
                                              Нагадаар мэргэн. 

 Эртэ урда сагта намжаа талын хойморто нариихан хара моритой Нагадаар мэргэн 

гэжэ ангуушан байба гэнэ. Нагадаар мэргэн hамгантаяа дyy басагантаяа амидаржа байгаа 

ха. Нагадаар мэргэн аба эжыhээ yлэжэ yншэрhэн болоходоо гансахан Намуу дyy басагаяа 

эльгэ зyрхэнhөө энхэрэн хайрладаг байба ха. Нагадаар мэргэн yдэр бyри агнажа, 

арьяатанай ангай apha дyyдээ элдyyлдэг байгаа. Ангай арhа, шyрбэhэ, бугын эбэрэй шуhа 

андалдажа торго, дурдам, заhал шэмэгэй эгээ гоёынь дyy басагаараа шэлyyлжэ, hyyлдэнь 

hамгандаа yгэдэг байгаа ха. Нагадаар мэргэн али али амтатай юумээ Намуудаа эдюулжэ 

байхадань hамганиинь атаархажа дуран дунда духань хэлтэгы ябадаг болобо гэнэ. Хэды 

yдэр бyрхэжэ бyрыhэн тэнгэриин тунгалагтахада холошог агнажа мордобо ха. hамганиинь 

энээхэн hамбаанда дyy басаганайнгаа гэртэ ерээд хэлэбэ:  

- Дyy басаган, ши бидэ хоёр гэр гэрэйнгээ мухарта уруу дуруу hуунхаар, нэгэдээд 

хухюутэй, нэрьетэй дуутай шуутай байя лэ! Энээхэн гуулин хурабша абаад ама амандаа 

хаясгаажа наадая.  

Намуу басаган абгайнгаа хэлэhы hанаa таараhан янзатай болохо гэбэ. Абгайнь 

хэлэнэ: 

- Ши амаа ехээр ангайжа, нюдөө аняад байхаш, би шэдэхэб удаань шинии ээлжээн 

болохо.  

Хурабша хос байтар шэдээд ама руунь оруулжархиба. Дyyнь хурабшадань хахаад 

нюдэниинь «ялас» гээд манаржа уншаба. Тиихэдэнь абгайнь орон дээрэн гаргажа yндэр 

дэрэ дэрлyyлээд yyдынь хаб - яб шэдээд ябашаба ха. Нагадаар мэргэн hyниин тэнhээ 

хойшо  гэртээ бусажа амаржа нойрсобо. Эртын сайга уужайгаад, дyy басаганайнгаа 

харагдахагyйдэ гайхажа, минии бусажа ерэхэдэ угтажа:  

- Юу асараабта, юу хараабта, юу yзөөбтэ, найма хоршоогоор хyрөөгтy, амтатай 

сахар гоохор асараагтy? -  эрхэлжэ хэлэдэг бэлэй гэжэ ахайнь сэдьхэлдэ ороно.     

- Юундэ дyyмни ерэнэгyйб? – гэхэдэнь, hамганиинь унтажал байгаабдаа - гэнэ. 

Нагадаар мэргэнэй эльгэн мэдэhэн бололтой, зосоонь аягyй боложо, басаган дyyгэйнгoo 

гэртэ ерээд хэды тоншоходонь абяа шэмээгyй. Мэгдээд, yyдынь угза татаад ороходонь, 

орон дээрээ хэбтээд yхэшэhэн шэнги байба. Нагадаар мэргэн гyйжэ гараад: 

- Дyy басагамни ямарш yгы байhан аад ямар тyргэн ухэшэбэ гээшэб гэжэ hанаад 

хэлэнэ; 

- Таанар тоhо өөхэтэй юумэ едеэгтyy, хyйтэн уhа уугаагтyy, ямар тyргэн yбшэн 

хyрэшэбэ гээшэб, санхаташаба гээшэ гy? - гэжэ hамганhаа hурахадань:  

- Би yсэгэлдэр гэртэнь ороогyйб, тэрэш ерээгyй - гэжэ тулгана ха. Нагадаар мэргэн 

hөөргөө гyйжэ ороод, дyy басагаяа эрьюулжэ, урбуулжа yзөөд, ямаршье осол болоогyй 

гэжэ мэдэрбэ. Ори ганса дyy басагаяа алдаад ори бархи болоно, гашуудана.  

Тиигээд Нагадай мэргэн өөрөө хуhан шарга дархалжа,  зохёожо yйhөөр хуурсаг 

хээд дyyгөө хуурсаглаба. Алтан биhэлиг, шэхэнэй hиихыень, торго, дурдам өөрынь 



шэмэглэл хэжэ шэлyyhэнэй арhаар хушаба. Хамагай бyдyyн дошхоншье бугаа шаргада 

оруулжа: 

- Энэ буга хaана хyрэжэ зогсоноб, тэрэ басаган дyyхэйм оршохо газарынь болохо 

болтогой - гээд  шабхадажа yргөөгөөд hарбагайдажархиба. 

 Бугань yргэhэн хyсэндөө ум хумгуй гyйжэ, уула хады дабажа, гyбөө хyндые шобтолжо, 

нюдэ алдама гол талые тооложойжо ябаба. Тиигэhээр нэгэ айлай газаагуур гарахадаа, 

шаргын бургааhан оглёобо таhаржа, бугашье мултаржа  гyйгөөд ябашаба. Хуурсагшье 

шаргашье тэндээ yлэшэбэ. Иигээд лэ энэ гэрэй зон ехэ гайхажа, хуурсагынь нээхэдэнь 

халюу  шэлyyhэн арhаар хушаатай аpбан долоо - арбан найма наhатай гоёхон басаган 

хэбтэнэ ха. Нyгшэhэн удаганшье юм гу гэхэдэнь, удаганай хэрэгсэлнууд угы ха, 

ухэhэншье амидыншье мэдэгдэнэгуй ха.  

- Юуншье болог- гээд аба, эжы, хyбyyиинь дyмyyхэн yргөөд гэртээ оруулжа юумэ 

тyшyyлээд hуулгаба. Тэрэ басаганай нюдэниинь ялаганаад, бэеншье халуун байба. Yбгэн 

нюрга руунь шударжа, хэды хэды шаахадань, шара гуулин хурабша басаганай аманhаа 

дингар - дунгар гэhээр унашаба. Басаган ухаа hэгээ ороходонь нарин yндэр бэетэй, хyдэр 

хyрин шарайтай залуу хyбyyн, хyгшэн аба эжытэеэ байба. Басаган юунэй болоhые 

ойлгожо ядана, хараа yзөөгyй зонууд… 

- «Ами ороо, ами ороо!» - гэжэ өөрынь тyлөө баярлажайхадань  сэдьхэлынь уярба 

ха. Иигээд басаганай бэе удангyй уг тyхэлдөө орожо hайн болобо. Эрхэ хайран хyдэр 

yндэр хyбyyнэйнь нyхэр, энэ айлай эрхэ хайратай бэри болобо. Yдэр hара гээшэмнэй нюдэ 

сабшаха зуура yнгэрбэ, мантан сагаaн хyбyyтэй болобо. Нэгэ yдэр хадам эжынь ашаяа 

тэбэреэд hаатуулжа: 

- Нариихан хара моритой Нагадаар мэргэнэй зээ бэлэй, Намуу бэриимнэй бyyбэй 

лээ, Харалдай мэргэнэй хyбуун даа, хара yбгэнэйм аша даа, бyyбэй бyyбэй- гэжэ 

бyyбэйлнэ. 

 Энэ юумэ хажуугаарынь yнгэржэ ябаhан Нагадаар мэргэн дуулаад ехэтэ гайхаба.  

- Энэ бyyбэйн дуун соо яагаад минии нэрэ дyyгэйм нэрэтэй тудана гээшэб. Иигэжэ 

аха дyyгэй нэрэ дайралдадаг юм гy аб адлихан гайхамаар гайхамаар. Энэ айлда орожо аяга 

сай уужа юун гэхынь hонирхобо. Наhатай хyгшэн бишыхан  хyyгэдые бyyбэйлнэ дуулана. 

Нагадаар мэргэн: 

- Танай элбэрилтэ дуулаhан бyyбэйн дуун ямар hайхан бэ, дахин дуулажа болохо 

гу? - гэнэ. 

- Таа залуугаараа сай аягалжа өөрөө уугыт, би бyyбэйhөө холодохо аргагyйб, 

бэримнэй удангуй ерэхээ байhан байха. Хугшэн минии харахада аянда эсэhэн хyн байнат 

гээд. дуугаа дахин аянгалба. Бyyбэйн дуу шагнаhан Нагадаар мэргэнэй хоёр нюдэнэйнь 

нелбоhониинь хамарайнь хоёр тээгyyр  хормой дээрэнь тос - тос гэнэ.  

- Намуун бэритнэй алин нютагай бэ, хэнэй басаган бэ? - гэжэ hурахадань, наhаараа 

худалаар хэлэжэ yзөөгyй энэ хyгшэн шууд хэлэнэ:    Манай бэри холын газарай хyн гэжэ 



бии мэдэнэби наhааpaаш худатанаа yзөөгyйб - гэнэ. Иигээд хyгшэн yгөө залгажа хэлэнэ 

бэримнэй Нагадаар мэргэн ахайтай hэм гэдэг. Манайхин мунөө болотороо алтан 

худатанарайнгаа хаана байдагые олоо yдыбди.Һураг табидаг hэмди теэд шэмээ гарадаггуй. 

Манай бэри yйhэн хурсаг соо олдоhон. Бурхан багша, Богдо гэгээн сахюусан  буга 

оруулжа манай газаa хyргэжэ эльгээhэн байгаалдай. Манай бэри 

- Намайе yхэбэ гээд хаяhан байха - гэдэг. Энээниие дуулаhан Нагадаар мэргэн 

дуумни гэжэ мэдэжэ: 

- Алтан худагы, би танайда ерэhэн хун Нагадаар мэргэн гээшэб – гэбэ.  

Тиихэдэнь хyгшэн хyбyyгөө орхёод худаяа золгохо гэжэ мэгдэбэ: 

 - Яажа байна гээшэбииб? Yбгэнhөө урид зологохо гэжэ байна гээшэ гyб, иигээд лэ 

зyнтэгэй заха ерэнэ хадаа. Газаа гаража: 

- Бэреэ бэреэ тэрээхэн аргала орхи даа, ерэ - гэбэ.  

Намуу ахайгаа хаража гарынь баряад тархияа энгэртэнь няагаад нэбтэршэтэрынь 

уйлаба. Ахайнь дyyгэйнгөө зулай эльбэн эльбэн хэлэнэ:     Дyyдэймни, эжы xyн 

уйлагдаггyй юм  байха, хэды хоногто ярилдахабди гэбэ. Дyyгэйнгөө нилээд намжуун 

тогтуун болоходо hураба: 

- Зай, ши минии тэрэ урда гэрhээ мордохо уедэ ямаршьегуй байгаа hэнши, яагаад 

yхэшэhэн гээшэбши, яагаад амидыршаба гээшэбши , али шимнай хубилгаан гээшэ гyш, 

али бурханай дурилба гээшэгши?        Утаар hанаa алдажа абгайнгаа хэhые ахайдаа нэгэ 

нэгээр хэлэбэ. Эрхэлhэн янзатай Намуу хэлэнэ:  

- Ахай таа баатaр хyн гээшэт, ёhо гурим сахидаг, абгай хэдыш хара муу сэдьхэлтэй 

hаань таа бy хорложо зобоогооройгты өөрөө yзэхэ юумөө yзэхэ, зобохо саг байха, таа 

гэртээ бy ошогты манайда yлэгты. Иихэдээл ахайнь хэлэнэ ши hанаhанаа ойртоол зyб 

хэлэнэш, абгайдаш тамын нyхэ гэшхэхэ саг болохо тэрээниие өөрөө олохо гээш hаа би 

бусахаб. Аба эжын алтан тоонто хаяжа хубхайруулжа болодоггyй юм даа, гал гуламтаа 

орхижо болохогyй. Абын хyбyyн бии энээниие бэелyyлхэб. Зай иигэhээр байтар хyбyyн 

yбгэн хоёр ерэбэ. Yхэр хонёо гаргажа yдэр hyниин найр хэбэ. Нагадаар мэргэн 

найрлаhанайнгаa удаа нютагаа бусажа yетэн зоноо урижа жэнхэн худа ураг барилдажа 

найрлаба. Байhан hууhан газартаа баян буянтай hуужа амбандаа жаргаба гэнээ. 


