
                                          Тариин нуурай домог. 

Эртэ дээдэ сагта байһан гэдэг юм. Даяан дэлхэйдэ алдартай Алтан түшэлгэһөө 

урагшаа үргэн һайхан талын дунда үзэсхэлэнтэ Тариин нуур сэнхирлэн нэмжыжэ, саада 

эрьень хүхэ огторгойтой ниилэжэ, нэгэ мэтэ харагдан үзэгдэхэ. Заха хүбөөгөөрынь 

намартаа үндэр мүртөө үдхэн хулһан халюуржа байха. Энэ үзэмжэ һайхан нуурта үнгэ 

бүриин шубууд гангар- гунгар гэлдэжэ, дальбараагаа даража үдхэдэг - иимэ һайхан 

диваажанай орон байгаа. Энэ нуурай эрьеэр шэмэг тэжээлтэй олон түрэлэй ургамал 

ургаха. Энэ хулһатай нуурта үглөөгүүрынь һаа, гүрөөһэнүүд,зээрэнүүд һүрэгөөрөө ерэжэ, 

хамараа шиигтүүлээд, сэнгэжэ наадаад гараха, үдэ багаар үй түмэн мал ерэжэ, ханатараа 

уһалха. Хойто шэлэ дабаандань шэнэһэн, нарһан нягга ургажа, зундаа хүхэрэн харагдадаг, 

хүхы донгододог, гургалдай уянгалдаг. 

Тариин нуурай хүбөө захаарынь үе үеһөө эндэ тэндэ үбэлжөөн зуһаланда, 

хабаржаан намаржаанда нүүжэ, амгалан тайбан һуудаг малша арад зон байгаа. Эндэ 

һуудаг үбгэн хүгшэн хоёр наһажаал болоод, хүбүү түрэжэ, Наһан гэжэ нэрэ хайрлаба. 

Гурбуулаа hааха үнеэтэй, һамнаха хони ямаатай. унажа ябаха агта хүлэгтэйхэн аза 

жаргалтай амидаржа һууһан гэхэ. 

  Хүбүүниинь найматай болоод, гэнтэ ехээр халууржа, ехэтэ мэгдэхээбэ. Боро аргаар 

аргалуулхадань, туһа болоогүй, доройтоһоор доройтоходонь, хоёр бууралай сэдьхэлынь 

гашуудаба. Холо ойгуур ябажа, эмшэ домшоһоо эм залаба, үзэлшэн харалшан, бөө 

удаганиие залажа үзүүлхэдэнь, эгээл нэгэ хэбтээ байжа, үбшэниинь элиржэ заһараагүй. 

Тиихэдэнь үбгэн, хүгшэншье хүйтэн мүльһэ амандаа залгиһан шэнги хүбүүнтэеэ адли 

эдеэ уһанһаашье холодожо, нойршье хүрэнэгүй, хайрлана, зобоно. Нэгэ мэргэн хүниие 

хэлэхэдэнь, иигэжэайладхаба: «Энэ хүбүүе эдэгээхэ гээ һаа, ёло шубуунай бааһан, янгир 

ямаанай эбэр, эмэ инзаганай эльгэн, уһанай шубуунай шүлэн - эдэ бүгэдые олоо һаатнай, 

үбшэниинь буужа эдэгэхэнь магад». Үбгэн хүгшэн хоёрто энэ хоморой юумэ олохонь 

бэрхэдэжэ, гараа нюхажа, арга мухардаба. 

Үбгэнэй нэгэ үдэр нуурай хүбөөгөөр малаа эрьежэ ябахадань, нуурай мүльһэтэй 

шабарай дунда хун шубуун хэбтээд, ехэл муу дүрэтэй,даляа дальбылгаад набтайжа, 

хүниие харан болин,аманиинь ангайжа, нилдагар шүлһэниинь гоожоно. Үбгэн үбдэглөөд, 

хормойгоо дэлгээд, хун шубууе дүмүүхэнээр абажа хормойлоод, арай гэжэ мориндоо 

мордоод, гэртээ ерэбэ. Гэртээ ороод, «Хүгшэн, алтан аманда өөрөө ерэнэ гэлсэгшэ, уһанай 

амитан өөрөө олдобо ха даа», - гээш һаа, «Хөөрхэй, энэ амитан хүбүүнтэйм адли үбшэн 

тахал хүрэһэн халуун голтой амитан зобожо байна дээ. Яажа энээниие хахаһан дээрэнь 

шаажа, хазайһан дээрэнь түлхихэ гээшэбибди? Нэгэ халуун ами үгы хэжэ, нүгөө халуун 

ами абархань нүгэл бэшэ юм гү, дэмыл юм. Үйлэнь үйлөө дааха байха даа, хүбүүмни 

гайгүй болохо байхадаа, бүл хизааргүй нүгэл хэе», - гээд, шубуугаа хойморой шэрдэг 

дээрэ табиба. 

 Хүгшэниинь үнэнһөө хайрлажа, «Энэ шубуунай түрэһэн үлгы нютагай зон 

гээшэбди. Ай даа, хари нютаг халуунай орон аялжа зөөхэдөө, гай баршадта дайралдажа, 

нютагаа бусаа һаам, ямарш нэгэниинь туһалжа болохо гээд наашаа жүдхэжэ, ами табин 

наашалһан байха даа. Үгы, юрэл тиигээд «ууһан уһан - аршаан, унаһан шорой - алтан» 

гэдэгые эдээн мэдэдэг байһан байха, үхэхэ болобол, энэ яһаяа, ядахадаа, түрэһэн нютагтаа 

хаяһуу гээд яажа шармайжа ерээ хаб дээ? Бидэ нютагай зон байхадаа, хэншье амин 

хүзүүень мушхажа шадахагүй. Энэ шубууе хайрлажа, хамгаалжа, тэжээгээд туршая, 

эдэгэхэдээш магадгүй», - гэлсэбэ.  



Иигээд үбгэн хэлэнэ: «Мэргэн багшын хэлэһээр, нэгэ ами абарха гэжэ дүрбэн ами 

таһалха, эмэй жор суглуулха - энэ бодолоо орхиё. Заа, энэ шубуунай табилангаар болоё. 

Гай зоболон табисуураар ерэжэ, найдал һүзэгөөр эдэгэдэг бэшэ юм гү? Үгэ мэдэхэгүй, 

хэлэжэ шадахагүй болоходоо, хэдыш зобожо байгаа һаа, яахынш аргагүй байна гээшэ бэзэ 

дээ. Хүбүүнһээм хүндэш юумэн тудажа магадгүй, бү мэдэе.  

Шубуугаа эльбэхэ гээд, xурганай хорон орохо аалам гээд аяарынь шэлжүүлжэ 

табиба. Хүбүүниинь үндыжэ һуугаад хэлэбэ: «Шубуу алажа,  мяхаарынь хэһэн юумэ 

эдихэгүйб, уухашгүйб. Шубуумни, бү үхөөрэй, гангар-гунгар гэжэ гоёхоноор аянгалаарай, 

бишье үхэхэгүй байхаб. Эдэгээд, дулаан болоходо, хурьга эшэгээ адуулхабди, халтар 

нохойтоёо нуурта ошохобди, нугаһа, галуу үзэхэбди», - гээд уйлашаба. 

  Үбгэн хүгшэн хоёр энхэржэ энхэржэ, һаатуулжа һамааруулжа: «Зүнтэй байжа 

болохо, ямарш мэдэлшэн үзэлшэнһөө мэргэн байха, - гэлсэнэ. - Хүүгэдэй хэлэһэн 

дэмбэрэлтэй, мэргэн, зүйтэй байдаг ха юм. Хүбүүхэмни, шубуухаймни булта һайн 

болохот даа». 

 Иигэжэ хэлсээд, хойто энгэрһээ нара бороо халхалха хатаад унаһан хайлааһа 

бухаар шэрэжэ асараад, тэрэнээ бодхоожо, үбһэ хулһаар хушаба. Доронь онгосо шэнгеэр 

газар хонхойлгожо, нуурһаа боошхо боошхоор уһа зөөн дүүргэжэ, шубуугаа табиба. 

 Хүгшэниинь һүниндөө хүбүүгээ һахижа, үбгэниинь шубуугаа эрьежэ байбад. 

Тиигээд самсаараа айбала бодхообо, һайн айлай нохой – халтар гүлгэн - үдэртөө малаа 

дахажа, һүниндөө шубуугаа бүдүүн хүзүүн һолонгоһоо аршалжа, һайн манаашан болобо. 

Хүбүүнэйнь үбшэндөө ядараад, зарим һүни унтахагүйдэнь, эжынь гоё түүхэнүүдые 

хөөрэжэ һамааруулна, зөөлэн зулайень эльбэн эльбэн, иигэжэ бүүбэйлнэ: «Набтагар 

үбгэнэйм хүбүүн лэ даа, нуутагар минии бүүбэй ха даа, нара һара тахилгатай, намжаа 

талын эзэн һэн лэ дээ, - бүүбэйлнэ, унтуулна. Иигэжэ бүүбэйлхэдээ, нюдэниинь шиигтэнэ. 

  Хүбүүн нэгэ һүни һураба: «Бидэ яагаад хун шубуунай гэрынь болонобибди?» 

 Эжынь хэлэнэ: «Манайхин - эндэхи хүн зон. Сэнхир огторгой, хада уула майла, ой 

модон,эндэхи тала, үбһэ ургамал, адуу мал, ан арьяатан – булта нютагынь гээшэбди. Ан 

арьяатан манай хэлэ мэдэхэшгүй һаа, өөр өөртэеэ хэлээ ойлголсодог байһан байха даа. 

Тиигээд галуунууд, нугаһад ганганалдажа, гараха наранай газарта гадаада далайн саада 

орондо хүрэжэ үбэлжөөд, орон ороной шубууд яажа өөр өөрын орон нютагаа магтадаг хаб 

даа. Манай Тариин нуурай шубууд гангар-гунгар  гээд иихэ байха. Урдаха гол мүрэнөө 

тойруулһан һайхан Буряад орон дээ, өөхэ тоһониинь түнтышэһэн үй түмэн мал һүрэгтэй, 

үрмэ зөөхэй элбэг. Үнгын сэсэг дэлгэрһэн уужам үргэн талатай, хандагай буга 

соёролдоһон, бүмбэр сагаан хонин һүрэгтэй, хурьга эшэгэн мааралдажа, хүдөө талаар 

тоглодог. Тэрэ бүхэнииинь хабтагар ехэ далайн загаһа жараахайһаашье олон гэхээр дээ. 

Унага дааган инсагаалжа, хотогор ехэ уужам талаар урилдажа гүйлдэхэ, энэ ехэ далайн 

амитанһаа олон байха гэжэ байжа магтадаг байһан байха. 

 Наһан хүбүүн эжыһээ һурана: «Тиигээ һаа, маанадые юун гэжэ магтадаг хаб? 

 Эжынь хэлэнэ: «Заал һаа магтаха, магтангүй яахань дээ. Ара нютагай буряадууд 

арюун зантай зон юм-ээ, ажал хүдэлмэри түшэһэн шударгуу баатарнууд юм-ээ. Аргалай 

хажуугаар дальбараануудаймнай ябахада, үргэжэ тэдхээхэһээ бэшэ һүйд хэдэггүй юм-ээ. 

Хулан жүһэтэй азаргаяа хүлмыштэрынь шэхэдээд номгоруулдаг, галзуу дошхониие 



барижа, гараараа номгоруулдаг гэжэ байжа үшөө гоёор олон янзаар танилсуулдаг байһан 

байха гэхэ». 

  Заа, иигээд лэ үбгэн хүгшэн хоёр тайдхаруулжа, шубуундаа үдэр бүри уһа нуурһаа 

асаржа нэмэнэ. Нэгэ үдэр шубууниинь аман сооһоо үүдэн шүдэн шэнги сагаан ялагар яһа 

унагаажархиба. Үбгэн тодожо абаад, шубуугаа үргэжэ, гэртээ оруулаад, хүгшэн хүбүүн 

хоёртоо ялагар юумээ үзүүлжэ, бурханһаа хадаг абаад, дээрэнь табиба. Хүбүүниинь ехэл 

һонирхожо, эрьюулжэ, урбуул  жа байжа харана. 

Абань хэлэнэ: «Хүбүүмни,бү алдаарай даа, хэшээ, хэшээ, шубуунайш һайн 

болоходо, нуурта табихабди сугтань. Уһандаа орходоо уг газартань няалдажашье болохо, 

магад». 

Нэгэ үдэр хүбүүниинь ойлгомторгүйгөөр тулгынгаа галда алдажархиба. Эхэ 

хүбүүн хоёрой башамдажа байтар, үбгэн орожо ерээд: «Заа, яахань дээ, «хэшэгтэй юумэн 

гал дээрэ унана, хилэнтэй юумэн гадаһан дээрэ тудана» гэдэгынь иимэл юумэ хэлэдэг 

байһан байха дээ. Гал гуламтада ороһон хадаа газарта унажа, хара шоройдо 

худхалдаһанһаа дээрэ бэзэ дээ. Тиигээд яһанай хэлтэрхэйгээр гал гуламтада дээжэ 

үргүүлһэн байжа магадгүй, юумэндэ таараа хадань һайн тээшэнь бодоё даа».  

Үбгэн галай хабшагаар нарилжа худхажа байтараа, юумэ олоод абажархиба. 

Тиигээд аршаад харахадань, халта шарлаһанһаа бэшэ яагаашьегүй уг түхэлөөрөө байба. 

«Гэмгүй, нүгэл болохогүй, галаараа арюудхаба гээшэбди», - гэжэ ухаамгайгаар 

хүгшэнэйнгөө сэдьхэлыень тэгшэрүүлнэ.  

Баярлаһан хүбүүниинь аман даа хэжэ, абажа наадажа байһаар залгижархиба. Тэрэ 

яһаниинь хүбүүндэ һаадшье хэбэгүй, олдобошьегүй ха. Гэнтэ мэдэхэдээ, хүбүүн хүнгэн 

шуран болобо, наадандаа, эдеэ уһандашье оробо. Нуурай хажуугаар халтар нохойгоо 

дахуулаад, хурьга эшэгэ адуулдаг болобо. Тиигээд бусажа ерэхэдээ, домбо соо нуурай уһа 

шубуунда асаржа, элдэб ногоо, сэсэг, нарай хулһа табидаг байба. Шубууниинь тэнхэжэ, 

далияа дарбайштарынь дэлидэг болобо. 

  Нэгэ үдэшэ гурбуулаа зүблэжэ, «Шубуугаа нууртань бусаахаар болоо. Энэ 

хайлааһан модонойнь шагрилда хэдыш олон амитад хоолложо байдаг байһан байха, - 

гэлсэнэ. – һүүдэртэнь һэрюусэжэ, үбэртэнь игаажа, һалаа һалааень түүжэ, гэдэһэ гүзээгээ 

садхаажа магад. Энэ модо шиигтэй газарта зооходомнай, үндэһэ табижа магад, 

ургамалшье амиды голтой даа, һалаа забһарһаань үндэһэлжэ магад, буян болог». 

  Хүгшэниинь «Бурхан лама гурбан эрдэни, хүбүүемнай абарба, шубууемнай 

абарһан модыемнай - энэ хатаһан хайлааһа абарыт-ээ», - гэжэ мүргэнэ, тэнгэри өөдэ 

хаража наманшална. Тиигээд лэ эндэ тэндэһээнь һур уяжа, хүрин бухаар шэрүүлнэ, 

хүгшэн хун шубуугаа тэбэринэ, хүбүүн халтар нохойтоёо гүйлдэнэ. Уданшьегүй Тариин 

нуурай хойто хүбөө таладань хүрэжэ, шубуугаа модоной һүүдэртэ табиба. Энэ хизааргүй 

хүхэ сэнхир нуурта түрэл бүриин шубууд али али үдэрһөө олон шэнгеэр харагдана, али 

али үлүү донгодожо байһан шэнги, эжэл шубуунайнгаа ерэхэдэ, угтан баярлажа байһан 

шэнги байба. Иигээд лэ аргалжа эмнэһэн ашата абаралша эзэд гэжэ баярые хүргэһэн 

шэнги урда хойгуурынь, дээгүүрынь ниидэнэ. Хатаһан бургааһаншье һалхинда туугдаад, 

нуурай захаар ябана. Хожомынь энэ модон үндэһэлжэ, олон болоһон юм гэхэ.  

Заа, иигээд шаргал һайхан намар һаатаба, уташье намар болобо ха. Нуурай захын 

мүльһэтэтэр, хун шубууд бусаагүй байгаа. Гэнтэ нэгэ үдэр тэнгэри бүрыжэ, хүйтэн 



һалхинай дэгдэхэдэ, хун шубууд ганганалдажа, эзэнэй гэр нара зүб гурба эрьежэ, урда зүг 

баряад хушууран ниидэбэ. Хүбүүниинь гүйжэ гараад, «зэлэ тата, зэлэ тата» гэнэ. Үбгэнтэн 

арса ууюулжа, «утааниинь тэнгэридэ дэгдээрэй, ангир һайхан шубууднай, аянай хии 

моритой ябаарайгты!» - гэжэ үреэнэ. Хүгшэниинь модон заглуутай хөөрэһэн һүеэ үргэжэ, 

«муу ёродо бү халдагты, хоротой зэбэдэ тудагдангуй, тахал үбшэндэ дайралдангүй 

ябахатнай болтогой!» - гэжэ хараа таһартарынь шэбшэжэ үгэлнэ.  

Үбэл боложо, Наһан хүбүүн хун шубуугаа ехээр һанажа, хабар болохыень хүлеэнэ. 

«Хун шубуумни хүрэхэ газартаа ошожо, бэшэнтэеэ сэнгэжэ байгаа юм бэзэ», - гэнэ. 

  Эжынь «тиимэ-э, дороо хүрөө бэзэ дээ, хөөрэлдэхэ обоо һонин байһан байха. 

Минии шархатаад, үхэмөөр болоод байхада, гурбан һайн хүн яажа ажаллажа, нэгэ нэгээр 

яажа эдэгээгээ һэм гэжэ яридаг байһан байха. Тиигээд буряадай баян дэлгэр үлгы нютаг 

гээшэ буянтай һайхан орон дээ, зониинь һайхан, сагаан заяа һанаатай. 

hүрэг мал адууһаниинь тала дайда бүрхөөдэг, хюдаха хүн үгы, нютаг орониинь 

сэнгэлиг. Наһандаа һайхан жаргал үзэе гэжэ һанаа һаа, манай нютаг ябая - иигэжэ хэлэжэ, 

урижа байна ха даа»,-гэнэ. 

Наһан хүбүүн хабарые хүлеэжэ ядахадаал, хониной хоргооһо зэргэлүүлжэ табяад, 

хоног үдэрөө тоолоно. Абань энээниие үзөөд: «Хониной хоргооһон юу мэдэхэ бээ, ши 

томохон боложо, ухаа орожо байнаш, ерэхэл һаа ерэхэ, - гэнэ. - Хүбүүмни, хун шубуун 

гарбалайнгаа ашаар амиды голтой үлэбэш даа, тиимэ бэшэ гү?» - гэжэ зөөлэхэнөөр 

хэлэнэ. 

Уданшьегүй саһа мүльһэн яаран хайлажа, хабарай һайхан саг болобо. Нэн түрүүн 

хун шубууд ерэжэ, гэр дээгүүрынь ниидэнэ ха. Нэгэтэ үбгэн зүүдэ зүүдэлбэ: «тэдхэжэ 

абарһан хуншни тэрэ далайһаа ерэбэб, эрдэниин сагаан субадые бэлэг болгон асарааб, 

энэрэлтэ наһатамни, хүлеэжэ тогтоо жо абыт. Бурхан шүтөөндөө табихадатнай, буян 

хэшэг асарха, булта олониие абаржа ябаха юм, хүртэжэ байхада, бузар тахал арилгаха 

байха, шүтэжэ, мүргэжэ ябахада, тэнхээ тамир нэмэхэ байха, 

ута наһа наһалжа, удаан жаргаха даа». 

Энэ зүүдэниинь эб элихэн. Үбгэн энгэшэбэ даа. «Иигээд лэ зүүдэн зүнтэй зуун 

бэлиг тэй гэдэг», - гэнэ. Үглөөгүүр эртэлжэ, ургаха нараниие угтаад лэ, адуу малаа 

захалаад, нуурай дундахи олон  шубуудай һуудаг бишыхан аралда хүрэжэ ошоходонь, 

тэндэнь шубуугаа уһалжа, эдюулжэ байдаг хайлааһан онгосонь байжа байна. Үбгэнэй 

ажаглахадань, шубуунай аманһаа унаһан шэнги яб ялагархан шулуун нилээд хэдыхэн 

байба. Тэдэниие суглуулжа, гэртээ асархадаа, хадагаар орёогоод, бурхандаа табяад, ойро 

хүршэ зоноо ерүүлжэ, эм домоо хубаажа үгөөд, хун шубуу яажа абарһанаа, үбшэн 

хүбүүнэйнгээ яажа эдэгэһые, зүүдэ зүнгөө, юу олоһоноо бултынь орхингүй ярижа үгөө. 

Галай ахалагша наһатан иигэжэ хэлэбэ: «Хун шубуун гарбалнай иигэжэ аршалжа, хаража 

байна гээшэ бэзэ дээ. Энэ сагаан юумэн һаа, Анабад далайн эрдэни байха, энээнһээ хойшо 

субад гэжэ нэрлэдэг болоһон». 

 Энэ оршон, арьяатан, жэгүүртэниие хамгаалха, хайрлаха домог дүүрэжэ, амбандаа 

һайхан амарба. 

 

 



 

  

 

 


