
Наран Сэсэг 

Урдын сагта үргэн уудам талада Наран Гэрэлтэ гэһэн нэрэтэй хүн 

ажаһуугаа. Тэрэ ухаансар, сэсэн Наран Сэсэг гэжэ басагатай һэн. Эдир 

басаганай гоё һайханиие зураглаха үгэнүүдшье олдохогүй. 

Нэгэтэ эсэгэ басаган хоёрой ажаһуудаг нютагта баян лама үбгэжөөл 

ерээ. Тэрэ Наран-Сэсэгые хараад, һамга абахаа хүсэбэ. Лама хүнүүд гэрлэхэ 

ёһогүй, теэд энэ үбгэжөөл заабол һамга абаха гэжэ шиидэбэ. 

Лама эдир басагаханиие хадамда гарахыень аргадажа, мэхэлжэшье 

туршаба. Теэд Наран-Сэсэг: «Хадамда гарахагүйб», - гээд лэ байба. Үбгэжөөл 

басагаар һамга яашье хэжэ ядахадаа, тэрэнэй эдеэндэ хоро хэжэ, Наран-Сэсэг 

үбшэлбэ. Наран-Гэрэлтэ һанаагаа зобожо, басагыем аргалыт даа гэжэ 

ламбагайда хандаба. Лама хонхо жэнгирүүлжэ, хэнгэрэг тоншожо, яһа хаяжа: 

- Басагыешни Лусууд хаан эрижэ байна. Эльгээгүй һаашни, басаганшни 

наһа дүүрэхэ. Эльгээбэлшни, эдэгээд, шамдаа бусаха. 

- Ай, бурхан! Ямар шэрүүн эрилтэ гээшэб! Лусууд хаанда хүрэхэ эгээл 

һайн харгы заажа үгыт, - гэжэ эсэгэнь гашуудалда абтаба.  

- Энээниие мэдэхэ, - гэжэ мэхэтэй лама баясаба.  

Тиигэжэ томо модон хайрсаг хабхагтаа нүхэтэйгөөр бэлдэжэ, эдихэ, 

ууха юумэ, эгээл һайн хубсаһан, үнэтэй сэнтэй зүүдхэл хэжэ, эсэгэнь басагаяа 

хайрсагта оруулба.  

-Намда бэшэ юумэн хэрэггүй, минии шара нохойе намтай нүхэр болгон 

табиит, - гэжэ басаган хандаба. 

Эсэгэнь зуугааша шара нохойень басагандаа асаржа, хайрсагаа бүхөөр 

хабхалба. 

- Горхон үсхэжэ, урадхуул уһанда хайрсагаа табигты, урдаг, - гэжэ лама 

захираад ябашаба. Тэрэ мори унажа, голой урасхалаар доошоо бууба. Гэртээ 

хүрөөд: 

- Удангүй голоор модон хайрсаг тамаран ерэхэ. Таанар тэрэниие 

баряат, бурханай урда асаржа табигты. Хайрсагаа аргааханаар абаад 

ерээрэйгты, бү тайлагты, - гэжэ хуварагуудтаа тэрэ зааба. 

Хувараг хүбүүд уһанай эрье ерээд, модон хайрсагай хүрэжэ ерэхые 

хүлеэжэ эхилбэд.  

Энэл үедэ горхоной нүгөө эрьедэ буха унанхай залуу хүбүүн хони, ямаа 

адуулжа ябаба. Тэрэ уһанай долгиндо туугдан ябаһан модон хайрсаг хаража, 

хубсаһаа тайлажа, уһанда орожо, хайрсаг эрье дээрэ гаргаба. Тэрэнэй 

хабхагыень таһа удара абажа хаяхадань, сэбэр һайхан Наран-Сэсэг гараба.  

Басаган миһэрээд:  

- Хайрсаг соо байһан нохойһоо бэшэ хамаг юумэ гаргышдаа, - гэжэ 

хэлэбэ.  

Залуу хүбүүн басаганай хэлэһые бэелүүлжэ, хайрсагаа дахин хабхалжа, 

уһанда табиба. Удангүй хоёр залуушуул буха унажа ябаба. 

- Ши хэн гээшэбши? Юу хэдэгбши, яажа амидардагбши? – гэжэ залуу 

хүбүүнһээ Наран-Сэсэг һураба. 

- Баян хүнэй хони, ямаа адуулнаб... Тибһэ суглуулжа ажамидарнаб. 



Удангүй тэдэ хоёр хүбүүнэй һэеы гэртэ хүрэбэ. Наран-Сэсэг тэрэ дороо 

гэр доторхииень сэбэрлэбэ, арилгаба, угааба.  

Харин хуварагууд удаан сагта модон хайрсагай харагдахыень хүлеэжэ 

һууһанаа, тэрэниие обёоржо, аргааханаар үргэжэ асараад, бурханай урда 

табиба. 

Ламбагай гэртэ ороод, шэрүүнээр асууба: 

- Аргааханаар асараа гүт? Эбдээгүй гүт? Нээгээгүй гүт? 

- Ламбагай, танай хэлэһээр лэ бүтээгээбди, - гэжэ хуварагууд 

харюусаба.  

- Зай, минии үнэн сэхэ шабинар. Үглөө болотор ошожо амарагты, - 

гэжэ уриханаар хайрсаг руу хаража, таамаашаан гараа барина. 

Шабинарайнгаа гарахатай сасуу, лама хайрсагта гүйдэлөөрөө ошобо. 

Хүлһэндөө абтажа, бүхэ гэгшын хабхаг таһа татаха зуура, ламбагай Наран-

Сэсэгтэ дуран тухайгаа шэбэнэн хэлэнэ. Орой гэжэ хабхаг абтаба.  

Тэндэһээнь зуугааша шара нохой һүрэжэ, ламбагайн хоолойдо аһашаба. 

Үглөөдэртэнь хуварагуудынь ерэжэ, үбгэжөөлэй нэгэшье яһа олоогүй... 

Үгытэй залуу малай адуушан һэеы гэртээ сэбэр һайхан һамгаяа хаража, 

хахасаха аргагүй шэртэн байгаа. Тэдэ хоёр эбтэй эетэй, зол жаргалтай 

ажаһуугаа.  

Нэгэтэ Наран-Сэсэг хари гүрэнэй хаан тэрэниие бэдэрнэ гэжэ дуулаа – 

үни сагһаа залуу басагые һамга абаха хүсэлтэй һэн. Уйдхар гашуудалда 

абтаад, Наран-Сэсэг бархиржа: 

- Яаха болонобибди, шэрүүн хаанһаа хэн бидэниие абархаб? Шамда -

модонһоо бэшэ, намда зүүнһээ бэшэ юуншье үгы. Бидэниие хахасуулхал даа, 

- гэжэ хэлээд, сэнхир шулуутай алтан бэһэлигээ тайлажа үбгэндөө үгэбэ. – 

Хаанай намай абажа ябахада, энээгээр бэеэ мэдүүлхэш. 

Хэдэн хоногой үнгэрһэнэй хойно буу зэбсэгтэй хүнүүд ерэжэ, Наран-

Сэсэгые абажа ябашаба.  

Уйдхарта абтаһан залуу хүбүүн инаг хайратаяа бэдэрхэеэ гараба. 

Түхэреэн жэлэй туршада тэрэ тала дайдаар, ой тайгаар ябажа, зүдэржэ, 

хубсаһа хунарыньшье һанди набта болобо. 

Нэгэтэ тэрэ баһал иимэ хубсаһатай адуушан үбгэнтэй уулзаба.  

Үбгэжөөл залуу хүбүүнэй уйдхартай хөөрөө шагнажа: 

- Ай даа, хүндэ гэгшын хэрэг шиидхэбэш даа...Үгытэй нэгэшье хүн 

хаанай хоройдо ороогүй. Би һайн мэдэнэб, энэ хаанай адуушан гээшэб. Үгы 

даа, инагтаяа уулзажа шадахагүйш, харуулшад оруулхагүй. Гансал хэн 

нэгэнээр ерэһэн тухайгаа мэдүүлээ һаа, уулзаха аргатайш, - гэжэ хэлэбэ. 

Залуу хүбүүн алтан бэһэлигээ тайлажа, үбгэндэ үгэбэ: 

- Аба, минии инаг хайратада энэ бэһэлиг дамжуулыт даа. Наран-Сэсэг 

ойлгохо. 

Харанхы болоогүй байхада адуушан үбгэн моридоо хоройдонь тууба. 

Хаанай хоройһоо холохоно бэшэ Наран-Сэсэгэй ябахыень ойлгожо, 

аршуулһаа сэнхир шулуутай алтан бэһэлиг гаргаба.  

- Аба, ямар гоёхон бэһэлиг гээшэб! – гэжэ Наран-Сэсэг хандаба. 

- Һайхашаагаа һаа, аба, - гэжэ үбгэжөөл дурадхаба. 



Наран-Сэсэг өөрынгөө бэһэлиг танижа: 

- Хаанаһаа абаабта? – гэжэ һанаата болон асууба. 

- Нэгэ залуу хүбүүн үгөө. Бэһэлигэй эзэн олдоо һаань, уулзахаар 

бэлэнби гэжэ хэлээ. 

- Аба, энэ минии бэһэлиг. Минии үбгэн танда үгөө. Үглөө үглөөгүүр 

ядуугаар хубсалжа, минии сонходо дүтэлүүжэн, - гэжэ Наран-Сэсэг 

уйлаганан хэлээд, үбгэжөөлдэ алтан мүнгэ үгэбэ. 

Үбгэжөөл Наран-Сэсэгтэй уулзаһан тухайгаа залуу хүбүүндэ хөөрэбэ. 

Тэрэнь баярлаһандаа бархирбашье, энеэбэшье. Үглөөгүүрынь залуу хүбүүн 

хаанайда ошобо. 

Наран-Сэсэг сонходо дүтэлжэ, хаанда хэлэбэ: 

- Манай сонхо доро нэгэ хүн зогсоно... 

- Ямар яндуул, муухай гээшэб. Үлдэгты гэжэ захирхам, - гэжэ хаан 

хараад хэлэбэ.  

- Тиигэжэ болохогүй. Үгытэй хүниие гомдохоохогүй гэһэн урданай 

заншал бии ха юм. Тэрэниие эдеэлүүлхэ хэрэгтэй. Али аяга сай, хэршэмэг 

мяха харамнаа гүш? – гэжэ залуу эхэнэр буруушааба. 

Хаан дурата дурагүйгөөр, зай шиниихеэр болог лэ даа, дууда гэбэ. 

Наран-Сэсэг үгытэй хүниие дуудаба. Залуу хүбүүн орожо, үүдэнэй 

хажууда һууба.  

Хатан тэрэниие хүндэлжэ, илдамаар хөөрэлдэнэ. Энээниие харахагүй 

гэжэ хаан ондоо таһалгада орожо, үгытэй хүнэй гараһан хойно бусаба. 

- Ши жэлэй туршада намтай хөөрэлдөөгүйгөө энэ ядуу хүбүүнтэй 

хөөрэлдэбэш. Юуень һайхашаагааш? – гэжэ гомдонгёор асууба. 

- Һанди набтаар хубсаланхай хүнүүдтэ дуратайб,  - гэжэ эрхэнгеэр 

Наран-Сэсэг харюусаад, хаан руу шэртэбэ. 

Хаан бодолгото болоод: 

- Бишье ядуугаар хубсалхам гү? Магад шамда һайхашаагдахаб? – гэжэ 

асууба. 

- Магадгүй, - гэжэ Наран-Сэсэг харюусаад, миһэрбэ. 

- Тэрэ хүнһөө хубсаһыень эрилши. 

- Зай, - гэжэ хатан зүбшөөбэ.  Тэрэ хаандаа хахархай хубсаһа 

үмдэхүүлжэ: 

- Гурбан үдэр ябаад ерэлши, ямар болоод бусахабши –һонирхолтой 

байна, - гээд табиба. 

Хаанай ябаһанай удаа Наран-Сэсэг арадтаа хандажа: 

- Гурба хоноод, бухай унанхай үгытэй, ядуу хүн ерэхэ. Тэрэ манай 

арадта гашуудал асарха. Тэрэниие алаһан хүндэ шан барюулагдаха, - гэжэ 

хэлэбэ. 

Баатар хүбүүд томо нүхэ малтажа, шулуунуудые асарба. Буха унаһан 

муухай болошоһон, үгытэй хүнэй харагдахада, тэрэниие нүхэндэ булажа, 

дээрэһээнь шулуунуудые хаяба.  

Залуу адуушан хүбүүн сэбэр һайхан Наран-Сэсэгтэеэ нютагаа бусажа, 

бүхы наһаараа зол жаргалтай ажаһуугаа.  

Хараасгай ба боргооһон 



Хараасгай ниидэжэ ябатараа, модоной мүшэртэ амархаяа һууба. 

Хажуудань, холохоно бэшэ, турлагһаа томохон, зургаан нарин хүлтэй, сүмэ 

харагдаха далинуудтай, ута хамартай нэгэ айбалын һуухые хараба. Урдын 

сагта боргооһон иимэ байһан. 

Боргооһон асууба: 

- Хаанаһаа ниидэнэш? 

- Урда зүгһөө, хойшоо яаранаб. 

- Юундэ жэл бүри урагша, хойшоо ниидэнэш? 

- Дальбараануудаа үндылгэхэеэ: урда зүгтэ даншье халуун. 

- Үгы, би тиимэ тэнэг бэшэб. Намда эндэшье гоё. Удхагүй ниидэлгэдэ 

хүсэеэ һалгаахагүйб! 

- Ши, боргооһон, юу хэдэгбши? 

- Хэнэй шуһан амтатайб гэжэ туршанаб... 

- Мэдэхэ болоогши? 

- Хүнэй шуһанһаа амтатай юумэн үгы. Хүнэй байрануудта дүтэ 

байрлахам. 

- Ши мэхэлнэ хаш даа. Хамараа харуула даа, сэхыень мэдэхэб.  

Боргооһоной ута хамараа харуулхада, хараасгай тээнииень таһа хазаад, 

ниидэжэ ябашаба. Уйдхар гашуудалһаа боргооһон жэжэхэн боложо, намагтай 

газарта байрлаба. Хараасгай хүнэй гэрнүүдтэ уурхайга хэдэг болоо. 

Хэһээгдэһэн хобдог 

Нэгэтэ хабар барлаг ойдо түлеэ бэлдэжэ байгаа. Гэнтэ наранай гараха 

зүгһөө хүхы шубуун ниидэжэ ерээд: 

- Зүүн зүгтэ үндэр хада бии, тэрэнэй оройдо томо бухын толгойн зэргэ 

алтан байна, - гэжэ донгодобо. 

Урда зүгһөө хоёрдохи хүхы шубуун ниидэжэ ерээд, тэрэл модондо 

һуугаад: 

- Урда зүгтэ үгытэй хүнэй һамган үбдэнэ. Тэдэнэй гэр доро буруугай 

зэргэ хара сохо уурхай хэжэ, тэрэ эхэнэрэй шуһа ууна. Тэрэ сохые алажа 

галдаа һаа, эхэнэр эдэгэхэ, - гэжэ хэлэбэ. 

Баруун зүгһөө гурбадахи хүхы ерээд, холын баруун зүгтэ гэнэ усал 

ушараа: гол горход шэргэжэ – модо, ногоон хуу хатаа, хүн ба амитад ангажа 

байна. Бүгэдые уһалжа байһан булаг томо хара шулуугаар дарагдашоо. Тэрэ 

шулуу хүдэлгэбэл, уһан гаража, хүн зон абарагдаха һэн. 

Тиигэжэ хэлээд, хүхы шубууд ниидэжэ ябашаба. Барлаг бодолгото 

боложо байһанаа, һүхэеэ һугабшалаад, наранай гараха зүг руу гэшхэлшэбэ. 

Нилээд ябаһанай удаа тэрэ үндэр хадада хүрэжэ, бухын тархиин зэргэ 

алта олобо. Тэрэнээ абажа, гурбан харгын уулзуур дээрэ  нүхэ малтажа 

нюуба. Удаань баруун зүг руу хүнүүдэй ангажа байһан нютаг тээшэ шэглэбэ. 

Нэгэ һэеы гэртэ орожо, унда уулгыт гэжэ хэлэбэ. 

- Өөдөө ангажа байнабди, мүнөө уһанһаа сэнтэй юумэн үгы, - гэжэ 

хүгшэн үбгэжөөл хоёр хэлэбэ. 

- Зуун хүниие суглуулжа, зуун буха асаржа, зуун хүрзэ оложо үгэхэдөө, 

уһатай болохот, - гэжэ барлаг хэлэбэ. 



Тэрэ нютагай ажаһуугшад залуу хүбүүнэй хэлэһээр бүтээбэ. Булагта 

ошожо,  хамтадаа хара томо шулуу һүхөөр, хүрзөөр, гараараашье малтажа, 

зуун бухада шэрүүлэн шулуу хүдэлгэбэ. Тэрэ дороо булаг бурьялжа, тунгалаг 

сэбэр уһан харьялаа. Хүнүүд баясажа, хүнэгөөр, боошхоор, гараараашье 

удхажа, ундаа харяабад. Удаань малаа, адуугаа туужа уһалбад. Ажаһуугшад 

баясажа, уһатай болгоһон залуу хүбүүндэ баяр хүргэбэд. Урда зүг гарахань 

гэжэ мэдэхэдээ,  булта үдэшэбэд. 

Барлаг яба ябаһаар, хүхы шубуунай донгодон дуулгаһан газарта хүрэжэ 

ерэбэ. Үбшэлһэн эхэнэрэй хаана байдагынь мэдээд, суутай эмшэнби гэжэ өөр 

тухайгаа хэлэбэ.   

- Һамгыем абарыш даа, аргалыш даа, - гэжэ үбшэлһэн эхэнэрэй үбгэн 

барлагта хандаба.  

Үглөөгүүрынь барлаг хүршэнэрыень суглуулжа, гэр дороһоо буруугай 

зэргэ сохо үлдэжэ, тэрэниие алаад, галдаба. Тэрэ дороо үбшэн эхэнэр 

эдэгэшэбэ. 

Тэрэ нютагай ажаһуугшадтай хахасаад, барлаг гурбан харгын 

уулзуурһаа алтаяа малтаад нютагаа бусаба. Гэртээ хүрөөд, ходо үридэ ородог 

баян хүршэдөө үриеэ түлэжэ, ажана тэнюун ажаһууба. Тиигэжэ өөртөө томо 

гэр барижа ороо һэн. Харуу баян хүршэнь тэсэжэ ядаад, үгытэй хүнэй яагаад 

баяжаһыень мэдэхээ ошобо. 

Барлаг хүбүүн анханайнгаа эзэеэ хэһээхэ гэжэ бодоод, уһанай эрьедэ 

унтажа байхадам, уһанһаа гурбан хүн гараад, хаана алта, мүнгэн 

нюугданхайб гэжэ хэлэжэ үгөө гээд хөөрэбэ.  

Тэрэ үдэшэндөө баян хүн уһанай эрьедэ уруугаа хараһан онгосо доро 

орожо хоргодоод, алта асархыень хүлеэжэ хэбтэбэ. Хахад һүни гурбан 

дээрмэшэд ерэжэ, хадын үндэртэ нюугдаатай алтыень хэн б даа хулуугаа 

гэжэ хөөрэлдэбэ. 

- Хэн хуулуугааб гэжэ мэдэдэг һайб, би тэрэниие... – гэжэ нэгэнэйнь 

хэлэжэ байхада, баян онгосо доро найтаажархиба.  

Хажуудань хүн байна гэжэ ойлгоходоо, дээрмэшэд онгосо дороһоо 

баян хүниие гаргажа, сохижо мэдэбэд: тэрэниие хулуугаа гэжэ һанаа ха юм.  

Сохижл, сохижо уһа руу хаяба. 

Тиигэжэ тэрэ баян үлүү хобдогойнгоо түлөө хэһээгдээ. 

 

Баабгай 

Урдын сагта амһарта дархалдаг үгытэй хүн ажаһуугаа. Үглөөнһөө 

үдэшэ болотор тэрэ модон амһарта дархалжа, хоолойгоо тэжээдэг һэн. Нэгэтэ 

тэрэ далай эрье ошожо, үйһэн амһартада хэрэгтэй зөөлэн бургааһа 

суглуулхаяа ошобо. Дархан улаан хуһан модо хараад, сабшаха гэжэ һүхэеэ 

далайхадань, тэрэнь хүнэй хоолойгоор: 

- Бү сабшыш даа. Минии улаан бургааһа гамныш даа. Эриһэн юумыеш 

бэелүүлхэб, - гэжэ хэлэбэ. 

- Шиниихеэр болог. Намайе хүпеэс болго, - гэжэ дархан зүбшөөбэ. 

Үдэрэй үнгэрөөгүй байхада, үсэгэлдэрэй үгытэйхүн баяжаба – 

хүдэлмэрилэгшэдынь тоолохоор бэшэ, амбаарнуудтань эд зөөри багтахаар 



бэшэ. Дархан өөрөө барлагуудаа хараасагаан, алта мүнгөө зэдэлүүлэн, 

хоройгоороо ябана. Теэд энэ байдалынь тэрээндэ хашартай болошобо. Тэрэ 

дахинаа улаан хуһандаа ерэбэ. 

- Хаан болохо хүсэлтэйб! – гэбэ. 

Нюдөөш маргажа үрдеэгүй байтарнь, тойроод гайхамшаг оршон 

болошобо. Барлагуудшье һаа бооборой арһаар малгайнуудые үмдэнхэй, 

баяшуул хаан-эзэндээ доро дохин ябана. Хэншье хаамнай үгытэй дархан 

байгаа гэжэ һананагүй. «Энээн тухай ганса улаан хуһан мэдэнэ», - гэжэ хаан 

бодомжолно. Тиигээ хадань тэрэниие таһа сабшаха гэжэ шиидэбэ. 

Хэлэгдээ – хэгдээ. Хаан сэрэгтэеэ хамта далайн эрье ошобо. Улаан хуһа 

хараһаар лэ барлагуудынь хаанай зарлиг бэелүүлхэ гэжэ байтарнь, хуһан 

набша намаагаараа шэмшэрүүлэн,  хүнэй абяагаар хэлэбэ: 

- Хаанаа харагты даа. 

Барлагуудай эрьелдэжэ харахадань, хаан баабгай болошоод, ой руу 

гүйжэ оршобо. Теэд өөрһөөнь гүйжэ арилхаар аал. 

Урдандаа баабгай хаан байһан гэжэ буряад арад хэлсэдэг. Тэрэнтэй 

уулзахада: «Хаан баабай, харгы гаргыш даа!»гэжэ хандахада, баабгай 

харгыһаа сухаридаг гэжэ ойн арад хөөрэдэг.  

Хадам зууршалагша үнэгэн 

Урдын урда сагта Хинхунай гэжэ нэрэтэй үгытэй хүн ажаһуугаа. Жэл 

бүри тэрэ хартаабха тарижа ажамидардаг һэн. Энээн тухай үнэгэн мэдээд, 

хартаабхыень малтажа, хулуужа эхилээ. Хулгай хэгдэнэ гэжэ мэдээд, 

Хинхунай һүни үнэгые агнажа бариба. Бүхэ гэгшын ташуурынь хараад айһан 

үнэгэн: 

- Үлэн намайе бү сохииш; зүдэрһэн намайе табииш! Би шамда хэрэгтэй 

болохоб, хаанай басага һамган болгожо үгэхэб. Баян бардам, зол жаргалтай 

ажаһуухаш, - гэжэ хэлэбэ. 

Хинхунай үнэгые хайрлаба, теэдшье һамгашье абаа һаа, дуратай 

байгаа. Залуу хүн үнэгэ табихадань, тэрэнь Хартаган-хаанда гүйжэ ошобо. 

- Минии эзэн Хинхунай баян, мүнгэ алтаяа тооложо ядахадаа, гар 

шэгнүүрээр хэмжэхэеэ һанажа, тэрэнииетнай эринэ, - гэжэ үнэгэн дохибо. 

«Хаанаһаа иим баян хүн бии болошоо гээшэб?» - гэжэ Хартаган-хаан 

ехэтэ гайхаба. Хинхунай хэр баян хаб, алта, мүнгэниинь хэр ехэб гэжэ 

һонирхоһондоо гар шэгнүүрээ үнэгэндэ үгэбэ. 

Гар шэгнүүрынь үнэгэн шулуу, шоройгоор, бургааһа, ногоогоор 

түмэрэйнь элэштэр, ялайштар шэрэбэ. Тэрэ Хинхунай хаанда амаргүй ехэ 

алта, мүнгэ шэгнээ гэжэ харуулхаа һанаа ха юм. 

 

 

 

 

   

 

 

 



 


