
                                            «Гахай» yзэлшэн. 

 Эртэ дээдэ yедэ Хяагтын зyyн нютагуудай дунда нэгэ борохон айл амидаржа 

hууhан гэдэг. 

 Yбгэниинь гэжэ залхуугай захын туйлда тулаhан юм ха. hамганиинь hанаагаа 

зобоно: энэ гэhэрээ hаа, ханшынгаа хооhортор hэжэрээд лэ, хамагай hуулдэ хото гэдэhэндээ 

хэхэ юумэн хомордохо гээшэ бэд дээ. Энээние аргадажа, албадажайгаад юумэ хyyлэжэ олзо 

олуулхам гээд, нэгэ эмээлтэй мори, ангууша нохой олоод иигэжэ хэлэбэ:     

-  Ши, энэ мори унаад, нохой дахуулаад, хyн амитатнай ябадаггyй газараар агналши 

даа, ганзага дyyрэн ерэхыш хyлеэхэб. Хэрбээ шинии хооhон бусаа hаашни би шамайе орхихоб 

хаяхаб, тyрхэмдөө бусашахаб - гэбэ.  

 Yбгэнэйнь yгөөрнь мориёо унаад, нохойгоо дахуулаад, хyн амитанай ябадаггyй 

газараар ябажа байтарынь, нэгэ улаан шара араата харагдаба ха. Нохойгоо табихадань, 

хyсэхөөр байтарынь, hyлөөрөө шарбаад, нэгэ нyхэн руу орошобо. Заа, энэ залхуу хyмнэй 

яана бэ? Бyхы хубсаhаа тайлаад, мориндоо ганзагалаад, малгайгаараа  нyхэнэй саaда 

амhарынь бyглөөд, нохойгоо мориной ута жолоогоор хyзyyнhээнь уяба. Гартаа шулуу 

баряад, араатын ороhон нyхөөр шургажа мyлхинэ ха. Араатын нухэн соо  муухай yнэрhөө 

бэшэ юуншье yгы. Нилээд мyлхеэд тэнхидэнь хyрэжэ байхадань,  араaта малгайгаар 

бyглөөтэй нyхөөрнь гарахадаа, шэгэбшэнь уяатай малгай хyзyyндөө углаад, саашаа 

харайба ха. Иигээд лэ ангууша нохойнь араата эрьюулбэ, моринииншье yгы байба ха. 

Иигэжэ намналсаhаар, добын сaана далда оробо. Арай гэжэ нyхэнhөө гарахадань, 

малгайшье, нохойшье, мориншье yгы байба ха. 

Энэ хyн эшэхэ нарлихашье аргагyй боложо, хyн зониие бэдэрхэ туйлдаа хyрэбэ. 

Удаахан ябажа, уулзаhан зонhоо мэндэ дорообошьегyй:  

- Улаан шара араатын малгай yмдөөд ябахын хараа гyт, манай нохойн моритой 

ябахын yзөө гyт? 

 Энээние шагнаhан, хараhан зон эльгэ хатажа энеэлдэнэ, наадална. Энэ хyн өөрөө 

эшэжэ, холоhоо оогложо hурадаг болобо. Тиигээд лэ энэ хyнэй гэдэhэниинь yлдэжэ, 

унданиинь хyрэжэ, тэнхээгyй боложо, нэгэ айлай ойро шабар соо hууба ха. Хyнэй 

бултайхада шабар соогоо хэбтээд энэ тэрые ажаглана. Тэрэ yедэ нэгэ гоё hамган тэргэhээ 

бужа, хубсаhаа тэниилгэжэ заhахадаа, ойлгомторгyй алтан биhэлигээ унагаажархиба. Яг 

энэ yедэ тааруулhан шэнги томо гэгшын сар ерээд, биhэлиг дээрэ шабааhалжархиба. 

Хараhаар байтарынь, нэгэ хyгшэн ерэжэ тэрэ шабааhа зандань абажа, хyшэмэл хорёодо 

шабажархиба. Энээниие ажаглажа, хаража байтарынь, ара талаhаань хyн ерэжэ: 

 «hyй hой ши хyн гээшэ гyш, али шyдхэр гy? Яагаа харагдаагyй шарай бэ? Нюсэгэн 

энэ шабар соо юу хэжэ байнабши?» гэбэ.  

Залхуу эрэмнэй дээрэ дээрэhээнь хэлэнэ: 

- Би агнуури хэжэ ябаад, мориёо ганзагалhан хубсаhaa алдаад,  хyн зондо ойртохоо 

айгаад, зобожо байнаб. Намайе шyдxэр гэжэ hанаад, алаа hаань яахабиб? 

 Тэрэ хyн hайн hанаатай байжа, хубсаhа асаржа yмэдхyyлээд, гэртээ хонуулба. 

 Yглөөгyyрнь манай ноёной хатан хорин жэн алтан биhэлигээ гээгээ гэжэ суу 

тараба. Олон мэдэлшэндэ yзyyлхэдэнь, туhа болобогyй ха. Энээниие дуулаhан залхуу 

эрын зосоонь наран гараhан шэнги болобо. Амархан олохо байхаб гэжэ абарагшадаа 

хэлэбэ. Гэрэй эзэн залхуу эрые дахуулажа:  

- Энэ хyн олохоб - гэнэ гэбэ.  

- Ши yнэн биhэлиг оложо шадаха гуш, юун хэрэгтэйб? – гэжэ баян hураба. 



Залхуу эрэ адайр дээрэ томо гахайн тархи табижа байхынь хараhан аад, тээ тэрэ болоо 

гэбэ. Шалзартарынь  шанаhан тархи сэбэрхэнээр мулжөөд, тархиин яhа барижа, газаа 

гараад бөөе hажаалдажа, хэды хэды иишээ тиишээ собхороод, томоор нёлбоод хургаараа 

сохёод зyг шэг гаргаад, шууд сэхэ хyшэмэл хорёодо ошожо сарай шабааhынь сохижо 

хобхолжо биhэлиг гаргажа yгэбэ. Ноёнтон ехэ гайхажа шyтэжэ:  

 

         - Хyн зон энэ Гахай yзэлшэниие доромжолжо болохогyй - гээд хубсаhа хунар, мори 

yгөөд гэртэнь бусааба ха. Заа тиигээд хэды жэл yнгэршэhэнэйнь hyyлдэ ноён yбдэжэ 

туража зyдэршэбэ. Эмшэн, бөө, удаган алинииншье эдэгэрyyлжэ шадабагyй ха. Гэнтэ 

Гахай yзэлшэн hанаандань орожо гэртээ залуулба. Yзэлшэнэй ороходонь томо гахайн  

шанаатай тархи табсан дээрэ табижа байбa. Зосоонь нилээд аягyй болобо: биhэлигэй 

ябадал улaан нюдөөрөө хараhан хадаа оложо yгoo hэмби, энэ yбшэнииень аргалжа 

шадахагyй хабдаа. Ноёнтой халда тархигyй гэдэг, нохойтой халда hаа хормойгyй 

гэдэг, yхэхэ саг ерэбэ хадаа гэжэ  уйдана. Энэ ноёной гарhаа гаража шадахагyйм лаб 

yдэшын боро хараанаар хониной хорео соо морин ханын тархиhаа боожо yхэхэ гэжэ 

бодобо. Тэрэ газартаа yдэшэлэн ойртоходонь хоёр юумэн бyртэлсэжэ ярилдажа байба. 

Тэрэ дороо хэбтээд обёорходнь бyдyyн бэетэй хyн эхэнэртэ хэлэнэ:  

           - Гайхалтай энэ яахадаа буруу хараагyй гээшэбэ, ши тэрээнээ хайрлажа бага багаар 

уулгана гyш? 

 Хөөрэлдэхэнь нэгэ эли нэгэ далда дуулдана ха, эхэнэрынь хэлэнэ:  

          - Хyхэ буха яаштараа яаранабши даа, шинии асарhан малгай yбhэнэй yндэhэ 

эдеэндэнь зуураад эдюулжэл байнаб. Yдэр бyри доройтожол байна бэшэ гy, нюдэниинь 

хонхойно - гэхэнь элихэн дуулдаба, ноёной хатанай хоолойшье таниба. Хyхэ буха 

зандаран hагад захина ха:  

         - Yглөөнэй сайдань нэгэ хуби yлyy хээрэй! 

 Гахай yзэлшэн энээние шагнажа, yхэхэ hаналаа долоон уулын саагуур эльгээжэ, ноёнойдо 

гyйжэ ошоод айладхаба. 

          Танай yбшэниие эдэгээхэ ябадал хэлэхэдэ бэрхэтэйл байна даа. Ноён ёолохо 

гэмшэхээ болижо анхаралтай шагнана.  

          Биишье хэлэhээрээ хэлэhyy даа шагнаха болихо танай дуран, танай хатан Хyхэ 

бухада шэжэлyyлээд танда хоро уулгажа байна.  Энэ янзаар хоёр хоноо hаа танай хото 

соорожо, нарин гэтэhэн таhаржа, зобохын ехээр зобожо yхэхэ болонот. Танай мордоходо 

энэ наhан соогоо суглуулhан зөөритнэй шолмосуудай гарта орожо дууhаха болоно. 

Иихэдэнь ноён этигэхэ yгын хоорондо мэдэжэ ядажа гарынь hалаганана, хоолойнь 

шэшэрнэ. Ноён hураба:  

         - Яагаа hаа минии yбшэн эдэгэхэ гээшэб? 

         - Таа энэ hуниндөө удангyй Хyхэ бухые барюулагты, хатаниие хyлюулэгты. Yглөө 

эртэ олон зониие суглуулжа аргал обоолуулагты. Тэрээнээ хажууда Хyхэ буха хатан 

хоёроо бэе бэеhээнь холо уяад, хатанайнга хойно ошожо хэлэгты. Би таа хоёрой хорто 

hаналы нэбтэ мэдээд байнаб, аргал соо оруулжа гал носоогоод сугтатнай мордохуулха 

байнаб гэгты – гэжэзалхуу эрэ зарлиг буулгаба. 

          Зай иигээд Гахай yзэлшэнэй хэлэhээр yглөөдэрынь бултынь буйлуулжа хэлэбэ. 

Хатан: 

         - Энэ yзэлшэнэй ерэхэдэ хэрэг муудаа гэжэ мэдэбэб, таниие хороохо буруу харуулха 

гэhэн ябадал мyн юм гээд уй хай болоно ха. Энэ олон жэл сугтаа амидарhанаa мэдэржэ 

арюухан амиием хайрлыта - гээд манаршаба ха.  

         Тиигээд бyтэн ухаатай ноён эдэ хоёрто хэды жэл эдихэ эд хyрэнгэ, хони мал yгooд 

холын холо газарта ябагты гээд табиба. Yзэлшэнэй хэлэhээр ноён хэдэн yдэр айраг сагаa 

уужа, долоон хоног аршаан хyртэжэ бэеынгээ хоро бултыень тайлаба гэнэ.  

         Захуугай туйлда туладан барhанай хии мориниинь мандажа табан хушуу малаар 

шагнагдажа, гэртээ хyрэhэн hуниндөө yниин холо сагта тагаалал болоhон аба эжытэеэ 



уулзажа зyyдэлбэ. Зyyдэндэнь абань зургаадай эрхеэрээ дээр дээрэhээнь шабхадажа 

хэлэнэ:  

          - Мyнөөдэрhөө эхилээд этэгээд залхуугаа хая, эртэ бодо , орой унта. Энээхэншни 

шинии эрэ шадал, арга ухаан, залхуугаараа олоhон зooри бэшэбшуудаа, шинии ажалша 

бэрхэ болохыешни гэhэн энэ юумэн. hамгыешни хайрлаад иимэ эд зори хогшол таруулаа 

hэмди, минии эрхеэр шабхадахада адислаа гэжэ бодоорой. 

 Ажалша арюуша хyн дороо өөдэлжэ, залхуу хyн наhаараа уруудадаг юм гэжэ 

hургаhан байгаа гээд энэ тyyхэ yндэрлэнэ. 

 

 


