедoo hанахаш, энэл ха гy даа
тэрэ амидын жаргал гээшэнь: хyн боложо тyрэhэн, мyндэлhэн тоонто нютагаа эрьежэ ерэшooд, бага балшар наhандаа yетэн нyхэдooрoo
yдэрэйн yдэртэ хyхэ ногоон болотороо голой хyйтэн уhан соо шунгажа гy, али эрье тойрон шарай нюсэгooр гyйлдэжэ, сахилза соогуур
дайн байлдаан хэжэ гy, али хоргодолсожо наадажа yнгэргэhэн, баяр
жаргалаар билтарма yхибyyн наhаяа hанан hанан, мyнoo hаншагhаа
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сайжа эхилшэhэн ши энэл голойнгоо эрье зубшан гэшхэлжэ ябахадаа?.. Тэрэл горхохон шолшогонон урдана, тэрэл тон дyтын газар
дайда, хада хyндынyyд, багахан болдог, дэгнyyл, сэнхирхэн сэсэгээ
дэлгээд байhан сахилзашье хyрэтэрoo тэрэл хэбээрэн мэтэ, теэд…
теэд, энээхэн хугасаа соо ямар ехэ уhан урдаа гээшэб…
Июль hара – хонин hара, yгышье hаа, хура hара. Хура бороо, аадараар элбэг hара. Би мэдэгшэб, шииг нойто, ара модо элбэгтэй газарта аадар мyндэрэй бараг байхада, нюсэгэн хуурай талада – хай даа!.
гайтайхан даа, тэнгэриин дуун, залингайнь шанга гээшэнь. Мyндэрэй
томониинь зарим yедoo гулабхаагай, тахяагайшье yндэгэнэй шэнээн
томо байха. Зyгooр, тиимэ шанга тэнгэриин дуунай, сахилгаанай байгаа хадань, яатарааш hyyлдэнь hолонгонь тодо гээшэб! Аргагyй!
Хура hарада бyхы амитад, шубуудай хyндэл адли «yри хyyгэдээ»
тэжээжэ, томо болгожо байха yе сагынь. Эдээхэн «yри хyyгэдынь»
– дальбараануудынь – хайратайханууд, хooрхэнyyдшье гээшэнь аргагyй… Хyхын дуун yшoo хонгёо зандаа, талын дууша булжамуур
шубуухай мyн лэ дуранайнгаа охиндо садаагyй – хyхэ тэнгэриин
хyхэhoo буухаа hананагyй. «Хyхы шубуун жаран yдэр донгододог
юм», – гэжэ эжымни багадамни хэлэжэ байгша hэн.
Гэбэшье, нэгэл мэдэхэдэ, зунай охин yнгэршooд, набша ногооной yшoo амта шyyhэеэ алдаагyй байхада, сабшажа, хуряажа абаха
сагынь тулгардан ерэшooд байха. Зунай hyyлшын август hара. Зyyн
зyгэй арадуудай литын ёhоор hаа, бишэн hара гээшэ энэмнай. Харин
мyнooхи сэсэн мэргэн арадаймнай yгын удхаар hаа ooлжэн hара,
yгышье hаа yбhэ сабшаха hара гэгдэдэг байhан урдандаа. Мyнooнэй
зон иимэрхyy юумые хаанаhаа мэдэбэ гээшэб, халагламаар.
Yбhэ сабшалгын yе. Хyдooгэй зоной эгээ шухала, эгээ хэрэгтэй,
эгээ хyндэ ажалынь. Бидэ, хото городто байдаг «амитад-айлшадтал»
адли тала дайдаяа магтажа, байгааляараа hайхашаажа байха сyлoo
саг гэжэ тэдэ зонуудта энэ yедэ оройдоошье байхагyйдoo магадгyй.
Yбhэ сабшалган… Хyндэшье ажал hаа, хyнэй досоо нэгэ ямар бэ
даа hайхан yзэгдэл тyрyyлдэг хаhа. Хэды бухал шэрэгдээ гээшэб…
Hyyлдэнь, бага зэргэ бэежээд ябахадаш, yглooнэй наран зyyн набтар
хадын дээхэнyyр зyг зyгхэн бултайжа захалба гy yгы гy, бyхэ нойр
тоо дарагдаад баатар бyхooр унтажа хэбтэhэн залуухан таанадые
ехэшyyл баагаар шахуу бодхоожо, yшoo уhа, шyyдэрээр элбэг yбhэ
ногоо сабшуулхал даа. Зyгooр ажалай yдэрэй дууhахада, хэды эсээд
байгаашье hаа, орой болотор тyyдэгэй захада залуушуул хyхюун зугаа гаргажа, «Унтагты, yглoo yглooгyyрынь бодохогyй аад», – гэжэ
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мyнooхи ахатан зондоо хараалгажа байхаш. Байhан даа, байhан, эдэ
бyгэдые мyнoo hанахадаа, яатарааш залуу, омог дорюун ябагдаа
hэм гэжэ дээрэhээ нэгэ ехэ hанаа алдаад абахаш. Обоолотой бухалай гy, али шинии ooрыншни хара хyлhoo адхажа аяар тэрэ дээрэ
хyрэтэр шэдэлсэhэн томоhоо томо hyриин yбэртэ hуугыш, одоо гээшэ, хуурай hайхан ногооной yнэрhoo амтатай yнэр хаанашье yгы
мэтэ бологдошохо… Эгээл энээхэн yедэ дyтын шэнэhэн ойн захаhаа
дyyрэн эдеэшээд байhан гyлзooргэнэй хангалтама yнэр анхилшаха.
Гyлзooргэнэhoo амтатай жэмэс гэжэ манай энээгyyр бии юм аал?..
…Намар болотор yшooл yдыхэн байха. Дyтэлooдшье байбалынь
бидэ яаруулжа яахабибди. Зулгы hайхан зумнай шадаал hаа маанадтаяа yшoo байлсаг лэ, бидэнээ баясуулаг лэ гэжэ hанажа ябахаш. Тии
мэhээ би таанадаа, буряад арад зоноо, бурханай хайра – хараасгай
шубуухайн холын аян замаа дабажа, тyрэhэн тэнжэhэн «тоонто» нютагтаа «Зун ерээ!» гэжэ дуулгаhан, мэдyyлhэн сагhаань хойшо тохёолдожо байдаг hайхан жэгyyртэ сагаар амаршалжа, хyн бyхэн шадаха,
болохо зэргээрээ баясажа баярлажа, налайжа нааршаажа, амаржа
сэнгэжэ, бэеэ арюудхажа хододоо байхыетнай хyсэхэ байнам…
Буурал эсэгын бууса эрьежэ
Буряад талын дундахана зогсоном,
Балшар наhан, нyхэдoo дурсажа
Булжамуур шубуухайн жэргээндэ дашуурнам.
Аадарай hyyлээрхи hолонгын доро
Анхилаад арюунаар ямар hайхамши,
Хyйhooрoo холбоотой хyрьhэтэ дайдамни,
Хyлoo шоройдоhон хyдoo нютагни…

НАЙМАН YНГЭТЭ HОЛОНГО
Шанга аадарай hyyлээр шадал мэдyyлжэ толорhон yнгэтэ hолонго, Абай Гэсэрэй агта мориной алтан тахадал элшэ туяагаа хyхэ
номин тэнгэриин хyбoo огторгойгоор сасажа, хyнэй досоо яатарааш
хyхюун баярай хyлгoo тyрyyлдэг гээшэб.
Долоон yнгэтэ hолонго. Бороогой hyyлшын дуhалнуудай yшoo
болёодyй байхада, тосхоноймнай зyyн тээхи Сагаан-Толгойн оройдо толотожо байhан yзэсхэлэн hайхан hолонго бариха hанаатай, 5-6
наhандаа ябаhан би yетэн нyхэдтэеэ шаг шууяа табилдаhаар тиишээ
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гyйлдэн ошодогоо элихэн hанагшаб. Амияа абажа ядан, yндэр добын
оройдо гарахадашни, hолонго арай шамай хyсэгдooгyйхэн байха,
тиихэдэнь тээ саанахана байhан yшoo нэгэ yндэршэг добуун дээрэ
ошоол hаа, одоо тэрэниие барихабди гэжэ этигэhэн бидэ, шиигтэй
ногоон соогуур yмдэнэйнгoo тyриинyyдэй шал нойтон болошоод
байгаашье hаань, тэндэhээ саашаа харайлдан ошодог бэлэйбди…
Аажам тэнюун дэлхэй дээрэ ажамидаржа hууhан бидэ yршooлтэ
yндэр тэнгэриин yргэhэн yнгэ бyхэниие yдэрэй yзэгдэлнyyд соо yзэжэ,
эльгээ нимгэржэ, сэдьхэлээ сэнгээжэ байдагбди. Yнэхooрooшье, газар дээхэнyyр тоолошогyй олон yнгэ зyhын дайралдадагшье hаань,
тэдэ бултааран hолонгын долоон yнгэнyyдhээ эхиеэ абажа таhаржа,
олошоржо саашаа ошодог ха… Шаргал улаан наран, хyхэ номин
тэнгэри, элдин ногоон дэлхэй, сайбар боро морин, сэгээн сэнхир
хада уула, гол горхон гэхэ мэтэшэлэн шyлэглэмэ hайхан yнгэ-зyhэ
yгэнyyдые буряад арад зон хэлэ хooрэлдooндoo хэрэглэдэг гээшэ.
Зондо заяандаашье харагдажа yзooгyй ямаршьеб нэгэ уран
бэлигтэй зураашанай зуражархиhандал, зунай зулгы хаhада hолонгын бyхы yнгэтэ будаг-сэсэгyyдээр буряад дайдын тала нуганууд бyрхooгдэшэдэг. Алтанхан намарай аалихан газаа хyрэжэ
ерэшэхэдэ, тэрэ бэрхэ зураашамнай байгаалияа ондоо гоё hайхан
шэрээр шэрдэжэ захалшаха. Yбэл, хабартаа, удаань hooргoo дулаан
yдэрнyyдэй hубарилдан ерэшэхэдэшье, амар заяа yзэдэггyй Байгаали-зураашан дyyрэжэ дундаршагyй ажалаа хэжэл-хэжэл байха.
Бурхан багша Бyмбэрсэг Дэлхэйе бyтээн зохёоходоо, гэгээн
тyрэлтэ Гэрэл-Наранай элшэ туяаhаа мyндэлжэ доошолhон долоон
hайхан yнгooр yе мyнхэдoo бадаржа байхаарнь бyтээhэн ха. Тиигэжэ
hанахаар. Теэд, yнэн дээрээ, тиимэ юумэн гэжэ байдаг юм аал? Мyнхэ бахим байдал гээшэ сансарын hайхан орондошье, байгаалиин
байра-байдалдашье, мyн хyнэй ажабайдалдашье ходо hайханаар толоржо, толотожо байдаггyйл ха.
…Муу hайн хоёр нэгэ мyртэй, сугтаа хамта урилдажа ябадаг.
Yнгэтэ hолонгын yнгэ зyhooр газар дэлхэйн хубилжа, мyн хyнэйшье
досоо дэмбэрэлтэ hайхан эрмэлзэлэй тyрэжэ байхада, хёморгооной
хатуу харша нэгэ yнгэ эндэ, яахыншье аргагyй, хабшуулдажа оролсожо байхал даа. Тиимэ, аргагyй. Ямархан yнгэ-зyhэб гэжэ гy? Тэрэ
золигон хёморолой, харанхын, хараалай Хара yнгэ гээшэнь! …Харанхы hyни, хара тyймэрэй утаан, харалган hалхита yдэр. Хара hанаан,
хара муухай хараал-шэрээл, хара зоболон yбшэн гээдшье байлсаха.
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ханаа гансата залгижа шадаха yнгэ! Yнэхooрoo гэжэ гy? Тиимэл хаш,
хамтараадшье бултанайнь оролсоо hаа хyсэн хyрэхэгyй хэбэртэй. Зyгooр hолонгын захаар, сэгээн хyхэ тэнгэриин уудам соо энээнэй урдаhаа эсэргyyсэн бодохо, тэрэниие даража, диилэжэ шадаха ондоо
yнгэ олдохогyй гэжэ гy? Баhал yгы хэбэртэй. Байгаалиин табисуурые
бидэ яажаш хубилгажа, эбдэжэ шадахагyйбди – хайшаншье гээ hаа
тэнгэриин хyбooдэ долоон yнгэтэ hолонго толотожо байдаг.
Байгаалиин табисуур… зyб, бахи бyхэ, эбдэжэ боломоор бэшэ
табисуур… Теэд… теэд бидэ хyнyyдбдил!! Байгаалиин эхэ зургаан
зyйл амитадай магнай таладань, дээдэ захадань байжа байхаарнай
гэжэ Бурхан багша анхан сагhаа нааша хyн тyрэлтэниие «зохёогоо,
бyтээгээ» бэшэ аал? Бэшэ табандаа оробол уураг тархи соогоо ухаан
бодол болбосоруулжа шададагаараа илгаржа байдаг бэшэ аалди?
Тиимэ ха. Одоо тиимэhээ бодожо yзэебди. Аадар бороогой hyyлээр
агаарынь арюухан, сээжэ сэлмэг, ухаан бодол hонор байдаг лэ.
Долоон yнгэтэ hолонгоор баясажа шадаабди – энэ hайн. Долоон
yнгэтэ hолонгын будаг-шэрэ бyхэниие газар дээгyyр оложо шадааб
ди – энэнь yшooшье hайн. Иигээд yншэн хабhанаймнай yнсэгhoo
бурьялан ooдoo гаража байдаг залиршагyй эрмэлзэл, ухаан бодолой
дyyрэшoo hаань… yнишье болонгyй hooргoo унажа, yхэр малhаа дутуугyй амитад боложо хосорхобди.
Хyндэл адли хyн байжа, hyнэhэ hyлдэеэ дээрэ yргooд ябаха гээ
юм hаа, элинсэгэйнгээ, эхэ эсэгынгээ заяаhан элэшэгyй заршам заа
баринуудыень сахин, дyyргэн, yргэлжэлyyлэн саашань, бурханай
хайраар yршooгдэhэн буян хэшэгтэй энэ наhаяа бузарлангyй ябахаа
оролдохо ёhотой хабди! Тиимэ, тиихын тула…
Yгы даа, таанад юун гэжэ hанаха байнат, зyгooр би Yндэр
тэнгэриhээ yршooгдэhэн yшoo нэгэ yнгэ, эгээл yнэтэй сэнтэй yнгэ
ooртoo оложо шадааб! Энэ yнгэ hолонгын yнгэнyyд соо байлсаhан
аад, yгы… yгы… досоонь, дундань бэшэ, дээдэ захадань байлсаhан
аад, гансал маанадай нюдэндэ харагдадаггyй гээшэ. Энэ yнгые таанадшье oohэдooн тэнгэриин сэлмэгтэ оложо шадаашьегyй hаа, газар
дээхэнyyрээ олоор оложо шадахалта. Гоё hайханаараа ямар нэгэн
yнгэнyyдтэ, жэшээнь, улаан, хyхэ, сэнхир гэхэ мэтэшэлэндэ, булигдахадаашье магадгyй, зарим арад зондо ехэ тоогдодогшьегyй байхадаа болохо. Харин монгол туургата арад зон эртэ урда сагhаа нааша
энээхэн yнгые олон тоото yнгэнyyдэй дээдэ таладань дэнзэ, дээжэ
мэтэ абажа, yргэжэ ябадаг юм! Ямар yнгые дурсанабши гэхэдэ, – суута hайхан Сагаан yнгые!! Тиимэ, yнгын саана yнгэ байдаг!!
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Сагаан yнгэ!.. Эгээ yнэтэ-сэнтэ сагаан yнгэ!.. Сагаан сэсэгхэн,
сагаан сахюур шулуун, сагаан эдеэн, Сагаан hара, саhан сагаан сэдьхэл… О-о, тоолохо болоо hаа, олонхон даа! Эдээнhээ yнэтэй сэнтэй
зyйлнyyдые арадайм алтан абдарышье уудалаа hаа олохогyй байхат!
… Саhан сагаан сэдьхэлым
Сагаа hараар арюудхан
Сэгнэн дууем дурсаарайт.
Сэнхир номин Сэлэнгын
Сэсэг ногоон эрье дээр
Сэдьхэн намаяа hуугаарайт.
Эдэ мyрнyyдые Буряадаймнай бэлигтэй шyлэгшэн Даша Дамбаев шyлэг-номойнгоо эхиндэ гоё гэрээд yгэнyyд болгожо маанадтаа
орхиhон. Харин нyгoo шyлэгшэниинь, манай Зэдэ гол тоонтотой,
Д. Дамбаевтал адли минии эгээ дуратай уран зохёолшодой нэгэн
болохо, Даша-Дабаа Мункоев энэ yнгые мyн лэ hайханhаа hайхан
yгэнyyдээр тyyрээн магтаhан. Шагныт даа:
«…Толгойн yhэн хара гy, тодорходоо сагаан юм, hанаан сэдьхэл
хара гy, хайлахадаа сагаан юм, эрбэлзэгшэ нюдэд хара гy, энеэбхилхэдээ
сагаан юм, амин бэеымнай холбооhон араг яhаншье сагаан юм.
Сагаан, сагаан дэлхэй дээрэ сагаан аарсаяа амсаhаар, сагаа тоолон
дуулаhаар, сагаанаар ябажа yнгэрхэб. Нараа тойрон жороолhон наян сая
тyбинyyдтэл, голоо гороолжо эрьелдэнгyй, горьхо умбахаяа айнгyй, ехые
хомхойржо hарбайнгyй, багые шамарлажа голонгyй, уйтан харахан
нюдэндoo уйдхар гуниг шэнгээнгyй, ярагай сагаан бэедээ ядарал зоболон
халдаангyй, агаар мyнхэ огторгойнгоо аялга дууниинь шэнгеэр, амидарал
сагаан дэлхэйнгээ баяр жаргалынь шэнгеэр, уйдхар гашуудалынь шэнгеэр,
нёлбоhониинь шэнгеэр наhаяа эдлэн ябахадаа, саадахи дабаанай хаяада гy,
саадахи дабаанай оройдо гy, саадахи дабаанай саанань гy – сагаан болзороо дyyргэжэ, саhан шэнгеэр хайлахадаа, yбсyyн дээрээ yргэhэн yлгэн эхэ
газараа yриин мyнхэ энхэрэлээр yнсэн, тэбэрин унахальби.
Наhан иигээд дyyрэхэ бэшэ: наран мандажал байха, найдал мyндэл
жэл байха, хyyгэд тyрэжэл байха, хyгжэм зэдэлжэл байха…».
Ямар гайхамшагта yгэнyyд, ямар гайхамшагта бодолнууд гээшэб!?
…Hайхан hолонгын yнгэнyyдые харанхы хара hyни бyхэлеэр
залгижа шададаг гэлсээбди. Магадгyйшье. Харин сагаан yнгэ диилдэдэггyй, диилдэхэшьегyй! Хагсуу хyйтэниие, харалган yдэрые, хара
hyниие гэрэлтэ гэгээн Наранhаа доошолhон Сагаан элшэ хyсэн лэ
диилэжэ шададаг! Аргагyй! Сэлмэг Сагаан yдэр гэжэ аргагyй ерэдэг!
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…Зyгooр энэмнай байгаалиин байдалай, байгаалиин сагаан хyсэн
гээшэ ааб даа. Харин тиихэдэ, хyнэй ажабайдал, ажамидарал соо мyн
аргагyй дайралдажа байдаг, тугаарай бидэнэй дурсааша, тэрээхэн,
хyнэй хара hанаанай, хараалай, харын байдалай хyсые юун диилэжэ
шадаха болоноб теэд?!
…Yнгын саана yнгэ байдаг гэлсээ гyбди! Тиимэ. Тиихэдэ, хадануудай саана хада, хyлэгэй саана хyлэг, хyнэй саана хyн байдаг гэлсэдэг. Зyб лэ ха! Тэрээхэн ахир Харын хараалай, хара hанаанай хyсые
Сагаан hанаанай сэбэр арюун хyсэн диилэжэ шадаха!! Аргагyй! Hайхан
хyнэй досооhоо бадаржа байhан «саhан сагаан сэдьхэл» хаанашье
хаагдангyй хара hyниин тэнhээшье харагдажа байдаг бэшэ аал?!
…Эхынгээ умай сооhоо унаhаар, амтан маамааень хyхэжэ, арюухан Сагаан hyеынь (!) амталан hороhоор хyн боложо тэнжэhэн бидэ
yе наhан соогоо энэ hайхан yнгэ-зyhые эгээл шухала алтан hабагшаараа, ухаан эрмэлзэлээрээ сэбэр сарюун hyлдэ тэмдэг мэтэ дээрэ yргэн
абажа ябаа hаа, yргэн ехэ дэлхэй дээрэхи yй тyмэн арад зоной дунда сэсэн ухаан бодолоороо, hонор hэргэг дорюунаараа, эльгэ зyрхэ
нимгэнээрээ, эжы абадаа хyндэшooрoo, энхэ тайбан байдалаараа, yри
хyyгэд hайханаараа, газар уhа сэбэрээрээ, гал гуламта бyхooрoo, юугээрээшье доройтонгyй, дээдын дээхэнyyр ябалсаха байгаабди. Бодожо байябдил буряад арад зон, суута hайхан Сагаан yнгэ тухайгаа!!
…Зулгы hайхан зунай сагтахи долоон yнгэтэ hолонго… yгы,
yгы… долоо бэшэ… найман yнгэтэ hолонго, зуун найман зула мэтэ
Yргoo тэнгэриин yндэрhoo yе мyнхэдoo буряад hайхан дайдаарни
бадаржа байг лэ!!.

ХАБАРАЙ ЭХИН
Yбэл, хабар, зун, намар – ашата ехэ Байгаалиин yринэр хyyгэдынь.
Ямар Эхэ хyyгэдээ муу-hайгаарнь илгажа байхаб? Yнэхooрooшье,
Байгаалида муу шэнжэ уларил, yе саг гэжэ байдаггyй – хуу барандаа
онсо табисуураар hайханууд. Тиимэ. Гэбэшье, гэбэшье… эндэ Байгаа
ли, харин бидэ хyнyyд хадаа мyн лэ ooр ooрын абари зантай, имагтал
Байгаалиhаа, Бурханhаа ганса хyндэ гэжэ yгтэhэн онсо ондоо илгаа
-табисууртай зонууд байхабди. Газар дэлхэйн нюруу дээрэ ажамидаржа байгаа зургаан тэрбyyн (миллиард) зоной хэнииньшье хэнээ
дахинаа дабтажа, дуряажа шадахагyй юм гэлсэгшэ – нюур шарайгаараашье, ухаан бодолоороошье, абари зангаараашье…
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Hаяхан нэгэ газета сооhоо хитадай мyнoo yеын мэдээжэ уран
зохёолшон Ван Мэн гээшэ унжагай уhан бороо, аадар мyндэртэ ехэ
дуратай юм ха гэжэ мэдэбэб. Hонин бэшэ гy? Яахаб теэд. Ородой
агууехэ шyлэгшэн А. Пушкин ашата байгаалиингаа унтаржа байгаа
хаhада – алтан шаргал намарта аргагyй дуратай байhан гээшэ.
Би гэхэдэ, – хабарта дуратай хyм. Теэд баруун тээгyyрхидтэл
адли манай эндэ юун март hарада ёhотой тэрэ хабар гээшэнь ерэшэхэ hэм (зарим hyниндoo 30 градус хyйтэншье боложо байхадаа
магадгyй), гэбэшье апрель hара… О-о! – хэлэшэгyй гоё даа! Ехэнхидээ апрель hарын hyyл багаар! Магад, энээхэн yедэ минии ooрымни
энэ алтан дэлхэй дээрэ мyндэлшэhэн хада гy?..
Энээхэн сагта газар дэлхэймнай, буряад yргэн тала дайдамнай
удаан унжагай нойрhоо hэрижэ, унтари хyнжэлoo сэлижэ, урихан зохид дангина басаганай хyхюун харасаар энеэжэ эбhээлhэндэл, ууралтаhан, манатаhан гол горход, намаг нугаараа аяар холын аян замhаа
мэнэ-мэнэ ниидэжэ ерэшоод байhан аянай hайхан шубуудые суглуулжархёод, аргагyй зохид дуран-дуугаараа, арбайса задараад байhан
бургааhад, мододой гyлгэд-хyбooгooрoo, арюун зooлэн амисхал агаараараа, шолшогонон урдаhан хайрам уhаараа хyн бyхэнэй зyрхэ сэдьхэлые хайлуулан, хyхюулэн байдаг лэ. Жэгтэй хаhа! Ангир шубуунай
аялга дуу шагнажа байхаhаа yлyy юумэн энэ yедэ байха аал? Тэнгэриин
тэндэ гарашоод тогтон торонгyй шэдитэ yдэрэй шэнэ дуу хангюурдажа байhан буряад талын Хаан-шубуун – булжамуурай жэргээнhээ yлyy
юумэн энэ yедэ байха аал? Байд гээд, ургыхан задарха, хyхын донгодоон эхилхэ… Ойлгоно гээшэ гyт, таанад!? Шара улаан хyзyyтэ ангир шубуудай ганганалдаан, багахан хooрхэн булжамуурай жэргээн, hальхай
хyхюу хyхын донгодоон… – булта дуран тухай дуулаха, дууран байhан
буряад тала дайдынгаа дэлгэнэжэ-хyбхэлзэжэ байhан тухайнь дуулаха,
hэриhэн ута hорьмоhотой урихан «Хyyхэндэ – эдирхэн Хабарта» баг
лаа хyхэ сэсэгyyдээ бэлэглэхэ! Юу хэлэхэб yшoo?.. Тэрэнги сэсэглэхэ,
дабирхайhаа yшoo hалажа yрдеэдyй набшаhад наранда ялалзаха. Тоолошогyй, тооложо барагдашагyй хабарай yдэрэй hайхан yзэгдэлнyyд!
Тиибэ яабашье тэрэнгиин сэсэглэхэ, ая гангын, арса, жодоогой эдеэшэжэ эхилхэ сагынь yшoo yдыхэн, май hара холохон. Бидэ бy яараябди,
yрдихэбди, yшoo дуран соогоо, зоргон соогоо иимэ hайхан yдэрнyyдтэ
налайтараа ямбалуулжа байхабди. Харин мyнoo би хабарай эхин тухай
бэшэхэ гэhэн аад, бага зэргэ хадууржа, яаража байна ха гyб?..
Хабарай эхин гэхэдэшье хайшаа юм, тиимэшье таарамжатай бэшэл ха эндэ, теэд…
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Февраль hарын хахадлаашье yгы байхада, би нэгэтэ, Кировай
гудамжын хажуудахи yхибyyдэй поликлиникада ороhон аад, удааршаhан нyхэрoo хyлеэжэ, газаань яhала удаан зогсобоб. Yдэрэй саг.
Би эндэ урагша хойшоо, зyyн баруун тээшээ яаралгyй алхалнаб, байра дээрээ зогсоноб. Гэнтэ хажуудаханамни «тос» гэhэн аалин абяан
дуулдахадал гэбэ. «Шубуухай гy?» – хажуудаа байhан хасуури ooдэ
хараашалбаб. Yгы хэбэртэй. Байтараа баhа – тос!.. Харан гэhээм,
гэрэй оройhоо дуhал дуhажа байба. Дуhалшье гэжэ даа, – арай-
арайхан гэжэ шиферэй хоорондуур сэлсэгэнэн бии боложо шадаhан
уhахан удаан болоhон хойно yдэрэй гэрэлдэ ялагас гэн, газарта, бамбан зузаан хyр дээрэ унажа байба. Унажашье байгаа гэхэдэ баhа буруу – нэгэ хэдыхэн лэ дуhалнууд. Тос.., тос.., дуhал.., дуhалхан.., баhа
дуhал… Арай гэжэ арба гаран дуhал тооложо шадабаб. Тиихэдээд
лэ, удаара удаарhаар эдэмнишье тогтошобо. Урда тээнь саhа хонхойлгожо газарта ехээр унашаhан юумэниньшье харагданагyй. Минии эндэ ерэжэ тогтохын урдахана, yyлэнэй хоорондоhоо бултагад
гэжэ шадаhан yдэ багаархи наран энэ гэрэй yбэрэй оройдохи саhые
халташье hаань хайлуулжа шадаба гээшэ. «Теэд яагааб?» – гэхэдээ
болохо эндэ заримашуул. – Наранда хайлаhан уhан гэрэй оройhоо
гоожоол юм бэзэ. Yдэрэй юрэнхы yзэгдэл»… Yгы ха даа! Энэ yедэ
минии толгой соо ондоохон бодолнууд ерэжэ байгаа hэн…
Зyб, yhэеэ сайжа эхилжэ байhан наhан болотороо хэды оло дахин хyнэй наhые тооложо гараhан хабарнуудые угтаабиб, хэды оло
дахин хабарай эхиндэ yбэлэй уйлан-хайлан урдажа эхилхые хаража yзooбиб? Тоолошогyй. Зарим дулаан сагуудта январиин hyyл
багааршье тyрyyшын дуhалнууд гэрэй оройhоо урдаhан байгша.
Зyб, урдашаhан, холол урдашаhан… бидэ ходол хожомдошоhон
байхабди… СССР гyрэнэй байхада Белоруссиин суута «Песняры»
ансамбль хабарай иимэрхyy yзэгдэл тухай иигэжэ дуулажа байдаг
бэшэ hэн гy: «Опозданием мы наказаны, что слова любви поздно сказаны… за полчаса до весны» гэжэ байжа. Hанаба гyт? Yнэхooрooшье,
хабарай тон тyрyyшын yзэгдэлhoo бидэ ходол хожомдошоhон, нэгэл
мэдэхэдэшни – хэзээниинь байhан юм гэхээр – гэрэй хушалтын доохонуур хайлаhан саhан (сосульки) тогтошонхой байжа байхал даа.
Зyгooр… зyгooр… энээхэн удаа би хожомдоогyйб! Наhан соогоо
тyрyyшынхиеэ! Хабарай эхинэй тон тyрyyшын (!) yдэртэй, час, минута, секундатайньшье уулзажа шадаба хаб! Оройдохоноо тyрyyшын
арбан дуhалханиень хаража шадааб! Хото городой зонуудhаа бултанhаань тyрyyлжэ! Тиигэжэ hанахадам – hайхан даа!
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Теэд иигэжэ бэшээдшье байхадаа би эндэ баhа эндyyрнэ хаб. Хабарай тон тyрyyшын yзэгдэлые, багаханшье hаа амисхал дулааень,
эгээ уридшалжа «эмээл дээрээ жаргаhан малшан хyн» обёордог юм
гэлсэгшэ. Аргагyй! Буурал сагhаа нааша байгаали уларилтаяа тон
нягта холбоотойгоор ажамидаржа байhан буряад-монгол арад зон
ехэ hyбэлгэн hонор, хурса хорон нюдэтэй, hонор шэхэтэй байhан.
Тиимэhээ энэ удаагуур, би хyдooгэй малшан хyнииел урдаа табихамни, хайшаншье гээ hаа, эдэ зон лэ намhаа тyрyyлжэ энэ жэлэй хабарай
нэгэ тyрyyшын гайхал-yзэгдэлыень хаража, оложо шадаhан байха.
Хабар, хабар… Хyнэй уташье бэшэ энээхэн наhан соо хэды дахин эрьелдэн ерэжэ, дулаа нyлooгooрoo зyрхэ сэдьхэлые жэгнэжэ,
уяруулжа байдаг гээшэб? Yшoo нэгэ хабар шамда yзэгдэбэ, yшoo
нэгэ жэл наhан дээрээ нэмэбэбди гэхэдэшье болохо. Хyнэй досоо
ходо hайхан, сэлмэг байгдадаггyй; байгаалидал адли намар, yбэлнyyд досоош yзэгдooд лэ yнгэржэ байха. Хатуу yдэр, hара, жэлнyyд
гэжэ аргагyй байлсаха. Буддын номнолой hургаалаар hаа, 49-нэй
жэл гээшэ хyн бyхэнэй наhан соохи гол хатуу жэлынь юм ха. Тиимэhээ, буряадаараа, энэ жэлые оруулжа ябаhан хyн ехэ нягта, нарилжа
ябаха хэрэгтэй гэлсэдэг. Энэ жэлэй Сагаалганай yшoo эхилээдyйшье
байгаа hаа, 49-нэйнгoo жэлые мэнэ-мэнэ гаргахаяа байhан минии досоо нэгэ ондоохон боложо байгаа hэн… «Hайнши даа хуби заяамни,
харалсажа, yргэлсэжэ байгаа Хангай дайдымни эзэд, минии ooрымни сахюусан – дошхон хатуу Жамсаран бурхамни! Наhан дээрээ
наhа нэмэжэ, yшoo нэгэ hайхан хабарые yзэжэ байна гээшэб!» – гэжэ
би досоогоо шэбшэнэм.
Хабарай эхинэй эхин! Нээрээшье, халташье hаа, yдэ багаар игаа
барилhан наранhаа, тyрyyшын арбаадшье дуhалнуудhаа, урин ду
лаан хабарай эхилдэг гээшэнь энэл ха! Бага багаханаар, борбилоогой
шэнээн алхамааршье hаа, yдэр ерэхэ тума эдир залуухан хабар хyйтэн
шэрyyн yбэлэй хyсэ шадалыень бууруулжа, хyрьhэтэ алтан дэлхэйнгээ
нюруу дэбисхэрыень хубилгажа, hэлгэжэ шададаг хаш. Тос… тос…
нэгэ дуhал, хоёр дуhал, гурбан дуhал… О-о, Хабар-Хабар шамда, Жабар yбгэнэй жэгтэй хyйтэн амисхалые усадхахын тyлoo хэды ехэ шадал, хyсэн, хэды олон тyмэн, сая, тэрбyyн иимэрхyy дуhалнууд хэрэгтэй гээшэб?! О-о, тоолошогyй! Газар дэлхэй ган гаратараа, хаха хyрэтэрoo хyрэнхэйл, хамаг юумэн саhа-мyльhэндэ абтагданхайл, ургамал
ногоониинь yхэжэ hаланхайл, амитад ангуудынь газар доогуур, модо,
хабсагай доогууршье хоронхойл, али зариманиинь арилжа холуур
ошонхойл!.. Хэзээ заяандаа, хэтэ мyнхэдoo хэрзэгы байдал энээхэн
215

дайдаар тогтошоhон мэтэ, хэн юуншье хорон хyйтэн yбэлэй урдаhаа
эсэргyyсэн бодожо шадахагyй мэтэ. Тиигэжэ hанажа байхадаш… Жабар yбгэнэй хасарые эдирхэн Хабар шэмхэд гээд абаха… байд гээд
yшoo дахин… yшoo дахин шангаханаар… хyсэтэйхэнooр… уhа нулимса гоожуултарнь… Гэрэй оройhоо гоожоhон нулимса-дуhал хyр
саhые соолоно… Гурба, дyрбэ… долоо… тос-тос абяан шангадажа,
шангадаха, эршэдэхэ, тала дайдаар хyнхинэхэ, гол нугаар шааяха. Эршэтэй даа, Наранай элшэ хyсэн эршэтэй! Юуншье тэсэхэгyй! Хабар
ерэхээрээл ерэхэ, хyр саhан хайлахаараал хайлаха…
2000 он
Баян дэлгэр Байгаалиин yзэсхэлэн hайхан yдэрэй yзэгдэлнyyд тухай
бэшэмээр юумэнэй дyyрэжэ дундаршагyй байгаашье hаань, эгээ hyyлдэнь зорюута гэжэ, «хэндэшье хэрэггyй» жэжэ амитад, шумуулнуудта зорюулhан yгyyлэлээр энээхэн бэшэлгэеэ дyyргэхэ гэжэ шиидэбэб.
БАТАГАНААН
Бидэ, Росси гyрэнэй зон, Шэнэ жэлэй гарахада, аяар арба гаран
yдэр бултааран нэгэн доро амардагаараа бyхы дэлхэйн гyрэн, зониие
ехэтэ гайхуулдаг хабди. Yнэхooрooшье гайхалтай байдаг. Саашанхи
гайхалтайнь гэхэдэ, юундэ теэд иимэ ехэ сyлooгэй байжа байхада,
yнooхи хари гyрэнэй зонуудтал адли гоё hайханаар бэеэ сэнгyyлжэ,
спортоор hорижо байдаггyй, городой зонууд гэжэ бултааран шахуу
(сэхэ руунь табижархиhуу) yдэр hyнигyй тооной унтари хyнжэлhoo
холо ошожо шадангyй, гэдэhэеэ эльбэжэ, амаараа гаратараа эдеэ
хоолоо шэхээд, телевизорай урда hуугаад лэ yнгэргэдэг бэшэ аалди?
Yнэхooрooшье. Эгээ ядахадаа, городой заха гаража, тэрээхэн, дуута-суута боложо байhан Дээдэ-Онгостойдо ошожо амарыш, сэнгыш,
теэд yгыл даа yгы, ородуудай хэлсэдэг ёhоор hаа, залхуумнай маанадhаа тyрyyн тyрэшoo ха.
Би урзанда жэл ooрoo эгээ нэгэ тиимэ байдалда абтажа, аяар
арбаад yдэр соо хии-хууда баригдажа, гэдэhэндээ ooхэ суглуулжа
хэбтэhэнээ хожомдожо ойлгоходоо: «Yгы ха даа, хyрoo болоо, хойто жэл иигэжэ yнгэргэхэгyйб, yбэштэй болошохоор «амаралта» байна», – гэжэ, yнгэрhэн жэлэй гарамсаарнь, январиин хоёр-гурбанаар
Зэдэ нютаг руугаа тyргэн гаража ошоо hэм. Дyy хyбyyнэйм шангахан ангууша Дугар хyбyyн миниингээ – баавайнгаа (Зэдэдэ абгаяа
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«баавай» гэдэг юм) – агнаха гээшэдэ дуратайем мэдэхэ байhан хадаа
(зээ хyбyyндээ муу, тулюур ангуушан гyyлэдэг хyм), «Баавай, юун
гyрoohэ, тарбага гэжэ, хэндэшье хэрэггyй жэжэ амитадаар намсалдажа бэеэ зобоодог гээшэбта, харин yбэлэй сагта наашаа ерээ hаатнай, о-о, бодон гахай байха, буга хандагай байха! – энэл даа, ёhотой
агнуури гээшэш!» – гэдэг юм hэн ходо. Теэд хэды hанаархажашье
байдаг hаа, сyлoo муутайб гэжэ hанадаг байгааб. Энэ удаагуур Дугартаа ерэхэ тухайгаа урид дуулгажа, yшoo нэгэ нyхэртэйнь хамта
гурбуулан янгинама хyйтэнэй сагта шанга гэгшэ моридто hуунхай
(саhа хyр соогуур, халтируухай соогуур, нээрээшье, шанга мори yгы
гахай, буга намнахагyйш, зарим yедoo моринойнгоо hорёогооршье
харайлгаха саг байха), буу hайтай, нохойнууд гээшэш одоол гэжэ
тэрэ арьяатан шоноhоо дутуугyй ууртай, зyрхэтэйнyyд, – Цагаатай
голой эхи барин ошобобди. Yдэрэй дyyрэнтэжэ байхада, сохом гушаад модо зайе дабажа, Бага Хамар-Дабаанай yбэртэхи агнуушадай
хуушан багахан бараанхада хyрэжэ, yглooдэрhooнь эхилжэ агнуурияа хэжэ захалаал hэн бэзэбди.
Хyйтэншэг бараанха, тиибэшье хоёрдохи yдэртoo тэрэнэй досоо
хи модо, байрань гэдэжэ, яhала дулаанаар байршажа байбабди. Харин yдэшэнь оройхон тээ, минии хэбтэжэ байгаа таладахи углууда,
шара томо зyгы гy, али yтэтэ томо батаганаан хэбэртэй (хабарай эртын шумуул хадань «белая муха» гэдэг бэшэ гy?) hииганажа эхилбэ.
Байтараа батаганаанай hииганахань шангаржа, хyнэй унтахада тойбо хэнэ. Дулаасаа, hэреэ хадаа наашаа гаража ерэнэ аа гy гэхэдэ, харагдахагyй, тэндээл хyбхэн соо хорошоод, бидэндэ ехэтэ «сухалданал» хэбэртэй. Бэшэ yдэрнyyдтэнь, орой, харанхы болоhон хойно
байрадаа ерэжэ тyмэр пеэшэнгээ (буржуйкаяа) ехээр тyлижэ, yдэрэй
туршада хyрэшooд байhан бараанхаяа hooргэнь дулаасуулхатаймнай
зэргэ, мyнooхи батаганаамнай дахинаа нойрhоо hэрижэ хииганаад
лэ, хииганаад лэ hалаха юм бэшэ… Теэд, юундэ «сухалдахагyйб» даа:
бидэ гэжэ, хоёр хyлтэй хохимойнууд, байгаалиин ёhо жамые эбдэжэ,
байhан юумыень буруу тээшэнь болгожо, yшoo бyхэ нойроор сохом
гурба-дyрбэн hара соо налайжа унтаха тэрээхэн батаганаанда: «Hэрииш, дулаан саг ерээ!» – гэжэ худалаар мэдyyлжэ байна бэшэ гyбди?
«Баавай, ямар хашартай батаганаан гээшэб, хyниие амаруулжа унтуулхашьегyй, хутагаараа хаджажа алыт юрэдoo, яажа тэсэжэ байгаа
юмтэ, танай бyри шэхэнэйтнэй хажууда hииганана бэшэ гy», – гэжэ зээ
хyбyyн энеэдэ барин байжа дуугарха юм, тиихэдэнь би: «Yни туршаа
юм аабзаб даа, мэдэгдэнэгyй, оложо шаданагyйб, холо саана хорон217

хой хаш», – гэжэ, минии yгыдэ эдэ залуушуулни энэ баарhаниие алажа байбаб гэжэ hанаhан би, худалаар хэлэбэб. Зyб, yнэхooрoo энээхэн
бага амитан намдашье тойбо хээл юм бэзэ, зyгooр би залуушуулда
оробол тэрээнhээ тиимэшье ехэ хашарбагyйб. Хорхой шумуулнууд
yбэлэй хyйтэн сагта нэгэ тээ хоргодоод, заримашуулынь (гайхахаар!)
бэеынгээ температурые 0 градус хyрэтэр доошонь уруулжархёод,
зyрхэеэшье тогтоожорхёод байдаг гэжэ мэдэдэгшье байhан hаа, иимэ
юумэ гээшые тyрyyшынхиеэ хаража, yзэжэ байна гээшэб!
Таба-зургаан хоногой yнгэрhэн хойно hooргoo бусаха болобобди. Энэ холын хyбшэ тайгын hайхан сэбэр агаараар зоргон соогоо
хоёр уушхануудаа садатарнь сэнгyyлhэн би, Хангайн эзэндэ баярые
хyргэжэ, морин дээрээ hуухынгаа урда бараанхын багахан yyдэ модоор тулажа байхадаа, маанадай ябаhанай hyyлээр энэ байра соо дахинаа шэмээгyй хyйтэн байдалай тогтоходо, нэгэ углуу буландань
байршажа байhан тэрэ батаганаан дахинаа бyхэ нойртоо диилдэхэ
байха бэзэ гэжэ hанахадаа, нюдooрoo энеэбхилээд абанам.
Мyнoo, хоёр жэлэй yнгэрhэншье хойно, yе болоод yбэлэй тэрэ
hайхан амаралтын нюдэнэйм урда yзэгдэхэдэл гэхэдэ, юундэб даа, нэн
тyрyyн тэрээхэн hииганажа байгаа батаганаан hанаандам ерэшэдэг юм.
Байгаалида бага ехэ yзэгдэлнyyд гэжэ байдаггyй, хуу баран ooр
ooрын маяг, байдалаар hайханууд байха. Тиихэдэнь бидэ, хyнyyд,
сансарын гyн сооhоо, сая жэлнyyдэй хугасаа сооhоо тэрэ бахи
бyхooрoo ерэжэ шадаhан табисуурыень ехэ эбдэнгyй, тэрээн руунь
зэрлиг муухайгаар булимтаран оронгyй, oohэдooн лэ тэндэhээнь энэ
тэрэ hайхан yзэгдэлнyyдыень оложо шэлэжэ шадан, баясажа абахамнайл хэрэгтэй ха.
2012 он
ТАРХААНУУД
Нэн тyрyyн, эдээхэн шумуулнууд тухай нэгэ hонин юумэ бэшэжэрхихынгээ урдахана… гайхалтайнь гэжэ!.. газар дэлхэй
дээрэмнэй анхан сагhаа нааша бии болоhон амитадай эгээ тyрyy
зэргэдэ байлсажа байhан тархаанууд гээшэмнай, хyн зоной хэдыш
болсолдоо hаань yгы боложо yгэдэггyй шумуул байhанаа, hyyлэй
арбаад гаран жэл соо гэнтэ Росси гyрэнэй газар дэбисхэр дээрэhээ
oohэдooн yгы боложо ошонхой гэhэн hураг суу дуулданхай гэжэ
хэлээдхие. Хари гэжэ, харагдахаяа болишоол даа. Эндэ нэн тyрyyн
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мyнoo сагта ехэ дэлгэрээд байhан сотово телефон эдээнэй yгы болоходо гэмтэй юм гэлсэгшэ, бy мэдэе. Минии hанаашаар, хэдэн тyмэн,
сая жэлнyyд соогуур, yшoo аяар хаана байhан мамонт, динозаврнуудаар сугтаа нэгэ yедэ байршажа байhан эдэ хyйхэр амитад юун гэнтэ
газар дэлхэйн нюрууhаа yгы болошохоб даа, байтараа ажамидаралайнгаа нэгэ аргыень оложо hooргoo бии болошоод байхал бэзэ.
…Нэгэтэ, арба гаран жэлэй саада тээ hэн ха, тархаануудай манайшье хото городhоо yшoo yгы болошоодyй байхада, yйлсын асфальт харгые хyндэлэн гараха гэгдэhэн зyб замаарнь – зебр дээгyyр
– гаража ябатарни, нюдэндэмни гэнтэ нэгэ юумэ торсолдожо, хyл
доохонуурни юуб даа гyйхэдэл гэбэ. Анхаржа харан гэhээмни, харгын нyгoo талаhаань нэгэ бyлэг тархаангууд гyйлдэжэ ябаба гээшэд.
Татай!!.. Городой yргэн асфальт харгые гарахадаа машинануудта
дайруулжа хосорходоо болохобди гэжэ мэдэhэндэл, поездын вагонуудтал тон адли бэе бэеhээ шагтагалдаhан тэдэнэй, томоотой хyн
зонуудтал, зебр дээгyyр гаража байхыень хэн хаража yзэбэ гэлэй.
Гайхалтайшье, hониншье. Yнэншэхэ байгаа зон гyт, yгы гy, би худалаар хэлэнэгyйб, саашадаа энээнгээ таанадайнгаа yнэншэтэр ойлгуулжа, хэлэжэ yгэхэеэ оролдоhуу.
Зай, тиигээд гэжэ, анханhаа нааша, нэгэ иимэрхyy юумэ харажархихадаа жаа yхибyyдhээ дутуугyй hонюуша хyн хадаа, би тэрэ
дороо зог татажа, тэдэ тархаануудаар hонирхожо эхилшooл hэн бэзэб. Харгын хажууда, хyн зоной хooрсэгэнэлдэжэ байгаа газарта,
yбдэгсooн hуушоод газар уруу шагаажа байхань аягyй, тиимэhээ энэ
багаар хyниие хyлеэжэ иишэ тиишээ хараашалжа байhандал боложо, харгые хyндэлэн гаража дyтын ногоон соо хорошоод байhан эдэ
шумуулнуудаар hонирхожо эхилшэбэб. Тархаануудай нэгэ гэрhээ
нyгoo руу хойно хойноhоон гyйлдэжэ нyyжэ ябахыень хараhан тухайгаа хэнэйшьеб хэлэжэ байхыень дуулаhанби. Зyгooр иимэ юумэ
гээшые би ooрoo тyрyyшынхиеэ хаража байна ха юмбиб.
Хайшаа ошожо, зорижо ябаhан амитад юм, бy мэдэе, тyрyyн
ябаhан тархаан (удамаршань гэе даа) хайшаа харайнаб, бултааран нэгэн доро тэрэл зyг уруу харайлдана. Зай тиигээд, юундэ эдэ жэжэ амитад зебр дээгyyр гараба гээшэб гэжэ шэнжэлээд, тоомжолоод yзэебди.
Баарhад, энээгyyр гарахадаа машинануудта сохом дайруулхагyйбди
гэжэ хаанаhаа мэдэхэ hэм даа, зyгooр нyyжэ ябаhан тэдээнэй урдань
гэнтэ газарай шорой, ногооной yгы боложо, нэгэ муухай yнэртэй, айм
шагтай бартаагай бии болошоходо, тyрyyн бахардажа абаhан байха.
Удамарша тархааниинь гy, али бултааран гy, хаагуур, али багаарнь
энэ хyндэлэниие гарахабибди гэжэ нилээдгyйхэн удаан асфальт хар219

гын хажуугаар хоёр тээшээ харайлдаhан байха. Хаагуурыньшье гарахынь аргагyй, – муухайгаар анхилжа байhан yнэр тэдээниие айлгажа тэндэнь тогтооно. Тиигэжэ зобожо ябатарнь, тэрэ харгыень гаража
боломоор газар дайралдашаба гээшэ – зебр харгы. Теэд бахардашоод
ябаhан тэдээндэ тэрээхэн зурлаа газар юундэ таарамжатай байхагyйб
даа. Yнэхooрooшье, хyнэй хyлнyyдэй гуталай улада няалдаhан шорой,
ногооной yнэр энэ ехэ yнэршэ амитадта нэгэ ондоохоноор, oohэдтэнь
таарууханаар лэ yзэгдэhэн хадань, энээхэрyyл лэ гаража ошоо hаамнай болохо ха гэжэ oohэдэйнгoo жаахан ухаангаар ойлгожо шадаба
гээшэд. Ондоо юуштэб, биил тиигэжэ hанаха байнаб.
…Нэгэ аймшагтай нyyдэлэй газараар бyрин бyтэн гаража шадаhандаа ха гy, тархаангууд нилээд удаан харгын захадахи ногоон
соо хороод байнад. Би нэгэ ута ногоо зулгаажа, тэдэниие ябуулха
гэжэ, хадхажа yзэбэб. Хyдэлнэгyйд. Удамаршыень бага зэргэ зобооноб, тэрэмни халта гyйхэдэл гээд, тэрэ дороо ондоо ногоон соо хорошохо юм. Зорюута эдээниие hалгааха гээдшье yзэнэб, теэд yгыл
даа. Hахалнуудаараа бэе бэедээ холбоорилдошоод (хyнyyд hаань
гар гарhаа гэхэ байгааб) hалаха юм бэшэд. Амарнад хэбэртэй.
Хамта дээрээ хорёод тархаангууд болохо хаш, томо удамаршаhаа
эхилжэ, саашаа жаа боло болоhоор yхибyyдтэнь хyрэтэр ошоно ха.
Энеэдэтэй. Удамаршань эрэ гy, али эмэ тархаан гy? Сохом эрэ байhан байха, бyхы ан амитадай удамаршануудынь эрэ байдаг ха юм.
Нилээд болоhон хойно тэдэмни харгын захадахи ногоонhоо гаража саашаа харайлдажа yгы болошоо hэн. Би эдэ амитад хyн зоной
хyлдэ дайруулжа hалашаби гэжэ hанаата болоhон хадаа, бага зэргээршье туhа хyргэжэ гэхэ юм гy, ногоогоор хадхажа байжа саашань
эндэhээ ябуулhандаа hанаагаа амаржа, ooрooшье энээхэн харгыгаа
дахинаа хyндэлэн гаража, ябаhан хэрэгээр саашаа ошоо hэм.

ДАЙН
Энэ ушар городто болоо hэн. Ойhоо ехэшье холо бэшэ модон гэр
байрада дyрбэн yрхэ айл ажаhуудаг байгаабди. Нэгэтэ зун гэрэйнгээ
урда талада багашаг газар хорёолжо, ногоон ургамал тариха гэжэ
шиидэбэб. Энээниие бэелyyлхын тула тэндэ yнинэй hуужа hууhан
уляангирай yмхиржэ байhан гурбан тyгсyyл малтажа хаябаб. Нэгэ
нэйнь доро бага улаан шоргоолжонуудай ехэ yyр-байра байжа, яахабши, тэрэниие yгы хэхэл баатай бологдобо. Тэрэ зундаа муу-hайншье
hаань, огородой ногоон эдеэгээр болсолдожо, сyлoo сагаа yнгэргэжэ
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байбаб. Харин нyгoo зуниинь, намда гэр байраhаа yлдyyлhэн улаан
шоргоолжонуудни дахинаа огород соомни хаанаhаашьеб ерэшэнхэйнyyд, шэнээр тyбхинэжэ эхилбэ. Гэрнай яhала yндэршэг шулуун
завалинка дээрэ табяатай байгаа, yшoo тиихэдэ хажуу тээшээ 40-50
см болохо зайда цементээр шудхагданхай hэн. Улаан шоргоолжонууд
газартахи цемент хушалта доро байрлажа, би зунай эхин hарада ямар
оншотойгоор огород соохоноо ажаллажа байгаабиб, тон тиимээр лэ,
юрэдooшье дyyрэжэ-дууhашагyй ажалаа хэжэ, хyл доогуурни харайлдаха юумэд. Яахамни гээшэб? Эдэ багахан амитадые дахинаа yлдэжэ,
yгы хэхэ зyрхэмни хyрэнэгyй. Зарим зон шоргоолжонууд огородто
туhатай гэлдэхэ, нyгooдyyлынь эдэнэртэй тулалдаха, бута байрыень
галдаха, yгышье hаа, нyхэн руунь солярка, бензин шудхадаг байна
(муухай даа!). Шоргоолжонуудай бага зэргээр огород соогуур ябажа
байгаа hаань яашаха hэм, харин улаан тажагар болотороо байрла
шоод байхадань, нээрээшье яаха бологдоноб?
Нэгэтэ yдэшэлэн тээ, ажалайнгаа hyyлээр, мyнooхи ходо харгылдаг болошоhон огородтоо ороходомни, hонин гээшэнь, харшын саа
наhаа субаhан томо хара yхэр шоргоолжонууд хойшоо, гэр тээшээ
ошожо байбад. Дээрэhээ харахада, нэгэ ута зурагар хара юумэн газар
дээхэнyyр хyдэлхэдэл боложо, hyрooтэйгooр, зэбyyрхэмээр харагдаха
юумэд. Эгээ сэрэгэй солдадууд шэнги хоёр-гурбаараа зэргэсэн субаhан
эдэ шумуулнууд яаралтай тyргooр нэгэ зyг барин гyйлдэнэд. Дахалдаад хойноhоонь ошобоб. О-о, намайе юу хараа гэжэ hананат!.. Шулуун дорохи гэр-байрынгаа хажууда yхэшэhэн улаан шоргоолжонууд
обогор болотороо хэбтэнэд. Одоо гээшэ yхэлэй шанга дайн байлдаан
эндэ боложо байба. Би иимэ юумэ гээшые наhан соогоошье хаража
yзooгyйб, мэдэхэшье yгы байгааб. Гайхамааршье, хайрлахааршье!
Бага улаан шоргоолжонууд гэр байраяа хамгаалжа, oohэдhooнь холо
yлyy томо хара yхэр шоргоолжонуудтай ами наhаяа хайрлангyй тулалдажа байбад. Эдэ бага шумуулнууд шэнги иимэ шанга баатаршалга хyн тyрэлтэн дайн байлдаан соогуур гаргажа yзэhэн ха гy? Нэгэ
таагyй, hонин жэшээ сасуулга хэбэ хаб, теэд огород соохоноо ябаган
hуушоод, иимэ гайхамшагта юумэ хаража байхадаа, эгээл иигэжэ бодожо байгаа hэм. Би анги болоhон эдэ амитадай алинданьшье туhа
гy, али тойбо хэбэгyйб. Хоёр тээhээ даб-даб гэлсэлдэжэ байhанаа хам
шангаар хазалсаад лэ, yхэр хара шоргоолжониинь диилэнэ. Теэд эндэ
ехэшье удаан тулалдаан болоногyй. Баарhан, нюргаяа хуха хазуулhан
бага шоргоолжон эндээ yхэн yлэжэ, хара шоргоолжониинь дахинаа
нyхэнэй захада ерэжэ, ондоо улаан шоргоолжониие досооhоонь та221

тажа наашань гаргана. Хаража байхада, иимэ байдал хаана-яанагyй,
олон тоото нyхэнyyдэй амhарта бyхэндэ боложо байна. Харлажа,
обооролдожо байhан хара эдэ шумуулнууд алуурай ехэ алуур хэжэ,
жэжэ шоргоолжонуудай гэр байрыень булимтаран абажа, тэдэнэй
yхэhэн бэенyyдээр hyрooтэй ехэ бухал обоолжо байнад. Бага амитадшье hаа, баяр жаргалаар билтарhан богонихон наhаяа хамта сугтаа yнгэргэжэ, уй гашуудалай гэнтэ гэртэнь буужа ерэшэхэдэ, ганса
ами наhаяа харангyй, гyйжэ иишэ-тиишээ арилшангyй, нэгэн доро
бултааран баатарай yхэлooр унаха гээшэмнай саанаhаа, байгаалиhаа
yгтэhэн ямар шанга журам, жама ёhо гээшэб?! Теэд, эдээхэн бага улаан
шоргоолжонуудай иимэ ехэ «баатаршалга габьяа» гаргажа байхада,
юундэ зарим ан арьяатад, амитад шубууд аюулай тохёолдоходо, бэеэ
абаржа (зарим сагтаа гyлгэд, дальбараануудаашье хаяжархёод) зугадажа саашаа yгы болошодог гээшэб? Тиимэhээ энэнь лэ намайе мyнoo
ехэтэ гайхуулжа байна!
Огород соомни боложо байhан энэ шуhата дайн байлдааниие хаража би тэндээ харанхы болгобоб. Yглooдэрынь yдэ багаар ерэхэдэмни, болохо юумэн боложо дyyрэшэнхэй, yхэр хара шоргоолжонууд
булимтаржа эзэлhэн шэнэ байрадаа орожо-гаража, hyyлшын yхэhэн
улаан шоргоолжонуудай бэеые нyхэнhooнь газаашалжа байгаа hэн.
Эдэ золигууд завалингай газаахи хабтагай доро байрлаха бэшэ, сохом гэр доторнай орохо байха гэжэ тухайлхадаа, мyн огород сооhоо
эдээниие зайсуулхаа hанаhандаа, хэндэшье-юундэшье хyлеэгдээгyй
байhан эдэ «айлшадhаа» бараг тyргooр hалашоо hэмби…

ЭРБЭЭХЭЙНYYД… – МYЛЬHЭН ДЭЭРЭ
Би нэгэтэ, май hарын хуушаар, ажалаараа Байгал далайн хажуудахана оршодог Бабушкин хото ошобо гээшэб. Энэ хото Улаан-Yдэhoo хоёр зуугаад гаран модоной зайда оршодог гэжэ мэдэхэбди. Тиимэшье ехэ холо дайда газар бэшэ ха, гэбэшье, хабарай энээхэн
сагта тэндэhээ наашаа зорижо ерэhэн зонууд иимэ нэгэ hонин зугаа
зугаалжа байдаг гээшэд:
– Бидэ хабарай hайхан сагта мойhоной сэсэглэхэ гээшые гурба
дахин хаража баясадагбди, харин таанад, Улаан-Yдынхид, оройдохоноол нэгэ дахин… Тиимэhээ май hарада манайхи руу айлшалжа,
ябажа байгыт, одоо гээшэ байгаалиин hонин yзэгдэлые yзэхэт. Байгал далайгаашье yшoo дахин хаража баясахат…
222

Нээрээшье, мойhоной саб сагаахан, тэрэнгиин яб ягаахан сэсэгyyдээр анхилhан хонгёо hайхан хyхын дуута хабар ямар hайхан
гээшэб! Улаан-Yдэ хотомнай Байгал далайн оршон тойронхи хото,
тосхонуудта ороходоо Хамар-Дабаан, Улаан-Бургааста хадануудаар хойноhоо халхалаатай, элhэтэй, нара шангатай yбэр газарта
оршодог хадаа бага зэргэ эртэлжэ мойhон, яблониин пахлагар сагаан сэсэгyyдээр yйлсэ гудамжаяа бyрхooжэрхидэг байна. Тиимэhээ Бабушкин, Выдрино тосхонуудhаа электричкээр хоёр тээшээ
ябуунтажа байдаг зонууд мойhоной сэсэглэжэ эхилхые тyрyyшээр
Улаан-Yдэдэ, нэгэ долоо хоноод Кабанскада, yшoo долоон хоногой
yнгэрhэн хойно oohэдынгoo гэрэй хорёо соо хаража, хужарлан баясажа абадаг байнад. Hонин, hайханшье бэшэ гy?
Май hарада Байгал далайн эрьедэ hэрюухэн. Теэд арганьшье
yгы, – Сибириин суута далай сагаан мyнгэн мyльhэнhoo энэ сагта
yшoo hайса hалаадyй байдаг ха юм. Тиимэhээ урда зyгhoo хазаар
даран хатаргажа ябаhан хабарнай эндэ ерэшэхэдээ бага зэргэ гyйдэлoo удааруулдаг лэ ха. Yнэхooрooшье, Улаан-Yдэдэ мойhоной сэсэг
лэжэ байхые хараhан би электричкээр баруулжаа ошохо тумаа тиимэ
юумэ гээшые yзэхэеэ болижо, Боярск станциие (ямые) гарахадаа,
буурал сагаан Байгал yбгэжooлэй hэрюун хyйтэн амисхалда сохюулбаб гэжэ ойлгобоб. Бабушкин хото ерэжэ буухадамни хабарай эхин
hарада шэнги гар, шэхэ дааруулма хyйтэн hалхин yлеэжэ, дyтын хадын hудалаар саhан yшoo сагаан зандаа хэбтэжэ байгаа. Мэнэ-мэнэ
yзэгдэхээ байhан зулгы hайхан зунай хаhа заяандаашье ерэхээр бэшэ
шэнги. Yглooдэрынь болобо. Yсэгэлдэрэйхидэ ороходоо нилээд дулаан yдэр тогтобо. Hooргoo Улаан-Yдэеэ бусаха болоод байhан би,
электричкын ябахын yшoo эртэ хада, дyтэхэнэ шэмээтэйгээр хyyежэ
байhан Байгалай эрьедэ ошобоб. Буряадайм баялиг Байгал далай зунай эхилхэеэ байхада «бишни саhа мyльhэнhoo yшoo hалаадyй байналби, хyлисooрoo намайгаа» гэhэншyy боложо, дээрэ дээрэhээн шахасалда шахасалдаhаар элдэб шобхо оройтой гэр, ордонгууд шэнги
болошоhон эрье шадарай зузаан мyльhэдые хyсэтэ долгинуудаараа
эбдэжэ, бутаргажа ядажа байна. Хурса эритэ хутага, hэлмын yзyyр
мэтэ болошоhон мyльhэн ордонгуудай оройгоор оройн хабарай шанга наран мянган жэжэхэн наран боложо бутаршанхай, – энээхэн зохид зураглал суута yльгэршэн Г.Х. Андерсенэй «Саhан хатан» гэhэн
yльгэрэй саhата-мyльhэтэ ордонhоо юугээрээшье дутахагyй шэнгеэр
yзэгдэхэ юм. …Гэнтэ харан гэhээм, хаанаhаашьеб хоёр томо эрбээхэйнyyд намсалдаhаар ерэжэ, минии хажуугаар эрьелдэжэ байтараа, ха223

ража hайхашаажа байhан «Саhан хатанай ордоной» хажуудахи хабтагай мyльhэн дээрэ hуушабад. О-о, гайхамшагта yзэгдэл!! Мyльhэн
дээрэ – …эрбээхэйнyyд! Хаана гээшэ, хэн иимэ юумэ хаража yзэhэн
гээшэб!? Бата бэхи байгаалиин табисуурые эбдэжэ, буруушаажа байhан эдэ хyхюун-хyйхэр эрбээхэйнyyдтэ сухалаа ехэтэ хyрэhэн Сагаан
Хатан урдаhаань сэл хyйтэн агаараа yлеэжэ, амигyй хyйтэн мyльhэн
амитадтал болгожорхино аа гy гэжэ айжа абамаар. Зyгooр, саг сагтаа… Эрьежэ ерээд байhан энхэ мyнхэ Наранай, энхэржэ бэе бэедээ
байhан амитадай Инаг дуранай элшэ шанга хyсэнyyд хэндэшье, юундэшье диилдэшэгyйл!.. Мyн буурал сагаан Байгал yбгэншье ooрoo энэ
удаагуур номгоршонхой, – шанга наранай элшэ доро нюрга бэеэ шаража, унтариин удаанhаа эсэшэhэн бэе махабадайнгаа шалаае гаргана
хэбэртэй. Эрбээхэйнyyд мyльhэн дээрэ нилээд удаан hуубад. Эдээниие
хаража, hайхашаажа байхадаа, телевизорээр «Время» программын
дyyрэжэ байхада Р. Паулсай «Эрбээхэйнyyд – саhан дээрэ» гэhэн гоё
hайхан дуунай хyгжэм доро сагай уларилые сэнхир экран дээрэ дамжуулжа байдагыень hанажархинам. Би yшoo «Эрбээхэйнyyд саhан
дээрэ байдаг юм аал?» – гэжэ баалайшье тэрээхэн дуунай yгэнyyдтэнь
yнэншэдэггyй hэм. Харин мyнoo досоогоо энэ дуунай аялга, yгэнyyдые мyндэлyyлжэ, гансал «Эрбээхэйнyyд – саhан дээрэ» гэхын орондо» Эрбээхэйнyyд – мyльhэн дээрэ» гээд дуулаха дурамни хyрэнэ…
Нээрээшье, байгаалида hонин-hонин yзэгдэлнyyд болодог лэ
байна. Олонхи байдалынь саг сагаараа аалиханаар, намдууханаар
хубилжа, бидэ ехэ ойлгоншьегyй yнгэргэдэг хабди. Намарай унжагай бороогой hyyлээр модонуудай набшаhад шарлажа, алтан намар
гээшэнь болохо. Hyyлдэнь набшаhанууд уна унаhаар хооhоржо, ойр
зуурахана оройн намар yзэгдooд, нэгэ yглooгyyр hэрихэдэшни хирмаг
саhан газаашни унашоод байха. Энэмнай намар yбэл хоёрой уулзалга гээшэ. Yгышье hаа, хада майлые харлуулhаар, хyнжэл унтаряа сэлиhээр хyхюун хабарай удаан нойрhоо hэрижэ байха сагта холын аян
замhаа тyрyyшын шубууд – ангир, алаг туун ерэшэдэг гээшэ. Энэмнай
манай энээгyyр yзэгдэдэг yбэл хабар хоёрой бэлшэр ха. Харин тии
хэдэ, эрбээхэйнyyд… мyльhэн дээрэ hуужа байха?! Энэмнай тиихэдээ
ямар yзэгдэл болоноб? Мyльhэн – сэбдэг хyйтэн yбэлэй yзэгдэл, эрбээхэйнyyд – зулгы hайхан зунай yзэгдэл?? Тиимэ.Тиихэдээ би Байгал
далайн эрьедэ yбэл зун хоёрой уулзалга – бэлшэр дээрэ байжа байhан
болоно гyб? (Эдэ хоёрой хоорондохи ехэхэн зайе – Хабарые – халба
хyрэн алхалжа шадан?!). Таанад юун гэхэ байнат, мэдэнэгyйб, харин
би тиигэжэл hанаха байнам. Тиигэжэ hанахадам, hайхан даа…
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УЯНГА

...Эсэгын нэрые нэрлyyлжэ,
Эрын солые yргэжэ ябахаhаа yнэтэ юумэн
Энэ дэлхэй дээрэ бии юм аал?!
Арад зонойнгоо ашата буянгынь харюулжа,
Аша ехэтэ заяаень дyyргэжэ,
Алдар нэрэеэ оложо ябахаhаа
Yлyy юумэн бии юм аал?!

ЭСЭГЭ
Эсэгэ! Ори ганса энээхэн yгэ сэбэр саарhан дээрэ бэшэжэрхёод,
тyрyyн yни удаан гэгшэ hуугааб. Ямар жабхалан ехэтэй, hyр hyлдэ
yндэртэй yгэ гээшэб! Ямар юумэнтэй сасуулжа, юу хажуудань зэргэсyyлжэ табижа болохо yгэ гээшэб? Эсэгэ… Yндэр нэрэ солоороо
орьёл эгсэ хабсагайдал ха гy, сэсэн бодол зангаараа уужам тэнюун далайдал ха гy гэхэ мэтэ шyлэглэмэл гоё yгэнyyдые нэн тyрyyн бэдэржэ
оложо байтараа, юун, ямар сасуулга эндэ байхаб, эсэгэ хадаал эсэгэ,
энэ дэлхэй дээрэ шамайе тyрэhэн, тэнжэhэн ори ганса Эсэгэ ха юм
даа гэжэ шэбшэнэм досоогоо. Эсэгэ…Эрэ хyнэй, эсэгын хyбyyдэй
наhан соогоо нарин нягтаар yргэжэ ябаха yгэ, yтэлooд байхадань
ээм мyрoo табижа тyшэлгэ тулгууринь болохо жама.
Нээрээшье, эсэгэ тухайгаа бэшэхэм гээшэ гy, али yгы гy гэжэ yни
удаан соо би маргажа ябааб. Арбан жэл соо маргааб. Эсэгэ тухайгаа
ном, газетэдэ бэшэхэ гээшэ, олоной анхаралда табиха гээшэ, yнэн
дээрээ, ехэхэн харюусалгата, хyндэ ажал байшаба. Юундэб гэхэдэ,
энэ ушарал тон лэ hаа намда ooртэмни, манай гэр бyлэдэ хамаатай
гэжэ би hайн ойлгожо байнам, тиимэhээл аяар арбан жэлэй туршада
маргажа ябаа хаб.
Эсэгэмни, Лыгденов Галсан-Нима Мункуевич, наhа бараhаар
эгээ арбан жэл болобо. Yргэн ехэ Зэдэ голой зyyн юhэн hалаануудай нэгэн болохо Цагаатайн голдо 1909 ондо тyрэhэн юм. Сэлэнгын
найман эсэгын hалаа болохо сартуул угсаатанай атаган угай Бандихайтан бyлэгэй хyн. Yнэн дээрээ Хyблиитэн угай Балдановтанай
бyлэдэ тyрэhэн аад, yхибyyд yгы байhан минии yбгoo болохо Гончиг
гэжэ айлайда yргэгдэhэн хyн юм. Минии эсэгын намтар Совет засагай yедэхи ooрынь yеын хyн зонуудай намтарhаа ехэшье илгаагyй
байха, тиибэ яабашье, энээхэн газар дэлхэй дээрэ тон адли хоёр хyн
заяандаашье байдаггyй юм гээшэдэл, ooрын нэгэ онсо илгаатай юм.
Эсэгымни бага наhан тэрэ yеын буряад талын малша зоной
yхибyyдэйхидэл адли yдэжэ эхилhэн гээшэ. Бага зэргэ илгаань
гэхэдэ, ганса хyбyyгээ эсэгэнь эрдэм номтой болгохоо hанажа (yшoo
нэгэ басага yргэжэ абаhан айл байгаа гээд хэлээдхиhyy), Сартуул
Гэгээтэйн Балдан-Брейбун дасанай хубараг болгожо yгэhэн байна.
Тиигэжэ манай аба арбаад наhатайhаа эхилжэ буддын шажанай
орёо хyндэ номнол суртаал шудалжа, яhала yндэр зиндаатай – гэбшэ
гээшынь боложо шадаhан байна. Саашаа юун болохо байhан юм,
бy мэдэе, теэд бултанаймнай мэдэhээр, 1930-аад оноор орон дотор226

най тэрэ муухай хамалган-хюдалган эхилээ hэн. Талаан боложо,
эсэгэмни ламанарай тyрyyшын хюдалган-хамалганда дайралдаагyй
юм. Юундэб гэхэдэ, нэгэ дyтын тyрэлэй хyниинь тэрэ yедэ бага зэргэ совет засагай ноён тушаалтай, коммунист хyн байжа (анхарагты
– коммунист!), эсэгэдэмни хуурмаг саарhа бэшэжэ, юрын хара хyн
болгожо, дасанhаа холодуулжа ябуулhан байна. Тиигэжэ эсэгымни
ами наhан абарагдаhан юм. Гэбэшье, юун иимэ байдал yни байгдаха hэм, атаархаха, жyтooрхэхэ, хобууша, хара hанаатан гээшэд тэрэ
сагта олон байhан.
Нютагай засаг баряашад хайшан гэжэ энэ хyниие хэhээхэб, хаал
тада оруулхаб гэжэ элдэб аргашье бэдэрhэн гэдэг. Нэгэ ямараб даа,
эсэгэдэ шухала хамаатай саарhа-данса аяар хаана байhан Сэлэнгын аймагай Селендумэhээ yглooдэртoo асарха ёhотойш, асараагyй
hаашни, аймаг руу мэдээ-гомдол барихабди гэбэ ха. Тиихэдээ тэдэ
hайн мэдэжэ байгаа: энэ хyмнай энээхэн богонихон саг соо тэрээн
руу ошожо yрдихэгyй, тэрэ документ асаржа шадахагyй гэжэ. Тиигэжэ байхадань, эсэгэ, зоной гайхатар, нэгэхэн yдэшэ-yдэрэй туршада аяар зуугаад модоной шахуу зайе эмээл морёор дабажа шадан,
хэлэhэн сагтань хэрэгээ бэелyyлээд, хэрэгтэй тэрэ саарhыень асараад
байгаа hэн хаш. Тиихэдээ «Сyхтын дабаан дээрэ моринhоо нэгэ буужа халта амараа hэм, моримнил тyгшэжэ унашаби гэжэл айжа байгаа hэм», – гэжэ хэлэhэн байгша.
Тиибэ яабашье, НКВД-эйн зонууд эсэгымнай нэгэтэ абаашахаа
раал абаашаба. Абаашахадаа ондоо нэгэ иимэ hонин арга олоhон
гээшэд. «Манай нютагта нэгэ ангиин дайсан, лама зиндаатай хyн
бэеэ нюугаад, хоргодоод байна гэhэн бэшэг-саарhа бидэндэ бэшэ», –
гэжэ нютагаймнай Чyлтэм-Самбу Иванов гэжэ хyндэ хандабад гэхэ.
Тэрэ хyнэй арсахадань, урдахи yyдэн шyдэнyyдыень тyy шаажа, «Бэшээгyй hаашни ooрыешни тэрэ ангиин дайсаниие дэмжэжэ арсанаш
гэжэ тоолоод, тyрмын оёорто хаяхабди», – гэжэ айлгажа, хуурмаг
документ бэшyyлжэл hалаhан гэдэг. Тиигэжэ эсэгэ тэрэ yедэ суутай
болошоод байhан Хуулиин шанга 58 «а» статьяагаар гэмнэгдэжэ
хаалтада ороhон болоно. Хэзээ hyyлдэ Чyлтэм-Самбуугай эсэгэhээ
хyлисэл гуйжа, тэрэ болоhон ушар тухай хэлэхэдэнь, эсэгэ харюудань: «Тиимэрхyy нэгэ юумэн болохол бэзэ гэжэ би ойлгожо байгаа
hэм даа, шамда гэжэ намда гомдол yгы», – гээ hэн ха.
«Ори ганса хyбyyгээ хyнyyдhээ дутуугyй эрдэм номтой болгохом
гэжэ дасанда хубараг болгожо yгэhэн би, yнэн дээрээ зоболон, тамалангай харгыда гаргажа алдахамни гээшэ гy?» – гэжэ абынтнай эсэгэ,
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таанадай yбгoo тиихэдэ гэртээ орилжо hуугаа hэн гэжэ нэгэтэ эжынгээ хэлэжэ байhыень би hананаб. …Эсэгэмнай дуу yсooнтэй хyн hэн.
Ондоо хyнyyдтэй, яhала хooрэлдэжэ байдагшье hаа, бидэ yхибyyдтэйгээ олон юумэ шашаха дурагyйгшэ hэн. Толгойнь шанха оройдо
томо шарха байха. Бага байхадаа энээн тухайнь hурахадам: «Тyрмэдэ hуухадам хулигаанууд шиидамаар сохёо юм», – гэжэл харюусаа
hэн, ондоо юуш дуугараагyй. Юундэ ooр тухайгаа хooрэхэ дурагyй
байhан бэ гэжэ мyнoo болоhон хойно hанахадам, юун тэрэ Совет засагай yедэ, тyрмэдэ hууhан лама, ангиин дайсан гyyлэжэ ябаhан муу
нэрэтэй болошоhон эсэгэ тухайгаа yхибyyдынь олон юумэ мэдэнгyй
ябаашань дээрэ ха гэжэ hанаhан байха. Гэбэшье, эжыhээ ба бэшэшье
ондоо зонуудhаа эсэгынгээ намтар тухай бага зэргэ мэдэхэб. «Yдын
сагаан тyрмэдэ асарагдажа, долоон суургын саана хаагдаа hэм», –
гэжэ хэлэhэн байдаг (мyнoo тэрэ тyрмэ Борсоев yйлсын саанахана
байдаг гээшэ ааб даа). Тэндэ hуужа байхадаа, ходо зузаан шулуун
ханын саана hуужа байгаагyй, эртэ yглooнhoo yдэшын харанхы болотор yлэн хооhоор тооной хара хyндэ ажал гээшые гайтайхан хэдэг
байгаа. Тиихэдэ эсэгэ ондоо хаатаршан зонуудтай Yдын модон
хyyргые (Заудагай) шэнээр заhажа бариhан байна. Городой yйлсэдэ тэдэниие гаргахадаа, дyрбэн мyсыень тyмэр гэнжээр гэнжэдэжэ,
Сэлэнгэ, Yдэ мyрнyyдэй эрьеэр гyйдэлooрнь тиишэнь намнажа абаашадаг, yдэшэ орой hooргэнь тyрмэ руунь туужа асардаг hэн ха. Эсэhэн, тулиhан, гyйжэ шадахаяа болишоод байhан заримашуулыень
НКВД-эйнхид эгсэ эрьеhээ уhа руу тyлхижэрхихэ. Хаатаршануудые
хайрлаhан ород хyгшэд yдэшэ yглooниинь голой захаар намнуулжа
ябаhан тэдээндэ эрье дээрэhээ, нюдэнэйнгoo нулимса аршажа байжа, зарим тэды эдеэнэй зyйл шэдэжэ yгэхэ. «Yнгэ бyреэр ханхинаhан
хаатаршануудай гэнжын жэнгирээн, yдэшэ, yглooнэй hэрюундэ оршон тойронхи голой бургааhан соогуур Гэгээтэймнай дасандахи хурал, цамай yедэ жэнгиржэ, ханхинажа байдаг хонхо, дамаари, бyреэ
мэтэшэлэнэй нэгэ hайхан хонгёо хyгжэм зэдэлyyлжэ байhаншуу
байгша hэн», – гэжэ эсэгэ хэзээ hyyлдэ эжыдэ энеэжэ байжа хэлээ ха.
«Харин би тиихэдэнь нyхэрoo хайрлажа орилшоо hэм», – гэжэ эжы
хэлэhэн байгша. (Ехэ хуралай болоходо, эсэгэ бэшэ залуу ламанар,
хубарагуудтайгаа хyгжэмэй хоёр-гурбан инструментнyyд дээрэ наадажа шададаг, мyн Цамай нааданай yедэ баг хубсаhа yмдэнхэй бурхадай хатаршье гyйсэдхэдэг байгаа).
Тyрмэдэ хэр yни hууhыень мэдэнэгyйб, гэбэшье тэндэhээ табигдахадаа Зэдэ нютагаа бусаха эрхэгyй байгаа. Хаана байршажа болохы228

ень засаг баряашад гурбан аймагуудые заажа yгэhэн байна: Баунтын,
Баргажанай ба Загарайн. Эдэ гурбанай эгээ дyтэнь Загарайн аймаг
хадань, эсэгэ тэндэ зургаан жэлэй болзор соо Хуушан Бэрээнэй (Старая Брянь) леспромхоздо барааг соо байрлажа, модон ажалда ябаhан
байна. Тэрэ сагуудта ПВЗ баригдажа эхилhэн, Совет гyрэнэй суута
ехэ барилгануудай нэгэниинь байhан. Эсэгэ зарим yедoo Загарайhаа
энээн уруу морин тэргээр модо зooдэг ажалтай байгаа. Нэгэтэ, 197576 онуудаар, минии Улаан-Yдэдэ оюутан болоод байхадамни, эсэгэ
бидэ хоёрой хоорондо ЛВРЗ-эйн урдуурхи, Кирзавод багаархи газар
тухай хooрэлдooн болобо гээшэ. Минии дурсааша газарые арай гэжэ
ойлгожо абахадаа: «А, Второй участок гy», – гэжэ дуугараа юм hэн.
Hyyлдэнь городой наhажаал хyнyyдhээ hонирхоходомни, нээрээшье,
урда тээнь тэндэхи газарые Второй участок гэжэ нэрлэдэг байhан
байгаа. Бодоходо, завод ба тойронхи газарнуудыень 1, 2, 3 гэхэ мэтэ
участогуудаар хубаажархиhан байгаа хаш. Мyнooшье тэрэ багаархи
хуушанташаhан, харлашаhан модон гэрнyyдые харахадаа, али нэгэниинь минии эсэгын хара хyлhoo адхажа зooлсэhэн модоор баригдаhан гэрнyyд гэжэ ойлгоходом, досоомни жэржэгэд гээд абадаг юм.
Эсэгэмнай нэгэтэ бэшэ тyрмын хаалтада хаягдаhан хyн. Арай
гэжэ тэндэhээ мултарамсаарнь, засаг эрхилээшэд нэгэ шалтаг оложо
ерээд лэ hooргэнь ябуулжархидаг байhан.
Олонхи Улаан-Yдын зон мэдэхэ байха – урда сагуудта, Совет
засагай yедэ, Колхозой рыногой хажуудахи добо доро хирписээр баригдаhан «дуута-суута» туалет байhан гэжэ (мyнoo тэндэ «Метро»
байна). Зyгooр таанад хаанаhаа мэдэхэбтэ даа, тэндэ 1930 гаран
оноор эгээ тyрyyшын модон туалет минии эсэгэ yшoo хоёр хаатар
шантай сугтаа бариhан юм гэжэ!! Томоhоо томо, ехэ гyнзэгы туалет
баригдаhан. Тэрэнэй урда тээ олон зоной yймэжэ байгаа Ногоон
Базаарай туалет баруун урда зyгтэ байhан юм хаш. Муу, муухай
юумэн дyтэ байhан Yдэ, Сэлэнгэ руугаа ороно, тиимэhээнь тэрэ
туаледаа зyyн урда зyгтэхи добын хаяада болгохо байгаабди гэжэ
мyнooнэй гоё hайхан экологи гэжэ yгэ хэн нэгэн ноёной толгойдо
тиихэдэ тyрyyшyyнхиеэ орошоо hэн хаш. Энээн тухайнь хэзээ хойно Цагаатай нютагаймнай шогжо, зугааша Лодой Отсоров гэжэ хyн
город ошожо ерэхэдээ, нютагаархидтайгаа хотын энэ тэрэ hонинтой
хубаалдажа байхадаа: «Галсан-Нимынгаа бариhан уборнодошье
орожо гарааб. Байз, тэрэ хyнтэй ooртэйнь уулзахадаа, «ошожо тэрэ
уборноёо заhа, тэрэшни хуушантажа хyниие даража унахаар болоод
байна» гэжэ хэлэхэ байна», – гэжэ зониие энеэлгэhэн гэдэг.
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Эрхэ сyлooгoo хаhуулаад ябаhан хyн хэды зобоhон байгаа юм,
хэн мэдэбэ, зyгooр эсэгынгээ хooрooнhooнь хоёр-нэгэн дуулаhанаа
hананам. Эгээ ехэ hонирхожо абаhан юумэниинь гэхэдэ, городой
Ногоон Базаарай хажуудахи талмай дээрэ цирк хараhанаа. Тэрэ yедэ
тэндэ ямар цирк байhан байгаа юм, би мэдэнэгyйб (магад, «Бродячий цирк» гээшэнь гy?). Гэбэшье, hyyлдэнь Москвада намтаяа циркэдэ ошоходоошье, телевизорээр цирк харажашье байхадаа (дэлхэйн
гyрэнyyдэй эгээ hайхан шэлэгдэмэл номернуудые!) «Yгы даа, эдэ бyгэдэ Ногоон Базаартахи циркэдэ яашье хyрэхэгyй байнад», – гэгшэ
hэн. Тэрэ хатуу сагуудта тулижа, зобожо ябаhан хyн, нэгэ дахин гоё
hайхан yзэгдэл yзэжэрхихэдoo, дахинаа тэрэнээ хэн-юунтэйшье сасуулжа шадаагyй гээшэ ха гy гэжэл эндэ бодохоор, ондоо юу байхаб.
Энэл Ногоон Базаар дээрэ эсэгымнай hохор хyндэл адли боложо
нyхэртoo хyтэлyyлээд гуйраншалжа ябахыень хyршэ нютагаймнай
нэгэ хyн танижа хараhан байдаг. Yшoo нэгэтэ хэнтэйб даа боосолдожо, нэгэ тулам гурил мyр дээрээ yргэлжэ, километр хахад зайда элhэн
соогуур амарангyй Yдын урда бэедэ абаашаhан тухайнь дуулаhан
байнаб. Эсэгэмнай yндэрooрoo дунда зэргын, туранхайшагшье hаа,
айхабтар шyрбэhэлиг, шадалтай хyн hэн.
Энээнииень гэршэлхэ нэгэ юумэ hананам. 1960-аад онуудай yедэ,
минии арбаад наhандаа ябахада, нэгэ дахин Сагаалган гээшэ нютаг бyхэнooр ехэ yргэнooр тэмдэглэгдээ hэн (саашанхи гайхалтайнь
гэхэдэ, дахинаа hooргoo хорюулганда орошоо hэн). Бyхэли yдэр ба
yдэшэлэншье нютагаймнай клубта энэ тэрэ арадаймнай урданай наа
данууд yyсхэгдэжэ (yхибyyдэйшье нааданууд), тэдэнэй дунда hээр
шаалган болоо юм hэн. Yхэрэй томо гэгшын хоёр hээрые нэгэшье хyн
хухалжа шадаагyй. Тиигээд yдэшэ оройшог, хyнyyдэй таража эхилжэ
байхада, манай эсэгэ тайзан дээрэ гараад: «би туршаад yзэхэмни гy»,
– гэжэ юумэнyyдээ хуряажа эхилжэ байhан клубай ажалшадhаа hээрнyyдыень абажа сохиходоо, нэгыень нэгэ сохиходоо, нyгooдыень хоёр
сохиходоо хуха сохижо хаяжархиhан юм. Ямараар би баярлаhан гээшэбиб, яажа тyрyyшын зоноор гаража ябашоогyй байгаабиб, yшoo
тиихэдээ, юундэ иимэ шадалтай эсэгыемни хyнyyд (ехэнхидээ минии
yетэн хyбyyд) олоороо харабагyй гээшэб гэжэ би голхоржошье, эсэгээрээ омогорхожошье байhанби тиихэдэ.
Эсэгэ дайнай урдахана табигдажа, нэгэ оно нютагтаа байгаа.
Эндэ баhа нэгэ hонин ушар эсэгэ маанадта, yхибyyдтээ бэшэ, ондоо
хyндэ хooрэhэн байдаг. Тэрэ yеэр залуушуул ажалайнгаа hyyлээр ёохор, наадан ехээр yyсхэдэг байhан. Теэд тэрэ нааданииньшье миин
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юрын наадан бэшэ, комсомолшуулай наадан гэгдэдэг байгаа. Залуушуулай дунда хорёод наhандаа ябаhан манай эжы (эсэгэhээмнай 11
наhа дyy hэн) нютагайнгаа комсомолшуулай тyрyy зэргэдэ ябалсаха,
дуу, нааданда ехэ бэрхэ байhан, тэрэ сагуудта эсэгыемнай харахаар
шье бэшэ басаган ябаа. Гушан гунан наhандаа ябаhан эсэгэ нютагайнгаа залуушуулаар сэнгэхэ, хyхихoo hанаал юм бэзэ, теэд комсомолшууд эсэгыемнай – ангиин дайсаниие – наадандаа дyтэлyyлдэггyй байгаа. «Залуушуул hyниндoo газаа тyyдэг носоожорхёод ехээр
наадаха, хyхихэ, тиихэдэнь би саанаhаа, харанхыhаа, гэрэй углуу булангай захаhаа, тэдээнтэй адли дуулалсажа, таажа байhан таабаринуудыень таалсажа, ooрынхёороо хyхилсэжэ байгша hэм», – гэжэ хэлэhэн байдаг. Таанад, уншагшад, энээхэниие мyнoo hайнаар ойлгожо шадаха гээшэ гyт – хайшан гэжэ залуухан хyбyyнэй гансаарханаа
харанхыда, али нэгэ гэрэй углууда гy, али бургааhан соо нюугдаад
дуу дуулажа, хyхижэ байха гээшыень?!.. Яажаш ойлгохоор бэшэ; би
ойлгожо шадахагyй байнам. Тэрээнииень hанахадаа, эсэгээ хайрлажа, мyнooшье уяраад абадаг хyм. Яатараа хyниие баhадаг саг байгаа
гээшэб!..
Хэды ангиин дайсан гэжэ шоо yзyyлжэ ябаашье hаа, эсэгэмнай
Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнда эхинhээнь эсэстэнь хyрэтэр ябажа
гараа юм. Нэгэ hайниинь гэхэдэ, Баруун фронтодо бэшэ, Зyyн зyгтэхи резервнэ сэрэгтэ байгаа. Тиигээшье hаа, баhал мyнooхи yлэн
хооhон гээшые yзooл хаш. Ехэ Хингааниие дабажа байхадаа, буугаа
yргэлхэ шадалгyй сэрэгшэд байха гээшэмнай юуштэ гээшэб? Унданайнгаа яашагyй хyрэхэдэ, нэгэ нyхэртэеэ амhарта угааhан угаадаhа
ехэтэ айжа байжа ууhанаа хooрэhэн. Хитадай газар дээгyyр муухай уhа уужа элдэб yбшэндэ, yхэлдэ дайруулжа магадгyй гэжэ ехэ
хорюултай байhан байна (японтон сухарихадаа, элдэб худаг, нуурай уhые хороор бузарлаад ябашаhан ушарнуудшье тиихэдэ олоор
yзэгдэдэг байhан), мэдэгдээ hаа толгойн саазада хyртэхэдooшье болохо байгаа.
Дайнай hyyлээр лэ, 1946 ондо, эжытэймнай хамтаржа (мyнooхи суута комсомолка басагантай), бидэ yхибyyдынь субаа hэмди.
Тиихэдэ Сталин шажан мyргэлые арад зондонь бага зэргээр бусаажа, саг, журам нилээд зooлэрooд байгаа гэжэ мэдэнэбди). Олон жэл
соо, амаралтада гаратараа мал ажал дээрэ ябаа. Ажалша бэрхэ хyн
хадаа ходо магтаастай, yнэн сэхээр ажаллажа ябаа. Гар хажуураар
yбhэ сабшахадаа yдэрэй нэгэ га хyрэтэр сабшадаг байhаараа зониие
гайхуулhан. Зундаа, yбэлдooшье малай байра дээрэ байхабди, бидэ
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энээнhээ хашархабди, юуб гэхэдэ бэшэ нютагай yхибyyд шэнги
yдэшэ бyхэндэ кинодо гy, бэшэшье нааданда ябажа байха аргагyй
байгаабди. Ходол ажал, ажал… Оройтожо тyрэhэн 8 yхибyyдээ хyл
дээрэнь бодхоохо гэжэ эсэгэмнай даншье hаа ехэ ажалладаг hэн даа.
Hананам: yглooнэй 6 сагта бодожо хонидоо бэлшээридэнь туужа
гараха, тиигээд yдэ багаар hooргoo бусажа ерэмсээрээ, хоол барижархёод лэ тэрэ зуурандаа колхозойнгоо тyб энэ-тэрэ ажалайнгаа
гy, али гэр байдалайнгаа хэрэгээр ошохо, yгышье hаа тyлеэгээ бэлдэхэеэ морёо тэргэлээд ой руу ябашаха.
Hургуулиин наhанда ябахадамни бэшэ малшадай yхибyyд эсэгэ,
аханарайнгаа буу барижа ой тайгаар агнуури хэhэн тухайгаа ехэтэ hайрхаха, тиихэдэнь би тэдээндэ атаархахаб. «Юундэ эсэгэмнай
бэшэ эрэшyyлдэл адли агнуури хэдэггyй хyн юм? Эгээ ядахадаа, энэ
наhаараа малшан хyн байгаад, хони, мал гаргахаhаа байха, энэ тэрэ
шалтагаанhаа боложо yхэhэн хонидойнгоо арhыеньшье yбшэжэ колхозой амбаарта тушаажа шадахагyй хyн», – гэжэ эсэгэдээ гомдоод
шье абаха ушар байдаг hэн. Ooрынгooшье хони гаргажа эдихэдээ,
ондоо тээhээ хyниие хэлэжэ хэргэлyyлдэг байгаабди. Hyyлдэнь
иимэрхyy ажалые, агнууриишье намhаа дyрбэн наhа дээгyyр байhан,
оройдоо 14-15 наhандаа ябаhан аха хэжэ hураа hэн. «Ажалайнгаа,
гэр байдалайнгаа талаар ноёд hайдай урдаhаа шангаар дуугаржа,
хэрэлдэжэ шаданагyйш. Айлта yгы тэдээнhээ», – гэжэшье байгаад
эжымнай заримандаа эсэгые гэмэржэ байха. Теэд тэрэ yедэ, арбаад
наhандаа ябаhан би хаанаhаа ойлгохо, мэдэхэ байгаабиб: хайрата
эсэгэмни, хара залууhаа засаг баряашадhаа айжа hурашаhан хадаа,
тэдээнэй урдаhаа yлyy yгэ дуугаржа дахинаа хаалтада орошоно гyб,
эдэ олон yхибyyдээ yншэрyyлжэрхинэ гyб гэжэ ходол болгоомжотой
ябадаг байгаа гэжэ! Буддын шажанай ном шудалжа гараhан хyн хадаа амитадай ами таhалха гээшэhээ ехэхэн сээрлэдэг хyн байгаа гэжэ!
Оло дахин харагша hэм – хониёо адуулжа ерэмсээрээ, энгэрhээ нэгэ
орёолтотой юумэ гаргажа тyргэхэн юумэнэй саагуур нюужархидаг
байдагыень. Баhал hyyлдэ мэдэхэдэмни, тэрэнь тyбэд номууд байhан
байгаа. Бэеэ нюужа, юрын хара хyндэл тон адли байжа, наhанайнгаа
амаралдата гараа hэн. Пенсидэ гарахадаа, хоёр-гурбан жэл хойнтожо гараа. «Баавай, шамhаа боложо аяар гурбан жэл yлyy колхозой
ажал хэжэ ябанам», – гэжэ yни холодо саарhа, документнyyдыень
худал болгожо yгэhэн Дамба Чойбсонов гэжэ тyрэлэйнгoo хyндэ
(мyнooхи коммунист хyндэ) тиихэдэ эсэгэмни наадалжа дуугараа
hэн ха. (Зэдэдэ абгаяа «баавай» гэдэг, мyн дyтын тyрэлэйнгoo зондо,
232

эжы абадаашье «ши» гэжэ хандадаг заншалтай юм). «Hэ, ши намайе
мyнoo хараахагyй, харин баяр хyргэхэ ёhотой хyн гээшэш. Тиихэдэ,
хэды айжа байжа, шамда туhалаагyй hаамни, шинии мyнoo амиды
мэндэ ябаха yгышни мэдэгдэхэгyй hэн», – гэжэ урдаhаань баавай
мyн лэ налгайгаар наадалжа харюусаа hэн гэгшэ.
Минии хорёод наhандаа ябахада, нэгэ хэнэймнэй hэм даа,
тyрэ найрай боложо байхада, дyтын тyрэл болохо, халашаhан Цырэн-Ханда Аюшеева нагаса ахай бидэ yхибyyдтэ хандажа байжа
«Таанад юуш мэдэхэгyй барнаагууд гээшэт, манай увай, энэ таанадай эсэгэ, ямар ехэ зоболон, гашуудал yзэжэ, дабажа гараhан хyн гээшэб гэжэ? Тyрмэ, хаалтадашье hуугаа, ссылкэдэшье ябаа, дайндашье
хабаадаа… Баарhан, уваймни, мyнoo одоо ши жаргалаа yзэжэ байна
гээшэш, yхибyyдшни хyл дээрээ гаража эхилбэ, тyрyyшэ yхибyyнэйн
гээ тyрэ найрыень хэжэ эхилбэш, болоо, болоо гээшэ, yшoo ашанар,
зээнэрээ харахаш. Байха даа, ерэхэ даа жаргалтнай…», – гэжэ уйлажа байжа эсэгыемнай таалажа байгаа hэн. Нагаса ахайн эсэгын энэ
тэрэ намтар тухайнь хэлэжэ захалхада, бидэ ехэ hонирхожо эхилбэбди, зyгooр «Хyрoo, болоо!» гэжэ эсэгэ эрид шангаар тэрэнэй зугааень таhалжархёо hэн. Хожомой hyyлдэ, «Манай нютагай ламанар
зиндаатан сооhоо эгээ ехэ муу юумэ yзэжэ, дабажа гараhаниинь хэд
бэ гэхэдэ, сохом танай эсэгэ, Чойдним Содбоев хоёр лэ байха хаш»,
– гэжэ нэгэтэ нэгэ наhажаал yбгoo намдашье хэлээ агша hэн.
Наhанайнгаа амаралтада гараhан хойноо, yхибyyдээ томо болгожо бага зэргэ сyлoo ороходоол, эсэгэмнай hooргoo буддынгаа
шажанай номоор хyн зонhоо айжа, нюунгyйгooр hонирхожо, Ивалгын дасангаар ябантажа эхилээ hэн. Тэндэ hуухыень, лама болохыень дурадхаhаншье байдаг, теэд эсэгэ: «Yхибyyдни yшoo бага, хyл
дээрээ гараадyй», – гээд, боложо yгooгyй юм. Эсэгэдэмнайшье зон
ябантажа эхилээ, хyндэ одоошье хyндэтэй боложо захалаа. «Залуугай жаргалые жаргал бy гэ, yнэн жалгал yзэгдэхэ гээ hаа yндэр наhатай болоходо yзэгдэхэ», – гэжэ арад зоноймнай аман yгэдэ дэмы
хэлэгдэдэггyйл хаш. «Энэ хyмнай yнидэ иимэ хэрэгээ ябуулжа байха
хyн аад, бэеэ таhа нюужархёод байгаал даа», – гэжэ нютагайнь yетэн
нyхэд, yбгooнэр хэлсэдэг болоо hэн. Теэд эсэгэ яаха байгааб? Муу
юумые yзэhэн хyн, yшoo yхибyyдэйнгээ хyл дээрэ гараадyй байхада (яажа мэдэхэб, муу нэрэнь бидэнэй саашанхи харгы замда тойбо
хэхэдээшье магадгyй байгаал), шэмээгyй байгаашань дээрэ байгаа
хаш. Эсэгымнай наhатай болохо тума зон yшooшье ехээр ябантажа
захалаа. «Увай, yбгoo, дедушка би гy?» – гэхэ мэтээр дуугаралдаад
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хyнyyд харшымнай досоо бии болошохо. Буряад, ород, татаар, бэшэ
зоншье эндэ тэндэhээ yдэр hyнигyй тооной эсэгэдэмнай ерэхэ. Эсэгэ хyниие тарнидажа, yлеэжэ, адислажа эдэгээдэг hэн. «Больницада
орожо, операци хyyлэхэ гэжэ врачуудта хэлyyлhэн аад, тэрээнhээ
айжа, Увайда хандахадаа (эсэгэдэ), тэрэнэй эди шэдиин хyсooр, бэеэ
отолуулангyйгooр эдэгэшoo hэм», – гэжэ нютагаймнай нэгэ эхэнэрэй
дуугаржа байхыень шагнаhан байнаб.
Наhатай болоhон эсэгэ зарим yедoo иимэ ажалhаа ехэ эсэдэгшье
hэн. Эндэ нэгэ иимэ жэшээ. Эжымнай бараг залуугаар наhа барашаhан юм, тиихэдэнь эсэгэмнай ехэ басаганайдаа байдаг болоо
hэн. Харин городто байдаг би зун бyхэн мyн лэ тэндэ байршажа
(эсэгынгээ хажууда), hарынгаа амаралтые yнгэргэхэб. Нэгэтэ эгэшэ
бидэ хоёр yдэшэлэн тээ зуhалангайнгаа гэртэ хоол бэлдэжэрхёод,
байшан гэр соогоо хyнyyдые аргалжа байhан эсэгэтэеэ сугтаа эдеэл
хэ гэжэ, тэрээнэйнгээ сyлooрхыень хyлеэжэ, яhала удаан хэрэлсы
дээрээ хooрэлдэжэ hуубабди. Hониниинь гэхэдэ, эсэгэмнай наhатай
болоhон хойноо, дала гарантаад ябахадаа, нэгэ оно улаан архи ууха
дуратай болошоод байhан юм. Hyyлдэнь болёо hэн даа. Харин yе
наhандаашье архи гээшые уужа ябаагyй, гансал хамарай тамхи татадаг hэн. Орой болоhон хойно эсэгэмнай хэрэлсы дээрэ гаража ерээд,
ехээр тэндээ тэмтэржэ байба гээшэ. Шyyд унашахынгаа тэндэ, тэндэхи барюулhаань барижа yрдибэ. «Yгы, энэмнай хэдыдээ мyнooхи
архияа уужархёо юм, унажа yмхи яhаяа хухалхань лэ», – гэжэ, би гyйжэ ошобоб. Харин эгэшэмни: «Хэдыдээ уужа yрдихэб даа, мэнэ hая
yхибyyгээ тэбэриhэн эхэнэр гэрhээнь гаража ошобо бэшэ гy. Энэшни yдэр hyнигyй тооной, ууха эдеэлхэшье сyлooгyй зониие yзэhooр,
харанхалжа унахын тэндэ болоод байна гээшэ», – гэжэ, иимэрхyy
байдалые hайн мэдэхэ болошоhон эгэшэ намда ойлгуулжа хэлээд,
шyлэеэ аягалхаяа зуhалан гэр уруугаа ороо hэн. «Хyн хyниие хайр
лаха юм аал, yндэр наhатай yбгэжooл гэжэ мэдэхэшьегyй», – гэжэ
эгэшэмнай hyyлдэнь, ерэн наhанай хашаанда ороод ябаhан эсэгэеэ
хайрлажа дуугардаг болошоо hэн. Теэд эсэгэ хyндэ туhалхаhаа арсажа шададаггyй байгаа.
Эгэшэмни yшoo hонин ушар хooрoo hэн. Нэгэ yедэ, далаад-наяад онуудаар лэ hэн ааб даа, зунай эхин hарадахи Обоо тахилган
гээшые засаг баряашад даншье hаа хорижо эхилhэн байгаа. Айл
гэрээр ябажа байгаад, колхозой контородо зарим хyнyyдые дуудажа
байгаад, «Обоо тахилган гээшэ балар сагай мунхаг муухай ябадал,
тиимэhээ хада уула тээшэ тахил yргэл хэхэмнай гэжэ харгылhанай
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хэрэггyй, залуушуулые муу hургаалда бy hургагты», – гэжэ байгаад
хyн зондо ойлгуулхаа оролдожо, занажашье байгаа гэхэ. Манай эсэгые, мyн бэшэ нютагай урдын ламанарнуудыешье аймагай тyб Пет
ропавловка тосхон дуудажа, ноёд сайд занаhан байдаг. (Энээн тухай
2012 оной хабар хэблэгдэжэ гараhан «Ногооной багша» гэжэ ном
соо (Цагаатай нютагай суута лама, йогин Сосоров Нимбу тухай)
бэшэгдэнэ hэн даа). Нимбу увайн нyгшэhэнэй hyyлээр нютагайн
гаа Обоо тахилганай уялгые эсэгэ бyтээдэг байгаа. Yе наhан соогоо
Обоогоо тахижа байhан зарим тэды нютагай наhатай зонууд «Яахабибди?!» гэжэ ехэтэ hанаа yнooн бололдожо, хэлсэжэ, hyyлдэнь
hэмээхэнээр, хулгайгаар гэхэ гy даа, обоогоо – Баян Улаан хадаяа –
тахихал гэжэ шиидэбэд ха. Yсooншье hаа, зон ууладаа гаража, эсэгэ
гэртээ байжа уншагдаха ном сударынь уншаха болобо. Тиигэжэ, саг
сагтаа энэ ажал хэрэгшье эхилбэ (манай нютагта Обоогоо 11 сагта
тахижа эхилдэг заншалтай юм). Эсэгэ гэртээ бурханай ном уншахаяа
айжа, yхэрэйнгээ дала доро хоробо, тиигээд эгэшыемни харшынгаа
yyдэнэй хажууда харуулшанаар табиба. «Энэ тэрэ хэрэгтэ хэрэггyй
хyнэй ерэжэ ябаа hаань тyргэн дуулгахаш» гэhэн. Эгэшэ нютагтаа
мэдээжэ, бэрхэ багшанарай тоодо ородог байгаа (Россиин арадай
гэгээрэлэй отличник юм). «О, яатарааш тиихэдэ би айжа абаhанбиб,
зyрхэнэйм шангаар сохилжо байhан гээшэнь. Аба нэгэ шэхэ хатуутай хадаа, хонхынгоо ямараар жэнгиржэ байхые муу дуулаhан байгаа гy, юрэдooл, минии hанаашаар, хонхын жэнгирээн ойро тойрон
дарьяжа байhандал yзэгдэжэ, би yхэрэйнгoo дала ба харшын yyдэнэй
хоорондо гyйнтэжэ, шадаал hаа энэ дуугаа аргаалуулхаа оролдыш
даа гэжэ эсэгэеэ гуйжа байгаа hэм. Гэрээрээ гэмдэ орожо, бишье
ажалhаан шэдyyлжэ, yшoo райком, районо руу дуудуулжа магадгyйб
гэхэ мэтэшэлэн бодогдоо hэн даа», – гэжэ хэлэжэ байгаа hэн тиихэдэ.
Энэ ушарай урда тээнь hэн гy, али hyyлдэнь гy, дахинаа иимэ тахилганай болоходо, эсэгэ эртэ yглooгyyр, улаан наранаар эмээл морёор
гансаараа ошожо нютагайнгаа Обоое тахижархёод, хyнyyдэй тиишэ
харгылдаг харгыгаар бэшэ, ондоо hудалаар хадаhаа буужа гэртээ
ерэшэhэншье гэдэг.
Иигэжэ бэшэжэрхёод байхадаа, би нэн тyрyyн Цагаатай нютагаймни зонууд (ехэнхидээ залуушуул), магад, иимэ юумэ тyрyyшынхиеэ дуулажа байхадаа болохо, тиимэhээ hайн мэдэжэ байг лэ гэхэеэ
hананам. Тэрэ хатуу, хашаланта сагуудта таанадай, маанадай тyлoo,
бултанаймнай амар амгалан ябахын тyлoo гэжэ яатараашье оролдодог хyнyyд байhан гээшэб! Эндэ би ганса ooрынгoo эсэгые дурдана
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бэшэб. Минии мэдэхээр нютагаймнай суута бэрхэ ламанар, булта
сyлэлгэдэ ябажа ерэhэн увайнар – Доржо, Сэмба, Нимбу, Дампил,
Чойднима – гэхэ мэтэшэлэниие мyнхэ дурасхаалаар дурсажа ябаха уялга маанадай урда! Эдээн тухай ганса гансааранданьшье гэжэ
зорюулжа баримтата рассказ бэжэшэрхихоор hонин-hонин материалнууд байхал ха, ехэнхидээ Чойднима увай (Содбоев) тухай. Хэзээ
хойно, дайнай хойно тyрэhэн бидэндэ мэдэгдэнгyй yлэшэhэн, yшoo
хэды олон ламанар тиихэдэ байгааб? Бэшэ нютаг, Зэдэ голоорной,
Буряад орон, ондоо тээгyyршье?! Тоолошогyй… Бултыень мyнхэ
дурасхаалаар дурдаха – манай уялга! Би hанагшаб, ходо досоомни
байдаг: манай нютагаархид хамтаржа ерээд лэ, эдэ ламанартаа зорюулжа, нэрэнyyдыень мyнхэлжэ, нэгэ гоё hайхан Субарга нютагайнгаа нэгэ yндэр добо дээрэ бодхоожорхихо байгаабди гэжэ.
Ехэшье хадуурангyй, эсэгынгээ намтарые саашань yргэлжэлyyлхэ
гээ hаамни, иимэ… Манай гэр магазинай хажуудахана байха, тиигээд
эсэгымнай хyнэй yгэhэн дээжын архиие палисаднигтаа гаража (сэбэр
газарта), бyтылхэнyyдэйнь хооhортор yргэжэ байхыень алаабхиин
хажуугаар эрьелдэжэ байhан эрэшyyл хараад: «Эх, харамтайгаар адхагдажа байна», – гэлдэхэ. Совет засагай yеэр архи гээшэ мyнooнэйхи
шэнги дураараа байдаггyй hэмнай даа. Аба, яажашье hаа, бидэндэ,
yхибyyдтээ, архи yгэхэгyй гэжэ мэдэдэг hэмди, тиибэ яабашье, эсэгын
хyбyyд (дyрбэ hэмди, нэгэмнай залуудаа наhа бараhан) найр нааданай yедэ hогтуу халамгайн ябадал хайшаа ошогдохо hэм, ехэнхидээ
нyхэд хyбyyдэйнгээ yгэдэ орожо, гансаараа гy, али хэн нэгэнтэйнь
архи эрижэ эсэгэдээ ороhон аад, алуулжа хюдуулхын наана гэрhээ
намнуулжа гарадаг hэмди. Хyнэй гашуудал, нулимсагай yргэлhoo ундалха гээшэ эгээ муухай ябадал гэжэ лама хyн хадаа hайн мэдэдэг байгаа гээшэ ааб даа. Хyнэй yргэл хэhэн мyнгэнyyдые хуу барандань yргэжэрхидэг hэн: Ивалгын дасанда, hyyлдэнь эндэ тэндэ дасан, дугангуудай баригдажа эхилхэдэ, Зэдынгээ Сартуул-Гэгээтэйн, Хэжэнгын
Жаран-Хашарай, Яруунын Эгэтын Зандан-Жууда гэхэ мэтэшэлэн
(Зулуухан хубараг ябахадаа, эсэгэтэеэ эмээл морёор Зэдэhээ Ярууна
ошожо энэ бурханда мyргэжэ ерэhэн байна). Сартуул-Гэгээтэйн дасанай баригдажа дyyрэhэнэй гэжэ ехэ найр нааданай болоходо, хандиб
хэжэ эгээ ехэ мyнгэ энэ дасанда yргэhэн хyн Цагаатай нютагай эгээ
yндэр наhатай Лыгденов Галсан-Нима гэжэ нэрлэгдэжэ байгаа hэн.
Энээн тухай hyyлдэнь «Буряад yнэн» газетэдэшье бэшэгдээ hэн.
Yшoo нэгэ hониниинь гэхэдэ, тиихэдэ, наян тохойн шэнээн yндэртэй Майдари бурхантай байhан Гэгээтэйн хуушан Балдан-Брэй236

бун дасангай хэдэн зуугаад ламанарhаа амиды мэндэ yлooд байhан
hyyлшын лама байгаа. Тиигэбэшье, ехээр yбдooд байhан хадаа, эсэгэмнай тэрэ найрта ошожо шадаагyй hэн. Yшoo бyри hониниинь
гэхэдэ, урда зуун жэлэй гушаад оноор энэ дасангай тоборог тооhон
болгогдожо, hандаргагдажа байхада, бyхы баян бардам хэрэг
сэлнyyдhээнь ори гансахан yнэтэ, сэнтэ алтан яачил ори hэнэггyй
тэндэhээ yгы болошоhон байгаа (алта мyнгooр сэрьбэгдэжэ (шэмэг
лэгдэжэ) гоёогдоhон бyреэе Зэдэдэ яачил гэжэ нэрлэдэг юм). Хайшан
гэжэ энэ яачилай yгы болошоhон, хайшан гэжэ хэдэн ламанарай гарые нюусаар дамжа дамжаhаар манай эсэгэдэ хyрэжэ ерэшэhэн тухай (Цагаатай голой yндэр наhа хyсэhэн ламануудай нэгэниинь наhа
барахынгаа урдахана нyгooдэдoo hэмээхэн дамжуулан yгэдэг байhан байгаа) би yни холодо бэшэжэ, yшoo «Yнэн» газетынгээ шанда
хyртoo hэм («Толи», 1992 оной августын 22). Эсэгын наhа барашоо
hаань, хэндэ гар дамжан ошохо яачил байгааб, одоо гээшэ бy мэдэе.
Эсэгэ энэ яачилые хэндэшье мэдyyлэнгyй, гунгарбаадаа, бурхануудай саагуур хадагалаад байгаа. Эсэгэмнай наhа барахынгаа урдахана энэ яачилые Аюша hайхан хадагтайгаар hooргэнь, байха газартань бусаажа шадаа!
Дасанай найр нааданай болохоо байhан намарай hайхан yглooгyyр тэрэ алтан яачил, урданайхидаал адли (!), дошхон урасхалта
Зэдэ голойнгоо бyхы зyyн hалаануудаар ажамидаржа hуудаг сартуул
арад зоноо шэнэ бодхоогдоод байhан дасандаа дахинаа урижа байhан гээшэ. Тэрэ yедэ Ивалгын дасанда Хамба ламаар hууhан Цыбиков Мyнхэ энэ ёhололто найрта ерэhэн байжа, эсэгымнай тэндэ
yгы байхадань, «Галсан-Нима юундэ харагданагyйб?» гэжэ hонирхожо hурагшалжа, ехээр yбдooд байна гэжэ дуулахадаа, «Тэрэ хyн
минии друг юм, уулзажа ошоогyйдэмни аргагyй» гэжэ, тээ хажуудахана байдаг Цагаатай нютагымнай ерэжэ, эсэгэтэймнэй уулзажа
ошоо hэн (yнэхooрoo «друг» гэжэ ородоор хэлэhэн байдаг). Аяар 20
жэл соо Колыма руу сyлэгдэжэ, муу юумэ гээшые hайса yзэhэн, hyyлдэнь Россиин гyрэндэхи Буддын шажантанай эгээ ехэ зиндаа эзэл
жэ hууhан хyнэй, Пандида Хамба ламын манай эсэгые «друг» гэжэ
нэрлэжэ байхадань, эсэгымнай зонойнгоо дунда хyндэтэй байhыень
гэршэлhэн юумэн гээшэ ааб даа.
Yндэр наhатай болоод ябаhан эдэ хоёр ламанарай hyyлшынь
уулзалга тухай хэлэхэдэ иимэ…
Аймагай дасангай шэнээр бодхоогдожо, найрай боложо байхада, булта зон арбаад модоной зайдахи Гэгээтэй нютагта ошонхой
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байгаа. Бишье тэндэ зорюута гэжэ городhоо ерээд байгааб. Дасангай ехэ мyргэлэй, арамнайн дyyрэхэдэ, yдэhoo хойшо найр наада
найнь эхилжэ байхада, Хамба лама гэр тээшээ, Улаан-Yдэеэ яаража
(ехээр эсэшэhэн байжа), хэндэшье хэлэнгyй шофёртоёо хоюулханаа
Цагаатай нютаг ерэжэ, арай шамай гэжэ манай гэрые олоhон байна.
Yбшэн хэбтэhэн эсэгые 20 наhатай, хээлитэй болоод байhан, эгэшын
басаган Тунгалаг гансаарханаа харууhалжа yлooд байгаа. Тэрэнэй
хэлээшээр: «Нэгэ саб сагаан «Волга» тyрyyшээр yйлсooр хойшоо
yнгэржэ гараба, hyyлдэнь уруудаба, тиигэжэ байтараа манай газаа
ерээд тогтошобо. Харан гэhээмни, ехэ ламын шара-улаан хубсаhатай, орхимжотой, yндэр гонзогор шара малгайтай наhажаал хyн
машина сооhоо гаража ерэшэбэ (Хамба лама хубсаhаа hэлгэжэ yрдеэдyй ябаhан байжа, hyyлдэнь манай гэртэ, эсэгын хажууда hэлгээ
гээ hэн). Юу хаража байгаа хyнбиб гэжэ айhан гээшэмни, тиигээд
баруун гэртээ хэбтэhэн yбгooдoo гyйжэ ошожо хэлэхэдэмни, yбгooгэй нюдэнyyд байтараа ехэ боложо, тэрэ зуурандаа хyнгэнooр орон
дээрээ hуушоо hэн».
…Баруун гэртэмнай зиндаа ехэтэй хоёр ламанарай уулзалга болоо… Тиихэдэ, наhанайнгаа эсэстэ хyрэжэ ябаhан ламанар,
юун тухай хooрэлдэhэн байгаа юм – мэдэхэгyй, тэрэниие дуулаhан
шагнаhан хyн yгы, харин Мyнхэ ламын ябаха тээшээ болоходонь,
эсэгэ зyyн гэртээ байhан зээ басагаа дуудажа, бурханайнгаа гунгарбаа сооhоо одоо гээшэ хуушанhаа хуушан, ёhотой тyбэд торгон хадаг абхуулжа, Хамба ламада yргэhэн.
Саашань… Тугаарай дурсааша алтан яачил тухай гэхэ гy, али
хуушан Гэгээтэйн дасанда хабаатай yшoo нэгэ hонин юумэ манай
нютагаархид мyнoo мэдэхэ болонхой юм. Минии эсэгэ уг гарбалаараа Балдановтан бyлын байhан гэжэ дээрэ бэшээ hэм. Эндэ гурбан
хyбyyд байhан. Дамба гэжэ эгээ ехэ аханиинь дайнда yгы юм, харин эсэгымнай дээрэ байhан Дэмбээ гэжэ ахань анханhаа ухаагаараа муушаг хyн байhан. Аймшагтай hонор, ухаатай хyбyyнэй yдэжэ
ябахадань, нэгэ бадар хэжэ ябаhан монгол лама харахадаа, гэртэхинhээнь энэ хyбyyгээ намда даалгажа yгыт, би ooрынгoo хубараг
болгожо абажа ябахамни гээ юм hэн хаш. Теэд yгэжэ yгэхэгyйдэнь,
жадхадаад ябашоо ха. Hyyлдэнь ехээр yбдэhэн хyбyyн толгой муутай болошоо. Нээрээ юм гy, али худал гy, нэгэ иимэ зугаа би yнинэй
эжыhээ дуулаhан байнаб. Хубилгаан хyн байhан хаш гэжэ Цагаатайн голойхид мyнoo хэлсэдэг юм. Юуб гэхэдэ, Дэмбээ абгай yшoo
далаад онуудаар, Совет засагай гол тyлэб шадал дундаа ябажа
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байхада, «Совет засаг унаха юм, колхоз hандаржа тараха юм, хyн
зонууд дрэн-драанаа хубаалдажа абаха юм», – гэжэ байжа айлаар
хэлэжэ ябадаг байгаа («техникэ» гэжэ мyнooнэй yгэ хэлэжэ шадахагyй байхадаа, жаа yхибyyдтэл адли машина, тракторнуудые «дрэндран» гэдэг байгаа). Саашань «Гэгээтэймнэй дасан шэнээр мyндэлхэ
юм, алтан яачил гээшэ аргагyй гоёор наадаха юм», – гэжэ хэлэхэдээ,
«гyy-гyy» гэжэ байгаад, хайшан гэжэ яачил дээрэ наадажа байдагтал
хургануудаараа арбагануулжа байжа харуулха. Би мyнoo hанагшаб:
хyн тyрэлтэндэ yшoo таагдаагyй байhан Юртэмсын барашагyй асуудалнуудай гэхэ гy, али эди шэдинэрэй нэгэ удхань эндэ биил хаш.
Yнэн дээрээ Бурхан гээшэ бии юм hаа, уг гарбалаараа, улаан шуhаараа минии абга болохо, баарhан, ухаагаар дутуушаг Дэмбэй абгайн
хэлэ амаар ерээдyйн сагта болохо байhан юумые харуулжа, хyндэ
yргэгдэhэншье hаань, тyрэhэн дyy хyбyyнэйнгээ хайшан гэжэ энэ
яачилые нюусаар хадагалжа абажа ябажа (гyрэндэ, музейдэ yгтэхэ
байhан yнэтэ сэнтэ энэ хэрэгсэлые нюужа байhандаа Цагаатай нютагай хуушан ламанар, магад, гэмдэ орохошье байгаа), эсэсэй эсэстэ,
наhа барахынгаа урдахана гэртэнь (дасандань) харюулжа шадаха
байhыень уридшалан, 20-30 жэлэй саада тээhээ нютагайнгаа зондо
дуулгажа байhан болоно гy?! Нээрээшье hонин даа, нэгэ иимэрхyy
зонууд (Болгариин hохор Ванга хyгшэн, Яруунын hохор Молон багша, Ойхоной тулюуршаг Барнашка, тиихэдэ ородой Юродивый гэхэ
мэтэшэлэн «толгой муутайхан» зонуудшье) Юртэмсын тайлбариие
таажа шадажа байдаг байгаа ха гy? Гайхахаар!..
Эсэгын зондо туhатай эди шэдинь юундэ наhатай болоhон хойнонь элеэр гаража ерэшooб гэжэ хyнyyдэй гайхалдахадань, намда,
минии hанаашаар, баhа нэгэ иимэ тайлбари байдаг юм. Жэшээнь,
бидэ мyнoo Джампа Тинлей багша тухай булта hайн мэдэдэг болонхойбди. Энэ санаартамнай hаяханшье дахинаа хахад жэлээр Хурумхаанай аймагта даяанда hуужа байhанаа гараа. Газар дэлхэйн
элшэ хyсэнhoo ехээр хyртэлсэжэ (Космосhоо гээд хэлэе), Бурханай
номой эди шэдиин шадал нyлooе бэедээ ехээр шэнгээжэ гараба гээшэ ааб даа. Бyри урда сагуудта Тyбэд, Монгол оронуудаар, манай
энээгyyршье ехэ-ехэ ламанар хэдэн hара, жэлнyyдээр агы нyхэн соо
шанга хатуу даяанда hуужа, бурханайнгаа номые ехээр уншажа,
шудалжа гарадаг байгаа. Тиимэ. Тиигэжэ байхадань, манай эсэгын
хэдэн hара, хэдэн жэлнyyдтэшье бэшэ, харин хэдэн арбаад жэлнyyд
соо тyбэд номоёо агы нyхэн соо hуугааша ламанарта адли гэхэдэ
болохо, yндэр добо, хадын оройдо гарашоод yдэр hyнигyй тооной
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уншажа ябахадань (хони малаа адуулжа ябадаг зон харууhатай газарта гараад hууха дуратай ха юм) юундэ тэрэ номуудайнь шэди хyсэ
бэедэнь шэнгэхэгyй байхаб даа, шэнгэхээрээл шэнгэhэн байжа, hyyлдэнь тэндээ багтажа ядахадаа, булаг мэтэшэлэн досооhоонь бурьялжа ooдoo гараhан байгаа хаш гэжэ биил hанажа байгшаб.
Эсэгэ hyбэлгэн, hонюуша хyн hэн. Политикээр ехэтэ hонирхохо. 1985 ондо эсэгэеэ абажа ошожо Хара далай yзyyлээ hэм. СССР
гyрэниие yзyyлхэ гэжэ поездоор ото Симферополь хото хyрэтэр
ошообди, Ялта хотодо 16 хоног амарhанайнгаа удаагуур, hooргoo
самолёдоор Москвагаар дайража нютагаа бусаа hэмди. Москвада
зорюута 5 хоногоор тогтожо, Улаан Талмай, Ленинэй мавзолей гэхэ
мэтые харуулаа hэм. Эгээ hара тухай ябажа нютагаа бусаа hэмди.
Тэрэ yедэ 76 наhатай эсэгэмни (77-той, буряадаараа наhаа тоолодог
hэн, хyнгэн хyн hэн даа), бага зэргэ эсэhэн байгаа гээшэ ха гy, гэртээ
бусажа ерээд, hайхан ногоон сайгаа уужа hуухадань «Зай, аба, юун
гэхэ байнаш, хэр ябажа ерээбибди, юу hонин юумэ yзoo, хараа гээшэбибди?», – гэжэ hурахадамни: «Ooрын нобшоhоо yлyy юумэн yгы
байна даа», – гэжэ сэхэ руунь дуугараа hэн. Эсэгэдээ hайниие лэ хyсэхэеэ hанаhан би, иигэжэ дуугархадань, бага зэргэ урмаа хухараашье
hаа, юун гомдохобши даа, наhан соогоо юумэ гээшые yзэhэн хyнэй
иимэ тобшолол хэжэ байхада. Магад, нээрээшье, ooрын нютагhаа,
ooрын нютагай агаар уhанhаа, абари зан, арад зонhоо, амидаралай
шажан мyргэлhoo yлyy юумэн энээхэн дэлхэй дээрэмнай yгы ха гэжэ
наhанайнгаа эсэстэ хyрэжэ ябаhан хyн ooрынхёорoo ойлгожо абаhан
байгаа!.. Яахабши теэд, энэнь бидэндэ ойлгогдохогyй асуудал бо
лоод лэ yлoo юм бэзэ.
…1980-аад оноор нэгэ hонин ушар болоhон юм. Нэгэтэ yдэшэлэн городто байдаг манайда хоёр тээhээ – Зэдэhээ минии эсэгэ,
Яруунаhаа – hамганаймни абын аха, Рандалов Даша-Нима хоёр
тyрyyшынхиеэ уулзашаба гээшэд. Наян наhанай хашаанда ороод
ябаhан налгай хоёр yбгэжooлнyyд нютаг нютагайнгаа hони hорьмойе яhала удаан хooрэлдэжэ hуубад. Эсэгэмни дyлиишэг, yшoo
тиихэдэ тэдэ хоёрой бэе бэеынгээ зарим yгыень ойлголсохогyй
байхадань, би хажуудань, hонин зугааень шагналсангаа, тулмачань
бололсохо юумэб. Даша-Нима абга гээшэ манай эсэгэhээ 2-3 наhа
аха, ехэ томоотой хyн hэн. Тэрээнhээ саагуур аймшагтай hyзэгшэ,
ямаршье лама санаартанhаа дутуугyй дасан хyреэгээр ябуунтажа
байдаг, бурханай ном, тахил, сэржэм гээшые тон hайнаар мэдэхэ хyн
hэн. Зай, теэд байтараа эдэ хоёрой хooрэлдooн, яахыншье аргагyй,
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бурхан шажан, дасан дуган гэхэ мэтэдэ ерээл hэн бэзэ. Даша-Нима
абгын иимэ зугаанда тон дуратай байхада, эсэгэ энээнииень ехэшье
дэмжэнэгyй, зугаагаа, шадаал hаа, ондоо тээшэнь абаашахаа hэдэнэ.
(Совет засагнай yшooл шанга журамдаа байhан гээшэ ааб даа, тии
мэhээ тyрyyшынхиеэ харалсажа, хooрэлдэжэ байhан хyнтэйгoo
иимэрхyy зугаа yyсхэхэеэ тyбэгшooгoo hэн бэзэ). Гэбэ яабашье, эсэгын дутуу дундатай хooрooнhooнь тэрэнэй наhанайнь намтар тухай
юу хээхэнэ ойлгожорхиходоо гy, Даша-Нима абга:
– Минии ойлгожо байхада, таамнай миин бэшэ, буддын номнолой hургаалтай хат, хубараг ябаhан гyт? – гэжэ hураадхиба.
Хyнэй иигэжэ hуража байхада яахабши? Эсэгэ халта байд гээд:
– Гэбшын зиндаатайб, – гэжэ харюусаад, иигээд иимэ хooрэл
дooгoo дyyргэе гэhэндэл, телевизорээр ехэтэ hонирхожо эхилшэнэ.
– Гэбшэ!? – гэжэ хойноhоонь сошонгёор дабтаhан абга, саашаа
яахаяашье мэдэхэеэ болишоhон хэбэртэй, нам тээшэ харан байжа,
– Иихэдээ урдамни лама хyн hуужа байна ха юм, – гээд, удаан дуугай болошобо. Эсэгэшье телевизор хараhан зандаа, Даша-Нима абга
хyзyyнhээ эрхиеэ абажа тэрээнээ татажа эхилбэ. Харан гэhээмни,
абга энгэр хармаанhаа мyнгэ гаргажа, эрхитэеэ наманшалhан зандаа, эсэгын урда yбдэгэлэн hуужа, – Би танhаа адиста хyртэхoo hананам, – гэбэ.
Хyлеэгдээгyй байhан энэ ушарай гэр соомнай боложо байхада,
hамган бидэ хоёр гайхалдашабабди, хоёр багахан басагадууднайшье
гайхаhандаа hэмээхэн hэр-мэр энеэлдэжэ оробод. Мyн эсэгэшье
тyрyyн хайшан гэхэеэ мэдэнгyй байhанаа, хyзyyнhээ эрхиеэ абажа,
хэрэгтэй юумыень уншаhанайнгаа удаа, yнэн зyрхэнhoo ooртэнь
шyтэжэ, мyргэжэ байhан энэ наhажаал хyниие адислаа юм hэн.
Би энээнhээ хойшо гэбшэ гээшэ лама санаартанай ямархан зиндаань хаб гэжэ hонирхоол hэн бэзэб. Тиимэhээ нэгэтэ бурхан шажан
тухай хэлэгдэhэн ном соо: «Гэбшэ гээшэ yндэр нэрэтэй, тyбэдooр уншаад, бyри мyhэн ойлгодог болоhон, хooрэлдэжэ шадаха, бэеэ даа
hан эрдэмтэн юм. Будаадын бурхан шажанай сурталые зондо номножо шадаха, зониие зyб yзэлдэ hургахые хyсэдэг, сэдьхэл соогоо
буруу бодол бисалган ябахые шyyмжэлжэ, сэдьхэлээ сэбэрээр абажа
ябахые номнодог юм» гэжэ бэшээтэй байhыень уншаhаншье, ooрын
гoo дэбтэр данса дээрэ буулгажа абаhаншье байнам.
Совет засагай унажа байха yеэр, 1990 гаран оноор, yшoo нэгэ hонин ушар эсэгэтэймнэй тохёолдоhон тухайнь, ахамни намда энеэжэ
байжа хэзээ hyyлдэ хэлээ агша hэн.
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…Нэгэтэ, ааяма халуун зунай yдэр, наян наhаяа эдижэ ябаhан
гурбан yбгэжooнэр Петропавловка тосхоной нэгэ гэрэй углуу
буланда гурбан бутылхэ улаан архи абажархинхайнууд найрлажа,
энеэлдэжэ hуугаа юм хаш. Хэд бэ гэхэдэ: манай эсэгэ, аймагай тyбтэ
ажаhуудаг Жэмбэ ба Гэгээтэй hууринай hохор Самбу yбгэжooнэр.
Тиигэжэ hуухадаа, хажуугаарнь халамгайшаг хоёр хyбyyдэй yнгэржэ
ябахада, «Хyбo-oд, залуушуул, бидэ энэ архяа баража шаданагyйбди,
нэгэ бyтылхэ yлэшoo, абахагта?» – гэбэ гээшэд. Юу байха hэм, тэдэ
хyбyyд архииень дуратайгаар абажа уугаал юм бэзэд. Тиихэдээ
тэдэнэй хоорондо бага зэргэ хooрэлдooн болоо хаш. Энэ ехэ
халуунда yндэр наhатанай yйлсэдэ архидажа байхаарнь гайхалдажа
hурахадань: «Бидэ гурбаниие мyнooдэр энээн уруу дуудажа, таанад
энэ сагhаа хойшо одоо гэжэ сагааруулагдаба гээшэт гэжэ мэдээсэбэ
(вычеркнули из чёрного списка неблагонадёжных людей!), тиигээд лэ
тэрэнээ тэмдэглэжэ hууналди дo-o», – гэжэ урдаhаань харюусаhан.
Хэд-юуд yбгэд, юу хyyнэй болоhыень hyyлдэнь hайса ойлгожо абаhан
тэдэ уунхайшаг залуушуул yнэн зyрхэнhoo наhатайшуулай гарыень
барижа, таалаhаншье. Залуушуулай нэгэниинь Петропавловка
тосхонойнгоо шангашаг, хyйхэршэг хyбyyдэй нэгэниинь байшоо
хаш, тиимэhээ тэрэ зуурандаа хажуугаарнь yнгэржэ ябаhан нэгэ
хyнгэн машина тогтоожо, эндэ hууhан хэд-юуд yбгэд бэ гэжэ
шофёртонь ойлгуулжа хэлэжэ, эдэ гурбые тус тустань гэртэнь
хyргэжэ yгэхэ ёhотойш, би шамайе hyyлдэнь шалгахаб гэжэ шангахан
даабари yгэбэ ха. …«Битнай тиимэhээ аяар хэзээ орой ерэхээ байhан
городой автобусаар бэшэ, хyнгэн машинаар гэртээ асаруулбаб», –
гэжэ hогтошоhон эсэгэмнай баяртай хyхюутэй 13 модоной зайдахи
Цагаатай нютагаа ерээ hэн гэжэ аха тиихэдэ намда хэлээ.
Тэрэ холын 1990-ээд оноор Совет засагай шанга гурим yшooл
hайса табигдаагyй зандаа байhан. Минии hанаашаар hаа, тэрэ халуунай сагта аймагай тyбэй ноёд сайд hэшхэл yгы, хyнhoo эшэхэ-гайхахашье yгы, ерэн наhанайнгаа хашаанда орошоод ябаhан yбгэдые
яажа тyб тосхондо дуудажа асарба гээшэб?!. Одоо гэжэ, oohэдынгoo
сагаан «Волга» машинадаа hуулгажа урижа асаржа, урдань yбдэг
дээрээ hуухын наанахана Гyрэн тyрынгoo зyгhoo хyлисэл гуйжа,
yнэмшэлгын саарhа гартань барюулжа, hyyлдэнь нэгэ тээхи hайхан
газарта одоо тэрэ зуун грамм архитайнь хyндэлooд, багаханшье hаа
гарай бэлэг барюулаад, гэртэнь тэрэл «Волгороо» дахинаа yдэшэхэ
байгаал даа. Харин тиигэжэ байхадань, эх-даа… аймагай сээнтэрэй
hогтуу хулиган хyбyyн хэнhээшье дээрэ байжа байха…
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…Эсэгымни паспорт, военнэ билет хоёр мyнooшье болотор
намдаа хадагалаатай байдаг. Тэндэ, эрдэм номтой хyн гy гэжэ асуудалай табяатай байhан газарта – «безграмотный» гэжэ бэшээтэй
байдаг. Харин ooрoo гараа табихадаа, тэрэ сагай «безграмотно»
хyнyyдтэл адли эрхы хургаяа бэхэдэ дyрooд табижархёогyй бэшэ, харин хуушан лата yзэгooр гоёхоноор даа «Лыгденов» гэжэ бэшэжэрхиhэн байдаг.
Мyнoo болоходо, мэдэхэгyй, эсэгэ бидэ хоёрой хэмнай ехэ «грамотна» хyн юмбибди? Совет засагай yедэ ном эрдэм шудалжа «дээдын эрдэмтэй болоhон» бинь гy, али Ази тyбиин, Буддын философиин тyyхэ номнолые шудалжа гараhан эсэгэ гy?! Баhа мэдэгдээгyй
асуудалнууд...
Абымнай 55 наhа хyрooд байхадань hyyлшынь одхон басаганиинь тyрoo hэн. Харин тиихэдэ би, 52 хоёр наhатай хyбyyниинь, 4
дахин yбгэ аба болошоод байхаб?!.. Hонин лэ гээшэ ха хyнэй хуби
заяан гээшэ…
«Мyнooнэй совет засагай ламанар ламанууд бэшэ. Хyгшэн ламанарай yшoo бараг амиды байгаа сагта морилшоошье hаамни хамаагyй hэн», – гэжэ зарим сагуудтаа юундэб даа сухалдаадшье абадаг hэн.
Улаан-Yдын ветерангуудай больницын врачуудай «Дyyрээ!»
гэжэ хэлэхэдэнь, наhаа дyyрэхэеэ байhан 86 наhатай эсэгэеэ нэгэ хоног миниингээ гэртэ хонуулжа гаргаад (Hyyлшынхиень! Hyyлшынхиеэ эсэгэеэ гэртээ хонуулhандаа би баярлажа ябадагби, энэнь hайн
юм гэгшэ!), yглooдэрынь yдэ багаар эсэгын гурбан хyбyyд эсэгэеэ
абажа Зэдэ руугаа машинаар гараа hэмди. Эсэгэ дуу гаража шадахаа
болишоод байгаа, гэбэшье yшoo юумэ ойлгоhон зандаа, хаа-яахана
юумэ hурагшалхадамнай дохижо гy, али сайгаар амаа норгожо ябаа.
Зэдэ голоймнай барисаа болохо Сyхтын дабаан дээрэ зyyн тээhээ гаража ерэшэхэдэмнай, баруун Шyлэг хадын зyг дээхэнyyр хабарай
hайхан, улаанhаа улаан наран мэнэ-мэнэ орохоёо байжа, айхабтар
гоёор тала дайдаараа туяагаа сасажа байгаа hэн. Би мyнooшье болотор нютаг дайдаараа наранай дахинаа тиимэ hайханаар орожо
байхыень хаража yзooгyй шэнгеэр hанадагби. Нютагайнгаа yндэр наhатай нэгэ хyнэй hyyлшынгээ холын харгыhаа бусажа ерэжэ
ябаhандань баясажа гy, али наhанайнгаа hyyлшын нарые хаража
байhандань энэ хyниие hyyлшынхиень урмашуулжа, баярлуулжа
байhан мэтэшэлэн, хабтагай yргэн Зэдэ голной тиихэдэ hайхан наранай элшэ доро айхабтар гоёор халюуржа, хурылжа байгаа hэн.
243

Энэ yедэ эсэгэ тээшээ харахадамни, аняатай байhан нюдэнyyдынь
нээгдэжэ, нюдэндэнь галхан бии болошоод байгаа hэн. Би yшoo досоогоо бодоод абааб: «Нютагай хyрьhэнэй элшэ шангахан лэ гээшэ
ха, эсэгэмнай дорюун боложо захалхань бэшэ аабза», – гэжэ. Харин
ута харгыда бэеэ шангаар барижа ябаhан эсэгэ тоонто нютагайнгаа
энээхэн шарайе хyлеэжэ, тэсэжэ ядажа ябаhан байгаа хаш, хадаhаа –
Дабаанhаа – буужа, хоёр-гурбан модошье зай ябажа yрдеэдyй байхадамнай амияа табижархёо hэн. Бидэ машинаа тогтообобди. Бидэнэй
уйдажа байhые мэдэhэн юумэндэл, тугаарай hайхан наран хадын
саагуур тyргэн хоргодожо, оршон тойронхи газар харанхы hyyдэртэ
абташоод байгаа hэн… Эсэгынгээ харгыда наhа барашоод байхада,
тyрyyшээр юу хэхэеэ, саашаа ябаха yгыгooшье ойлгожо ядашаhан
эсэгын хyбyyд дуугай талада зогсонобди. Гэнтэ аха юушьеб hанажа,
«Эсэгынгээ ами табиhан сагыень hайн хадуужа абаябди» гэhэнэйнгээ удаагуур, машинаhаа хоёр томо тyлхюур абажа «Хан-хан» гэтэр
гурба дахин сохёод абаба. «Юундэ?» – гэжэ минии hурахада, «Хонхын жэнгирээндэл адли мэдээ yгэбэ гээшэб, тиихэ ёhотой бшуу, тиигэжэ дуулаhан шэнги байнаб», – гэжэ харюусаба.
Нютагаа ерэжэ, яажа эсэгэеэ багахан зай газарта yшoo амиды
мэндэ асаржа шадаагyйдoo гэжэ бидэнэй халаглажа, хара буужа
байхада, тyрэлэймнэй болохо нэгэ хyгшэн: «Эсэгын хyбyyд бy голхорогты, таанадай гэм эндэ yгы, эрэ хyн харгы замдаа наhа барахадаа муу бэшэ, hайн юм гэжэ манай монгол угсаатанай урданай yгэ
бии юм», – гэжэ бидэндэ ойлгуулжа байгаа hэн. Нютагайнгаа залуу
ламанарта эсэгынгээ нyгшэhэн тухайнь дуулгахадамнай, тэрэ yеэр
манай иишэ зyг ерээд байhан Далай ламын тyлooлэгшэ Рэмбyyшэ
ламые (Багшые) залажа, хойнохииень hайнаар дyyргээ hэн даа.
Эсэгэ хyнyyдые тарнидажа, yлеэhэнэйнгээ удаагуур, yшoo эрхеэрээ адислажа байдаг hэн. Эсэгынгээ нahа барахаа байхадань би,
бурханай номой ёhоор гэхэ гy даа, yргэл хэжэ, тэрэ эрхииень даажа
абажа ябахаб гэжэ эсэгэhэээ зyбшooл абаа hэм. Тэрээнииемни ахамни мэдэнгyй байшоо, hyyлдэнь эсэгын эрхиин намда байхыень харахадаа, «Энэшни ёhоороо намда хyртэхэ ёhотой юм», – гэжэ абахаа
hэдээ hэн, тиихэдэнь би «Хожомдоош, энэшни намда миин ерэшоо
бэшэ, эсэгын зyбшooлooр хyртooд байна», – гэжэ хэлэжэ, мyнoo нягта, наринаар абажа ябадаг хyм.
…Жаргаланта, зоболонто энэ юртэмсэдэ хyнэй наhан мyнхэ
бэшэ. Ямарханаар yнгэрхэб, хэн мэдэбэ теэд, бурханай табисуураар
лэ юм бэзэ. Эсэгэ тухайгаа иигэжэ бэшэжэрхёод байхадаа, би ганса
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эсэгэ тухайгаа бэшэ, харин yнгэрhэн Совет засагай yедэхи байдалые гэршэлhэн муута-hайта yшoo нэгэ намтар-байдалыень бэшэhэн
шэнгеэр hанаха байнаб. Манай эсэгэhээ yшooшье хатуу шанга
намтартай ламанар ба бэшэшье юрын хyнyyд олон лэ байhан аабза,
гэбэшье, иимэрхyy юумые бидэнэй мэдэжэ, ойлгожо байхада yлyy
бэшэл ха. Урданай юумэн ула болоод hалаха ёhогyй. Yшoo бидэнэр
амиды байгаа сагтаа аба, эжыгээ хyндэлжэ, yргэжэ, тэдхэмжэжэ,
yгышье hаа hyyлдэнь hайнаар дурсажа, маани мэгзэм хойноhоонь
уншажа гy, али дасан дуганда ошожо yргэл хэжэ ябаха уялгатай гээшэ бэзэбди. Эхэ, эсэгэеэ тоогоогyй хyнyyд наhан соогоо ooдэлхэгyй
гэдэг. Эдэ хоёрнай амидын бурхад гээшэ ааб даа. Эхэ, эсэгэеэ хyн
дэлэнгyй, тэдэнээ хараажа, хэрэлдэжэ байха hаа (ай, бурхан, наншадагшье yхибyyдынь байдаг бэшэ аал), дасан, бурханда шyтэжэ, мyргэжэ ябаhанай хэрэгынь би юм гy юрэдoo? Энэ дээрэ бэшэhэн юумэн
соогоо иигэжэл хэлэхээ hанаа hэм даа…
…Хyндэ hайниие hайхан наhандань хyсэгты,
Хожомдожо хэзээ халаглажа бэшэ,
Алтан сэдьхэлынь амиды байхадань сэгнэгты,
Алдаhан хойноо гэмшэжэ, голхоржо байнгyй!
Бурхандаа, тоонтодоо наhан соогоо шyтэгты,
Доройтоод байхадаа домогложо бэшэ,
Хyyгэдээ hайнаар хyлдэ орохоhоонь hургагты,
Хyгшэрhэн хойноо хара буужа, халаглажа байнгyй!
* * *
…Эсэгын нэрые нэрлyyлжэ,
Эрын солые yргэжэ ябахаhаа yнэтэ юумэн
Энэ дэлхэй дээрэ бии юм аал?!
Арад зонойнгоо ашата буянгынь харюулжа,
Ашаа ехэтэ заяаень дyyргэжэ,
Алдар нэрэеэ оложо ябахаhаа
Yлyy юумэн бии юм аал?!
2004 он
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«БYРГЭД НЮДOOР ШЭНЖЭЭ БОЛ…»
Дуута-суута буряад тала. Хурьган арсын, сагаан далиин хангалтама yнэрooр анхилhан ая гангын орон…
Ая гангын орониие магтан дуулахадаа, буряад арадаймнай солото хyбyyдэй нэгэн болохо, бэрхэhээ бэрхэ поэт Дондог Улзытуев
«Бyрин-Хаанай хормойдо» гэhэн ном соогоо иигэжэ шyлэглэн бэшээ
hэмнай:
Бyрин-Хаанай оройhоо
Бyргэд нюдooр шэнжээ бол…
Тоонотойхон гэрэйнгээ
Торгон хибэс олбог дээр
Тобойлдон hууhан yбгэдтэл
Толгой нюсэгэн гyбээнyyд…
…Бурхан нээрээhээ бии ха гy? Али Бурин-Хаанай эзэнэй yршooл
hэн гy? Юрэдooл, 1932 ондо Худагын голдо нэгэ адха алтан шорой
адхажархёо hэн хаш. Тиигэжэ урин хабарай газаа хyрэжэ ерэшooд,
ургы сэсэгэй hалбаржа, тэрэнгиин сэсэгэй задаржа байха hайхан yе
сагта, юрын малшан буряад айлайда hонор дорюун хyбyyн тyрэhэн
гээшэ. Хyбyyнэй эсэгэ Доржо гэжэ нэрэтэй байгаа. Сандаг гэжэ нэрэ
абаhан багахан хyбyyн удангyй yхибyyгyй байhан Базар Цырма хоёрто yргэгдэжэ, yнэр баян энэ бyлын yринь боложо, хожомой сагта
хоёрдохи эсэгэ болоhон Базарай нэрые нэрлyyлжэ, дээрэ yргэжэ ябаха хуби заятай байшоо.
Эндэ хэн тухай хэлэгдэнэб гэхэдэ, хонгор залуу хорёодхон
наhанhаа эхилжэ, yетэн нyхэдhoo онсо илгаржа, урагшаа гаража
шадаhан, наhан соогоо yндэр тушаалнуудые эрхим гэгшээр даажа
ябаhан, Доржо, Базар эсэгэнэрээ, тоонто нютагаа, Зэдэ голоо yргэн
ехэ Буряад орон соогуураа суурхуулжа гараhан Сандаг Базарович
Жаргалов тухай. Дайнай yеын жэлнyyдhээ нааша абаад yзэбэл, республика соогоо хyдoo ажахын талаар шалгаржа шадаhан хyбyyд
гэбэл, Яруунада – Банзарон, Сэлэнгэдэ – Ванкеев, Зэдэдэ – Жаргалов гээд лэ байна хаш.
Жаргалов… Зэдэ голдоо «Жаргалов» гэжэ алдаршаhан минии
дурдааша энэ герой хэды дээгyyр тушаалтайшье байhан hаа, ёhорхохо барихые мэдэхэгyй, дулаахан дотортой, аха зониие хyндэлхэ,
залуушуулда эсэгэ мэтээр хандаха, yлyy yгэдэ огто дурагyй, амарха
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гээшые мэдэхэгyй, хайшан лэ гээ hаа, хyндэ туhалхаб гэжэ оролдожо
ябадаг хyн байhан юм гэжэ олон зон хэлэхэ байха. Бэлиг ехэтэй зоной наhан богони байдаг гэжэ хэлсэдэгынь зyб ха. Сандаг Базарович
амиды мэндэ ябаа hаа, эгээ мyнoo 65 наhанайнгаа ойе тэмдэглэжэ,
yндэр тушаалhаа буугаадшье байгаа hаа, нэгэ тээ нэгэ ажал хэжэ,
yхибyyдэйнгээ амжалта, ажалаарнь омогорхожо, ашанар зээнэртээ
аятай зохид yбгoo боложо ябахал байгаа.
«Хойто зун эсэгымни 65 жэлэй ойдо зорюулагдаhан Жаргаловай нэрэмжэтэ республикымнай хyдooгэй ехэ нааданууд болохо. Ши
уран зохёолой харгыда орожо байгаа хадаа нэгэ ехэхэн, зохид статья
энээндэ зорюулжа бэшэхэ ёhотойш», – гэжэ yшoo нёдондо Сандаг
Базаровичай ехэ хyбyyн, Александр Сандыкович намда хэлэhэн юм.
Дээдэ-Yшooтэйн hургуулида hурахаhаа нааша танил байhан минии
нyхэр, олондо мэдээжэ боложо байhан эрдэмэй кандидат, энэ yбэл
хайратайгаар сагhаа урид гэнтэ наhа барашаhан. Нyхэрhoo иимэ
даабари абаhан би юу хээхэниие бодомжолжо, хэзээ тэрэ Жаргаловай нэрэмжэтэ ехэ нааданиинь соносхогдогшо ааб гэжэ хабарhаа
нааша хyлежэ ядахадаа, ooрoo республикын спорткомитет ошожо
hурахадамни: «Яахыншье аргагyй, энэ жэлдэ шадахагyйбди, мyнгэ
зooри yгы», - гэжэ ойлгуулба гээшэ. Ойлгосотой. Гэбэшье, наhа барашаhан нyхэрэйнгoo даабариие дyyргэжэ, Сандаг Базаровичай 65
жэлэй ойдо зорюулжа бэшэхэ гэhэн юумэеэ бэшэхэл гэжэ шиидэбэб.
Сугтаа ажаллаhан нyхэдынь, yнинэй таниха, мэдэхэ журналистнууд
энэ зундаа Жаргалов тухай hайн дурасхаалта статьянуудые бэшэхэ
байха гэжэ hанахадаа гy, yндэр тушаалта ажал, райкомдо, обкомдо
ажаллаhан нyхэд тyхайнь дурдангyйгooр, энэ хyнэй досоо талые барижа харуулха байна гэжэ шиидэхэдээ, эртyyр, нютагаараа айлшалжа ябахадаа, Сандаг Базаровичай гэр бyлэтэй уулзахаяа Петропавловка тосхоной нэгэ шэнэ yйлсэ барин ошобо гээшэб. Энэ yйлсэмни
Жаргаловай нэрэмжэтэ yйлсэ байшаба. Yргэн томо гэрэй ханада:
«Энэ гэр соо Петропавловка тосхоной алдар солото хyн, олон жэл
соо партиин райкомой нэгэдэхи секретаряар хyдэлhэн С.Б Жаргалов ажаhууhан» гэжэ алталмал yзэгyyдэр hиилэгдэhэн самбар хадаа
тай байна. Хорёо соо – сэбэр. Гэртэ ороходомни (тyрyyн телефоноор
хонходолсоhон хадаа), харабтар нюдэнэй шэлтэй, дунда зэргын
бэетэй, наhанайнгаа амаралтада гаранхайшье hаа, яб гэмэ хyнгэн
зандаа, hургуулида hуража байхадамни, намда ород хэлэ, литература зааhан Елена Норбоевна угтаба. Багшатаяа хooрэлдэжэ яhала
hуубабди. Юундэ ерэhыемни мэдэхэ байhан хадаа Елена Норбоевна
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зургаан yхибyyдэйнгээ эсэгэ тухай, аяар дyшooд жэл соо аятай зохидоор ажаhууhан наhанайнгаа хани нyхэр тухай дуратайгаар хooрэжэ
эхилшoo hэн.
…Бyрин-Хаанай шанха урда хормойдо Худагын гол (Худагын
тала, хyнды гээдшье хэлсэдэг) гэжэ yргэн ехэ нюсэгэн дайда бии
юм. Сохом дайнай yеын сагууд болотор энэ голдо багахан ажахы
– артель байhанаа, hyyлдэнь Инзагата тосхонтой ниилэжэ, «Коммунизм» колхоз боложо хамтарhан байна. Мyнoo энэ талада малай
нэгэ хэды байраhаа ондоо юуншье yлooгyй. Арбаадтайхан Сандаг,
айлай ганса хyбyyн, эрхэ бэрхын тэнсyyриие алдангyй ургажа захалбашье, баруун зyгэй шанга байлдаанай эхилшэхэдэ, эжытэеэ хоюулан yлэжэ, одоо халуун шулуу долёожо, хатуу хара ажал хэжэ, хyшэр
хyндэ yдэр хоногуудые hубарюулжа эхилээ. Уданшьегyй эсэгынгээ
«дайнда алуулба» гэhэн yнэмшэлгын саарhа абахадаа, бyришье шахардуу байдалда оробод. Яахабши теэд, тэрэ сагаар иимэрхyy юумэ
yзэжэ байhан айл хотон олон байгаа, арбаадтайхан наhандаа ябаhан
олохон хyбyyд абынгаа hуури эзэлдэг байгаа. Яаба хээбэшье, Сандаг Худагынгаа эхин шатын hургуули дyyргэжэ, эндэhээ гушаад модоной газарта оршодог Дэрэстэйн долоон жэлэй hургуулида ябажа
эхилбэ. Хара багаhаа нааша хатуу журам hургаалтай байhан, hанаhанаа хyсэлдyyлхэ, бариhанаа бэхижyyлхэ абьяас зоригтой Сандаг эрдэм hуралсалайнгаа харгые улам yргэлжэлyyлжэ, 1949 ондо
Улаан-Yдын педучилищида орожо, 4 жэлэй hургуулиие 3 жэл соо
дyyргэжэрхёод, Доржо Банзаровай нэрэмжэтэ багшанарай институдай физико-математическэ факультедтэ орожо, тэрэнээ эрхимээр
дyyргэhэн байна.
Оюутан ябаха yеые хyнэй наhанай эгээл hайхан хаhа гэжэ дэмы
хэлсэдэггyй. Залуухан сэбэр Сандаг хyбyyн педучилищида hуража
ябахадаа, тyрyyшын дуранай охиндо эзэлэгдэжэ, мyн лэ багша болохо гэжэ ябаhан залуухан сэбэр, хyхюун дорюун, хатар хyгжэмдэ
дуратай Загарайн аймагай Онохой-Шэбэр тоонтотой Елена басагантай танилсажа, дурлалсажа, уданшьегyй наhанайнгаа харгые
нэгэдyyлжэ, бyхэ бэхи гэр бyлэ болоhон байна. Тyрyyшынь хyбyyн
Саша 1954 ондо тyрoo.
«Сандагни ехэ эртэшэ hэн. Хэзээ заяанда yyрээр бодошоод, номоо нилээд yзэжэ абаhан, сайгаа шанаhан хойноо намаяа hэреэдэг
hэн», – гэжэ Елена Норбоевна нyхэр тухайгаа урин дулааханаар,
нюур шарайень адаглахада, тэрэ холо сагай хаhые мyнoo нюдэнэйн
гoo урда хаража байhандал, гунигтайгааршье гэхэдэ болохо, хажуу248

дань hууhан намайе мартажархёод, ooрoo ooртэеэ дуугаралсажа
байhандал хooрэжэ hуугаа hэн. Нyхэрэйнгoo hургуулиhаа гy, хyдoo
талаhаа гy, хото городhоо гy – хэзээдэш, hyниин хахадташье бусажа
ерэхэдэ, дулаан гэр, халуун эдеэн, хyхюун сэбэр yхибyyд гэртэшни
угтажа байха. Эрэ хyндэ ондоо юун хэрэгтэйб даа!?
Сандаг Жаргалов Дээдэ-Yшooтэйн долоон жэлэй hургуулиин
директорээр 1955 ондо томилогдоhон байна. Саашанхи наhандаа
хэдэн арбаад жэлэй турша соо yндэр-yндэр тушаалнуудта томилогдожо ябаашань энэл сагhаа, энэл нютагhаа эхитэй.
«Ямар hургуулиие Сандагни даажа абаа гэжэ hананаш? Ой-ё-ёо!
Мyнoo hанахада, энеэдэтэйшье, hониншье байна. Yмхиржэ, hалажа
байhан 2-3 гэрхэнyyд. Тэдэниие хуу заhаба, шэнэлбэ гээшэ. Тиихэдэ
Инзагатын yхибyyд интернадта байжа hурадаг байгаа. Эдэ yхибyyдые аха мэтэшэлэн (эсэгэ гэхын аргагyй – Сандаг ooрoo залуу байгаа) хаража, оро дэбисхэрhээнь эхилээд, эдихэ уухыень хуу бэлдэхэ.
Hургуулиингаа yхибyyдтэ гэжэ бани барюулба. Тиихэдэ бyхы тосхондо зайн гал гэжэ байгаагyй. Сандаг Базарович ooрoo физик мэргэжэлтэн хадаа движок ябуулжа, hургуулидаа зайн гал оруулба гээшэ. Ялаа-салаа болошоhон hургуулидамнай hyниин хахад болотор
yхибyyд хyхилдэжэ, энэ тэрэ наада, концерт гэхэ мэтэшэлэн болохо.
Бyхы нютагай зон hаруул hургуулидамнай сугларшаха; hургуулияа
тойруулжа yхибyyдтэеэ харгана модонуудые тарибабди. Хоёрхон
жэлэй туршада аймаг соогоо тyрyy hуури эзэлжэ шадаабди», – гэжэ
байжа тyргэн дуугардаг Елена Норбоевна хooрэжэл hууна.
Харин залуухан багша Елена Норбоевнагай туhа, габьяа эндэ
нилээдгyйхэн байhан гэжэ тэмдэглэебди. Юуб гэхэдэ, хото городууд
hаа холо оршодог хyдooгэй буряад тосхоной yхибyyдые ород хэлэндэ
hургажа, ород ба дэлхэйн агууехэ литературатай, yндэр поэзитай танилсуулхаhаа гадна, хyгжэм дуунда, хатар-ёохорто хэшээлнyyдэйнгээ
hyyлдэ, янгинама хyйтэн ута hyнинyyдэй yедэ hургуулияа дулаасуулжа,
пеэшэндээ сусалнуудые шэдэхэ хоорондоошье hургадаг байгаа.
Эрмэлзэл ехэтэй, hургуулиин бэрхэ директор С.Б. Жаргалов аймагай ноёдой нюдэндэ торожо, «Коммунизм» колхоздо (тэрэ yедэ
«Эрдэм») парторгоор томилогдобо. Эндэ нэгэ жэл ажаллаhанайнгаа удаа партиин райкомой секретаряар hунгагдаба. Уданшьегyй
Дээдэ-Yшooтэй тосхондоо hooргoo бусахадаа, Доржо Банзаровай
нэрэмжэтэ колхозойнгоо тyрyyлэгшэ болоод хyрэжэ ерэшэбэ.
Урда тээнь гансал hургуулиин шабинарта анхаралаа табидаг
байhан Жаргалов, мyнoo аймаг соогоо эгээ тулюур, эгээ хойхонуур
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ябаhан ажахые яажа хyл дээрэнь гаргахаб, яажа юрын малшадта,
hаалишадта туhалхаб гэжэ yдэрэй hанаан, hyниин зyyдэн болошобо.
Арбаад жэлдэ эндэ тyрyyлэгшээр ажаллаhан Жаргалов энэ тосхониие танигдахаар бэшэ болгоо. Дээдэ-Yшooтэй тосхон yргэнooрoo
хоёр дахин томо болоо. Аймаг соогоо эгээ тyрyyшын хоёр дабхар
буряад дунда hургуули баригдажа, бyхы yргэн Зэдэ голой буряад
yхибyyд 1960 гаран оноор эндэхи интернадта байгаад hуража эхилээ
(тэрэ yедэ аймагай тyб Петропавловкада нэгэ ород дунда hургуули
байгаа гэжэ тэмдэглэе). Соёлой yндэр томо шулуун ордон, yргэн ехэ
стадион, yдхэн мододоор шууяhан сэсэрлиг гэхэ мэтэшэлэн, тоолохо болоо hаа, олон даа. Малай хэды олон фермэ баригдаа гээшэб!
Yндэр ургасатай yргэн ехэ таряалангай газарнууд, сабшалан нуганууд… Машина, техникэ, гараж, амбаарнууд… Энээхэн богонихон
хугасаа соо Доржо Банзаровай нэрэмжэтэ колхоз ганса аймаг соо
гоо бэшэ, мyн республика соогоо хонин hyрэгэй талаар эгээ тyрyy
hуурида гараа юм.
1968 ондо С.Б. Жаргалов Зэдын аймагай гyйсэдкомой тyрyyлэгшээр, удаань, 1974 ондо, партиин райкомой нэгэдэхи секретаряар
hунгагдажа, наhа баратараа шахуу ажаллаа.
Сэхыень хэлэхэ болоо hаа, С.Б. Жаргалов энэ yндэр тушаалдаа
хододоо hайн hайхан hуужа hуугаагyй. Хyн гээшэ тyмэр, шулуун
бэшэ – эсэгдэхэ гэжэ байха. Нэгэтэ ажалайнгаа жолоое Жаргалов
бага зэргэ hула табяал хаш (ажалдаа эсээ гэел даа). Yшoo зyбooр
хэлэхэ болоо hаа, наяад оноор гyрэн доторнай ойлгогдохоор бэшэ,
шэнэ хубилалтануудай боложо эхилшэхэдэ, yнэн сэхэ ябаhан коммунист С.Б. Жаргалов олон юумэ ойлгожо эхилхэдээ гy (али буруушаахадаа?), олон жэлдэ партиин обкомой гэшyyн ябаhан тэрэ зарим
сагуудта энэ-тэрэ шалтагаан барижа, обкомойнгоо суглаанда ерэжэ
yгэхэгyй, yгышье hаа, дээдын тушаалтай ноёдуудтай хэрэлдээдшье
абахань олошорhон байна. Тиигэжэ нэгэтэ нyхэр Жаргалов тушаал
hаа буулгагдашаба гээшэ. Зyгooр гyрэн доторнай, газаамнай ондоо
хон саг буужа ерээд байгаа ха юм даа. Арад зон hайн дураараа,
oohэдoo дээдын энэ-тэрэ тушаалнуудта хyнyyдые дэмжэдэг боложо,
yнишье болонгyй, Жаргаловые ород, буряад, хасаг, татарнуудшье,
Зэдэ голой бyхы яhатан арад нэгэн дуугаар шахуу hooргэнь, хуушан
ажалдань hунгажархёо.
Жаргаловай гэр бyлэ тухайнь, Сандаг Базарович ooрoo хэр зэргэ гэрэй эзэн, эсэгэ байгааб гэжэ hурахадамни: «Шангашаг журамтай
эсэгэ байгаа. Yхибyyдтээ хара багаhаань хара ажал хyyлэжэ hургахаяа
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оролдодог, гэр соогуураа, газаагуураа хyн бyхэн ooр ooрын ажалтай
байха. Энэ yдэр хэн хэр зэргэ номоо yзэхэб, юу хэхэб, хайшаа ошохоб гэжэ бэшээтэй саарhан ханада няалдатай байха. Yхибyyднай
гоё hайхан хубсаhа гэжэ мэдэхэгyй тооной байгаа; юрын ажалшадай yхибyyдhээ Сандагни тэдэнээ илгаруулха дурагyй hэн. Гэбэшье
yхибyyдэйнгээ hуралсалаар ехэтэ hонирходог, тэдэнэртэйгээ хooрэл
дэхэ, багадань наадаха дуратай агша hэн. Гэр бyлooрoo голой эрье,
тала, ой ошожо амархаяа ехэтэ оролдохо. Теэд сyлoo сагынь ходо
дуталхада даа. Хонон yнжэн загаhа барихаяа ошохо, агнуури хэхэ
ехэ дуратай. Багаханшье сyлooгэй гарахада, Сандаг тэрэ дороо ном
баряад hуушадаг hэн. Ехэнхидээ классика, философско удхатай номуудта дуратай байгаа. «Роман-газета» гээшые жэл бyхэндэ захижа,
баранииень шахуу уншажа дууhадаг hэн. Yхибyyдтээ ном уншуулха,
хyгжэмдэ hургахаяа оролдохо. Лиля, Баир, Люда гурбамнай хyгжэмэй
hургуули дyyргэhэн. Жараад оноор мэдээжэ байhан хyгжэмшэн, композитор Ким Раднаевта гурбуулан hураа. Сандаг спортодо ехэ дуратай hэн. Наhатайшье болоhон хойноо, бyри hаяхан болотор, yглooнэй
6 сагта бодожо, зэргэлээд байhан стадиондо ошожо гyйдэг hэн. Бишье
нэгэ yеэр гyйлдэдэг байhанаа, хабиргаа хуха унаhанайнгаа удаа болёо
hэмби», – гэжэ Елена Норбоевна энеэн байжа хooрэнэ.
Зyб даа. Елена Норбоевна бидэ хоёрой хooрэлдэжэ hууhан таhалгада потологhоо пол хyрэтэр шахуу номууд, номууд…. Yхибyyдынь
булта дээдэ hургуулитайнууд. Лиля, Люда хоёр – врачнууд, Саша,
Лида хоёр – багшанар. Харин одхон Баяр хyбyyниинь эсэгынгээ харгыгаар ябажа эхилэнхэй. Эсэгэдээл адли, тэрэл Доржо Банзаровай
нэрэмжэтэ колхозой тyрyyлэгшэ болоод, мyнoo ажаллажа ябана.
Елена Норбоевна тоолошогyй олон грамотануудые, ондоошье
данса документнyyдые стол дээрэ асаржа табина. Олон медаль.
Тэдэнэй тоодо Монгол Уласайшье медальнууд бии. Гурбан орден.
С.Б. Жаргалов партиин обкомой гэшyyн, республикынгаа арадай
депутат ябаhан гэжэ нэмэе. Мyнoo Доржо Банзаровай нэрэмжэтэ
колхоздо Жаргаловай нэрэмжэтэ yйлсэ бии юм. Мyн Петропавловка тосхондо иимэ нэрэтэй yйлсэ бии гэжэ би дээрэ дурдаа hэмби.
Энэл тосхондо республика соогоо эгээ томонуудай нэгэн болохо
КСК-да Жаргаловай нэрэ олгогдонхой. Минии hанахада, энэ хyндэ гоё hайхан шулуугар хyшoo бодхоогдохонь yлooд лэ байна хаш.
…«Хyнэй нютагта нэрэеэ орхихо, ooрынгoo нютагта яhаяа орхихо»
гэhэн арадаймнай сэсэн мэргэн yгэ бии. Холо наагуур нэрэеэ суурхуулhан С.Б. Жаргалов аймагайнгаа тyб hууринда хэды гоё hайха251

наар хyдooлyyлэгдэхэ байгаашье hаа, тyрэhэн тоонтоёо бусажа, хабтагай Худагын талада, элинсэгэйнгээ буусада яhаяа орхиhон байна.
… Буурал сагаан талаяа бyргэд нюдooр шэртэжэ байдаг Бурин-Хаан баабаймнай, магад, эгээ мyнoo энгэр хойморойнгоо нэгэ
буланда адха алтан шорой адхажа байгаа аалам?..
1997 он

YЕ САГАЙ СУУРЯАНУУД, АЛИ YГЫ HАА,
ХААНАHАА ЕРЭHЭН, ХАЙШАА ЗОРИHОН
ХЭД ГЭЭШЭБИБДИ?!..
1. НЮТАГАЙ ШАРАЙ
Хyн бyхэндэ тyрэhэн, тэнжэhэн, хyл нюсэгooр харайhан нютаг
нугаhаа yнэтэй, сэнтэй юумэн байдаггyй ха. Халташье hаа, хоёр-гурбан хоногооршье, тyрэл нютагайнгаа агаараар амилжа, тунгалаг
hайхан уhаарнь ундалжа, yнгын сэсэгээр долгилhон yдхэн ногоон
соогуурнь умбажа, аха дyyнэртэйгээ, анда нyхэдтэйгoo амар мэндэеэ
хэлсэжэ, хэрэгтэй сагтань хаа яа хатуу харыешье барижа, хамаагyй,
худал yнэн, хooрyy шог зугаашье дэлгэжэ hooргoo хото городоо бусахада, бэе махабад ямараар амараад, сэнгээд байдаг гээшэб. Хyндэ
ондоо юун хэрэгтэйб?!
…Арбаад жэлэй саада тээ нютагайнгаа yбгэд, хyгшэдтэй уулзажа, хooрэлдэжэ, урданай бууса, байдалай тэмдэгyyдтэй карта (гео
графическэ картада адли) зохёожо бyтээгээ hэм. Энээн тухайгаа
«Дyхэриг» газетынгаа уншагшадтай хубаалдаа hэм. Юуб гэхэдэ,
иимэрхyy урданай бууса, байра тэмдэгyyдтэй карта гээшые би ондоо
хаанашье хаража yзooгyйб, тиимэhээ yбгэд хyгшэдэй yшoo амиды
мэндэ байгаа сагтань ондоо нютагуудааршье тиимэ юумэ бyтээгээ
hаань, yхибyyдтэмнай, oohэдтэмнэйшье хэрэгтэйл байха hэн ха гэжэ
hанаhан байгааб. Халаг, yшoo тиихэдэ дан лэ hаа оройтооб гэжэ
hанаа hэм, харин 20-30 жэлэй саана hаа, о-даа, ямаршье ехэ юумэ
бэшэжэ, мэдэжэ абамаар байгдаа гээшэб. Яахабши теэд, дyyрэhэн
юумэн дyyрээ, ондоо хэншье маанадта урданай тyyхые хэлэжэ шадахагyй, – хуу барандаа хyрьhэтэ газарайнгаа хара шорой уруу ороо…
Тиибэ яабашье, шадаха зэргээрээ зохёоhон тэрэ картамни
мyнooшье нютагай hургуули соо бии агша. Болоо, болоо гээшэ!.
Урда сагуудта ами амяаран байршадаг отог буряад зоной бууса бай252

рань хаана байгааб, ямар уг унгиин, хэн юунэй таhардаhан байгааб,
ямар хада уулануудаа тахижа шyтэдэг байгааб гэхэ мэтэ hонин-hонин, мyнoo болоходо нютаг зонойнгоо бултааран нэгэ газарта суг
ларшоод мартагдажа байhан юумыень hэргээхээ, hануулхаа оролдоо hэм. Yнэхooрooшье, yни галабта мартагдаhан, мyнooнэй зондо
мэдэгдээ танигдаагyй элдэб hонин нэрэтэй газар, уhанууд байха
байгаа hэн. Теэд тиимэшье байнгyй яахаб; зунай сагта тэрээхэн хуурай добо ooдoo зooжэ, yбэлэй ерэхэдэ hooргoo доошоо, голдо буужа
байршажа, yе наhан соогоо, yглooнhoo yдэшэ болотор хажуудахи
хада уулаараа хони малаа адуулжа ябаhан ажалша-малша, хурса хорон нюдэтэ буряад арад зон, тойроод байhан багаханшье добо, дабаа, хонхосог жалга, горхо hудал – бултыень илгаруулжа шадан, энэ
тэрэ, oohэдтэн лэ мэдэгдэхэ нэрэнyyдые yгэжэрхинхэйнyyд байhан.
Эндэ нэгэхэн жэшээ дурдаhуу. Мyнoo yеын манай нютагай зоной мэдэхэ Тэбдэгчэ гэжэ нэрэтэй ута хyндын байжа байхада, урдань тэндэ
ажаhуужа байhан наhатайшуул тэрэ багаархи жалга, hудалнуудыень yшoo арба гаран нэрээр нэрлэжэ байгаа hэн. Энэ хyндын нэгэ
тээнь энеэдэтэйшэг, hонин «Чавганцын духо» (Шабгансын духа)
гэжэ нэрэтэй газар байха юм гэжэ нютагайнгаа наhажаал хyгшэнhoo
тиихэдэ бэшэжэ абаhан хадаа, 4-5 жэлэй саада тээ hэн хаш, би зорюута тэрэ байрыень олохо hанаатай эмээл морёор Цагаатайн гол
ooдoo арба гаран модоной зайда ошожо, Тэбдэгчын хyндые yгсэн
уруудан байжа бэдэрээ hэм, теэд, оложо шадаагyй hэм даа. Ондоо
энэ хамарые (минии бодоошоор, шабгансын духадал адли тyхэлтэй
хамар хадын шэлэhээ доошолжо ороhон байха) мэдэхэ, таниха хyн
мyнoo нютагтамнай yгы. Али, магад, ондоо нэгэ удхаар иимэ нэрэ
эндэ олгогдоhон байгаа ха гy? Юуб гэхэдэ, мyнooшье нютагтамнай
ажаhуудаг дунда наhанай нэгэ хyнэй hyни оройшог Тэбдэгчээр ябажа ябахадань, зyргэ харгын тээ дээрэхэнэнь толгой дээрээ сагаан
пулаадтай хyгшэнэй зогсожо байхань элеэр нюдэндэнь харагдаhан
гэдэг. Харин энэ хyндын шанха оройдонь, Цагаатай Yшooтэй нютагуудай барисаа болохо хилэ дээрэ, yни холодо хэн нэгэнэй хабтагай
томо шулуун дээрэ маани мэгзэм сохижо бyтээhыень (нэрэеэ мyнхэл
hыень!) мэдэхэ хадаа, тиихэдэ би ошожо оложо, hонирхон байжа хаража, ooрooшье маани уншажа байжа гороолоо hэм тэндэ.
Иигэжэ байжа нютагаа шарайшалжа ябахада гоё бэшэ гy? Саа
наhаа, yнэнхэ сэдьхэлhээ жэлэйнгээ амаралтые hайса yнгэргэhэйб
гэжэ hанаhан хyндэ, тэрэ Шара далай гy, али Хара далай тээшэ харайхань тиимэшье ехэ хэрэгтэй ха гy?
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2. КЕРЕКСУРЫ
Зyгooр энэ удаагуур би нэгэ ондоо юумэн тухай бэшэхээ hанаа
hэм. Тиихэдэ, тэрэ нютагайнгаа карта зохёожо, дyyргэхэ тээшээ боложо байхадамни, энэ тэрэ хyнyyд тэрээгээрни hонирхоод hаладаггyй юм hэн. Нэгэтэ намhаа дyy, залуушаг Дугар-Сyрэн Очиров хаража байтараа: «Энээхэн «Обооной хyндын» хаяадахи археологида хабаатай тэмдэг юундэ yгы юм?» – гэбэ гээшэ. Би гайхашабаб. «Тиимэ
юумэн тэндэ бии юм гэжэ ши хаанаhаа мэдээ юмши? Шамhаа байха,
нютагаймнай наhайтайшуулай нэгэнииньшье намда энээн тухай
дуугараагyйл», – гэбэб. «Байхаараал байха, ошожо харуужамди. Залуу ябахадаа тэндэ малай хото барижа байхадамнай, Рампилов Дамба абгай маанадта хooрэжэ, харуулжа yгoo hэн», – гэбэ нyгooдэмни.
Нэгэ хэдэн хоногой yнгэрhэн хойно ошобобди хоюулан тэрээн
уруу. О-о, юу намайе хараа гэжэ hананат!? Нээрээшье, дан лэ hаа
иимэрхyy юумэндэ hонюуша хyн ха гyб, юуб гэхэдэ, мэдэдэгби, минии hонирхожо байhан юумээр хyн бyхэн hонирхожо байдаггyй
гэжэ. Зарим нэгэн нютагайшье зон иимэрхyy юумэн тухай hyyлдэнь зугаалжа байхадашни, балайшье тоохогyй. Теэд яахабши, хyн
бyхэнэй hонирхохо юумэн ондо ондоо гээшэ ааб даа.
Нээрээшье, «Обооной хyндын» адагтахи олон тоото обор-тобор
шулуунууднай (урда тээнь оло дахин хаража ябаhан, бартаатай муу газар гэжэ hанахаар бэшэ байhан) хэзээ заяанда хэд-юун зоной зохёожо
обоолhон, хэнэйшье мэдэhээр, лаб лэ археологидо тон хамаатай тэмдэгyyд болошобо гээшэ! Хоюулан энээхэн добо, хyндые удаан зубшан
ябабабди, тиигэжэ сохом долоон томо хyyр-могилнуудые олобо хабди.
Хаанахи, хэзээнэй, хэды мянган жэлэй саанахи хyyрнyyд хаб гэжэ байжа
тоосолдонобди. Биинь: «Эдэшни лаб лэ гуннска (хyннскэ гy?) хyyрнyyд
байха», – гэжэ Дугар-Сyрэндoo ойлгуулнаб. Эдээн сооhоо нэгэниинь
бултанhаань томо, нэгэ томо гэрэй hууридал адли аад, yндэрooрoo сохом хоёр метр боложо харагдана (анхан сагтаа yндэрooрoo ямар байгаа
хаб?). Эндэ сохом эгээ ехэ зиндаатай, магад, тэрэ yни холодохи зонуудай хааниинь, али удамаршань (вождь) байжа байhаниинь магадгyй.
Бэшэниинь багашаг, зарим нэгэниинь газарhаа арай дээрэ ойлгогдожо харагдаха юм. Теэд эдэ шулуунууд юундэ минии оло дахин хаража
yзэhэн (Этнографическэ музейн газаа, Ивалгын Табхарай хажуудахи,
мyн Улаан-Yдэhoo Зэдэ руугаа ошожо ябахада Сэлэнгын аймагай тахиланта Эмгэй хадын хаяадахи, мyн хyршэ Yшooтэйн голдохи) гуннска
могилнуудhаа ондоо гээшэб гэжэшье бодоном.
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Зyб даа, нютаг голой зон гээшэ энэ тэрэ газарнуудта нэрэ
yгэхэдoo, миин лэ тэнгэриhээ абаад yгэжэрхидэггyйл байгаа. «Обоо
ной хyнды» гэжэ нэрэнь одоо гэжэ орой уруугаа энэ удаагуур Дугар-Сyрэн бидэ хоёрто элирэгдэбэ. Эндэ Обоо, ехэхэн Обоо! Нюусынь таажа шададаг hаа?.. Нютагай зон, хyгшэшyyл юундэ теэд
урдань намда энээн тухай хэлэдэггyй байгаа гээшэб, гайханам? Али
yни галабай юумэн хадань хyн тоохоёошье болижо, мартагдажа байгаа гy? Али хорюултай байгаа гy?!..
Эндэ хараhан yзэhэн тухайгаа наhажаал зонтой хубаалдахадамни, Дондог Цыбикжапов yбгэжooл: «Хyба-ан, энээнhээш гадуур тээ саанаханань, Хотогорой Байсын зyyн хаяада, мyн горхоо
дахаад хойшолходо, Жамбал хашаанда гээд тиимэрхyy хyyрнyyд
байгша hэн», – гэбэ гээшэ. Би тэрэ дороо ошожо тэдэнииень хараал
hэн бэзэб. Зyб, hайса ойлгожо харахада, багахануудшье hаа, yшoo
4-5 урданай багахан хyyрнyyдые обёоржо абабаб. Баhа hониниинь
гэхэдэ, бага наhандаа гэртэхинтэйгээ Хотогорой малай байрада
байхадаа, хэды дахин энэ багаар хони адуулжа ябаhан гээшэбиб,
хэды уhандань ойможо, yбhэ сабшажашье ябагдаа hэн, теэд нэгэтэшье ехэ зоной: «Эндэ урда сагай хyyрнyyд бии юм, ойлгожо, мэдэжэ байгаарайгты», – гэжэ хэлэжэ байхыень дуулаа, yзooгyй hэм.
Нээрээhээ hонин. Теэд ехээр анхаржа, hонирхожо хараагyй хyндэ
(эрдэмтэд, археологууд бэшэ хyнyyдтэ), хэзээб даа yни холодо сабшалан уhалжа байдаг луговодуудай гy, али бэшэ ондоошье зоной
голhоо энээн уруу шулуу зooжэ обоолжорхиhон газар гэжэл hанахаар байгдаа hэн.
Улаан-Yдэеэ бусахадаа Соёлой министерствын Тyyхэтэ памятнигуудта онсо хабаатай таhагта ерэжэ (Отдел охраны памятников
культуры), иимэ ажалтай, yбгэнтэеэ сугтаа hyyлшын арбаад жэл
соо Хяагтын аймагта иимэрхyy хyyрнyyдые нээжэ, шэнжэлжэ байдаг Елена Ташак гэжэ yнинэй таниха эрдэмтэн эхэнэртэ нютагтаа
yзэhэн, хараhанаа ехэ хooршooжэ байжа хooрэбэб. Магад, энээн тухай эндэхи ажалшад мэдэхэгyй байжа, би хадаа эгээ тyрyyшынхиеэ
ойлгуулжа, хэлэжэшье yгэжэ байхадаа магадгyйб гэжэ досоогоо баясанам. Теэд тиимэ юумэн мyнoo сагта газар дэлхэй дээрэ мэдэгдээгyй, таагдаагyй тyyхэ гэжэ байха юм аал?
Елена Ташак энеэбхилэн алдажа:
– Манда танай нютагай тэрэ хyyрнyyд тухай мэдээсэл бии, харин
ямархан хyyрнyyд бэлэй гэжэ мартагдаад байна. Нэгэ хэды хоноод
ерээрэй, hонирхоо хадаш, хэлэжэ ойлгуулжа yгyyжэм, – гэбэ.
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Байтараа ерэбэб.
– Танай нютагтахи тэрэ хyyрнyyд манай саарhа дансанууд дээрэ
керексуры гэжэ бэшээтэйл даа. Заримандаа эрдэмтэдэй хоорондо херексyрийн хyн гээдшье хэлсэгдэдэг юм. Гуннска могилнуудhаа yшoo
урданай, 3-4 мянган жэлэй саадахи археологиин тэмдэгyyд байха.
Гуннска хyyрнyyдтэ оробол ондоохоноо, газарhаа ooдoo ёдойhон
шулуунууд бэшэ, харин тэрээхэн шулуута добыешни хyреэлhэн
yшoo ондоо томо шулуунууд байха. Зарим yедoo тэдэ шулуунууд
тэбхэрээр (квадрат), yгышье hаа хyреэлэгдэжэ (круг) табяатай байха.
Hайса адаглажа хараа hаашни, зарим хyyрнyyдэйнь дyрбэн углуудань жаа басагадай толгойдохи бантада адли шулуунуудшье обоолоотой байха, – гэжэ байжа Лена намда ойлгуулжа yгэбэ.
– Yгы, теэд, археологидо хамаатай эдэ олон хyyрнyyд аад, юундэ
мyнoo болотороо тэндэнь тэмдэг табигдаагyй юм. Хари зонуудhаа
байха манай нютагай олонхи зонууд, залуушуул мyнoo болотор
энээниие мэдэнгyй ябана, мэдэжэ ойлгожо байгаа hаань хэрэгтэй,
туhатайл hэн ха. Тиигэжэ байхада, хyршэ Yшooтэйн голой Хyзyyбшын Yбэр гэжэ газартахи гуннска хyyрэй захада юундэ теэд «Энэ
газарые хyндэжэ болохогyй. Гyрэн хамгаална» (объект охраняется
государством!) гэhэн тyмэр гаршаг шаагдаатайб? Эдэ хyyрнyyд хэзээ
нэгэтэ шэнжэлэгдэхэ, нээгдэгдэхэ юм гy? – гэжэ байжа минии олон
асуудал табихада:
– Ойлгонолди даа, иимэрхyy тyyхэтэ тэмдэгyyдые аршалха,
хамгаалха гэхэдэ мyнгэн гээшэмнэй дуталдадаг, теэдшье эндэ ехэ яараhанайш хэрэггyй ха. Шадаха зэргээрээ эрдэмтэд иимэрхyy ажал
ябуулжал байдаг. Энэ нэгэдэхеэр. Хоёрдохёор гэхэдэ, танай тэндэхи
тэрэ хyyрнyyдэй захада тyмэр гаршаг шаагаад, олоной анхаралда
мэдyyлээдшье яалтайб, элдэб зайгуул, хомхой зонууд ябадаг ха юм,
зyб гy? Харин мэдэхэгyй зондо, тэдэш юрын шулуута доболиг газар
болоод лэ дyyрээ. Ши ooрoo хэлэнэ гyбши, танай нютагай олонхи
зон мyнooшье болотор тэдэ хyyрнyyд тухай мэдэнгyй байна гэжэ.
Сагайнгаа ерэхэдэ, гyрэнэй баян болоходо, ондоо эрдэмтэд тэдэнииетнай шэнжэлyyжэн, – гэжэ Лена урдаhаам харюусаба. Тиихэдэ тэрэ
эхэнэр зyб, ухаатайханаар дуугараа гэжэ hанаа hэм.
Дахин нютагаа ошоходоо, холо бэшэ, 4-5 модоной зайда байдаг «Обоонойнгоо дободо» ошожо, намда мэдэгдэхэ болонхой,
аяар 3-4 мянган жэлэй саана табигдаhан керексурые анхаралтай
гаар шэнжэлжэ оробоб. Теэд, тиимэ бэлэн юумэ бэшэ гээшэ ааб
даа, бодоод yзыт, хаана байhан хэдэн мянган жэлнyyд гээшэб! За256

рим шулуунуудынь холо доро шаагдашанхай, yгы тооной болошонхой, hайса удаан хаража, анхаржа абахадаал, тэрэ багаар байhан
обоо-собоо шулуунуудhаа квадрат, круг гээшыень оложо шадахаш.
Гэбэшье Ташак Еленын хэлээшээрнь, тэдээн сооhоонь зарим хyyрнyyдэйнь дyрбэн углуудань тэрэ хэлээшэ жаа басагадай толгойдохи
бантада адли шулуунуудые ойлгожо абахадаа зyгooргyй баярлажа, yнэхooрooшье эндэмнэй керексурэ гээшэнь бии юм байна гэжэ
мэдэбэб, yнэншэбэб, yнэншэхынгээ гадуур юундэшьеб баярлабаб.
Ондоо хари газарта хараба бэшэ, тон шамда дyтын газарта, тоонто нютагтаа иимэ юумэ гээшые мэдэжэ, хаража абахада хyнэй досоо нэгэ ондоохоноор жэгнэжэ байха байгаа hэн. «Нютагай шорой
алтан даа» гээшынь иимэрхyyл байдалhаа болодог хаш! Ганса ши
бэшэ, шинии элинсэг хулинсагшье бэшэ, харин хэзээ нэгэтэ, холын
холо yе сагта энээхэн добоор шамдал адли yхибyyд хyл нюсэгooр
харайлдажа наадаа, энэл агаараар амилаа, уhандань оймоо, тала
дайдаарнь ажамидаржа ябаа, yхибyyдээ тyрoo, yргoo, hyyлдэнь энэл
газарай (алтанhаа yнэтэй!) шорой доронь булуулаа… Теэд хэд гээшэб тэдэ зонууднай? Маанадта хамаатай гy? Yни холодохи элинcэг
хулинсагнай гy, бэшэ гy? Хаана байhан мянгаад жэлнyyдэй хугасаа
гээшэб, хэн мэдэхэб?.. Эдэ зонууднай hyyлээрнь энэ дайдаар ажамидаржа байhан гуннуудэй (хyyннyyдэй) элинсэг хулинсагынь болоно
гээшэ гy? Эдээнэй hyyлээр монголшууд байhан гy, али Саяан уулын
хойто урда yбэрooрнь зайгуултажа ажамидаржа байhан хамниган,
оротон, али хиргизyyдшье байhан болоно гy? Яагаашье hаа, ямар
бэ даа нэгэ яhатан зон ажамидаржа байгаал юм бэзэ. Би мyнoo эндэ
тyyхын шэнжэлэлгэ хэхэеэ байнагyйб, зyгooр нюдэнэйм урдуур тэрэ
холын yе сагай зэрлиг тооной зонуудай зyгooргyй шанга шууяан,
yймooн, дайн байлдаануудшье, годли номой эшхэрээн, мянган моридой тyбэрooн, тэнгэри тулама тооhо шоройн yрхирooн булта нэгэ
дороо нэгэ холын даа, арай шамай дуулдама hyниин холын аадарай
сууряан мэтэ шэхэндэш дуулдаад yнгэрхэдэл гэхэ юм. Юундэ?.. Yе
сагай сууряанууд гээшэнь энэ ха гy?!
Бидэ буряадууд монгол туургата зонуудбди; зyг зyгхэн нэгэ мянган жэлэй саана бyридэжэ эхилhэн. Зyг зyгхэн гэнэбди… Теэд, нэгэл
мэдэхэдэ, дэлхэйе доhолгооhон, hyyлэй мянган жэлдэ дэлхэй дээрэхи
эгээ гайхамшагта хyн гyyлэhэн агууехэ Чингис хааншье наhа бара
hаар аяар мянган жэл болошоод байхал даа? Ямаршье тyргэн гээшэб
сагай ябаса!..
257

Мэдэхэгyй даа… Маанадые, зэдын сартуулнуудые, монголшье
зон гэхэдэ зyб юм гy теэд? Эдэ хyйхэр монголнууднай маанадаа тии
хэдэ аяар хаана байhан Дунда Азиhаа, Хорезм гyрэнэй газарhаа
(мyнooнэй Бухара, Ташкент багаар байhан бэшэ гy) богоол болгожо
наашань намнажа асараа бэшэ аал? Энээнииень зарим эрдэмтэд буруушаадаг, харин би нyгoo эрдэмтэдыень дэмжэжэ, зyб, тэндэhээл
ерэшэhэн сартуул зомди гэжэ hанадагби. Гэбэшье, аяар 800-900 жэл
гээшэмнай ехэхэн сагай хэмжээн, тиимэhээ, мyнoo болоhон хойно,
бидэндэ тэрэ сартуул гээшын шyлhэнhoo багаханшье юумэниинь
yлoo юм гy даа, али yгы гy?
…Нэгэтэ, тарбага агнааб гэжэ оройтошоhон би, hyниин хахадаар энээхэн Обоонойнгоо добо дээрэ зогсожо байгаа hэм. Нэгэ
hайниинь гэхэдэ, таанадшье oohэдoo hайн мэдэхэ байхат, зунай сэл
мэг yдэшэ талада гараад зогсожо байхада, огторгойн одо мyшэд
оройдохоноо толгой дээрэшни ониб-аниб гэлдэжэ байhаншуугаар
yзэгдэжэ байха. Городто байдаг зондо зарим yедoo гансахан энээхэн
hайхан hyниин yзэгдэлэй тyлoo hooргoo буряад нютагаа ябашаха дуран хyрэдэг байха. Харин тиихэдэ би, тэрэ yдэшые hайхашаахынгаа
хажуугаар, толгой соохоноо, урданайхидаал адли, тэрэ холо yеын
yзэгдэлнyyдые оруулжа байгаа ха гyб, гэнтэ досоом заригад гэжэ,
нюрга руум хyйтэ даахадал боложо, тyргэн тэндэhээ, хойшоошье
харангyй гэшхэлшoo hэм. Юун болоhон байгаа юм, ойлгоогyйб, айдаhам хyрэшoo, яагаашье hаа, эндэ хyн зоной хyyр. Дахинаа иигэжэ
оройтожо гансааран энээгyyр ябахаа болёо hэм.
Иимэл даа, таанадтаа, уншагшадтаа, дуулгаха гэhэн нютаг дайдымни hонин. Бага зэргэхэншье hаа толгойгоо гашалгаангyй тоомножо, бодожо ябадаг хyнyyдтэ, yнэхooрooшье «Ши хэн гээшэбши,
ямар угай, ямар газарай, хаанаhаа ерэhэн, хайшаа зориhон хэн гээшэбши?..» гэhэн орёо асуудалнууд нэгэтэ бэшэ ерэшэдэг лэ ха. Тэб
гэтэр собхороод тэнгэриhээ газарта буушоогyй ха юмбибди даа.
Хyнэй ажамидарха нэгэ наhан гээшэ, урданай хэмжээгээр hаа, оройдоо нэгэхэн рабжуунай хэмжээтэй гээшэ, зyг-зyгхэн 60 жэлэй зай
забhар! Энэмнай Бурхан багшын Газар Дэлхэйе «зохёоhонhоонь»,
хyн тyрэлтэниие эндэ «табиhанhаань» хойшо yнгэрhэн сая, тyмэн
жэлнyyдэй хугасаа соонь нюдoo нэгэ сабшаха зуура yнгэршэхэ саг
лэ даа.
…Асуудалнууд, асуудалнууд, харюугyй асуудалнууд. Олонхи
мэдээжэ зонууд, эрдэмтэд оло дахин иимэрхyy асуудалнуудта харюу yгэжэ ядаhан, бэдэрhэн байдаг. Холошье ошонгyй хэлэхэ болоо
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hаа, буряад орон соогоо суурхаhан, гайтайхан шyлэгэшэд – эртyyр
наhа бараhан аба хyбyyн хоёрой – Шираб ба Намжил Нимбуевтанай – Улаан-Yдын проспект Победтэ байhан гэрэйнь ханын самбар
дээрэнь оройдоо 22 наhандаа нyгшэhэн аад, иимэрхyy гyн удхатай
(философско гэе даа) асуудал-харюу бэдэрhэн хyбyyнэйнь шyлэглэ
мэл hайхан yгэнyyд хиилээтэй юм. Дурдаhуу:
…Звёзды со страхом думают
Что погаснут через миллионы лет.
А каково людям
С их краткой, как выстрел, жизнью…
3. ХААНАHАА ЕРЭHЭН, ХАЙШАА ЗОРИHОН
ХЭД ГЭЭШЭБИБДИ?
Yнэхooрoo, хyнэй наhан ямаршье богони гээшэб. Тиихэдэ Газар дэлхэй дээрэмнай, Нарата юртэмсэ соомнай галаб yеhoo нааша
хyнэй ухаанда хyрэшэгyй хэды олон yзэгдэл байдалнууд тохёолдожо
байгаа юм, ерээдyй сагта байхашье байгаа юм бэзэ. Мэдэдэг hаа…
Энэ бэшэгээ дyyргэхынгээ урдахана, халта хазагайржашье болоо hаамни, дээрэ бэшээшэдэмни хамаатай, тааруушье байжа боломо yшoo нэгэ hонин, бултанаймнай, дэлхэйн арад зоной хараhан,
yзэhэн yйлэ хэрэг тухай дурдаад дyyргэhyy. Мартаhан, мэдэхэгyй зонуудта hануулхадашье болохо.
Арбаад жэлэй саада тээ hэн ха, нэгэтэ бyхы дэлхэйн газетэ, телевидени гээшэ манай Газар-Дэлхэйдэ хоёр мянган хахад жэл соо нэгэ
дахин эрьежэ ерэдэг, америкын астрономууд Хейл ба Боппын нээhэн
«Hyyлтэй hолир» (Хвостатая комета) дyтэлжэ ябана, тэрэниие миин
hонирхоhон зоншье хоёр hарын туршада yдэшын сагта огторгойн
хойто зyгтэ хаража болохо юм гэжэ байжа шууяа шумаргаан табилдаба гээшэд. Yнишье болонгyй, yнэхooрooшье, нэгэ томо ялагар
«hyyлтэй» hолироор Дэлхэйн арад зон ехэтэ hонирхожо абаhан байна. Бишье энэ hолирые yдэшэ бyхэн тооной хаража байхадаа, толгой соогоо элдэб бодолнуудые оруулhан лэ байгаа юм бэзэб. Хyнэй
ухаан ямаршье гyнзэгы болоо гээшэб, ямаршье холо ошожо шадаа
гээшэб гэжэ бодохынгоо хажуугаар, Хейл ба Бопп мэтэ астроном
эрдэмтэд хайшан гээд, хаанаhаа энэ hолирой манай Газар Дэлхэй
руу аяар хоёр мянган хахад жэл соо нэгэ удаагуур лэ эрьежэ ерэдэгы259

ень мэдээ, ойлгоо юм гэжэ гайхажа, гэлыжэ абахаш. Yшoo теэд бэшэ
сагуудтань (аяар хоёр мянган хахад жэл соо!) энэ Hyyлтэй hолир хаагуур «тэнэжэ» ябадаг байгаа юм?! Хyнэй ухаанда хyсэгдэхэгyй асари,
агууехэ Тэнгэри!.. Тиигэжэ бодоходоо, Газар Дэлхэйн зон Нарата
юртэмсэ соогоо дан лэ hаа ахир жаа амитад, yшoo юуш мэдэхэгyй,
ухаамнай дан лэ hаа оодохон, богонихон ха гy гэжэшье hанахаш.
Нарата юртэмсэhoo хаана холо байhан танигдаа-мэдэгдээгyй
нэгэ галактикаhаа ерэшэhэн энээхэн «Hyyлтэй hолирhоо» байха, Газар Дэлхэйнгээшье олонхон нюусануудые yшoo hайн таажа шадаагyй байна бэшэ аалди? Газарай хyдэлooн, континентнуудай «ябал
гаан», уhа далайн «бусалгаан», саашань гy, али наашань дyтэлжэ хэлэхэ болоо hаа, yшoo нюусаяа нээгээгyй байhан керексурнyyд, хyнэй
нюдэнhoo далдалагдаад байhан агууехэ Чингис хаанай хyyр, hаяхан
гэе даа, оройдоо 200-300 жэлэй саана таhаржа yгы болошоhон (халаг, дахинаа бидэнэртэ, yри саданартань мэдэгдэхэгyйгooр холодоhон) элинсэг хулинсагаймнай тyyхэ, домогууд…
Иимэрхyy бодолдо нэгэтэ абтаад байхадаа, би «Хейла-Боппын
комета» гэжэ шyлэг тиихэдэ бэшэжэрхёод, тэрэнээ hyyлдэнь «Тохорюудай бусалган» гэhэн багахан шyлэгэйнгoo согсолборидо оруулжархиhан хyм.
Танигдаагyй hyyлтэй одон гэнтэ ханаhаашьеб
Тэнгэриин хойто хаяада туяаран гаража,
Газар дэлхэймнай хyн тyрэлтэниие
Гайхуулжа садхаагаад yнгэршэбэ гy замаараа?
Газар хyдэлхэ, нара hара хиртэхэ
Гэхэ мэтэшэлэн yзэгдэдэг яhала,
Майхан тэнгэриин мyшэдэй залиран унахые
Мэдэхэ байхабди мyншье нилээдгyйхэн.
Гэбэшье…
Сансарын хyрдэ сая жэлнyyд соо
Секунда мэтээр yнгэршэхэ наhандаа
Хоёр мянган хахад жэлдэ нэгэ удаа
Харагдаад yнгэршэхэ hолир хараха гээшэмнай?!...
Hайсахан бодожо yзыт, – хyн тyрэлтэн!
Hонинhоо hонин Hолир лэ энэмнай –
Хаана байhан хоёр мянган хахад жэл гээшэб?!
Хэды холодо тyрэhэн, хэды эрьелдэhэн,
Хаанаhаа ерэhэн, хайшаа зориhон Одон гээшэб?!
260

Хэзээ Наранай оронhоо hooргoo хариха гээшэб?
Хэн хараа hэн хаб hyyлшынхиеэ тиихэдэ?
Хэлэхыншье аргагyй холо… Балар сагта
Алан-Гуа эжымнай алдар угаа эхилээдyй,
Абай-Гэсэр хyбyyн тэнгэриhээ буугаадyй,
Аттила* хаанай аба арай yшoo тyрooдyй,
Арад зомнайшье арбаадхан наhандаа ябаа ха гy?
Арhан хубсаhа нэмэриhэн зэрлиг тооной зон
Ара хyбшэ тайгаараа агнуури хэжэ ябаhан.
Арюухан агаараар амилжа, адууhа малаа хаража,
Ашата байгаалиингаа амгалан yхибyyдынь байhан.
Харин мyнoo Хейла Боппын hолир
Хyнyyдэй орондо хyрэжэ hooргoo ерэхэдээ,
Хyрьhэтэ Газар дэлхэйн хyсэтэ хубилалтануудаар
Hонирхожо гайхажа «хараhан» лэ байха хажууhаань…
Тyмэр могойнууд тyби дэлхэйе орёон гyйлдoo,
Тyмэр хушуута шубууд тэнгэри ooдэ дэгдээ,
Тэбхэр хайрсан сооhоо хyнэйшье абяан дуугараа,
Тэмээнэй орондо ашаае тээгээд ябаа техникэ…
Гэбэшье…
Атаархахын хажуугаар айхааршье юумэн олон:
Аршаандал байhан уhа уухын аргагyй муухай,
Аймшагтай шанга дайнууд газар доhолгон галзуурна,
Атомайшье амта yзэгдooд, алуурай yбшэн дэлгэрэнхэй.
Yшoo хоёр мянган хахад жэл yнгэрхэ,
Yргэн замаараа дабшан, Hолир наашаа дyтэлхэ.
Юун hонин юумэн Газар дээрэ угтахаб?
Юhэн эрдэниин зyйлнyyд ебхыжэ байха гy?
Hолирой урдаhаа хyнyyд онгосоор ошохо гy?
Hooргoo бусахаа байхадань, hуулсаад нютагтань
айлшалха гy?
Али… атомай амта yзэhэмнай багадаа гээд,
Алалсажа дууhалсаhан ахир Дэлхэй yзэгдэхэ гy?
… Hайсахан бодожо yзэхэдэ, хyнyyд, нээрээ,
Hонинhоо hонин Hолир лэ энэмнай!..
__________________
*Атилла хаан – дайшалхы баруун зyгooр хyннyyдэй удамаршань ябаhан
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ХYБШЫН ДУУША ХYХЫ ШУБУУХАЙ
Зулгы hайхан зунай хаhа… Нээрээhээ зунай хаhа hайхан, зyгooр
хэзээнhээнь, хаанаhаань эхилжэ энэ сагай ерэhые тоолохо болоно
гээшэбибди? Григорианска календаряар hаа – июниин 1-hээ гэжэ
гy? Теэд юундэ зарим yедoo энээхэн yдэр хабарай хагсуу март hарын
yдэрэйхиhoo дутуугyй хyйтэн байжа байдаг гээшэб? Yгы ха даа, бардам ехэ Байгаали онсо ooрын саг-частай байдаг. Тэрээнииень энэл
Байгаалиин «зарим yхибyyдынь» – ан арьяатад, шубуу шонхорнуудынь – нэгэшье алдангyй амидаржа байдаг ха. Би гэхэдэ, манай эндэ
зунай ерэхыень бурханай хайра – хараасгай шубуухайн холын аян замаа дабажа хото городой гэрнyyдэй дээхэнyyр дyyелдэжэ эхилхээрнь
мэдэдэг хyм. Энэл жэгyyртэн жэлэй дyрбэн сагай эгээ hайхан хаhые
– хyхюун налгай зуниие – хурса дали дээрээ тээжэ, шуумай тyргooр
дулаан оронhоо – булган хамсыта буряад арадайм шyтэдэг шара
шажанай Бурханай оронhоо асаржа ерэдэг хаш. Тyрэhэн, далижаhан
«тоонто нютагаа» – Байгал нуур шадарай газар дайда руу – ерэжэ
ябахадань, «тэндэтнай таанадаа мyнoo сагта хэн-юуншье хyлеэнэгyй,
хyйтэн, халта хyлеэд гэгты» гэжэ хэн нэгэнэй хэлэhэндэл болоходо
(yнэн дээрээ байгаалиин байдалые тэнсyyлжэ, тааруулжа шадаhан
хараасгайнууд oohэдooн лэ мэдэжэ байгаа юм бэзэд), холын зам, ябадалаа удааруулжа, дулаан сагай yни буужа ерэшooд байhан Хитад,
Монголой газар дайдаар хэдэн хоног-yдэрнyyд соо эрьелдэжэ байhанаа, хойто зyгhoo дулаан нyлoo yзyyлhэн hалхинай yлеэхэтэйнь зэргэ,
дахинаа шанга ниидэлгэеэ yргэлжэлyyлжэ, нэгэ hайхан нарата yглoo
газаагуурнай бии болошоод шууялдажа байхал даа.
Зун тухай захагyй ехээр бэшэгдэхээр, зyгooр би мyнoo саашань
гансахан, гоё hайхаараа хараасгай шубуунhаа гансашье дутахагyй,
хонгёо hайхан дуута хyхы шубуун тухай бэшэхээ hанаа hэм.
Хyхы шубуун хараасгайнуудта оробол эртэшэг, май hарын хахадаар ерэшэдэг байха. Хай даа!.. Хyхын донгодоое яатараашье
хyдoo нютагай зон хyлеэдэг гээшэб! Нэгэл мэдэхэдэш, дyтын ой соо
hоо дуугаа хангюурдажа, досоош ямараб даа нэгэ hайхан мэдэрэл
yзyyлжэ байха. Yни галаб сагhаа нааша малша-ажалша, хyдoo буряад зон орон нютагаа, тала дайдаяа, дулаанай даруухан yе сагые
булжамуур шубуухайн жэргээнгyй, хooрхэн хараасгайнуудай пишаганалдаангyй, хyхы шубуухайн донгодоонгyй, тэнгэриин гyн сооhоо
соностоhон тохорюудай тэниглэн дуунгyйгooр мэдэржэ, ойлгожо
шадахагyйл байгаа хад. Хэды олон дуушад, шyлэгшэд, уран зураа
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шад эдэ бyгэдые дурдан-дурдан дуулажа, домогложо, уран гоёор
шэмэглэжэ зураhан байдагшье гээшэб.
Хyн бyхэндэ ooр ooрын эгэй дуратай саг гэжэ байха. Намда тии
мэ сагынь хабар юм. Yшoo зyбooр хэлэхэ болоо hаа, апрель hарын
хахадhаа эхилжэ. Ooрooшье апрель hарын hyyл багаар тyрэhэнби,
теэд энээнhээ дулдыхадажа гэжэ хэлэжэ шадахагyй байнам, юрэдooл
жэлэй дyрбэн сагай энээхэн хаhа намда ехэтэ hайшаагдадаг юм.
Энээхэн лэ сагта манай дайдаар олонхи аянай шубууд ерэшэнхэй,
ургы сэсэгхэн уян дэльбэеэ задараашанхай, гол горхонууд удаан
нойроо сэлмээжэ, урдажа шааялдажа эхилшэнхэй, бургааhадай
хyбэн зooлэн гyлгэд дэлгэршэнхэй, дэлгэнэжэ, бамбалзажа байгаа
газар дэлхэй ooрooшье иигэд гээд сэсэг ногоогоо наран ooдэ надхаа
хаар бэлэн боложо байха yе сагынь!
Зyгooр би гэхэдэ, ажаллажа байгаа энэ наhан соогоо, жэлэйнгээ
амаралтые хабарай сагта нэгэтэшье абажа yзooгyй хyм. Ажални нэгэ
тиимэ, багшын мэргэжэлтэндэ хамаатай юм. Хэнэйшье мэдэhээр, багшанарай ажал гээшэ эгээ энээхэн сагта тон сyлooгyй байдаг, тиимэhээ
хyдoo нютаг гаража, хабарай hайхаарнь баясажа байха сyлoo гэжэ
хаана бидэндэ байха hэм. Наhанайнгаа амаралтада гарахадаал, одоо
гэжэ Зэдэ голойнгоо yргэн ехэ талаарнь дуран соогоо, дуратай сагтаа
сэнгэжэ, тэнэжэ, эгээ ядахадаа, хабарай yедэ гансахан тэрээхэн ургы
сэсэгхэнэй мyндэлжэ байхыень хужарлан хаража, hайхан yнэртэнь
hогтожо ябаhайб гэжэ досоогоо дурсажа, домогложо байдаг хyм.
Yнгэрhэн зун жэлэйнгээ ээлжэтэ амаралтада гарахадаа, дyyрэжэ,
дууhашагyй саарhан ажалhаа эсэжэ hалахын тэндэ байhан бэеэ амаруулха гэжэ (заримандаа нээрээhээ hанахаш, – хэндээ хэрэгтэй тэрэ
обоо бухал саарhанууд гээшэб гэжэ), Зэдэ руугаа зорёол hэн бэзэб.
Июлиин 24-ой сэлмэг hайхан yдэр байгаа.
…Цагаатай нютаг, Цагаатай голни… Hyниин hэрюунэй буужа
байхада, эгэшымни гэрhээ арба-хорин алхамай газарта урдадаг багахан голойнгоо эрьедэнь ерэжэ hуугааб, оршон тойронгынь, сэнхир
сэсэгхэнээ дэлгээжэрхёод байhан сахилдаг соогуурнь хyл нюсэгooр
ябааб, ногоон дээрэхэнэнь хyльбэрooб, hэрюун уhандань орожо
hэрюусээб, шунгааб... Ондоо шамда юун хэрэгтэйб!?. Буряад талым
булжамуур шубуухай орой дээрэhээм «мэндэшэлнэ», дyтэхэнэ байhан бургааhан соо алтан гургалдай yдэшынгoo ирагуу hайхан дуу
hаял дуулажа эхилбэ хэбэртэй. Тугаархана городой хараасгайнуудые дурдаа hэм, харин би хyдoo хараасгайнуудта yлyy дуратай хyм,
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hээ мyнoo намайе тойрон, арай газар шyyрэхын тэндэ, энээхэн голой
уhанай захаар пишаганалдан байжа шуран тyргooр ниидэжэ ябаhан
тэдэниишье хаража баясажа hуунам! Гансал гомдолынь гэхэдэ…
мyнooдэр июлиин 24, халаг, саг дан лэ hаа оройтошоо, хyхы шубуун
дуугаа хуряашанхай…
«Хyхы жаран yдэр донгододог юм» гэжэ бyри yнидэ, бага наhандамни эжымни хэлэжэ байгша hэн. Хyдoo буряад эхэнэр хадаа мэдэhэн, yзэhэн лэ байгаа юм бэзэ. Тиимэhээнь, хабартаа нютагтаа
байдаггyй хадаа, энээхэн шубуухайн хэзээ донгодожо эхилдэгыень
мэдэдэггyйб, харин зунай хахадаар ходо иишээ ерэшooд байдаг hэн
хойноо, би хyхын хэзээ донгодохоёо болидогыень hайн мэдэхэб,
хэнhээш yлyy, саг болзорыеньшье хэлэжэ шадахаб. Тиимэ. Болихо
сагынь гэжэ хоорондоо нэгэ хэдыхэн хоногоор илгаатай байдаг ха.
Минии тоомножо абаhаарни, манай нютагта хyхы эгээ hyyлшынхиеэ гэжэ июлиин 22 донгодожо байха байгаа hэн. Харин урда нэгэ
жэлдэ hyyлшынхиеэ июлиин 21-дэ донгодоhон байжа, «энэл эгээ
hyyлшынь yдэр юм ха!» гэжэ тоомножо абажа байхадамни, hyyлээрни нэгэхэншье yдэрooрooр удааржа донгодоходоо намайе гайхуулжа, баярлуулжашье байhан юм. Тиимэhээнь энэ багахан боро шубуухайн Зэдэ голоор (Буряадаймнай урда зyгтэ гэе даа) hyyлшынхиеэ гэжэ ямархан yдэр, хоногто донгододог бэ гэжэ ooртoo хадуужа
абахынгаа хажуугаар, хэрэгтэй юм hаань, биолог, орнитологуудташье мэдyyлхэдэ болохо ха юм гэжэ hанажа ябадаг hэм.
Тиимэ, мyнooдэр июлиин 24. Дулаан, халууншье гэхээр yдэр
байгдаба. Зyгooр yдэшын hэрюунэй буужа байхада, урда зyгhoo аалин hэбшээн хyдэлжэ, голойнгоо эрьедэ hууhан зандаа байhан намда
бyришье аятай шэнги бологдошоно. Нютагайнгаа шарай шарайшалжа, энэ тэрэ hайхан yзэгдэлнyyдээрнь баясажа hуухынгаа хажуугаар, hooргoo мyнooхи хyхы шубуугаа дурдажа, «Халаг, яажа оройдохоноо хоёр-гурбан yдэрooр хожомдожо ерэшэбиб, яажа зунаймни
амаралта багахан зэргэ тааража yгэбэгyй гээшэб. Магад, энэ зунай
оройтожо ерэшэhэн хада, хyхы донгодожо байхадааш болохо байгаа аалам», – гэжэ дорьбогyй бодолдо абтаад абаха хyм. Яахабши
даа теэд, саг сагтаа гэгшэ гyбди, тиимэhээ, саанаhаа, байгаалиhаа
yгтэhэн табисуур сагайнь дyyрэхэдэ, хyхышье нэгэтэ yглooгyyр донгодохоёо болижо, оршон тойрон гэнтэ шэмээгyй байдал тогтошохо,
талын дууша жэргэмэл шубуудшье байтараа тэнгэриhээ газарта бууха, голой бургааhан соохи гургалдайшье гоё hайхан дуугаа хуряажархиха. Зyб даа, саг сагтаа, сахилза хyхэдoo…
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Гэбэшье би, hyyлшынгээ найдалhаа hалажа ядаhандал, yе болоод гол горхон, дyтэхэнэ байhан баруун шобхо Яргайта хада тээшэ
шэхээ табяад yзэхэ хyм, теэд… теэд… тиимэ hайхан юумэн – хyхын
донгодоон – yзэгдooгyй hэн даа. Аяар июлиин 24 гээшэмнай шубуудай «дурлалсаха» гээшэдэ, дахинаа дальбараануудтай болохо гээшэдэнь, дан лэ hаа оройтоhон саг, – мэнэ иихэдээд август hара гарахаа байна, тэрээнэй саана yнишье болонгyй hooргoo дулаан ороноо
ниидэжэ ошохо сагынь болошоно...
Зай, тиибэ яабашье, энэ yдэшэ налайжа абабал хаб. Сагаан Хyндын наада yбэрooр yмсын yхэрнyyдэй тооhо бурьюулhаар yдэрэйнгoo бэлшээриhээ буухыень харааб (5-6 наhандаа ябахадаа эжынгээ
yнеэгээ hаажа hуухадань, кружкэеэ барижа гyйн ошожо, амhарта руугаа хoohэтэн байгаа hyбэн сагаан hy шобторуулжа хyyлээд,
уужа байдагаа hанажа, уяраадшье абагдаа), элинсэг хулинсагайнгаа тахидаг баруун хойтохи Даша-Гэнсэн хадын шобхо оройн зyг
доохонуур yдэшын hайхан наранай «тyймэрэй гал носоон» унтархыень yзooб, yни удаан соо хyлеэгдэhэн, эгээ мyнoo эдеэшээд байhан
гyлзooргэнэй, балга, арсын yнэрooр анхилhан тyрэл нютагайнгаа
арюун hайхан агаартань сохюулааб, hогтооб… Ондоо шамда юу
хэрэгтэйб!?. Yшoo эдэмни багадаа ха гэжэ, орой болоhон хойно, эгэшымни гэртэй хаяалаад хyршэнэр байдаг Лубсан yyритэеэ городhоо
зорюута сэржэмэйхи гэжэ асарhан нэгэ «хахадаа» даража, хэрэлсы
дээрэ залуугайнгаа мэдэхэ дуу дуулалдажа hуужа, огторгойн олон
одо мyшэдooр hонирхожо абаhан лэ хойноо (таанад мэдэдэг hайт,
таладахи огторгой городойхидо ороходоо тад ондоо байдаг юм
гэжэ!), одоо гээшэ, yглoo yдэ болотор налайжа, садатараа унтахаб
гэжэ hанаhан би, hэрюуниень бэдэржэ, верандада гаража хэбтэшэбэб. Yшoo улам саашаа, урда сагуудтаал адли: «Али yглooнэй
улаан наранай мандахыень, тyрyyшын булжамуурнуудай тэнгэри
ooдэ дэгдэхыень хойто сабшалан ошожо харалтай гy?» гэжэ бодожо
хэбтэhэнээ «Мyнoo байе дo-o, yрдигдэнэ бэзэ» гэжэ hанаhан би нэгэ
мэдэхэдээ унташаhан байбаб.
…Хэды унтаа юмбиб мэдэнэгyйб, тиибэшье зунай yдэшэ тон
богони гээшэ ааб даа, нэгэл мэдэхэдэм, нэгэ жэгтэй hонин юумэн,
hонин абяан шэхэндэм холоhоо дуулдажа, эсээд байhан бэеэ амаруулжа, жаа yхибyyдhээ дутуугyй булай бyхooр унтажа байhан намайе «Бо-до…бо-до!» гэжэ байhандал болобо. Тyрyyшээр зyyдэлнэ
хаб, hyyлдэнь миин хии абяан дуулдана ха гy гэжэ hанааб. Тиижэ
байтараа гэнтэ hэришэбэб!... Hуга харайн унтариhаа бодошобоб!...
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Газаа хyхы донгодоно ха юм!!.. Гэшхyyр дээрэ гyйжэ гарахадам, зyб
даа, холо бэшэ, yйлсын адагтахи yндэр гэгшын уляангир модондо
хyхы донгодожо байба! Эсэгын буусые мартангyй байжа, нютаг голоо эрьежэ ерэhэн нютагайнгаа нэгэ хyбyyе зорюута энэ эртэ yглooгyyр баярлуулха гэжэ сээнтэр соо орошоод донгодожо байhан мэтэ...
yсэгэлдэр yдэшэндoo тэрэнэй дууе шагнахаа тон хyсэжэ байхыемни
дуулажархиhан мэтэ… Гyг-гyг, гyг-гyг!.. «Бо-дыш, бо-дыш, яатараа
унтанаш, hайхан нараяа намтаяа сугтаа угтыш!» – гэhэндэл болоно. Нээрээшье, эгээ энээхэн сагта шаргал улаан томоhоо томо наран
зyyн хойтохи Сархяагта хадын хаяагаар зyг-зyгхэн бултайхадаад
байба. Эгээл энэ сагта наранай мандахые хараха дуратай hэм... эгээл
энээхэн сагта наранай эгээ hайханиинь! Халтал хожомдоо hаа, нэгэхэн минутын болзор соошье, yгы, минуташье ехэ байха, нэгэ хэды
арбаад секунда соо хожомдоол hаа, hалаа гээшэш! Тэрэ гоё hайха
ниинь дyyрэшэхэ, наран шурд гэжэ тэнгэридэ гарашаха!. Теэд эдэ бyгэдэ хамтадаа – наранай мандахань, булжамуурай жэргэхэнь, хyхын
донгодохонь – ямар hайханаар сугтаа тудаба гээшэбэ-э!?
…Бyхэлиин yдэр баяртай ябааб. Тэрэ yдэртoo тэрээхэн хyхымни
энэ тэрээгyyр yшoo нэгэ хэды донгодожо байгаа. Баарhанай, сагынь
нээрээшье дан лэ hаа оройтоо, дуунь hула, hooлдэнги, «дуранайнь
охин» буурантаа. Yглooдэрhoo эхилжэ дуун дахинаа дуулдаагyй,
иихэдээд энэ зунай хyхын дуун Зэдэ голоорнай дyyрэбэ гээшэ. Намда
гашуудал yгы, сэлмэг гунигhаа бэшэ… Гэбэшье, энэ удаагууршье
намда yшoo нэгэ hайн мэдэрэл, тэмдэг болоhон юумэниинь гэхэдэ
– хyхы шубуунай донгодоон манай нютагта yшoo хоёр yдэрooр
хойнтожо дуулдаба гээшэл даа: – минии тоолоошоор, олон жэл соо
июлиин 22 байhанаа мyнoo июлиин 25 болоо! Тиимэ, би энээнииень
хадуужа абааб!..
Yнэн дээрээ hаа, юундэ энэ зун хyхы энэ орой болотор донго
дооб гэхэдэ, энэ жэлэймнай зун анханhаа оройтоhон гэжэ мэдэе, ондоо юу байхаб. Амитад, шубууд, ургамалшье хyрэтэрoo, бултааран
ашата байгаалингаа «барометрнyyдынь» гээшэ гэжэ мэдэе.
Иигэжэ байжа бэшэжэрхёод байхадаа, нээрээшье, хyн бyхэн
хээрэ тала гарахадаа, нютаг голоо эрьехэдээ, yнэнхэ зyрхэнhoo баясажа, сэдьхэлээ амаруулжа ерэдэг гээшэ гэхэеэл hанаа хаб. Энэнь
ямаршье yнэтэй сэнтэй эм домhоо дутуугyй байхадаа болохо. Энээн
тухай оло дахин бэшэгдэдэг, хэлэгдэдэг. Хитад, япон, энэдхэг ороной йог шудалдаг зонууд, манай эндэхи удаган, бooнэршье hаа,
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руулжа нэгэн болгожо шададаг, тиимэhээ бидэ, юрын зонуудшье,
бага зэргэшье hаа тэдэ зонуудтал байжа yзэжэ, байгаалиингаа хyсэн
hooнь абалсажа (али нэмэлсэжэ, нyлoo yгэлсэжэ гy?), байгаалидаа
шyтэжэ, сахижа, сэбэрээр байлгажа yзoo hаамнай oohэдтэмнэй, yри
хyyгэдтэмнэй тон лэ hаа хэрэгтэйл hэн хаш.

САХАЛИ
Нэн тyрyyн «сахали» гэжэ yгooрoo hайн ойлголсолдоебди.
Мyнooнэй залуушуул (магад, зарим наhатайшье манай яhатан зонууд?) энэ yгын удхые hайн мэдэхэгyйдoo болохо. Теэд хyниие эндэ
ехэ гэмнэhэнэйшье хэрэг yгы ха гy даа гэжэ hанахаар, юуб гэхэдэ,
наhан соогоо тала дайдаар, хада хyдooгooр ажамидаржа байдаг буряад арад зондо энэ далайн шубуунай нэрэ хаанаhаа ехэ мэдэгдэхэб
даа. Тиимэ, сахали гээшэмнай ородоороо – чайка – гээшэл даа. Тайл
баринь, yнэн дээрээ, барагтай.
Теэд, тиигэжэ hанажа байхадашни, Х. Намсараевай нэрэмжэтэ
театрнай А. Чеховэй «Чайка» гэжэ зyжэгые буряад болгожо табихадаа «Хайлгана» гээд бэшэжэрхиhэн байдаг. Теэд али yгэнь зyб юм
гэжэ гайхаhан би, яахабши, К. Черемисовай толи нээжэ шалгаба гээшэб. Тиихэдэмни, хайлгана гээшэ – чайка, белая чайка – гэжэ оршуулагданхай байба, харин сахали (yгы hаа, далайн сахали) – морская
чайка – гэжэ байба. Тиимэhээ би, энээхэн оролто yгынгoo hyyлээр,
саашадаа, yнэн дээрэ, сахали шубуун тухай бэшэхээ hанаhан хyнби
гэжэ уншагшадта ойлгуулха байнаб.
Тyрyyшээр гайхаадшье абахаар ха: одоо гээшэ буряад талын хyн
байгаад (Буряадаймнай эгээ ехэ тала дайда болохо yргэн уужам Зэдын голдо тyрэhэн, тэнжэhэнби), юун сахали тухай бэшэхээ hанаhан
хyн юм гэжэ. Теэд, хyнэй наhан ута даа (заримашуул богонишье юм
гэлсэдэг, мэдэхэгyй, алиниинь зyб юм), наhан соогоо юушье yзэхэш,
хаагууршье зайгдаха саг гэжэ байха. Мyнoo ooрыгoo гайхажа байдагби: яhала олон юумэ «Yнэн» газетэдээ толилуулhанби, теэд ехэ
уhан, далай тухай, тэрэнэй оршон тойронхи газар, байдал тухай нэгэшье юумэ бэшээгyй байhандаа. Бэшэхээр юумэн яhала олдохол
hэн, теэд, мэдэхэгyй даа, энээнэймни тайлбаринь, магад, байтараа
ooрoo гаража ерэхэдээшье болохо.
Хоёрдохёор, юун гэжэ хэлэхэеэ hананабши гэхэдэ, «Yнэн»
газeтадамнай минии мyнoo бэшэхээ байhан энэ унжагайшаг,
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т иибэшье далайн уhан сэрэгэй, морягуудай ажабайдал, ажамидарал
тухай иигэжэ байжа буряад уран зохёолшод сооhоо хэн нэгэниинь
yшoo бэшэжэ yзoo hэн ха гy, би марганам даа. Тиимэhээ уншагшад
hонирхожо уншахадаа болохо.
…Хэдэн жэлэй саада тээ ажалаараа Тyнхэнэй аймаг ошобо гээшэб. Тyнхэн гээшэмнай аргагyй гоё, yндэр-yндэр мундаргануудтай
Саяан уулын хормойдо оршодог нютаг орон гэжэ хэндэшье мэдээжэ
гээшэ. Энэ аймаг руу би оло дахин зорижо ошоhонби, теэд ехэнхидээ Хэрэн, Аршаaн гэхэ мэтээр ябаад бусашадаг байгааб. Харин
энэ удаагуур эгээ саада захын, эгээ yндэр газартахи hуурин болохо
Моондо хyрэтэр ошобоб. Саада тээхэнэнь Монголой хилэ. Харин
хойто зyгтэнь дуута-суута, алишье сагта «сагаан мyнгэн малгайhаа»
hалажа yзooгyй, буряад ороной эгээ yндэр орьёл – Мyнхэ-Саридаг –
холоhоо наранда ялалзажа харагдажа байдаг. Урда таладань yдхэн
хушата, хасуури, жодоото Хамар-Дабаанай ара гэзэгэ. Тэрэ багаар
хyнэй баhа hонирхомоор – манай энэ дайдаар yзэгдoo-харагдаагyй
одо мyшэд, огторгойе шэнжэлжэ байдаг обсерваториин тyхэреэн
томо байшан мyн лэ наранда холоhоо ялалзана. Yнэхooрooшье, yльгэрэй орон эндэл гээшэ ха.
Би тиихэдэ бyлэг багшанартай ябаhанби. Сэхынь хэлэхэдэ, байгаалида, ан амитадта ехэ дуратай хyм, тиимэhээ, яахыньшье аргагyй, hонин газар ерэшooд байхадаа, иишэ тиишээ ехэл хараашалжа ябаhан байгаа бэзэб. Моондын yйлсooр гэшхэлжэ ябахадамни,
нюдэндэмни олон yнгын шубуудай ниидэжэ байхань торсолдоно.
Анхархадамни, хаанашье олоор yзэгдэдэг хирээ турлаагууд, гулабхаанар. Тиигэжэ байтараа, гэнтэ… «Байзалшии, энэмнай юун шубуун бэлэй?» – гэжэ томонууд сагаан шубуудые харажархихадаа
гайхажа абабаб. Зyyн баруун тээшээ yе болоод лэ hyрэг hyрэгooрoo
ниидэнэд. Хирээнyyдтэл адли аад, сагааханууд. Манай буряадай
тала дайдаар, хада хyдooгooр иимэрхyy шубууд байдаггyй гэжэ мэдэжэ байнам. Байгаашье hаа, хоёр-нэгээрээ намар yбэлэй сагуудта
yдхэн ой соо хаа-яахана харагдаад лэ yгы болошодог ондоо аймхай
ойн шубууд байха. Теэд тэдэнэрнай энэ гэгээн сагаан yдэр соо, сэлеэн дээгyyр зоргоороо ниидэжэ ябана гэжэ гy? Гэхэ зуураа эдэ шубуудаа танижархибаб, танижархихадаа гайхабаб, гайхахадаа баярлабаб, баярлахадаа уярбаб. Иигэжэ ойлгожо абахадаа, эдэ шубуудай эндэ байхыень харахаhаан урид мэдээд байhанаа ойлгобоб, юуб
гэхэдэ, бyри тугаарханай шэхэндэмни нэгэ таатай, танил шубуудай
дуунай дуулдажа байхыень дуулажал байhан байгааб. Зyб даа, yе бо268

лоод эдэ шубууд ганганалдаад yнгэрнэд. Тон танил, тиигэбэшье тон
хyлеэгдээгyй аялга… Сахали шубууд! Дээрэ тyрyyн дурдагдаhан, гол,
мyрэн дээгyyр ниидэжэ харагдадаг (жэшээнь, Yдэ, Сэлэнгэ мyрэнyyд
гэе даа) мyнooхи багашаг сагаан хайлгана шубууд бэшэ, харин далайн томо сахали шубууд! Эдэ шубууд Сибириин далай гэжэ суурхаhан Байгал нуур дээгyyр мyн лэ yзэгдэдэг юм. Уhанай шубууд
гээшэш уhанhаа ехэ холо ошодоггyй гэжэ мэдэхэбди, теэд сахали
шубуудай Тyнхэнэй хада хyдooгooр, ошожо-ошожо, тэрэ yндэр газар, Мондо дээгyyр ниидэжэ ябаха юм гэжэ хэн мэдэбэлэй!? Магад,
Эрхyy мyрэнoo дахажа иишэ ерэшэхэдээ болоо гэжэ hанахаар, теэд,
yгыл ха даа, сахали шубууд гээшэш зурагар заахан гол уhые дахажа
ерэхэгyйл байха.
Иигэжэ гайхажа байтараа гэнтэ нэгэ юумэ толгойдоо оруулжархибаб. Тиихэдээ дyтэ ябаhан Мондын нэгэ багшаhаа: «Хэлыт, Монголой хилэ холо гy эндэhээтнэй? Мyн энэ багаар Хyбсэгyyл гэжэ томохон нууршье байха ёhотой hэн ха?» – гэжэ hурабаб. Тиихэдэмни:
«Тиимэ, холо бэшэ, хилэ хажуудаханамнай, харин монголой Хyбсэгyyл нуур эндэhээ оройхоноо гушаад модоной газарта байха», – гэбэ.
Иихэдээ юумэн намда хуу ойлгосотой болобо. Ойлгожо абахадаа досоохоноо энеэхэдээд абабаб. Зyб даа, байгаалида юумэн хуу
ooр ooрын табисуураар байдаг, нэгэшье юумэн yлyy дутуугyй! Хари
гэжэ, хooрхэн hайхан далайн сахали шубууд миин зоргондоо гэжэ
хyбшэ, хада тээшэ ниидэжэ ерэхэл yгы hэн. Байгал, Хyбсэгyyл нуурнуудай хоорондоо хэдэн зуугаад модоной зайтай байгаашье hаань,
эртэ урда сагhаа нааша сахали шубууд хоёр тээшээ «харгылдаг» байшоол даа. Шубуудта oohэдтэнь «хэрэг, ажал» байгаал юм бэзэ, маа
надта ямар хамааб. Эдээндэ ямар хилэ-граница гэжэ байхаб. Гансал
хyнyyд, хоёр хyлтэй хохимойнууд гээшэднайл oohэдooн, хэндэш
юундэш хэрэггyй тэрэ хилэ гээшые зохёожорхёод, газар дэлхэйгээ
арзагар жэбэр проволохоор тойруулжа хорёолжорхёод, yнгэржэ
ерэхэдээ, тэрэнээ буляасалдажа, аймшагтай алалсаа хюдалсаа хоорондоо yyсхэжэ байдаг бэшэ аал?! Харин зyб лэ байха hэн: хилэ гэжэ
мэдэхэгyй монгол-буряад дайдын сахалинууд урданайхидаал адли
зоргон соогоо хоорондоо «ябалсажа, аха нyхэдooрoo айлшалалсажа, амар мэндэеэ хэлсэжэ» байhан зандаал гээшэд... Гоё даа… Анда
нyхэд, аха дyy мэтэ хоорондоо байлсадаг Байгал, Хyбсэгyyл нуурнуудшье hайханууд…
Гансашье иимэ бодолнууд тиихэдэ минии толгой соо сахилгаан
мэтэ тyргooр ерэшоогyй hэн. Yшoo ондоохон бодол, сэлмэг гуниг…
269

Далай, уhан дээрэ удаан саг соо ябахада яатарааш тyргэн Газар
хараха, Газар дээрэхэнээ гаража хоёр хyлooрoo бардам бэхеэр гэшхээд
байха дуран хyрэдэг гээшэб! Оо, иимэ юумэ гээшые би яhала yзэhэн
хyм даа. Гушаад жэлэй саада тээ Номгон далайн флодто гурбан жэлэй
албые сэрэгэй противолодочно корабль дээрэ yнгэргэжэ, дэлхэй дээрэхи эгээ ехэ далай гээшые алишье ута, yргэнooрнь хэмжэжэ гараhан
хyн байхаб. Нээрээшье, Владивосток, Сахалин, Курильскэ аралнууд,
суута «Русский» олтирог гэхэ мэтые yзэhэн, yнгэржэ ошоходоо хаана талада байhан шахуу Хабаровск хотоhоо Амур мyрэнooр тамаржа
Татарска проливаар hooргoo Номгон далай уруугаа ороhон (Хабаровска хотын сэрэгэй корабльнуудые бyтээдэг заводhоо шэб шэнэхэн
корабль абажа гараабди), эсэсэй эсэстэ аяар захын Камчаткада ошожо албаяа дyyргэhэн байнаб. Энэмнай, ородоор хэлэхэ болоо hаа,
«девять месяцев зимы, остальное лето» гyyлэдэг, yбэлэй сагта саhа
элбэгээрээ дэлхэй дээрэ хоёрдохи hуурида гарадаг (Аляскын hyyлээр),
yдэр hyнигyй уняар, утаа манаараа бушхажа байдаг олон гэгшэ вулканууд, гейзернyyдтэй, тоолошогyй олон баабгайнуудтай, лосось загаhатай (красная рыба) газар лэ даа. Камчаткада алба хэжэ ябахадаа Командорска олтирогууд, Чукотка, Америкын Аляскын хажуугааршье
ябагдажа yзэгдoo. Тиихэдээ Номгон далайн хойто зyгooр байршадаг
амитадые – сэнхир кит, касатка, котик, тюлень гэхэ мэтэ ба олон тоо
то загаhануудые хаража, эдижэшье yзooл юм бэзэб. Амтатай мяхатай
краб гээшые (ехэнхидээ королевскэ крабые) олоор барижа эдидэг hэмди. Мyнoo hанахадамни, ай бурхан, эдэ амитадые зyг-зyгхэн уhан соо
hоо палуба дээрээ oohэдынгoo хэhэн сеткээр татажа гаргамсаараа, тэрэ
зандань хyлнyyдыень хухалжа абаад, yшoo амиды зандаа hахал, амаа
хyдэлгэжэ байhан мухар бэенyyдынь hooргэнь шэдэжэрхидэг бэлэйбди.
Тэрээниие эдихэеэ yшoo олон загаhад, крабууд, бэшэшье амитад, сахали шубуудшье кораблимнай хажуугаар олоороо сугларшадаг hэн.
Нам мэтын моряк хyбyyд иимэрхyy алба хэжэ, yшooшье шанга,
холын газар дайдаар ябаал юм бэзэ, би эндэ ooрыгoo огто магтажа,
hайрхахаа hананагyйб (жэшээнь, минии yyри, сугтаа нэгэ партада
hуужа арбадахи класс дyyргэhэн Валера Ухинов уhан дорохи онгосоор дэлхэйе тойрожо yзэhэн хyн байна). Харин ooрыгoo магтахын
орондо, тугаарай дээрэ дурдаhанаараа, дэмы уhан сэрэгэй алба хэжэ
зобоо hэн хаб гэжэ hанагшаб. Манай Совет гyрэн гээшэ, нээрэй, hонин лэ байhан хаш; нам мэтын уhа, гол гээшые мyртэй харажашье
yзooгyй, мyртэй тамаржашье шадахагyй, одоо гэжэ, талаhаа талада
yдэhэн хyбyyе юундэ тэрэ ехэ уhанай хажууда абаашажа зобооhон
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гээшэб? Энээхэн Шэтэ, Монголой дайдаар алба хээ hаамни намда
таатайл байгаа hэн хаш, теэд yхэр мал шэнги, ooрын мэдэл yгы зонууд хайшань бидэниие туужа абаашааб, тэндээл албаяа хэхэ ёhотой байгаалди даа. Тэрэ шииг нойто элбэгтэй газарта дадажа ядахадаа хэды зобоhонбиб, 7-8 hарын туршада хадьхада, мyн бэшэшье
иимэрхyy шиигэй yбшэндэ дайруулжа зобоhон гээшэмни (мyнooхи
климат гээшэнь таараагyй, нэгэ yе госпитальдашье хэбтэхэ баатай
бологдоо hэн). Hониниинь гэхэдэ, hyyлдэнь албанhаа табигдахадаа,
hooргoo хуурай байдалдаа дадажа зобожо, шуhаа hэлгyyлхын тyлoo
дахинаа тарюулжа зобоhонби.
Далайда гараад ябахадаа, бидэ hooргoo хэзээ байраяа (баазаяа)
бусахаа ходо хyлеэгшэ hэмди. Энэшье зyбтэй. Круиз хэжэ, сэнгэжэ
ябаhан туристнуудтал адли бэшэ гээшэ ааб даа, сэрэгэй алба хэжэ
ябаhан морягуудта. Далайн гyнhoo байраяа бусажа ябахадаа хэзээ сахали шубуудай шууялдаhаар урдаhаамнай ниидэжэ ерэхыень хyлеэжэ
байгша hэмди. Эдэ шубуудые харажархихадаал баярлашахабди – газар дyтэлoo ха юм! Тyнхэнэй Мондын дээгyyр ниидээшэдэл, баарhад,
Номгон далайн эдэ шубууд oohэдынгoo «хэрэгээр» ниидэжэ, али
нэгэн онгосо далай соо харажархихадаа баясажа, эндэ эдеэ хоолой
yлэдэhэнyyд, загаhанай хаядаhанууд олдохогyй юм гy гэжэ урдаhаамнай, бэе бэеhээн yрдилдэжэ байгаад, ниидэжэ ерээл юм бэзэд, харин
хyнyyдэй энээндэнь хyхилдэжэ байхые хаанаhаа тэдэ мэдэбэлэй. Сахали шубууд гээшэ эрье зубшажа байршадаг, далайн гyн уруу тиитэрээ
холо ниидэжэ ошодоггyй юм гэжэ хэлээдхиhyб. Харин альбатрос гэжэ
далайн эгээ томо шубууд байха (yгышье hаа, ородоор «буревестник»
гэжэ нэрлэдэг юм), эдэ хyсэтэй, шамбай, хyйхэр шубууд лэ заримандаа
хоёр-нэгээрээшье далайн гyн соогуур ниидэжэ ябахал даа.
Бидэ гээшэ, оройдоо 18-19 наhандаа ябаhан хyбyyд, ямаршье
шанга, наhан соогоо далай дээрэ тамаржа ябаhан моряк мэргэжэлтэн эрэшyyлhээ («морские волки» гyyлэдэг морягуудhаа) нэгэшье дутуугyй тэдэнэй хэжэ байдаг хyшэр хyндэ «ажалыень» хэжэл ябаhан
уhан сэрэгэй албатан хадаа, сахали шубуудаа харажархихадаа хyхилдэхэбди: амарха саг дyтэлoo гэжэ, хоёр хyлooрoo (маяргажашье
hаа) газар дээхэнyyр гэшхэлхэбдил! Yнэхooрooшье, yшoo нилээд
удаан уhан дээрэ дээшэ-доошоо шэдyyлжэ байhандал, зyг-зyгхэн
ойндоо хyрэhэн yхибyyдтэл алсайнхай хyлнyyдээрээ пирс дээгyyр гэшхэлэлдэжэ ябахалди даа.
Эндэ уридшалан энээхэн байдалда хамаатай нэгэ юумэ хэлээдхиhyб. Албаяа дyyргэhэнэйнгээ удаагуур жэлшье болоогyй байхада
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би Улаан-Yдынгoo хyгжэмэй училищада hурахаяа ороо hэм. Тиихэдээ Одесса хотоhоо уг гарбалтай Гордей О.П. гэжэ багшада фортепиано гээшэдэ заалгадаг болоо hэм. Тэрэ багшамни намайе hаяхан
моряк ябажа ерээ гэжэ мэдээл юм hэн бэзэ. Тиихэдээ, минии хэшээлдээ ерэхэдэ, оло дахин хэлэгшэ hэн: «А, моряк ерэбэ гyш. Шамайе харахадаа тyрэл Одесса хотоёо hанадагби. Ахамад классуудта hуража
ябахадаа yетэн басагадтаяа хамта хотын yйлсooр гэшхэлжэ ябаhан
морягуудаар hонирхожо эхилээл юм hэн бэзэбди, теэд бултанайнь
тооной маяргажа ябаhаарнь дурагyйдэжэ, шоо yзэжэ, хойноhоонь
хаража эльгээ хатагша hэмди. Hургуулияа дyyргэхэдээ теплоходто
hуужа Хара далайгаар Севастополь хото ошоо бэлэйб. Тиихэдээ
аймшагтай шуурганда дайралдажа, тэрэ далайн yбшэн гээшэдэ
дайруулжа (морская болезнь), арай yхэшэхын наана хyрэхэ газартаа
хyрэжэ ерэхэдээл ойлгожо абаа hэм, – морягууд юундэ маяргажа ябадаг зонууд бэ гэжэ. Хайшан гэжэ тэрэ ехэ долгиной боложо байхада
палуба дээрэ сэхэ гэшхэлжэ ябахабши даа. Тэрээнhээ хойшо эдэ зонуудые наадалхаяа болижо, тон хyндэлдэг болошоо hэм». Теэд, тэрэ
минии багша тиимэшье ехэ бэшэ Хара далай тухай (океан бэшэ море
гээшэ ааб даа), багахан саг соо уhан дээрэ ябаhанаа хэлэнэ гээшэ,
харин ехэ далай соогуур хэдэн hараар ябаа hаа яаха байгаа гээшэб?
Энээн тухай тэрэ багшамни ooрoo хэлэхэдээ: «Я вообще не представляю», – гэгшэ hэн.
Зyг-зyгхэн корабль дээрэ гараад байхадаа hонин hургуулинуудые гарахаш даа. Теэд тэрээн yгы яажа байхабши; уhан гээшэш газар
бэшэ, уhан дээрэ ажамидaрха гээшэшни газар дээрэхидэ ороходоо
тад ондоо ха юм. Бyхы ёhо, гурим заншалынь хуу ондоонууд, hониншье ушар, ябадалнуудшье болодог hэн. Жэшээнь, «ведро» гэжэ
огто хэлэжэ болохогyй бшуу даа. Тэрэшни «обрез» гэжэ нэрэтэй
юм. Харин алдажа хэлэжэрхёо hаа, тэрэ ведротоёо трюм соо ошожо мазут гээшые арилгажа, сэбэрлэжэ мэдэхэш. Дахинаа yе заяандаашье иимэ алдал хэхэгyйш. Баhа нэгэ алдажа «ветошын» орондо
«тряпка», «палубын» орондо «пол», «камбузай» орондо «столовая»,
«чемичкын» орондо «поварёшка», «гальюнын» орондо «туалет» гэхэ
мэтэ хэлэжэрхёо hаа (ойлгоод байна гyт?!) – одоо гэжэ yйлoo yзэжэ
гаралсахаш.
Зyг корабль дээрэ гараад байhан намтай нэгэ иимэ hонин ушар
болоhон юм. Нэгэтэ намайе гурбан жэлэйнгээ албые мэнэ дyyргэхэеэ
байhан нэгэдэхи шатын старшина дуудажа, амhарта барюулжа, томоотойхоноор даа: «Клотикhоо намда сай асарал даа, хаана байда272

гыень hурахадашни, хyнyyд ойлгуулжа, хэлэжэ yгэхэ байха», – гэбэ
гээшэ. Би тэрэ амhартыень баряад хаа-хаанагyй ябабаб, хyнhoo hурахадамни, тэдэ нам тээшэ томоотойхоноор хараhанайнгаа удаа
гуур, нэгэ тээшэнь заажа yгэхэ юм. Зааhан тээшэнь ошоходом, ондоонуудынь тад ондоо тээшэнь заагаад байха юм. Hyyлдэнь, зарим
зонуудай мэшэг-мэшэг гэжэ энеэлдэхэдэ, эндэ миин лэ бэшэ хаш
гэжэ ойлгоходоо, hooргoo старшинадаa ерэжэ: «Клотик гээшыетнай
оложо шаданагyйб», – гэжэ хэлэбэб. Hахалаа заhаhан тэрэ старшина
(hахалаа гансал гурбадахи жэлэйнгээ алба хэжэ ябаhан морягууд табихэ ёhотой юм) намайе дaхуулжа палуба дээрэ гараад, нэгэшье хараажа, зандарангyйгooр «Хаража, хадуужа аба, тэрy-y тэрэ, кораб
лиин эгээ дээдэ захын точкые (мачтын шанха оройе) – клотик гэжэ
нэрлэдэг юм гэжэ ойлгуулжа yгoo юм hэн.
…Гурбан жэл соо далай руу ошолгон-бусалган гээшэ тоогyй болоhон лэ юм бэзэ, гэбэшье албанай дyyрэхэ тээшэ тохёолдоhон hyyлшынгээ ехэ тамаралга тухай таанадтай хубаалдаhуу. Сэрэгэй алба
дyyрэхэ тээшэ бологдожо, гэр нютаг гайтайханшье hанагдаад байгдаа, магад, тиимэhээ гy, холо дайлайhаа hooргoo бусаhан энэ ушар
мyнooшье тон элеэр нюдэнэйм урда ходо yзэгдэдэг юм…
Тиихэдэ би yшoo хэдэн hара соо гэртээ бэшэг бэшэнгyй байжа,
баарhан, эжынгээ hанааень ехээр зобооhон байгааб. Энээн тухай
hyyлдэнь, албанhаа табигдахадаал мэдээ hэм. Теэд би яаха байгаа
биб? Yшoo дахин дабтаhууб, – хуулиин эрхэ багатайхан сэрэгэй албанай зонууд байгаабди. Энэ холо ошохоо байхаhаамнай hара урда
тээ гэртээ бэшэг бэшэхыемнай хорижорхёо hэн, – тон нюусын тамаралгын болохоо байхада бидэниие yлyy юумэ Ехэ газар руу – Материк руу – бэшэжэрхихэдээ болохо гэжэ сэрэгэй ноёдууд айhан байгаа
хаш. Эжымни hанаагаа ехэ зобоходоо, тэрэ yедэ сэрэгэй алба хэжэ
дyyргээд байhан ахадамни: «Юун гэжэ hанаха байнаш, ямар удаан
дyy хyбyyншни бэшэг бэшэнэгyйб, иимэ удаан саг соо бэшэхэгyй
гэжэ байха юм аал, нэгэ юумэн болоол хаш, аймагай военкомат ошожо мэдyyлгэ бариха hэн ха гyш?» – гэхэ мэтээр хэлээ хаш. Аха мyн
лэ маргажа байhанаа, hyyлдэнь: «Байг даа, yшoo нэгэ бага хyлеэгээд
yзэе, военкомат мэдyyлгэ баряа hаа, магад, алба хэжэ байhан хyндэ
тойбо хэхэдээ болохобди», – гэhэн ха.
Hайн мэдэхэгyй хyнyyдтэ хэлэхээ hананам: 1970 оной yеэр
СССР гyрэнэй уhан сэрэгэй корабльнууд зарим сагуудта хариин
гyрэнyyдээр hайн дуранай уулзалгануудые хэжэ, шууяатайгаар ошожо ерэдэг байгаа. Америкэ гyрэн бэшэ, харин СССР гyрэнтэй бараг
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hайн байдаг Франци, Турци, Инди, Вьетнам, Куба гэхэ мэтэ. Харин
маанадай энэ «аяншалга» тад ондоохон удхатай байгаа…
Бидэ тиихэдэ yнэхooрooшье холо ошоо hэмди. Филлипины
гyрэнhoo холо бэшэ Марианска олтирогууд гэжэ бии юм – тэрээ руу
ошообди. Карта дээрэ харабал, Камчаткаhаа сохом 8-10 мянган шахуу километрэй зай байха («километр» гэжэ бэшэжэрхёод байхадаа
ooрэймни энеэдэhэн хyрэнэ, юуб гэхэдэ, уhан сэрэгэй зонууд эндэ
миль гэжэ yгэ хэрэглэхэ ёhотой юм, yгы hаа баhал наадалуулхаш).
Мyн глобусай меридианаар жэшээлбэл, Индиин доохонуур, Африкын тэг дундуур болохоор газар. Тэндэ Гуам гэжэ олтирог дээрэ
Америкын долоон флодой зургаадахинь – эгээ шанганиинь – уhан
дорохи сэрэгынь байдаг юм гэжэ хэлэhyyб. Мyнoo мэдэхэгyй, харин
тиихэдэ тиимэ hэн (яахабши, аяар 30 гаран жэл yнгэршooд байна!
Тиибэшье, газетэ, телевизэрээр hонирхожо байхада, тэрэл хэбээрээ
янзатай). Харин тиихэдэ, манай Совет гyрэнэй дyрбэн уhан сэрэгэй
флодуудай эгээ шанганиинь Номгон далайн флот байhан юм, харин эндэхи сэрэг соогоо бyри шанганиинь Камчаткада байгаа юм
(«Камчатская флотилия» гээд Тихоокеанскэ флотдоо амяарлажа
ороод байдаг hэн). Hайн мэдэхэгyй зонууд Владивосток хото ба тэрэ
багаархи олон тоото сэрэгэй бааза, томо-томо корабльнуудые, крейсернyyдыешье харахадаа эндyyржэ, ондоогоор бододогшье байха,
зyгooр флотой сэрэгэй шангыень хyн зоной харасада ехэ тородоггyй
уhан доогуур тамардаг атомно онгосонууд баримталдаг юм. Тиимэhээ Номгон далайн эгээ шанга хyсэн тэрэ yедэ аяар холын Камчаткада байhан гээшэ.
1970 оной намар Номгон далайн флодто алба хэхэ гэжэ татагдаhан Зэдын Цагаатай нютагай гурбан нyхэд хyбyyдэй нэгэ yдэр
гэрhээн гаража, нэгэ поездоор Владивосток хото ерэhэнэймнэй
удаагуур, гурбан тээшэнь тараажархиhан юм. Бидэнэй нэгэн – Санжэ-Сyрэн Чойбсонов эндэхи баазада атомна онгосонуудые тэдхэмжэжэ байха механиг мэргэжэлтэнээр албаа хэжэ yнгэргoo юм.
Hониниинь гэхэдэ, бидэ гурбанай нэгэмнай – бинь – уhан дээрэ, Валера Ухинов – уhан доро, Санжэ-Сурэн Чойбсонов – газар дээрэ гээд
албаяа хэhэн байнабди. Мyнooшье болоhон хойно анда нyхэдyyд
уулзажа бага зэргэ харые барижархихадаа, бэе бэедээ hайрхалсажа
«би ехэ юумэ yзooб, ши бага юумэ yзooш, ши уhан дээрэшье гаража
yзooгyй морякши» гэлсэжэ байдаг юмди. Yнэн дээрээ, яагаашье hаа,
гурбуулан yнэн сэхээр албаяа аяар холын газар дайдаар yнгэргэжэ
шадаhан хyнyyд байхабди даа.
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Зyгooр атомна онгосонуудай бааза Камчаткада байхадаа ехэхэн
таарамжатай газарта байhан гээшэ. Юуб гэхэдэ, нэгэдэхеэр, газар
дэлхэй дээрэхи дyрбэн далайн эгээ ехэдэнь – Номгон далай дээрэ –
СССР гyрэнэй уhан сэрэгэй флот байжа байhан. Хоёрдохёор, тэрэ
yедэ манай гyрэнэй эгээ аймшагтай дайсан гyyлэжэ байhан гyрэнэй
газар дайдань Камчаткаhаа альгаа hарбайгаад хyрэшэхэ газарта
байгаа (Америкын Аляскые эндэ дурдажа байнам, мyн США-шье
ooрoo эндэhээ холо бэшэ ха юм).
Иигэжэ байжа бэшэжэ байхадаа, мyнoo болоhон хойно энэ
мэтэшэлэн зугаамнай ехэ сэрэгэй нюуса бэшэ болонхой ха гy гэжэ
hанагдана. Урда сагуудта яриhан, бэшэhэн hаа, тэрэ дороо КГБ-дэ
дуудуулжа yйлoo yзэхэл байгаа hэн хаб. Тэрэ холын тамаралганда
ошохынгоо урдахана бидэ бултадаа корабль дээрэмнай ерэhэн
сэрэгэй прокурортой командирайнгаа каюта соо хоёр дахин нэгэнэгээрээ хooрэлдэжэ гараа hэмди (юундэб даа энэ хyниие «особист»
гэжэ нэрлэхэ байгаа hэн, тиихэдэл иимэ yгэ мэдэхэ болоо hэм).
Шангахан психологическэ шалгалта гарахаш даа, хариин гyрэндэ
тyрэл гарбалнуудтай гyш гэжэ байгаадшье hураа hэн. Хэн нэгэнэй
yгэ алдажа «бии» гэжэрхёо hаань, тэрэ доронь ондоо корабль
дээрэ гаргажа, тэндэhээ «yнэн сэхэ, Совет гyрэндoo урбахагyй
байха» морягуудые олодог байгаа. Юун гэжэ hанаhан байгаа юм,
бидэниие нейтральна уhан соо ябахадаа корабльhаа hyрooд ондоо
хариин корабль тээшэ тамаржа ябашуужан, али нэгэ хэдыгээрээ
сугларжа буhалгаа yyсхээд, корабльтаяа ондоо гyрэн тээшээ
зугадажа ябашуужан гэжэ гy? Мyн шангахан медкомисси гарахаш.
Моряк гээшэдэ тон бэе элyyр хyбyyдые шэлэжэ абадаг юм (зyгooр
албанhаа табигдахадаа олонхинь энэ-тэрэ yбшэндэ дайруулаад
бусаhан байдаг). Тиихэдэ намайе шалгахадаа, нэгэ араа шyдэнэймни
дээрээ халта хэлтэршooд байхыень обёоржо, энэшни далайда гараад
байхадашни yбдэжэ магадгyй гэжэ, пломбо табижархихынгаа
орондо юрэдooшье yбдэдэггyй байhан бyхэ шyдыемни шашхуулжа
байжа абажа хаяжархиhан юм. Иимэрхyy юумэ бэшэхэ гээ hаа,
гурбан жэлэй туршада олон болоhон даа…
Гуам олтирог тээшэ ошоходоо Камчаткаhаа бидэ арбаад уhан
дээрэхи томо корабльнууд гараа hэмди. Москваhаа ерэhэн нэгэ ехэ
адмирал бидэниие толгойлжо, флагман-корабль дээрэ ябана гэжэ
дуулдаа hэн. Харин yшoo ехэ хyсэмнай уhан доро, бидэндэ харагдахашьегyй hаа, бидэнэй харууhан доро ябана гэжэ мyн лэ, юрын морягуудшье hаа, тухайлжал байгаабди. Атомна онгосонуудhаа гадна
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нэгэдэхи рангын, хоёрдохи рангын гэжэ байжа уhан дорохи онгосонууд байгаал бэзэ, теэд хэды хаб гэжэ бидэ хаанаhаа мэдэхэбибди
даа, энэмнай сэрэгэй тон нюуса байгаа.
Минии алба хэжэ байhан корабль «противолодочный корабль
третьего ранга» гэжэ байгаа юм. Hайнаар ойлгоходо, эндэhээ мэдэгдэнэ: манай корабль дайсанай уhан дорохи онгосонуудые оложо
хюдаха, мyн oohэдынгoo онгосонуудые дайсадайхиhаа хамгаалха
уялгатай гэжэ. Нэгэхэншье hаа атомна подводно лодка, гайтайхан
ехэ сэрэгэй хyсэн хадаа, баазаhаа далай руу гарахадаа, hyyлдэнь
hooргooшье бусахадаа, гансааран ябадаггyй, хажуудань ходо уhан
дээрэхи харуулша корабльнууд ябалсажа байха ёhотой юм. Зарим
сагуудта самолёдуудшье хажуугаарнь ниидэжэ байха. Тиимэhээ минии албанай корабль ехэнхидээ oohэдынгoo атомна подводно онгосонуудаа харууhалжа ябаха, тэрэнэйнгээ хажуугаар «дайсадаа» оложо, барижа, тэдэниие торпедоор буудажа гy, ба бэшэшье уhа уруу
шэдэдэг бомбо, уhа уруу буудадаг РБУ (пушка гэе даа) гэхэ мэтээр
хюдаха аргатай байгаабди. Олонхи буу зэбсэг, хэрэгсэлнyyдэйнгээ
уhан догуурхи тулалдаанда гэжэ нэрлэгдээд байгаашье hаань, мyн
уhан дээгyyрээ дайлалдахын тyлoo гэжэ (самолёдуудтайшье) кораблиимнай урда, хойто талада (корм, нос хоёрто) нэгэ минута соо
90 дахин буудажа шадаха аргатай хоёр аматай артиллерийскэ установканууд байха (хамта дээрээ дyрбэ, тиихэдээ минута соо 360 yхэр
буугай hомоор буудажа шадаха аргатай), тэдэнэй нэгэндэнь – хойнохидонь – би залуухан матрос-комендороор (морской артиллерист)
албаяа хэжэ эхилжэ, дyyргэхэ тээшээ тэрэ отделениингээ командирынь – старшина 1 статьи – боложо гэртээ бусаа hэм.
Саашань хэлэхэдэ, нюусаар гэжэ гараhан бидэнэй Камчаткаhаа
холошье ожожо yрдеэдyй байхада, зyг-зyгхэн нейтральна уhан дээрэ
гарамсаарнай, америкын уhан сэрэгэй «Фантом» самолёт бидэниие
обёоржо, нэгэ час болоод лэ дээгyyрнэй ниидэжэ, хайшаа зорижо
ябаhаарнай hонирхожо эхилшоо hэн. Тиихэдэ бидэ yшoo oohэдынгoo газарhаа холо бэшэ, Курильскэ, Сахалин олтирогуудай тээ саа
хануур ябажа байгаабди, магад, тиимэhээ бидэниие Владивосток
тээшэ шэглэжэ ябана гэжэ hанаhан байгаа ха гy. Yгы хаш даа, америкын разведкэ тиихэдэ шангахан ажаллажа, бидэниие уридшалан
мэдэжэрхёод байгаа ха. Урда-Курильскэ олтирогуудай хажуудахана, Владивостогой захаархи баазануудhаа сугларhан yшoo хорёод
манай корабльнууд маанадые хyлеэhэн байжа, тэндээ хамтаржа,
Тихоокеaнскэ флодой яhала шанга хyсэн Япон, Хитад, Вьетнам
276

гyрэнyyдые холо саагуур тойрожо, Номгон далайгаар уруудаа hэмди. Территориальна уhаа гарамсаарнай, маанадые Америкын гурбан, Японой хоёр корабльнууд «хyлеэжэ» байгаа бэлэй. Иимэл даа,
сэрэгэй разведкэ гээшэ. Теэд яахабши, нейтральна уhан хадаал нейтральна уhан, юуш хэхын аргагyй, иигэжэ хамтадаа 30 гаран сэрэгэй
уhан дээрэхи корабльнууд хойно хойноhоон субажа, намсалдажа
ябаалди даа. Yдэр hyнигyй 30 минутын болзор болоод лэ дээгyyрнэй «Фантом», «Скайхок» гэжэ самолёдууд ниидэжэ байгаа. Зyг
дээгyyрнэй ниидэхэ, лётчигуудай нюурынь элеэр харахабди, заримандаа сухалдаад занаадшье абахабди. Удаан саг соо нэгэл юумэеэ
хаража байхада hурагдашадаг ха, би нэгэтэ нэгэ самолёдой маанад
тээшэ сэхэ ниидэжэ ерэхэдэнь, артиллерийскэ установкынгоо амыень мyн лэ сэхэ самолёт тээшэ залажа (нейтральна уhан соо иигэжэ
болохогyй байгаа), энэ yедэ мостик дээрэhээ хаража байhан командиртаа нилээд hунаалгаа hэм. Мyнoo иигэжэ байжа минии хэлэхэдэ
хyн ехэшье тоохогyйдоо болохо; Америкэ мyнoo Росси гyрэнэй
нyхэрынь, партнёрынь шахуу болонхой бэшэ аал. Харин тиихэдэ
– 1970-аад оноор – гансахан «Америка» гэжэ yгэ дуулахадаа хyнэй
yhэнэй yрзэгэд гээд абахаар саг байгаа. Арай наанаа дэлхэйн гурбадахи дайн бyy болошоhой гэжэ хyн бyхэнэй наманшалжа байдаг саг
байгаа. Харин албанhаа зyг табигдаад байhан минии тэрээхэн тамаралга тухайгаа хooрэхэдэмни, – америкын мантан томо корабльнуудые, сэрэгшэдые оройхоноо зуугаад метрэй зайда хаража yзooб гэжэ
байжа – заримашуул амаа ангайшоод, yшoo yнэншooгyй янзатай
гаар шагнажа байгша hэн.
Yнэхooрooшье, СССР гyрэнэй уhан сэрэгэй ехэхэн хyсэнэй Гуам
олтирог тээшэ сэхэ шэглэжэ ябахада, энээниие лаб лэ тэрэ дороо дуулаад байhан Америкын президент, Пентагоной сэрэгэй ноёд яаhан
байгаа хаб? Дэлхэй дээрэхи газетэ, радиогоор нилээд шууяа гараhан
лэ байха, теэд энээниие бидэ дуулаа, мэдээ бэшэбди. Yе болоод
иимэрхyy юумэ хоёр анги гyрэнyyдэй хоорондо боложол байдаг байгаа, США-гай корабльнуудай манай гyрэнэй баруун-зyyн хилын захаар бии болошоходо, али Средиземнэ далай руу орожо ерэшэхэдэ,
yгы hаа хаана байhан, маанадтай нэгэ амин байhан, Куба, Вьетнамай захаар эрьелдэхэдэнь, манайхид мyн лэ шаг шууяа табилдажа,
США гyрэн аашалжа байна гэжэ ходо хэлэжэ байгша hэн.
Хэдышье ябаhанаа мyнoo мартаад байнам, теэд нэгэтэ хyрэхэ
гэhэн газартаа хyрэжэ ерэшэбэ хабди. Энээниие хайшан гээд би эгээ
тyрyyн мэдээбиб гэхэдэ, нэгэтэ hyни вахтаhаа ерээд амаржа, унтажа
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байhан намайе нэгэ нyхэрни hэреэбэ гээшэ. Тиихэдээ: «Палуба дээрэ
гаража харыш, ямараб даа нэгэ томошог городой хажууда ерэшooд
байналди», – гэбэ гээшэ. Дээшээ гарабабди, нээрээшье, тойроод ялаа
салаа зайн галнууд аhана, сохом нэгэ багашаг городой hyниндoo
ялалзажа байдагтал адли. Теэд город гэхэдэ, нэгэ ондоошог, хаа
на гээшэб гэрнyyдынь, юундэ тойроод хуу уhан шэнгиб? А, юуншье
байг саашань гээд, ехэ эсээд байhан хадаа, hooргoo ошожо унташабаб. Yглooгyyр газаашаа гаран гэхэдээ сошожо абабаб – тойроод
ганса уhан, харин эндэмнай субажа ябаhан бyхы манай корабльнуудай хажуугаар эгээ эды шэнээн тоотой америкын корабльнууд тээ
саахануурнай бии болошонхойнууд, hyрooтэйгooр харагдажа байбад. Хамта дээрээ, хоёр тээhээ, 60 корабльнууд болоно гээшэ ааб
даа! Гуам олтирогой харагдаашье yгы hаань, хажуудаханань ерэшоо
хабди гэжэ ойлгогдобо. Тэндэhээ Америкын 6-хи флодой корабльнууд
сошордомо мэдээгээр (по тревоге) бодожо урдаhаамнай угтажа
ерэбэ гээшэ. Харин бидэндэ yшoo саашаа ошожо болохогyй – тэндэ нейтральна бэшэ, америкын территориальна уhан. Тиишэ алдажа
орошоо hаа, буудуулхаш.
Нээрээшье, тyрyyшээр айдаhа хyрэхooр байгдаа hэн. Яажа мэдэхэбши, иигэжэ байhаар, нэгэ мэдэхэдээ нэгэ хэрэггyй шалтагаанhаа
боложо, дайн, буудалдааншье болошодог ха юм. Харин мyнoo, манатай, бороотой энэ эртэ yглooгyyр, эгээ нэгэ тиимэрхyy байдал тогтоод байгаа hэн. Палуба дээрэхи морягууд hэр-мэр гэлдэжэ, юундэб
даа аалиханаар хooрэлдэхэ юмди. Американскэ корабльнууд тээшэ
hонирхонгёор, ямархан рангын хаб, хэды буу зэмсэгyyдтэй байнаб,
хyсэ шадалаараа хэмнэй шанга хаб гэхэ мэтээр хараашалнабди. Мyн
тэндэхи корабльнуудай палуба дээрэ сэрэгшэд олоороо гарашанхайнууд, баhал маанад тээшэ hонирхонгёор хараашалха юумэ. Аргагyй
муу юумэнэй болошоо hаа, доромнай атомно онгосонор байна даа
гэжэ бидэ бэеэ hамааруулнабди, гэбэшье ooрынгoo орон нютагhаа
дан лэ hаа холо байнабди гэжэ баhа hанаата болонобди. Залуу гyлмэрхэн ябаалди даа, юумэ гээшые yшoo yзooгyй… Тиигэжэ байтараа
энеэлдээд абаха юмди, юуб гэхэдэ америкын морягуудай зариманиинь
наhаараа бидэндэ эсэгэ мэтээр харагдаха юм. Толгойhоо хyл хyрэтэрoo саб сагаан хубсаhатай, хаб хара мундуу томо хоёр негрнyyдэй
дyтэ байhан кораблиин палуба дээрэ бии болошоходо, бyришье энеэдэhэмнэй хyрэшoo hэн. Тэдэмнай кокууд (поварнууд) байшоо. Манай
эдеэ бэлдээшэд тиимэ хубсаhатай байдаггyй hэн, оодон сагаан самса
yмдэхэhoo бэшэ.
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Иигэ-иигэhээр бэе бэедээ бага зэргэ дадаба гээшэ гyбди, yдэ
багаар, мананай тунахада, корабльнуудай хyдэлooн эхилшэбэ. Аалиханаар даа тyрyyшээр. Нэгэ кораблиин хyдэлхэдэ, нyгoo анги корабль hyyдэр мэтэ хойноhоонь дахалдаад hалахагyй юм. Манайшье
кораблиин хойно «hyyл» yзэгдэбэ. Ябадалнууднай шангада шангадаhаар, hyyлэй yедэ юунэйшье ойлгогдохоор бэшэ гайтайхан хooрсэгэнэлдooн, эршэгэнэлдээн эхилшэбэ. Олон самолёдуудшье арай
мачтын yзyyр дайрахын тэндэ ниидэжэ yнгэрнэд. Энэл гээшэ юм бэзэ
тэрэ хаанашье, ямаршье саарhан дээрэ баталагдаагyй хоёр анги сэрэгэй хyсэнyyдэй хамтын hургуули (учение) гээшэнь. Энээниие тэрэ
yедэ кино дээрэ буулгажа абажархиhан байгаа hаа! (Зyгooр 1970-аад
оноор, минии ахамад классуудта hуража байхада, бидэ yхибyyдэй
ехэтэ hонирхожо оло дахин хараhан «Нейтральные воды» гэжэ
кино байhан юм. Харин нэгэ-хоёрхон жэлhээ ooрoo эгээ иимэрхyy
байдалда орошоод байхаб гэжэ ухаандамнишье тиихэдэ ороогyйл
даа). Дээрэ байhан сэрэгэй адмиралнууд юу хэжэ байhанаа мэдээл
юм бэзэд, харин бидэ, юрын морягууд, энээниие хаанаhаа мэдэхэ
hэмбибди, гэбэшье, иимэрхyy «хамтын hургуули» гээшэ бэе бэедээ
анги байлсаhан сэрэгэй хyсэнyyдтэ хэрэгтэйл байhан байгаа юм бэзэ
гэжэ ойлгожол байнабди. Дайнай болоогyй сагта бэе бэеынгээ хyсые
туршаад, хyсэ шадалайнгаа шандааhые гаргалсаад yзэхэдэ яашаха
юм. Алишье гyрэнэй сэрэгэй хyсэндэ энэнь туhатай лэ, хожомой юумые яажа мэдэхэбши. Байтараа манай корабль уhан дорохи «дайсанай» кораблиие олохо гэжэ даабари абаа хабди, тиимэhээ хамаг
хyсэеэ тиишэнь хаяжа, ехэнхидээ агаараар «дайсадтай» байдаг бидэ
комендорнууд бага зэргэ амарха шэнги болобобди. Хэды саг yнгэрhэн юм, hананагyйб, гэбэшье БЧ-4 частиин команда (БЧ – боевая
часть, 4 – акустическая команда) нэгэ американскэ лодкые барижа
шадаад, сyyдхэ соо сэхэ дээрэнь табингyй ябажа, маанадhаа hалажа
ядаhан тэрэнэй ooрынгoo территориальна уhа руу тэрьедэжэ ороторнь дахажа ябаа hэмди. Yнэн дээрээ дайн байлдаанай yедэ hаа,
зуугаад метр шахуу доро ябаhан тэрэ лодка дээрэ нэгэ хэды глубиннэ
бомбо хаяжархёо hаамнай, hалаха байгаа. Энэ талаараа манайхин
американцнуудhаа yлyy байжа, hyyлдэнь командирнуудhаа баяр баясхаланда хyртoo hэмди. Олон хyбyyд гэртээ hарын табилга абаа,
зарим офицернyyдэй погонууд дээрэ yлyy звёздочкошье бии болоо
hэн. Нээрээшье, тиихэдэ шангахан «тулалдаанууд» бологшо hэн. Бидэшье унтаха нойроо мартажархёод, хари гyрэнэй лодкые алдахагyй
гэжэ аhан шадалаараа болохобди, харин тиихэдэ энээниие hайн ойл279

гожо байhан «дайсаднай» мyн лэ бyхы арга шадалаа эндэ хэрэглэхэ.
Нэгэтэ yдэр «Скайхок» самолёдhоо кораблиимнай урда нэгэ юумэн
шэдэгдэбэ гээшэ. Юун бэ?! Мостикhоо 3 рангын капитан Кудреватыхай шанга гэгшын «Шлюпку на воду!» гэhэн команда дуулдашаба. 12 хyнhoo бyридэдэг маанадай шлюпкэ тэрэ дороо буулгагдажа,
уhанда хаягдаhан танигдаагyй юумэн тээшэ шадал мэдэжэ ошобо
гээшэ. Энээниие харажархиhан америкын нэгэ надводно корабльhаа
мyн лэ шлюпкэ буулгагдажа, дyтэлжэ ерэбэ. Тэрэ зууранда манай
корабль дээгyyр «Боевая тревога № 1» соносхогдожо, одоо гэжэ
бидэ комендорнуудта (яажа мэдэхэб) yхэр буугаа hайнаар бэлдээд
байхыемнай гэжэ захиргаан буугдаба. О-о гэжэ, hyрooтэйл байгдаа
hэн даа тиихэдэ… Ямар шлюпкэ тyрyyлхэнь бэ, юун тэндэ бологшо
ааб?! – бидэ булта амаа ангайшоод хараашалнабди. Ямар командань
шанга байhан юм, бy мэдэе, гэбэшье манайхид дyтэ байhан хадаал
тyрyyлээ hэн, тиимэhээ тэрэ yеын сагай сэрэгэй шэнэ радиобуй абажа
yрдибэд (юрэнхыгooр хэлэхэдэ, уhан дорохи лодкоёо маанадта барюулхагyй гэжэ, али баригдашоод байбалынь абарха гэжэ yлyy шанга шууяа-сигнал ондоо тээ yгэжэ байhан техникэ гэе даа). Арай хожомдоhон америкын шлюпкын команда уруу дуруу hooргoo бусаха
баатай болоо hэн. Hyyлдэнь бидэ бултааран тэрэ радиобуй гээшын
хажууда карточкада ороо hэмди. Харин нэгэ, намда мyнooшье болотор ойлгогдонгyй yлэшэhэн юумэн гэхэдэ, нэгэтэ самолёдhоо юуб
даа хаягдажа, тойроод байhан уhамнай уб улаан yнгэтэй болошоо
hэн? Гайхалтай!
Иигэжэ байжа бэшэхэ болоо hаа олон юумэн бэшэгдэхээр, теэд
тогтоhуу даа. Энэ мэтээр хэлэхэдэ, тэрэ учени гээшыень эндэ yнгэргэжэ, хахад hараhаа yлyy тропиктэ, экваторай хажуудахана yнгэргoo hэмди.
Саашань нэгэ бага ондоо юумэн тухай бэшэхэ гээ hаа иимэ.
Бидэнэй эгээ ехээр ядаралдаhан юумэн гэхэдэ – аймшагтай халууниинь. Зарим yедoo hyyдэр газарта термометр 50-аад градус халууниие харуулжа байдаг hэн. Гайхалтай байха: кораблиингаа доодо захадань ошоод байхадашни (энэнь корм гэжэ нэрлэгдэдэг юм),
хойто таладахи палуба (нос гээшэнь) уб улаанаар харагдажа байха
(тиигэтэрээ тyмэр халаад байна бшуу!). «Hyyе, тэндэмнэй уб улаан
лэ, ошожо хараял» гэлдэhээр дээшээ харайлдажа ошоходошни, тэрэ
багаархи палубнай урданайхидаал зандаа байжа байха, харин hаяхан харайлдажа ерэhэн корм гээшэмнай эндэhээ уб улаанаар харагдажа байхал даа. Бидэ тиихэдэ булта тропическэ формотай ябаабди.
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Мyнooнэйхеэр hаа, зунай халуунда яагаад шорт yмдэтэй, кепкэ малгайтай ба онгорхой сандаалитай ябадаг бэ, тэрээндэл адли гээшэ.
Зyгooр манай гуталаймнай улань тyмэр дээрэ ехээр халахагyйн тула
гэжэ, нэгэ тиимэ онсо материалаар хэгдэнхэй байhан. Иимэ халуунда
ехэнхидээ моторист хyбyyднай хайратай байгша hэн. Палуба доро,
трюм соо боложо, бусалшахын тэндэ вахтаяа yнгэргэжэ, дээшээ гаража ерэхэдээ зариманиинь тэндээ муудажа унажа байха. Тиихэдэнь
заримашуул далайhаа хyйтэншэг уhа удхажа абаад, дээрэнь хаяха. Энэ ехэ бyгшэм халуунhаа боложо олонхи хyбyyдэй, миниишье
бyхы бэеэрни эдеэрэтэй жэжэхэн шарха бии боложо, хэды зободог
байгаабибди. Танкерай хажуудамнай ябалсажа, эдихэ, ууха уhанай
байгаашье hаань, бэеэ угааха уhан ходо дуталдаха (далайн хэды ехэ
долгилжо байгаашье hаань, ябууд дундаа танкертай дyтэлсэжэ, ута
шлаангаар уhанай ба топливойнгоо заправка хэдэг hэмди), ядахадаа
далайн дабhатай уhанда орохош, hэрюусэхэш, зyгooр хатахадашни
дабhаниинь бэедэш yлэжэ, наранда гайтайгаар хордохоохо. Тиихэдэ
эгээ дуратай юумэн гэхэдэ, Экваторай хажуугаар тэрэ yедэ ехэ бороотой сагынь байжа (тропические дожди, мусонные дожди гэгшэ
гy), нэгэ заа болоод лэ шанга аадар бороо yнгэржэ байгша hэн. Тии
хэдэнь амияа дарахаяа бултааран, командирнууд матросууд хамтадаа, шарай нюсэгooр палуба дээрэ хyхилдэжэ, дэбхэрэлдэжэ байгша
hэмди. Зарим нэгэмнай хубсаhаашье угаажа эхилhэн аад, бороогой
гэнтэ дyyрэшэхэдэ, дабhатай уhанда тэрэнээ зайлаха баатай болохо.
Бидэнэй 50 градус халуун соо иитэрээ зобожо байхада, уhан дорохи онгосо соо албаяа хэжэ ябаhан морягууд яажа байдаг байгаа
юм, одоо бy мэдэе. Эбдэршэhэн байгаа юм гy, нэгэтэ hyни хажуудаханамнай совет гyрэнэйнгoo уhан дээрэхи корабльнуудай тэг дундаханань, hэмээхэн нэгэ подводно лодка дээшээ гаража ерэшэhэн юм.
Харахада, о-о, хайратайшье юм байгаа hэн даа. Хуу «арhа, яhаяа»
халсаршаhан, yе болоод досооhоонь, ээлжээгээр ха, абяа шуугyй моряагууд дээшээ гаража, амияа абажа ядаhандал дуугай тэндээ hуулсажа байгаа hэн…
Мyнoo аквариумда, yнгэтэ телевизортэ ямаршье yнгын жэжэ,
томо загаhануудые хаража болохо, харин алба хэхынгээ урда тээ
телевизор гээшые yшoo мэдэхэгyй байhан бидэ тэрэ дулаан ороной
уhан соо ямар yнгын загаhануудые хараагyй гэжэ hананат. Гайхахаар олон. Ниидэдэг загаhанууд палуба дээрэшни гарашоод тэндээ
тэршэлжэ байха. Хэзээдэл хооhон, шуhа мяханда дуратай акуланууд,
эгээ хyхэ шонодуудтал адли, кораблииншни хоёр бортын хажуугаар
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зурагад-зурагад гээд yнгэрхэ. Алдалай боложо уhа руу унашоо hаа,
тэрэ дороо дyyрээ гээшэш. Тээ саахануур, наранай шанга элшэ соо
мyнгэн туяагаараа сасаржа байгаа далайн нюруу дээгyyр, дельфинyyд гэжэ ходо собхоролдожо байха. Эгээ маанадай ошоод байhан газарта Марианская впадина гэжэ дэлхэйн дyрбэн далайн оёорнуудай эгээ гyнзэгы газарынь бии гээшэ. Тэрээгyyр ябаhамди. Юундэ иимэ гyнзэгыб гэхэдэ, мэдээжэ гээшэ ааб даа, далай доогууршье
yндэр-набтар хаданууд байна ха юм. Бидэ тиимэhээнь нэгэтэ тэрэ
уhан дорохи хадануудай эгээ yндэрэйнь хажууда тогтошоhон байгаа hэн хабди, гэнтэл палуба дээгyyрнай: «Оройдоо 25-30 метр доромнай газар!» – гэhэн хyхюутэй соносхол дуулдашаба. Yдэрэй саг
байгаа, бага зэргэ сyлooтэй hэн хабди. Тиимэ юумэ гээшые оройдоошье хyлеэгээгyй байhан бидэ бултааран кораблиингаа бортhоо
доошоо хараашалнабди. О-о, гоё yзэгдэл! Yнгэ бyриин загаhанууд,
ургамалнууд тэрээхэн доромнай элихэн харагдажа байха юм. Эгээ
hониниинь гэхэдэ, улаан-сагаан-хyхэ yнгooр уhан дороhоо ялалзаhан кораллово рифууд! Палуба угаадаг 2-3 метр утатай швабрнуудтаа уяа залгалдуулан ута болгожо, тэрээгээрээ уhан доогуур ябуулжа, кораллнуудые хухалжа абажа эхилээ hэмди. Hонин байгаа hэн!..
Мyнoo, гуша гаран жэлэй yнгэрhэн хойно, тиихэдэ, эсэхысээ эсээд
ябаhан намда, эгээ дулаанаар, зохидоор hанагдаха юумэн гэхэдэ –
кораллово рифтэй дайралдалга ба тропическэ аадар бороо хоёр.
Далайн долгинууд… О, одоо гээшэ эдээндэ яажашье дадажа
шадаагyй хyм даа. Заримашуулай, ехэнхидээ ород хyбyyдэй, ерэмсээрээ, 3-4 hараhаа далайн уhанда дадашоод байхадань, би (дахин
дабтанам) хyдoo, тала дайдын буряад хyбyyн, уhан сэрэгэй албанда
татагдажа, яатарааш зобоо hэмбиб. Далайда гаража, ехэ долгиндо
шэдyyлжэ эхилхэтэйгээ сасуу юумэ эдижэ шадахаяа болишодог hэм.
Нам мэтын зобоhон зонууд гэдэhэнэйнгээ yлдэхэдэ – yни сагhаа хойшо иимэрхyy байдалда ороhон зоной мэдээжэ хоол – селёдка, сухарь
хоёроор лэ хооллодог hэмди. Далайн долгинуудые 9 балл хyрэтэр
тоолодог юм гэжэ уншагшад мэдэхэ бэзэт. Балл бyхэнииень моряк
бyхэн нюдooрoo харахадаа таажа шададаг юм (хoohэтэжэ, сайбалзажа байхаарнь ба долгинуудай yндэр-набтараарнь). Жэшээнь, аймшагтай 9 балл гээшынь болоходо, уhан сэнхиижэ, хyхэржэ харагдахагyй тооной боложо, далайн долгин ганса сагаан хoohooр хyyежэ
байха. Мyн тиихэдэ, ехэ далайда ерэшоод байhанаа гy (океанда), али
юрэнхы далайда гy (море) – баhа таажа шадаад байхаш (ехэ далайн
уhан бага далайнгаа уhанда ороходоо харлажа харагдаха).
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…2004 оной hyyл багаар Номгон далайн эрьеые зубшаhан
Зyyн-Урдахи Азиин гyрэнyyдэй арад зон, мyн тэрээгyyр амаржа байhан туристнууд уhан аюулай ехэ хохидолдо орожо (цунами, 12 балл,
yшoo саашаашье хyрэтэр ошодог хаш), 130-150 мянган зон тэндэ хосороо гэжэ аймшагтай мэдээ дуулаhан байхат. Тиимэhээ, хэдэн hара,
жэлээршье далай соогуур ябаhан морягууд хайшан гээд иимэ муухай
байдалhаа гарсалдадаг юм гэжэ hурахаяа hанахат? Тиимэ. Зyгooр
тэрэ ехэ цунами гээшэш yнэн дээрээ далайда ехээр мэдэгдэдэггyй юм.
Эрье зубшажа аймшагтай тэрэ долгин сохилтоёо хэдэг байха, харин
гyн далай соогоо хэдэн дабхар yндэртэй гэрэй шэнээн долгинууд лэ
yзэгдэхэ. Бидэ иимэ юумэ (цунами гээшые), магад, yзэhэншье байхадаа болохобди. Зарим yедoo корабльнай холо доро, далайн оёор
руу унажа байhандал yзэгдэхэ, ooдoo харахадашни сэхэ дээрэшни,
зуугаад метрэй yндэртэ тооной аймшагтай долгин маанадые хабхалжархихоёо байhандал yзэгдэхэ, гэбэшье тэрэ зуурандаа корабльнай,
хайшан гэжэ зуруулай хорообхо долгилжо байhан нуурай уhанда
дээшэ-доошоо шэдyyлжэ байдаг бэ, тон тэрээндэл адли, yндэр yргэн
долгиной сэхэ дээрэнь гарашанхай аад, тугаарай байжа байhан газаршни хада-хабсагайн хормойдол холо доро харагдажа байхал даа.
Буряад ороноймнай яhала олон хyбyyд уhан далайн сэрэгтэ алба
хэhэн байдаг. Гансахан минии тоонто Цагаатай нютагhаа сохом
14-15 хyбyyд биил хаш. Намhаа нэгэ жэл урда татагдаhан Сергей Балдановтай «Стрелок» гэжэ газарта уулзажа, хоёр hара соо ходо уулзажа байгаа hэмди. «Нюhатайшье hаа – нютагай хyн» гэжэ hайн удхатай урданай аман yгэ бии гээшэ. Зyб даа, холо хари газараар ябажа
ябаhан хyнyyдтэ, ноён нохойшье, хэншье байг, гэбэшье нютагайнгаа
хyнтэй уулзашахадаа, досоошни дулаан боложо, тyрэл нютагайнгаа
шарайе yзэhэндэл адли бологдодог ха. Сергейтэеэ аяар хаана байhан
Номгон далайн эрьедэ уулзашахадам, досоомни эгээ тиимэ байгдаа
hэн. Албаяа хэжэ эхилhээр зyг лэ хахад жэл болоод ябагдаа, гэр гээшэ гайтайханшье hанагдаад байгдаа. Сергейтэеэ хоюулан карточкаяа сохюулаа hэмди. «Стрелок» гээшэмнай Тихоокеанскэ флодой
уhан дээрэхи сэрэгэй хyсэнэй (база надводных кораблей) эгээ шанга
бааза юм. Эндэ энэ флодой бyхы крейсернyyд ба бэшэшье томо корабльнууд байгша hэн. Сергейдэл адли, мyн лэ жэл урда татагдаhан,
нэгэ-нэгэ ахашье hаа, намтай сугтаа нэгэ класста hураhан Базаржаб
Цыденов, Дугар-Сyрэн Будаев (Индиин далайн Бенгальска заливта
США-гай «И(Э)нтерпрайс» авианосецтай «намсалдаhан» хyн юм)
хоёр эндэ алба хэжэ байгаа. Теэд тэдээнтэйгээ уулзажа шадангyй
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Камчатка тээшэ зоришоо hэм. Нэгэ эсминец кораблиин маанадай
пирсэhээ холо бэшэ ябажа ябахада, Сергеймни намдаа гyйжэ ерэжэ:
«Харыш, харыш, эндэ Базаржабнай алба хэдэг лэ», – гээ hэн. Теэд
палуба дээрэ танил нюур харагдаагyй hэн даа. Хайрата нyхэрнай албаа дyyргэhэнэйнгээ хойто жэлынь аюулда орожо наhан болошоhон
юм. Морягууд гээшэ ехэ эбтэй зон юм, теэд тиимэ байнгyй яахаб.
Далайда «нэгэ гэр байра» соо байhан олон зон эбтэй, шанга журамтай байгаагyй hаа, нэгэхэн залхуу хyнэй осол ябадалhаа боложо,
булта наhа барашахa ха юм. Жэшээнь, нэгэ люк гy, али трюм соо
хи багаханшье нyхэн (кингстон) хаагдангyй байшоо hаа, корабль
шэнгэшэхэдээ болохо лэ! Цагаатай нютагай морягууд Уhан сэрэгэй
hайндэртэ (июль hарын hyyлшын амаралтын yдэр) ходо сугларжа,
хyдoo гаража, хони алажа байжа найрладаг заншалтай юм. Яахаб
теэд. Энэ yдэр найрлажа байгаа бyхы морягуудай тyрyyшын духаряа
нэгэн адли байдаг, yни сагhаа наашаа байха ёhотойшье юм: «За тех,
кто в море!».
Бэшэшье, бага зэргэшье hаа, сугтаа алба хэhэн нyхэдни гэхэдэ:
нэгэ yдэр албанда татагдажа «Русский» олтирог дээрэ алба хэhэн
(Кто на «Русском» не бывал, тот службы не видал» гэжэ алдаршаhан) Валера Чагдуров – Доодо-Yшooтэйhoo, Валера Дармаев,
Бальчуунай хоёр Инзагата hууринhаа, Валера Гадянов Боргойhоо,
Мункуев (нэрынь мартааб) – Дырэстэйhээ, Бальжин-Нима Санжимитупов – Агаhаа, Евгений Хамнаев –Эрхyyhээ гэхэ мэтэшэлэн.
Камчаткада алба хэжэ байхадам хyршэ корабль дээрэ Хориин аймагай Баянгол hууринhаа Намсарай Долгоров алба хэгшэ hэн. Харин хоёр жэлэй болзор соо сугтаа нэгэ корабль дээрэ Улан-Yдэhoo
Анатолий Потехин ба Мухор-Шэбэрэй Хyсooтэhoo Бальжин-Нима
Бадмаев хоёртой албаяа хэжэ ябааб. Эдэ нyхэдни намhаа хахад жэл
урда табигдаhан хадаа, нам шэнги Филлипины гyрэнэй захадахи
Марианска олтирогууд тээшэ ошоогyй hэн.
…Бидэ oohэдынгoo территориальна уhа руу мэнэ-мэнэ орохоо
ябанабди. Улаан Тугта орденто Тихоокеанскэ флодой корабльнуудай ээлжээтэ учени-hургуули дyyрэхэ тээшээ болобо. Америкын
нэгэ «Фантом» ба япон гyрэнэй нэгэ, америкын хоёр корабльнууд
бидэниие Камчатка хyрэтэрнэй yшoo «yдэшэлсэжэ» ябана. Бидэнэй
СССР гyрэнэйнгoo газарта оромсаарнай, тэдэ, хайшаа ошохо hэм,
эндээ yлэнэ ааб даа гэжэ hанаhан бидэ, тоохоёошье болишонхой, хэзээ заяанда хyлеэлгэhэн манай тyрэл Газарнай хэзээ харагдашахань
ааб гэжэ хyлеэнэбди. Удаан хyлеэгдээ hэн даа. Вахтаяа дyyргэжэ ку284

брик соогоо орожо амарха байhан би, хоёр часhаа yлyy саг соо шкафуудта (кораблиин тэг дунда), палуба дээрэ дааратараа согсоhоноо
мyнooшье эли гэгшээр hанагшаб. Yдэр дyyрэнтэхэ тээшээ боложо
байгаа. Нюдэнhoo уhанай гоожотор далай руу урагшаа хараашалнаб – теэд тойроод гансал уhан… «Дyтэлooл хаш» – гээд хажуугаар
ни зарим хyбyyд мyн лэ баяртайгаар дуугаралдаад yнгэрхэ юум,
мостик дээрэ командирнууд сугларшанхай, дурамбайгаар дурамданад. Даарашаhан, эсэшэhэн би доошоо орожо халта амаржа хэбтэхэ
гэhэн аад, нэгэ мэдэхэдээ унташаhан байгааб. Гэнтэл шэхэндэмни
хэнэйшьеб «Газар!» гэhэн шанга хашхараан дуулдажа, hуга харайжа бодоhон би бэшэ хyбyyдтэйгээ тyрисэлдэжэ байжа, палуба дээрэ
гарашабабди. Теэд алишье зyгтэ газар харагданагyй. «Тиишээ хараашалагты, тиишээ!» – гэжэ хэнэйшьеб заахада, анхаржа харахадаа… ай, даа!.. Газаршье хараагyйб, теэд… теэд тэрэ зyгтэ сахали (!)
шубуудай олоороо ниидэжэ байхыень обёоржорхибоб!.. Yни удаан
саг соо далайда тамаржа ябаhан морягуудта сахали шубуудые хараха гээшэшни Газар харажархиhантай адли юм… Тойроод морягуудай хyхюун зугаа дэлгэрэнхэй. Миниишье, зарим бэшэшье хyбyyдэй
нюдэд дээгyyр баярай уhан мэлмэлзэнэд… Би аман соогоо шэбшэнэм: «Hайнта даа, hайхан мэдээ yзyyлhэн орон нютагаймни омог
дорюун шубуудууд!..» Манай кораблиие обёорhон шубуудууд шууялдаhаар наашаа ниидэжэ ерэбэд. Yнишье болонгyй шобхо-шобхо
мундаргануудтай, сагаан мyнгэн саhаар хушагданхай танил вулканууд, эгсэ эрье хабсагайта хаданууд харагдашоо hэн даа…
Тэрэ холын тамаралганhаа ерэhэнэймнэй удаагуур нэгэ hарыншье yнгэрooдyй байхада, дахинаа холын удаанай тyхеэрэлгэ
корабль дээрэмнай эхилшэбэ гээшэ. Гурбан жэлэйнгээ албые саг
соогоо дyyргэжэ, мэнэ-мэнэ табигдахаяа байhан хорёод хyбyyдэй
hанаан буруутажа эхилбэ; юуб гэхэдэ барандаа шахуу энэ yедэ яhала
бэежэhэн, хyдэр, бага зэргын командирнуудшье болоод байhан бидэниие хэн табихаб даа. «Таанадай табилга хойнтохонь ха. Мэнэ-мэнэ Тихоокеанскэ флодой командованиин зyгhoo тиимэ приказ-захиралта бууха ёhотой. Гyрэнэй даабари!» – гэжэ командирнай хэлэбэ
гээшэ. Яахабши теэд, гyрэнэй даабариие дyyргэхэл баатай бологдохо. Юуб гэхэдэ, тэрэ намар коммунизмын харгые шэлэжэ шадан,
СССР гyрэнэй нyхэр боложо, тэрэнэй харгы замаарнь ябажа эхилжэ
байhан Урда Америкын Чили гyрэнэй Коммунис партиин Генеральнa секретарь Сальвадор Альендын засаг тулюур байдалда орошоhон
байжа, манай гyрэнэй сэрэгэй корабльнуудай (яажа мэдэхэб гэжэ)
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тиишээ ошоод байгаа hаань дээрэ ха гэжэ СССР гyрэнэй ехэ ноёд-сайдууд hанаа ха. Тиигэжэ, зyг-зyгхэн бидэнэй тэрэ холын аянда
гарахаяа байхадамнай (ахамад зонууд hайн мэдэхэ байха) ехэхэн шуяан боложо, тэрэ диктатор Пиночет гээшэнь С. Альендын засагые
hалгаажа, ooрыень алаhан гэhэн зугаа дэлхэй дээгyyр тарашоо hэн
даа. Бидэ арай хожомдоо хабди. Нyгoo талаараа, бидэшье, дембель
хyбyyдyyд, дээрэhээ hанаа алдажа, хyхюу дорюунууд гэртээ тyргэн
бэлдэжэ эхилээ hэмди. Корабльhаа буужа Хабаровск хото хyрэтэр
ниидэхэ самолёдто hуухадаал hанаамнай амараа hэн (корабльhаа
буухадаа, hyyлдэнь Хабаровскын аэропортhоо иишэ-тиишээ таража
эхилхэдээшье, нyхэдэй хахасалга гээшэнь ямараар болоо hэм гэжэ
хэлэхыншье аргагyй…). Би Улаан-Yдэеэл ерэхэдээ, бага зэргэ дадажа, маяргахаяа болижо эхилээ hэм. Тэрэ болотор ходол мyнooхи
корабль дээрээ найгалзажа байhандал yзэгдэжэ байха байгаа hэн…
…«Эй, Александр Галсаннимаевич, таамнай яашообта, ябытээ!», – гэжэ хэн нэгэнэй хашхаржа, Тyнхэнэй аймагай хyгжэмэй
hургуулиин бyлэг багшанарай тээ саанахана намайе хyлеэжэ зогсожо байхадань, би гэнтэ мэдээ ороhондол болобоб. Намда аягyйшье
шэнги болобо. Нээрээшье, энэ yедэ хэн нэгэнэй нам тээшэ хажуу
тээhээ хаража байгаа hаань, табан наhатай yхибyyн бэшэ, харин табин наhаяа эдиhэн минии Мондын yйлсын тэг дундань зогсошоод,
тэнэг хyндэл адли тэнгэри ooдэ хаража нэгэ энеэбхилжэ, нэгэ уйдажа
байхыемни хараа hаа, юун гэжэ бодохо hэн хаб?..
…«Hайн даа, hайхан мэдэрэл yзyyлhэн орон нютагаймни омог
дорюун шубууд», – гэжэ, алишье сагта сагаан мyнгэн саhаар хушагданхай байдаг Саяан уулын yбэрooр ниидэжэ ябаhан сахали шубууд
тээшэ дулаанаар миhэд гэн, бyлэг нyхэдoo хyсэхэеэ тyргэн гэшхэл
жэрхёо hэм…

« ХАТАН ЭЖЫ ЗЭДЭМНИ»
ХОДОДОО HАНАХА БЭЛЭГНИ…
Yнгэрhэн зунай ааяма халуун нэгэ yдэр минии ажал дээрэ рес
публика соогоо yнинэй мэдээжэ, арадай поэтесса Галина Раднаева орожо ерэбэ гээшэ. Гартаа номуудаар дyyрэн томо сyyмхэтэй.
Ажалаймни хуушан байрада яhала ябажа байдаг hаа, ондоо тээшээ
нyyшэhэн байхадамнай, хаягымнай буруу ойлгоhон байжа, намайе
бэдэржэ бyхы проспект Победээр тooрижэ зобоhон байба. Сэхынь
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хэлэхэдэ, мyнoo тиимэшье залуу эхэнэр бэшэ гээшэ ааб даа, тиимэhээ энэ халуунда хyндэ сyyмхэ шэрээд городоор ябалши даа. Юрэдoo
би нютагайнгаа энэ эхэнэрые харахадаа, уулзажа зугаалхадаа, ходо
гайхадаг хyм: ямар эсэхэ сусахые мэдэхэгyй хyн гээшэб гэжэ: алишье
талаарнь абаад yзэхэдэ: нэгэдэхеэр, гэрэй эзэн эхэнэр, эжы, хyгшэн
эжы, тиимэhээ гэрэй байдал, ажал гээшэмнэй дууhашагyй байха, харин нyгoo талаарнь гэхэдэ, – уран зохёолшон, шyлэгшэн, тyyхэ домог суглуулаашан. Теэд энэ талаараа бyришье эсэхэ, зогсохо гээшые
мэдэхэгyй хyн байна. Нээрээшье, заа зуухан юумэ бэшэжэ yрдидэг
нам мэтын уран зохёолшодой атаархахаар: Галина Жигмытовна хэзээдээ амаржа унтадаг хyн байгаа юм? Али ёhотой «шара шубуун»
зохёолшониинь байжа, бyхэли hyниндoo, yyрэй сайтар унтангyй,
уран гуурhанайнгаа дороhоо ульгам зохид зохёолнуудаа бэшэжэл,
бэшэжэл байдаг хyн ха гэжэ hанахаар. Hyyлэй yедэ жэл бyхэндэ тоо
ной нэгэ томо ном гаргажа байна. Дуулахадашни, yшoo хаагуур ябадаггyй, хэн нэгэн ноён дарганарай урда арай yбдэгсooн hуухын тэндэ
дохижо, эдэ номоо хэблyyлжэ гаргахын тyлoo мyнгэ-алта бэдэрдэггyй хyн гээшэб? Сохом hара бyхэндэ тооной Улаан-Yдэ – Зэдэ гол
хоёрой хоорондо ябуунтажа байдаг хаш. Энэшье удаагуур намда
орожо ерэхэдээ, аяар 700 шахуу хуудаhатай, хатуу гадартай «Хатан
эжы Зэдэмни» гэhэн номоо намда бэлэглэхээ hанаhан байба. Хадуужа абагты даа, худалдажа мyнгэ сохихын тyлoo бэшэ, али, yгышье
hаа, ooртэнь шухала хэрэгтэй энэ тэрэ материал суглуулжа, бэдэржэ,
эрижэ бэшэ, харин миин энэ номоо бэлэглэхын тyлoo иигэжэ, энэ халуун соогуур городоор ябаха гэжэ. Yшoo олон номуудтай ябаа, yшoo
олон зонуудаар уулзаха ёhотойб гээ hэн. Энэ бэлэглэhэн номhоонь
гадуур, намайе yшoo ехэтэ баярлуулhан юумэн гэхэдэ, манай Зэдэhээ
уг гарбалтай, гайтайхан бэлигтэй зохёолшон Даша-Дабаа Мункоевой «Бyргэд» гэжэ номые мyн лэ ooрoo ябахын хyсooр hаяын сагуудта гаргуулhан байжа, баhа бэлэглэбэ гээшэ. Би баярлаал хyн аабзаб.
Эдэ номуудыень тэрэл зундаа, жэлэйнгээ амаралтада гарахадаа, яаралгyйхэн хужарлан уншажашье yрдибэб, энэ тэрэ ooртoo хэрэгтэй
юумыень саарhа данса дээрэ бэшэжэшье абаа hэм.
Нээрээшье, манай нютагай Санджэ-Сyрэн басаган холын хараа бодолтой хyн байна (Уран зохёолшон Г. Раднаевамнай «Хатан эжы Зэдэмни» гэhэн номуудайнгаа гаршаг дээрэ анхан сагhаа,
тyрэхэhooнь yгтэhэн хоёрдохи нэрээрээ ooрыгoo нэрлээд бэшэнэ).
Иигэжэ 1950-яад оной yеэр, сохом арбаад жэлэй хугасаа соо, Гэгээтэйн нютагай амбаанар (увайнар), эжы абанарайнь тyрэhэн yхибyyд287

тээ нэрэ эрижэ ошоходонь, олонхи yхибyyдтэ «Сyрэн» гэжэ хоёрдохи дабхар yгэнyyдтэй нэрэнyyдые yгэхэ дуратай байhан юм. Юундэ,
гайхахаар байдаг? Нээрээшье, Цагаатай, Гэгээтэй нютагуудай тэрэ
yеын yхибyyдэй хахадынь шахуу хоёрдохи иимэ нэрэ зyyжэ ябадаг.
Ондоо аймаг нютагуудта, Зэдэ голоймнай бэшэ нютагуудааршье
иимэ нэрэтэй yхибyyд тон yсoo дайралдадаг. Юундэ «Сyрэн» гэжэ
нэрэдэ нютагай ламанар дуратай байhан юум бэ гэжэ ехээр ойлгогдоногyй, харин Санджэ-Сyрэнэй ooрынь ойлгожо абаhаар, тэрэ сагта иимэ нэрэ саанаhаа, бурханай табисуураар, нютагайнь yхибyyдтэ
ехэ таарамжатай, дэмбэрэлтэй байгаа ха. Нээрээ гэжэ hанахаар, юуб
гэхэдэ, хyн бyхэн гээшэ газар дээрэ мyндэлжэ тyрэхэдoo, бурхан номнолой олон нэрэнyyдэй гансахан нэгэндэнь тааража ябаха, тэрээнhээ
гадуур тэрэ нэрэеэ даажа, yргэжэ ябаха гэhэн жама ёhо бии ха гэжэ
бидэ мyнoo болоhон хойно заа-зуухан ойлгожо эхилжэ байна хабди.
Бишье ooрoo документээрээ Александр гэжэ байгаашье hаа, нютаг голдоо, аха дyyнэртээ энэл Гэгээтэйн нютагай амбаа – Шарав
увайн yгэhэн Дандинсyрэн гэжэ нэрээр мyнooшье нэрлyyлдэг хyм.
Харин Г. Раднаевада Санджэ-Сyрэн гэжэ нэрэ эжынь талаар ooртэнь
нагаса yбгoo болохо, эрдэм ном ехэтэй Гожоо-Будажаб лама yгэhэн
байна.
Теэд Санджэ-Сyрэмнэй мyнoo арадайнгаа аман yгые алтан абдар
сооhоонь гаргажа «саарhан дээрэ нэрэтэй, саhан дээрэ мyртэй» болгожо байна гээшэ! Иигээ хадаа эдэ баялиг тyyхэ хэзээ заяандаа хосоржо hалахагyй! Энэнь ерээдyймнай манай халаан – yхибyyдтэмнэй
аргагyй хэрэгтэй юумэ байха! Саашаа hониниинь гэхэдэ, би ондоо
уран зохёолшодой иигэжэ байжа нютаг голойнгоо тyyхэ домогоор
hонирхожо, ном болгожо байhыень hананагyйлби.
Хэдэн жэлэй саада тээ эндэ, городто ажалтай, гэр байратайшье
байhан поэтесса Г. Раднаева шyлэг номуудтаа сэдьхэлэй шэнэ оньhо,
шэнэ материал оруулхын тула бyхы юумэеэ эндэнь хаяжархёод хyдoo
нютагаа ябашоо гэhэн нэгэ hонин hураг городоор тараа hэн. Хари
гэжэ, иимэл юумэ yзэхэ, хараха байгаа hэн хабди. Болоо гээшэ, доро
дохихо, баяр хyргэхэ байнабди шамдаа, нютагайнгаа басаганда, нэн
тyрyyн Зэдэ голойхид, саашадаа гэхэдэ, арадайнгаа аман зохёолоор
hонирхожо байдаг бэшэшье буряад яhатан зон, багшанар, эрдэмтэд.
Энэ авторай суглуулhан юумэниинь иихэдээд, гурбан ботёороо
дyyрэшэхэгyй бэшэ, саашаа yшoo ехэ материал байна. «…Тэрээн
дээрээ ажаллаха хэрэгтэй, саашадаа yшoo ехэ мyнгэн зooри хэрэгтэй, ой-ёх-даа, хаанаhаа тэдэнииень олохо хyнбиб, эсэшooб, – гэжэ
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Галина Жигмытовна намда хooрэжэ hууhанаа: – Иигэжэ шамтай
удаан ярилдажа hууха сyлooгyйб, саашаа харайхамни», – гээд, яаралтай гаража ошоо hэн.
«Хатан эжы Зэдэмни» гэhэн номыень халташье хаража yзэхэдэ,
ехэ hонирхолтой нютагай тyyхэ домогууд байна. Тyрyyшын номуудта ехэнхидээ баруун сартуулнуудай тyyхэ домог оронхой (Зэдэ голой
юhэн гол hалаануудаар ажаhуудаг сартуул уг гарбалтан yни холоhоо
нааша баруун ба зyyн сартуулнууд гэжэ илгардаг юм. Жэшээнь, минии тоонто Цагаатай нютаг Зэдэ голойнгоо тэг дунданьшье hаа,
зyyн сартуулнуудай тоодо ородог байха). Авторай хэлээшээр, бэшэ
саашанхи номуудтань зyyн сартуулнуудай тyyхэ ба бэшэ ондоо hонирхолтой зyйл хэрэгyyд орохо юм хаш.
Тобшохоноор хэлэхэдэ, эдэ номууд соонь ангуушадай аймшагтай, энеэдэтэйшье ябадал-зугаанhаа эхилээд, нютагай домог, онтохон, yльгэр, уг гарбал, дасан дугангуудай тyyхэ, олон тоото эрдэм
бэлиг ехэтэй ламанар ба бэшэшье шанга-шанга зонууд тухай, сартуул зоной Халха Монголой дайдадахи Yбэрэй 49 хушуунhаа 300400 жэлэй саада тээhээ наашаа, Ара Монголой газар дайда руу бодхуултажа ерэшэhэн хyрэтэр бэшэгдэнэ.
Автор эдэ номуудаа литературна ба зэдын диалект дээрэ бэшэнэ. Энэнь тон hайшаалтай. Би мэдэнэм, сартуул, сонгоол хэлэн
дээрэ бэшэхэ гээшэ тон хyндэ гэжэ. Нэгэдэхеэр, энэ хэлэн yнинэй
хэрэглэгдэхэеэ, тоогдохоёо болинхой (hанана бэзэт, 1930-аад оноор
Буряадамнай олон тоото холын хараа бодолтой, хурса ухаатай
хyбyyднай Сэлэнгын буряад-монгол хэлэеэ yргэжэ, дэмжэжэ, литературна хэлэн болгоё гэжэ тулалдажа байhаар, «пан-монголистнар»
гyyлэжэ толгойн саазада хyртoo бэшэ hэн аал?). Зэдын зон Монголой
энэ тэрэ аймагуудhаа гаража ерэшэhэн хадаа (тон монгол шуhатан
зоншье гэхэдэ хамаагyй, али юрэдoo, зарим эрдэмтэдэй хэлээшээр,
Чингис хаанай yедэ Дунда Азиhаа богоол зониинь болгогдожо асарагдаhан сартуулнууд юм гyбди?), ooр ooрынгoo хэлые мартажа,
холижо худхажа байнгyй, олон-олон yгэ, мэдyyлгэеэ тэрэл орёо зангаарнь мyнooшье хyрэтэр орхинхой юм. Зэдын хэлэн (диалект) тухай
эндэ нэгэхэн илгаа-жэшээ харуулhуу. Жэшээнь, буряад арад зоной
эгээ ехэ нэгэ hалааниинь болохо Хори буряадуудай «эгэшэ» гэhэн
yгые бултааран шахуу энэл yгooрнь хэрэглэжэ байхада, гансахан Зэдын аймагта «эгэшэ» гээшые «эгэшэ» гэхэhээ гадуур yшoo адяа, аджаа, уушхай, шэнэ ахай, аажы гэжэ байгаад хэрэглэдэг юм (нютаг
гол бyхэн шахуу ондо ондоогоор). Теэд иимэ байхадань арадайнгаа
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аман зохёол суглуулжа байhан Г. Раднаева яаха, ямараар хэрэглэхэ
ёhотой байгааб? Ехэтэ hанаан-yнooн боложо байhанаа, дунда зэргынь абажа ерээд лэ, ooрынгoo нютагай, Гэгээтэй-Наринайнгаа диалект дээрэ номуудаа толилуулжархёо. Иигэжэ байжа уншагшад,
манай зэдынхид, ойлгожо шадаа ха гy? Сартуул хэлэн гээшэ литературна буряад хэлэн ба монгол хэлэн хоёрhоо илгаагаараа ондоо юм
гэжэ (шангашагаар хэлэхэ гээ hаа, газар дэлхэй дээрэ ори гансахан
иимэ хэлэн байха гээдшье хэлэхэдэ хамаагyй!), тэрэнииень буряад
арадай поэтесса Г. Раднаева yнэхooрooшье «саарhан дээрэ нэрэтэй,
саhан дээрэ мyртэй» болгожо байна ха. Тyрyyшынхиеэ!! Иигэжэ байжа уншагшад, yргэн буряад ороноймнай буряад яhатан зон ойлгожо
шададаг hай…
Эндэ yшoo нэгэ hониниинь гэхэдэ, Санджэ-Сyрэмнай иимэ ехэ
ажал ябуулжа байгаад, ooрыгoo фольклористби гэжэ хэлyyлхэ огто
дyрагyй юм. Эдэ олон зузаан номуудые хойно хойноhоонь гаргуулжа байгаад, хyн зоной тэрэ презентаци гээшыень хэел гэхэдэ, огто
дурагyйдэдэг юм. «Над шэнджэлэл хэж байх, учёнонгуудай аджа
лаар заниматца болджойх цyлoo байхкyй. Би хадаа yшoo амиды мэндэ, yшoo бараг хyл дээрээ гyйдж яваджэйсэн цагтаа, дзарим тээгyyр
хyнyyды дзугаа нааданч болджойгаад, иигэджэл мунхидж яванав
даа. Ходжом хyн дзонд тустай юм саан гy гэджэл сандаг хyм дoo.
Арады баялигы ooрынгoo дзохёол, ном шэнги болгодчоод, би баяджаадч яахавив, болкyй, эдэл зоныгоо нэр овогтойнь, зурог карточкатайнь номууд дээрээ гарганав, ooрымч дyрсэ эндэ харакyйт»,
– гэжэ байжа ярижа байхал даа энэ нyхэрнай. Нээрээшье, Г. Раднаевагай хэhэн, бэелyyлhэн энэ ажалынь хожомой хожом хэзээ нэгэтэ
hонёор даа арад зондоо сэгнэгдэхэ байха ха…
Д-Д. Мункоевой «Бyргэд» тyхай бэшэхэ гээ hаа иимэ. Дyрбэ-табан жэлэй саада тээ hэн ха, баhа нэгэтэ Галина Жигмытовна
намда нэгэ гуйлтатай орожо ерэбэ гээшэ. «…Минии 16 наhандаа
арай шамай поэзиин харгыда орожо ябахадамни, намайе дэмжэhэн,
туhалhан нютагайнгаа бэлиг ехэтэ шyлэгшэн Даша-Дабаа Мункоевай дурасхаалда гэжэ «Бyргэд» номынь дахинаа хэблyyлхэ гэжэ
yнинэй hанажа ябадаг хyм. Одоо гэжэ тэрэ сагынь туласа ерэжэ
байна. Эндэ тэндэhээ, Сэлэнгын Юрoo нютагhаа эхилээд, ooрынь
тyрэhэн Инзагата нютаг, аймагай сээнтэр Петропавловка, мyн Улаан-Yдooршье энэ хyнэй гар бэшэг суглуулжа ябанам, аяар 1966 ондо
гаргаhан ори гансахан номhоонь сааша hураггyй ехэ материал олдожо байна, тиимэhээ бултыень суглуулжа нэгэн доро, нэгэ ехэхэн ном
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болгожо гаргахаар. Литературна музейhээ энэ хyнэй гар бэшэгынь
эрижэ абажа, копиень (ксерокопи) хэхэеэ hананам, туhалалсыш», –
гэбэ гээшэ.
Эндэ иигэжэ хэлэе. Д-Д. Мункоевай «Бyргэд» гэжэ рассказуудай
согсолборинь буряад хэлэ, зохёолоо хyндэлдэг зонуудта одоо гээшэ
тэрэ «раритет, музейнэ экземпляр» гээшэнь болошонхой юм.
Yни хада Г. Раднаева энэ хyнэй гар бэшэгые Буряад номой редакцида ном болгожо гаргуулжархиха hанаатай yгэhэн байгаа. Теэд
энэ тэрэ шалтагаанhаа боложо энэ номойнь жэлhээ жэлдэ хойшологдожо удааршахадань, аргагyй сэнтэй материалнуудай yгы болошохогyйнь тулада гэжэ, тэрэ гар бэшэгыень Литературна музейдэ
абаашажа хадагалуулhан байна («Зарим нэгэ манай хyйхэр зохёолшод энэ хyнэй зохёолой заримыень ooрынхиеэ мэтэшэлэн болгожо
хэблэлдэ гаргуулжархихаяа туршаадшье yзoo hэн ха», – гэжэ Санджэ-Сyрэн хooрэжэ байха байгаа hэн).
Намда ерэхэдээ, литературна музейhээ ойро зуура энэ гар бэшэгынь эрижэ абаhан байгаа. Би ooрoo, yшoo hургуулиин наhанда
ябахадаа, Даша-Дабаа Мункоевай «Бyргэд» номые хаанаб даа халта
оложо уншаhан сагhаа нааша дахинаа хараагyй байhандаа тон ехэ
баярлажа, Санджэ-Сyрэндoo туhалалсахынгаа хажуугаар, тиихэдэ
ooртoo гэжэ yшoo нэгэ экземпляр хэлсэжэ, одоо гээшэ тэрэ минии
ажал дээрэхи «настольно» ном гээшэнь болоо hэн. Нээрээшье, шадаал hаа сyлoo сагайнгаа гарахада, yгышье hаа, ажалайнгаа hyyлдэ yлэжэ уншажа, энээхэн номые сээжээр шахуу тооной мэдэхэ болоо хyм. Гайхамшагта ном! Минии hанахада, энэ бэлиг ехэтэ хyн
шэнги иимэ гоё нугалбари yгэнyyдээр буряад литературада yшoo
хэншье бэшэжэ yзooгyй гэхэдэ алдуу болохогyй ха! Гомдолтойнь
гэхэдэ, Д-Д. Мункоевай энэ номынь гансал буряадаараа нэгэ дахин
хэблyyлэгдээд лэ дyyрэшoo. Халаг! Ондоо хэлэн дээрэ, ород хэлэн
дээрэшье hаа, гарадаг hаань! Теэд хэн, ямар бэлигтэн энээниие ондоо хэлэн дээрэ оршуулжа шадаха байхаб!?
…Нэгэтэ минии стол дээрэ «Бyргэд» номой хэбтэжэ байхыень
(муушагаар хэгдэhэн ксерокопи) минии yнинэй танил, уран зохёолшон, драматург, Буряад театраймнай дарга Д. Сультимов харажархихадаа, ямараар баярлаа гэжэ hананат! Энэ номыемни буляахын
тэндэ уншуулыш даа гэжэ абаhан юм. Би hyyлдэнь энэ номоо тэрээнэй
ажалдань ошожо абахадаа, шамда копиень хэжэ yгyyжэм гэжэ байжа тэрээнээ hooргэнь абаа hэм. Иигэжэ бэшэхэдээ, би зааханшье
ooрыгoo магтажа, hайрхажа бэшэнэгyйб, харин, yнэхooрooшье,
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ямар yнэтэ-сэнтэ ном гээшэб, зарим зонуудта алта мyнгэнhooшье
дутуугyй yнэтэй юумэн байхадаа болохо гэжэ бэшэхээл hанана хаб.
Д-Д. Мункоевай урда сагта толилуулагдаhан «Нyхэдэй уулзалга»,
«Эхэ тухай дуун», «Бyргэд», «Залинта аадар» гэхэ мэтэ рассказуудыень (yгyyлэлнyyдыень) ба мyнoo Г. Раднаевагай эдэбхеэр тyрyyшынхиеэ уншагшадтаа дурадхагдажа байhан «Таладаа гарабаб», «Саhан
хайлана» гэхэ мэтыень зyрхoo хyлгooнгyй, уяржа, баясажа, уйдажа
байжа уншаагyйдэ аргагyй…
«Бyргэд» номой эхиндэ Г. Раднаева «Ахамни гээд, шамаяа
дурсанаб…» гэhэн шyлэглэмэл дулаан оролто yгooр Д-Д. Мункоевые дурдана, тэрэнэй намтар, ажабайдал, анхан сагhаа нааша хyн
тyрэлтэндэ бурханай хайраар, аба эжын буянгаар газар дэлхэй дээрэ
жаргаха гэжэ yгтэhэн богонихон наhан тухайнь бэшэнэ. Мyн тyгэсэхэдoo уран hайхан уянгата:
Шоройе
Алтанhаа yлyyгээр сэгнyyлжэ,
Аглаг огторгойтой жэшyyлжэ,
Ногоое
Мyнхэ юм гэжэ этигyyлээш,
Минии юм гэжэ бэлэглээш…
– гэhэн шyлэгэй мyрнyyдээр магтан дуулана. Теэд Д-Д. Мункоев
оройдоо 36 наhандаа(!) наhан болошоhон хyн лэ даа. Ямаршье богони наhан гээшэб, ямар ехэ наhанайнь ажал хэрэг, зохёол гуурhань
дороhоонь гаража yрдингyй hалаа гээшэб!?..
Д-Д. Мункоев гэр бyлэ yгы, угынь залгуулха, нэрынь нэрлyyлхэ
хyбyyш yгы байhандаа гy, хэды уйдхартай уянгата мyрнyyдые «Бyргэд» ном соогоо орхёо гээшэб? Эгээ иимэрхyy, гансаарданги байдалда суута композитор П. Чайковский, агууехэ yльгэршэн Г.Х. Андерсен гэгшэд байгаа бэшэ аал?
Д-Д. Мункоев хyнэй ажабайдал, ажамидарал, наhанай харгы
тухай «Таладаа гарабаб…» гэhэн поэмэ соогоо иигэжэ бэшэнэ: «…
Толгойн yhэн хара гy, тодорходоо сагаан юм, hанаан сэдьхэл хара гy,
хайлахадаа сагаан юм, эрбэлзэгшэ нюдэд хара гy, энеэбхилхэдээ сагаан
юм, амин бэеымнай холбооhон араг яhаншье сагаан юм.
Сагаан, сагаан дэлхэй дээрэ сагаан аарсаяа амсаhаар, сагаа тоолон
дуулаhаар, сагаанаар ябажа yнгэрхэб. Нараа тойрон жороолhон наян сая
тyбинyyдтэл, голоо гороолжо эрьелдэнгyй, горьхо умбахаяа айнгyй, ехые
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хомхойржо hарбайнгyй, багые шамарлажа голонгyй, уйтан харахан
нюдэндoo уйдхар гуниг шэнгээнгyй, ярагай сагаан бэедээ ядарал зоболон
халдаангyй, агаар мyнхэ огторгойнгоо аялга дууниинь шэнгеэр, амидарал
сагаан дэлхэйнгээ баяр жаргалынь шэнгеэр, уйдхар гашуудалынь шэнгеэр,
нёлбоhониинь шэнгеэр наhаяа эдлэн ябахадаа, саадахи дабаанай хаяада гy,
саадахи дабаанай оройдо гy, саадахи дабаанай саанань гy – сагаан болзороо дyyргэжэ, саhан шэнгеэр хайлахадаа, yбсyyн дээрээ yргэhэн yлгэн эхэ
газараа yриин мyнхэ энхэрэлээр yнсэн, тэбэрин унахальби.
Наhан иигэд дyyрэхэ бэшэ: наран мандажал байха, найдал мyнхэл
жэл байха, хyyгэд тyрэжэл байха, хyгжэм зэдэлжэл байха…».
Ямар гайхамшагта yгэнyyд, ямар гайхамшагта бодолнууд гээшэб!? Гайхахаар! Теэд иимэрхyy, алталаашье hаа алталмаар yгэнyyд,
мэдyyлэлнyyд «сагаа тоолон дуулаhаар, сагаанаар ябажа yнгэрhэн»
Зэдэ голоймнай зали ехэтэ хyбyyнэй «Бyргэд» ном соонь тоогyй
олон юм. Oohэдoo энэ номые оложо уншаад yзooрэйгты, ойлгохо,
зyбшooхэ байхат даа.
Мyн ooр тухайгаа, наhан тухайгаа Д-Д. Мункоев иигэжэ бэшэhэн:
Дуушан ябахаяа дэлхэйдэ тyрoo хyм даа,
Дуушын наhан богони юм гэлсэдэг лэ даа,
Дууниинь дэлхэйдэ yлэдэг юм даа,
Дууhыень тандаа орхихолби даа…
…Буряад хэлэ заадаг багшанарай оюутад, шабинараа «Бyргэд»
номтой танилсуулаа hаань, ямар зохид, туhатай байха hэн хаб, теэд,
халаг, оройдохоноо 300 хэhээгээр лэ гаргагдаhан ном.
Иимэ даа, Г. Раднаевагай мyнoo хэжэ, ябуулжа байhан ажал
хэрэг тухайнь хэлэхэдэ. Болоо, болоо! Эдэ номуудаа гаргахадань Зэдын аймагай гулваа Жаргал Даваа-Самбуевич Батуев ехэтэ туhалhан
хyн байна. Иигэжэ нютаг голойнгоо бэлиг талаантай зониие шадаха
зэргысээ yргэжэ, туhалжа, арад зонойнгоо дунда мyн лэ нэрэеэ нэрлyyлжэ ябахаhаа ямар ондоо ехэ жаргал хyнэй наhанда байхаб!
Г.Ж. Раднаева арад зонойнгоо арюун hайхан аман yгын дээжые
ааяма халуун зунай yедэхи аарса айрагтал салгидуулжа, уужам
hайхан Буряад ороноо, уудам тэнюун Зэдэ голоо уран yгэ, уянгата
дуу, шyлэгooрoo олон, олон жэлнyyдтэ суурхуулжа байха бэзэ гэжэ
тон найдагдана.
2007 он
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«HАЙХАН САГАЙ ЖЭГYYРБИ…»
Hаяхана, hyниин хахадаар телевизор хаража hуухадаа, СССР
гyрэн соогоо эгээ мэдээжэ дуушадай нэгэн болохо Муслим Магомаев наhа бараба гэжэ гэнтэ дуулажархихадаа, зyрхэмни досоогоо
хадхахадал боложо, досоомни аргагyй муудаад абаа hэн. Юундэб
даа, дyтынгoo нэгэ хyниие алдажархиhандал гy, али сээжэ сооhоо
нэгэ нангин юумэ ходолжо хаяжархиhандал боложо, hyyлдэнь сэн
хир экранаар энэ гайхамшагта дуушанай дууладаг дуунуудыень
дамжуулжа эхилхэдэнь, уяран байжа аман соогоо аалин тэдэ дуунуудыень дуулалсажа hуугаа hэм. Теэд, юундэ намда тиимэ бологдооб
гэхэдэ, хyн бyхэндэ ooр ooрын эгээ дуратай артист, дуушад, шyлэгшэд, спортсменyyд байдаг гээшэ ааб даа. Муслим Магомаев ганса
намда бэшэ, харин 1960-70-аад онуудаар эдирхэн, yшoo hургуулиин
наhанда ябаhан минии yетэд ба тэрэ сагай аха зонуудташье дyтын
дуушан (кумир гээшэнь) байhан. Тэрэнэй ба бэшэшье тэрэ yеын мэдээжэ дуушадай дуунуудые hургуулидаа гy, клубтэ гy, али yдэшэлэн
нэгэнэйдээ сугларшоод бидэ yхибyyд, шууяанhаань хашарhан эжы
абанартаа хараалгажа байгаад, радиоприемнигоор, пластинкаар
шагнажа (телевизор yшoo харадаггyй байгаабди) сyлoo сагаа yнгэргэжэ, хамта эдэ дууень дуулалсажа, хyхилдэжэ ябаhан гээшэбди. Тиимэ. Хаанаб теэд тэрэ hайхан наhамнай, тэдэ залуухан нyхэд
хyбyyднай, зохид сэбэр басагаднай, yшoo сарюун наhандаа ябаhан
эжы абанарнайшье? Тиимэhээл, тиигэжэ бодоходоол, энэ гайхамшагта дуушантай хамта нэгэ нангинхан юумэ досооhоомнай ходорон ошоhондол yзэгдoo ха.
…Теэд бидэ буряад яhатан зонуудбди. Залуу наhандаа тэрэ
yеын буряад hайхан дуунуудаа мyн лэ хангюурдажа ябаал юм бэзэбди. Минии hанахада, 1960-70-аад оной залуушуул ямар талаантай
байгаа гээшэбибди, юуб гэхэдэ, буряад хэлэн гээшэмнай тэрэ yедэ
айхабтар ехэ хyгжэлтэ абаад байhан сагынь байгаа. Ямар олон номууд, шyлэгyyд гарадаг hэм, ямар олон уран зохёолшод байгша hэм,
яатарааш арад зомнай уhан буряад хэлээрээ хooрэлдэдэг, бэшэлсэдэг, дуулалсадаг, ёохор хатараа наададаг hэм! Одоо гэжэ, нээрээhээ,
буряад хэлэмнай булаг мэтэ бурьялжа байгаа тэрэ сагта! Халаг, хайран хэлэмнэй иихэдээд hалаха тээшээ боложо байна ха гy гэжэ айгдана, хэды hyхирэлдoo, «хаагалалдаашье» hаамнай?!
Тэрээхэн 1960-70 онуудаар мyн лэ бэлиг талаантай буряад композиторнууд гаража ерэшоо hэн. Урданай дуулалдадаг буряад ара294

дай дуунуудтал адли бэшэ, нэгэ ондоохон, мyнoo yеын маягаар бэшэгдэhэн дуунуудые бидэ дуулалдадаг болоо hэмди. Ким Раднаевай,
Сергей Манжигеевай, Чингис Павловай хyхюун дорюун, hайхан
дуунууд байгаа, зyгooр Базар Цырендашиевай уянгата hайхан дуунууд эдээн сооhоо нэгэ ондоохоноор илгаржа, тэрэ yеын залуушуул,
бэшэшье зонууд барандаа шахуу энэ хyнэй дуунуудые дуулалдажа
байгша hэн. Энэ композиторай олонхон дуунуудынь Дондог Улзытуевэй, Даша Дамбаевай yгэнyyд дээрэ зохёогдоhон байдаг. Залууханууд, оройдоо 30-аад наhандаа ябаhан эдэ хyбyyднай нэгэ тээ
сугларжа ерээд лэ, ялас гэмэ дуу-шyлэгyyдээ зохёожорхидог байhан.
Тиихэдэ эдэ дуунуудыень тэрэл 30-аад наhандаа ябаhан Дугар Дашиев хангюурдажархиха. Дондог, Даша, Дугар, Базар… Дyрбyyлэн
оодохон нэрэтэйнyyд, дээрэhээ, бурханhаа, yгтэhэн ехэхэн талаан
бэлигтэй (лyндэнтэй гэе), буряад зонойнгоо урдаа хараха хyбyyдyyд!
Эдээн сооhоо мyнoo гансахан Базарынь лэ гансаарханаа амиды мэндэ yлэшooд, газар дээхэнyyрээ гэшхэлжэ ябанал даа… Нюдэнэй шэл
hээ hаладаггyй, hаншагhаа сайнтажа, бyхэнтэжэ эхилhэн, абяа дуу
yсooнтэй композитор… Ямархан бодолнууд, нойргyй hyнинyyд энэ
хyнэй досоо мyнoo байдаг хаб, теэд энэ манай хэрэг бэшэл даа…
Минии мyнoo эндэ Д. Улзытуев, Д. Дамбаев хоёрые магтажа
байхадам, зариман буруу ойлгоходоо болохо, эдээнhээ ондоо бэлиг
талаантай шyлэгшэд тэрэ yеэр яhала байhан. Тоолохо болоо hаа,
ёhотой дуушан-шyлэгшэн Г. Чимитов, Н. Дамдинов, Д. Жалсараев,
С. Ангабаев, Л. Тапхаев, Ц-Д. Дондогой, эхилжэ бэшэжэ байhан Б.
Жанчипов, Г. Раднаева, Б. Дугаров гэхэ мэтэшэлэн. Бишье ooрoo
эдээнэй шyлэгyyдтэй яhала танилсаhан хyн байхаб, тиигэбэшье, хyн
бyхэндэ ooр ooрын дуратай дуушад, поэдууд байдаг гэжэ би дээрэ
дурдаа hэм, тиимэhээ, яахыншье аргагyй, Д. Улзытуев, Д. Дамбаев
хоёр минии эгээ дуратайшуулынь юумэл даа. Энээнhээ гадуур, Улзытуевые Пушкинтэй, Дамбаевые Есенинтэй сасуулдагби. Ородой
агууехэ эдэ поэдуудтэл адли, манайшье буряад хyбyyдэй шyлэг бyхэниинь шахуу уян нугархай, дуунай аялга сохисотой, тиимэhээл композиторнуудта дуратайгаар шэлэгдэжэ, тон hайхан дуунууд боложо,
олоной зyрхэ сэдьхэлэй хyбшэргэйе дайража шадаhан байдаг.
Саашань гэхэдэ, Д. Улзытуевыень орхижо, Даша Дамбаев тухай
бэшэхээ, дурдахаа hананам, юуб гэхэдэ, hаяхан Гyрэнэй Буряадай
театрай ордон соо энэ дуушан-шyлэгшэнэй 70 жэлэй ойе тэмдэглэhэн
дурасхаалта yдэшэ болоо. Энэ поэдэй шyлэгyyдые театрай артистнарай гоё hайханаар уншахыень шагнааб (ехэнхидээ И. Цыбикжапов,
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Ч. Гуруев хоёр илгаржа байна hэн), hайхан хоолойтой дуушадай
энэ поэдэй шyлэгyyд дээрэ бэшэгдэhэн уянгата дуунуудыень дуулахадань, тэрэ аяар холын 1960-70 оной yеын наhаа hанажа, телевизорээр М. Магомаевай дурасхаалта yдэшэ боложо байхада хайшан
гэжэ уяржа hуугаа hэмбиб, тон тэрээндэл адли боложо, заал сооhоо
аалин эдэ дуунуудыень дуулалсажа hуугаа hэм...
Сэлмэг hарын толон дор
Сэдьхэн шамай гуниглан,
Hаруул сэлмэг шарайеш
Hанан hанан уярнам.
Хyхын дуута солгёон хаhамни
Хyлгэн дахинаа бусадаг hай,
Эдир наhамни, эхин дурамни
Эрьен дахинаа бусадаг hай…
Тэрэ холо сагта буряад дуутай пластинканар гэжэ yгы тооной
байгаа, тиимэhээ бидэ яатарааш «Баян талын аялгаяа» хyлеэгшэ
hэмбибди, тэрэ yеын дуушадаа харажашье yзooгyй hаа, хоолой
гоорнь тэрэ дороо танижархёод, хэниинь муу-hайнаар дууладаг бэ,
ямархан дуунуудынь yлyy сааша бэ гэжэ тоосолдожо байхаш, теэд лэ
яахыньшье аргагyй, композитор Б. Цырендашиевай Д. Улзытуевэй
гy, али Д. Дамбаевай шyлэгyyд дээрэ бэшэгдэhэн дуунуудынь тyрyy
hуурида гаража ерэшooд лэ байхал даа.
Эдирхэн залуудаа,
Эрэлхэг наhандаа
Эжэлхэн шамхандаа,
Гансал шамдаа, дурланалби.
Халуун дураяа,
Хуби заяагаа
Бэлэглыш намдаа,
Гансал намдаа, инагни…
Энэ дээрэ дуулаhан дууемни Д. Дамбаев ooрoo зохёогоо юм
гэжэ таанад мэдэхэ байгаа гyт? Талаан бэлигтэй хyн гээшэ алиш
талаараа бэрхэ гээшэмнай энэл ха юм даа. Харин буряадай Фёдор
Шаляпин гyyлэhэн, гайхамшагта баас хоолойтой Бадма Балдаков
мyн лэ ooрoo дуу бэшэжэрхидэг байhан гэжэ булта мэдэхэ байхабди,
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т иихэдэ Д. Дамбаевай yгэ дээрэ «Гуниг дуун» бэшэhэн гэжэ мартаагyй бэзэт? Hаншагhаа сайжа эхилжэ байhан, 50-60 наhанай хашаанда ороод ябаашадта hануулхадашье болохо:
Hyниин харанхы
Hyyдэр манатаад,
Огторгойн мyшэдyyд
Ониб-аниб гээ.
Хэды холобиб,
Хэлыш инагни,
Золтойдоо шамтайгаа
Золгоhойб даа.
Саашаа бyри hайхан (Д. Жалсараевай yгэ дээрэ А. Андреевэй
«… Таежная, озёрная…» гээшын Буряадай гимн боложо шадаашье
hаань), буряад арад зонойнгоо уянгата (лирическэ, хоёрдохи гимн
гэжэ алдаршаhан) «Сэлэнгэеэ» hанаябдил:
Налгай аба, эжын юрoohэн
Нангин газар хэды hайхан бэ.
Дуулан ябахаа эндэ тyрoo hэм –
Дуушан хэзээш байхалби.
Сэлэнгэ, Сэлэнгэ –
Сэнгyyхэн Буряадайм
Сэсэгээр долгилhон нютаг лэ.
Сэлэнгэ, Сэлэнгэ, Сэлэнгэ!
Гансашье уянгата бэшэ, мyн шанга абьяастайшье:
Элдин сагаан дэлхэй дээр
Элyyр энхэ, солбон солгёон,
Этигэл дyyрэн, хyсэн тyгэс
Ажаhууха арюухан лэ!
Дуулим Буряадайнгаа hайханиие
Дуулан, магтан,
Жабхалантайб,
Жаргалантайб!
– гэhэн дуун байха.
Агын тойрогто соносхогдоhон композиторнуудай конкурсада
тyрyy hуури эзэлhэн «Согто-Хангил» гээшэнь байха (хyгжэмынь Б.
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Цырендашиевай). Нютагтам мyнooшье минии нyхэр хyбyyн, найр
нааданай болохо бyхэндэ эгээ дуратай «Хабарай дуугаа» (Аажамхан таламнай ургыгаар hалбаржа…) хангюурдажа эхилдэг юм. Иигэжэ байжа дурдаха болоо hаа, тоолошогyй олон даа.
Би эндэ Д. Дамбаевай гансал дуунууд тухай дурдажа байна гээшэб, теэд хэды олон удха шанартай шyлэгyyд энэ поэдэй гуурhан дороhоо мyндэлhэн гээшэб? Yшoo хэды ехэ бэшэгдэхэ байгаа гээшэб!
Хайран наhан…
Бэлиг талаантай зонууд, нээрээhээшье, дан лэ hаа оодон наhатай байдаг гээшэ ха гy? Юундэ?! Оройдоо 36 наhандаа yгыл даа. Д.
Улзытуевшье баhа. Минии баhа дуратай, манай Зэдэ голой, шyлэг
лэмэл рассказ, поэмэнyyдые бэшэhэн Даша-Дабаа Мункоев, мyн лэ
буряадаараа 37 наhан дээрэ yгы юм (гушан долооной жэл хатуу гээшэнь зyб лэ ха гy?). Бурхан наhа yгэнэ, Бурхан юрын хyнhoo ондоо
хон талаан, лyндэн эдээндэ yгэнэ, сагайнь ерэхэдэ эртэхэн ooдэнь,
диваажанай орон уруу абаашана ха гy?…
Д. Дамбаевта зорюулагдаhан дурасхаалта yдэшын дyyрэжэ
байхада, театрай тайзан дээрэhээ Валентина Зондуевна Жалсараева
(поэт Д.З. Жалсараевай наhанайнь нyхэр) yгэ хэлэхэдээ, иимэрхyy
бэлиг талаантай хyнyyдээ, иимэрхyy hайхан дуу, шyлэгyyдээ мэдэхэ,
ойлгохо залуушуулнай жэл ошохо тума yсooржэл байна хаш гэжэ
hанаата боложо байна hэн. Эндэ ойлгосотой, уйдхартайшье.
Буряад драмын ба оперно театрнуудай артистнартай сугтаа Сэлэнгын аймагай захиргаанай ажалшадай нютагайнгаа хyбyyнэй – Даша
Дамбаевай – дурасхаалта yдэшые эрхимээр yнгэргэхэдэнь, тэрэнэй эгэшэ, Ханда Цыретаровна эндэ хам оролсоо гэжэ ойлгохоор байгдаа hэн.
Нютаг дээрээ поэдэй музей даажа, шадахысаа ажаллажа, олон олон
ном, дуу, буклет, брошюрнуудые гаргадаг байна. Энэ эхэнэр дyy хyбyyн
тухайнь хэблэгдэhэн, гараhан бyхы юумыень намдашье бэлэглээ hэн.
Наhаяа яhала эдижэ ябаhаншье hаа, yшoo дорюун сарюун, yгэ хyyр хэлэхэдээ бэрхэ, поэт дyy хyбyyнтэеэ «нэгэл шyлhэнэй» хадаа шyлэгyyдыеньшье театрай тайзан дээрэhээ шаб байса уншаа hэн. Ooрынгoo зyг
hoo нэгэ уянгата мyрнyyдые бэшэхээ hэдэбэб.
…Даша Дамбаев яаhаншье ехээр буряад тала дайдаяа, хонгёо
hайхан дуута хyхы, булжамуур шубуудаа, эхэ эсэгэеэ, Сэлэнгэ нютагаа
магтажа дуулаhан гээшэб! Хамар-Дабаанай хормойдо оршодог Харганаа нютагаа, гургалдай шубуухайн гурган ниидэhэн Бyхэн голоо
бyришье ехээр магтаа ха гy? Би Улаан-Yдэhoo Зэдэ нютагаа ошохо
бyхэндoo, энээхэн дайдаарнь yнгэржэ гарахадаа, хаанаханань энэ поэт
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тэрэ hайханииень олоhон бэ, хаанахи хадаарнь хабарай yедэ ургы сэсэгэй хангалтама hайхан yнэртэ «hогтожо» ябаа хаб, хаанахи голойнгоо
yдхэн шугы соогуур hайхан басагадта зорюулhан шyлэгyyдээ зохёожо
сэнгээ hэн хаб гэжэ ходо атаархангяар хараашалжа yнгэрдэг хyм.
Дуунуудыем, нyхэдни,
Дурасхал болгон дурдажа,
Дуулан ходо ябаарайт.
Саhан сагаан сэдьхэлым
Сагаа hараар арюудхан
Сэгнэн дууем дурсаарайт.
Сэнхир номин Сэлэнгын
Сэсэг ногоон эрье дээр
Сэдьхэн намаяа hуугаарайт.
Буурашагyй алдараар
Буурал холоhоо сууряалhан
Буряад дайдын хyбyyнби!
Дундаршагyй духаряагай
Дуунууд боложо мyнхэрхэ
Дурна зyгэй солоньби!
Нарата hyниин аялгаар
Hанаан зyрхэ хyлгooхэ
Hайхан сагай жэгyyрби!
– гэжэ Д. Дамбаев бэшэхэдээ, богонихон наhатай ябахаяа уридшалан мэдэhэндэл, А.С. Пушкиндал адли («Я памятник себе воздвиг
нерукотворный…») ooрoo ooртoo хyшoo бодхоожорхёо бэшэ аал даа?

«БYРЭН-ХААНАЙ ХОРМОЙДО…»
Бyрэн-Хаанай оройhоо
Бyргэд нюдooр шэнжээ бол,
Yргэн ехэ Борьёогоо
Yльгэршэлэн шэнжээ бол,
Наhанай hайхы эдлэжэ
Найрлан hууhан yбгэндэл,
Баян хэшэгээ дэлгэжэ,
Баясан hууhан эмгэйдэл…
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Yлгэн уудам Зэдын гол
Yльгэр домогоор баян hэн…
Тоонотойхон гэрэйнгээ
Торгон хибэс олбог дээр
Тобойлдон hууhан yбгэдтэл
Толгой нюсэгэн гyбooнyyд.
Дyтэ дyтэхэн дабшалжа,
Дyхэриг болон жэрьенэ.
Дyнзэ тамхяа бааюулжа,
Дyрбэн зyг руу хурылна…
Д. Улзытуев
Зyб, эдэ yгэнyyдэй автор буряадаймнай бэлиг ехэтэ шyлэгшэн
Дондог Улзытуев мyн. Оройдохоноо 36 наhандаа энэ дэлхэйhээ халижа ошоhон, Шэбэртэ нютагаа, Буряад ороноо холо наагуур суурхуулhан хyбyyн хаанаhаа ошожо-ошожо Бyрэн-Хаан, Борьёогой
тала тухай шyлэг бэшэжэ yрдиhэн гээшэб гэжэ бодохоор. Теэд 1970аад онуудаар нэгэ yедэ сурбалжалагшан ажалтай Зэдын аймагаар
ябахадаа, «Бyрэн-Хаанай хормойдо» гэжэ багаханшье hаа, ехэхэн
удхатай ном-брошюра гаргажархиhан байна.
Би энэ шyлэгэй мyрнyyдые мyн республикэ соогоо суурхаhан,
габьяа ехэтэй, Зэдэ голдоо тон хyндэтэй байhан С.Б. Жаргалов тухай статья бэшэхэдээ эхиндэнь «хадажархиhан» хyм. Юуб гэхэдэ,
минии hанаашаар, шyлэгэй мyрнyyд статьягаймни удха шанарта
тон таарамжатай байгаа. Энэшье удаагуур баhа таарамжатай ха,
юуб гэхэдэ, саашадаа би Шyлэгшэн, Шyлэгшэд (!) тухай дурсахаа
hананам...
Yнэхooрooшье Зэдэ голоо «Бyрэн-Хаанай оройhоо бyргэд нюдooр
шэнжээ бол» yшooшье олон hонин-hонин юумэнyyдые оложо, мэдэжэ абамаар хабди.
Yнгэрhэн зуун жэлэй 70-аад оноор hэн ха. Инзагата нютаг тоон
тотой, ехэ мэдэлшэн-хубилгаан Очир эмгэйн (буряадай Ванга) наhа
барашахада, Зэдэ голойхид ехэтэ голхоролдоhон лэ юм. Манай
эжы тиихэдэ: «Иихэдээд дyyрэшэхэгyй байха даа, энэ ехэ тахиланта
Бyрэн-Хаанай хормойдо хэзээ сагташье ехэ-ехэ мэдээжэ зонууд гаражал байха гэhэн, саанаhаа нэгэ тиимэ табисуур бии юм», – гэжэ
хэлэжэ байгша hэн. Теэд, нээрээhээ бурхан гээшэ бии ха, али yгы
hаа, Бyрэн-Хаанай эзэн yе-yе болоод лэ нэгэ адха алтан шорой энэ
300

тэрэ булангаараа адхажархидаг хаш. Хараад yзыт, энэ хадын баруун
урда хормойдо, Yшooтэйн голдо, Доржо Банзаров тyрэhэн. С.Б.
Жаргалов эгээ yбэр хормойдонь – Худагын адагта тyрэhэн. Минии
эгээ дуратай уран зохёолшодой нэгэн болохо Даша-Даваа Мункоев
зyyн урда хормойдохи Инзагата нютагта тоонтотой. Гансахан «Бyргэд» гэжэ ном хэблyyлжэ yрдиhэншье hаань, энэ зохёолшониие би Х.
Намсараев, Д-Р. Батожабай, И. Калашников, Д. Улзытуев, Д. Дамбаев гэхэ мэтэшэлэн зохёолшодтой нэгэ шата хэмжээндэ табидаг хyм
(иигэжэ буряад арадай поэтесса Галина Раднаеваашье тоолодог).
Очир эмгэйн наhа барашаhанай hyyлээр, yнэхooрooшье минии
эжын хэлээшээр, yнишье болонгyй энэл нютагhаа мэдээжэ лама, поэт
М.Р. Чойбонов гаража ерэшoo hэн даа. Харин Yшooтэйн голhоо
Чингис Аюшеев гэжэ бэрхэ оперно дуушан мyнoo буряад ороноо
Москва хотодо, Росси соогоо суурхуулжа байдаг (Yргэн хабтагай
Зэдэ голоор суута зонууд олон байгаа юм ааб даа, би эндэ ганса тахиланта Бyрэн-Хаан уулын хаяа хормойгоорхи нютаг, голые барин
бэшэнэб).
Би юундэ эдэ бyгэдые тодорхойгоор дурданабиб гэхэдэ, саашадаа энэл Инзагата нютаг тоонтотой, республика соогоо мэдээжэ
шyлэгшэн, шyyмжэлэгшэн байhан Рахмет Шойгулович Шоймарданов тухай дурасхаалта мyрнyyдые бэшэхэ гэжэ шиидээ хyм.
Амиды мэндэ ябаа hаа, манай Зэдэ голой хyбyyн, минии нyхэр,
гурбан номоймни редактор байhан, айхабтар талаан бэлигтэй Рахмет Шоймарданов энэ жэлэй июнь hарада 50 жэлэйнгээ ойе тэмдэг
лэхэ байгаа. Теэд… хайран наhан, yгыл даа энэ хyмнэй бидэнэйнгээ
дунда, ooрэйнь хэлэhээр «ошожош, бусажаш болохогyй орон нютаг»
руугаа ябашоо.
…1961 оной зунай эхин hарада Бyрэн-Хаан уулын эзэн Инзагата
hууринай нэгэ борохон хара гэрэй газаа, энэ удаагуур татаар яhатан
айлай yyдэнэйнь боhого доро ээлжээтэ адха алтан шоройгоо адхажархёо hэн ха. Тиимэ. Рахмет эхирэй yрoohэн байhан. Татаар угтай
хyбyyншье hаа, ямаршье буряад yхибyyдhээ ooрэгyй буряад хэлэндэ
hураhан, тэрээнhээ байха БГУ-гай буряад хэлэнэй таhагта hуража
гараа, буряадаар, ородоор, мyн татаар хэлэн дээрэшье тордиhогyй
гоёор шyлэгyyдые бэшэжэрхихэ. Институдта hуража байхадаа yшoo
хуушан монгол хэлые шудалаа. Юрэдooл дyрбэн хэлэн дээрэ тэгшэ
хooрэлдэдэг, бэшэдэг байhан.
Рахметнай олонхи зондо, ехэнхидээ уран зохёолшодойнгоо дунда хyндэтэй ябаhан. Тэрэнэй талаан бэлигынь бидэ сэгнэдэг байhам301

ди, тэрээн шэнги хурса yгэтэй шyyмжэлэгшэ манай республика соо
тон yсooн байhан байха. Ямаршье арадай уран зохёол тухай мэдэхээ
hанаа hаа Рахмедhаал hурахаш: «Ази Америкын гy, Япон, Монгол,
Хитад, Африкашье байг, хуу баранииень компьютер шэнги толгойhоо шамда хэлэжэ, ойлгуулжа байха. Ямар олон элитэ уран бэлигтэнэй сэсэн мэргэн yгэнyyдые, афоризмуудые, шyлэгyyдые сээжээр
мэдэдэг байhан гээшэб!»
Би энэ дээрэ Д. Улзытуев, Д-Д. Мункоев хоёрые миин дурдаагyйб, юуб гэхэдэ, эдэ зохёолшодые Р. Шоймарданов тон yндэрooр
сэгнэдэг, эдээндэ зорюулhан шyлэгyyдыньшье байха. Жэшээнь
«Мyнгэн-Уула» шyлэгoo Даша-Дабаа Мункоевэй дурасхаалда зорюулна…
Гансал Мyнгэн-Ууламнай
ошоhон, эрьеhэн зонойнгоо
харгын шара тооhо
гаhар бэедээ шэнгээhэн,
жэлэй дyрбэн сагай
дyрбэн hалхи бyлэжэ,
жэгтэй аалин бодолтой
даяаншадал hуудаг hэн…
Эндэ ойлгохоор – Мyнгэн-Уула гээшэмнэй Бyрэн-Хаан уула
гээшэ гэжэ. Шyлэгэй hyyлшын «жэгтэй аалин бодолтой даяаншадал
hуудаг hэн…» гэhэн мyрнyyд, дээрэ дурдагдаhан Д. Улзытуевэй «…
торгон хибэс олбог дээр тобойлдон hууhан yбгэдтэл…» гээшэтэй удхаараа адли бэшэ гy? Yшoo тиихэдэ Р. Шоймарданов 1996 ондо Д.
Улзытуевэй тyрэhooр 60 жэлэй ойдонь зорюулагдаhан «Шэлэгдэмэл
зохёолнууд. Шyлэгyyд ба поэмэнyyд» гэhэн номой редакторынь боложо хэблyyлhэн байна.
Нюунгyй сэхынь хэлэхэдэ, Рахмет олонхи талаан бэлигтэй зондол адли архи тамхи бариха дуратай агша hэн. Теэдшье шалбааг болотороо уудаггyй байгаа. Элyyртээ тэрээндэл адли аалин, дуу шуугyй хyн байхагyй, уужархибал дуумнай элбэгжэжэрхихэ, хэнhээш
айха, гайхахаяа болишохо, хорхойдо хориггyй, зангаар тон hайн
хyн байhан. Архияа уухаяа болибол, 2-3 hараар амандаашье хэхэгyй,
эдэ сагуудта хэндэш харагдахаа болишохо. Hyyлдэ дуулахадашни,
бyхэлиин yдэрнyyдтэ Национальна библиотекэ соо hуужа, дэлхэй
дээрэмнай литературнэ, поэзиин талаар юу hонин боложо байhыень
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хуу мэдэжэрхиhэн, уншажархиhан, шyyмжэлгэ хэжэрхиhэн байха.
Тиимэл хадаа бидэндээ оробол «компьютернэ» толгойтой байгаа
бэзэ. Тиигээгyйдэнь Рахметэй hанааниинь амардаггyй байгаа хаш.
Нэгэтэ би хоёрдохи номоо гаргаха гэжэ тухашаржа, яаража
байхадаа, оршуулга хэжэ удааршаhан Рахметые yгы болгожорхёод,
сухалаа хyрэжэ байтарни, гэнтэ ooрoo ажалдамни хонходобо. «Эндэ
хажуудаханашни, «Yнэнэй» нэгэ таhалгада шинии рассказуудаар
эгээ зууралдашоод hуунаб, ерыш наашаа», – гэбэ гээшэ. Баярлаhан
би тэрэ зуураа тиишээ харайгаал hэн бэзэб. Тэрэмни халамгайшаг,
хэнтэй hэм бэ шанга шангаар энеэлдэжэ, тамхяа бааюулжа, саарhа
hаршагануулжа, ажалаа хэжэ байhан янза yзyyлнэд ха. Эдэш архинайнгаа багадахада намайе мэхэлжэ дуудаба гэжэ ойлгоhон би
hooргoo сухалаа хyрэжэ эхилшэбэб. «Хонходоо hэн бэшэ гyб, шинии ажалые хэжэ байнаб гэжэ. Харыш энэ», – гэжэ хooрэлдэжэ байха
хоорондоо саарhан дээрэ юушьеб зураад, тэмдэглээд хаяжаршиба.
Харахадаа би гайхажа абаа hэм: тэрэмни yнэхooрoo ярижа байха
зуураа орфографическэ алдуунуудые обёорхоhоо байха, текстовэй
заhабарилга хэжэ, хуу хаража байhан байшабал. Хэдыдэнь уншажа
yрдинэш гэжэ hyyлдэнь hурахадамни, «hургуулиин yхибyyдтэл адли
уншажа байха сyлooмни yгы, тиимэhээнь диагональнаар уншадагби», – гээ hэн. Би мэдэhэн, дуулаhан байгааб – нэгэ хуудаhые нюдoo
сабшаха зуурандаа гэхээр уншажархидаг (диагональнаар) тиимэ бэлигтэй зонууд байдаг гэжэ. Би тиихэдэ наhан соогоо тyрyyшынхиеэ
тиимэ хyниие хаража yзoo hэм.
Рахмедтэй yнинэй танилнууд болоод байhаншье hаа, нэгэтэ
ямаршьеб газетэ дээрэ тэрэнэй манай республикэ соохи литературнэ
хyгжэлтэ тухай томохон статья ородоор бэшээд байhыень уншажархихадаа, сэхэ руунь хэлээ агша hэм: «Рахмет, шиниингээ иигэжэ бэшэжэ шадаха байхааршни омогорхожо, сагаан hанаагаар атаархажа
байнам, би иигэжэ бэшэжэ шадахаhаа байха, бэшээд байhан юумэнэйшни хахадыень сохом ойлгожо шадаагyйб». Би эндэ ooрыгoo
муудхажашье байгаа hаа, эшэнэгyйб, зyб руунь хэлэнэб. Рахметhаа
ахашье hаа, тэрэнэй хэлээшые анхаралтайгаар шагнадаг, сэгнэдэг, зарим сагуудтаа ooрынгoo бэшэhэн зарим тэды юумэнэй тyлoo хараал
гаадшье абахадаа огто гомдодоггyй hэм. Энэл хyнhoo манай уран
зохёолшодой хэниинь yнэн дээрээ тон талаан бэлигтэйб, ямараар бэшэдэг, хэниинь hулаб гэхэ мэтэшэлэн дуулаад, мэдээд байхаш.
Би ooрooшье нэгэл дахин «Тохорюудай бусалган» (минии «Тохорюунууд бусаба» гэхээ hанахадам, Рахмет иигэжэ нэрлээ hэн)
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гэжэ шyлэгэй ном гаргаhан хyм, тэрэниием баhа Рахмет бэлдэhэн,
шyyмжэлhэн. Тиихэдээ хэлээ hэн: «Шyлэгyyдшни бэшэ буряад шyлэгyyдhээ нэгэшье илгаа yгы, эдээн сооhоош гансал «Хейла-Боппын
кометэ (hолир)» гэhэн шyлэг сэгнэхэ байнаб, нэгэ ондоохон, hонин
даа, иигэжэ yшoo хэншье манай буряад поэдууд сооhоо бэшээгyй,
бэшэниинь гэжэ…» – гээд, гараараа зангажархёо hэн. Яахабши теэд,
тиимэл байhан юм бэзэ, «тэнэг хyндэ магтуулжа байнхаар, сэсэн хyндэ хараалгажа байгаашань дээрэ» гэгшэ гy?
Теэд бишье ooрoo сэхэ хэлэгшэ hэм: «Рахмет, шиниингээ олонхи
шyлэгyyдые ойлгоногyйб. Сэхынь хэлэхэдэ, муушье гэнэгyйб, hайншье
гэнэгyйб, юрэдooл муу ойлгоноб». Тэрэмни урдаhаамни хараад энеэхэ,
гомдохогyй, хоюулан тоосолдоодшье абахабди. Тэрэ татаар яhатан хyн
байhандаа манай буряад поэдуудта оробол нэгэ ондоохоноор бэшэдэг
байhан гэхээ hананагyйб. Юрэдooл, саанаhаа нэгэ тиимэ, дэлхэйн арадуудай поэзиие hайн мэдэхэ байhандаал (ехэнхидээ Ази тyбиин!), ганса
буряад маягаар бэшэ, энэ-тэрэ олон оньhо эндэ хэрэглэжэ, одоо гээшэ
шэнэ шатын, 21-22 зуун жэлэй поэт байhан ха гy, бy мэдэе.
Энэ хyндэ шyлэг, номнуудhаа ондоо юуш хэрэггyй байгаа,
yнэхooрooшье саанаhаа нэгэ бурханай табисуураар энэ дэлхэйдэ
тyрэшэhэн, лyн ехэтэй хyн байгаа хаш. Иимэ зонууд юрын зон соо
байхадаа ядардаг, зободог ха гy? Ажабайдал, гэр байра, алта мyнгэ, нобшо зooри гэхэ мэтээр ехэ hонирхохогyй, нэгэ тиимэ, даяанша ламануудтал адли. Тиимэhээнь заримашуул Рахмедтэ бага зэргэ
мyнгэ, архи тамхи yгooд номуудаа хэблyyлжэрхихэ, оршуулуулха.
Нyгooдyyлынь дунда зэргын шyлэгyyдээ заhуулаад, толилуулжархидагшье байhан гэжэ hураг суу хото соогуур ябагша hэн. Хэн мэдэбэ.
Дээрэ бэшээ hэм: Рахмет Шоймарданов ехэнхи уран зохёолшодто
хyндэтэй байhан гэжэ. Агаhаа уг гарбалтай Даша-Рабдан Дамбаев
гэжэ поэтнай нэгэтэ Рахметые «гений» гээ юм hэн. Тиихэдэнь хажуудань байhан би, Геннадий Орлов хоёр «зай, Рахмедаа тиитэрынь ехэ
бy yргэел даа» гээ hэмди. Энээниие юундэ дурданабши гэхэдэ, Рахметые тиимэ yндэрooр сэгнэдэг нyхэдынь байhан гэхээ hанана хаб. Харин хэн, ямарнуудынь Рахмет Шойгулович Шоймардановые ойлгодоггyй, ехэ хyндэлдэггyй, сэгнэдэггyй, тоодоггyйшье байhан бэ гэжэ
сэхэ руунь табижархихада, – элдэб ноёд сайд, Инзагата нютагаархидынь ба Зэдэ голоорхидынь. Хэн-ямарнуудыньшье дэмжэхэ-туhалхаа hанаагyйнь гайхахаар!
Захааминhаа уг гарбалтай, зохид налгай Сэсэгма hамгатаяа,
ганса хyбyyтэеэ гэр байра yгы Рахметнай яhала зободог hэн даа.
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Мyнгooршье дуталдаха. Уран зохёолшодой холбоон нэгэтэ бэшэ
Рахметэй тyлoo оролдоhон, гэр байраар туhалхыень энэ тэрэ эмхиин
зургаануудта, yндэр-yндэр зиндаатай ноёдуудта, президентэдэшье
хандалга хэhэн, теэд хуу хооhон…
Р. Шоймардановай hyyлшынь «Шэлэгдэмэл yдэшэнyyд» (анхаржа абыт, баhа нэгэ hонин, ондоохон нэрэтэй), ойлгодог зонуудта, ехэ
удхатай ном юм. Энэ номhоонь бага зэргэшье ажаглалта хэжэ yзэебди. Эндэ жэлэй арбан хоёр hара тухай шyлэгyyд оронхой («Времена
года» гээд олонхи зохёолшод, ехэнхидээ композиторнууд бэшэхэ ехэ
дуратай юм). «Январь» гэжэ шyлэгoo наhанайнгаа нyхэр Сэсэгмада
зорюулhан. Шyлэгэйнь эхиндэ мyнooхи Д. Улзытуевай шyлэгhooнь
эпиграф боложо оролсоно. «Апрель» гэhэн шyлэгынь дурдаhуу,
энэнь намда ехэ hайшаагдаа юм, магад, ooрымни энэ hайхан сагта
тyрэшэhэндэ гy?
Апрель
Харалган hyни yyлэд соо
аадарай эдеэшэхэ хаhа.
Ганса хyнэй зyyдэн соо
найдалай тyрэхэ хаhа.
Hалхи hyрэн, хонидой
ургылан дyyлихэ хаhа.
Инаг дураяа yгылhэн
хyyхэнэй уйлаха хаhа.
Гушахан наhаяа тоолон,
бардамаар энеэхэ хаhа.
Yндэр наhанай дабаан дээр
шаналан гажарха хаhа.
Хаhа. Юумэн бyхэнэй
ooр ooрын хаhа.
Бyгэдын жаргалда бэшэрэн,
зyрхэеэ yбдэхэ хаhа.
…аадарай эдеэшэхэ хаhа…
Hалхи hyрэн, хонидой
ургылан дyyлихэ хаhа…
Юумэн бyхэнэй ooр ooрын хаhа…»
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Зyб, зохид тааруухан, тоб байса энэ сагые харуулжа шадаhан
шyлэгэй hайхан мyрнyyд.
…Поэт Р. Шоймардановай энэ ном соонь ганса гуниг…
Yнэхooрoo хyнyyд наhанhаа хахасан ошохоо нэгэ ушараар уридшалан мэдэжэрхидэг ха. Хаанаhаа?! Yшoo залууханууд аад лэ, hаншагhаа сайшаhан, жаргаланта-зоболонто юртэмсын жаран yндэр
дабаануудые дабажа гараhан yбгэдтэл, зуу наhа наhалшаhан дууша
хyгжэмшэ yльгэршэдтэл адли, ямар холын хараа бодолтой, удха шанартай мyрнyyдые тyyрээдэг гээшэб…
Дуушан ябахаяа дэлхэйдэ тyрoo хyм даа,
Дуушын наhан богони юм гэлсэдэг лэ даа,
Дууниинь дэлхэйдэ yлэдэг юм даа,
Дууhыень тандаа орхихолби даа…
– гэжэ Даша-Дабаа Мункоев бэшээ hэн. Д. Улзытуев, Д. Дамбаев хоёртол адли мyн лэ оройдоо 36 наhандаа yгы хyн (буряадаараа,
тэрэ аймшагтай 37 наhанайнгаа жэл дээрэ гэе даа).
Харин тиихэдэ Д. Улзытуев ямар холын хараа бодол оройдохоноо 8 мyрнyyд соо харуулжа шадана гээшэб. Шагнаябди:
Адар ехэ шулуун дээр
Алтаншье yзэг хиилээ hаа,
Аадар, мyндэр, hалхинда
Арилгагдан жэгдэрхэ.
Арад зоной сэдьхэлдэ
Арюун бодол таряа hаа,
Арбан сая жэлдэ
Ама дахан мyнхэрхэ…
Эдэ шyлэгшэдэй «алтан yгэнyyдынь» буряад арадай алтан абдар
соо «арбан сая жэлдэ» хадагалаатай байхань сохом!
Рахмет Шоймарданов «Шэлэгдэмэл yдэшэнyyдэйнгээ» олонхон
шyлэгyyд соо «ошохомни» гэжэ нyхэдтoo, уншагшадтаа, дyтынгoo
хyнyyдтэ дуулгажа, гэрээд yгэнyyдээ хэлэжэ байhан мэтэ…
Ошожош, бусажаш болохогyй
орон нютаг байдаг аа гy? –
хайшаашьеб ото тyхеэрhэндэл,
нам бэшэхэн сэдьхэлни.
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Yдэр бyри нэмэhэн мэтэ
yргэлжэ ошохо зooшэмни,
хоног бyри хороhон мэтэ
хогшожо абаашаха юумэмни…
Ошожош, бусажаш болохогyй
орон нютаг ябаха гэбэл –
орхихо хаб даа хамагаа:
хуби заяагаа, наhан hyyдэрээ.
Гансал
хайшаашьеб ото тyхеэрhэн сэдьхэлээ
хаанаш хаяха аргамгyй –
хилэ гаталха пайзаяа!…
Элеги
Зай, иигээд замхаашье гэлэй эдир наhан. –
Зyyдэеэ суглуулха халуун хаhа оролой.
Зyyдэншье гэжэ – сээжымни уутын оёорто
Зуун жэлэй тооhо дэбтээhэн бороо.
Бороо соогуур мэлмэрнэ бэхын дуhалнууд –
борбилоо шубуудай, хyнyyдэй хара мyрнyyд.
Бороогой hyyлээр Борьёо таламни дунгяаржа,
булагай эхиндэ yри бэыем наадхуулхал.
… Yри бэемни… oo, yри бэемни хожом
yтэлhэн абадаа элhэн yргoo бодхоожо,
наhанай утада жаргалтайшье нэрэ мартаhан
нарба сагаан намаяа тэндээ хааха…
Хожом… хожом – тyмэн жэлэй ошоходо,
хохимой тархимни таладаа сайгаад гараха.
Эржэн сагаан яhан аяга соомни
Энэ наhанаймни бадар –
балга бороо сэлсыжэ байхал…
«…яhан аяга соомни энэ наhанаймни бадар – балга бороо сэлсыжэ
байхал…»
…Аймшагтай, гунигтайшье yгэнyyд, теэд хайшаа ошохобши,
хyнэй наhан мyнхэ бэшэ, хэзээ нэгэтэ булта энэ дэлхэйhээ халин ошохобди. Ямар гyнзэгы, философско удхатай мyрнyyд гээшэб!!. «Yхэл,
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наhан тухай yдэр бyришье hанажа, ойлгожо, бодомжолжо байхада,
хyн тyрэлтэндэ муу бэшэ, туhатайшье байжа магадгyй», – гэжэ Далай ламашье хэлэhэн байдаг. Эдэ бyгэдые уншажархёод байхадаа,
энэ ёhотой талаан бэлигтэй, бэежээд байhан Поэдэй шyлэгэй мyрнyyд гэжэ ойлгохоор. Би дээрэ дурдаа hэм – Р. Шоймарданов зyрхэ
сэдьхэлээрээ ганса буряад поэт бэшэ гэжэ, бэшэ буряад шyлэгшэдтэ
оробол нэгэ ондоохоноор лэ бэшэдэг байhан гэжэ. Шyлэгyyдтэнь
yгын хооhон гоёолто гэжэ yгы, олониитын удхатай гэбэшье, yргэн
далайса абаhан мyрнyyд. Буряад хэлэнэйнэйгээ баялигые улам хурсаар удхалжа, олон олон ондоо аялга, хyгжэм нэмээнэ ха. Энэнь тон
hайшаалтай, энээгээрээ Р. Шоймарданов онсо илгаржа шадана.
Номойнгоо эгээ hyyлдэ «Шог» шyлэг бэшэнэ…
Юун дээрэ, юрэдoo,
бэшэгдээгyй гээшэб шyлэгyyд! –
елэгэр сагаан саарhан,
гарай аршуул,
гээгдэhэн автобусай билет,
гунхагар хуhанай yйhэн,
гар дээрэшье,
элhэн дээрэшье,
тэнгэреэршье hиидэгдээ мyрнyyд,
тангил инагай нюдэнэй сэсэгыдэ,
уураг тархидашье,
улаан зyрхэндooшье хадагдаа…
Ooрынгoo хуурсаг дээрэл
аржыса зурахань – yлoo.
…«Шог» шyлэг, харин бидэ энээнииень «Гуниг» гэжэ нэрлэхэ
байха хабди. Поэдэй наhан соогоо саарhан дээрэ орхиhон эгээ hyyлшынь мyрнyyд. Теэд… теэд… yнэн дээрээ болоходоо Рахмеднай
yнэхooрooшье ooрынгoo хуурсаг дээрэ hyyлшынгээ шyлэгэй hайхан
мyрнyyдые аржыса зуражархёод, энэ дэлхэйтэеэ, хyбyyн hамган хоёртоёо, нyхэдтэеэ, Борьёо талатаяа, Бyрэн-Хаантаяа хахасан хахасангаа ябашоол даа…
2011 он
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АЛТАН ДЭЛХЭЙГЭЭР АЯНШАЛHАН АЛДАРТА БYРЕЭ
Yнгэрhэн hалхитай хyйтэн yдэшын hyyлээр зooлэн намдуу
yглooгyyр боложо, шаргал улаан наран yyлэнэй хоорондуур энеэбхилhээр yндыжэ, yргэн ехэ газар дайдаар гэгээн гэрэлтэ yдэр дахинаа мандаба. Дошхон далайн даамай долгинууд эршээ бууража, даруу номгоноор эрьеэ эльбэхэдээд, hooргoo сухарина. Энэ шадар хyл
нюсэгэн, муухан хубсаhатай дунда наhанай индус хyн:
– Бурхан хаража, баялигhаа бага зэргэшье Далай намда хyртooлсэжэ, yлэн хооhон yхибyyдыем нэгэшье hаа садхаахагyй юм гy? –
гэжэ бодон, иишэ тиишэ шэртэн яаралгyйхэн гэшхэлнэ.
Yy, татай! Бурхан нээрээ биил хаш! Yгытэй индусай yгэлhые
дуулаhан мэтэ, yргэн ехэ далай хyл дорохононь yзэсхэлэн hайхан
бyреэ хаяжархёод байбал. Баярлаhан эсэгэ ухаа мэдээ алдахын наана
гэртээ гyйжэ ерэн, тэрэ бyреэгээ сэбэрлэжэ аршаhанайнгаа hyyлээр
хотын ехэ дэлгyyртэ шамдажа ошобо.
Энэ олзыень Тyбэд орон уруу худалдаа наймаа хэхэеэ ошохоо
байhан баян хyпеэс hайхашаажа, yнэтэйгooр худалдажа абаба. Иигэжэ, Энэдхэг оронhоо Hаса хото хyрэжэ ерэшэhэн бyреэ саашаа, хахад жэлэй болзор соо холын замда ябажа, Лавран Жууда мyргэхэеэ
ерэhэн сартуул ламын гарта дамжан орожо, мyнхэ саhата уулануудые дабажа, мyрэн далайн нюруунуудые гаталжа, холын хойто орон
уруу ерэhэн байгаа…
Монгол гyрэнэй хойто захаар, Байгал далайн хоёр эрьеэр буддын шажанай аргагyй дэлгэржэ байhан yе hэн. Гунзан уулын ара
yбэрэй адар шулуунуудтай жалга, hудалаар урдадаг дошхон долгито
Зэдэ голой зyyн юhэн hалаа гол горхонуудай эрьеэр зубшан hуудаг
монгол-сартуул зонойнгоо Гэгээтэй нютагта hая бодхоогдоhон шэнэ
дасанда холын аянhаа бусажа ерэhэн даяанша лама тэрэ бyреэгээ бэлэглэбэ. Дасанай алташа-мyнгэшэ дархан бyреэе алта-мyнгooр сэрьбэдэжэ, элдэб зyйлэй шyрэ, мyнгэ, торгон утаhа, хадагаар шэмэглэн
гоёожо, hайхан яачил болгожо шадаhан юм.
Тэрэ сагhаа хойшо хэдэн yе, хэдэн зуугаад жэлнyyд соо угсаата hудаhаяа унтаршагyйгooр сохилуулжа байhан арад зонойнгоо
Сартуул-Гэгээтэйн дасанда алтан яачил мyнгэн хyгжэм зэдэлyyлжэ
эхилhэн гэхэ. Yндэр тэнгэриhээ yршooгдэhэн орон дэлхэйдээ, нютаг
нугадаа yлзы жаргалаа эдлэжэ hуухынь тула Зэдэ голойнгоо зониие
маани мэгзэм, цам хуралда урижа, оршолон юртэмсын мyнхэ эрье
сээр эрьелдэн, хоридохи зуун жэлэй гуша гаран он болотор тэрэ
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бyреэ хyрэжэ ерэhэн тyyхэтэй. Бултанай мэдээжээр, тэрэ yеэрнай
«сан хэнгэрэг саашаа, сай эдеэн наашаа» гэхэ мэтэ оньhон yгэнyyд
совет засагай yедэ бии болошонхой, бурхан шажан буряад зонhоо
буляагдажа байгаа. Энэл багаар алтан сэрьбээтэй алдарта яачил
Гэгээтэйн дасанhаа хаанашье, хэндэшье yзэгдэнгyй, оро hэегyй yгы
болошобо.
Зай, иигээд yльгэр домогтол адли hайхан хooрooгoo энэ зэргээр
орхижо, саашань тон yнэн болоhон ушар, зyйлнyyд тухай хэлэжэ
эхилхэмни. Гэбэшье юун худал, хуурмаг юумэн байхаб, бyреэ гээшэ далайн оёорhоо абтагдадаг, тиимэhээ, нээрээшье, иимэрхyy нэгэ
аяншалга хэжэ Сартуул-Гэгээтэйн дасанда бии болошоhонинь лабтай байха. Харин дасанай hандаргагдажа, бурханай номуудай бутаргагдажа, галдагдажа, олон тоото yнэтэй сэнтэй зyйлнyyдэйнь жасын
зooри-зooшэ боложо, холо дyтын хото городуудаар хосорон hалажа
байхада, алтан сэрьбээтэй яачилай газарай габа руу орошоhон мэтэ
yгы болошоhонинь yнэн зyб юм.
…Гэгээтэй голhоо холошье бэшэ, нэгэхэн yндэр дабаанай саана,
суута Баян-Улаан тахиланта уулын зyyн хормойдо Дээдэ-Цагаатай
гэжэ нэрэтэй, дунда зэргын тосхон оршодог. Yни холо сагта Чингис хаанай сэрэгшэд бургажа хоноhон hyниин hyyлээр энэ дайдаар
yнгэрhэн юм гэжэ нютагай тyyхэ домогто хэлэгдэдэг. Бургажа байhан голые тэдэ сэрэгшэд Бургалтай гэбэ. Эртэ yглooгyyр аян замдаа
саашаа мордоходонь, yдэрэй гэгээржэ, сагааржа байhан голнуудта
Гэгээтэй, Цагаатай гэжэ нэрэнyyдые yгэhэн гэжэ нютагай yбгэд, хyгшэд домоглон хooрэлдэдэг.
Энэ Цагаатай нютагта ажалша бэрхээрээ айхабтар суутай,
ухаагаар дутуушаг Дэмбээ Балданов гэжэ хyн 1980-яад оноор yндэр наhатай боложо наhа бараhан юм. Нээрээ юм гy, али худал гy
– Дэмбэйн нялха yхибyyн байхадань, бадарлажа ябаhан монгол лама
харамсаараа, ехэтэ hайхашаажа, хажуудаа хубараг болгожо абажа
ябаха hанаатай, гэртэхинhээнь хyбyyень эреэд hалаагyй ха. Yгэжэ
yгэхэгyйдэнь хоро хyргэжэ жадхадаа. Ехээр yбшэлhэн хyбyyн hyyлдэнь толгой муутайшаг болошоо гэхэ.
Буряад аймаг, нютагуудаар жэгтэй мэдэлшэ, долёобортоо
домтой лама, бooнэр, миин юрын хyнyyдшье урдандаа байhан,
мyнooшье дайралдадаг гээшэ ааб даа. Мяхан шуhаараа минии тy
рэл болохо Дэмбэй абгамнай (Гончиг гэжэ хyндэ yргэгдэhэн эсэгымни тyрэhэн аха юм) hонин эди-шэдитэй, зyншэ-лyндэншэ байhаараа
гэнтэ нютагаархинаа гайхуулба. «Совет засаг унаха, колхоз тараха
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юм. Гэгээтэймнай дасан дахинаа мyндэлхэ. Сайхан даа, сайхан!..
Бyреэ, бэшхyyр yлеэхэ даа», – гэжэ байжа айлаар яриха, «гyy-гyy!» –
гэн, дасангай хyгжэм-дуунай инструментнyyд дээрэ хургануудаараа
наадажа байhандал харуулха. Хyн зон гайхабашье, ехэтэ тоодоггyй
байhан гээшэ. Энэмнай хори-гушан жэлэй саада, 1970-аад оноор болоhон ушар юм.
Нёдондо намарай октябриин 18. Yнгэрhэн hалхитай хyйтэн yдэшын hyyлээр зooлэн намдуу yглooгyyр боложо, шаргал улаан наран
yyлэнэй хоорондуур энеэбхилhээр yндыжэ, Гэгээтэйн газар дайдаар
гэгээн гэрэлтэ yдэр дахинаа мандаба. Шэнээр баригдаhан Сартуул-Гэгээтэйн дасан энэ yдэр бурханай номой ёhоор арамнайлагдаха боложо, энээн уруу Зэдэ голой нютаг нугаhаа буряадууд барандаа
шахуу найман зyгhoo нэлхыжэ байгаа hэн. Эрьехэ наран гэжэ байха.
Yнэн юумэн yнooрoo тодорхо гэжэ байха. Теэд нээрээhээ, «гyy-гyy!»
гэhэн абяа хyгжэм дасанай байшан сооhоо дуулданал!! Шагныт,
нyхэдyyд, hайса шагныт! Энэ hайхан бyреэ, бэшхyyрэй, даарамба,
хонхо хэнгэрэгэй аялгануудые! Байзагтылши?! Аяар жараад жэлэй
саана, хёморгооной сагта yгы болошоhон алтан яачил эндэ дуулалсана бэшэ гy? Зyб! Буряад-монгол арад зоной эгээ томо дасануудай
нэгэн болохо, алтаар шэмэглэгдэhэн дугангуудтай, наян тохой Майдари бурхантай байhан Саартул-Гэгээтэйн дасанай олон yнэтэ зyйл
нyyдhээнь, бурхан бyтээлнyyдhээнь ори гансаараа yлэжэ шадаhан
бyреэ-яачил дуулалсана лэ!!
Теэд хаанаhаа энэмнай гаража ерэбэ гээшэб?
Уншагшад, таанад бy яарагты. Би hyyлдэнь хуу тайлбарилжа,
хooрэжэ yгэхэб, харин мyнoo, намарай энэ игаабари дулаан yдэр,
найрта ерэhэн хyн зонтой сугтаа, элинсэг хулинсагайнгаа, арадайнгаа жама, ёhо заншалые сахин, дурсан, мартаhанаа hэреэжэ, сагаан
эдеэнэйнгээ дээжээр алтан дэлхэйдээ, Хангай сабдагуудайнгаа эзэдтэ гэжэ сэржэм сyршэжэ байхыень хаража, сэлгеэ уужам сээжэ соохи
сэдьхэлээ хyдэлгэлсэн, наманшалалсажа байлсаял!..
Yдэ багаар хуралай дyyрэхэдэ, баярай суглаан эхилжэ, Зэдэ голой hyзэгтэйшyyлэй тyрyyлэгшэ Дамдинжаб Сосоров эхитэй, саа
шаа Пандида-хамба лама Мyнхэ Цыбиков, Гэгээтэйн дасангай
ламхай Балдан Жамсуев гэгшэд халуун баярай yгэнyyдые айладхаhан байнад. Олон тоото ажахынуудай, гyрэнэй ба арад зоной алта
мyнгэнэй туhаламжаар дасанай бодоhон тухайнь эндэ хэлэгдэхэдэ,
эрэ хyнyyдэй талаhаа эгээ ехэ мyнгэ yргэhэн Дээдэ-Цагатайн Галсан-Нима 5 мянган тyхэриг, эхэнэрнyyдэй талаhаа энэл нютагай
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Доржо-Ханда Содбоева 2 мянган тyхэриг тус тустаа yргoo гэжэ соносхогдоо hэн. Эдэ дурсагдааша хоёрой ехэ yргэл хэhэн тухай аймагай радиогоор хэлэгдэжэ, «Бyрин -Хаан» газетэдэшье бэшэгдээ. Мyн
октябриин 24-дэ «Буряад yнэндэ» толилогдоhон байна hэн. Бидэшье
саашадаа эдэ хоёртой yшoo уулзахабди…
Хэдэн зуун хубарагууд ба ламанартай байhан хуушан Гэгээтэйн
дасангай юрэдooл гурбахан хyниинь мyнoo сагта амиды yлэhэн байжа, шэнэ дасанай бодохые yзэбэ гээшэд. Эдээниие дурдаха дурамни хyрэнэ: Жэмбэ Норбоев – Баруун Наринhаа, Галсан Цыремпилов – Дээдэ Yшooтэйhoo, хари 21 наhа хyрэтэрoo хyреэндэ байжа,
гэбшэ зиндаатай болоhон, мyнoo 83 наhатай, тугаарай дурдагдааша
Галсан-Нима хyндooр yбшэлжэ байhан хадаа эдэ нyхэдтэеэ хамта
багша-ламанарайнгаа бурхан, шэрээнyyдэй бyтээд байхыень хоёр
нюдooрoo хаража шадаагyйнь харамтай ха.
…Зай, мyнoo 1930 гаран оноор гэнтэ Гэгээтэйн дасанhаа yгы
болошоhон бyреэ-яачилаа мyрдэжэ гараябди. Сагайнгаа ерэхэдэ
саhаншье хайладаг. Эндэ ушарынь иимэ юм. Дасанай hандаргагдажа, хаагдажа байхада, алталhан бyреэе харуулшанинь хулуужа абашаhан байба. Ooрoo Гэгээтэйн байhан, зyгooр хара hанаа гаргаhан
хyнэй нэрыень, мэдэжэшье байгаа hаа, мyнoo дурдаад яахабибди.
Гэбэшье «жаргалай yгыдэ зоболон тyhалба» гэжэ хэлсэдэгтэл, энэ
харуулшанай «туhаламжаар» оро хирэгyй ошохо байhан яачил орон
нютагтаа yлэшэhэн гээшэ. Тэрэ харуулшамнай хулууhан зooриеэ
Дээдэ-Yшooтэйн монгол Самбу ламада 500 тyхэригooр худалдаhан
байна. Энээнhээ хойшо яачил дахинаа ухаанайнгаа гyйдэлooр, сэдь
хэлэйнгээ эрмэлзэлээр сэбэр сэхэ лама, хубарагуудай гарта нягтаар
хадагалагдажа ябаhан, хyгшэржэ наhа барахынгаа урдахана бэе
бэедээ тэдэнэрнай гэрээд yгэеэ, тангаригаа yгэлсэжэ, саашань дамжуулалсаhан гээшэ.
Дээдэ-Yшooтэйhoo яачил дахинаа Баруун-Гэгээтэйн голдо, тэндэхи амбаа – Шараб увайда yгтэhэн байна (Зэдэ голоор лама, хубараг
ябаhан хyнyyдые амбаа, увай, заавай гэхэшэлэн хyндэлжэ нэрлэдэг).
Шараб увайн наhа барахада Цагатайн Доржо увайда дамжуулагдаhан болоно. Энээнэй hyyлээр яачил ходо Цагаатайда байжа, Доржо
увайhаа Сымба ламада, саашаа Дампил заавайда yгтэhэн болоно.
Yеын yедэ хайшан гэжэ алтан яачилые нютагтаа байлгажа, эндэhээ газаашань гаргахагyй тухай Дампил заавай Чойдним увай хоёрой арбаад жэлэй саана нэгэтэ хooрэлдэжэ байхыень шагнаhан тухайгаа hyyлшынь хyнэй hамган, тугаарай дурсагдаhан Доржо-Ханда
312

Содбоева намда хooрoo hэн. Хоёр увайнар Буряад ороноор дахинаа
бурхан шажанай дэлгэрхэ, дасан дугангуудай бодохо-yндыхэ тухай
яажа тиихэдэ мэдэхэ бэлэй…
Хёморгооной хатуу жэлнyyдтэ хуу барандаа тyрмэ-шорон,
хинамжа, доромжолго гээшые садатараа yзэhэншье hаа, Совет засагые зонхилогшодhоо айнгyй, yнэтэй сэнтэй алтан яачилые нюужа абажа ябаха гээшэмнай hонин даа! Жэшээнь, Чойдним увай
тушаалгада абтахагyйн тула тэрьедэжэ, нэгэ yеэр хада уулын хабсагайн нyхэндэ, yдхэн тайгада балгааhан соо хоргодожо байhан
гээшэ. Хобдог хобууша хyнhoo боложо, байраа мэдэгдэжэ, баригдаха болоходоо зугадажа саашаа ошоhон аад, хyл руугаа буудуулжа, моритой хyнyyдэй хyсэжэ хажуудань ерэшэхэдэ, хyлhoo гоожоhон шуhаараа нюур толгойгоо будаад, yхэhэн мэтэ хyдэлэнгyй
хэбтээ ха. Нэхyyл зонууд: «А-hаа гэжэ, Чой-Жалсанай хара муухай
Чойдним одоо хосоржо hалаба гээшэш!» – гэлдэн, моринhоошье
буунгyй, сугтаа балгаан соо хоргодоод байhан нyгoo нyхэрыень
барихаяа харайлгалдажа саашаа ошоhон юм хаш. Гайтайхан даа!
Нэгэ нютагай зонууд байгаад энэ хёморгооной сагта иимэ ехэ хоёр
анги зонууд болошохо гэжэ! Нэгэнь нэгэеэ буудажархихадаа, хyниие бэшэ, гахай, нохой буудажа байhандал аашалжа байха гэжэ!
Энээние хyнэй ухаагаар ойлгожо абамаар бэшэл байна даа! Hyyлдэнь Чойдним увай Доржо-Ханда hамгантаяа сугтаа хинамжада
гаргагдаhан байна.
Муу мугжууе yзэhэн Чойдним увай элдин дэлхэйн энгэр
дээхэнyyр аяншалааша энээхэн алдарта яачилые хyгшэржэ yтэлooд байhан Дампил заавайhаа абахаар бэлэн байhан аад, шархатаhан хyлoo хабдажа, ойро зуура шангаар yбдэжэ, ooрoo тэрээнhээ
тyрyyлжэ Диваажанайнгаа орондо мордошоhон. Тиин Дампил заа
вайhаа яачил Галсан-Нимада дамжаhаар хyрэжэ ерэшэбэ. Харин
энэ хyнэй hyyлшынь 7-8 жэлэй yедэ гунгарбаа соонь, бурхадай саагуур хадагалаатай байhан яачилые ooрэйнь олон yхибyyдэй, ашанар
зээнэрэй нэгэнииньшье харахаhаа байха, дуулаа-мэдээшьегyй байhан байна. Хуушан Гэгээтэйн дасанай hyyлшын хубараг, хэбтэриин
болошоод байhан Галсан-Нима дасанай шэнээр бодоогyй hаань, яачилые хэндэ дамжуулжа yгэхэ байгаа гээшэб? Одоо бy мэдэе!
Бурхан нээрээ биил хаш. Буян нyгэл хоёрые тааруулжа шадажа,
байдалай хэдышье буруу сагта Баруун-Гэгээтэйн сартуул дасандаа
бyреэ-яачилыень бусаалгажа шадабал гээшэ. «Ooрынгoo нютагта
яhаяа орхихо, хyнэй нютагта нэрэеэ орхихо», – гэдэгтэл, дасанай
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арамнайлагдахын урдахана Галсан-Нима алдарта яачилые аюуша
hайхан хадагтайгаар нютагтань харюулhан гээшэ.
Иимэл даа энэ яачилай тyyхэ. Зyншэ, лyндэшэ Дэмбэй абгайн
заяагаашаар, алтан сэрьбээтэй бyреэ-яачилай аялга hайхан дуун хэтэ
мyнхэдoo зэдэлжэ, зэрэлгээтэhэн Зэдэ голойнгоо зyyн юhэн голоор
ажаhууhан сартуул арад зоноо хурал, цамай нааданда урижа, дуудажа байха бэзэ гэжэ тон найдагдана.
Хyндэтэ уншагшад, энэ дээрэ дурсагдааша Галсан-Нима гэжэ
хyн минии эсэгэ юм гэжэ хooрooнэйнгoo тyгэсхэлдэ таанадтаа дуулгаhууб.
1992 он

ХУРАМША ХУБЛИ
1. БАРИМТАТА ТYYХЭ
Yни болоhон ушар… Эндэ тyyхын хуудаhа ираха болохобди…
1728 ондо, манай Зэдэ голhоо тиимэшье ехэ холо бэшэ, Хяагтаhаа зургаан модоной Бура гэжэ газарта, Орос ба Хитад гyрэн хоё
рой хоорондо хилэ татаха гэhэн хэлсээн (договор) баталагдаhан гээшэ. Харин hyyлдэнь, 1750-60 жэлнyyдhээ эхилжэ Орос сагаан хаан
орос хасагуудайнгаа дуталдахада, энэ хэрэгтэ Монголой хилэ зубшажа байhан Сэлэнгын монгол-буряад найман эсэгын угсаатан отог
зонуудай зарим тэдыень хасагай албанда дурадхажа гэхэ гy, али
татажа эхилhэн байна. Харин энээнэй урда жэлнyyдтэ хасаг албанда монгол угсаатан зониие абахаяа Сагаан хаан айдаг байгаа. Абахадаашье тyрyyшээр найдаагyй дээрэhээ, ород хасаг сэрэгшэдтээл
адли сахюур буушье yгэнгyй, миин лэ oohэдыйнь годли ном зэмсэгтэеэ ябахынь зyбшoohэн ха. Хэзээ hyyлдэ буряад хасагуудта сахюур
буушье yгтэжэ, отогоороо yлэhэн зонуудтаа ороходоо албан тyлбэриhoo сyлooлэгдэжэ, тэдээнэй ажабайдалыньшье hайжаржа, орос
хасагуудhаа дутуугyй эрхэ сyлoo, байдалтай боложо эхилээ hэн хаш.
Тиимэhээл Yшooтэйн адагай баруун гарта нютагтай табангууд солотой уряанхай яhанай табинай хасаг-дарга Банзар Боргоной хyбyyн
Доржо тyрyyшээр Хяагта хотодо (Троицкосавскада) hуража, hyyлдэнь аяар хаана холо байhан Казань, Санкт-Петербург хотонуудта
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ном hургуулияа yргэлжэлyyлжэ, буряадаймнай тyрyyшын эрдэмтэн
боложо гараа hэмнай даа.
Тэрэл yеэр Цагаатайн голой отог буряад зон хоёр тээшээ хубаар
жа (тиимэ зарлиг Сэлэнгын степной думын ноёд сайд гаргаhан байгаа
юм бэзэ), урдахи хахад талынь эрэшyyл хасаг алба хэхэ ёhотой, хойто
талаархидынь, Монголой хилэhээ бага зэргэ саана байгаашадынь, урданайхидаал адли отог байдалаараа yлэhэн байна. Тиимэhээ ажабайдалаараа хоёр ондоо боложо таhаршаhан голойнгоо тэрээхэн хилэ болохо yндэрхэн шобхо хада дээрэ, yни удаан саг соогуур алба хэжэ ябаhан
хyбyyдыень нютагайнь уулануудай эзэдэй харалсажа байхыень гэжэ
(hанана бэзэт, тэрэ yедэ хасаг хyбyyд аяар 25 жэл соо алба хэхэ ёhотой
байгаа гэжэ!) эсэгэ, yбгooнэрэйнь хyсooр тэрэ холо сагта бодхоогдоhон
Хасаг-субарга yни удаан саг соо эмдэржэ, hалажа байhанаа, hyyлэй
yедэ, сагай хубилхада, шэнээр заhагдажа, мyнoo манай нютагаархид,
хэн-юун гэжэ илгаагyй, бултааран тахидаг болонхой юм.
Тyyхын хуудаhа саашань ирахада, Орос, Хитад гyрэнэй хоо
рондохи хилэ татагдахада, тyрyyшээр Хяагтаар дайруулан баруун
тээшээ «Харцаа» хyрэтэр (мyнooнэй Захааминай аймагай Харацай
нютаг) 13 харуулай байра (погранзастава) табигдаhан байна.
…Эгээ мyнoo эндэхэнэ минии дээрэ дурсааша Хyбли гэжэ хyнэй
нэрэ соло гаража ерэшэнэ. Юуб гэхэдэ, тэрэ yедэ «Харцаа» гээшэ
ехэ холо, балар дyлии, ой модото газар дайда байжа, тэрээн уруу
хасагууд алба хэхэеэ дурагyй ошодог байhан ха. Тиигэжэ байхадань,
Хурамша Хyбли гэжэ хасаг «Би тэндэ ошожо алба хэhyy» гэжэ hайн
дураараа тэрэ зууха руу ошожо, hайн гэгшэ албаяа хэжэ, hyyлдэнь
hooргoo бусахадаа, баян дэлгэр Зэдын сагаан талые hайхашаажа,
энээхэн багаар тогтожо, байршаха байна гэжэ hанан, манай Цагаа
тайн голые шэлэжэ, тэрэ yедэ Сэлэнгын баруун талын хасагуудые
мэдэлдээ абажа байhан Содномпил атаманда энээнээ мэдyyлбэ гээшэ. Тэрэ атаман Цагаатай нютагта байршадаг байhан, тосхоноймнай баруун тээхэнэ мyнooшье болотор «Атаман нуур» гэжэ хонхосог
газар бии юм. Минии багада тэндэ багахан нуур байгша hэн, хэды
оло дахин yетэн нyхэдтэйгoo тэндэ шунгаа, эрье захаарнь наадажа
yнгэргэhэн гээшэбиб, харин мyнoo (халаг!) хатажа yгы болошоол
даа. Сохом хоёр зуу гаран жэл соо байhан нуур, минии мэдэхээр
наhан соо yгы болошоходоо, мyнoo yеын экологи гээшын иитэрээ
муудажа байhыень гэршэлжэ байhан юумэн бэзэ!..
Содномпил атаман гээшэ ехэ баян хyн, 999 адуутай байhан гэжэ
нютагай yбгэд, хyгшэд домоглон хэлсэжэ байhан. Тэрэ адуугаа 1000
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толгой яажаш болгожо шадаагyй, болгожо абахадань тэрэ зуурандаа нэгэ адууниинь хосороод лэ байха: шоно барижархиха, али yгы
hаа ондоо нэгэ шалтагаан олдоод лэ байха. «Атаман нуур» гээшэ
адуунуудай хyлhoo хонхосог болоhон нуур гэлсэгшэ (адуугайнь
байра байhан ха, зарим хyнyyд адуугаа тэндэ уhалдаг байhан гэлсэдэгшье). Зунай сагта аймшагтай олон адуун hyрэгэй баруун Яргайта
хада руу улаан тооhо бурьюулан уhанда орожо ябаhыень нютагай
зон харажархихадаа, гол уhа бузарлахаhаань урид гэжэ гyйдэлooрoo
ошожо уhаа абадаг байгаа.
Содномпил атаманиие зон хyндэлдэг, ехэнхинь айдаг байhан
хаш. Эндэ нэгэ жэшээ дурдаhуу. Yргэн Yшooтэй голой зон баруун
тээхи Балдан-Брейбун Сартуул-Гэгээтэйнгээ дасанда ошоходоо, Цагаатай нютагые хyндэлэн гаража ошодог байhан. Тиихэдээ харгынь
атаманай гэрэй тээ урдахануурынь байhан хада, мyргэлдэ ошожо
ябаhан улад нютагуудай хоорондохи хилэ болохо Аятын дабаа руу
буужа ерэмсээрээ малгайгаа толгойhоо буулгажа, атаманай гэр тээшэ харан-харан, аяар хаана холо байhан баруун урдахи Бэлын саана
орон оротороо ходо дохилдоhоор yнгэржэ гарадаг байгаа.
Сонгоол угтай Содномпил атаманай yри саданар (Ухин тайшаа
гай зарлигаар манай нютаг уруу ерэhэн байжа болоо) Цагаатайда
яhала бии (минии наhанай нэгыень мyнooшье «атаман» гэhэн дабхар нэрээрнь зон нэрлэжэ байдаг). Yеэрнь дамжажа ерэhэн атаманай
hэлмэ hургуулиин музейдэ хадагалаатай байhанаа, hаяын жэлнyyдтэ
хулгайда ороо гэжэ дуулдаа hэн.
Зай тиигээд, хасаг Хyблиин энэ атаманда ерэжэ: «Танай нютагта
байршаха дурамни хyрэнэ», – гэжэ зyбшooл эрижэ байхадань, атаманай хажууда байлсаhан ехэ мэдэлшэн бoo али лама гy: «Энэ хyниие
нютагтаа бy байлга, энээнээш уг хожомынь голоорнай шара зyгыhoo
дутуугyй олон боложо yдэхэ хyн байна», – гэhэн ха. Зyгooр атаман
ooрынхеэрээ боложо, хари газарай хyбyyндэ зyбшooлoo yгэhэн.
Yнэхooрooшье, мyнoo сагта Хурамша Хyблиин угтан (долоон hалаа) шара зyгыhoo дутуугyй олошоржо, Цагаатай нютагай гурбанай
нэгэ хубинь шахуу олон боложо yдoo юм (бишье эжынгээ талаар энэ
угайхиб). Хyбли угаа залгуулха долоон хyбyyтэй байhан, yнэн дээрээ
ooрын зургаан хyбyyтэй байhанаа, тоогынь должор бэшэ «долоо»
болгохо гэжэ ехэ басаганайнгаа хyбyyе нэрэдээ оруулhан ха.
Хyблиин хэр зэргэ ехэ зиндаатай хасаг байhаниинь мэдэгдэнгyй yлэшoo, гэбэшье, энэл хyн Содномпил атаманhаа айдаггyй, эдэ хоёр бэе бэеэ
ойлголсодог, хyндэлэлсэдэг байгаа. Айлгахаhаа байха, атаман ooрoo
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Хyблиие хyндэлдэг байhан. Эндэ нэгэ жэшээ. Нэгэтэ yдэрэй дyyрэнтэжэ,
харанхы боложо байхада, хэн бэ даа газаань хyрэжэ ерээд, «Нохойгоо
хоригты!» гэжэ хашхарhан ха. «Энэ орой болоhон хойно Хyблиhаа ондоо хэн байхаб, ошожо мориень абагты», – гээ hэн ха гэрэй эзэн.
Хyблиин бyри саашанхи уг гарбалыень малтажа, бэдэржэ
эхилэебди. Энэ хyниие Хурамша Хyбли гэhыемни hанана бэзэт?
Хyбли гээшэ Хурамша нютагhаа уг гарбалтай байhан, тэндэhээ
ерэhэн, тиимэhээ Зэдэ голоор угайнгаа нэрэ алдангyй ябаhан хyн
гэжэ бyри yнидэ намда нютагайм нэгэ yбгэжooл хэлэжэ yгэhэн юм.
Тиимэhээ би, yни холо сагта манай Цагаатайда нютагжашаhан энэ
хyнooр hонирхожо байха yедoo таниха мэдэхэ байhан, республикэ
соогоо яhала мэдээжэ Хурамша нютагай хоёр хyнyyдhээ hурагшалхадамни, тэдэмни тyрyyшынхиеэ дуулажа байhанаа мэдyyлээ бэлэй.
Мэдэжэ, ойлгожо, нютагайнгаа наhажаал зонуудhаа hурагшалхыень хyсэхэдэмни, нэгэниинь ехэтэ hонирхожо зонhоо hурагшалhан,
теэд юуншье мэдэгдэнэгyй гээ hэн даа.
Мyнooнэй Ивалгын аймагта оршодог Хурамша нютагай ехэнхи зон «Бидэ Байгалай захаhаа (Эрхyyhээ) наашаа зooжэ ерэhэмди,
эхирэд угсаатан зомди» гэлсэхэ. Магадгyй, магадгyй. Харин, минии
hанаашаар, Хyбли ooрoo эхирэд угай бэшэ, сартуул угай хyн байhан байха. Би тиигэжэ hанаха байнаб. Юуб гэхэдэ, Монголдо сартуул угай хурамша отог зон байhаншье, зариманиинь hyyлдэ наашаа
гаража ерэhэншье гэжэ тyyхын номууд сооhоо гэршэлэгдэнэ. Тэрэ
холо сагта, аяар 300 жэлэй саана, зyг-зyгхэн Ара Монголой дайда
руу ерээд байhан зон тиимэ хайша хамаагyй мэдэгдээ, танигдаагyй
зоной дунда байршадаггyй, бултааран шахуу айл аймаг, угсаатан
зоноороо нэгэл газарта сугтаа байха дуратай байhан гэжэ мэдэебди.
Тиимэhээл Хyбли гээшэ сартуул-сонгоолнуудайнгаа дунда ябаhан,
алба хэhэн, байршаhан гэжэ мэдэе. Магад, нэгэ hалаа угтан зониинь,
yнэхooрooшье, Хурамша нютаг уруу ерэhэншье байжа болоо аалам?
Тyyхын хуудаhа иража байхада, «Сайн хаанай самаргаанай,
Бошогто хаанай буhалгаанай» yедэ Халха Монголой дайдаhаа Ара
Монгол уруу, Гунзан хадын ара гэзэг дайда руу нyyжэ ерэhэн зоной олонхинь Саяан уулын хормой болохо Байгал шадарай дайда
хyрэтэр ошоhон аад, hyyлдэнь тэндэhээ, буу зэмсэгтэй ород хасагуудай баруун тээhээнь олоороо ерэжэ захалхада, тyрюулхэдээ, али
тэдээнhээ тойборхоходоо гy, наашаа, hooргoo гаража ерэжэ, Сэлэнгэ мyрэнэй баруун дайдаар байршажа, hyyлдэ зариманиинь заха холын Захаамин хyрэтэршье ошоhон.
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Yшoo саашань энэ Хурамша Хyбли тухай хэлэхэ гэхэдээ, би
ooрoo ooрыгooшье гайхаhаар, толгой соомни yнихэнэй байhан,
нэгэ hонин, хаана хэзээ, хэнhээшье дуулагyй юумэ саарhан дээрэ
тyрyyшынхиеэ бэшэхэмни гээшэ!
…Эрдэмтэд оло дахин сартуул угсаатан зон гээшэ хаанахи, хаанаhаа гаража ерэhэн зонууд бэ гэжэ шууялдадаг юм. Олонхинь Монголой баруун захадахи Сарата уулын хормойhоо гэлсэдэг (тиимэhээ
сартуулнууд гэжэ нэршэhэн), нyгooдyyлынь – аяар хаана байhан Дунда Азиин Хиваа гэжэ yндэр нэрэ солотой газар дайдадахи Хорезм
шахын мэдэлэй зон байhан аад (мyнooнэй хойто Афганистан, Туркменистан, Узбекистанай газар дайда ха), Чингис хаанай богоол
нууд боложо наашаа асарагдаhан зонуудшье гэлсэдэг. Магадгyй,
магадгyй. Теэд yнэхooрoo, ХII-ХIII зуун жэлнyyд болотор сартуул
зон, Сартуул гyрэншье гэжэ тэрэ дайдаар байhан байна ха юм (!),
энээнииень тyyхэ гэршэлнэ. Би гэхэдэ ooрoo энэ хоёрдохи талын
эрдэмтэд тээшэ бололсожо, Зэдын сартуулнууд гээшэ Дунда Азиин
зон гэжэ hанагшаб. Мyнoo холижо, хамтаржа, ямархан боложо байгаа юмбибди, харин 300-400 жэлэй саана (Монголhоо наашаа ерэжэ
байха сагтаа) сартуул зонууд монгол-буряад зонhоо бага зэргэшье
hаа, илгаатай байгаа бэшэ аал? Тиимэ байха.
Юундэ теэд, hаяхана болотор шахуу олонхи сартуул зон зээрдэ
мори унадаггyй, улаан эмээл тоходоггyй, улаан шуhа эдидэггyй байгааб? Гайхалтай?! Ошожо ошожо, буряад монголшуудай мяха-шуhан
гээшые, одоо гэжэ, дээдэ захын эдеэ хоол гэжэ нэрлэжэ байхада!? Харин зээрдэ зyhэтэ мори гээшэ адуун hyрэг соо эгээ олониинь байдаг
бэшэ аал? Иимэ зyhэ yнгэтэй мори унажа ябахаа бэшyyрхэжэ байха
зон гээшэмнай баhа хайшаахан бэ?
Зэдэ голой юhэн hалаа угтан, зон yни холоhоо нааша «Баруун сартуулнууд», «Зyyн сартуулнууд» гэжэ илгаржа байдаг. Юундэ найма,
долоо, арба бэшэ, харин юhэ гэhэн тоо юм гэхэдэ, Зэдэ гол уруу хойто yндэр Хамар-Дабаанhаа юhэн голнууд эхиеэ абажа урдажа ерэдэг
юм байна. Эдээнэй нэрэнyyд: Инзагата, Yчooтэй, Цагаатай, Гэгээтэй,
Нарин, Бургалтай, Алцаг, Тори, Армаг. Дyрбэниинь, тэдээнэй тоодо
Цагаатай нютаг, «Зyyн сартуулнууд» боложо хубаардаг.
Зэдын баруун сартуулнууд соо «Yндэр хамартад» гэжэ бyлэг зон
урда сагуудта илгаржа байhан байна. Тэдэ yнэхooрoo буряад монголшуудтал адли няапагар бэшэ, yндэр, мэрхэгэр хамартайнууд байhан, мyнooшье олоор дайралдадаг. Тиигэжэ байхада, зyyн сартуулнуудай тоодо ородог минии эсэгэшье мэрхэгэр, бyргэд томо хамар318

тай байhан. Теэд, yнэхooрoo, тиимэ хамар гээшэ одоо Дунда Азиин
ба Кавказай зонуудта байдаг бэшэ аал? Намайешье томо хамартай
гэлсэдэг, yшoo тиихэдэ, yhэ нооhондоо, hахал hамбайдаа даруулшаhан хyниие таниха, мэдэхэ зон нэгэтэ бэшэ «Ши, сохом, буряад
бэшэ, «моджахед» гээшэш» гэжэшье наадалдаг юумэд. Эгэшыемни
таджик, туркмен hамгадтал тон адлиш гэдэг. Харин нютагаймни,
мyнoo городто ажаhуудаг нyхэрыемни, нэгэшье хyн буряад гэдэггyй,
«ши узбекши» гэхэhээн бэшэ. Тиимэhээ заримандаа hанахаш: «Магад, маанадай шуhан соо тэрэ холоhоо холо yедэхи элинсэг хулинсагаймни шуhанай yлэгдэл yлэhэн байжа байгаа аалам?». Бэдэрээ hаа,
yшooшье энэ тэрэ илгаанууд гаража ерээд лэ байдаг ха...
Хори буряад арадай урданай yеын гэлсyyлдэг дуута-суута «Наян
Наваае» би монгол-буряад сартуулнуудай зохёоhон дуун гэжэ hанагшаб. Энэ бодомжолгоёо баhа тон тyрyyшынхиеэ хэлэжэ, бэшэжэ байнам, хори угсаатан зон, али тэрэ талые баридаг эрдэмтэд
эндэ «сухалдажашье» магадгyй, теэд би yшoo дахин hануулhуу – би
эрдэмтэн бэшэ, уран зохёолшонби гэжэ, – hанаhанаа бэшэжэ байнам. Теэд «Наян Наваа» гэжэ нэрэтэй газар дайда Дунда Азида
байха лэ! Мyнooнэй томо географическэ атлас-карта дээрэ бэдэрээ
hаа, таанадшье oohэдoo оложо шадахалта. Тэрэ холо сагуудта хори
угсаатан зон тэрэ дайда хyрэтэр хэн нэгэнэй албатан зониинь боложо ошоhон гэлсэдэг (ехэнхидээ эндэ Балжан хатантай холбодог).
Мэдэхэгyй даа. Ямар хyниие дахажа аяар хаана холо байhан Хиваа
гyрэн уруу ошобо гээшэб хориинхид? Энээниие hайн ойлгожо байhан заримашуул «Наян Наваа» гэжэ нэрэтэй газар Монголой баруун
захада бии юм, тэндэл энээхэн дуун мyндэлoo гэжэшье хэлсэдэг. Магад, али бyри yни сагта, Чингис хаанай сэрэг зон бололсожо ябаhан
нэгэ бyлэг хориинхид Хорезмын шахай мэдэлэй газарта yлэшэhэн
байжа, хэзээ hyyлдэ наашаа гаража ерэжэ, hyyлдэнь тэдээндэ харша байhан тэрэ дайдаяа домоглон-дурсан дуулажа ябаа гэжэ гy? Би
yнэншэхэгyй байнаб.
…Баарhад, сартуулнууд, Чингис хаанай урдаhаа эзэргyyсэжэ бодоhондоо гам хайрагyйгooр алуулhан, гyрэн тyрoo алдаhан, тyyхэтэ номууд соо хэлэгдэhэнэй ёhоор hаа: «Сартоулай ниислэл Yргэнчэ хото yхээрээр дyyрэжэ, хотын гудамжа шуhаар урдаhан; монгол
сэрэгyyд шуhа нюжooр худхалдаhан эд зooриие абахаяа жэрхэжэ,
Амуу мyрэнэй (Амударья) хаалтые сyмэ сохижо, бултыень yерэй
уhанда урадхуулаа ха. Монгол зэрлиг сэрэгшэд сартоулнуудай газар
дайдыень yнэhэн тоборог болгожо, элдэб гоё hайхан байшангууд
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ба хэрэм хоройнуудые бута сохижо hандаргаажа, тэдээндэ хэрэггyй, туhа хyргэжэ шадахагyй, yлyy yргэ аматан болохо yлбэр yбшэн
зон, yбгэд хyгшэдые гам хайрагyйгooр алажа, басагад эхэнэрнyyдые
хyсooр эдлээ ха. Yлэhэн зониинь газар дээгyyр таража yгы болоо…
Амидыгаар yлэhэниинь гэхэдэ, арай шамай арбан тyмэн болохо юм
гy, али yгы гy... монголшуудта хэрэгтэй, туhатай болохо эрдэмтэд,
алташа-мyнгэшэ дархашуул, урашуул ба адууhа малыень харууhалжа байха yхибyyд, hамгад yлoo ха. Монголшууд багашуул хyyхэд,
хyбyyдые, ехэнхидээ нарай нялха yхибyyдые дуратайгаар oohэдтoo
абажа, олоорнь зyyн зyг уруу ябуулдаг байгаа, юуб гэхэдэ, эдэ эдир
залуушуул ерээдyйн сагта монгол угсаатаниие олошоруулха байха
гэжэ. Тиигэбэшье, ухаа орошоhон, томо болошоhон хyбyyдые,
эдэнэр яагаашье hаа ерээдyймнэй дайсад болохо гэжэ hанахадаа, Хиваа дайдаар хэрэглэдэг сартоул тэргын мooрэй тэнхлэгэй yндэрooр
хyбyyдэй yндэрые хэмжэжэ, тэрээнhээ набтар багашуулыень богоол
болгон орхижо, yндэрнyyдыень аханар эсэгэнэртэнь адли тооложо,
тэрэ зуурандань сабшажа аладаг байhан…».
Тиимэhээ арай шамай амиды мэндэ yлээшэ тэрээхэн сартуул
эдир хyбyyд, бэреэдyyд, тэдээндэ танигдаа мэдэгдээгyй, нюдэндэньшье yзэгдoo харагдаагyй холын холодохи зyyн зyгэй, хооhон сагаан тала дайда руу yхэр мал шэнги туугдажа асарагдашоод байхадаа, юундэ тэрэ hайхан, дулаанhаа дулаан, сэсэрлиг жэмэстэ модоор
надхажа байдаг тyрэл нютагаа hанажа, гуниглажа ябахагyйб даа.
Тиимэhээл байтараа, «Наян Наваа» гэжэ дуун Монголой нэгэ талада мyндэлжэ, дуулагдадаг боложо, ябан монгол дуунай аялгатай
холболдошоhон гэжэ мэдэебди. Ондоо юун байхаб! Дунда Азиин
зарим арадай дуун аялгаараа монголойхидтой тухайшаг ута байдаг
бэшэ аал, yшoo тиихэдэ, мэдэебдил, сохом нэгэхэн лэ 100 жэлэй yнгэршэхэдэ (гурба-дyрбэн yе зоной hэлгэлдэшэхэдэ), тэрээхэн ондоо
дайдада тyрэhэн, yндыhэн зон тэндэхи абари зандашье, хэлэндэшье
орожо, тэрээхэн лэ газараа энэ маанадай тоонто гэжэ hанадагшье
болошодог бэшэ аал? Тиимэhээ монголой дайдада тyрэhэн сартуул
yхибyyдшье, Чингис хаанай ooрэйнь бодоhоной ёhоор, тиимэшье
yни болонгyй абари зангаараа, хэлэ амаараа, ажабайдалаараа монголшуудтал адли болошоо гэжэ мэдэебди.
Yшoo тиихэдэ, эдэ бyгэдые юундэ иимэ тобшохоноор бэшэнэбши гэхэдэ, саашадаа нээрээшье гайхахаар, энээхэн «Хурамша» гэжэ
yгэ, yшoo зyбooрнь хэлэхэдэ, иимэ хyнэй нэрэ обог дуута-суута
«Монголой нюуса тобшо» соо бэшээтэй (§ 263)!? Тэндэ Yргэнч хо320

тоhоо Хоромши обогтой сартаул Ялабач гэжэ хyн, Масхуд хyбyyтэеэ
hайн дураараа Чингис хаанай албатан боложо ехэ туhалжа байhан
(тагнуулшадынь байгаа ха), hyyлдэнь зyyлжээ – Монгол уруу гаража
ошоhон байна (зарим тyyхын номуудта «Шитэй Хоромшо» гээдшье
бэшээтэй байдаг).
Энэмнэй иихэдээ юум бэ теэд?! Зэдэ голой зарим тэды сартуулнууд тэрэ холын энэ хyнэй, мyн бэшэшье сартуул уг гарбалтаниие
энэ болотор дахажа ябахадаа магадгyй гэжэ гy? Тиигэжэ hанахада hонин бэшэ гy? Ганса Хурамша нютагай зон Байгалай захаhаа
наашаа ерэшoo бэшэ, манайшье Цагаатай нютагай цуцуурантан,
сартуул угтан зонууд гээшэ Монголhоо наашаа гаража ерэхэдээ,
тyрyyшээр мyн лэ Байгал далай хyрэтэр ошоhон аад, hyyлдэнь hooргoo нyyжэ ерэшэhэн гэжэ бидэ нютагаархидынь мэдэхэбди. Тиимэhээ байха, наян наhанhаа саашалжа наhа бараhан зээрдэ азаргын
сартуул Жамбал Чагдуров (эндэ yшoo hанаябди: шара азаргын сартуулнууд байдаг гэжэ. Захааминда «Шара Азарга» гэжэ нютагшье
бии бэшэ аал?), тэдэнэй урданайнь бууса байраhаа тиимэшье холо
бэшэ газарта, мyнoo yедэ мартагдаад байhан, Ташкен гэжэ нэрэтэй
хада байдаг hэн гэжэ намда хэлэжэшье, заажашье yгoo hэн. Теэд
ямар hонин нэрэтэй хада гээшэб? Буряад-монгол хэлэндэ иимэ yгэ
yгы бэшэ аал? Yндэр наhатай yбгэжooл хадаа yг-маг алдажа, «Ташалан» гэжэ хадын нэрые буруушаажа хэлэнэ ха гy гэжэ анхаржа
hурагшалхадамни, «Yгы, Ташкен» гээд лэ хэлэжэ байха байгаа hэн.
Теэд энээхэн yгын хойнонь «т» yзэг нэмэжэрхихэдэмнай «Ташкент»
болошоно бэшэ аал?! Юундэ, хаанаhаа?! Баhа нэгэ ойлгогдохоор,
мэдэгдэхээр бэшэ асуудал… Магад, yнэхooрoo, аяар холо сагта Дунда Азиhаа, Ташкент шадар дайдаhаа наашаа баалалтаар нyyжэ ерэшэhэн зон, хаанаш ябаа, байгаа сагтаа нютагаа мартахагyй, нютаг
голойнгоо нэрые хэтын хэтэдэ мyнхэлхэ гэжэ досоогоо дурсажа, хадагалжа, шэнээр нyyжэ ерэшэhэн газараа тэрэ нэрээрнь нэрлэжэшье
болоо аалам?.. Тиихэдэ yшoo нэгэ hонин: Наян Навааhаа тиимэшье
ехэ холо газарта байдаггyй Туркмениин Ашхабад хотын нэрэ юундэ
Сэлэнгын найман эсэгэнэрэй нэгэ гол hалаа болохо ашабагад угтан
зоной нэрэтэй тон адли гээшэб? Магад, «Ташкентдэл» адли сартуул
зониие дахажа ерэhэн гэжэ гy, али нэгэ тюрскэ удхатай байhан хадаа
гy? Баhа мэдэгдэхэгyй асуудал.
Бидэ мэдэхэбди: Чингис хаанай yеэр баруунай холо зyгтэ yлэшэhэн нэгэ бyлэг хазаар-монгол зонууд мyнooнэй Хойто Афганистанда байдаг гэжэ. Баарhад, хайратайханууд тэдэ зон, бидэ мон321

гол угсаатамди гэхэhээн бэшэ, урданайнгаа ажабайдал, абари зан,
хэлэеэшье барандань тооной алдажархиhан зонууд лэ даа. Теэд, хайшаа ошохобши: ондоо газар дайдада, тад ондоо абари зан, мyргэлтэй зоной дунда аяар 700-800 жэл соо байгыш… Минии hанаашаар,
эгээ иимэрхyy, тон тэдэ хазаар-монголнуудтал адли байдалда эндэхи
сартуулнууд орошонхой байгаа бэшэ аал даа? Юун ехэ илгаа байба
гээшэб. Тиимэhээл энэ ехэ удха шанартай, гунигтай «Наян Наваа»
дууе сартуул зон монголой тала дайдаар дуулалдажа ябаhан байха.
Yсooн тоото иимэрхyy дуунууд саанаhаа лyнтэй, сахюусантайшье
гэлсyyлдэг. Хyн тyрэлтэндэ мyнoo сагта yшoo hайн таагдажа, ойлгогдоогyй байhан, угсаатан зонойнгоо hyлдэ тэмдэгынь боложо шадаhан, hанаа yнooн, зоболонто байдал, hайхан сэбэр сэдьхэл, зангыеньшье шэнгээжэ абаhан, имагтал иимэ дуунууд хэрэгтэй сагтаа,
хэрэгтэй газартаа нэгэ холоhоо даа, хyн зоной yншэн хабhанайнь
оёорhоо гy, газар уhанайнгаа гyн сооhоо гэхэ гy дээшээ халин гаража, алишье газар дайдаар ажаhуужа ябаhан арад зонойнгоо зyрхэ
сэдьхэлыень хyлгooжэ, уяруулжа, уйлуулжашье байдаг ха гy гэжэ
hанахаар байгдадаг. Харин тиигэжэ байхада, эгээ иимэрхyy, сартуулнуудтал тон адли байдалда орошоод байhан хазаар-монголнууд
Афганистанай газар дээрэ «Наян Наваадал» нэгэ иимэрхyy, тyрэhэн
тэнжэhэн Монгол сайхан нютагынь hануулhан гуниг дуу зохёонгyй
байба гэжэ гy? Сохом байха. Сартуулнуудай энээхэн дуунда адли
нэгэ hайхан гуниг-аялга дууниинь байтараа тэндэхи арад зоной дуунуудтай хамтаржа, холилдожо, мyнoo сагта хэнэйшье гэжэ ойлгогдохоор бэшэ болошоод, афган арадай дуун гэжэ нэрлэгдэжэ байхадаа
болохо лэ!? Хэн тэрээхэниие ойлгожо, шэнжэлжэ yзooб, хэн тэрээн
тухай бодомжолжо yзooб?!..
Тиимэл даа. Иигэд гээд тyyхэтэ бэшэлгээ дyyргэжэ, саашань Хурамша Хyбли тухай ондоохон юумэ бэшэhyy...
2. «ХУБЛИИН ЗАПРУХА»
…«Хyблиин запруха». Мэдэхэгyй зондо нэгэ ойлгогдохоор бэшэ
таабари ха, зyгooр манай нютагай наhатайшуул (залуушуул хэршье
юм?) энээнэй удхые hайн мэдэхэ байха. Тайлбарилаад yгэhyy – барагтай. «Запруха» гээшэ ород yгэhoo абтаhан, «месить, заквасить»
гэжэ байhан аад, урданай буряад зоной хэлсэhэнээр «запруха» болошоhон лэ даа. Урдань буряадууд запруха гээшээр (сагаан нарин гу322

рил hyтэй холёод) нарай yхибyyдээ эдеэлyyлдэг байгаа. Тиихэдэ юун
сахар байба гээшэб, сахартай hаа, мyнooнэй манная каша гээшэтэй
адлирхуу амтатай эдеэн hэн ха.
Дээрэ минии бэшэhэнhээ таанад ойлгоод байгаа ёhотойт: Хyбли гээшэ шангахан хyн байгаа гэжэ. Минии hанаашаар, энээхэн
холын хараа, ухаан бодолтой хyн манай нютаг, голоор нэрэеэ мyн
хэлжэрхёо, уг гарбалаа одоо нээрээhээ гэжэ шара зyгыhoo дутуугyй
тараажархёо.
«Хyнэй нютагта нэрэеэ орхихо, ooрынгoo нютагта яhаяа орхихо» гэhэн yгэ арадаймнай аман yгэдэ бии гээшэ. Теэд Хурамша Хyбли нэрэеэшье, яhаяашье Зэдын голдо хаяhан лэ. Yшoo тиихэдээ, тэрэ
yни сагта «минии нэрэ мyнхэршэхэ байха» юм гэжэ ooрoo мэдээ,
hанаашьегyй, хyн зондол адли хyн ажаhуунаб гэжэ томоотойхоноор
бододог байгаа хаш. Буддын шажанай номнолой ёhооршье hаа, хyн
гээшэ нэгэхэн наhа наhалшадаггyй, тиимэhээ саашанхи тухайгаа
бодожол, ойлгожол байха гэhэн тайлбаритай байдаг. Хэдышье ехэ
баян хyн, хожомынь yтэлхэдoo, тэрэ бухал зooриеэ абаад мордохогyй ха юм. «Модоной yндэhэн газар доогуур, хyнэй yндэhэн газар
дээгyyр» гэжэ ондоо нэгэ сэсэн мэргэн yгэ байха. Тиимэ. Газар дээрэ
ерэжэ тyрэшooл хадаа, эрэ хyн гээшэ гэр бодхоогоод, хyбyy тyрooд,
модо таряад ошохо ёhотой юм гэлсэдэг бэшэ аал? Тиимэhээ эдэ гурбан эрдэни зэндэмэниин хахадыеньшье хyсэлдyyлжэ шадаhан хyн
бyхэн тооной тэрээхэндээ, эгээ ядахадаа, нютаг голдоо, айл аймаг
соохоноошье нэрэеэ орхижо ошодог байха (мyнхэлooдшье гэхэдэ
буруу бэшэ ха). Харин зарим шангашагуудынь нэрэеэ yшoo саахануур, «буруугай бэлшээриhээ» гаража ошоторнь нэрлyyлжэрхихэ,
бyри ухаатайнуудынь, бэрхэнyyдынь, зонойнгоо тyрyy зэргэдэ гаража, нэрэ солоёо арад зонойнгоо дунда, гyрэн соогуураа, дэлхэй
дээгyyршье нэрлyyлжэрхиhэн байдаг. Яабаб теэд, hайн лэ гээшэ ааб
даа, тиимэ байхашье ёhотой бшуу!
Муу, муухайгаар ажамидаржа yнгэрhэн хyн Эрлиг хаанай тамын орондо унажа, hайшуулынь дээшээ дэгдэжэ, Диваажанай орондо ошодог юм гэжэшье мэдэхэ байхабди. Теэд тэрэ hайхан орондо
ошоодшье байхадашни, дороhоошни, газар дээрэhээ хэн нэгэнэй,
али хэд нэгэнэй шинии нэрые дурсажа байхада, хойноhоошни маани, мэгзэм уншажа байhандал адли юм гэлсэгшэ («унтаржа байhан
бэешни» hooргoo hайжарха). Мyнooнэйхеэр хэлэхэдэ, «заряд» абажа
байна гэhэншyy удхатай ха. Бидэшье заримандаа yнидэ нyгшэшэhэн
эжы, абынгаа нэрые дурсажа маани уншалга дасан, дуганда захи323

жа байдаг бэшэ аалди? Али yгы hаа, энээхэн тухай мартажархёод,
hyyлдэнь нэгэ шалтагаанаар ламада ooрыгoo, али гэр байдалаа
yзyyлхэдэшни, yнидэ тагаалал болошоод байhан эжы, абашни таанадhаа (yхибyyдhээ) абарал эрижэ байна гээдшье гаража ерэжэ байдаг бэшэ гy? Зyб лэ ха.
Хайшаншье гээ hаа, хэзээ хойно хожомынь хэн нэгэнэй нэрыешни hайнаар дурсажа байхада муу бэшэл байха. Тиимэhээл энэ дээрэ
дурсааша Хурамша Хyбли гээшэмнэй нэгэ иимэрхyy юумые hайн
мэдэхэ, yнэншэдэг хyн хадаа энээхэн тухай бодомжолгото боложо
ябадаг байшоо.
…Нэгэтэ yбэлэй сагта олон шарга моритой буряадууд Зэдын
урда бэедэхи, одоо гээшэ ород хасаг зонуудай уурхай болохо Зэлтэр
тосхондо (станица «Желтура») таряа-талха тээрмэдэхэеэ ошобод ха.
Эндэ нютаг голойнгоо тyyхын хуудаhа халта саашань yшoo
ираябди. Мэдэхэгyй мyнoo yеын залуушуулда хэрэгтэй, туhатайшье
байжа магадгyй, мэдэхэ зонуудта дахинаа hануулхадашье болохо.
«Зэлтэр» гээшэ Буряад (Россиин) Монгол хоёрой хоорондохи хилэ
болохо yндэр ута Гунзан хадын хабшуу нэгэ hудалда оршодог нютаг, yни холо сагта Орос гyрэнэй ехэхэн хилын харуулай газар гэжэ
бодхоогдоhон. Тиимэhээ эндэ hyyлдэнь томохон hайн уhан тээрмэ
бyтээгдэhэн байжа, оршон тойронхи орос хасагуудай нютагуудhаа
гадуур орос Сагаан хаанда yнэн сэхээр алба хэhэн, хэжэ байhаншье
буряад хасагуудай гэр бyлэ орооhо таряа тээрмэдэхэ эрхэтэй байжа,
зоной олоор сугларшадаг газар байhан гээшэ.
1920 онуудаар энээхэн Зэлтэр голой газар дайдаар ехэхэн хyлгooтэй байгдажа, тэрэ yедэ сагаантан, улаантанай дуута-суута сэрэгэй
зонууд – барон Унгерн, атаман Семёнов, тэрэ Унгерные энээхэнyyр
эрьюулжэ, бута сохижо, yлэhыень Монгол уруу намнаhан Улаан
армиин командир Щетинкин, тэрэ сагуудта yшoo залуухан ябаhан,
hyyлдэнь СССР-эй суута маршал болоhон Рокоссовский – ябаhан,
дайража, дайлалдажа гараhан тyyхэтэй (Рокоссовскиин музей Зэлтэртэ мyнoo бии).
…Зай гэжэ, мyнooхи Хyблимнай Зэлтэртэ таряагаа татажархёод, бусажа ябахадаа (Хyблиин уг гарбал мyнoo 8-9 yедoo
хyрooд ябана гээшэ, тиимэhээ дээрэ хэлэгдээшэ сагаантан-улаантанай тyyхэhээ бyри урид сагта, сохом 1800 оноор болоhон ушар
хаш), мyльhэ саhанда абтагдашоод байhан Зэдэ гол дээгyyр ябажа
ябатараа, харгын хажуудахана загаhашадай малтаhан соорго харажархихадаа, гэнтэ юушьеб толгойдоо оруулжа, шаргаhаа нэгэ
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мэшээг гурил задалжа, тэрэ соорго уруу адхажа захалба гээшэ.
Хойнонь ябаашад тэндэ хyрэжэ ерээд, Хyблиин иигэжэ байхыень
харахадаа: «Ахатан, иихэдээ таамнай яажа байна гээшэбта?!» –
гэжэ гайхашаан hурахадань, хуурай гэшyyhэ оложо, соорго соо
хи гурилаа худхажа байха хоорондоо: «Моримни yлдэшoo янзатай, энэ запруха худхажа эдюулхэмни», – гээ hэн ха. Зон бyришье
гайхажа-гэлыжэ: «Yгы, юу хэлэнэ, яажа байна гээшэбта, харанагyй
аалта, тэрээхэн гурилтнай мyльhэн доогуураа хуу саашаа урдажа
байна ха юм, болиитэ-э. Мориндоо тиитэрээ гурил эдюулхээ hанаа
юм hаа, эндээ саhан дээрэ адхыт, морин саhантай холижо эдихээ
рээл эдихэ байха», – гэлдэбэ гээшэд. «Yгы, хамаагyй, иихэдээд нэгэ
аргынь олохол байхабди, моримни запруха эдижэ hурашанхай юм.
Ябажа байгты саашаа, минии морин садажа абахадаа, таанадые
тэрэ дороо хyсэхэ байха», – гэжэ Хyбли хэмшье гэбэгyй. Хyнyyд
энэмнай мээнэглэшoo, толгойнь муудашоо гэжэ hанахадаа, Хyб
лиие гансаарыень эндэнь орхихоёо айжа, саашаа сугтаал ябахаяа
оло дахин гуйжашье, аргадажашье ядабад, теэд Хyбли ooрынхеэ
рээл боложо, хyнэй yгэдэ оронгyй, гансааран эндээ yлэбэ. Hyyлдэнь
иишэ тиишэ таража ошоhон буряадууд, yнишье болонгyй нютаг голоороо «Хyблиин толгой муудашоо, Зэдэ голой соорго соо запруха
худхаа» гэжэ байжа зугаа yглooдэрhooнь эхилжэ тараагаал юм hэн
бэзэ. Харин ухаансар, аляамсуу Хyблидэ энэнь лэ хэрэгтэй байгаа
hэн ха, yнишье болонгyй хэн нэгэнэй тэрээнэйдэ ерэжэ, энэ хyйхэр
ябадал тухайнь hурахадань: «Зорюута зоной зугаа, энеэдэн болог
гэжэ аашалаа юм аабзаб даа. Нютаг голой домог болог, нэрэмни
мyнхэрхэ hэн аа гy гэжэ hанааб», – гээ hэн ха.
Yнэхooрooшье, мyнoo манай нютагта эдэ угсаатан зоной энэ
тэрэ шалтагаанаар сугларжа эхилхэдэ, «Хyблитэмнай олоороо суг
ларшоод, ямар запрухаа худхахаа байнаб даа?» гэлдэхэ, yгышье hаа,
эндэ тэндэ бyлэг эрэшyyлэй сугларшоод байгаа hаань, «Таанад сугларшоод, сохом нэгэ запруха худхахаа байна бэшэгтэ?» гэлдэхэшье.
Иимэл даа, уншагшад. Иимэрхyyгээр бододог зонууд – нэрэеэ
мyнхэлхэ гээшээрынь! – урда сагташье байhан, мyнooшье яhала дайралдадаг лэ ха. Яахабши теэд, энээхэниие ойлгохошье, оройдоошье
ойлгохогyй зонууд гэжэ байха. Эндэ хэндэшье ухаа заахагyйш,
хэнииешье гэмнэхэгyйш, хамаг юумэн хyнэй ухаанhаа!..
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НЮТАГАЙ ШОГ
ЗУГААНHАА

Арадай аман yгэ, домог
Абдар дyyрэн баялиг,
Алиш сагай байдалые
Алдангyй харуулха бэлиг.

ХАТАЧАНАА БЭЗЭВ
Энэ ушар yни холодо, Совет засагай урда тээ, yшoo yмсooрoo
байхада болоhон ха. Бороо yсooнтэй ааяма халуун зунай эхин hарада хyн зон сабшалангаа ээлжээгээр ехэ бэшэ Цагаатай голhоо субаг
татажа уhалдаг байгаа (мyнooшье зунай сагта Цагаатай гол боогдожо, аймагай сээнтэр Петропавловка тосхондо хyрэнгyй сабшалан
уруу ябуулагдашадаг юм).
Нэгэтэ нарата hайхан yдэр, ooр oooрынгoo сабшалангые уhалха
hанаатай хyршэнэр байhан хоёр эрэшyyл субагай эхиндэ, Цагаатайн
голой захада нэгэ доро ерэшэбэд. Энэ yдэр, энэ сагта хэнэйнь сабшалангаа уhалха ээлжээниинь байhан байгаа юм, гасалан боложо,
хоюулан мартажархинхайнууд байжа, тэдэ хоёр тэрэ дороо аргагyй
ехээр хэрэлдэжэ эхилшэбэд. Yни сагай yнгэрhэн хада эдэ хоёрой
нэрэнyyд мартагданхай, тиимэhээ эдэнэрэй нюур шарай, бэе махабадые hажаажа, битнай ooрoo нэрэнyyдые yгooдхиhyy: нэгэниинь –
хоршогор заахан Хонхоон, хоёрдохинь – баржагар бyдyyн Будажаб.
Зай, тиигээд, хэрэлдээнэйнгээ бyри шангадажа эхилшэхэдэ, бyдyyн
томо Будажаб хоршогор туранхай Хонхоониие саб шyyрэн абажа,
дээрээ yргэhэн бэеэрээ пялд байса субагай уhа руу шэдэжэрхибэ.
Тэрэмни яагшааб гэжэ Будажабай хyлеэжэ байхада, баарhан Хонхоон, энэ мундуу хyсэтэй хyнэй урдаhаа юуш хэжэ шадахагyйгoo мэдэhэн хадаа, аалин бодожо, эндэ юунэйш болоогyй юумэндэл, «Хатачанаа бэзэв, хамаагyй» гэжэ хорон налгай хэлээр дуугараад, саашаа
талииба ха. Бараг шарай yзyyлhэн Будажабай горхоной уhа ooрынгoo сабшалан уруу ябуулжархёод, тээ саанахана байhан гэрэйнгээ
газаа ерэжэ yрдеэдyй байхада, мyнooхи Хонхоон дахинаа субагай
эхиндэ ерэшэнхэй, Будажабайхи руу ошоhон уhа боожо, ooрынхи
руугаа ябуулжа байба. Уур сухал ехэтэй Будажаб тэhэрхын наана
hooргoo харайжа ерэжэ, тyрyyшынхидээл адли, хоршогор Хонхоониие уhа руу шэдэбэ. Ехэхэн ахяад, хорон хушуута Хонхоон дахин
аалин налгайгаар «Хатачанаа бэзэв» гэжэ хэлээд саашалба. Энэшье
удаагуур Будажабай холо ошоогyй байхада, Хонхоон hooргoo ерээд
лэ, уhа ooрынгoo сабшалан уруу урадхуулжа эхилбэ. Иигэлдэжэ эдэ
хоёр энэ yдэр хэды дахин уhанда хаялсаhан, хэды дахин Хонхоо
ниинь «Хатачанаа бэзэв, хамаагyй» гээд бодожо байhан юм, бyy
мэдэе, эсэсэй эсэстэ, энэ yдэрэй дyyрэнтэжэ байха сагта, бархирхын
тэндэ боложо байhан Будажаб «Би чамда, Хонхоон, басуулкyйв, энэ
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зандаа уруудаж, Содномпил атаманда гомдол барихам», – гэжэ хашхараад, хyрзэеэ хyл дороо шэдэжэ, гэр тээшээ гyйжэ ошобо.
Харин шалбааг уhан болошоhон хубсаhатай Хонхоон эндэ
юунэйш боложо байhые тоогоогyй юумэдэл, субагай уhые ooрынгoo
сабшалан уруу дахинаа ябуулжа, энэ гантай, бороогyй сагта ангажа,
хатажа байhан ногооной ами орожо байхыень хаража, субагай эхиндэ, Цагаатайн голой эрьедэ зогсожо байгаа hэн гэдэг.

ИЗВИНИ
1.
1960-70-аад онуудаар омог дорюун наhандаа ябаhан анда хоёр
нyхэдyyд колхозойнгоо энэ-тэрэ дархан барилга ажал хэжэ ябадаг байhан гээшэд. Нэгэниинь Намжилов Радна, нyгooдэнь Будаев
Доржо (Доржууваа гэжэ нютагтаа нэршэшэhэн). Yшoo hургуулиин
наhанда ябаhан бишье нютагайнгаа эдэ бэрхэ дархашуулые hайн мэдэхэ hэм.
Раднаа Доржууваа хоёрнай, модошо дархашуул хадаа, хоюулан кабина yгы багахан улаан «Т-40» тракторта hуушанхай (бидэ
yхибyyд hонин шанга дуу гаргадаг абяагаарнь «Пэд-пэд» трактор
гэжэ нэрлэгшэ hэмди), хойноо энэ-тэрэ модо ашанхай yйлсooр урагша-хойшоо yбэл-зунайшье сагта харайлгажа, колхозой ажахын хото-хорёо, гэр-сарай заhажа, барижа гy, энэ наhаяа нилээд сугтаа yнгэргэhэн хоёр байха. Раднаа гээшэнь ажалдаа бэрхэшье hаа, архи уужархибал ходо хуугайлжа, хашхаржа ябаха, харин Доржууваанинь
ехэ тyргэн, яаруу хyн байха, энэ-тэрэ алдуу гаргажархибал, «Извини» гэhэн ород yгэнь энэ хyндэ даншье олон hэн ха. Мyнooнэй сагта
ород yгэнyyдые буряад яряан соогоо хэрэглэхэмнай олиггyй олон
болошонхой, харин урдахи зуун жэлэй 60-аад онуудаар уhан буряад
хэлэтэй багахан тосхон соо хyнэй ородоор «Извини» гэхэ гээшэнь
yшoo гайхалтай шэнги байhан. Доржууваа наhан соогоо хэды дахин энэ yгэеэ хэрэглэжэ ябаhан байгаа юм, бy мэдэе, харин хоёр дахин «Извини» гэhэн yгыень баримталhан yйлэ хэрэг тухай бэшэhyy,
энэнь мyнoo нютагай домог болонхой юм.
Нэгэтэ Раднаа Доржууваа хоёр хабсагай шулуу элбэгтэй Устын
эхиндэ модо отолжо байтараа доргонтой дайралдашабад. Тэрэнь
хyнyyдhээ тэрьедэжэ гyнзэгы бэшэ шулуун доогуур хоргодошобо
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гээшэ. Мяхан олзоборидо хорхойтошоhон хоёр hахы-hалаг боложо,
нэгэниинь hyхэеэ, нyгooдэнь лом баринхай хабсагайн yбэртэ тухашаржа мэдэбэд.
– Доржуува-а, доргоной гаража ерэхэдэ, ломоороо буулгахаяал мэдээрэй, бишни эндээhээнь гадаhаар хадхаhуу, – гэжэ Раднаа
нyхэртoo хашхарба.
Доргоншье бултаганажа, олигой яаруу Доржууваа мэгдэхэдээ
ломоороо няс байса Раднаагайнгаа баруун хyлэйнь барбаадайе бута
сохижорхибо. Тэрэнэйнгээ хашхараад тэндээ hуушахада, Доржууваа «Извини, намайгаа, извини», – гэжэ нyхэрoo тойроод гyйжэ байгаа hэн ха.
2.
Эдэ хоёр анда нyхэднай нэгэтэ налгай зохид зунай сагта нютаг
hаа тээ холошог хонин отарын хото заhажа, хоюулханаа нилээд тэндээ байршаhан гээшэд. Эдихэ хоолойнгоо дууhахада, трактораараа
сээнтэр ошоhон Раднаа yдэшэлэн тээ ерэбэгyй. Харин yглooдэрынь
yyр хираанаар «Пэд-пэд» гэhэн yнинhoo нааша танил зooлэн болошоhон тракторай абяан холоhоо дуулдажа, Доржууваае hэреэбэ, хyл
дээрэнь бодхообо.
«Т-40»-ой дyтэлхэдэ, тракторай шанга абяан ба Раднаагай дуу
дуулаhан аялга уудам буряад талаяа yргэhэ нойрhоонь hэреэжэ, эртын тyрyyшын булжамуурнуудые тэнгэри ooдэ туужа байба. Ойлгосотой, энэ нyхэрнай бyхэли hyниндoo унтангyй архидаад энэ бусажа
ябана гээшэ. Гэбэшье, Доржууваа hогтуу нyхэрэйнгoo тракторhаа
буужа ерэхэдэ сухалдабагyй, юуб гэхэдэ, тэрэнь эдихэ хоол элбэгээр
асархаhаа гадна энгэр сооhоо нэгэ шэл «соткые» гаргаба (мyнoo
энээхэниие «чекушка» гэлсэдэг).
– Доржууваа, шимни хооhоор унтажа, гэдэhэн соошни хоршогоножо байну-у? Хyлисooрэй намайгаа, бишни сээнтэр ошоhон хадаа
нэгэ дахин hайса гyбижэрхибэб. Зyгooр шамайгаа мартаагyйб, харыш, энэ шэлтэй архи асарhыем! Yшoo энэ харышэ-э – yхэрэй мяхан!
Тyргэн шyлэ гаргажа ууял, ой-ё, тархимни тэhэрхээ байна, – гэhээр
Раднаа зуhалангай гэртэ орожо, хабтагай модоор тyхеэрhэн ендэр
дээрэ тарайса хэбтэшэбэ.
«А, хая-яа даа саашань, энэ hогтуу Раднаае. Уулгахагyйб тэрээндэ архи, хyрoo болоо, энэ асарhан соткыень гансаараан уухаб», –
гэжэ бодоhон, хyхишэhэн Доржууваа тэрэ дороо газаа гал тyлижэ,
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шyлэ шанажа захалба. – Хашартай, хэзээдэш дyyрэхэгyй, модоор носолдоhон колхозой хyндэ ажал, зааханшье hаа бэеэ амараажа, амтатай шyлэн, архишье барижархихада яашаха юм?!»
Доржууваа газаа тухашаржа, харин гэртэ хэбтэhэн Раднаагай
дуу дуулахань, шашахань шангадажал байна. Болзор сагайнгаа
ерэхэдэ шyлэншье боложо, Доржууваа нyхэрoo арай шамай дуудажа бодхообо. Тэмтэр тэмтэрhээр арайшье гэжэ гэрhээ гаража ерэhэн
Раднаа столдо hууба. Доржууваа:
– Зай, Раднаа, тэрэ соткошни хаанаб, али наашань. Ши уухагyйш, хyрoo болоо шамда. Эдеэлээд унта саашаа, – гэжэ хyлгэшэhэн
Доржууваагай дуугархада, хэлэ амаяа залгижархиhан, хоёр нюдoo
бoohэтyyлшэhэн нyхэрынь:
– Ши… ши… Доржууваа, тэрэ архи уугаад яаба гэлэйш, шимни
hогтуу бэшэ, элyyр байна ха юмши. Харин бишни… бишни гэхэдэ,
ехэ мангарлажа байнаб… бэемни муу даа… hаял тэрээхэн архияа
уужа дууhабаб, извини намайгаа, извини, – гэжэ ooрынь дуугардагтал тон адляар дуугаржа байгаа гээ hэн.

HYБЭЛГЭН HОГТУУШУУЛ
Урда yдэрынь хурим тyрэ болоhон байгаа гy, али найр наадан
гy, мyнoo болоhон хойно хэн мэдэбэ, нэгэтэ yглooгyyр гурбан yyри
хyбyyд нэгэнэйндээ сугларшаба гээшэд. Баhал мyнooхи мангар, толгой муу гээшэмнай yзэгдэбэ хаяа. Мyнoo 50-най хашаанда ороод
ябаhан нютагайнгаа хyбyyдые ехээршье муушалхаа hананагyйб, yни
болоhон ушар гээшэ ааб даа, архи тамхи барагаар баридаг, гурбуулан яhала бэрхэ ажалша хyбyyд байха, нэгэниинь намда тон дyтын
тyрэлшье юм. Гэбэшье… гэбэшье… Хyнэй наhан ута даа, ямаршье
ухаатай, тэнэгшье хyнэй харгы зам дээрэ тэнэгшье, таатай зохидшье
ушар yзэгдэлнyyд олоор дайралдажа байдаг гээшэ ааб даа. Эдэ
хyбyyдhээ эртээнhээ мyн лэ хyлисэл гуйгаад, гурбууландань тааруулжа Гунгаа, Гэнин, Гатаб гэhэн нэрэнyyдые yгooдхиhy.
Гунгаагайндаа мyнoo сагта hуужа hууhан гурбан хyйхэрнyyд
хаанаhаа нэгэ хахадые оложо толгойгоо заhахаб гэжэ гунигай бодолдо абтажа, уруу-дуруу бололдонод, хооhон сай hоросогоонод.
Гунгаагай hамган яагаш hаа эдээндэ архи табихагyй, «гаража эндэhээ тонилогты!» гэхэhээн бэшэ. Тиигэжэ байтараа, гэнтэ гэрэй
эзэнэй мангартай тархи соо ямар нэгэ сэсэн бодол орошобо хаб,
331

hорниишоhон нюдэнyyдынь hэргэжэ, гал согтой боложо, хоёр нyхэд
тээшээ эмнис-эмнис гэн:
– Hэ-э, Сэрэгмаа, Гатабнай хара багаhаа наашаа эжы, абатайгаа мал ажал гээшые hайн хэжэ hураhан хадаа, ooрoo тэдэниие эмнижэ, заhажа hурашанхай юм байна, би hаял мэдэжэ абабаб, – гэжэ
hамгандаа хандаба.
Гэр соогуураа тухашаржа, сyлooгyй ябаhан сухалтайшаг Сэрэгмаа халта зог татан байтараа:
– Нээрээhээ, Гатаб, миниишье хара багаhаа нааша мэдэхэдэ,
танайхин, шишье ooрoo ходо мал ажал дээрэ ажалланат. Зyб, мал
заhажа одоол hураhан байхаш. Ой-ё-ёо, yсэгэлдэр-уржадарай эрэ гахаймнай азаргасажа, хашаа-хорёогоо эбдэхын наана боложо байна,
юумэшье эдижэ yгэнэгyй. Мyнoo hyниндoo хуугайлжа хyниие, хyршэнэрышье унтуулбагyй. Yсэгэлдэрэй ветврач Ханда хайшаа ошоо
юм, олдоногyй, одоол, Гунгаа, ши эдэ нyхэдтэйгээ ошожо тэрэ золигон гахайгаа заhа, номгоруула, хyлhыень гэжэ хyршэнэрhoo нэгэ
хахадые оложо таанадта yгэнэ бэзэб, – гэбэ.
Юун, ямар хooрэлдooнэй эндэ боложо байhыень ойлгоhон Гатаб, «шадахаб, шадахаб» гэhээр, хyхишэhэн нyхэдтэеэ хутага хурсадажа, газаашаа гарабад. Нээрээшье, наhан соогоо тоолошогyй оло
дахин малай эмнилгэн, заhалган гээшые хаража yзэhэн, хабаадажа,
ветврач, зоотехнигyyдтэ туhалалсажа ябаhаншье hаа, Гатаб ooрoo
иимэ операци гээшые малда оройдоошье хэжэ yзooгyй байhан. Зyгooр хyдooгэй малшан зоной хyбyyдэй алинииньшье иимэрхyy
ажалhаа тиимэ амархан арсажа, айжа абахагyй ха, тиимэhээ Гунгаа,
Гэнин хоёр Гатабтаа ехэ найдажа, гурбуулан томо болошоhон азарган поршоонхые шашхуулжа шашхуулhаар заhаад тэндэнь хаяба.
Энээхэн yедэ ooртooшье ехэ найдашоод байhан Гатаб:
– Йод лэ hайса тyрхигты, йод лэ hайса тyрхигты! – гэжэ хоёр
туhалагшанартаа шангархана.
Hyyлдэнь гэртэ орожо, Сэрэгмаагай табиhан хахад шэл архишье
тэрэ дороо уугдаал hэн бэзэ.
Хyхюун болошоhон хyбyyдyyд газаа гараба.
– Хyба-ад, манайдатнай заhагдахаар боложо байhан томохон
тугал байха, ошоебди, – гэжэ, зyрхэ орошоhон Гэнин нyхэдтoo дурадхаба.
Мyнooхил хyйхэр зугаагаар Гэнинэй hамган Бутидмаагай толгойе эрьюулжэ, тугалшье сагhаа урид заhагдашаба, yшoo нэгэ хахадшье уугдашаба.
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Hooргoo hогтожо эхилhэн хyбyyд Гэнинэйхиhээ газаашалба.
– Хаана энэ-тээгyyр юун хахад литр бэдэрэлгээн байхаб, манайдаа ошожо гахайемнай заhая, гурбан гахайнууд сооhоо заhагдаха нэгэн олдохол байха, – гэжэ нyхэдэйнгoo гэртэнь хyндэлyyлжэ гараhан, энэ yдэрэй гайтайхан «ветврач» боложо ябаhан
Гатаб нyгoo хоёр нyхэдoo гэртээ уриба. Эдэ «hyбэлгэн hонор»
hогтуушуул Гатабайнгаа hамган Сэсэгмаагыешье мэхэлжэ юу
ядаха hэм. Гансал энэ удаагуур «ветврач» хyниинь гэрэй эзэн Гатаб бэшэ, эртэ yглooгyyр эгээ тyрyyлжэ хоёр нyхэдтoo эмнисгэйн
байжа энэ хyйхэр ябадалай эхи табигша Гунгаа ooрoo болошоод
байгаа hэн. Бэшэ саашаа салшажа гараhан зугааниинь алишье айлайда тон адли байhан гэжэ мэдэе.
Гатаб нyхэрэйнгoo гэрэй, газаагуурхи ажалда тон бэрхэ байдаг
хада, гоё hайхан Сэсэгмаа гахай эдеэлyyлхэмни гэжэ тэрэ муухай хашаа хорёо тээшэ дyтэлхэhoo байха, хэды, ямар гахайтайгаашье мэдэхэгyй hэн, тиимэhээ архиин hогтуу анда нyхэдтэ бэшэ hамгадуудта
оробол бyри муухайгаар мэхэлyyлбэ: эрэшyyл гэрэй тээ саанаханахи
хашаа соо байhан гурбан эмэ гахайнуудай нэгыень барижа, миин
тэндэнь шашхуулжа-шашхуулжа табибад.
– Яажа мэдэхэб, гэнтэ Сэсэгмаа намайгаа шалгажа ерэжэ байби,
тиимэhээ hyyл доохонуурынь йод лэ hайса тyрхигты, йод лэ hайса
тyрхигты! – гэжэ гэрэй эзэн, «ветврач» Гатаб мyнooхеэрээл шангаржа байгаа hэн ха.
Гатабтаа баярые хyргэжэ, гурбадахи хахадые ууhаниинь тэрэ
гэлэй.
…Yглooдэрынь болобо. Гунгаагай гахай, Гэнинэй тугал хоёр
«бурхандаа» мордошоhон байба.

ХЭРЭЛДЭЭН
Нэгэ аймагай нэгэ нютагта нэгэтэ yдэр хоёр айлай хоорондо
нилээдгyйхэн хэрэлдээн болошоо hэн. Урда сагуудтань яhала бэе
бэеэ мэдэлсэжэ, хyндэлэлсэжэ байдаг зонууд аад, хамаг юумэн эндэ
бэеэ хyсэжэ ябаhан, 16-17 наhатай, арбадахида ороод ябаhан hургуулиин хyбyyн басаган хоёрhоо дулдыдаа hэн ха. Яахабши теэд, hайхан
наhан, дуран… дуран… Дуран гээшэ дyлэ ехэтэ гал-тyймэртэл адли,
хэнэйшье зyрхэ сэдьхэл шатаажа, хайлуулжа шадахал! Тэдэ хоёр
айлай хyбyyн басаган хоёр нюусаар аргагyй нyхэсэжэ, сагайнгаа
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хyрэжэ ерэшэхэдэ, яахыньшье аргагyй, тyрэхэ болошоhон эдирхэн
басаган эжы, абадаа, мyн hургуулиин yхибyyд, багшанарташье мэдэгдэжэ, нютаг соогуур «hи-hаа» энеэдэн-ханяадан, хошон хooрyy
зугаа, шэбэнэлдээн болоол юм hэн бэзэ. Тэдэ басаган хyбyyн хоёрой
эжы, абанарые кабинедтаа дуудуулжа асарhан hургуулиин директор, hyyлдэнь, юундэшье эдэ зониие нюурдуулалсаба гээшэбиб гэжэ
ooрыгoo зэмэлhэншье байхадаа болохо. Юуб гэхэдэ, тэндэнь хоёр
талаhаа аргагyй ехэ хэрэлдээн, бэе бэеэ гэмнэлсээн боложо, буруу
зyбoo оложо ядаhан хyбyyнэй эжы yyдэ шэдэжэ гарахынгаа тэндэ басаганай эхэдэ: «Бидэ бэшэ, ши ooрoo эндэ гэмэтэйш, басаганайнгаа
yмдэнэй шагтыень hайса шагталуулаад ябуулжа байхаа яагаабши!»
– гэжэрхёод, директорэй кабинетhаа гyйжэ гарашоо гээ hэн.

ДАЛЛАГА АБАЛГА
СССР гyрэнэй hандаржа, сагай ехэ хубилалтануудай боложо
байхада, 1990 гаран оноор, наян тохой yндэр Майдари бурхантай
байhан Зэдын Сартуул-Гэгээтэйн Балдан-Брейбун дасаншье шэнээр
мyндэлжэ, шажан мyргэлэй hooргoo арад зондоо бусажа байха сагынь hэн ха. Гэбэшье, урдахи Совет засагай yедэ олонхон заншал,
гуримууд мартагдажа, алдагдаhан байжа, дасан дуган соогуур хуралай, номой уншалгын боложо байха yедэ юу хэхэ, яахаяашье мэдэхэгyйшyyлынь олон лэ байhан гээшэ. Урданай буряад ёhо, заншал
гэхэhээ байха, тyрэл буряад хэлэеэ мэдэхэгyй, ярижа зугаалжашье
шадахагyйшyyлынь бyришье халагламаар олон болошонхой. Эндэ
ганса залуушуул бэшэ, мyн наhаяа hайса эдиhэн зонуудшье байлсажа байха…
Нэгэтэ, нэгэ ехэ хуралай, ном уншалгын дyyрэжэ байха сагта, дасан соохи ламанар тэндэ байhан олон зондо «Иихэдээд даллага абалган болохонь, хэшэг хурылха юумэеэ бэлэн болгоод, баряад байгты»
гэжэ хандаал юм hэн бэзэ. Тиин даллага абалганай эхилхэдэ: «Hанаhан хэрэгнай номын ёhоор бyтэбy-y, буян хэшэг оршобу-у», - гэхэ
мэтэ хандалгын болоходо, суглараад байhан зон тэрэ ёhоорнь гэжэ
«Бyтэбo-o, оршобо-о» гэлдээл юм hэн бэзэд. Харин тиигэжэ байхадань, нэгэ наhатайшаг, сайнтажа эхилhэн yhэтэй, тyрэл хэлэеэ сохом
мэдэхэгyй буряад эхэнэр, юу-хyyнэй эндэ боложо байхыень тухайсаhан хадаа, хyн дундуур «Ну, коне-ешно, ну, коне-ешно» гэлсэжэ
байгаа гээ hэн.
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МЭШЭЭГ ГУРИЛ
Аймагай сээнтэр Шэбээ-Петропавловкада тyбхинэжэ ажаhууhан
нэгэ хyн Цагаатай нютагта yхэр мал дээрэ ажалладаг анда нyхэртoo
нэгэтэ оройшог ерэбэ гээшэ. Таряа талха, комбикорма гээшэ Совет засагай yедэ элбэг байдаг hаа, hyyлдэнь, гyрэнэйнгoo арба-хорин тээшээ таража yгы боложо байхада, энэнь тиимэшье элбэгээр
байхаяа болижо байhан сагта болоhон ушар. Аймагай сээнтэр гээшэ
хyдoo нютаг бэшэ, гахай нохойдоо эдюулхэ юумэн ходо дуталдаха,
тиимэhээ нэгэ уулзалгандаа эндэхи нyхэрынь хyдooгэйхидoo: «Бага
зэргэшье hаа намдаа талха таряагаар туhалалсыш даа», – гэхэдэнь,
тэрэнь тyрyyн дурагyйдэбэшье, яажа анда нyхэртoo арсажа байхабши, тиимэhээ: «Нэгэл мэшээг, ондоо аргамни yгы, бy гомдооройш»,
– гэhэн байгаа хаш. Харюудань: «Юуш yгы намда тэрэшниш обоо
хэрэг», – гэжэ, энэ ерэжэ hалабал гээшэ.
Yнэхooрooшье, тэрэ комбикорм гээшэнь, урданайхидал адли
миин лэ талада тооной, yбhэ, хорёогой хашаа соо обоо-обогор бэшэ,
харин гэрэй арадахи харанхы амбаарта нэгэ томохон yhээгтэ бии
хэбэртэй. Муухан фонарь бариhан, сугтаа hураhан нyхэд yhээгhээ
мэшээг уруу комбикорм хэжэ захалба гээшэ. Гэрэй эзэн хахад-хахад
хyнэгooр удхажа хэжэ, нyхэрынь ара таладань мэшээгээ баринхай
дуугай зогсоно. Нэгэл мэдэхэдээ оло дахин хэжэ байhанаа ойлгоhон
эзэн: «Yгы, ямар дyyрэхэгyй мэшээг гээшэб?» – гэжэ фонаряараа
гэрэлтyyлхэдэнь, нyгooдэнь хониной нооhоной мэшээг баринхай
зогсожо байба гээшэл даа. «Тyм-Бая-ар, шим дахяад бy иигэжэ
байгарайш даа», – гэжэ гэрэй эзэн дуугараа hэн гэдэг...
Энэ хooрooе иигэд гээд дyyргэжэрхёошье hаа хамаагyй энедэтэй
hэн ха, теэд энээхэмнай саашаа yшoo заа-зуу yргэлжэлтэй байха.
…Зай гэжэ, нооhоной мэшээг эндэ аргагyй баригдашабал гээшэ. Теэд яаха бологдоноб саашадаа? Гэрэй эзэн, yнэхooрooшье, талха-гурил муутай хадаа, мэшээгhээ хахадыень hooргэнь адхахашье
дуратай ха, харин Шэбээнэй нyхэрэйнь абаханил хэрэг.
Hyyлдэнь, хэгдээ хадаа хэгдээ, абагдаа хадаа абагдаа гэжэ, бараг саашаа yлэшooд байhан тэрэ мэшээгээ дyyрэсэрнь хэжэ, газаашаа абаад гараха гэхэдээ… даабагyй хоюулан!
– Зай, одоо гэжэ, хахадыень эндээ адхахал баатай болоо хабди,
– гэбэ гэрэй эзэн.
Шэбээнэй нyхэр дахинаа абяа гарабагyй…
Гэрэй эзэн энэ нyхэрoo hайн ойлгожо байhан хадаа, ooрынгoo
хоёр мэшээг хаанаhаашьеб оложо, нооhонойнь мэшээгhээ дунда335

руулжа, хамта дээрээ гурбан мэшээг гурил нyхэрэйнгoo машинын
багажнигта арай шамай шэрэжэ асаржа ябуулhан гэдэг.

HАМГАШАН
Hамгаша, hальхай ябадалтай эрэшyyл алишье нютаг голоор
байгаал юм бэзэ. Зариманиинь энэ талаар бyришье ехэ зайгуултажа, хyн зондо шоо yзyyлжэ, зоной наада зугаа боложо ябадагшье ха.
Нэгэ тиимэрхyy хyйхэр, хэлээ амандаа хэхэгyй hаахаруу эрэ, хэнэйб
даа: «Нyха-ар, шимнай хэды yхибyyтэй бэлэйш даа?» – гэжэ hурахадань, тэрэ дороо: «Гэртээ гy?» – гээ hэн гэжэ.

ААЛЯАР, НYХЭР…
Нэгэтэ нэгэ тээ айлда хоёр эрэшyyл архи барижа байба гээшэд.
Тиин нэгэниинь юушьеб гэнтэ hанажа:
– Нyха-ар, тэрэ гансаараа байгша Должодой hургуулияа дyyргэжэ байhан хyбyyн тон шамда адли боложо байна гэлсэнэл. Тэрэмнай ямархан удхатай бэлэй? – гэжэ hураадхиба. Тиихэдэнь нyгooдэнь
иишэ тиишээ хараашалhанайнгаа удаагуур, долёобор хургаа амандаа абаашажа:
– Ш-ш-ш… Ши, нyхэр, шэмээгyйхэн… Yни холодо, yбhэ хуряалганай yедэ бухалай саахануур юу хээхэн болоо агша hэн даа, – гээ
hэн гэжэ.

OOРЫГOO БЭДЭРЭЛГЭ
Нэгэтэ, манай нютагай, яhала мyнгэтэйхэн, дунда наhанай эрэ
хyн городой магазинуудаар ooртoo yнэтэ-сэнтэ туфли абаха hанаатай ябаба гээшэ. Зунай саг. Хото город соо халуун, эмхэй. Удаан энэ
тэрэ магазинуудаар ябаба, эсэгдэбэ. «Яажа, городой зон, баарhад,
иитэрээ эндээ yжэжэ, амидаржа байдаг, хайратайхан зонууд гээшэбтэ даа, тyргэн эндэhээтнай хyдoo нютагаа ошожо, налайжа, хада
хyбшooрoo yхэрээ адуулжа ябаашань холо дээрэ байна» гэжэ hанан,
бороогой уhанhаа дутуугyй гоожожо байhан хyлhoo аршан ябажа,
ээлжээтэ нэгэ томохон худалдаа наймаанай дэлгyyртэ оробо гээшэ.
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Одо-о гэжэ, магазин-дэлгyyрнyyдээр лэ ябахаяа ехэтэ тyбэгшooдэг,
энэшни hамгадай ажал, хэрэг гэжэ тон этигэдэг тэрэ, иитэрээ мyнoo
городой алаабхи бyхэниие шагаажа, шударжа ябахагyй hэн, теэд
hамганиинь нyхэрoo город руу табихынгаа урдахана: «Наhан соогоо yхэрэй hyyл эрьюулжэ ябадаг ши, нэгэшье дахин hаа, yхэрэйнгoo
мяха тушааhанайнгаа удаагуур ooртoo гэжэ нэгэ гоё hайхан туфли
абажа yзooрэйлши даа. Hаяар тэрэл город руушни ошожо, олон зоноор шааяжа-шууялдажа байдаг ялагар-салагар ресторан-кафе соо
тyрэ найр гээшыень тyрyшынхиеэ yзэхэеэ байна бэшэ гyбди», – гэжэ
хэлэhэн лэ хадань, иигэжэ зобожо, тулижа ябана гээшэ. Гуталнуудай
дyyрэншье hаань, теэд ooртэнь тааруу, тиимэ hайхан туфли тиимэ
бэлээр олдожо yгэхэ юм бэшэ. Ябаба, ябаба, хэдэн дабхар томо байшангаар тархи толгойнгоо эрьетэр тэнэбэ, hyyлэй hyyлдэ бoohэтэшэhэн нюдэтэй тэрэ нэгэ таhалга соохи (юун шyдхэр – бутик гэдэг
гy?) наймаашан эхэнэртэ дyтэлжэ:
– Би тугаарай энээгyyртнэй ябаагyй hэн гyб? Та намайе хараhан
байнагта? – гэжэ hураа hэн ха.

OOР ТУХАЙГАА
1. ПИРОЖКИ
Нэгэтэ би городоор ябажа ерэхэдээ нэгэ хэды пирожки, зooлэн
булочкануудые гэртээ абажа ерэбэ гээшэб. Тиин хоёрдохи, али гурбадахи пирожки hэн гy эдижэ hуутарни, «тас» гэхэдээд, нэгэ юумэн
шyдэндэм торсолдобо. Эдиhэнээ альган дээрээ гаргажа, досоонь
нэгэ хара юумэ обёоржорхиходоо, «Энэмни юун бэлэй?» гэжэ танижа шадан шэнжэлжэ байтараа, гэнтэ… Ай, татай!.. тэрэ дороо угальнигтаа гyйжэ ошожо ама хамараа ехээр сэбэрлэбэб, охибоб, хургануудаа амандаа хэжэ байжа бooлжэбэб. Ой-ёх, ямар муухай юумэ
эдибэ, yзэбэ гээшэбиб!..
Энэ иихэдээ кухни соомнай юун боложо байна гээшэб гэжэ
гайхаhан hамганайнгаа нyгoo таhалга сооhоо гаража ерэхэдэнь,
yшoo хахажа, сасажа байhан би арай шамай:
– Энэ… энэ харышэ-э, эдижэ байhан энээхэн пирожки сооhоомни юун гаража ерэшоо гэжэ hананаш?! Шyдэн!!.. Шyдхэрынь гэжэ…
Yжэhэн yмхирhэн, хyнэй хара муухай шyдэн!! Бурха-ан даа… энэ
зандаа ошожо тэдэ муухай наймаашадта гомдол барихам, энээхэ
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нииень oohэдтэнь харуулхаб, урдаhаань шэдэжэ yгэхэб! – гэжэ байжа хашхарнам, охином.
Нэгэ хэды сагай yнгэрхэдэ, гэдэhэеэ yлдэшэhэн хадаа, yлэhэн
пирожкинуудыень абажа гарахынгаа тэндэ, дахинаа столдо hуужа
сайлажа, энэ удаагуур тэрэ асарhан булочкаhаа эдижэ эхилбэб. Тиигэжэ hуутарни… гэнтэ… аман соомни сyлooтэйхэн шэнги, шyдэн
хоорондуурни hэбшээлжэ байhандал гэбэ. Гэрэлдэ ошоод харахадамни… Татай!!. Ooрымни yyдэн шyдэнэй саанахи нэгэ шyдэн yгы
байжа байба гээшэл даа…
Yгы теэд, юрэдoo yбдэнгyй тооной унашаха юм гэжэ хэн мэдэбэб? Yмхиржэ hалаха тээшээ болошоhондоо гy?..
2. АЛДУУ
Хорёод жэлэй саада тээ болоhон ушар hэн ха. Тиихэдэ Буряадаймнай уран зохёолшодой тyрyyлэгшээр республика соогоо мэдээжэ
эрдэмтэн, шyлэгшэн Баир Дугаров ажаллажа байhан. Тyрyyлэгшэ
хадаа ажалаал хэжэ байhан юм бэзэ, нэгэтэ намда:
– Саша, ши мyнoo дээрээ яhала мэдээжэ зохёолшон боложо ябана гээшээш, тиимэhээ нютагташни ошожо шиниингээ творческо вечер гээшынь хэхэ байгаабди, – гэбэ.
Би тyрyyшээр арсабаб, хэрэггyй гэбэб, тиибэшье Дугаров намайе
баадхан шахуу, манай нютаг руу хоюулан ошохо болобобди. Хэлсэхэ
зугаан хоёр тээhээ хэлсэгдэжэ, тэрэ уулзалгын yдэршье гаргагдаба.
– Шинии хажуудашни байлсажа, шамайе нютагташни дэмжэхыень Зэдэ голойнтной мэдээжэ шyлэгшэд М.Р. Чойбонов ба Г.Ж.
Раднаева хоёрые уриха гэжэ оролдоhон аад, тyрyyшынхиень оложо,
хooрэлдэжэ шадабаб, ерэхэб гээ, харин Галина Раднаева олдожо
yгэнэгyй, – гэжэ ябахынгаа тэрэ yглooгyyр Баир Сономович намдаа
дуулгаба гээшэ.
Намда бyришье аягyй шэнги болошобо; юун гэhэн тэрэ ехэ уран
зохёолшон боложо, нютаг голойнгоо зониие хyлгyyлхэм гээшэб
гэжэ. Харин тэрэ yедэ М.Р. Чойбонов Гэгээтэйнгээ дасанай шэрээтэ
лама тушаалтай байhан хадаа, хажуудань байhан манай Цагаатай
нютаг ерэжэ, тэрээхэн уулзалгадамнай хабаадалсаа hэн гэжэ уридшалан хэлээдхие.
Зай гэжэ, ябаха-ошохо гэлсэhэмнай тэрэшье гэлэй, теэд тэрэ yедэ
зоргон соогоо хyнгэн машина олохо гээшэнь хyндэ байгаа, тиимэ338

hээ бинь ooрынгoo унаган нyхэр, дyтын тyрэл болохо Санжэ-Сyрэн
Чойбсоновые хэлэжэ, гурбуулан yдэhoo хойшо «Москвич» маши
наарнь зэрэлгээтэhэн Зэдэ гол тээшэ харайлгажа ошобобди.
Хабарай, апрель hарын hайхан yдэр. Эгээ иимэ сагта буряад
тала дайда руугаа ошыш, дууран байhан дайдынгаа ута удаан нойр
hоо hэрижэ байхыень харыш – ондоо шамда юун хэрэгтэйб! Yшoo
тиихэдэ тyрэhэн, тэнжэhэн тоонто нютаг тээшээ… Баир Сономовичшье, бэрхэ шyлэгшэн хадаа, энэ hайхан сагта намhаа дутуугyй
хyхишэнхэй ябаал юм hэн бэзэ.
Яба ябаhаар, харгынгаа хахадта, Тоёон дабаан дээрэ тогтобобди. Машинаhаа буухатайгаа зэргэ бинь баяртайгаар:
– О, нyхэд, шагныт, буряадаймнай булжамуурнууд ниидэжэ ерэшоол! Энэ жэлэй эдээнэй тyрyyшын дууень шагнажа байна гээшэбди. Ёhоор! Нэгэ заа эртэшэг аа гy гэжэ hанажа байхадам, эдэш ерэшэнхэй, hайхан дуугаа хангюурдажа байнал, эртyyр хабар боложо
байна гээшэ гy даа? – гэбэб.
Баир Дугаров намhаа хожомдошоhондоо гy, али энээхэниие
ехэшье анхаралдаа абаагyй байhандаа гy, машинаhаа гаража байhан
шофёртоо хандажа:
– Санжэ-Сyрэн, харалши энэ нyхэрoo, талын хyбyyн хадаал талын, тэрэ зуурандаа, ши бидэ хоёрhоо тyрyyлжэ, юумэ анхаржа абаха хyн байна, молодец гээшэ, – гэжэ байжа намаяа магтажа оробо.
Yнэхooрooшье, би байгаалида ехэ дуратай, хэды дахин энээн тухай газета, журналнуудта бэшэдэг гээшэбиб (энэ ном соомни «Баян
дэлгэр байгаали» гэhэн хоёрдохи бyлэг боложо ороhон юумэнyyдыемни уншаhан байгаа hаа, ойлгохот даа). Шубуу шонхор, ан амитад,
тэдээнэй абари зан, байдал байраhаань эхилээд, заримашуулайнь
ямар сагта наашаа ниидэжэ ерэдэгыень, ошодогыень гэхэ мэтэшэлэнээр ехэтэ hонирходог хyм. Шадаал hаа, ой тайгаар зайха, муухан
ангуушаншье hаа, буу yргэлooд ябаха дуратай агшаб.
Тиигээд, би сугтаа ябажа ябаhан нyхэдтoo hонирхоходонь, мэдэхэ зэргээрээ, эдэ булжамуурнууд тухай, манай эндэ дyрбэ-табан
yнгын иимэ шубууд байха ёhотой гэжэ байжа нэгэ тээ уншаhанаа,
али дуулаhанаа хэлэжэ yгэбэб.
…Саашаа машинаараа харайлгабабди. Зэдэ голой хилэ болохо
Сyхтын дабаан дээрэ ерэжэ хоёрдохиёо тогтобобди. Би анханhаа
нааша, нютагаа ошоходоо, дээжэ-доожын юумэ yгы ябадаггyй хадаа, энэшье удаа абажа ябаhан архияа задалжа, нютагайнгаа хангайн эзэдтэ yргэhэнэйнгoo удаагуур, Баир Сономовичтоёо бага зэр339

гые тэндээ барижа, хyхилдэжэ, эртын hyниин элдин сагаан талада
буухыень хужарлан хаража нилээд удаан харгын хажууда зогсобобди. Энэшье удаагуур бинь гэнтэ:
– Шагныт, шагныт, нyхэд, дуулана гyт? – гэбэб.
Хажуудахи хоёрни шагнаhанайнгаа удаагуур:
– Yгы ха даа, юуш дуулданагyй хэбэртэй, – гэлдэбэд.
– Байз, тохорюунуудай дуу дуулахадал гээб. Тугаарhаа нааша
шагнажал, хyлеэжэл байгааб. Эгээ энээхэн yедэ тохорюунуудшье дулаан оронhоо ерэшэнхэй аад, энэ багаар олоороо ниидэлдэжэ байдаг hэн, – гэбэб бинь. Халта байтараа дахинаа: – Зyб лэ даа, энэ удаагуур элихэн дуулдашаба, тэрy-y саана, урда зyгтэмнай, тохорюунууд
ниидэжэ ябана. Мyнoo oohэдooн дуулаба бэзэт? Хоёр хаш, эдэшни
апрель hарын эхеэр олоороо ниидэжэ ерэшэhэн аад, эгээ энээхэн сагта хоёр хоёроороо хубааржа эхилшэдэг юм, – гэбэб.
– А-hаа, зyб, дуулабабди. Тохорюунууд гэнэ гyш? Ямар бэрхээр
таажархидаг, дуулажархидаг хyн гээшэбши. Тохорюунууд иигэжэ
ганганалдадаг бэлэй гy? Бидэш шамаяа иимэ хyн юм гэжэ мэдэхэгyй
байгаалди, – гэжэ байжа хажуудахи хоёрни дахинаа намаяа магтажа
оробо.
Халамгай хадаал халамгай:
– Баир Сономович, бишни нютагайнгаа эдэ томо шубуудта бэшэндэнь ороходоо эгээ дуратай хyм. Yнэн дээрээ талаар тоодог гэжэ
бyри томо шубууд байдаг байhан урдань, теэд тэдэш мyнoo хаана
юм, хэн yзoo, хараа юм. Баhа бyри hайхан хун шубуудшье гэжэ хаа
-яахана манай энээгyyр yзэгдooд, хойто зyг руу ниидэжэ ябашадаг
хаш, баhа теэд тэдэш yгыл даа, дан лэ hаа yсooршэнхэй. Тиимэhээ
битнай тохорюунуудтаал тон дуратай агшаб. Дуулана гyт: Гриньгринь, гринь-гринь… тохорюунууд наашаа, маанадай зyг барин ниидэжэ ябана хэбэртэй. Hаяхана бишни «Дyхэригтoo» «Тохорюунууд
бусаба гy?» гэhэн материал толилуулаа hэм, тэндэhээ шyлэгыень уншахамни гy? – гэбэб.
…Урда зyгhoo ганганалдаhан тохорюунуудай дууншье шангадажа, бишье дорюуханаар шyлэгoo уншажа эхилбэб:
…Тала дайдаарни ганганалдан,
Тохорюунууд ниидэнэ,
Тэниглэн зохид дуунhаань
Тэнгэри баясана.
Гринь-гринь, гринь-гринь –
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Горхонууд харьялха!.
Гринь-гринь, гринь-гринь –
Ургыханууд hалбарха!
Тохорюунууд, таанадаа харахадаа
Талархалаа мэдyyлнэм…
Yнишье болонгyй, эртын hyниин hyлэмхи гэрэлдэ хоёр томо хара
шубуудай дуулалдаhаар хужуугаарнай ниидэжэ ошохонь yзэгдэбэ…
Зай, саашань эндэ юунэй болоhые, нютагтаа ерэhэн хойноо Санжэ-Сyрэн нyхэрэймни минии эгэшэдэ хэлэжэ байхаарнь бэшэhyy.
– Дулма-Сyрэн адяа, одоо гээшэ бишни мyнooдэр харгыдаа
хоёр уран зохёолшодые шагнажа садабаб. Эдэ хоёрой тала дайдаяа,
газар уhаяа магтаха гээшэнь, олон-олон мэдэхэ буряад ба мyн ондоошье уран зохёолшод тухай хooрэлдэжэ, заримыень шyyмжэлжэшье
ябаа. Yнэхooрooшье hонин байгаа, намда иимэ юумэ гээшые ехэ мэдэхэгyй хyндэ. Харин энэ нyхэрнай, дyyшни, даншье yлyy hаа гааража ябаа ха гy даа гэжэшье hанааб, – гэжэ хэлэhэнэйнгээ удаагуур,
Тоёон дабаан дээрэхи булжамуурнуудыемни дурдаhанайнгаа удаагуур, Сyхтын дабаан дээрэхи тохорюунууд тухай хooрэжэ эхилхэдээ,
нам тээшэ хилам-хилам харан, энеэдээ барижа ядан дуугарна. – Зай,
тиигээд лэ, гурбуулан урда зyгhoo дyтэлжэ ябаhан тохорюунуудые хyлеэжэл байнамди, энэмнайш гараа yргэжэ байжа шyлэгoo
шангадажал байна. Хэзээнь лэ, тэрэ магтааша, дурдааша, «Гриньгринь, гринь-гринь» гэлдэhэн тохорюунуудынь yзэгдэхэнь гээшэб
гэн гэhээмнай… ха-ха-ха-ха… хажуугаарнай «Ка-ар, ка-ар!» гэл
дэhээр хоёр томо хара хирээнyyд yнгэржэ гарашоол даа. Нyхэрнай
ехэхэн муудаа хаш, абяагyй болошоо, харин Баир Сономович бидэ
хоёр энээнииеш хайрлахадаа баhал шэмээгyй болошообди… Адяа…
бишни… ехэхэн хyхюун дорюун, гайтайхан хоёр шyлэгшэд-зохёолшодтой сугтаа ерэбэб даа…
Энэ удаагуур эгэшэ эгшэжэ hуугаа hэн.

ЖАРГАЛТАЙ YБГЭЖOOЛ
Доодо Бургалтай нютагhаа Галсанов Дамдинсyрэн гэжэ хyн
(нютагтамнай Дандю гэжэ нэршэhэн) Цагаатаймнай «хyшэнэй хyрьгэн» боложо ерэжэ байршашаhан юм. Манай гэр сахилдагта добо
дээрэ, нютагайнгаа тэг дундаханинь байха, тиихэдэ Дандю абгайнхи
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yйлсын нyгoo талада хyршэ бололсожо олон жэл соо байлсаа юм.
Yсooн, оройдоо гурбан yхибyyтэй байhан. Юундэ «гурба» гээшые
yсooн гээбиб гэхэдэ, дайнай hyyлээрхи 1950-70-аад онуудаар буряад
нютаг нугаар 6-7, ехэнхидээ арбаад yхибyyтэй айлнууд байhан гээшэ. 1970 гаран оноор манайхинай сээнтэрэй эгээ доодо захада шэнэ
гэртэ ошожо ороходомнай, Дандю абгаймнай «таанад хyршэнэр yгы
байжа шадахагyйб» гэhэншyy, тэрэ дороо yйлсын нyгooшье захада
бэшэ, харин хорёогоймной саанахана зэргэлээд шэнэ гэр барижа
оролсоhон юм. Томоотой, yгэ yсooнтэй хyн hэн. Наhатай болоходоо
одоо гээшэ олон ашанар, зээнэртэй болоhон даа.
…Оройдоо 4-6 наhандаа ябахадаа тэрээхэн Добо дээрээл тэндэхи yетэн нyхэдтэеэ бyхэлиин yдэр наадажа yнгэргэхэш. Хэд бэ гэбэл,
нэгэ наhанай, сугтаа ooдoo болоhон, нэгэ класста hураhан Добын
дyрбэн хyбyyд ба ганса басаган, – дээрэ дурдагдажа байhан Дандю
абгайн Думдяа гээд байhамди (yнэн дээрээ Дулмасyрэн). Юундэ
Думдяа гэжэ дабхар нэрээрээ нэршэшooб гэхэдэ, хоёр наhа дyy басаганиинь багадаа эгэшынгээ энэ ута нэрые хэлэжэ шададаггyй байhандаа шадахысаа гэжэ «Думдяа» (адяа – эгэшэ) гэжэ hурашахадань,
бидэ yхибyyдшье баhал энэ нэрээрнь хэлэдэг байhамнай, мyнoo болоходо бyхы нютагаархид иигэжэ нэрлэдэг болошоhон.
Мyнoo Думдяатаяа хаа яаа уулзажа бага наhан тухайгаа дурсалдахадашни, нэн тyрyyн тэрэнэй хэлэхэ юумэнинь гэхэдэ: «Ши харуу
hэнши. Шамтай наадахаяа гэжэ гэртэшни ерэхэдэ, бyхы наадангаа
суглуулжа ерээд лэ абдар руугаа хэжэрхихэш, yшoo тиигээд дээрэнь
гараад hуушадаг hэнши». «Би тэрэниие hанадаггyйб. Ooрooшье мэдэхэб, эжымниш хэлэдэг hэн, хyнhoo нааданхайнуудаа харамнахадаа, тэдэнээ yмдэнэйнгoo тyрии уруу хэжэрхидэг байhанби», – гэхэш
урдаhаань. Yнэхooрooшье, хармаан yгы yмдэнэй байхада яахабши
теэд; хэхэ, хадагалха, харамнаhаншье юумэеэ бултыень самсынгаа
хормой соо гy, али дороо резинэтэй байhан yмдэнэйнгoo тyрии соо
хээд ябахада зохид байгдаал hэн бэзэ.
…Думдяа гээшые мyнoo нютагайнгаа бэшэ эхэнэрнyyдhээ юугээрээш илгаагyй эхэнэр гэхэдэ болохо байгаа, теэд… арай тиижэ
болохогyйл хаш, нэгэ илгаа эндэ байхараал байха. Тиимэ, байха!
Мyнoo сагта Думдяада адли манай нютагта аяар найман yхибyyтэй
гэр бyлэ гэжэ yгы юм лэ!! Би энэ бэшэлгэдээ нэгэтэ бэшэ «оройдоо
гурбахан, аяар найма» гэжэ байжа бэшэнэб, теэд, yнэхooрooшье
1960-аад оноор гурбан yхибyyтэй айлай yсooнэй тоодо ородог байхада, мyнooнэй сагта найман yхибyyтэй бyлэ гээшэмнай олоной тоодо,
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бyри олоной тоодо орошонхой бэшэ аал? Яахабши теэд, энэмнай
сагай иимэ тyргooр хубилшаhанииень харуулжа байhан тэмдэг гээшэ. Найман yхибyyтэй зон гээшэ мyнoo yедэ эндэ тэндэ хаа яахана
yзэгдэжэ байгаал юм бэзэ, зyгooр манай Цагаатай нютагта иимэ
юумэн гээшэ бyри yнихэнэй, сохом гушаад жэлэй саанаhаа нааша
yзэгдэхэеэ болишонхой агша. Тиимэ, Думдяаhаа ондоо эхэнэр найман yхибyy тyрooгyй даа, ехэнхидээ гэхэдэ 4-5 хyрooд лэ тогтошодог
болонхой. Тиихэдээ, юун, маанадай yyри Думдяа гээшэ, буян ехэтэй, бурхантай эхэнэр болоно гy? Бурханай хайраар саанаhаа тyрэхэ,
ерэхэ гэhэн yхибyyдтэ бултандань нара hара yзyyлхэ, газар дэлхэйнгээ алтан шоройень хyдэлгyyлхэ, амидын жаргал гээшые yзyyлхэhээ
ехэ буян хэшэг эхэнэр хyндэ энэ юртэмсэдэ олдохо юм аал?! Тиимэ,
биил тиигэжэ hанаха байнаб! «Yри хyyгэд – эрхим баян, алта мyнгэ
– дунда баян, адууhа мал – адаг баян» гэжэ арадаймнай аман yгэдэ
дэмы хэлэгдэдэггyйл ха.
…Дандю абгайтанай сахилдаг добоhоо доошоо, yйлсын оёортохи шэнэ гэртэ ошожо ороходоньшье, юу байха hэм, тэрэ руунь
олон тоото ашанар, зээнэрынь субажа эхилээл hэн бэзэ. Еха басаган
Думдяагайнь 8 yхибyyдhээ гадуур yшoo хоёр yхибyyдэйнь yхибyyд
эндэ, хайшаа ошохоб, байлсаха, хамта дээрээ, оё-ёо-хон, олонхон лэ
байха даа. Наhатай боложо ябаhан Дандю абгайда гэрээрнь дyyрэн
багашуулай шууялдажа байхада зарим сагуудта хашартай болоол
юм бэзэ, эндэ гайхаха юумэн yгы, тиимэhээ хэзээб даа нэгэтэ: «Зай,
иигэд гээд тараябди, бултааран байдаг байра байрандаа ошоод байя
даа», – гэжэ хэлэжэрхиhэнинь, хэн нэгэн энээнииень шагнажархиhан
байлсажа, hyyлдэнь саашаа нютагай домог боложо ябашаhан гээшэ.
Манайшье томо адяа (эсэгын найман yхибyyдэй ехэниинь, ууган басаган), энэ тэрэ тyрэ-найраар хуу барандаа нэгэн доро сугларшоод,
тараха ябаха гээшэеэ мартажархёод, шууялдажа эхилхэдэмнэй: «Зай
иигээд, нyхэдyyд, Дандю абгайн хэлээшээр, «Бултадаа байдаг байра байрандаа ошоод байя даа, тарая», - гэдэг болошонхой юм. Харин хэн нэгэнэй Дандю абгайда ooртэнь: «Нyха-ар, шимнай нэгэтэ
yгэ алдаhан байжа, тэрээгээрээ мyнoo нютагайнгаа ябаган зугаада
орошонхой хyн байналши», – гэхэдэнь, даруу налгай yбгэжooл урда
hаань: «Yгы, нээрээhээ гэжэ, зарим yедoo тиимэшэг саг аргагyй болошодог юм дo-oo: yхибyyдэйнгээ ерэхэгyйдэнь хyлеэхэш, ерэхэдэнь
баясахаш, ябахадань yшooш ехэ баярлахаш», – гэжэ дахинаа хyниие
энеэлгэhэн гэдэг…
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ШYДХЭРТЭЙ ГЭР
Малшадай зунай сагта yхэр малаа туужа зуhаландаа ябашахадань, гол, сабшалангай захада байдаг yбэлэйнь байранууд хооhоршодог гээшэ. Yшoo тиихэдэ, хyнэй yгыдэ, yхибyyд сонхын рама,
шэлыень бута сохинаа гy гэжэ, тэдэшье абтагдажа нэгэ тээ, ехэнхидээ гэрэй оройдо гаргагдашоод, тэдэ гэр, байранууд бyришье yгыршэhэн мэтэ лyнхыжэ харагдаха.
Нэгэтэ зунай дунда hарын hайхан yдэр, yшoo сарюун, дорюун
наhандаа ябаhан yбгэжooл нэгэ иимэрхyy малшадай yбэлжooнhoo
тиимэшье холо бэшэ ой соо гэшyyhэ, тyлеэ бэлдэжэ байтараа, yдэhoo
хойшо гэнтэ хара yyлэнyyдэй сугларжа, тэнгэриин дуунай шангадажа, мэнэ иихэдээд шангахан аадарай орохоо байхыень ойлгоходоо,
доошолжо, хооhон гэртэ орожо, пеэшэнэй ара тала тyшэн шала дээрэ
амаржа hууба. Тэрэ зуурандаа энэ багаарнь тyргэн зуурын аадар
бороошье адхаржа эхилбэ. Харан гэhээнь, баруун тээhээ, горхоной
тэндэhээ, нэгэ моритой хyн мyн бороонhоо эндэ хоргодохо hанаатай
хаш, наашаа харайлгажа ерэбэ. Шэлэ, рама yгы хооhон сонхын онгоошхоор дyтэлжэ ерэhэн хyниие залуухан хyбyyн ха гэжэ yбгэжooл
ойлгожо абана. Харайлгажа ерээшын сонхын зyг саахануур гэрые
тойрожо yбэр тала барин ошоходо, энэш иихэдээ гэрэй урда морёо
уяжархёод наашаа орохоёо hанаа хаш гэжэ yбгэжooл бодоно.
Теэд энээхэн yедэ тyргэн аадар тогтохо тээшээ боложо, ерээшэ
залуу хyбyyн моринhоо буужа гэртэ орохоёо залхууржа гy, али яаража ябаhандаа гy, тогтохоо байhан бороое гэрэй yбэртэ морин дээрээ
байжа yнгэргэхэ байна гэжэ hанаба. Баруун хооhон сонхын зyг хажуугаарнь yнгэржэ гараашье hаа, бороогой уhанда нюур шарайгаа
ехээр норгошоод байhандаа ха, гэр соо хyнэй байhыень тэрэ ойлгонгyй yнгэршэhэн байгаа. Тиимэhээ, гэрэй yбэртэ зогсохотойгоо зэргэ,
залуу хадаал залуу, уймараа yзyyлжэ, онгоошхо руу шагаажа ерээд:
– Сайн байно-о! – гэжэ хооhон гэрэй сууряатар хашхарба гээшэ.
Тиихэдэнь саанаhаань:
– Сайн, сайн, – гэhэн абяан дуулдаба.
…Нэгэ хэды болоhон хойно, энэ багаарнь тон шэмээгyй байдалай тогтошоходо: «Yгы теэд, ерээшэ, мэндэлээшэ хyбyyмни юундэ
наашаа орожо ерэнэгyй гээшэб?» – гэжэ бодоhон yбгэжooлэй пеэшэнэйнгээ саанаhаа yндыжэ хараашалхадань, тэрэ хyбyyниинь оро
hэегyй саашаа харайлгажа ябаба. Юунэйш эндэ болоhыень ойлгоо
гyй yбгэжooл гайхаад лэ yлээ hэн бэзэ, харин ухаа мэдээ алдахын
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тэндэ моринойнгоо hорёогоор харайлгааша хyбyyн «хооhон гэр соо
хи шyдхэртэй мэндэшэлсэбэб» гэжэ тон этигэжэ байhан байшаба.
Уншагшад, магад, нэгэ иимэрхyy шалтагаанhаал боложо, зоной
дунда шyдхэр, ороолонтой гэр байра тухай зугаа дэлгэршэдэг байжа
болоолтой?..

ХОЁР НYХЭД
Нэгэтэ нэгэ тээ хоёр нyхэд байhан гэе. Hайн нyхэд байгаа ха.
Адлинь гэхэдэ, хоюулан архи тамхинда дуратайханууд, илгаань
гэхэдэ гансахан: нэгэниинь хубсаhандаа ехэ нарин, нyгooдэнь – юуш
yмдooд яба – тэрээндэ хамаагyй. Нариниинь – найр наадан, тyрэ хуримай болоходо, байhанаа yмдэхэ, гоёор хубсалха, хубсаhаа муухай
болгожорхибиб гэжэ айха, yгы hаа, тэндэ hогтошоhон зон муухай,
тоhотой гараараа барижархиби гэжэ бyришье ехэ айха. Энээнhээ
боложо тyрyyшээр хубсаhаа харан, эльбэн томоотойхоноор найрлажа hууха, hyyлдэнь зоной hогтожо, найр нааданай оншо тyлэгэй yнгэржэ эхилхэдэ, гэртээ гyйдэлooрoo ошожо хубсаhаа hэлгэжэ, юрын
байдалай хубсаhаа yмдэжэрхихэдoo, баатар боложо, хyн зонтой
адли хyхилдэхэ, зоргон соогоо найрлаха, архияа бариха.
Зай гэжэ, нэгэтэ, ноябриин долооной hайндэртэ (Совет засагай
yедэ ехэхэн найр байhан гэжэ бy мартая!) гоёор хубсалжархиhан, халамгайшаг энэ хyмнай тэрэ дурсааша hайн нyхэртэеэ нэгэнэйхиhээ
гаража, тэбэрилдэhээр, дуулалдаhаар yйлсэ yгсэн ошобод. Газаа
уларилай муудажа байхые яажа алдажархиhан байба гээшэб тэрэ
гоёнсуумнай; yйлсэдэ гараhаар yнишье ябаагyй байтарнь урда
hаань гэнтэ бургажа, нойтон саhа хаяжа мэдэбэ. Та-тай!. Нойтон
саhанhаа муухай юумэн yгы, hаяхана абхуулаад, тyрyyшынхиеэ
yмдэжэ гараhан шэнэhээ шэнэ, гоёhоо гоё, тэрэ yедэ тон yсooн эрэшyyлэй yмдэжэ ябаhан норко малгайнь муудахань лэ! Гэртээ бусаха гэхэдэнь, холошог ябашаhан байбад. Тиигэжэ гэнтэ элyyр тооной болошоод, маргажа байhанаа, норко малгайгаа тyргэн абажа,
нойтон саhанhаань сэбэрлэжэ, энгэр уруугаа хэжэрхёод, даараха
hаан айжа, нyхэрэйнгoo yмдooд ябаhан шандаган малгайень абажа
ooрынгoo толгойдо углаадхиба. Харин нюур, хyзyy руугаа нойтон
саhа гоожуулhан нyгooдэнь эндэ юунэйш боложо байhые мyртэй
ойлгоншьегyй, тооншьегyй, хажуудахи нyхэртэйгoo дуулажа ябаhан
дуугаа дуулажал ябаа hэн гэдэг.
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ШАГАЙ НААДАЛГАН ШАНГАХАН ДАА
Шагай (хаарта) наадаха гээшэ, нээрээшье, шангахан «ажал» хаш.
Шунажа ороhон заримашуулынь салдаган yлэшэхынгoo тэрээхэндэ ходоржо гараха, али зарим аза талаантайнуудынь абдар дyyрэн
мyнгэтэй hархайлдажа тэндээ hууха. Манай нютагта yни холодо
нэгэ иимэ ушар болоhон гэхэ. Нэгэ тээ нэгэ айлайда шангахан шагай наадалганай hyyлшын шанга тулалдаан yyр сайхын тээ урдахана дyyрэхэ тээшэ болобо. Шанга шагайшад хадаа мэдээл юм бэзэд:
эндэ нэгэ ойлгогдохоор бэшээр наадамнай дyyрэшэбэ, хэн нэгэмнэй
«нохойтой» ха гy гэжэ. Hyyлдэнь шангахан тоосолдоон, шагай тоололгон болобо гээшэ. Хари тиимэл байха hэн – хаартын холоодо соо
бyyбнын барлаг дутаад байба. Хэрэлдэжэ эхилhэн хаарташад бэе
бэеэ нэгжэлсэжэшье yзэлсэбэд, салдаган тооной болотороо хубсаhа
хунараашье тайлалсабад, теэд бyyбнын барлаг оро hэегyй yгы болошонхой, олдохо юм бэшэ. Хэзээ, хаанань yгы болошоhон байгаа
юм, мэдэхэ, тааха хyн yгы. Тиигээд лэ, гэмэ зэмэтэй хyнoo оложо шадангyй уруу дуруу, уур сухалтай шагайшад гэр гэртээ тараба ха. Харин тэдэнэй нэгэниинь тэрэ yдэртoo, hyyлдэньшье ходо: «Тэрээхэн
бyyбнын барлаг хоршогор хара Хонхоонhоо холо ошоогyй байха.
Хаарта наадалганай дyyрэжэ байха yедэ гараа халта аман тээшээ
абаашахадал гээ hэн, эдеэ-эдеэ, залгяа золигон тэрэшни…», – гэжэ
хэлэhэн байдаг гэгшэ. Алта мyнгэеэ аргагyй ехээр алдахаа байхадаа,
нээрээшье, али зэргэ аргыень оложо шадаха хyйхэрнyyд байхал байна даа. Нэгэ шагай жажаланшьегyй залгижархихада яашаха юм!?..
Мyнoo манай нютагта нэгэ тээ иимэрхyy нааданай боложо
байхые хараhан зон, мэшэг мэшэг энеэлдэн байжа: «А, эндэмнай
бyyбнын барлагай yгы бололгон, эдилгэн боложо байна гy…», –
гэжэ хэлсэдэг болошонхой юм.
ШАГАЙН НААДАН ГАРЗАТАЙХАН ДАА
Баhа yни болоhон ушар. Минии дуулаhан мэдэhэнээр, манай
Зэдэ голоор тэрэ сагуудта бyhэтэйшyyл зон аргагyй ехээр шагай
наададаг байhан гээшэ. Мyнooхи хаарта-шагай наадаха дуратай
хоршогор хара Хонхоомнай энэ удаагуур гэртээ баржагар бyдyyн
Бадмажабтай хоюулан наадаба гээшэд. Дулаанай сагта хада гэрэй
yбэртэ олбог шэрдэг дэбдижэрхёод бyхэли yдэр, hyни орой боло346

тор наадабад хоюулан, теэд Хонхоон мyнгoo алдахаараал алдана,
яахыншье аргагyй бусаажа шаданагyй. Yдэрэй тодхор юм гy, талааниинь буруутажа гy, бyхы мyнгэ зooринь, нэгэ эмээлтэ морин, гyyн
унагатайгаа, yнеэн тугалтайгаа Бадмажабай боложо hалаба. Яахаб,
юу хэлтэйб?! Hyниин хахадаар бyдyyн Бадмажаб ябахаа hэдэбэ. «Нyха-ар, yшoo нэгэ заа hуугыш даа, hyyлшынхиеэ туршаhуулби даа,
энэ удаагуур табан хони табинам», – гэжэ Хонхоон гуйба. «Шамайе
салдаган нюсэгэн болгоод яахабиб?» – гэнэ нyгooдэнь. «Табан хонин дээрээ тэхэ ямаа нэмэнэб, наадаял даа», – гэжэ гэрэй эзэн уhа
нюдэн болоно. Гэдэhээ эльбэжэ, толгойгоо маажаhанайнгаа удаа
гуур, айлшан тарганиинь хоршогор жаахан гэрэй эзэнэй шэхэндэ
нэгэ юумэ шэбэнэбэ. Онигор Хонхоон тyрyyшээр нюдэнyyдээ бэлтылгэбэшье, байтараа hooргoo ониижо: «Шиниихеэр болуужан»,
– гэжэ зyбшooлoo yгэбэ. Дахинаа шагай хубаагдаба, дахинаа Хонхоон шyyгдэшэбэ. Ай, халаг!.. Hyниин харанхыда гэртээ ороhон
Хонхоон тэндэhээ арhан дэгэл, ямаан даха хоёроо hугабшалhаар
газаа тэргэн дээрэ хонохо гэжэ гарахынгаа тэндэ, амархан нойроор
унтажа хэбтэhэн амараг ганса тээшээ хайратайханаар хараашалжа: «Хайран hамгамни hалааш даа», – гэhээр гаража ошобо. Харин
тэрэнэй hамгантайнь энэ yдэшые yнгэргэхэ гэhэн боосоое шагайгаар
шyyжэрхиhэн бархигар бyдyyн Бадмажаб yyдэнэй барюулые мyн лэ
аалихан татажа гэртэнь ороо hэн гэлэй…
ШАГАЙН НААДАН ШУНАЛТАЙХАН ДАА
Хyн бyхэндэ нэгэ аргагyй дуратай, мyн дурашьегyй юумэн гэжэ
байдаг. Харин мyнooхи Хонхоон гээшэмнай шагай наадангyй байжа
шадахагyй хyн байшоол даа. Теэд тэрэнэй дураар хэн ходо шагай наадаба гээшэб. Ажал гэжэ байха, мyн Хонхоон ooрooшье yхэр мал адуулха ажалтай хyн. Хада хyдooгooр yбэл зунгyй гансааран мал дахаад
ябалши, даншье hаа hонигyй, залхуутай. Тиимэhээ сагаа хороохо гэжэ
энэ хyмнай гансааран тэрэ шагай гээшэеэ наададаг байhан байшаба.
Нэгэтэ дан шуналтайгаар шагайгаа наадашаhан байгаа ха гy,
хyнэй хажууданьшье ерэшooд байхые ойлгоогyй байшаhандаа, хожомынь мyн лэ аляамсуу арад зоной аман yгэдэ (анекдодто) аргагyйл орошоhон хyн.
Хэм бэ даа нэгэн нэгэтэ Хонхоонойн yхэрoo адуулжа байхадань
хажуудань ошобо ха. Yхэрнyyд хадын yбэрooр таража бэлшэнхэй,
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харин эзэниинь ойн захадахи шэлэ дээрэ хэнтэйб даа энеэлдэжэ байжа шангаар хooрэлдэнэ хэбэртэй. Гайхалтайнь, тэндэ тэрэнэй моринhоо ондоо мориншье харагдахагyй юм. Ерээшэ хyнэй морёороо
зyдхyyлhээр тиишээ ошоходонь, Хонхоон хоёр тyгсyyлнyyдэй хоорондо hуушанхай, гансааран тэдээнтэйгээ шагай наадажа байба гээшэ. Нэгэ тyгсyyлдэнь ooрынгoo зунай hэрюухэн шляпа малгай yмэд
хyyлжэрхинхэй.
– Юун гэнэш, ямар шагай эринэш? А, маагты, ошоол даа, ошоо,
алабал энэшни иихэдээ. Байзагты даа, байзагты, барагтай байха
мyнoo дээрээ… Ха-ха-ха, хари-хари, шагай намда буухал ёhотой
hэн, шарбуунайнгаа шара хатаниие абаад ерэл даа наашань!.. Садаба гyш иихэдээ, салдагаар yлэшэhэн халзан Дамба! – гэжэ хаартаараа халзан тyгсyyл сохиhонойнгоо удаагуур, малгайтай тyгсyyл
тээшэ хилайд гэжэ: – Харин ши, hолоомон шляпата Hорни, хаарта
наадажа шадахагyй аад, хэнэй урдаhаа yhэринэш!? Тy-наа, hалаабша
гээрэй, энэ ородой бурханда, хэрээhэдэ мyргэ, тyйсэ эндэ байна!! –
гэжэ байжа, газарта забилжа hуушанхай Хонхоон гансааран ирзайтараа энеэжэ hуугаа hэн ха.

HАМГАДТАЙ ХЭРЭЛДЭHЭНЭЙ ХЭРЭГГYЙ ХА ДАА
Манай зyyн хyршэ Yшooтэй нютагай хонин ажалтай гэр бyлэдэ
Сагаалганай yеэр hамганайнь hайн нyхэр эхэнэр айлшалжа ерэбэ
гээшэ. Архи тамхи, найр наадан гээшэмнай мэдээжэ ааб даа, болохо юумэн яhалал зохидоор yнгэрбэ хаш. Теэд дуу шуутай yдэшын
hyyлээр yглooгyyр болохо гэжэ байха, yглooгyyр болоходо мyнooхи
гайтайхан мангар гээшэнь байха, гайтайхан мангарай боложо байхада сээнтэр-селодоо бэшэ, хэдэн модоной газартахи отара дээрээ байжа байхада хэн шамда хатуу харые урдашни табижа yгэхэб?! Хоо
hоршоhон шэлнyyдые хоршогонуулжа yзэhэнэйнгээ hyyлээр, уур
сухалдаа абташаhан гэрэй эзэн гэмэ зэмэгyй хоёр гэргэдтэ гэмэржэ
оробо. Миин тиихэдээд, юрэнхыгooр хараахагyй, харин (Ай, татай!)
анхан сагhаа, багаhаа, нэгэ-нэгэ нюдэ муутай байhан эхэнэрнyyдэй
нюдэнyyдыень муудхаажа байжа харааба гээшэ. Тиихэдэнь hамганиинь «Аа, тиимэ бы, тиигээ hаа, нюураараа дyyрэн нюдэнyyдтэй
hамга асараад эдэ хонидоо харууhалуулжа байгаарай саашаа», –
гэжэ урдаhаань хашхараад, нyхэр эхэнэртэеэ хyтэрэлдэhooр сээнтэр
тээшэ гэшхэлжэрхёо гээ hэн.
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ХYНИИЕ ТАНИХАГYЙДЭ ХАЙШААХАН ХАБ ДАА
Манай зyyн хyршэ Yшooтэй нютагhаа дунда наhанай гэр бyлэ
хоёр-гурбан жэлэй саада тээ Цагаатай руу хонин ажал дээрэ ажаллахаяа буужа ерээ юм (Би эндэ гайхагшаб; энэ ажалгyй сагта, юун, нютагтамнай хони адуулха зон олдохогyй байгаа гэжэ гy?). Ерэhээрнь
хахад жэлэй тооной болоод байхадань, зунай yбhэ хулhанай шанга
ажал эхилбэ гээшэ. Сээнтэр-селоhоо тээ саанахана байдаг тэдэнэйдэ
яаралтай ажалшад хони абаашахаа ерэдэг болобо. «Колхозой контородо ошоходотнай hyyлдэнь саарhан (требовани) байха», – гэжэ
хэлээд лэ тэдэ зонууд машина, трактортаа хонииень ашаад ябашаха.
Манай Цагаатай нютагай багашаг, даруу нютаг хадаа, дарга-ноёд
hоо эхилээд хyн зонойнь нэгэ тиимэшэг, хамаагyйгooр hурашаhыень ехэ мэдэхэгyй байhан тэрэ хонишон гайхабашье, «гурба хоноод
гэрэй занда орохо, hара болоод нютагай занда орохо» гээшыень сахижа, шэмээгyй байжа, нютагай хyн зоной нэрэ обогые yшoo hайн
мэдэхэгyй байhандаа, hyyлээрнь hэмээхэн ooрынгoo нимгэн тетрадь
соо иигэжэ бэшэдэг байhан ха: «Уржадэр энэ нютагай, hаяхана, майн
9-эй концерт дээрээ гоё бyдyyн хоолойгоор дуулажа байhан, нарихан
хара hахалтай абгай нэгэ хони абаашаа, yсэгэлдэр манай Yшooтэйhoo уг гарбалтай бэгсэгэр шабганса – нэгэ хони, мyнoo yглooнэй
сээнтэрэй дунда байдаг хоршогор хара, далан уршалааhатай, хилар
нюдэтэй абгай – хоёр эрье, тугаарай yдэhoo хойшо, торшогор туранхай электрик – нэгэ томо тyлгэ…». Цагаатай нютагаархин энэ
хонишоной бэшээшээрнь тэдэ зонуудаа тэрэ дороо танижа, тэдэнээ
мyнoo наадалжа, зугаа гаргажа ябадаг юм.

ДОХОЛОН ЗОНИИЕ ДОРОЙ ГЭЖЭ
HАНАHАНАЙ ХЭРЭГГYЙ ХА ДАА
Манай зyyн хyршэ Yшooтэй нютагаархид шог зугаада ехэ дуратай зонууд юм. Энэ доро бэшэхээ байhан ушарни мyн лэ тэндэ yнэн
дээрээ болоhон, тэдэ зонуудынь мyнooшье амгалан мэндэ ажаhуудаг
байха, тиимэhээ нэрэ обогыень нюужа ерээд лэ, ooрынгoo зyгhoo
бага зэргэ дабhа нэмэжэрхёод бэшэжэрхиhyy.
Зай гэжэ, нэгэтэ, намжаа hайхан намарай дулаан yдэр, Yшooтэй
тосхонойнгоо тэг дундаханань, соёлой клубэй зyyнтэй, шулуун конторой баруунтай, Доржо Банзаровай хyшooгэй урда тээ эндэхи
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профсоюзай дарга, спортын тренер хоёр хайша хэрэгээ хooрэлдэжэ,
хэхэ ажалаа хубаалдажа байба гээшэд. Тэдэнэй хажууда тээ саанаhаа
дохолод-дохолод гэhээр гушаад наhанай Гомбын Гунгаа ерэжэ тогтобо. Аляамсуу профком тэрэ дороо тэрээндэ:
– Hайн хyн hанаагаар гэжэ, ямар бэрхээр энэ хажуудамнай ерэшэбэш, эгээ мyнoo энэ тренер бидэ хоёр шамайе дурдажа, шамтай
уулзаха гэжэ байгаалди, – гэбэ гээшэ.
– Юун бэ? – гэнэ Гунгаа.
– Нyха-ар, мyнoo сагташни гyрэн тyрэмнай эрэмдэг зонуудтаа
тон анхаралаа хандуулдаг боложо байна гэжэ ooрooшье мэдэhэн,
дуулаhан байгаа бэзэш, тиимэhээ манай аймагай тyб Петропавловка
тосхондо арбаад хоногhоо дохолон эрэшyyлэй хоорондо hорилгын
мyрысooн yнгэргэгдэхэнь гэhэн мэдээ захяа бидэ хоёр мэнэ hая конторо сооhоо дуулаад, тиимэ зонуудаа нютаг соогоо олохо, бэлдэхэ
гэhэн даабари абаад байнамди, – гэжэ байжа hэмшье гэнгyй худалаар шашаба нyгooдэнь.
Гомбын Гунгаа гайхажа, ехэтэ hонирхожо эхилшэнэ. Дуу шуу
yсooнтэй тренер миин лэ тэндээ энеэхэдэнэ. Профкомой дарга дахинаа:
– Тэрэ hорилгодо нютаг бyхэнhээ нэгэл дохолон хyн гyйхэ ёhотой
юм ха. Теэд маанадай мэдэхэдэ, манай Yшooтэйhээ тиимэ гyйжэ шадамаар ши, yшoo дохолон Дондог, маягар хyлтэй Митаб хоёр байнад
ха. Тиигээд та гурбанай хэнтнэй хурдан гyйхэ байгаа юм, yшoo туршажа, хаража yзэхэ гэлсээбди. Таанадай зyбшooлoo yгэхэ hаатнай,
нэгэ долоон хоног энэ клубайнгаа стадион соо мyнooдэрhoo эхилжэ
hорилго эхилхэ байгаа гэжэ энэ тренернай дурадхажа байна, – гэбэ.
Дохолон Гунгаа yнэнхэ зyрхэнhoo yнэншэшooд: «Байз, маягар муу
хyлтэй Митабта хyсэгдэхэгyйл байхаб, харин Дондог… тэрэ Дондог
лэ байна. Хайшан гэжэ тэрээниие урдаа оруулхагyйгoo бодожо yзэхэ
болоолтойб. Юун, спортивно формоёо yмдooд ерэхэмни гy?» – гэжэ,
профком, тренер хоёр тээшэ харюу хyлеэн харашоод байгаа hэн ха.

БУРУУДАЛ БУРУУ
Зарим уншагшад hанахадаа болохо: энэ бэшээшэмнай юундэ
ooрынгoo Цагаатай нютагhаа гадуур хyршэ Yшooтэй нютаг тухай
бэшэхэ дуратай хyн гээшэб гэжэ. Магадгyй. Теэд yни удаан саг соо
эдэ хоёр нютагууд «Доржо Банзаров» гэжэ нэрэтэй томоhоо томо
ажахы – колхоз байhанаа hyyлдэнь, орон доторной нэгэ мэдэгдэхэ350

гyй hонин хубилалтануудай болоходо (халаг!), бyхы тооной ажахынуудтал адли hалажа, hандаржа, таража yгы тооной болошонхойл
даа. Урдань Цагаатай нютаг энэ колхозойнгоо хоёрдохи отделени
гээшэнь байhан, тиимэhээ хyн зонииньшье бэе бэеэ hайн таниха,
мэдэхэ, yхибyyдшье сугтаа нэгэл hургуулида арбан класс дyyргэжэ
анда нyхэдyyд бололсожо ябаhан. Тиимэhээ бишье сугтаа hураhан
нyхэдэйнгoo аха дyyнэр, эжы, абанарыень, тэрээхэн yеэр нэгэл hургуулиин коридор соогуур гyйлдэжэ, харайлдажа ябаhан Yшooтэйн
бyхы yхибyyдые ба бэшэшье зарим ехэ зониие hайн мэдэхэб. Харин
мyнoo, yни нютагhаа гаража ошоhон хадаа, Yшooтэйнхинhoo байха,
тyрэл Цагаатайнгаа олонхи залуушуул, yхибyyдые танихаяа болижо
байнал хаб. Yни удаан саг сугтаа ажамидаржа байhан нютагаархи
зонууд мyнooшье энэ тэрэ хэрэгэй гарахада уулзажа, сугтаа hураhан
нyхэдэйнгoo юбилей гэхэ гy, али yхибyyдэйнь тyрэ хуримаар ябалсажа, харилсаагаа алдаагyй, нютагайнгаа болоhон hонинуудтай
хубаалсажа ябадаг зандаа байхабди. Тиимэhээл, Yшooтэйнхид гээшэмнай аймшагтай хорон хэлэтэд, хошон зугаа элбэгтэй зон хадаа
yе-yе болоод лэ нэгэ hонин шог зугаа олоод лэ байжа байхал даа.
Зэдэ голой зyyн сартуул нютагууд тухай нэгэ иимэ шог зугаа
дуулаhан байнаб:
– Жэжэ-можо, шэмэгyй зугаа шагнаха гээ hаа Цагаатай нютаг ошооройгты, хошон хooрyy зугаа дуулаха гээ hаа Yшooтэй
хyрooрэйгты, дyлии, дуугай зониие золгохо гээ hаа Инзагатаар
ябаарайгты, орос-буряас холимол хэлэ послушать хотите – Борьёо,
Дэрэстэйгээр прогуляйтесь, пятаг эдихээ hанаагyй юм hаа Бургалтайhаа тyргэн убирайтесь, – гэжэ. Yнэхooрooшье иимэ байжа магадгyй, теэд зоной хэлсэдэгээр hаа, «Нютаг нютагай нохойн дуун ондо
ондоо байдаг» гээшэнь эндэhээл удхатай ха.
Зай гэжэ, энэшье удаагуур хyршэнэр тухайгаа бэшэхэдээ, баhал
тэдэ зонойнгоо нэрыень нюужа бэшэhyy. Эндэ ойлгостой: яагаад хyнэй
мууе гэхэ гy (али бараг энеэдэтэйшье ушарай байгаашье hаань) олоной
анхаралда табихабши даа, магад, тэрээхэн хyн ooрыгooшье эндэ танижа гy, али гэртэхининь, yхибyyдынь дурагyйдэжэ байхадаа болохо.
Саашань гэхэдэ, бyри yнидэ, манай «Доржо Банзаров» колхозой бyрин бyтэн зандаа байхада, энээхэн ном соогоо «Бyрин-Хаанай
хормойдо» гэжэ дурасхаал бэшэhэн, суута тyрyyлэгшэ Сандаг Базарович Жаргаловай ударидажа байха yеэр yнэн болоhон ушарhаа…
…Нэгэтэ, колхозой буруу даажа абаад ябаhан аад, тэдээнээ
ехээр доройтуулhан, yхyyлhэн харуулшаниинь колхозой контородо
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дуудагдаба гээшэ. Тэрэ хyн тэндээ hайса hунаалгагдаал юм hэн бэзэ.
Хараалгахын ехээр хараалгаhан тэрээндэ hyyлдэнь yгэ yгтэбэ. Бодожо ерээд лэ иигэжэ хэлээ hэн гэдэг:
– Буруудал буруу юумэн болоо, би энээниие ooрoo хуу ойлгожо
байнам. Буруунууд олоор yхoo – энэ ехэ буруу. Буруунуудые муугаар
абажа ябаhан – минии буруу. Шадахагyйб гэhээр байтарни баадхажа
намайе ажалда оруулhан – таанадай буруу. Тиимэhээл хамаг хэрэг
буруутаа, буруудал буруу юумэн болоо, буруунууд олоор yхoo…

ХУДАЛ БУРУУ
Баhа нэгэтэ, мууханаар ажаллаhан ондоо нэгэ буруушан колхозойн
гоо контородо дуудуулба ха. Одо-о гэжэ, Сандаг Базаровичта алуулхаб, арhа мяхаа амидыгаар хуулуулхаб гэжэ hайн ойлгожо байhан тэрэ
ехэхэн уруу дуруу юумэн, уйлахын-орилхын тэндэ тyрyyлэгшын кабинедтэ оробо гээшэ. Тэндэ нютагай ноёдууд олоороо сугларанхайнууд.
– Hyyлшын хоёр hара соо yзэгдэхэ-харагдахашьегyй, хаана юугээ хэжэ ябаhан яндан эрэ гээшэбши, архи тамхяа намнаад ябана
гyш, юундэ энээхэн саг соо иитэрээ буруунуудаа муудхуулаабши,
yхyyлээбши, хэлэл даа?! – гэжэ байжа ехэ ноён шангаржа эхилбэ.
Энээхэн yедэ буруушанай нюур шарай хyнэй харахын аргагyй
боложо:
– Сандаг… Сан-даг… Базарович, хyлисыт, хайрлыт даа… ойё-ёо, мэдэжэ байнам ooрoo, эндэ буруу, ехэхэн буруу юумэн болоо
гэжэ. Зyб, буруунууд олоор yхoo… муудаа… теэд яаха байгаабиб?
Энээхэн хоёр hара соо hамгамни ехээр yбдэшooд хэбтээл даа… гансаарханаа ехэ ядаралдааб… зобооб. Тиигээд лэ энэ буруу болоо…
Hамгамни… баарhан… наhатайш боложо ябаа юм hаам даа, yшoo
тиихэдэ тэрэ давлени гээшынь ехэ байгаа… тиигээд лэ… баарhан…
yсэгэлдэр… энэ hyни… наhа барошоо!.. – гэбэ гээшэ.
Энээнэй hyyлээр Сандаг Базаровичай, мyн бэшэ ноёдуудайшье
нюур шарайнууд тэрэ дороо хубилжа, налгай зooлэн боложо, булта
энэ хyниие хайрлажа эхилшэбэд, зугаагаа тад ондоо тээшэнь абаашабад. Арай уhа нюдэн болошохын тэндэ кабинедэй тэг дунда hууhан
тугалшанай гар-хyлыень барандаа барижа, тэрэ дороо кассир-бухгалтершье дуудагдажа, тyрyyшын туhаламжын мyнгэн hамгаа yхyyлээд
байhан хyндэ yгтэжэ, Жаргалов ноён энэ ехэ хохидол-гашуудалда
орошоод байhан нютагайнгаа хyниие гэртэнь энэ зандань хyргэхыень
ooрынгoo «Волгын» жолоошондоо даабари yгэбэ.
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Тyрyyлэгшын «Волгодо» хyндэтэйхэнooр hуушаhан тэрээхэн тугалшамнай, гэртээ бусахынгаа тэндэ: «Хyба-ан, миниишни бэемни
ехэхэн муу ябана, алаабхяар дайраад гараябди, нэгэ шэл харые биш
абаадхиhуу», – гэнэ.
Жолоошон хyбyyнэй харгыдаа «сагаан пулаадтанhаа» нэгэ-хоёр
хундага хyнтэрyyлшэhэн тугалшаниие гэртэнь асархадань, – Тата-й,
гэжэ!! – тэрэнэй тарган, маягар hамган хото-хорёогойнгоо хажуу
гаар ажалаа хэжэ харагдаба гээшэл даа.
– Ш-ш-ш!! ши, залуу хyбyyн, эндэ юуш хараагyй, yзooгyй бшууш
даа, ойлгоо гyш?! – гэбэ гээшэ халамгай хyйхэр. – Зyб, эндэ ехэхэн буруу юумэн боложо байна гээшэ... ooрoo ойлгобо, хараба бэзэш? Теэд
би конторо соо яаха байгаабиб? Одоо гэжэ, амидыгаар арhа мяхаа хуулуулха гэжэ гy?.. Буруунуудни олоор муудаа… yхooшье… Тиимэhээл
худалаар хэлэжэ бэеэ абарба гээшэб. Бурха-ан даа, бурхан нyгэлым зайсуулаг... Баарhамниш даа, yхибyyдэйнгээ эхые… hамгаяа амидыгаарнь
yхyyлжэ байха гэжэ… Буруу... ехэхэн буруу болоо… буруунууд олоор
yхoo… Теэд худалаар хэлэхэл баатай болооб. Ай, даа… Ши… ши… нyха-ар, залуу хyбyyн, мyнoo дээрээ шэмээгyй… ойлгоо гyш! Hамгандамнишье ама алдажа байбаш. Зyгooр… яба даа тyргэн эндэhээ, холодо...
Саашаа миниишни ooрымни хэрэг болог… юуш болог… Иихэдээд,
yглoo-нyгooдэртoo, баригдахал юм бэзэб. Ай, бурхан! Мyнoo дээрээ
амиды гарасалдабал гээшэб… Теэд би яаха байгаабиб, а?! – гэжэ байжа,
дээрэ дээрэhээнь дабтан байжа, ярижал байгаа hэн.

ТАХЯА ТУХАЙ ТYYХЭЙ ТYYХЭНYYД
1-ХИ ТYYХЭ
Энэ ушар бyри холодо, 1957-59 оноор, мyнoo болоод байхада,
зyyдэн мэтэ холо сагта, оройдоо 5-6 наhатайдамни тохёолдоо агша
hэн. Хэмнэй yyсхэл гаргаhан байгаа юм, мэдэхэгyй, нэгэтэ хоёр
нyхэдтэйгoo колхозой тахяагай фермэhээ yндэгэ хулууха гэжэ шиидэбэбди. Тэрэ yедэ сэлеэнэй айл гэрнyyдhээ yндэгэ магазинда худалдажа абадаг байгаа, тушаагаа hаа, мyнгooрнь саахар-конфета абажа
болохо, yгы бол, арбан yндэгэ худалдажа шадаа hаа тэрэнээ 50 мyнгэ
болгожо, оройн 6 сагтахи багашуулай кинодо орожо болохо байгаа.
Нэгэ иимэрхyy юумэнэй болоходо, хамаг юумые уридшалан хуу мэдээд байдаг Даша-Доржо нyхэрнэй: «Yдэ багаар тахяагай байрада
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нэгэшье хyн yлэдэггyй, барандаа хоол барихаяа гэр гэртээ ошодог,
тиимэhээнь хулгай хэхэдэ бэлэн», – гэбэ гээшэ.
Тэрэ тахяагай фермэ горхонhоо холо бэшэ байгаа, тиимэhээнь
бидэ уhанай эрьедэ наадангаа, тэндэhээ зоной ябахыень хyлеэжэ
абаад лэ, фермын хорой руу шурд гээл юм бэзэбди. Тэрэ сагта yхибyyд
барандаа шахуу эжынэрэйнгээ оёжо yгэhэн, дээрэ дороо резинэтэй сатин yмдэ yмдэдэг байгаабди. Тиимэhээ бидэ yмдэнэйнгoo тyрии, самсынгаа хормойе yндэгэнyyдээр дyyргэжэ, тэдээнээ тэhэлжэрхихэгyйн
тула гэжэ аалихан гэшхэлhээр хорёогой yyдэ хyрэжэ ябатарнай, урдаhаамнай гартаа бургааhа баринхай эхэнэр орожо ерэбэ. Тэрэ эхэнэр
хашхараал юм hэн бэзэ, ухаа алдаhан бидэ хорёогой hургаагай хоорондуур шурган гаража, горхон тээшэ гyйжэ мэдэбэбди. Эндэ мyнoo
юунэй болоhыень таанад тухайлана гyт?! Намарай эхин hара гаранхай, тиимэhээ уhанда оймохоор бэшэ, бэеэ угаахааршье бэшэ хyйтэн
yдэр байгаа. Гэбэшье, эжынэртээ хараалгахаа айшаhан бидэ, биза-низа тэhэршэhэн yндэгэнhoo боложо цемент, клей мэтэ годогор, няалдангир болошоhон yмдэ самсануудаа хyйтэн уhанда угаажа («Джентльмены удачи» гэжэ кино hанаябди!. Хайшан гэжэ цементовозhоо
гараhан хyйхэр эрэшyyлэй годогор болошоhон хубсаhаяа шулуугаар
сохижо байхыень), хэзээ хатахыень хyлеэжэ, yшoo хyн зондо харагдашабибди гэжэ, салдаган, шараа нюсэгэн голой эрьеын сахилдаг соо
шэшэржэ хэбтэhэнээ, мyнooшье элихэн hанагшаб.
2-ХИ ТYYХЭ
Мyн лэ бага наhамдамни болоhон ушар. Энэ удаагуур зyг-зyгхэн
лэ hургуулида ороод ябаа хаб. Тэрэ yедэ манайхин тахяа элбэгээр баригша hэн. Харин тэдээн соогоо эрэ тахяагайнь олон байхада hайн
юумэнинь yгы, хоорондоо ходо наншалдаа yyсхэхэ, эмэ тахяануудаа
буляалдажа зобоодог байгаа. Нэгэн гэбэл hyрэг соогоо олон петухнуудай байhанинь хэрэггyй хаш. Тиигэжэ бодоhон эжымнай нэгэтэ
намда ба намhаа нэгэ наhа дyy хyбyyндэмни иигэжэ хэлэбэ гээшэ:
«Колхоздомнай шулуун барилга хэжэ байhан армянгууд занша
лаараа ород зондол адли хаш, тиимэhээ тахяагай мяха лаб лэ эдидэг
байха, тэдээндэ энэ олон петухнуудаа зайлуулангаа гэжэ, худалдаха
байгаабди. Таанадай oohэдэйнтнэй эдихэ сахар-шэхэрэйшье мyнгэн
болог лэ». Эжынгээ yгэ дуулаха хэрэгтэй, тиимэhээ гоё hайхан yнгэтэ улаан петухаяа гансаарыень орхижо, бэшыень мэшээг соо хэжэ,
нэгэ боро хараанаар дyy хyбyyн бидэ хоёр армянгуудай байдаг бай354

ра тээшэ дурата дурагyй ошобобди. Эдэ зон манай буряад нютагуудаар hаяханайл бии болоод байгаа. Бидэ буряад яhатан yхибyyдэй
ойлгоошоор hаа, тэдэш маанадай эсэгэнэр, абганарта адли бэшэ,
харин ондоохон зyhэ, шарайтай, хони малhаа дутуугyй бyхы бэеэрээ yhэ-нооhондо барюулшанхай, хашхархын тооной шанга шангаар дуугаралсажа байдаг эдэ зонhоо айхашье гээшэмнай олиггyй.
Тэдэнэй байршадаг гэр манайхинhаа дyтэ hэн, тиибэшье тиишээ
ошоходоо удааршоо hэмди. Дyy хyбyyн бидэ хоёр урид хэлсэhэн,
хэхэ ажалаа хубаажа абалсаhан байгаабди: тэрэмни армянгуудай
гэртэ тyрyyлжэ орохо (тиигээд лэ тэрээнэй ажал дyyрэхэ байгаа),
харин би ахань хадаа, армянгуудтай зугаалха, петухаа худалдаха
гэжэ. Теэд дyy хyбyyмни хэлэhэн yгэдoo хyрooгyй, гэртэ оройдоош
тyрyyлжэ орожо yгэбэгyй. Яахаб, хоюулан тоосолдожо, гэрэй углууда нилээд зогсобобди. Нэгэ дахин гэрhээ хyнэй гаража ерэхэдэ, мэшээгтэй петухнуудаа тэндэнь орхижорхёод, саашаашье гyйшoo hэмди. Долоотойхон наhандаа ябаhан бидэндэ тэрэ yедэ ямар ехэ ород
хэлэн байхаб. Гансал буряадаараа хooрэлдэдэг багахан тосхон.
Hалганаhан бидэ петухнуудаа шэрээд гэшхyyр дээрэ гарабабди.
Армянгуудай шангаар хooрэлдэхэшье гээшэнь аргагyй, али булта
hогтуунууд гy гэжэ hанахаар. Зyрхэлжэ, зyрхэлжэ ерээд лэ, бинь yyдыень нээжэ толгойгоо халта досоошонь бултагануулха шэнги болоод: «Купи петуха!» гэжэ хашхаржархёод, тэндэhээ шурд саашаа
гyйшэбэб. Дyy хyбyyншье хойноhоом гyйгooл юм hэн бэзэ. Гэртээ
ерэжэ, эжынгээ асуултада: «А-hаа, петухануудаа абаашажа yгooбди, теэд тэдэ зонуудшни мyнгэ yгooгyйл», – гэбэбди. «Жаалдаг
даа, тэдэнээ зайлуулhантнайш болоо гээшэ», – гэбэ эжы. Yглooдэр
yглooгyyрынь нэгэ армян манайда орожо ерэбэ. Бидэ пеэшэнгэй саа
на хоргодошобобди. Тэрэ энеэжэ байжа эжытэймнэй хooрэлдooд,
гараад ябашаба. Hyyлдэнь мэдэхэдэмнай, хyнyyдhээ hурагшалжа,
хэнэй yхибyyд yсэгэлдэр yдэшэлэн тэдээнэй гэрэйнь гэшхyyр дээрэ
мэшээгтэй эрэ тахяануудые орхиходоо болохо байгаа хаб гэжэ ойлгожо абахадаа, манайда ерэжэ, эжыдэмнай 15 тyхэриг yгэжэ ошоhон
байгаа. Тиихэдээ тэрэ yедэ нэгэ петухайнь сэн гурбан тyхэригэй сэнтэй байжа, энэнь яhала ехэ мyнгэн байhан болоно.
3-ХИ ТYYХЭ
Дyy хyбyyн бидэ хоёр 12-13 наhандаа ябаабди (хайрата дyyмни,
сугтаа ходо эжэлшэжэ наададаг нyхэрни, оройдохоноо 24 наhандаа
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аварида орожо наhа барашаhан). Зунай ааяма халуунай саг hэн. Манайхин гэрээрээ хонин ажал дээрэ зуhаландаа байгаабди. Yбэлэй сагта yyсын байхада ходо шyлэ, мяхатай байдаг hаа, зунай сагта энэнь
ходо дуталдаха, энээнhээ боложо эжымнэй толгойнь yбдэшэхэ, хиинь
хooрэшэхэ. Ядахадаа эжы бэеэ мэхэлжэ, мяханай орондо хаа яа yндэгooр шyлэ гаргажа байгша hэн. Энэнь хэршье шyлэн болодог юм hэм,
бy мэдэе. Теэд ойлгоно гээшэ гyт таанад hайнаар? – манайхинай колхозой хонин ажал дээрэ ажаллажа байhыень! Тойроод хэдэн зуугаад
хонид, hэмээхэн нэгыень алаад эдижэрхииш, хэн мэдэбэлэй. «Yхoo»
гэжэ акт бэшyyлээд лэ хаяыш. Yгы даа, совет засагай yедэ зон гээшэ
мyнooнэйхи шэнги байгаагyй, yнэн сэхээр ажалладаг, хулгай хуурмаг
гээшэнь тон лэ хомор yзэгдэдэг байгаа.
…Бидэнhээ дyрбэ-табан наhа дээгyyр аха ба эсэгэ хоёрной тэрэ
yедэ yбhэндoo гараhан байгаа хаш, гэртээ yгы hэн, тиимэhээ нэгэтэ
эжымнай бидэ хоёртоо иигэжэ хэлэбэ гээшэ: «Юун гэжэ hанаха байнат, тахяагай мяхан мяхандал адли юм бэзэ, ондоо арад зон эдижэ
байдаг бэшэ аал, яашаха hэм, нэгэ петухаа алажа, шyлэн болгожорхиел. Минии мэдэхэдэ, тахяае хорооходоо толгойень таhалдаг, тии
мэhээ та хоёр намда тэрэнииень хyсэлдyyлээд yгэгты, саашань би
ooрoo хэхэ юумынь хyyжэм», – гэбэ. Дyy хyбyyн бидэ хоёр хooрэшэбэбди (хэршье шyлэ ууха болоhондоо хooрoo hэн хабди, харин,
yхибyyд хадаал yхибyyд, нэгэ hонин, энэ наhан соогоо хэжэ, хаража yзooгyй хэрэгэй гаража байхада баясаhан байхабди). Энэ удаагууршье бинь ахань хадаа сабшаха, дyy хyбyyмни намдаа петухаа
барижа yгэхэ болобо. Нэгэ иимэрхyy хэрэгэй гарахада, эжымнай
аймхайшаг эхэнэр юм hэн, тиимэhээ бидэ хоёрой петухаа барижа,
гэрhээ тээ саанахана эжынгээ бэлдээд yгэhэн хабтагай дээрэ толгой
ень сабшахаа байхадамнай, гарнуудаа нюуртаа абаашанхай, хажуу
тээhээ хулгай нюдooрoo хараашалан: «Ай, бурхан, ойлгожо, ойл
гожо сабша, дyy хyбyyнэйнгээ гарыень алдажа сабшажархибаш. Цырэн-Доржо саашаа болоод, холоhоо баряад бай», – гэжэ байжа эжы
hанаата боложо зогсоно. Тиигэhээр петухай толгойшье хабтагай
дээрэ табигдаба. Би юун байха hэм, тэрээхэн тархи hyхooрoo саб
шаад лэ хаяа hэм бэзэб. Тата-й гэжэ!.. Тэрэ тархигyй петухамнай дэбхэржэ, собхоржо, хоолойгоороо шуhаа хаяжа эхилбэ. Самса, нюураа
шуhанда будуулшаhан дyy хyбyyн айhандаа петухаа алдажархиба.
Тэрэмнай: «А-hаа, намайе толгойн саазада yгэhэн алууршан эндэ
зогсожо байна гyш!», – гэhэндэл, сэхэ эжы тээшэмнэй найгаргаhаар
гyйжэ ошобо. Эжымнай энэ yедэ юу харажархёо гэжэ hананат?! Тол356

гойгyй, хоолойгоороо шуhа сасажа ябаhан амитаниие харажархихадаа: «Бурха-ан!» – гэжэ гансахан yгooр хашхараад, гэр тээшэ гyйшэбэ. Эжымнай бэеэрээ мундуу, бyдyyн, тиимэhээ ябахадаашье хyндэшэг хyн hэн. Гэбэшье, гэр хyрэтэрхи хорёод алхамай зайе, сохом
хоёр секунда соо гаталжа, ямаршье хурдан спринтер спортсменhээ
дутуугyй тyргooр харайжа гэртээ гyйжэ орошоо hэн.
4-ХИ ТYYХЭ
«Деревня моя, деревянная дальняя… Мне к южному морю нисколько не тянется…» – гэжэ байжа hайхан yгэнyyдтэй ород дуун хаа яа
радиогоор дуулагдадаг гээшэ. Би энэ дуунда дуратай хyм, теэд hанаандамниш ехэ таарадаг. Нээрээшье, жэлэйнгээ hарын амаралтые
абахадаа, холо хари газараар ябажа бэеэ зобоонхаар, тyрэл нютагаа
ерэшooд, зоргон соогоо амаржа, аршаандал hайхан уhыень уужа,
арюухан агаараарнь хоёр уушхануудаа сэнгyyлээд, hooргoo хото
городоо бусажа ерэхэдээ, дyyрэн амарааб, сэдьхэлээ ханааб гэжэ
hанагшаб. Нэгэшье зун, нэгэшье yдэрooр тиишээ ошоогyй hаа, амараабшье гэжэ hанадаггyйб. Hyниин хахадташье горхоной шолшогонон урдахые шагнажа эрьедэнь hуу, мори унаад, ябагааршье hаа,
хада хyдooгooр зайгыш, хамаагyй – бэешни сэнгэхэ! Yгы hаа, эгэшэ
дyyнэртэеэ, yетэн нyхэдтэеэ hонин hорьмойгоо хooрэлдыш, хатуу
хахадыешье хаа яа барииш – алиньшье хамаагyй, бэе сэнгэхээрээл
сэнгэхэ! Зарим сагуудта хэндэшье хэрэггyй гэхээр, жаа yхибyyдэй hонирхомоор юумэндэ дашууржа, хyхижэ байхаш. Гансал hонирхожо
абахань хэрэгтэй. Тиимэhээ эгээ нэгэ иимэ ушартай дайралдаhанаа,
хаража yзэhэнoo таанадтайгаа хубаалдаhуу.
Нэгэтэ зун нютагтаа амаралтадаа байхадаа, эгэшынгээ зуhалангайнь хэрэлсы дээрэ хоюулан энэ тэрэ юумэ хooрэлдэжэ hууба
гээшэбди. Yе болоод миисгэй нохой хоёрынь бидэнэй зугаа шагнаха дуратайгаа мэдyyлhэндэл хажуугаарнай эрьелдэхэ, хyлэймнэй хажууда hажаадшье абаха юумэд. Тииhээр байтараа оройдоо гурбахан
лэ yлэшooд байhан тахяануудынь дyтэлжэ ерэбэ (эндэ уридшалан хэлэhyy: нютаг соохи тахяануудые зайгуул нохойнууд байлгадаггyй,
барижархидаг). «Ээ, эдэмни уhа уухаа hанашоо», – гэжэ hууриhаа
бодоhон эгэшэ, гэнтэ гэрэй yбэрooр хэн-юуе хараажа, хашхаржа,
намнажа оробо гээшэ. Дуулахадамни «Цыть, арил саашаа, хара бузар, хара бабник», – гэжэ байжа гэмэрнэ хэбэртэй. «Yгы «бабник»
гэхыень дуулаа бэшэ аалби, хэнээ иигэжэ харааба гээшэб?» – гэжэ
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hанахадаа, hууриhаа бодожо, hонирхожо хараашалбаб. Эгэшэ модо
баринхай, нэгэ томо, гоёhоо гоё улаан петухые хорёоhоо yлдэжэ
байба. «Юун болооб?» – гэжэ hyyлдэнь hурахадаа, hонин, энеэдэтэй
харюу абаа hэм. Теэд энээниие эгэшэ хэлэхэдээ, миин, юрын ябадал
шэнгеэр хэлэжэ байгаа hэн (сухалтайгаар), харин би шагнаха тумаа,
ехэнхинь hyyлдэнь, hайса ойлгожо абахадаа, эгэшэдэйшье хэлэнгyй,
хэдэн yдэр гансааран, yбэштэй хyндэл адли, энеэжэ, эгшэжэ ябаа
hэм. Hониниинь гэхэдэ, иимэ байгаа.
Эгэшэмни хойто урда таладаа Лабаров Володя, Содномпилов
Савелий (нютагтаа Баваа гэжэ нэршэшэhэн) хyршэнэртэй юм. Хyршэнэр хадаал хyршэнэр, хyршэнэртэйгoo hайн, эбтэй байха хэрэгтэй
гэжэ yнинэй мэдээжэ гээшэ ааб даа. Тиимэhээ эдэ хyршэнэр хоорондоо яhала hайн байдаг юм, хаа яахана тугал, буруудынь хорёо, сабшалан уруугаа оролсожо, шууялдахаhаан бэшэ.
Зай тиихэдэ, тэрэ зун, эгэшэмни хоёр тахяа ба нэгэ петухтай байгаа, хойто сосед Лабаров – нэгэ тахяа, нэгэ петухтай, харин урдахи
Баваатан табан тахяа, нэгэ петухтай байба гээшэд. Теэд Баваагай
томо улаан петухань, нээрээшье, ёhотой «бабник» байшаба гээшэ.
Юуб гэхэдэ, ooрынь табан тахяанууд багадаад, хойто хоёр хyршэнэрэйнгoo петухуудые айлгажа, тахяануудыень баhа даралсадаг
байшаба. (Баарhад, нэгэниинь нэгэхэн, нyгooдэнь хоёр лэ тахяйтай
байгаа бэшэ аал!). «Маанадай петуханар Баваагайхиhаа айhандаа
дала дээрээ гаража бэеэ абардаг юумэд. Тиигэжэ байнхаар хоюулан
хамтаржа, тэрэ золигые таhар удар таташахаа яанаб. Yшoo тэрэ бузар петухашни ooрэйнь, хойто хоёр хyршэнэрэйнь тахяанууд багадаа гээд, урдахи хyршэ Балданов Гришын петухые намнажа, арбаад
тахяануудынь даралсадаг юм. Ёhотойл бабник, би иимэ петух гээшые заяандааш хаража yзooгyйб», – гэжэ байжа эгэшэ хэлэбэ. Энэ
хooрooгooрнь hонирхоод, досоогоо энеэхэдээд абабаб. Yглooдэрынь
hэн гy, али нyгooдэрынь гy, оршон тойрон тахяануудай шууялдажа
байхада, би hонирхожо (энээнэй урда тээ тоодогшьегyй байhан хyн),
эгэшынгээ хойто харшада ошожо байжа хараашалбаб: зyб даа, эгэшымни ба Володиин петуханар Баваагай петухада намнуулhандаа,
хоюулан дала дээрээ гарашанхайнууд, тэндэhээ хуугай табилдажа,
миин лэ хооhон хороо гаргажа байба гээшэ. Харин гоёhоо гоё улаан
петух олон эмэ тахяагай дунда орошонхой (гурбан айлай тахяанарые хамтаруулжархёод), «Го-го-го-го» гэжэ тэдээнээ эрхэлyyлжэ,
эдихэ хоолынь газарhаа оложо yгэжэ ябаа hэн.
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5-ХИ ТYYХЭ
Нэгэтэ зун эгэшэдээ амаралтада ошоходоо, хуушантаhан харша хоройгынь заhаха гэшэ шиидэбэб. Yбhэнэй ажал эхилэнхэй
байгаа, тиимэhээ аха дyy хоёрни намдаа яажашье туhалалсажа шадахагyй байбад. Энэ ажалые ганса хyнэй хэхэнь хyндэ хадань, эгэшэмни: «Минии годок Сooвooн мyнoo ажалгyй байна хэбэртэй
(yyри нyхэдoo манай нютагта «годок» гэжэ хэлсэдэг юм. Харин Цырэн-Доржо гэжэ нэрэтэй энэ хyниие бyри нялха наhандань эмгэйнь
эрхэлyyлжэ «сooвэн-сooвэн» гэжэ бooмэйлдэг байhан хаш, тиимэhээ
Сooвooн гэжэ нэршэшэhэн), тиимэhээ би тэрэниие шамда туhалалсахыень дуудаhууб», – гэбэ. Зай теэд, намhаа гурба аха тэрэ хyншье
ерэбэ. Сэхынь хэлэхэдэ, Сooвooн дуу yсooнтэй, ажалша бэрхэ, архи
уугаа hаа уужархиха, yгыдoo хэдэн hарааршье энэ мууе баридаггyй
хyн юм. Харин тэрэ yедэ эгээ архиhаа hалажа ядажа байhан сагынь
дайралдашаба гээшэ. Бидэ хоёр гурбан yдэрэй туршада хара хyлhoo
адхажа (гайтайшье халуун yдэрнyyд дайралдаа hэн), хэхэ ажалаа
дyyргэбэ гээшэбди. Yдэшэлэн голдо ошожо бyлеэнhээ бyлеэн уhанда бэеэ зайлаhан хоёр, hooргoo ерэжэ, ехэхэн ажалынь хэжэ yгэhэн
эгэшэдэ хyндэлyyлхээ мэдэржэ, стол дээрэ элдэб зyйлын эдихэ ууха
юумэнэй табигдажа байхые харан баясанабди. Эдеэнэй хажууда лаб
лэ хатуу хара табигдаха байха! Зай гэжэ, гэдэhээ yлдэшэhэн бидэ
хоёр амтатай хоол барижа захалбабди, теэд эгэшэ архияа табингyй
удааржа эхилбэ. Бидэ дуугай эдеэлнэбди, садаха тээшээ болобобди.
Эгэшэ газаашаа гаража ерэхэдээ, саарhан хооробтой юумэ асаржа,
шала дээрэ табижархиба. Тэндэhээнь «пи-пи-пи» гэжэ юумэнэй пишаганалдажа байхадань «Энэнь юун, цыпушканар (цыплёнконор)
бэшэ гy» гэжэ би гайханаб. «Зай, yyри, архи намда yгы, гомдожо бy
байгаарайш, харин ажалаа хyyлэhэнэйхи гэжэ би шамда энэ арбан
цыпушка yгэнэб. Танайхи тахяа yгы гэжэ мэдэжэ байнаб, хэрэгтэйл
зooри байха даа, архинhаашни холо yлyy, абааша», – гэбэ. Энэ yедэ
Сooвooнэй нюурые таанад хараhан hайт. Ёhотойгоор гэжэ ажал
хэhэн эрэ хyндэ… цыпушка хyлhэн?! Годоогууд хадаал годоогууд,
Сooвooн эгэшэ тээшэмни гараараа нэгэ зангажархёод, гэрhээ гаража yгы болошоо hэн. Би тyрyyн эгэшэдээ мyн лэ гомдохоор забдааб,
юундэ энэ хyниие хyндэлжэ нэгэ шэл хахадые олоогyй хyмши гэжэ.
Маанадтай маанадгyй уужал байдаг архинь байгаа юм бэзэ. Харин
эгэшэhээ харюу абахадаа, Сooвooнэй яажа гаража ошохыень hанахадаа, мэшэг-мэшэг энеэдээ барижа ядажа байгаа hэм. Юуб гэхэдэ,
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Сooвooнэй hамган урда yдэрынь эгэшэдэмни ерэжэ: «Yбгэжooлдэмни архи бy уулгаарайш даа, иигээд yбhэндoo гарахаар сагынь болоо,
арай шамай гэжэ архиhаа гаража ядажа байна, hooргoo мyнooхиеэ уужа эхилшoo hаань, hалаа гээшэлди. Ши, ooрoo, Сooвooни мэдэхэгyй hэн гyш даа…», – гэжэ гуйhан байгаа. Тииhэн хадань, эгэшэ
Сooвooнэй ажаллаhанайнь хyлhэн гэжэ тэрэ цыпушкануудые бэлдээд байhан байгаа.
Hyyлдэнь эгэшэ намдаа гэжэ нэгэ хахадые гаргабал гээшэ. Теэд
би гансаараа уужа байха hэн гyб, тиимэhээ зyyн хyршэ, минии годок
Лубсан(ка) Абидуеваа дуудажа, хоюулан хyхижэ, hyyлдэнь газаашаа
гаража, огторгойн олон одо мyшэдые тооложо, нyхэрэйнгoo дуратай «Аажамхан таламнай ургыгаар hалбаржа…» гэжэ дуугынь ба
бэшэшье залуу наhанайнгаа hайхан дуунуудые аалихан дуулалдажа,
hyниин хахадhаа холо саана yнгэртэр эгэшын зуhалангай гэшхyyр
дээрэ hуугаа hэмди…
6-ХИ ТYYХЭ
СССР гyрэнэй yшoo онсо хyгжэлтэ дороо ябажа байхада, намарай хуряалгын yедэ Улаан-Yдымнай зон ехэ багагyй барандаа
шахуу (ажалшад, оютад, hургуулиин ахамад классай yхибyyдшье
хyрэтэрoo) хyдoo нютагуудтаа туhалалсажа, yбhэ хуряалганда, хартаабха, морхооб суглуулганда гарадаг байhан гээшэ. Эгээ нэгэ иимэ
yедэ, 1987 оной намар, би Соёлой министерствэдэ шэнэ ажалшанинь
боложо оробо гээшэб. Тиимэhээ, хайшаа ошохобши, сентябрь hарада бэшэ ажалшантайгаа хамта хартаабха, hyyлдэнь капуста суглуулганда ябабаб. Зай, иигэд гээд, жэл бyхэндэ татагдажа байдаг намарай
иимэрхyy ажал дyyрэбэ хаш гэжэ бэшэ зоной зугаалалсажа байхада,
нэгэтэ yглooгyyр намайе министрэй орлогшо Н. Шахов дуудаба гээшэ: «Дээрэhээ зарлиг буугаа, манай министерствэhээ нэгэ эрэ хyниие
Улаан-Yдын мяханай комбинадта нэгэ hарын болзор соо ажалда
ябуулхэ гэжэ. Ши манай шэнэ ажалшан, залуу хyн хадаа тиишэ ошохол болоолтойш. Бэшэ эрэшyyлнай урда жэлнyyдтэ тэндэ барандаа
ажаллажа yзэhэн», – гэбэ. Нээрээhээ Соёлой министерствын yсooхэн
тоото эрэшyyлынь барандаа тэндэ ажаллажа yзэhэн байгаа гy, али
худалаар хэлэгдэhэн гy, бy мэдэе, теэд, яахабши, шэнэ ажалшан хадаа, дарга-ноёнойнгоо yгынь дуулажа, ажаллахал баатай болобоб.
Эндэ тэндэhээ сугларhан ажалшадые Мясокомбинат эгээ муухай
газартаа – алуурын газарта – ажаллуулдаг байба (харин oohэдынь
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ехэнхи ажалшад тушёнка, колбасагай цехyyдтэ ажалладаг hэн. Совет засагай yеын сагые hайн мэдэхэ зон ойлгожо байгаа хэбэртэйт:
иимэ цехтэ ажаллаха гээшэмнэй гайтайхан гоё, эгээ сэнтэй, хэрэгтэй
ажал байгаа гэжэ).
Алуурай газар гээшэ yнэхooрoo муухай газар, юу хэлэхэбши
эндэ. Иимэ юумэ гээшые yзэhэн зон тон yсooн байха, тиимэhээ бага
зэргэ тобшохоноор бэшэhyy.
Бидэ алуурай зон цех соогоо булта модон хоороб соо yнгэ бy
риин хутагануудтай, резинэ гутал, халаад yмдэнхэй байхабди (хутагануудаймнай хурсашье гээшэнь олиггyй hэн, бyлюyдэжэ, хурсадажа
байха хyн цех соо ходо байха). Ажалайнгаа hyyлээр душ доро бэеэ
хэды угаагаашье hаашни, муухай yнэрынь бэедэшни шэнгэшэнхэй,
яажашье гаража yгэхэгyй.
Мал адууhа гээшэ эндэ тэндэhээ, хyршэ хизаарнуудhаа байха,
Монгол оронhоошье аяар 8 мянган адуу асарагдаhан байжа, тэрэ
намар комбинат yдэр hyнигyй гурбан халаанаар ажаллажа байгаа.
Амитадшье hаа yхэлэйнгoo ерэхые хэзээдэшье мэдэнхэй, Мясокомбинадай хорой уруу, алуурай муухай цех уруу яажашье орожо yгэхэгyй, олон зон гам хайрагyйгooр сохижо, yдьхэлжэ байжа (мэнэ-мэнэ
алуулхаа байhан амитадые хэн хайрлахаб!) оруулдаг hэн. Эндэ нэгэ
hониниинь гэхэдэ, цех соо yни холоhоо нааша наhаа эдиhэн тэхэ
ямаан хоёр байха, Вася, Маруся гэжэ нэрэтэйнyyд, циркын ямаадhаа
дутуугyй hургуулитай. Yхэр малые цех уруу оруулха гэжэ хyнэй
зобожо байхада, эдэ хоёр ямаанууд малай урдань бии болошоод,
томоотойхоноор гэшхэлжэ эхилхэл даа. Тиибэ яабашье yхэр малай
айжа гэдэргээ зугадахадань «юунhээ айгаабта, маанадые дахаад
ябыт, юрэдoo» гэhэншyy, хойшоо харашоод, тэдэнээ хyлеэжэ зогсохо. Дyтэлжэ ерэхэдэнь, дахинаа аалин гэшхэдэлээ yргэлжэлyyлхэ.
Yхэр малай алуурай цех уруу орожо эхилхэтэйнь зэргэ, хоёр тээшээ
нээгдэдэг томо хабтагай yyдэнэй саагуурнь ами амяаран хоргодожо
yгы болошохо. Харин тэндэнь hайхан yбhэн, овёс, уhан, амтатай пирожки хyрэтэр хуу бэлэн, табяатай байха. Эдээндэ эндэ юунэйшье
боложо байhанинь одоо гээшэ хамаагyй, тэндээ амаржа, эдеэлжэ
орохо. Нэгэ заа болоод газааhаа хэн нэгэнэй «Вася, Маруся – выходите!» гэжэ хашхаржа дуудахадань, газаашаа гаража, дахинаа нooхи, урта yдэрэйнгoo унжагай ажалые хэжэ эхилхэл даа.
Амитадhаа эгээ ухаатайнь адуу морид hэн. Yхэлэйнгoo дyтэлooд байхыень Мясокомбинадай yyдээр оромсаараа мэдэнхэй, бyхы
бэеэрээ hалганалдажа байха. Жада мэтэ ута модондо зайн галай
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токтой проволохоор зарим нэгэнэйнгээ хадхуулжа yхэжэ байхада,
бэшэдэйнь нюдэд ямар хайратай харасаар хаража, инсагаалалдажа байдаг hэм. «Намайе бy алыш даа, хайрлыш даа» гэhэншyyгээр
урдаhаашни хаража байха; гашуудал, гунигаар дyyрэhэн тэрээхэн
нюдэд мyнooшье, yсэгэлдэр мэтэ, элихэн урдамни yзэгдэхэдэл гэдэг
юм. Зарим yедoo бодогшоб: хyн гээшэ, yнэхooрoo, «хоёр хyлтэй хохимойнууд» лэ ха, али yгы hаа, «хyнhoo муухай шyдхэр yгы» гэлсэгшэнь зyб лэ ха гy?
Цех соо yхэр-адуу ба хони-гахай гээд нэгэ бага амяаран боложо гэхэ гy, али оошороор хороогдодог hэн. Би гэхэдэ гахай ба хони
алалган дээрэ ажалладаг байгааб (мори yхэр хоёрой алалганhаа эрид
арсаа hэм). Гахайн алалганай эхилхэдэ, конвейерэй зогсонгyй ябажа
байхада, би нэгэ солдат хyбyyнтэй уруугаа хараад дyтэлжэ ерэhэн
гахайн урда хоёр хyлнyyдыень лэ отолжо yрдихэ ажалтай байгаабди.
Энэнь гахайн ток сохюулжа yхэhэнэй hyyлээрхи гурбадахи ажалынь
байгаа. Харин зyг унахатайнь зэргэ хоёр хyн хоолойгынь отолжо
шуhынь гоожуулха, hyyлдэнь дyрбэн хyнyyд хойто хyлнyyдhээнь
ooдэнь yлгэхэ ёhотой байгаа. Тиибэшье маанадта дyтэлжэ ерэхэдээ,
эдэ амитадай зариманиинь yшoo yхooдyй байха, тиимэhээнь солдат
хyбyyн бидэ хоёр зарим yедoo yшoo тэршэлжэ ябаа гахайн хyлнyyдые
отолхош (бурха-ан даа, яахабши теэд). Харин хониной ээлжээнэй болоходо, hониниинь гэхэдэ, би тэдээниие, хайшан гээд машинануудта
заправка хэжэ байдаг бэ, тон тэрээндэ адли, ута шлангын yзyyртэ
байhан томоhоо томо тэбэнэ зyyгээр арhыень соо хадхажа, хyсэ ехэтэй хии агаараар хониной тyyшые мyб мyнсэгэр болоторнь yлеэлгэдэг hэм. Энээнэй hyyлээр арhыень хуулахада бэлэн байха гэжэ.
Зай, тиигээд, нэгэтэ, хажуудахи солдат хyбyyмни яарахадаа,
миниингээ баруун гарай сарбуугай шyрбэhые ехээр отолхибо гээшэ
(мyнooшье зарим yедoo yбдэжэ, яншажа байдаг юм). Теэд намайе
Мясокомбинадhаа табяагyй hэн. Арhыемни оёhонойнгоо удаагуур
хоёр-гурбан yдэрэй амаралта yгooд, hyyлдэнь нэгэ бага хyнгэн ажалда гэжэ, консервэ хэдэг цех руу ябуулба. Одоо эндэ налайжа, yдэр
бyхэндэ мяха, тушёнко, колбаса гээшыень дураараа эдижэ гараа
hэм. Дахинаа эндэ дабтаhуу: Совет засагай yедэ тушёнко, колбаса
дураараа эдихэ гээшэмнэй тон хоморой yзэгдэл байгаа. Эндэ гансал
мууниинь гэхэдэ, конвейер соогуур шэхэ дyлииршэмээр хоршогонолдожо ябаhан консервын хооhон баанханууд hэн. Хэжэ байhан
бyхы тушёнко тэрэ yедэ хуу барандаа Куба гyрэн уруу ябуулагдажа
байгаа hэн. Энээниие хайшан гээд мэдээбши гэхэдэ, этикеткэ саарhа362

нинь испан хэлэн дээрэ няагдажа байгаа. Иимэл даа, тобшохоноор
хэлэхэдэ, тэрэ yеын Совет гyрэнэй эгээ томонуудай тоодо ородог
байhан Улаан-Yдымнай мясокомбинадай ажал гээшэнь. Иимэл гээшэл даа, Совет засагай yедэ yнэн сэхээр ажалладаг арад зониинь
гэхэдэ, oohэдooн хооhон шахуугаар ажаhуужа байгаад, бyхы hайн
hайхан юумэеэ хари гyрэн уруу: Куба, Вьетнам, Ангола, Энэдхэг
гэхэ мэтэшэлэн ба бэшэшье Зyyн Европын гyрэнyyд уруу ябуулжа
байдаг байгаа.
«Тахяа» тухай бэшэжэ байhан би мyнoo холо хажуу тээшээ хадууржа гарашоод байнаб гэжэ мэдэжэшье байгаа hаа, yнэн дээрээ
тэрэ yедэ энээхэнyyрнай боложо байгаа «тyyхэ» тухай мэдээ-дуулагyй хyнyyдтэ тyрyyшынхиеэ дуулгажа байхадаа болохоб, юуб гэхэдэ,
тэрэ yедэ иигэжэ байжа бэшэхэ гээшэ гэнэтэйхэншье байхадаа болохо байгаа. Мyнoo саг хубиланхай. Зай тиигээд, саашаа мyнooхи
«тахяануудтаа» бусаhуу даа.
Эндэ ажаллажа байхадам, одоо гээшэ нэгэ ушар намайе ехэтэ
гайхуулhан юм. Нэгэтэ, нэгэ харанхышаг углууда обоолоотой байhан мяханда дyтэлхэдэмни, нэгэ монсогор улаан мяханиинь хyдэл
хэдэл гэбэ. Би гайхабаб, yшoo юумнэй yхooдyй, амиды зандаа байна
гээшэб гэжэ. Hайса ойлгожо харахадамни, тэрэ амитамни тахяадал
адли болошобо. Теэд hyyлшье, далишье, yhэ yдэшье yгы: юрын лэ
амиды улаан мяхан.
Hyyлдэнь юун, ямар тахяаб гэжэ мэдэгдээл юм бэзэ. Харахада
айхааршье, гайхахааршье, хайратайшье эрэ тахяа байгаа hэн; тэрэ
саанаа yрoohэн нюдэ yгы, дохолон. Гэбэшье, нэгэ талаараа ехэ буянтай амитан байшоо. Хаана ондоо тээхи цехhээ, хоорондоо холбоо
yгы yргэн шулуун ханатай гэрhээ, тэндэхи вентиляционно нyхooр
наашаа гаража ерэшэhэн байгаа. Теэд энээнэйнгээ урда тээ тамын
ороной, муухай алуурай гарhаа хайшан гэжэ мултаржа гарашаhан
байгаа юм, одоо гээшээ гайхахаар. «Алуулhанайнгаа» удаагуур,
бусалhан уhан соо арhа мяхаяа хуулуулаад, yшoo амиды yлэшэхэ
гээшэмнэй, yшoo тэндэhээ хаана дээрэ байhан нэгэ заа харанхы ута
нyхooр наашаа гаража ерэшэхэ гээшэмнай?! Тиимэhээ энэ зоримгой
эрэ тахяа ондоо алуурай цех руу зугадажа ерэшэhэндээ, эндээ ехэ
хyндэтэй байжа, тэрээхэн углуудахи ящик соогоо бурханай гунгарбаа соо байhандал ямбатай, тэрэ тугаарай дурсааша тэхэ ямаан хоёрто тон адли, таряа талхан, пирожки, хилээмэн соо дура зоргондоо
умбажа байха байгаа hэн.
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7-ХИ ТYYХЭ
Нютаг гол соогуур hонин-hонин дабхар нэрэтэй хyнyyд байдаг гээшэ ааб даа. Зариманиинь анхан сагhаа yгтэhэн ooрынгoo
нэрэhээ тад ондоо шог нэрэтэйнyyд байха, харин нyгooдyyлынь ганса нэрэдээ багтажа ядаhандал, хажуудаа yшoo дабхар нэрэ зyyнхэй
байха. Тиимэhээ Цагаатай нютагташье элдэб hонин нэрэтэй зонууд
дайралдаал юм бэзэ. Жэшээнь, Дамба гээд нэрэтэй олон эрэшyyлэй
байхада, яахабши, тиимэhээнь нютагай зон эдээнээ энэ тэрэ дабхар
нэрээрнь дурдалсажа, бэе бэеэ ойлголсоод, илгаруулаад лэ байгша.
Шара-Дамба, Улаан-Дамба гэхэ мэтэшэлэн, yшoo Халзан Дамба,
Боржон Дамба, юундэб даа, Шара-Залаа гэжэ нэрэтэй Дамбашье
байдаг hэн. Электрон Дамба гэжэ хyн байха (наhан соогоо электрик
мэргэжэлтэн ябаhан), Чагдарон Дамба гэжэ байха (олон Дамбанарай байхада Чагдуров гэжэ обогоороо дабхар нэршэшэhэн).
Энэ удаагуур, энээхэн Чагдарон Дамбатай тохёолдоhон ушар
тухай бэшэhyyб.
Чагдарон Дамба ooрhooнь наhаар дyy Надмит гэжэ базатаяа yйлсын эгээ хойто захада хyршэнэр боложо yнинэй ажаhуудаг юум. Эгэшэ
дyy хоёрые hамган болгожо абаhан эдэ хоёр дyтын тyрэлнyyдтэ адли
ёhоор лэ, эбтэй аятай хоорондоо байлсаал юм бэзэд. Нэгэтэ зунай
hайхан yдэр Надмит базань Дамбадаа ерэжэ, хоюулан гэрэй hyyдэртэ,
хэрэлсы дээрэнь энэ тэрэ hониноо хooрэлдэжэ hуубад гээшэ. Байтараа
Надмидынь: «База, hониниинь гэхэдэ, hаянай миниишни дал сооhоо
тахяагаймнай yндэгэ хэн бэ даа хулуудаг болошоо, ойлгоногyйб, барижашье шаданагyйб. Yхибyyд гэхэдэ, харагдахагyй юумэд, hyниндoo
гэхэдэ, yyдэниинь тэрэ хэбээрээ хаалгаатай, хyн нээжэ ороогyй янзатай.
Манай энэ yйлсын захаар энэ тэрэ yлyy, хэрэггyй зоной зайгуултажа
ябаханьшье харагдахагyй юм. Гайхалтай гээшэнь, шимни нюдoo табижа, ойлголсожо байгыш», – гэбэ гээшэ. Хэн юун хулгайшан байгаа
гээшэб гэжэ хоюулан гайхалданад, хyршэнэрэйнгoo ба бэшэшье нютагайнгаа хyйхэршэг yхибyyдые, зарим тэды hогтуу зайраа эрэшyyлые
тоолон байжа шyyмжэлээдшье yзэнэд, теэд ойлгогдохо юумэн yгы.
Тиигэлдэжэ hуутарнь Чагдарон Дамбын Тузик нохойнь хоройн саанаhаа аалихан дyтэлжэ, аман сооhоо сэлсэгэр-мyнсэгэр зандаа байhан
yндэгэ гаргажа, бyтэн хэбээрнь эзэнэйнгээ yбдэг дээрэнь дyмyyхэн табижархёод, тэрээнhээ магтаал хyлеэhэндэл hyyлээ шарбажа оробо.
Тахяа баридаггyй байhан Дамба улаан саанаа бyри улайшаба, харин
Надмит гэдэhээ баряад тэндээ эльгэ хатан унашаба.
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Чагдарон Дамба Тузик нохойгоо хyршынгoo тахяагай yндэгэ
хулгайлуулжа hургаагyйл hэн бэзэ, гэбэшье, энээхэн залуу нохойнь
иимэ хулгайшан байхаhаа гадна, yшoo эзэнэйнгээ урда иимэ муухайгаар билдагуушалжа байха юм гэжэ хэн хаанаhаа мэдэбэлэй.

ХАМАР-ДАБААНАЙ ХОРМОЙДО
1. ОЙН ШYДХЭРНYYД
Нэгэдэхи шyдхэр
Август, сентябрь hарануудта алирhа жэмэсэй, hамар борбоос
гойн болбосоржо байха yедэ, ой тайга хyн зоноор дyyрэшэдэг гээшэ. Ямаршье зон эндэ дайралдаха: хyбшэ хангайе гарайнгаа табан
хургануудтал адли hайн мэдэхэ ангуушад, аяншад, тиигэжэ байхада,
эдэ бyгэдые оройдоошье мэдэхэгyй yхибyyд, hамгадшье хyрэтэрoo
энээхэнyyр ерэшooд байлсажа байхал даа. Тиихэдээ элдэб ушарнууд
болодог гээшэ: энеэдэтэйшье, аймшагтайшье. Зай, тиимэhээ гэжэ,
манай Цагаатай нютагай нэгэ дунда наhанай эхэнэр эгээ иимэ сагта
жэмэс тyyхэеэ иишэ ерэhэн аад, тooришэбэ гээшэ. Жэмэс тyyжэ ябатараа, хэзээ хэдыдэнь нyхэдhoo холодошоhон байгаа юм, нэгэл мэдэхэдээ, зyгoo алдажархинхай, тогтожо байрлаhан бараанхаяашье
олохоо болишонхой, сугтаа ерэhэн нyхэдooшье оогложо эсэшэнхэй
хyн харанхы hyниие гансааран ой тайгын гyн соо угтаха болобо.
Аймшагтай даа, гансахан эхэнэртэ эхин газарта! Юуншье боложо
болохо: хээрын нохойнууд, баахалдай-баабгайнуудшье гэжэ байха.
Теэд эдэ бyгэдэhoo эгээ аймшагтай юумэнинь гэхэдэ – hyни харанхыда ой соо гансаарханаа хонохо гээшэнь!
Баарhан, энэ эхэнэрэй зyрхoo хахаршахын тэндэ ой соогуур унажа торожо гyйhэн-тэнэhэн, хэды уйлаhан, айхын ехээр айжа, hyнэhэ
hyлдэеэ хайлашахын тэндэ хyл дээрээ бyхэли hyниие yнгэргэhэн тухайнь хэлээдшье яалтайб, энэнь ойлгосотой. Нэгэл мэдэхэдээ, нэгэ
hудал жалгада, хyнyyд бии хэбэртэй, нэгэ танигдаа-мэдэгдээгyй муухан бараанханай хажууда ерэшэhэн байба. Яагаашье hаа, хyнyyдэй
хажууда (!) ерэшэhэн тэрэ эхэнэр амияа даража, зyрхoo байрадань
тогтообо хэбэртэй. Hара манданхай. Сагаарнь бодоходо, hyниин хахадhаа холо саана ошоhон байха, зyгooр yyр сайхань yшoo yдыхэн.
Хэн-юунэйшье энээхэн бараанха соо байршажа байхыень мэдээгyй
аад, гэнтэ тэрээн уруу ошожо орошохоёо аягyйрхэжэ, тэг-мэг тэрээхэн365

дээ зогсоно. Yшoo муухан унтаргаагдаhан гал hyлэмхеэр туяарна. «Залуушуул гy, али hогтуушуул гy, галаа унтаргаангyй, эдихэ хоолоошье
хуряангyй унтаха гээшэмнай, – гэжэ бодоhон эхэнэр, муухан модоор
бyтээгдэhэн стол дээрэ мyнсэгэр шара лимон байлсана ха гэжэ тухайсахадаа: «Лимонтай сай уужа байгаа хадаа, эдэш манай нютагай буряасууд
бэшэ, сохом Шэвээнэй оросууд», – гэжэ тухайба (Цагаатай нютагаархид
тиимэшье холо бэшэ доодо таладань оршодог аймагайнгаа сээнтэр Пет
ропавловка тосхониие Шэбээ гэжэ анханайнь буряад нэрээрнь нэрлэдэг
юм. Бyри урда тээнь Цагаатайн Шэвээ, Доодо-Цагаатай гээдшье нэрлэдэг байhан). «А, орохогyйб, эндэхэнээ yyр сайлгаха болоолтай», – гэжэ,
унтаржа байhан галыень hэргээжэ, дулаасажа, гэдэhээ yлдэшэhэн хадаа
стол дээрэhээ хилээмэ абажа эдижэ, тэндээ hууба.
…Байтараа бараанха соо байршажа байhан Шэбээнэй хоёр ород
эрэшyyлэй нэгэниинь газаашаа гараба. Yyдээ нээжэ гаран гэhээнь…
татай!!.. галай хажууда нэгэ эхэнэр хyн тэрээн тээшэ харашоод hуужа
hууба!.. Тэрэ ород гайхаба, гэлыбэ, нюдэнyyдээ оло дахин сабшаба.
Урда урдаhаа харалсашоод байhан тэдэ хоёр дуушье гаралсахагyй
юумэд. Hорьмоhоо хаража байна бэшэ бэзэб гэжэ бодоhон ород, айhандаа, hooргoo шурд гэжэ, нyгoo нyхэрoo аалихан hэреэбэ.
– Нyха-ар, нyха-ар… шим… газаашаа шагаажа харышэ-э, галаймнай захада нэгэ эхэнэр хyн hуужа байhан хэбэртэйл, али?.. – гэбэ.
– Зай, ши бy yбэштээрэ! Энэ харанхы hyни… энэ yдхэн ой соо…
ямар эхэнэр… бодожо yзыш!?.. Мангаршни yшoo гараадyй, архишни ехэдээд байна гээшэ, унта саашаа, – гээд, тэрэ нyхэрынь тоожо
yгэбэгyй. Теэд hyyлдэнь, яахыншье аргагyй, нyхэрэйнгoo баадхахада, мyн лэ газаашаа гараха болобо. Yyдээр толгойгоо бултагад гээд
харахадань, зyб, галай дэргэдэ сагаан пулаадтай эхэнэр тэрээн тээшэ харашоод дуугай hууна (юундэ тэрэ эхэнэр дуугай hуугаа юм, бy
мэдэе, магад, ooрoo айшоод, бахардашоод байгаа аалтай, али эрэшyyлэй наашаа гаража ерэхыень хyлеэжэ байhан юм гy?).
…Хоёр оросууд гэнтэ элyyр болошобо! Ямар ороолон шyдхэрынь газаань ерээд байна гээшэб?! Айhандаа хоюулан гэрэй саада углууда саашаа хаража hуушоод, бyхы мэдэхэ oohэдэйнгoo маани-мэгзэмые уншажа yyр сайлгабад.
Манай нютагай yнooхи эхэнэр мyн лэ галай дэргэдэ yyр сайлгажа, дулаасажа абахадаа hэгээ орожо гy, али наранай хаанаhаа гарахаяа байхыень тухайлхадаа, ямар зyг барижа ошохоёо ойлгоhондоо
гy, галай хажууhаа бодожо, ойн харгыгаар доошолшобо.
Yyр сайжа, наранай мандахаа байхада, бараанха соохи оросуудай yyдэнэй забhараар газаашаа шагаахадань, галайнь хажууда хэн
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юуншье yзэгдэбэгyй. Yнэн дээрээ тooришэhэн эхэнэрэй тэндээ hуужа
hуугаа hаань, hyyлдэнь юу хyyнэй болоhые ойлгосолдохол зонууд
байгаа, теэд… Баарhад, ородууд, эндэ бyришье ехээр айжа абабад.
Yнэн дээрээ нэгэ хии юумэ, ой тайгын тэрэ шyдхэр-ороолон гээшыень сохом харабабди гэжэ этигэбэд. Тэрэ зуурандаа юумэеэ суглуулжа, жэмэс, hамараашье мартажархиhан тэдэ, тyргэн тэндэhээ талиижа, Петропавловка тосхоноо ябашоо hэн хаш.
Hyyлдэнь тэдэ эрэшyyлшье, тэрэ эхэнэршье ами амяаран энэ
болоhон ушар тухайгаа хyн зондо хэлэhэн байхадань, манай нютагаархин энээнииень суг хамта сасуулан табижа yзэжэ, юун ушарай
тэрэ ойн соорхойдо болоhыень таажа, мyнoo наада-энеэдэ болгожо
зугаалдаг юумэл.
Хоёрдохи шyдхэр
Мyн энэл жэмэс, hамарай yедэ болоhон ушар. Нэгэтэ наранай
орожо байха сагта Бургалтай нютагай таба-зургаан хyбyyд hамар сохихоёо тайга руу ошоhон аад, оройтоходоо, голдо, горхоной хажууда
хонохо гэлсэбэд. Yдхэн ой, шугы модотой газарта хадань, нэгэ мориндоо хонхо зyyлгэжэ табибад. Тyyдэгэй соробхилhон туяа, hамар,
агнуурида ерэшоод байhан залуушуулай шанга-шанга хooрyy зугаа,
мориной хyзyyндэхи хонхын жэнгирээн гэхэ мэтэ сентябрь hарын
hэрюундэ холо хyрэтэр сууряатажа ошоол юм бэзэ. Тиигэжэ бай
тарнь, дyтэхэнэ hанаа амар эдеэлжэ ябаhан моридуудынь гэнтэ шанга
шангаар хуухиралдажа, собхоролдоhоор нэгэ газарта сугларжа, хyнды ooдэ нюдэ, шэхэнyyдээ hyрмылгэн зогсошобод. Хyбyyдшье hэрмэр гэлдэн, заримашуулынь буугаа гартаа баряадхинад.
Байтараа тээ саанаhаа «Hы-hы-hы» гэhэн абяан дуулдажа, нэгэ
нарпагар сагаан юумэн шугын захаар шууяатайгаар наашаа дyтэлжэ
ерэбэ. Баабгай-баахалдайшье бэшэ, хyншье бэшэ, нэгэ танигдахаар
бэшэ амитан газар дээхэнyyр мyнсэгэд-мyнсэгэд гэнэ. Шар-шар, шаршар… «Hы-hы-hы» дyтэлжэл ябана. Шэмээтэйгээр ябаагyй hаань, аймшагтай муухай кинодо харуулагдажа байдаг, сагаан бyд, простынь гy
нэмэриhэн шyдхэртэл адли муухайhаа муухай юумэн газар дээхэнyyр
хиидэжэ ябаhандал hарын hyлэмхи гэрэлдэ yзэгдэнэ. Ганса хyнэй эндэ
байжа байгаа hаань, айhандаа, хэлэ амагyйшье болошохоор. Шyдэртэй,
тушаатай моридшье айhандаа саашаа харайлдажа, хyбyyдэй нэгэниинь
буугаараа агаар руу хии буудаадшье yзэбэ. «Hы-hы-hы» бyри дyтэлжэ
ерэхэдээл, хyн тyхэлтэй болошобо. Харин тэрэ хyнэй нарпагар сагаан
юумэнинь гэхэдэ, бээрэжэ-дааража, бороодо сохюулхадаа, хаана нэгэ
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тээхи хуушан бараанха сооhоо оложо тархи бэеэ оройгоод ябаhан, гэшyyhэ, модондо удара хахаржа соорошоhондоо, эгээ бoo-удаганарай
yмдooд ябадаг хубсаhандал тон адли болошоhон целлофаново хушалта
байшаба. Набтархан бэетэй хyнэй мyнсэгэр тооной болотороо целлофанаар бэеэ оройжорхёод ой соогуур ябажа ябахада, ямар иимэ амитан
байдаг бэлэй гэжэ эндэ байhан хyбyyдэй гайхажа-гэлыжэ, айжашье абаашань зyбшье байхадаа болохо.
Байтараа юумэн хуу элирбэ. Энэмнай Yшooтэй нютагай, яhала наhаа эдиhэн, дyшэ гаран наhанай хyн, hамарта гэжэ ерэhэн
аад, аяар зургаа-долоо хоног соо ой тайгаар тooрижэ ябаhан байшаба. Тooрихэдooшье, хyн зоной байршадаггyй, yсooн ябуунтажа
байдаг Бага Хамар-Дабаанай ара yбэртэхи шабар, намаг элбэгтэй,
Yшooтэйн голhоо аяар хаана холо байhан Баруун Шабартай гэжэ
газарта хyрэжэ ерэшэhэн байбал даа. Намарай yдэшын hэрюундэ
холоhоо хонхын дуун, хyнyyдэй шэмээ абахадаа зyгooргyй ехэ баярлажа, yхэжэ hалашоогyй амиды мэндэ yлэжэ шадаhандаа уйлажа,
бархиржа ябаhан байгаа. Зyгooр би эндэ энэ хyниие тон зyб ойлгожо
шадаад байнаб: сентябрь hарада холын ой тайга соо эдихэ хоолгyй,
мyртэй хубсаhашьегyй, гансаарханаа аяар неделя соо ябышээ, хонышээ, – оо, гайтайхан даа! Энэ сагуудта эхин газарта миин хюруу
бэшэ, зарим yедoo хирмаг саhаншье унаад хонодог. Хэнэйшье эндэ
эшэжэ, аягyйрхэжэ байнгyй орилхоор лэ.
Хyбyyд зyдэршooд ябаhан тэрэ хyниие тэрэ зандань дулаасуулжа, эдеэ, унда барюулба. Хангайда гарахадаа дээжэ-доожо гэжэ абажа ябаhан бyтылхэшье тэрэ дороо задалагдажа, нэгэ томо кружкаар
дyyрэн архишье хэжэ yгтoo hэн ха. Yнишье болонгyй тooришэhэн
хyмнай дуу дуулажа эхилбэ гээшэ. Бишье ooрoo тэрэ хyниие hайн
таниха, мэдэхэб, нээрээhээ гоёор дууладаг, дуушан, хатаршан гэhэн
мэргэжэлтэ дипломтойшье хyн байха. Иихэдээ тэрэ зуурандаа hогтошоhон энэ хyмнай ooрooшье баярлаhандаа, тэдэ хyбyyдтэшье
баяр хyргэhэндoo, ой дyyрэн hайхан дуугаа хангюурдаба гээшэл
даа. Hyyлдэнь тэрэниие абарhан Бургалтайн хyбyyдые бултыень
гэртээшье ехээр уриhан гэдэг.
2. ОЙН БАСАГАН
Yргэн хабтагай Зэдэ голой хойто бэеые yдхэн ойто хада уулануудаараа халхалhан Хамар-Дабаан hамар, жэмэсээр баян даа! Арбан жэлдээ нэгэ удаа яахын аргагyй hамар гарадаг гэжэ эндэхи зон
hайн мэдэдэг. Энэ сагта hамар hайн сохиhон заримашуул гэнтэ ба368

яжашадаг, гэр бараагай, хyнгэн машиныншье мyнгэ нэгэ-хоёр hара
соо оложорхидог юм гэлсэгшэ. Мyнooнэй энэ хyшэр хyндэ сагта
хyдoo нютагта мyнгэ-салин гэжэ байхагyй даа, yхибyyдээ хубсалуулха, hургахаhаа эхилээд алта мyнгэ дуталдаха, тиимэhээ hамарай
элбэгээр гараhан жэлнyyдтэ бyришье олон зон, ехэ багагyй, yхибyyд
hамгадшье хyрэтэрoo, бултааран Хамар-Дабаагаар сугларшоод, ойн
багахан балгаан, бараанхануудта багтажа ядалсажа байдаг юм ха.
Иимэрхyy нэгэ жэл манай хyршэ нютагай нэгэ тyрэхэ байhан,
бараатай болошоод ябаhан залуу эхэнэр («бараатай» гэхэдээ Зэдэдэ
«дyтэлooд» гэhэн удхатай юм) нyхэртэеэ hамарта гаралсаба гээшэ.
Юун hамар сохихо, тyyхэб даа, мэдээжэ, энэ ажал гээшэ гайтайхан
хyндэ ажал, тиимэhээ эсээд ерэhэн эрэшyyлэй эдеэ хоол шанажа, hамарыньшье бага зэргэ сэбэрлэлсэжэ байхаб гэжэ hанашоо hэн ха. Зyгooр, зyгooр… ой тайга хадаал ой тайга, мэнэ-мэнэ тyрэхoo ябаhан
эхэнэр аад, намарай сагта тэрэ муухан хyйтэн бараанхада хонолши,
тyлеэ гэшyyhэ суглуулалши, мэшээгтэй хyндэ борбоосгойнуудтай
носолдолши… Нэгэ yдэшэ сагhаа урид тэндээ тyрэхэ болошоhоноо
ойлгоhон тэрэ эхэнэр, тойроод байhан эрэшyyлдэ, хажуудань хэбтэhэн нyхэртoo энээнээ мэдyyлбэ гээшэ.
Бурха-ан даа! Эндэ юунэй болоhыень таанад уридшалан мэдээд байна ёhотойт! Айhан эрэшyyл hyниин хyйтэндэ бултадаа газаа гyйлдэжэ гарашабад, тэрэ эхэнэрэй нyхэрыньшье нэгэ мэдэхэдээ,
баhал газаа гаралсашоод байлсажа байгаа гээ hэн.
Теэд яаха болоноб эндэ?! Тэрэ дороо аймагай сээнтэр руу тyргэн
зуурын медицинын машинашье дуудагдаал юм hэн бэзэ. Теэд Хамар-Дабаанай хyбшэ руу харайлгажа ерэhэн машина юун холо ошожо шадаха бэлэй. Тэрээхэн эхэнэрэй бyри тyрэхэ тээшээ болоходонь,
эрэшyyл сооhоо эгээ зyрхэтэй нэгэниинь, тyрмэдэ hуужа ерээд байhан Дугар лэ газаа байhан эрэшyyлэй дотор хубсаhа, самсыень тайлуулжа, суглуулжа ерээд лэ, гэртэ оробо. Наhан соогоо тyрyyшынхиеэ акушер мэргэжэлтэн болобо гээшэ. Теэд энэ уялгаяа «таба» гэhэн
сэгнэлтэтэйгээр бэелyyлжэ, ойн сууряататар шашхаhан басагые гар
дээрээ yргэжэ абабал даа!!! (Hайнаар хадуужа абыт! Хаана, ямархан
газарта энэ ушар болоhон бэ? Hyниин тэндэ, hyлэмхи дэнгэй хажууда, гансаарханаа, yшoo эрэ хyн!…).
Ойн акушертэ баяр хyргэhэн тэрээхэн басаганай аба, эжы хоёр
hyyлдэнь басагандаа Дугарма гэжэ нэрэ yгэhэн гэдэг…
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