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ӨМНК ҮГ
Алтн делкәд алдран дуурсһгсн Гесрин тууҗ бол - моңһл, төвдин ард
түмни ут удан әмдрл темцлин йовцдан бүтәгсн аһу ик баатрин тууль
мөн. Тернь моңһл, төвдин бичг, сойлын, түүк ба утх зокалын түүкд аср
ик чухм бәәриг эзлҗ бәәдг.
«Гесрин тууҗин» багтамҗ кемҗә - аврһ том, зокалын баатр - олн
әрвн, үүл йовдл - һәәхмшг хачн, аһулһ утх - өргн, гүн, талвр үзгдл далац ик, өңг айс - җивха төглдр, кел нәәрлһ - иру сонсхлң, дүр дүрслл
- әмд сермүн. Түүнд ард түмни седкл зөргиг догдлулдг урльгин күчн
бүрдҗ, хурц тод үндстни намб, һоц һойд, урльгин онцльг, сүр бадрңһу
романтик арһ бәрләр илагдш уга, рид-сидтә ард түмни күслңт баатрин
дүриг бүтәгсн бәәнә.
«Гесрин тууҗ» бол - ода күртлк делкә деерк туульсин хамгин ут
тууль болна. Түүнд үлмҗ байльг ниигм түүкин аһулһиг багтагсн учр,
тернь эртни моңһл төвдин ниигм түүк, әңгин хәрцә, үндстни йовлца, үзл
ухмср, йос суртхн, шаҗн шүтлһ, заң дадһл, үг келн, сойл урльг зерг олн
талын асудлыг судлх бүрн толь кемәгдҗ делкән сойлын эрдньсин саңдк
гегән тан, герлт сувд болн туялҗ күмн төрлктни болвснд хүв немрән
үзүлҗ бәәһәсн билә.
Моңһл «Гесрин тууҗнь» Алтн, Киңһани хормаһас Теңгр уулын ар
өвр күртл, Хатн һолын сав һазрас Волга (Иҗл) мөрни эрг көвә күртл,
өрн дулан Көкнуурас Киитн серүн Байкал дала күртлк өргн уудм һазр
орн өөрәр келвл, мана улсин Өвр Моңһл, Көкнур, Шинҗән, Ганьсу, Хар
Мөрн, Гирин, Ляонин, Юнан, Сычуван зерг мөч орнмудар тархн делгргсн
бөгәд улсин һазадд Бүгд Найрамдал Моңһл Ард Улс, зөвллт холват ул
син бурят, хальмгт улмҗлн тархҗ бәәдг. Төвд «Гесрин тууҗнь» мана
улсин Төвд, Көкнур, Сычуван, Ганьсу, Юнан зерг мөч орн кигәд, һазадд
Пакистан, Бутан, Сиким зерг улс орнд улмҗлн тархҗ бәәдг.
Өөрин хойр зун җиләс нааш «Гесрин тууҗнь» эдү-тедү һазад, дотадын судлгчдын аңхарлыг татгсар ирв. Делкә деер аль олн улсин эрдмтд
элдв төрлин «Гесрин тууҗиг» цуглулн эмкдкҗ кевлүлгсн бөгәд цөөкн
бус шүүмҗ таньлцулһ, тусха өгүлл, тусха зокал ниитлүлв. Терчлн «Гес
рин тууҗиг» орчулн таньлцулҗ, судлл кеһәд, тус-тусин хүв немрән
үзүлгсәр бәәнә. Ода делкән эл улст моңһл, орс, англи, франц, герман,
энедкг, испани зергин келни «Гесрин тууҗ» тархҗ бәәнә.
Тархҗ бәәһә һазр нутгин өргн кевчә, ардын дунд шиңгҗ бәәһә гүн
нөлә, эрдмтн мергдин кицәҗ бәәһә аңхарлас үзвл, «Гесрин тууҗ» гидг
эңк аһу ик туульнь деед кемҗәни утх зокалын соньрхлын үн цен ба
эрдм шинҗлһни судллын үн чинтә бөгәд һоё сәәхни күртәл, таньн медхин үүлдлтә бәәҗ, үүгәрн мана улсин ба делкән утх зокалын саң көмргдк
ховр чухг эрдни болснь һазад, дотадт негнт медргдегсниг харулҗ бәәнә.
Эн гиҗ туулиг цуглулх, эмкдкх, орчулх, судлх ба кевлн ниитлх аҗлыг
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сәәтр кех йовдл бол үндстни утх сойлыг көгҗүлхд чухл ач холвгдлта
аҗэ.
Шин Думдд улс бәәһүлгдснәс нааш нам төрин халмҗллар «Гесрин»
урльгчн, цуглулн эмкдгч, орчулгч, судлгчнр ода тедү олн аҗлыг кеҗ
ирлә. 1984 онд «Гесрин тууҗиг» цуглулх, эмкдкх, орчулх, судлх, кевлх
аҗлыг бүк улсин һолдлһт судлһни седвәр тогтагснь улмас «Гесрин»
аҗлыг шин көгҗлин шатд акулв. Өвр Моңһлд «Гесрин» аҗлын удрдх
дуһулң ба тусха алвн гер бәәһүлгдҗ, моңһлчудын дунд тархҗ бәәһә
«Гесрин тууҗиг» цуглулх, эмкдкх, орчулх, судлх, кевлх зерг аҗлыг
үүрглгсн бөгәд терчлн Шинҗәңгин ардын урн сәәхнчудин нииглмгт бас
«Гесрин» аҗлын дуһулң бәәһүлҗ, Шинҗәндк Моңһл «Гесрин» аҗлыг
эрклгсн бәәнә.
Кедүн җилин турш, Өвр Моңһлын «Гесрин» аҗлын алвн гернь
моңһлчудын төвлрн сууһа орн-нутгар ниидм бәәцәхин даху һолдлһта
һазр гүнзгәрҗ «Гесрт» холвгдх әдл бус аһулһ келврин һар бичмл, модн
бар, чолун бар, тосн бар зергин хууч бичг ба ардын дотрас темдглн авгсн
үзг бичгин зүүлс, әдл бус һазр, нутгин ардын урн сәәхнгүдин хәәлгсн
«Гесрт» холвгдх элдв төрлин көг айлһни зүүлс, «Гесрт» холвгдсн уул
хад, ус булгин домгта зург дүрин зүүлс, «Гесрин» эдлл кергслин дурсхлт
зүүлс зерг материалыг цуглулн эмкдкҗ, үүни хамт судлл шинҗллин аҗл
ба «Гесрин тууҗин» орчулһин аҗлыг хамтднь гүүцдкҗ, 1984 онас нааш
дотад материалын келврәр «Гесрин тууҗин» цуврлыг негнт һучад девтр
кевлн ниитлҗ, улсин дотад һазадын судлгчдын аңхрлыг татгсн бөгәд
төв ба орн нутгин сәәшәл көкүллиг олнт олгсн бәәнә. Эн сүүрин деер
бидн улсин дотад һазадын судлгч, уншгчд өргн делгр материалыг олһҗ,
үндстни шилдг сойлын өвиг нең сәәнәр залһмҗлн көгҗүлхин зөрлһәс
1986 они арвн сард бүк орни тавн кевллин хора кигәд төвин үндстни
кевллин хоран хәмәтә хәрүцлһтн нөкдиг үрҗ «Моңһл Гесрин тууҗин
цуврлыг» иләр ниитлх туха аҗлыг ярьлцн зөвдҗ, 1990 он болтл хөрәд
зүүл һучад девтриг кевлн ниитлхәр төсвлн тогтагсн бөгәд чинагшд бас
үргүлгҗлхәр җишгсн юм. Энк цуврл бичгт төрл зүүлин талар «Гесрин
тууҗ» кигәд судлл шинҗллин зокал багтх бөгәд цаг хуһцани талар хуучн бар кевлл, һар бичмл, шинәр цуглулн эмкдкгсн «Гесрин тууҗ» бәәҗ,
күрә кевчәни талар улсин дотад, һазадас олдсн материалыг бүрн түкр
багтах болна.
Иим нег том кемҗәни цуврл бичгиг кевлн ниитлхнь туң ширһу аҗ
юм. Бидн эл холвгдлта кевллин хоран хавсрлһар кевллин техник мергҗл
чинр чинсаг батлхд өндр шаардлһ тәвҗ деед бәрмҗәт бүтәлән олнд
золһулҗ, «Гесрин тууҗ» герл гилвәг улм чинагшд цацрн бадрулхиг зөрв.
Моцһл Гесрин тууҗин цуврлыг
нәәрүлн кинх комис
1987 җ., 10 с.
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НУСХА ҖУРИН БӨЛГ
Эрт урд, Шаҗмуни Бурхн Багш бәәгсн цагт, Хурмстн теңгр Бурхн
Багшт мөргхәр одҗ гинә. Тиигәд одҗ мөргҗ болснас хоор Бурхн Багш:
- Ода Дунд Замбутивин орнд Чотң нойн суугснас наар ик самун*
болҗ, зовлң, һаслң ик учрҗ, күчтәнь күчн угаһан дарулҗ*, гөрәсн эврә*
хоорндан нег-негән бәрҗ идҗ бәәнә. Тер төләд һурвн көвүнәни негиг
түргн Дунд Замбутивд илгә, Дунд Замбутивин эзн хан тер болтха! - гиҗ
зәрлг болснд, Хурмстн теңгр зөв гиҗ аңхарад, эргәд хәрҗ ирв гинә.
Хурмстн теңгр эргҗ ирснәс хөөн эзн хан җирһлдән дашурҗ*, Бурхн
Багшин зәрлгиг мартҗ, долан җил суув гинә. Нег өдр Хурмстн теңгрин
судрсн* балһсни ик күрәһин нег өнцгәс түмн берән һазр нурад унҗ одсн
җиг* гинә. Тиигәд Хурмстн теңгр, тергүлн һучн һурвн теңгр:
- Манд өшәтн дәәсн уга билә, аль зүгәс* дәәсн иргсн болв? - гиҗ
дөрвн зүгт баатр церг тәвәд, харул харулхла, дәәсн уга, тәәвң түвшн*
бәәнә гиһәд, цуһар ирцхәв гинә. Тиигхлә, һучн һурвн теңгр һәәхҗ хоцрв.
Хурмстн теңгр санҗ олад:
- Ай! Урд би Бурхн Багшт мөргхәр одгснд надд* нег зәрлг болгсн
билә, би түүг мартад, долан җил болгсн бәәнә. Эн үзгдл лав* Бурхн
Багшин нанд өггсн сермҗ* юм, ода тер зәрлгиг санҗ олгсн деерән эс
күцәхлә, болх уга, - гиҗ һучн һурвн теңгртән аңхарад, ууһн көвүн Әм
Сәкгчән мөн доран дуудулҗ гинә. Тиигәд ууһн көвүн Әм Сәкгчнь ирхлә,
Хурмстн теңгр эцкнь:
- Ода Дунд Замбутивин орнд ик самун болҗ бәәнә гинә. Чи одҗ
Дунд Замбутивин ориг түвшдкх*, хан болҗ суухла чини*, яһна? - гихлә,
ууһн көвүн Әм Сәкгчнь:
- Би тенд одҗ хан сууҗ чадх уга. Тер Дунд Замбутивин нутг болхла
- шорашң зузан, шорһлҗншң олн, хамг хортн маңһс, чөткр дәәсн бүкн*
тенд төргсн билә. Би тедниг түвшдкҗ чадх уга болхар*, Хурмстн теңгр
эцкин нер төриг алдхас әәҗ бәәнә би, - гигснд, Хурмстн теңгр эцкнь
дундк көвүн Үүл Бүтәгчдән элч илгәҗ, дуудулҗ авч ирәд:
- Ода Дунд Замбутивин орн ик самурҗ бәәдг җиг. Чи одҗ Дунд
Замбутивиг түвшдкҗ, ик хан суухла, ямр? - гиҗ Хурмстн теңгр эцкнь
сурхла, Үүл Бүтәгч көвүнь баахн дун уга сууҗ бәәһәд:
- Дунд Замбутивин хортн дәәсн ик. Тенд одҗ би хамг хортн дәәсиг
түвшдкҗ, хаани орднд* сууҗ чадх уга. Надас* ах гихлә - Әм Сәкгч
бәәнә, дү гихлә - Төгсцогт бәәнә, теднә негинь төмлх* уга ю? Надд
ямр хәмә бәәх буй*? - гиҗ гинә. Иигәд Хурмстн теңгр эцкнь отхн
Иим темдгтә * үгмүдин цәәлһврнь дегтрин чилгчднь өггдҗәнә.
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көвүн Төгсцогтдан элч илгәҗ, дуудулҗ ирәд, мөн одак учриг келхд,
Төгсцогтнь:
- Дунд Замбутивин нутгнь - шорашң зузан, шорһлҗншң олн, тиигәд
бас хортн маңһс бүкн тенд төргсн юм гилә. Би одҗ теднд күч күрх уга.
Тиигвл, хан Хурмстн теңгр эцкин мини, тер төрт му болна, тиимәс би
тенд одҗ хан болҗ сууҗ чадх уга би, - гиҗ гинә. Тиигәд һурвн көвүнь
үгднь эс орснд Хурмстн теңгр эцкнь һумдҗ*:
- Би таанриг* Дунд Замбутивд од гиҗ зәрлг болгсн уга билә, долан
җилин өмн Бурхн Багш зәрлг болгсн билә. Тегәд би таанриг һурвн
көвүн мини гиһәд, зәрлг болгсн юм. Таанр мини эцк санҗ. Ода таанр
энд хаанан орднд сәәхн бә! Би эврән Дунд Замбутивин орнд йовий! гигснд, һурвн көвүн махлаһан авч, сандрн*, буру хәләҗ мөргәд, ууһн
көвүн Әм Сәкгчнь:
- Ай, Хурмстн теңгр хан аав мини! Бидн дур угадан тана зәрлгиг
соңсгсн уга биш, хәрнь Дунд Замбутивин хаани орнд, хамгиг закрн
сууҗ чадх угаһас әәҗ тиигсн юмн. Ода тер хаани орнд дундк дү Үүл
Бүтәгч сууҗ чадна. Бидни дотр түүг дарх чидлтә күмн бәәх уга. Бидн
кеер һарад, һучн һурвн теңгрин көвүдтә нииләд, шаһа наадхла, бидни
шаһаг цугинь Үүл Бүтәгч дү шүүҗ авна. Бидн нииләд урлдхла, маанрас*
мөңкин дөрвн заянд Үүл Бүтәгч шөвглнә. Бөк ноолдҗ бәәх көвүдиг мел
Үүл Бүтәгч диилнә. Йир альв* зүүлин эрдмиг Үүл Бүтәгч бурн сургсн
билә. Үүл Бүтәгчәс оңдан күмн йовҗ чадх уга, - гиҗ әәлдгснд, отхн
көвүнь Төгсцогт болн һучн һурвн теңгр:
- Әм Сәкгчин эн үг туң зөв, бидн бас иигҗ бодҗ бәәгсн билә, - гиҗ
дахв. Тиигхлә, Хурмстн эцкнь Үүл Бүтәгчд:
- Җа, чи тедни келгсн үгиг соңсву? Ода чи ямр санлта буй? - гигснд,
Үүл Бүтәгч:
- Эднә келгснд худл уга. Тиим болхла - болҗ. Би Хурмстн теңгр
аавинан зәрлгиг яһҗ зөрцх билә? Мини сургсн хамгиг та цугинь бүтәҗ
өгхлә, би Дунд Замбутивин орнд хамгиг түвшдкгч ик хан сууҗ чадна,
- гигснд, Хурмстын тергүлн һучн һурвн теңгр байсн:
- Җа, кел! Тиим болхла бидн ямр юмн болв чиг* саатл уга бүтәҗ
өгий! - гиҗ аңхаргснд Үүл Бүтәгч:
- Хәргс* догшн дәәснд бийәс мини салл уга, хәврһд мини нөкр
болдг һучн һурвн хурмстнан хәәрлгтн, әмн нөкд кеҗ авна би! Һурвн
зун хошучан хәәрлгтн, анда һурвн теңгрән хәәрлгтн, һурвн өгү* эгчиг
мини хәәрлгтн, үлү, дутуһан зөвлнә би! Санаһар йовдг билгин кер мөрән
хәәрлгтн, бийәс бишңкән даадг җирн җиңгәр* кегсн ик болд үлд, сүкән
хәәрлгтн, йисн салата төмр урхан хәәрлгтн! Йис-йис - найн нег сидтән
хәәрлгтн! Нарн сар хойриг хамтар зергцүлн урлн кегсн маңна цаһан
дуулхан хәәрлгтн, оюун эрднь оньт* һучн цаһан суман хәәрлгтн! - гиҗ
гинә. Тиигхлә, үүнд* Хурмстн теңгр эцкнь байрлҗ:
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- Җа, зөв, көвүн мини! Эн сургсн бүкниг чини тер йосарнь күцәҗ
өгий! Эн өдрәс хоор* Дунд Замбутивд чамас күчтә баатр уга, чамас ик
хан уга. Арвн харин үндсиг таслн төргсн, арвн үзгин эзн болгсн ачта
мергн Геср богд гидг чи болна! - гиһәд, толһаднь тос түркәд, туңхн
бийднь нер өгәд, аңхарн хәәрлҗ гинә.
Үүл Бүтәгч кедүн өдр өңгрснәс хоор Хурмстн теңгр эцкиннь хәәрлгсн
нөкдтәһән хамт Дунд Замбутивин нег экин умад* бәрлдн төрхәр нисч ирәд,
экин әрүн кевл хәәһәд йовҗ йовтл, нег сәәхн өңгтә Амрзул гидг күүкиг
Чотң нойнд хатн кехәр ик олн күмн залад ирҗ йовна. Эн шин хатн әрүн
цевр болгснд цуһар түүни әрүн кевлд бәрлдн төрхиг зөвт үзҗ гинә. Тиигәд
Үүл Бүтәгч нег сидәрн Чотң нойнд хатн залад, байрлн дууллдн йовҗ йовгсн
согту улсмудын* өмннь генткн мөс көргәҗ оркна. Амрзул хатни унгсн хөн
җора бор мөрн мөсн деер ирәд, гент хальтрҗ киисхлә, Амрзул күүкн нег
сүүҗән авч оркҗ. Тиигәд доһлң күүкн Амрзулыг арһ уга залад, Чотң нойнд
авч ирәд, замд болгсн учран келвл, Чотң нойн арһ уга уурлн:
- Би нег нутгин бүдүн хан болҗ бәәхлә, доһлң хат авв гихлә, мини
нернд му биш ю? Ода би яһна?! Гедрг* хәрүлхлә, бас йоснд таарх уга.
Тер төләд таанр тер доһлң хатыг Сеглң ахд өгәд, күмни нүднд үзгддг
уга эзн уга элсн көдәд цүлҗ, малын хамгин һә зүстәһәснь йилһҗ өгәд
йовулцхатн, - гиҗ гинә. Тиигәд малын һә зүстәг - цоохр яман цоохр
ишктә, цоохр гүн цоохр унһта, цоохр үкр цоохр туһлта, цоохр ингн цо
охр ботхтаг - йилһҗ өгәд, Сеглң өвгн Амрзул хойриг холвад, бас нег му
ууль хар уурц өгәд, эзн уга көдәд цүләд, көөҗ оркҗ гинә.
Эзн уга элсн көдәд иргснәс хоор Сеглң өвгн кедүн цоохр малан
хәрүлҗ йовад, замдан өдрин нег оодн* урхдн бәрҗ ирәд, түүгәр өлән
дарҗ әмдрл өңгрүлнә. Амрзул му хар уурцдан бәәҗ, түлә түүҗ, өвгнәннь
хот-хоолынь кеҗ өгәд, өдр чиләнә.
Нег өдр Амрзул хатн түлә түүдг болад һолын тохад орхла, модни
ора деер нег шовун чееҗтә, күмн бөгстә акад юмн Амрзулыг хәләһәд
инәҗ бәәхшң янзта, зог кеҗ бәәх чиг бәәдл һарад тиигнә. Үүг* Амрзул
хатн үзәд, әәһәд, зүркнь шившрҗ*, бийнь ирвәтрв. «Иигхлә, ямр юмн
болҗ бәәхнь эн буй?» - гиһәд, әәмшәд, түләһән түүл уга гедргән хәрх
гитл, салькн көдлҗ боралад, Амрзул хатн гент бийнь эв уга болад, доран
унҗ одҗ гинә.
Тиигәд кезә хөөннь ухан орад, сергәд босхла, девлиннь товч, шилвнь
бүр задһа бәәсн санҗ. Амрзул хатн: «Намаг ямр юмн ноолҗ оркв?» гиһәд, иигән-тиигән хәләхлә, шин оргсн кирмг цасн деер нег алд делм
көлин мөр һарад йовҗ одҗ гинә. «Намаг ноолснь кен болв?» - гиһәд,
мөринь мошкад* йовхла, нег хадын көндәһәр орад йовҗ одҗ гинә.
Тиигәд Амрзул эн хадын көндәһәр дотрнь орад шаһаҗ үзхлә, дотрнь нег
бүдүн лам алтн ширәһән түшәд: «Эн өдр ик ядр-ла», - гиһәд сууҗ бәәнә
гинә. Амрзул хатн эн бүдүн ламиг медҗ оркад, дотран зальврад, үг, дун
уга гедргән эргәд гүүһәд хәрҗ гинә.
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Тер асхнднь Сеглң өвгн ик ора кедүн цоохр малан тууһад, нег ооднан
үүрәд хәрҗ ирхләнь, Амрзул хатн:
- Ай, Сеглң өвгн мини, бидн хойр эзн уга күмни һазрт бәәрлҗ бәәнә.
Чи намаг хайҗ оркад, өрүн эрт йовад, асхн ик ора ирнә чи. Надд эн өдр
иим нег әәмшгтә юмн үзгдв. Түүнәс хоор бий мини ик эв уга бәәҗ бәәнә.
Чи маңһдурас цааран кедүн өдр һарч йовл уга, гертән сууһад, надд кедүн
өдр болв чиг баран болҗ өгхлә чини, яһна? - гихлә, Сеглң өвгн:
- Эн эзн уга элсн көдәд ямр шулм чамд ирнә болһна чи? Дун уга
гертән су! Би чамд баран болҗ суухла, бидни гесиг кен теҗәнә? Эн
кедүн цоохр малыг кен хәләнә? Би йовҗ мал хәрүләд, оодн бәрҗ гесән
теҗәх уга болвл, чи харһнҗ үкнә, - гиһәд, күч өгл уга йовад бәәҗ гинә.
Тиигәд өдр иргсәр Амрзул хатни көл күнд болҗ, ацань икдҗ, өдрсарнь өөртгснәс* хоор Амрзул хатн бас нег уда*:
- Өвгн, чи өдр болһн әмән бодад йовҗ одна чи. Мини келгсн үгиг
нег чиг авхан уурв чи. Ода би босч, суухдан бас түрҗ бәәнә би. Тиигәд эн
өдр бий мини ик тав уга бәәнә. Ода цагнь болгсн янзта, тиигхлә, һагцарн
би яһна? Чи надд нөкд болад эн өдр гертән бә, бичгә* йов! - гихләнь,
Сеглң өвгн:
- Өвгн би герт бәәһәд чамд ямр тус болх билә? Хәрнь би өдрин нег
оодн бәрдг олзта күмн, түүгән саатл уга бәрәд ирсә. Чини өдр хонгнь
болгсн болхла, тер чини эврән һардг зөвтә һазрарн һарад бәәх эс билү?
Өвгн би малдан йовгснь деер, - гиһәд, бас күч өгл уга йовҗ одҗ гинә.
Тиигәд һарад йовгсн Сеглң өвгнд эн өдр кеерәс нег йисн салата төмр
урх олдҗ гинә. Сеглң өвгн түүгәрн йисн оодн урхдҗ бәрәд, ик олзта
болад, байрлн хәрҗ ирәд, гертән орҗ эмгндән:
- Ода бидн элвг идх махта болв. Эн өдр би йисн салата төмр урх
кеерәс олҗ авад, йисн ооднгиг негл дор урхдн бәрҗ авб би, - гиҗ Сеглң
өвгн ик байр-бахта күрч ирҗ келхлә, эмгнь:
- Ой, тиигхлә сән болҗ. Ода нег хойр өдр бичгә йов. Чи надд баран
болх уга болвл, би эн эзн уга элсн көдәд һагцаран әә бәәнә би. Эн өдрин
дуусн ик олн юмн гесн дотр мини шууглдад бәәв, ямр юмн гесн дотр
мини бәәхинь медх уга. Чи мини үгиг соңс, хөөннь дурарн йовад бә, гихләнь, Сеглң өвгн уурлад:
- Эн эзн уга элсн көдәд ямр шулм ирәд, чини геснд орҗ одв болһна
чи? Би өвгн бийәрн чини гесиг теҗәнә гиһәд, өдр болһн йовҗ бәәнә би.
Чамаг хәләһәд суухла, бидн харһнад үкч одх эс билү? Ду уга гертән
су! - гиһәд, эмгндән күч өгл уга, малан тууһад, ооднан бәрхәр маңһдур
өрүнднь эрт йовҗ одҗ гинә.
Иигәд Сеглң өвгн йовгснас хоор гент* Амрзул хатни геснд ик олн
юмн шууглдад, баахн зуур бәәҗ бәәһәд, нег күмни дун һарна:
- Арвн сар гесндән багтагсн, ач иктә Амрзул ээҗ мини! Арвн үзгин эзн
болгсн, арвн харин үндсиг таслн төргсн ачта мергн Г еср богд бидн, һучн
һурвн баатрта, һурвн зун хошучта, анда һурвн теңгртә, өгү һурвн эгчтә,
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йис-йис - найн негн сидтә. Бидн ода тана геснәс һарх өдр мани болв, бидн
алькар багтҗ һарна? - гихләнь, Амрзул хатн соңсад әәҗ чочхларн:
- Таанр тиим берк болхла, эврән һарх зөвтә һазрарн һарцхатн, - гиҗ
келәд оркна. Тер хоорнд одак олн шууглдҗ бәәсн юмн:
- Җа, ээҗин келгсн зөв, бидн алькарнь болв чигн һарий! - гиһәд, барун сүүһәрнь нег көвүн һарад ниснә. Эмгн барун сүүһән дарад авна, тиигтл зүн сүүһәрнь нег көвүн һарад ниснә. Эмгн зүн сүүһән хавчад авна
- эср ораһарнь һурвн күүкн һарад ниснә. Тоорцган авад, толһа деерән
тәвәд оркна - шил күзүһәрнь олн көвүд һарад ниснә. Эмгн шил күзүһән
бәртл, киисәрнь һарад иигнә. Киисәрнь һаргсн Засшикр Роңса хойр көвүг
бәрәд авна. Бишңк көвүд цаң, кеңкргин ду һарһад, бүрә, бишкүрин* ду
һарһад, нисәд-нисәд йовҗ одв гинә.
Тиигәд баахн тогтнҗ бәәтл, хамгин адгтнь гесн дотр нег күмни дун
һарад:
- Ой, арвн сар гесндән багтагсн, ач иктә ээҗ мини! Арвн харин
үндсиг таслн төргсн, арвн үзгин эзн болгсн ачта мергн Геср богд хан
гидг - би билә. Ода би алькар һарс? - гихләнь, Амрзул хатн:
- Чи үнн мини көвүн болхла, ээҗән бичгә зова. Ода түргн һарх йоста
күрдәр һар, - гиһәд, Амрзул хатн көвүг төрх йосар кевтв гинә. Тиигәд
ээҗин келгсн йосар тер йоста күрдәрнь нег көвүн һарв гинә.
Амрзул хатн көвүн һаргснас хоор байрлн өндәһәд хәләхлә, нег
нүдән аньҗ, нег нүдән неегсн, нег һаран атхҗ, нег һаран делгсн, нег
көлән тәкиҗ, нег көлән җиигсн, дөчн тавн дуң цаһан шүдтә, бүк бийинь
хамриннь нусн һурв орагсн нег нусха җур* көвүн санҗ гинә. Амрзул
хатн баахн сеҗәд, алң болҗ бәәһәд:
- Ямр болв чиг өрчәс мини һаргсн үрн эс ю? Ээҗдән хор күргх уга
биз. Эртәсн киисинь керчҗ, әм авр! - гиһәд, киисинь керчхлә, даах юмн
бәәх уга төмр киистә санҗ гинә. Тиигәд төмр киис керчдг арһ уга болад,
Амрзул хатн зовлң эдлҗ бәәтл, одак нусха көвүн:
- Ай, ээҗ! Та бичгә зовлң эдлгтн, намаг усни көвәд хормалад авч
одхла чини, хойр хар чолун бәәнә. Түүни ирмгтә* хар чолуһинь дорнь
тәвҗ бәәһәд, мини киисиг иртә хар чолуһар давтҗ: «Алвт нутг чини
ирмгтә хар чолуншң бат болҗ, иртә хар чолуншң хурц болтха!» - гиҗ
йөрәл тәвҗ керчәд, усни көвәдк үй уга цаһан өвсәр мини төмр киисиг
бооҗ: «Алвт улснь өвсншң өнр олн болтха!» - гиһәд, йөрәл тәвәд оркгтн,
- гинә.
Тиигәд Амрзул хатн арһ уга нусха Җурин келгсн йосарнь киисинь
керчҗ бооһад, гертән авч ирәд өлгәдх гихләнь, өлгәднь багтх уга. Зуухд
кевтүлх гиһәд авад одхла, одак нусха Җур көвүн:
- Би гидг чини - арвн үзгин эзн ачта мергн Геср богд хан бәәҗ
бәәхлә, намаг көөтә хар зуух дотр кевтүлнә гидг юн гисн үгви? Би түүнд
кевтх уга! - гинэ. Тиигхлэ, Амрзул хатн әәһәд, арһ уга, нег юмар ораһад,
гериннь иргд кевтүлҗ оркна. Тиигэд Амрзул хатн: «Ода надас ямр юмн
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һарснь энви? Маңһсин хүвлһән төргсн болву? Ямр гидг му йорви - сәнсән гиснь нисәд йовад, мунь хоцрдг. Тиигәд му бәәҗ бәәһәд гедргән заавр зааһад бәәдгнь юнви?» - гиһәд, олн зүүл юм бодад, сеҗәд, кевтәд
бәәв гинә.
Асхн ора болгснас хоор нег цагт Сеглң өвгн ардан кедүн оодн
үүргсн, өмнән кедүн оодн үүргсн ик олзта болҗ, байрта гертән орҗ
ирхлә, Амрзул хатн өмнәснь:
- Хумха, кишг уга өвгн! Эн төләдән көгшн бийәрн зөнәд, эзн уга
элсн көдәд тенҗ йовна чи? Мини үгиг нег соңсгсн болхла чини, иим болх
билү? Эн өдр би сулдв, хамг сәәхн гигсн көвүд мини бүрә, бишкүрин ду
һарһад, цаң, кеңкргин цуура һарһад, орчлңд нисәд һарад йовҗ одв. Эн
нег му нусха юмн хоцрҗ авад, нанд уха заавр зааһад, әрә гиҗ унтв. Ямр
гидг му йорта юмн болҗ бәәхнь энви? Чи иим нег юм үзий гиһәд йовҗ
бәәгсн санҗ чи, - гиҗ әәснән келгснд, Сеглң өвгн босч одад, үзҗ оркад,
бас сеҗҗ:
- Эн чини үнәр ямр йорта мууха юмнви? Маңһсин хүвлһән мана герт
төргсн болх ю? Тиим болхла, баһ деернь сүкәр цокад алҗ оркий! Хөөннь
өсхләрн, бидн хойрт хор күргнә, - гиһәд, өвгн сүкән авад босгснд эмгнь
тесч чадл уга, босч ирәд, өвгнәннь сүкиг татҗ авад:
- Ай, бәг, өвгн, тиигҗ яһҗ болхви? Юн болв чиг өрчәс унгсн үрн
эс ю? Түүг алвл, нүл килнц болна, ямр болгсн чиг бидн аав, ээҗнь худл
биш, асрҗ бәәһәд медий! - гихлә, Сеглң өвгн бодҗ бәәһәд, бас зөв гиҗ
эмгнәннь үгиг соңсч, дун уга хонад, маңһдуртнь эрт босч малан хәләһәд,
йисн салата төмр урхан авад, ооднан урхдад йовҗ одҗ гинә.
Арвн үзгин эзн болгсн, арвн харин үндсиг таслн төргсн ачта мергн
Геср богд хан Хурмстн теңгр эцкиннь зааврар Дунд Замбутивд Сеглң
өвгни герт көвүн болҗ хүвлн төргсн чимәг* маңһсин орн соңсч медәд,
нег маңһсан бүдүн ламд хүврүлҗ:
- Тер Геср богд хааг нусха Җурд хүвлҗ төргсн нилх баһ деернь
түргн одҗ дарҗ уга болһ. Эс тиигвл, өсәд йовгснас хоор маниг әмд юм
үлдәх уга. Түргн одҗ келинь хазҗ ал! - гиһәд, зарад йовулҗ гинә.
Нег өдр Сеглң өвгни му хар уурц тал нег лам күмн ирҗ йовгсиг
Амрзул хатн үзҗ оркад, ик байрлҗ, өмнәснь тосч авад, гертән зална.
Тиигәд дотран: «Мана әәлд өрк болгснас нааран улан хормата күмни
баран үзгдәд уга билә. Эн геңгә* мөрлн иргснь ик өлзәтә керг болв,
бурхн сәкүсн мини өршәтхә!» - гиһәд ик зальврн йорлһҗ. Цәәһән чанад,
цаван бәрәд, тооһад болгснас хоор:
- Җа, лам геңгә мини, аңхрҗ хәәрлгтн! Надд нег нусн, баасндан
будгдгсн нилх көвүн бәәнә. Үүг мини аңхарҗ үзәд, барчд* шалтан
бәәхлә, әрлһәд хәәрлгтн! - гиһәд, Амрзул хатн мөргхлә, ламин сананд
таарч, байрлн намчлад:
- Җа, зөв, тер му көвүһән наар авад ир, - гихләнь, Амрзул хатн
көвүһән герин иргәс өргҗ авч ирәд, ламин өвр деернь тәвҗ оркна. Лам
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көвүһинь үзәд, һәәхҗ яһдган медҗ чадл уга бәәҗ бәәһәд: «Эврәннь келиг
көкүлгсн болҗ бәәһәд, эн көвүни келиг сорҗ авад, уңгарнь тас хазад алҗ
оркс», - гиҗ бодад, нилх көвүнд келән һарһад өгнә.
Нилх нусха көвүн хүвлһәрн маңһсин хүвлһән бүдүн ламин санаһинь
әәлдәд медҗ оркад, тер лам келнәннь үзүриг һарһад өгмц көкәд, уңгтаһинь
орулҗ авад, дөчн тавн дуң цаһан шүдәрн тас хазад авч оркҗ гинә.
Тиигхлә, одак маңһсин хүвлһән бүдүн лам босад, көвүг дун уга тәвҗ
оркад, һарад йовад бәәҗ гинә. Амрзул хатн баахн алң болад:
- Ай, лам геңгә мини, сүүрлҗ суугтн! Мини му көвүн ямр бәәнә?
Сәәхн тиньгр мөрлгтн! Үг, дун уга йовх юн болв? - гиһәд ардаснь
келхлә, одак лам эс соңсгсн болад, дун уга йовад өгв* гинә.
Түүнәс хоор Амрзул хатн ик сеҗглҗ: «А, җигтә юмн, эн лам ю кеҗ
манад эврән мөрлҗ ирәд, дәкәд үг, дун уга һарад йовҗ одв? Лав нег
учр бәәнә. Бидн юм кегсн биш, эрэ уурлад*, дун уга йовгсн болх биз»,
- гиҗ олн юм бодад, ик удан сууҗ бәәһәд, генткн көвүндән көк өгхнь
сананднь орҗ. Босад, герин иргд бәәгсн көвүндән көк өгх гиҗ амнднь
меемә кехлә*, амн дотрнь нег күмни келн бәәҗ гинә. Амрзул хатн үзҗ
оркад ик чочҗ:
- Уй, яһлав, саахндак ламин улан келинь хазад авад хоцргсн санҗ.
Эн му йорта көвүг ода яһдг билә би? Ламин нутгас күмн ирҗ бидниг
дәәлдг болв. Йир эн маңһсин орнас ирҗ төргсн көвүн болхий ю? Ямр
юмн иим баһасн хорта халта болдг болв? - гиһәд, нилх көвүһән хәләҗ
олн юм бодад, яһдг эвән олҗ чадл уга, арһан барад бәәҗ бәәтл, асхн ора
болад, Сеглң өвгнь ик олзта, байрлад, кедүн ооднан үүрәд, малан тууһад
хәрҗ ирҗ гинә.
Сеглң өвгн гертән орҗ ирм цацу Амрзул хатнь:
- Ой, өвгн мини, эн өдр нег хар мөртә юмн болв. Эн көвүн мана герт
залрҗ иргсн ик ламин келинь хазад авч оркгсн санҗ. Түүндән тер лам
үг, дун уга һарад йовгсн санҗ. Ода эн му йорта көвүг яһий? - гиҗ эн өдр
болгсн кергиг цугиг келхлә, Сеглң өвгн соңсад, туң сүркә чочҗ.
- Тиим болхла, эн көвүн маңһсинәс ирҗ төрснь тер. Бидн баһ деернь
цокад алҗ оркий! - гиһәд, сүкән авад босхла, Амрзул хатн басл һарһгсн
үрндән седклнь чидл уга, өвгән хөрҗ:
- Ой, бәг, юн болгсн чиг һарһгсн үрн мани худл биш, түүг эврән яһҗ
цокҗ алый? Асрҗ бәәһәд медий! - гиһәд, бас бәәлһҗ оркдг җиг.
Маңһдуртнь Сеглң өвгн йовснас хоор теңгрин көвүн Геср богд
хааг нилх баһ деернь дарҗ, хойр нүдинь малтҗ идхәр нег маңһс керәд
хүвләд, герин һаза ирхлә, экнь көвүндән көк өгч бәәдг җиг. Тиигәд эн
керә көвүни экнь нааран йовхиг гетәд бәәҗ бәәтл, Амрзул хатн ус авхар
һарад йовҗ гинә.
Тиигтл, нусха Җур көвүн һаза нег маңһсин хүвлһән керәд хүвләд
ирсиг бас әәлдҗ оркад, йисн салата урхиннь нег салаһинь хулхалҗ ирәд,
нүдән эргүләд урх тәвҗ оркад, урх тәвгсн нүдән секәд, урх тәвгсн уга
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нүдән аняд, унтгсн болад кевтҗ бәәтл, одак керә орҗ ирәд, тер хәләҗ
бәәгсн нүдинь урдар тоңшх* гитл, нусха көвүн урһан татад, эн керәг
бәрәд, дорнь алҗ оркад, эс медгсн болад кевтәд бәәнә.
Амрзул хатн усан авч ирәд, тәвҗ оркад, көвүндән меемәһән өгх гиҗ
иргснд, көвүнь нег хуң керәг* алад, хаҗудан хайҗ оркҗ гинә. Тиигхлә,
эмгн:
- Мөн ода һаза ду һарч бәәгсн хуң керәг яһҗ алад хайҗ оркв? Ямр
хорта көвүнви! - гиһәд, зовлң эдләд сууҗ бәәтл, асхнднь Сеглң өвгнь
хәрҗ ирнә. Тиигәд Амрзул хатн бас:
- Ай, ода эн көвүг яһий? Эн өдр нег хуң керәг цокад алҗ оркҗ.
Яһҗ түүг алснь йир медгдх уга бәәнә. Баһдан иим керг кеҗ бәәхлә,
бүдүрхләрн, ямр юм кех болв? - гитлнь, Сеглң өвгн алң болад, одак
үкгсн керәг авад үзҗ бәәһәд, бас яһҗ алгсн ухаһинь олҗ чадл уга, нилх
нусха көвүһән улм сеҗглн һәәлҗ, сүкән авад алхар босхла, Амрзул хатн
бас тесч чадл уга, хөрәд бәәлһҗ оркна.
Үүнәс хоор удан өдр эн көвүн юмнд хал уга сәәхн бәәв гинә. Эн көвүн
экин геснд ирәд төрснәс наар эн әәлин тавн зүсн цоохр малнь өдрәс өдрт
өсәд, һагцхн Сеглң өвгнд күч өгхән уурв гинә. Тиигәд Амрзул хатни
киисәр һарсн Засшикр Роңса хойр көвүн бооҗад өсгсн тул* эдн хойриг
малд һарһҗ, Сеглң өвгн бийнь өдртән ооднан урхддг болгсн бәәнә.
Нег өдр нусха Җур Сеглң аавдан:
- Би хойр ахлаһан хамт малд һарий! - гихләнь, Сеглң өвгн эмгн хойр:
- Чи ода деерән насн чини дегд баһ, гертән бәәҗ бә, - гидг җиг.
Тиигхлә, нусха Җур:
- Уга, би эрк биш йовна, таанр сән сууцхатн! - гиҗ келәд, күч өгл
уга хойр ахан дахад малд һарч гинә.
Герәс хол һаргснас хоор нег тарһн цоохр бүрүг алад, арсинь бүтүһәр
өвчәд, хойр ахдан:
- Эн өдр деер мөргҗ бәәнә би, - гиһәд, дундур махинь арвн үзгин
цацл дееҗд өргҗ оркад, үлдгсн дундур махинь эврән идҗ оркад, арснднь
өвс чикәд, хойр ахдан үзүлл уга, сидәрн үләһәд, әм орулад, уг йоснднь
төрүләд, иҗлднь ниилүлҗ оркҗ гинә. Тиигснәс хоор хойр ахнь ирәд:
- Чи нег өдр малд һархларн нег малыг алад идхлә, бидн эн малан
яһҗ өскнә? Эн кергиг бидн аавд одҗ келнә, - гигснд, нусха Җур дүнь эс
соңсгсн болад йовҗ гинә. Асхн ораднь малан тууһад хәрҗ иргснәс хоор
хойр ахнь:
- Җур дү эн өдр нег тарһн цоохр бүрүг: «Деер мөргҗ бәәнә би», гиһәд, алад, дундуринь арвн үзгин цацл дееҗд өргҗ, дундуринь эврән
шарад идҗ оркв, - гиҗ Сеглң аавдан зарһлгснд, Сеглң өвгн соңсад:
- Күмн малан өскҗ чадл уга бәәхлә, чи нег өдр йовхларн нег бүрүһәр
деер мөргнә гигсн ямр йосн болҗ бәәнә? Тиигәд дундуринь эврән иддг
хама бәәх йоснви? Бидн чамаг хоосн бәәлһҗ бәәхш, - гиһәд, Сеглң өвгн
маляһан авад цокхар босхла, Җур аавиннь һариг бәрҗ зогсаһад:
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- Та малан тоолҗ үзәд намаг цокгтн! Эдн хойр худл келәд намаг
һазалҗ бәәнә, - гидг җиг.
Тиигхлә, цуһарн һарад, малан тоолхла, то бүрн бәәсн санҗ. Сеглң
өвгн хойр ахднь:
- Таанр нег өдр хамт йовл уга бәәҗ бәәһәд, һагцхн отхн дүүһән
һазалҗ, хов келдг юн болв? - гиһәд, уурлад, маляһан авад кедү цокхла,
келдг үг уга болҗ гинә.
Маңһдуртнь һурвулн малдан һарад йовгснас хоор нусха Җур бас
нег тарһн цоохр унһиг бәрҗ алад, арсинь бүтүһәр өвчәд, хойр ахдан күч
өгл уга: «Деер мөргҗ бәәнә би», - гиһәд, арвн үзгт цацл өргҗ, үлдгсн
махинь эврән идҗ авад, арсинь хойр ахдан үзүлл уга үләһәд, әм орулад
тәвҗ оркҗ гинә. Хойр ахнь асхнднь гертән хәрҗ ирәд:
- Ай, аав, эн өдр эн нусха Җур чини: «Деер мөргҗ бәәнә би», - гиһәд,
биднд күч өгл уга, нег унһиг алад, махинь идҗ оркв, - гихлә, Сеглң өвгн
соңсад цокхар босхла, нусха Җур һаринь бәрәд:
- Аав, та малан бүрткҗ оркад, үнәр дутхла, намаг цокгтн! - гидг
җиг. Иигәд цуһар һарад малан бүрткхлә, тооһарн бәәнә. Иигәд Сеглң
өвгн арһан барад:
- Ямр гидг йоснви? Та хойр ниилҗ авад, худл келәд бәәдг, - гиһәд,
одак хойр көвүһән кедү цокад зогсч гинә.
Түүни маңһдуртнь һурвулн малд һарснас хоор нусха Җур бас нег
тарһн цоохр бүрүг алҗ: «Деер мөргҗ бәәнә би», - гиһәд идхин завсрт
хойр ахнь дундан зөвчлҗ бәәһәд, одак бүрүһин арснас сүүлинь хулхаһар
керчәд авч оркҗ гинә. Үүг нусха Җур эс медгсн болҗ өңгрүләд, дәкн
арснднь өвс чикәд, сидәрн үләһәд әм орулад, сүл уга бүрүг иҗлднь
хулхаһар ниилүләд йовулҗ оркна. Асхнднь малан тууһад хәрҗ иргснәс
хоор хойр ахнь:
- Ой, аав, мана келсиг огт иткх уга та. Эн өдр бидн нусха Җурин
алҗ идгсн бүрүһин сүүлиг керчҗ авад ирв, - гиҗ одак бүрүһин сүүлиг
һарһад өгнә. Сеглң тер бүрүһин сүүлиг үзҗ үнмшч уурлад, Җуриг бәрҗ
цокх болад босхла, нусха Җур өмнәснь тосч зогсаһад:
- Аав, та бәәсн малан бүрткҗ оркад, үнәр дуту болвл, тегәд намаг
дурарн цокгтн! - гихлә, цуһарн арһ уга һарад, бәәсн малан бүрткхлә,
малнь тооһарн бәәнә, зуг нег цоохр тарһн бүрүһин сүл уга, цусн һооҗҗ
йовна гинә. Сеглң өвгн:
- Эн бүрүһин сүл яһв? Кезә чон татҗ оркв! - гихлә, нусха Җур:
- Үүг мана хойр ах эн өдр кеер һарад: «Гесн мани цадхан уурв. Ода
нег бүрүһин сүүлиг таслҗ авад, одҗ хулхаһар булҗ идий», - гиһәд, эн
бүрүһин сүүлиг таслҗ авсн билә, - гидг җиг. Сеглң өвгн соңсад ик чочҗ:
- Йо! Әмд бүрүһин сүүлиг керчҗ авад булҗ иднә гисн яһсн нүл
килнцтә кергви! Чам хойриг* ямр чөткр эзлҗ оркв? - гиһәд, хойр ахинь
үктлнь цокгсн чиг, күлән таньл угаһар*:
- Бидн хойр үнәр иим нүүлтә керг кесн уга. Үнәр, теңгр герч, бидн
хойр хар гөрт унҗ бәәнә, - гиһәд, мөргәд уульлдад бәәҗ гинә.
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Тиигәд тер сө Сеглң өвгн эмгн хойр зөвчлҗ бәәһәд, эн һурвн көвүнь
яһад дундан таарл уга, нег-негән ховлад бәәнә, чохм* кень хортаг медх
гисн бәәнә. Тиигәд маңһдур өрүни улан нарнла хамт ик көвүн Засшикриг
Сеглң өвгн цардан сундлҗ авад, малан тууһад һаргсн бәәнә.
Кеер малын белчәрт күрснәс хоор Сеглң өвгн зөрц царасн киисәд,
доран үкгсн болад көдлл уга кевтҗ гинә. Засшикр ааван үкҗ одв гиһәд,
теврәд, зовад, уульҗ-уульҗ бәәһәд, асхн ора болхла, ааван дорнь зөв
ташаһарнь тәвҗ оркад, малан бүрткн цуглулад, тууһад, гүүһәд хәрҗ одҗ
гинә. Сөөднь Сеглң өвгн йовһар гүүһәд хәрҗ ирәд, эмгндән: «Мана ик
көвүн ухата җиг», - гиһәд, магтад хонҗ гинә.
Тиигәд маңһдурин өрүни улан нарнла хамт дундк көвүн Роңсаһан
цардан сундлҗ авад, Сеглң өвгн малан тууһад һарч гинә. Иигәд хол
күрснәс хоор Сеглң өвгн худлар царасн киисәд, доран үкгсн болад
кевтхлә, дундк көвүн Роңса аавин үксиг үзәд, деерәснь теврәд, ууляд,
зовад бәәҗ бәәһәд, ора болхла, тер йосарнь ааван хайҗ оркад, босад,
гүүһәд хәрҗ одна. Сө болснас хоор Сеглң өвгн дундк көвүн Роңсадан
баахн һундлта ирәд, эмгндән келҗ оркад унтҗ авна.
Өрүнднь нарн һарснас хоор Сеглң өвгн нусха Җуран дурта, дурн уга
цардан сундлҗ авад, малан тууһад, кеер һарч ирәд, басл царасн киисәд,
доран үкгсн болад кевтәд бәәнә. Җур деерәснь үзҗ оркад, эс медгсн
болҗ:
- Ой, яһлав! Хәәрн аав минь, ямр үүлин үрәр генткн киисәд үкҗ одв?
Ямр хар мөртә юмнас шилтән* болв? - гиһәд, иигән-тиигән хәләхлә,
төсркн нег һазрт хойр күмн үкр цар хойриг холвад, тара* ишкүлҗ
бәәсинь үзҗ гинә. Нусха Җур одак хойрт одад:
- Та хойр мини аавиг алх ямр өшән бәәлә? Киисн модыг таанр эс
урһахла, шаазһа хамаһас ирҗ бууна, кирмг цасн эс орхла, мөр хамаһас
һарна? Тана киисн модн деер буусн шаазһа нисхлә, мини аавин унсн цар
үргәд, аав мини царасн киисәд үкҗ одв. Ода би таанрас аавинән өшә эс
авхла, тәвх уга би, - гиһәд, ноолдад, хоюлаһинь* цокад алхднь күргәд
бәәхлә, тедн хойр:
- Ой, көвүн, мана әмиг тәвич, бидн аавин чини орнд* ю авна гисиг
чини төлән өгий! - гиһәд, мөргәд, ууляд бәәҗ гинә. Тиигхлә, нусха Җур
эдн хойриг цокхан уурад:
- Җа, тиим болхла, таанрас би ик юм авх уга. Негн чини нанд мөн
ода йовад, һурвн гүзән шар тос олҗ ир! Негн чини түргн йовад, һурвн
цар түлә авч ирхлә - болв. Таанриг би тәвәд йовулҗ оркна би, - гихләнь,
эдн хойр соңсад, әмән авгсндан байрлҗ, гер-гертән одад, һурвн цар түлә,
һурвн гүзән шар тосиг ачҗ ирәд өгч гинә. Тиигхлә, нусха Җур юман
тооһарн сәәхн авад, тедн хойрт:
- Җа, ода болв. Тадн хойр хәрәд, эврәннь юман кецхәтн, - гиҗ келәд,
сәәхн замднь тәвәд йовулҗ оркҗ гинә. Иигәд хойр тарачн* йовгснас
хоор нусха Җур һурвн цар түләһән овалҗ, һурвн гүзән тосан деернь
түркҗ, тал дунднь аавинан күүриг тәвҗ оркад:
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- Ода берк ачта аав билә та, арһ уга зуурдар үкәд одв та. Һурвн
көвүнәннь буйиг эдлҗ чадгсн уга та. Отхн көвүн чини би тана ясиг
чиндрлҗ оркса, - гиһәд, Җур һал өгх болснд, Сеглң өвгн һалас әәһәд,
тесч чадл уга, үкгсн болсн күмн босад ирхд бас хату, һал дотр кевтх бас
арһ уга, тиигәд хашлдҗ* бәәһәд, нег уха бодна: «Би нег һаран көдлгхлә,
тер лав аав әмтә бәәдгиг медәд, босхад авх», - гиҗ ухалад, нег һаран
көдлгснд, нусха Җур:
- Ой, үкгсн күмн һаран көдлгхлә, ардан хоцргсн үрн-садндан му
юмн гилә, - гиһәд, хойр һаринь татад күлҗ оркдг җиг. Тиигхлә, Сеглң
өвгн улм бачмдн сандрҗ баахн бәәҗ бәәһәд, тесч чадл уга, хойр көлән
көдлгдг җиг. Нусха Җур:
- Ай, му йор, үкгсн күмн көлән көдлгхлә, хөөт үрндән му юмн гилә,
- гиһәд хойр көлинь татад бооҗ оркдг җиг. Тиигхлә, Сеглң өвгн нег
нүдән гилиһәд хәләдг җиг. Нусха Җур:
- Үкгсн күмн нүдән хәләхлә, ардан хоцргсн көвүдтән му гилә, гиһәд, хойр нүдинь татад бооҗ оркдг җиг. Тиигәд нусха Җур һал өгхлә,
Сеглң өвгн сандрад арһ уга болхдан:
- Аав чини үкгсн уга билә би! - гихләнь, басл му йор гиҗ сеҗгләд,
аминь бооҗ оркна. Тиигәд һал Сеглң өвгнд өөртәд, бийнь хуухрад
әмдхин баргт* көлин боодһаһинь тәәләд:
- О, аав үнәр үкгсн уга, унтгсн санҗ. Ода, аав, хәрий! - гиһәд босхҗ
гинә. Тиигәд хоюлн цардан сундлҗ авад, малан тууһад, хәрҗ ирҗ.
Асхнднь һурвн көвүн унтгснас хоор Сеглң өвгн эмгндән өдртнь
болгсн бүк бәәдлиг келҗ, баһцр деернь меклҗ бәәһәд хор өгч, нусха
Җурин әмиг авхар тогтна. Үүг Җур мөн дорнь әәлдхәд медҗ оркна.
Өрүнднь Сеглң өвгн:
- Җа, көвүд, һурвулн малдан һарцхагтн! Аавнь би нег базр орад
ирсә, - гиҗ келәд йовҗ одна. Тиигәд асхн ора болхин өмн Сеглң базрасн
хор авч ирәд, хот идхин өмн хойр ик көвүнәни ааһд цевр хотыг кеҗ ор
кад, Җурин ааһд хорта хот кеһәд тәвҗ оркна. Түүнәс хоор һурвн көвүнь
маласн хәрҗ ирәд, эвр-эврәни бәәр-бәәрндән сууһад, өмнк ааһта хотан
авад иднә. Тиигҗ бәәтл, нусха Җур гент босад:
- Җа, ода би альк өдр аавасн үүсв*, иим бүдүн болтлан аавдан нег
идә хот бәрҗ үзәд уга җиг би, - гиһәд, аавдан ааһта хотан бәрәд мөргхлә,
Сеглң өвгн доран сандрад, идх уга гихин арһ уга хашлдхларн, авад урлдан күргхин хоорнд Җур дәкәд татад авч оркад, һалын көвәд әәһәд, әрә
тесч бәәсн ээҗдән:
- Ода би альк өдр ээҗәсн һарв, түүнәс наар ик удан болв. Ээҗдән
нег идә хот бәрҗ үзәд уга би, - гиһәд, одак хорта хотыг ээҗдән бәрнә.
Тиигхлә, ээҗнь бас амсхас оңдан арһ уга болв. Тиигәд авад амстлнь,
гедргән татад авч оркна. Тиигәд нусха Җур гедргән эргәд:
- Хойр ахдан дү болҗ төргснәс наар идә хот бәрҗ үзәд уга билә би,
- гиһәд, босад бәрхлә, тедн хойр медҗ бәәх юм биш, хоринь авад уух
болна. Тиигхләнь, бас татад авч оркад:
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- Ода би төрсн тер өдрәс нааран эн ууль хар уурциннь харачд нег
цацл өргҗ үзәд уга җиг би, - гиһәд, ааһта хотдан хойр хурһан дүрәд
өөдән цавдхла, җолмин харачнь шарҗңнад доран унҗ одна. Тиигхлә,
нусха эс медгсн болад:
- Би төргсн өдрәсн нааран эн һагцхн нохадан нег хот өгч үзәд уга
җиг би, - гиһәд, һарад нег өгхлә, нохань хордад үкҗ одна. Түүнәс хоор
үлдгсн идәг эврән ууҗ авад, мал улан хальң болад, махн улан дүүвр бо
лад, эргәд бәәрндән дуулад сууҗ гинә.
Тиигхлә, Сеглң өвгн эмгн хойр гент ухан орад, зальврн босад, ода
кезә үкхинь күләһәд сууна. Тиигәд кезә хөөннь үкхнь бәәтхә, хәрнь улм
эрүл-дорулдан орад суув гинә. Иигәд Сеглң өвгн эмгн хойр арһан барад:
- Җа, ода юн болв чиг, биднд арһ уга болв. Хортн маңһс болв чиг,
һаргсн мадн хойртан хор күргхлә, эврән медг, - гиһәд, күүндәд бәәҗ
гинә.
Эн хоорнд богд нусха Җур гериннь һаза бәәҗ бәәтл, Чотң нойн зан
хар мөрән унад, күрч ирәд, нусха Җурас:
- Көвүн, эн кенә герви? - гихлә, нусха Җур:
- Эн Сеглң гидг өвгни гер, - гиҗ гинә. Тиигхлә, Чотң нойн мөрн
деерәсн:
- Мана Сеглң ахд һурвн көвүн бәәнә гилә. Эн һурвн көвүни негнь
долан алвңгинд оч алв хаатха. Долан алвңд җилин нег күмни алв бәрдг
билә би. Эн җилин дара тана герт ирв, - гихләнь, нусха Җур:
- Җа, болна, маңһдур одна, - гиҗ һуян ташад, байрлн инәһәд,
көк элкн болад, гертән орна. Тиигхлә, Чотң авһнь бас байрлн инәһәд,
мөрнәннь амиг гедргән эргүләд йовҗ одна.
Нусха Җур орҗ ирәд, эн үгиг келхлә, Амрзул экнь:
- Ай, чи юн гинә? Чи долан алвңд одхла, чамд әмн уга. Тер долан
алвң җилин нег күмни алв Чотң нойнас авч иддг билә. Чамаг хәләҗ
бәәһәд долан алвңд идүлҗ оркад, бидн ямр сән юм үзх билә, - гиҗ ууляд
келхлә, Җур:
- А, ээҗ, та бичгә һашудгтн. Тедн намаг идҗ чадх уга, би йовна.
Таанр малан хәләһәд бәәҗ бәәгтн! - гиҗ келәд, нусха Җур күч өгл уга,
һурвн давани экнд бәәгсн долан алвңгин һазрт алв хаахар одна. Тиигәд
тенд бәәҗ бәәтл, долан алвң күрч ирәд:
- А, му нусха көвүн, чи биднд алв хаахар иргсн күмн ю? - гихлә,
нусха Җур:
- Ой, таанр долан алвң мөн ю? Чотң нойн таднд җилин нег күмни
демҗл өгдг санҗ. Эн җилин селән* мана герт иргсн билә. Тиигәд би
таанрт демҗл өгс гиҗ ирлә би, - гихлә, долан алвң:
- А, гем уга, сән. Чи ода яһҗ маниг дахҗ алв кенә? Бидн долан йовхларн, уулыг утднь, көдәг көндлңднь йовад, нег сөөд эн Замбутивиг
һурв эргнә бидн, - гинә. Тиигхлә, нусха Җур:
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- Әрә нег сөөд биш, нег агчмд һурв эргхлә, болх уга ю? - гихлә, до
лан алвң иткл угаһар:
- Алькви? Чи бидниг дахулад эргәд йовад ир, - гинә.
Эн хоорнд нусха Җур нег цаһан модн тайг ясч авад, долан алвңгин
негиг түүндән сундлҗ авад, эн Замбутивиг нег агчмд һурв эргәд ирҗ
гинә. Тиигәд нусха Җур:
- Җа, ода тадн долан нег унад эргәд ирцхәгтн! - гихлә, тедн долан
байрлад, негән сундлҗ авад, нег эргәд ирнә. Тиигәд долан алвң:
- Эн му нусха Җур көвүнд хальдҗ болш уга кецү юмн җиг, - гиһәд
йовҗ одна. Маңһдуртнь долан алвң ирәд:
- А, чи манд нөкд болхла - болдг җиг. Бидн чамаг идҗ чадх уга, гинә. Тиигхлә, нусха Җур:
- Җа, болна, би таанрт алв кеҗ өгий. Ода тадн мини эн цаһан модн
тайгиг унҗ авад, тер далаг һатлад үзцхәгтн! - гихлә, тедн эн далаг мөрәр
һатлҗ чаддг уга санҗ. Тиигәд тедн байрлн, долалулн сундлдҗ авад, ик
далан дунд ирхлә, одак цаһан тайгнь гент бүдүн цаһан заһснд хүвләд,
далан йоралд орҗ. Тер долан алвңгиг чивүләд алҗ оркна. Иигәд долан
алвңгиг мекләд алҗ, долан эмәлтә мөринь олзлҗ авад, кедүн өдр амрад
бәәҗ гинә.
Тиигәд бәәҗ бәәтл, нег өдр долан алвңгин һазрт һурвн зун мөртә,
мәәмәчн* ирҗ бууһад, герән бәрҗ гинә.
Нусха Җур хүвлһәһәрн нег алтн күрн кеһәд, өдр, сө уга сәәхн
наадулад бәәнә. Үүг мәәмәчн күмс үзәд, ахлачдан одад келхлә, тер
ахлачнь нусха Җурд ирәд:
- Ой, көвүн, биднд эн алтн күрнән өгч бә. Маанр нег наадулҗ авад
өгий, - гинә. Нусха Җур өгх дурн уга болгсн болад:
- Тадн алтн күрниг мини авхла, алдҗ оркна. Түүни өртгт таанрин
һурвн зун агт әәл өрктәһән нииләд бас күрх уга, - гихләнь, тер өркин
ахлач өвгн:
- Би чини алтн күрниг чини алдхла, тер бээгсн малан әәл-өрктәһинь
өгий! - гиҗ келәд, күч өгл уга авад йовҗ одҗ гинә. Тиигәд тер әәлин
ахлач одак күрниг авч ирәд, сө күртл наадулад, сө дундас хоор долан
давхр хәәсәр бүркәд хонулҗ оркна. Кедү давхр хәәсәр бүркгсн чиг, тер
хүвлһәһәр бүтәгсн юмн бәәһәд бәәдг билү? Тер дорнь һарад йовҗ одв
гинә.
Өрүнднь Җур эс медгсн болад гүүҗ ирәд, тер әәлин ахлачас алтн
күрнән сурхла:
- Би медх уга, ямр алтн күрн бәәдг билә? Чамаг бидн таньх уга, замарн хол йов, - гиһәд, негт күүндәд белдгсн үгән келҗ гинә. Тиигәд тер
һурвн зун өргәһәс сурхла, бас нег чиг меддг күмн уга. Цуһарн гөрдәд,
борлад, һурвн зун агтан унад, һурвн зун әәлән ачад, нусха Җурд күч өгл
уга дәәлдәд, нүүһәд йовад бәәҗ гинә.
Тиигхлә, нусха Җур тедни нүүдлин давад һардг даван деернь одад,
тосч оркад, гүн салаһин хойр ирмг деерәс үкрин чинән* юм көлврүләд,
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һурвн зун нүүдлиг цокад, авч алдулад бәәнә. Тедн саадгар харвхла,
сумнь күрх уга. Тиигәд һурвн зун өрк салан дотран ээргдэд, нааран чиг
давҗ чадл уга, гедргэн чиг эргҗ чадл уга, кедүн өдр болхла, тедн нусха
Җур көвүни кецүһинь медҗ әән сүрдәд:
- Җа, көвүн, бидн алтн күрнин чини орнд аль дуртаг чини өгий!
Әмиг мани тәв! - гиһәд мөргхлә, нусха Җур көвүн:
- Җа, тиим болхла, һурвн зун агтан доран уяд хайҗ оркад, бийсүд
чини түргн үүгәр давад йовгтн! - гинә. Тиигхлә, тедн әмән аврсндан
байрлад, һурвн зун агтан хайҗ оркад, бийсүднь түргн нүүһәд йовҗ гинә.
Нусха Җур долан алвңгиг тиигҗ алад, һурвн зун агтыг иигҗ олзлад,
Засшикр ахан дуудулҗ авад:
- Бидн долан алвңгиг дарад, һурвн зун агтыг олзлҗ авснд мана мал
икдәд, һазртан багтх уга болв. Нег сән ууҗм бәәрн керг болҗ бәәнә. Чотң
авһ ахд одҗ келәд, бидн ода хама бәәрлвл болна гиҗ бәәр сур, - гихләнь,
Засшикр ахнь Чотң нойнд одад:
- Мана мал икдәд, һазртан багтх уга үнәр кецү болв. Та манд нег
айта һазр өгхлә [, яһна]? - гихләнь, Чотң нойн дотран: «Эн му нусха
Җур нанд хор күргмәр кецү бәәнә. Тер Эвдрхин Зоод одҗ бәәрлдәд
үктхә», - гиҗ бодад:
- Ай, эн үнәр ик сән ачта болҗ, ода би эн һурвн ачдан альдас һазр
өгхлә сән билә? О, тадн одхла - тенд нег Эңкрхин Зо гидг һазр бәәнә, эн
һазриг би һурвн ачдан өгсә. Таанр одҗ бәәрлцхәтн! - гиҗ гинә. Засшикр
тер һазр өдр, сө уга аяңһин сумн бууҗ, элсн, шора хумкин* тоосн болһҗ
хайҗ оркгсн һазр болхиг әәлдҗ медгсн болв чиг, арһ уга зөв гиҗ, эргәд
хәрҗ ирәд:
- Дү мини, ода яһдг билә чи? Күмн әмтн бәәхин арһ уга Эвдрхин
Зоог зааҗ өгв, - гихлә, нусха Җур:
- Җа, хәмә уга*, Чотң авһин келсәр Эвдрхин Зонь Эңкрхин Зо болт
ха! Ода бидн ээҗ аав хойртан одҗ келәд, маңһдурас би одҗ тер һазрин
бәәдлиг медәд ирсә! Эн мал эндән бәг, тер малыг авад одый! - гиҗ. Зөвч
кеһәд болгснас хоор нусха Җур ээҗ аав хойртан одад:
- Мана Чотң авһас һазр сурснд манд нег Эңкрхин Зо гидг сән һазр
өгч, тенд бәәрлҗ нутг болцхатн гилә, - гихлә, Амрзул ээҗнь соңсн ууляд:
- А, теңгр! Хәәрн көвүн мини, ода бидн үкдг болв. Эңкрхин Зо гиҗ
авһ чини келгсн болхла, тер чини Эвдрхин Зо гидг һазр - өдр, сө уга
аяңһин сумн бууҗ, шора тооснднь орулад бәәдг һазр. Чамаг үктхә гиҗ
бәәнә, - гиһәд тәәлҗ өгч гинә. Тиигхлә, Нусха Җур:
- Ээҗ, та бичгә зовлң эдлгтн. Тер һазр Эңкрхин Зо болдг цагнь
болҗ оркгсн бәәнә. Би таниг дахулҗ авад одна би, - гихлә, ээҗнь арһ
уга көвүнәннь үгәр болҗ гинә. Тиигхлә, Засшикр ахнь эс медгсн болад
Җурд:
- Җа, болҗ, чи ээҗиг авад йовхла, бидн арһлад нег гер олад бәәҗ
бәй! Чи эн гериг авад йов! - гиһәд, аавиннь ууль хар уурцинь цоохр
үкртән ачад, өгәд йовулҗ гинә.
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Тиигәд Нусха Җур цоохр үкрин ацан деер ээҗән суулһҗ оркад,
Чотңгин герт ирҗ:
- Авһ нойн, та одак өггсн һазр чини альдви? Бидн тенд одхар йовҗ
бәәнә, - гихлә, Чотң авһнь седкл дотран ик байрлҗ, һуян ташад инәҗ:
- Эңкрхин Зо гидг берк сәәхн һазр тенд бәәнә. Таанр түргн одтн! гихлә, Нусха Җур ээҗтәһән хоюлн:
- А, бурхн! Ачта болла, тана үгәр болтха! - гиҗ келәд, Эвдрхин Зоог
чигләд* йовад бәәнә.
Иигәд йовҗ бәәтл, нег хаани нарни герл дарм өңгтә сәәхн күүкн
аду хәрүлҗ йовдг җиг гинә. Нусха Җурд эн күүкәр хат кех санан орад,
күүкни хаҗуд одад, өөрдәд таньлдх гихлә, тер күүкн үүни нуснаснь
җигшәд, огт өөрдҗ уга. Эн хоорнд нусха Җур нег уха бодҗ олад, идсидәрн одак хаани күүкиг унтулҗ оркад, нег цагт:
- Ой, күүкн, бос, адун чини йовҗ одв. Һал өдрәр унтад бәәх чамд
ямр өвчн ирв? - гихләнь, күүкн серәд, селггән* дааһад босч чадх уга
гинә. Тиигхлә, нусха Җур:
- Ой, чамд юн болв, һазрин гем тусву? - гиһәд, одак күүкиг татад
босххла, шалвриннь селггәснь нег дуту зуурм унһн һазрт унад ирҗ гинә.
Үүг нусха Җур үзәд, эс медгсн болҗ:
- Нег хаани күүкн бәәҗ бәәһәд кеер һарад, малта нәәрләд бәәдг
ямр юмн бәәнә? Би одад, нутгт чини келнә би, - гиҗ худлахар тиигнә.
Тиигхлә, хаани күүкни нүр хату гидг, ода яһх арһан олҗ чадл уга
ичхләрн:
- Ой, сәәхн ах мини, та мана нутгт үүг бичгә келит, түүни орнд би
танд хатн болса, авһа болса, - гиһәд, мөргәд, ууляд бәәхләнь, Нусха Җур
хәрүднь:
- Тиигхлә болна. Би чини эн кергиг нутгт чини медүлх уга, чи нанд
авһа болна чи, - гиһәд, нусха Җур Арлһо гидг аңхни хатнан залгсн юмн
җиг. Арлһо хатнан залад, түүнднь хайҗ оркад, нусха Җур ээҗтәһән
йовад, Эвдрхин Зоод ууль хар уурцан бәрәд, хоюлн тер нег сөөһин
хоорнд эн Эвдрхин Зонь хүврәд, көкг* шовун доңһдн, көк ноһан урһн,
йир сәәхн дуута аль һазрин шовуд энд цуглрад, көк девән көдә деернь
делкә деерк һазр бүрин сәәхн юмн цуһар делгрәд бәәҗ гинә. Түүнәс хоор
Эвдрхин Зонь Эңкрхин Зо болҗ хүвргсн санҗ гинә.
Тиигәд нусха Җур Арлһо хатан авч ирәд, ээҗтәһән һурвулн бәәҗ
бәәтл, нег өдр тавн зун мөртә мәәмәчн Чотң нойни нутгт одад, мәәмә*
гүүлгх болҗ бәәһәд, иим сәәхн көк девән өвстә һазриг үзәд, мөрән
амрахар өнҗҗ гинә. Тиигхлә, нусха Җур ид-сидәрн тавн зун күмиг
сүрдүләд бәрҗ авад:
- Таанр нанд нег сәәхн алтн шил яамн* бәрҗ өг. Тиигәд бәрәд болгсн
өдрт чини таанриг тәкәд йовулна би. Эс гиҗ үкгсн һазр чини эн, - гихлә,
тедн эрктн әмән авад, замдан һархиг бодад зөвшәрҗ. Өдр, сө уга бәрҗ,
нусха Җурин хүвлһәһәр нег сәәхн алтн шил яамнгиг хә-сү гитл* бәрәд
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һарв гинә. Тиигәд бүтәһәд болгснас хоор нусха Җур тавн зун мәәмәчнриг
тәкәд, нег бичг бичәд, Чотң авһдан теднәр өгүләд, бас теднд:
- Тана амар Эвдрхин Зонь Эңкрхин Зо болҗ. Тана ач Җур бийнь нег
Арлһо гих хатн залад, Эңкрхин Зо деер нег сәәхн алтн шил яамн бәрәд
үкҗ одв. Ода авһани төркндән хәрәд, экнь һагцарн хоцрҗ одв. Ода түргн
ирҗ эн эзн уга ик эд зөөрт эзн болад, бергән ирҗ авгтн гиҗ мана авһ
Чотңд келәд оркгтн, - гиһәд йовулҗ гинә.
Түүнәсн тавн зун мәәмәчн йовад, Чотң нойнд ирәд келхлә, Чотң
соңсад, байрлн босч һарад, зан хар мөрән унҗ авад, нусха Җурин алтн
мөңгинь хураҗ авад, алтн суврһднь эзн болхар Эңкрхин Зоод довтлҗ
ирәд, алтн шил яамни һаза бууҗ:
- Хәәрн ач мини иигәд үкҗ оддгнь юнви? Эдү баргта суврһ, сүм
бәрәд, иим ик эд зөөр олад, Эвдрхин Зоог Эңкрхин Зо болһҗ оркад, ямр
үүлин үрәр үкҗ одв? - гиһәд, худлар ууляд, үүдәр орад ирхлә, нусха
Җур өмнәснь бәрҗ авад:
- Юн гинә? Кен келв? Би яһад үкдг билә? Яһгсн му амта авһви?
Нойн күмн бәәҗ бәәһәд яһад һал өдрәр әрк ууһад, согтҗ авгснви*? гиҗ келәд, ү-хә уга чирҗ һарад, эмәлиннь бүүргт хадҗ күләд, эмәлинь
хольвлад*, зан хар мөрнәннь геснд орулад, көглүләд тәвҗ оркна. Зан хар
мөрн көглгсн кевтән көгләд, нутгиннь захар довтлад һархла, түүг күцдг
турута юмн бәәҗ бәәхш, нутг арһан барад, хәләһәд хоцрна. Һагцхн*
нусха Җур ардаснь:
- Хәәрн авһ мини үкҗ одв, эн өдр яһад согтҗ одсгнви? Мөрндән
чиргдн йовҗ одв, -гиһәд, нус-баасан һооҗулад, уульгсн болад көөлдәд,
күрәд ирхлә, зан хар мөрн туулн тоңһрцглад, Чотң нойниг чирҗ авад,
усни һол дундк нег бичкн арлд хайҗ оркад, гедргән эргәд, ооляд йовҗ
одна. Тиигхлә, нусха Җур усни сәәрһл деер зогсч оркад, наад бийдк
салан усиг икдкәд, цаад бийдк салан усиг баһдкҗ оркад, Чотңгиг дуудад
һатлһхла, Чотң нойн уснд урсад бәәнә. Тиигәд Чотң нойн сандрхларн:
- Ава Җур мини! Түргн татад ав, төрсн авһ чини эс билү би? Намаг
иигәд уснд урсхад, алад бәәнү чи? - гихлә, Нусха Җур нег һохта төмр
дегәг авад, Чотңгин һарин альхнд орулад, усни көвәд татад авч ирхлә,
Чотң нойн һарин альхнан өвдхд эс тесч чадхларн:
- Йо, халта Җурв, чи намаг иигҗ зоваһад алдг билү чи? - гиһәд
орклхла, нусха Җур улм дөг кеһәд, Чотң нойниг дәкн гедргән усни гүүнд
түлкн орулад:
- Ой, тиигхлә, иигәд урсад үк, бий чини чидлтә болхла, әмән ав, би
хам яарх уга, - гиһәд, урсхад тәвҗ оркхла, Чотң нойн дәкн әән сандрад:
- Ава Җур мини, яһҗ бәәсн чини энви? Түргн тер төмр һохарн авһан
татад авх уга ю чи? - гиҗ гинә. Тиигхлә, нусха Җур ик удан аюлынь
эдлүлҗ бәәһәд, әмнь һархиннь өмн:
- Авһнь авһ болв чиг, халта авһ билә та, - гиһәд, төмр һохан авч
босад, Чотң нойни бас нег һарин альхнаснь һохдад, уснаснь татҗ һарһад
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йовулҗ оркна. Тиигәд Җур Эңкрхин Зоодан эргҗ ирәд, һурвулн бәәһәд
бәәнә.
Түүнәс хоор Чотң нойни бийнь баахн тав уга болад бәәхлә, Чотң
нойн арһан барад нег ламд үзүлхлә, тер лам:
- Нег һолд нег буһ гөрәсн бәәнә. Түүг хаҗ алад, махинь идхлә, Чотң
нойн, танд эм-дом болҗ, ут наслн удан җирһнә та, - гиҗ әәлдҗ гинә.
Тиигәд Чотң нойн бүк нутгтан зар тәвәд, хамг һәәһү* гигсн гөрәсчн
аңчан* цуглулҗ ирәд:
- Нег һолд бәәгсн буһ гөрәсни мах нанд эм-дом болдг җиг. Таанр
түүг яһгсн чиг олад алҗ иргтн! - гиһәд, зәрлг өгч оркад, эврән сән-сән
кедүн арвн гөрәсчнән дахулҗ авад, халтр нохаһан бас дахулҗ авад, нег
цасн, мөснд даргдсн киитн һолд күрч гинә. Тер уда нусха Җуриг бас
дуудгсн болхар, тер экнрән* алтн яамндан залад хайҗ оркад, ээҗән авад
Чотңгин ардас киитн һол деер күцҗ ирхлә, Чотң авһнь:
- А, Җур, иргсн чини сән болв. Авһдан эн саам нег тус ке. Ода чи
тер һолар өөдлҗ одад хон, бидн энд хонна, - гиһәд, Җуриг түлдг түлән
чиг уга, зуух тулдг чолун чиг уга хоосн һазр тал йовулҗ оркна. Эврән
мергчүдтәһән хамтар киитн һолын шин оргсн цаснас цәәһән чанҗ ууһад,
сууҗ бәәһәд, гент халтр нохаһан дуудад:
- Нусха Җур тер һазрт күрәд ю келҗ бәәнә, хотан яһҗ кеҗ идх болҗ
бәәнә? Ноха мини, түргн одад аҗглад ир! - гихләнь, күмни кел меддг
тер халтр нохань гүүһәд, һазр шиңшгсн болад, нусха Җурин һаза гетәд
ирнә. Җур әәлдәд медҗ оркад, ээҗдән худлар:
- Уй, ээҗ, маңһдур бидн Саадгтын һолд одна. Тенд саадг сумн белн
бәәнә. Ода бидн саадг суман хуһчлҗ түләд, хойр өвдг деерән хәәсән
нерәд, эн сө цә, буда кеҗ ууһад хонад, маңһдуртан Саадгтын һолд одад,
белн саадг сумиг авад гөрәсән көй! - гихлә, Чотңгин халтр ноха эн үгиг
лавлн чееҗлҗ авад, гедргән эргәд, Чотң нойндан одҗ келнә. Чотң нойн
соңсад, байрлн, бүк мергчүдтән келәд, һурв-һурвар өвдг деерән хәәсән
нерәд, саадг суман цугинь хуһлад, түлә кеһәд: «Эн асхн киитнд нег сән
халун буда кеҗ уй», - гиһәд, бәәгсн хотан хәәсндән кеһәд түлхлә, тедни
өвдгнь халҗ түләд, өвдгән хооран татхла, хәәснь һазрт унҗ хамхрад, хот
будань асхрад, тер сөөдән хоосн хонҗ гинә.
Маңһдур өрүнднь нусха Җур эрт босад, саадг суман үүрч авад, Чотң
нойни һаза күрч ирәд:
- Ой, босгтн! Босгтн! - гиһәд дуудад босххла, хоосн хонгсн Чотң
нойн баахн уурта босад хәләхлә, нусха Җурин саадг сумн бүр хуһлҗ
түлсн юмн уга, бүрнәрн бәәдг җиг. Эврәннь мергчүднь бүр саадган
хуһлад түлҗ чиләҗ оркгсн туң хоосн бәәдг җиг. Үүг үзәд, Чотң нойн
ууртан тесч ядад:
- Халта Җур, чи мана саадг сумн, хот будан бүр чини мекләд худл
келсни хар мөрәр бидн таңх хоосн хоцрв. Тер Саадгтын һол чини хама
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бәәнә? Бидн саадг суман одҗ авна! - гиһәд орклхла, нусха Җур ик алң
болгсн болад:
- Танд би кезә тиигҗ келгсн билэ? Намаг тиигҗ келв гиһәд кен танд
келв? Та яһад хар өрүһәр әрк ууҗ авад, тенәд зүүлҗ бәәх юмнви? - гихлэ,
Чотң нойн арһан барад:
- Чини тиигҗ келгсн чини - үнн. Мини халтр ноха нанд худл келҗ
үзәд уга, - гинэ.
Тиигхлэ, нусха Җур:
- Юн гинэ та? Халтр ноха мини келв гинү? Нохалаһан күүндх та
ноха ю? Нохала ноха күүндхәс биш, күмн яһҗ күүндх билә? - гихлә,
Чотң нойн ичәд, үг келҗ чадл уга, Җуриг дахад йовад бәәнә. Тиигәд
нег уста, модта һолын көвәд күрхлә, нусха Җур хүвлһәһәрн буһ гөрәсиг
тедни хаҗуһарнь йовулна. Тиигхлә, Чотң нойни ик мергчүдт саадг сумн
бәәҗ бәәхш, Чотң нойн җилвтхләрн, нусха Җуриг эвләд:
- Ой, сәәхн Җур мини, чи түргн харв, - гихләнь, нусха Җур саадг
суман авад, көвчләд бәәһәд бәәнә. Тер хоорнд Чотң нойниг усна арлд
хайҗ оркад, ооляд һарсн зан хар мөрн ойһад һарад ирнә. Тиигхлэ, нусха
Җур эс медгсн болад:
- Хәлә, бидни хәәҗ йовгсн буһ гөрәсн биш ю? - гиһәд, зан хар
мөринь негл харвад алҗ оркна. Чотң нойн мөринь харвҗ алсиг үзәд:
- Ай, яһлав, халта Җур эс билү чи! Ооляд һаргсн хәәрн хар мөриг
мини бәрәд авхин орнд алҗ оркдг ямр өшән чини бәәлә? Ода би ю унад
хортн дәәсиг дардг билә би? - гиһәд орклхла, нусха Җур:
- Та буһ гөрәс харв гихлә, харвснас би зан хар мөриг чини харвгсн
уга билә би. Тиим болхла, би буһ гөрәс харвҗ өгхән бәй! - гиһәд, гедргән
эргәд, хәрәд йовх гинэ. Тиигхлә, Чотң нойн келх үгән олҗ чадл уга бәәҗ
бәәһәд, генткн ухан орад:
- Җа, ач мини, чини зөв. Ода буһ гөрәсән алх уга ю? - гинә.
Тиигхлэ, нусха Җур ардан эргәд, тер хәврһәр йовҗ бәәгсн олн буһ
гөрәсиг саадгарн кедү татад харвад, алҗ дүүрәд, Чотң нойнд:
- Җа! Ода одад авртн! Тана хәәгсн буһ гөрәсни махн тер, - гиһәд,
хайҗ оркад йовҗ одҗ гинә.
Түүнәсн нусха Җур ээҗән дахулҗ авад, долан алвңгин амнд бәәсн
аав, ахнртан одҗ, малта-хартаһинь нүүлһәд, Эңкрхин Зоод авч ирәд,
цуһарн малан өскәд, амн сумндан сәәхн сууҗ гинә.
Келгснь: Нилх шийани*Хуҗрта сумни* Арцан.
Эмкдкгснь*: Кө. Нимә.
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Эрт урд цагт хар саната Чотң нойн ах Сеглңдән Амрзул күүкиг өгч,
күмни нүдн үздг уга эрм цаһан көдәд тавн зун цоохр кедүн малта көөҗ
йовулснас хоор Сеглң өвгни герт деед теңгрин евәләр Геср богд хан
нусха Җурин дүрәр илткгсн бәәнә. Тиигәд нусха Җур эндән арвн харин үндсиг таслн, арвн цаһаниг делгрүлн, хар саната Чотң нойниг кедүн
саам анаҗ*, Сеглң өвгн эмгн хойриг Эңкрхин Зоод нүүлһҗ одад, тавн
зүсн кедүн цоохр малын то уга олн төл тосч, нусха Җур хойр ахтаһан
Сеглң аавдан тус болад бәәҗ бәәтл, нег өдр иим чимән соңсгдҗ гинә.
Саңслм хаани сәәхн Урнһо күүкни хүрм болх гиһәд, Чотң нойни
нутгт ирәд, мөрә даңһра* кеҗ, сән күрг суңһҗ бәәдг җиг. Үүнд һазр
бүрин сәәчүд хурн ирҗ, сәәхн Урнһо күүкни мөрә даңһрад, орлцхар
бәәнә гидг чимән һарч гинә. Үүг нусха Җур замин күмнәс соңсч авад,
ээҗ аав хойртан эн мөрә даңһрад орлцхан келҗ, күч өгл уга, ээҗ аав
хойран дахулҗ авад, Эңкрхин Зооһас мордҗ гинә. Тиигәд йовад, мөрә
даңһра болҗ бәәсн һазрт күрәд ирхлә, хама һазрин сәәчүд үнәр цуглрн
хурҗ оркгсн, гилр-далр гиҗ бәәнә гинэ. Нусха Җуриг нүдндән үздг күмн
уга, үзгсн күмн болһн хәрнь:
- Ой, цааран хол зәәл, нусарн бийиг мини будна чи. Эн хүрмин
һазрт ямр керг чини бәәнә? Хол йовҗ хошан тат, - гиһәд, һәәләд көөдг
җиг. Нусха Җур үзгсн бүкндән көөгдн, күч өгл уга йовад бәәҗ, гиичин
герт шурһад орад ирнә. Тиигәд нусха Җур аав-ээҗтәһән нег бәәр олад
суух гихлә, гер дотр көл тогтдг бәәрн уга. Нег бийин дуңһраг Чөөрс лам
толһалад, өндр ширә ясад сууҗ, нег бийин дуңһраг Чотң нойн толһалад,
өндр ширә ясад сууҗ оркгсн, ик олн сәәчүдтә нәәрлҗ бәәнә гинэ. Нусха
Җур үүдн хоорнд баахн зуур хәләһәд зогсч бәәһәд, генткн гүүҗ һарад,
һазаһас кедүн дерс, арһс авч ирәд, нег бүдүн арһсиг һазрт тәвәд, түүни
деер нег дерс хатхад, ора деернь бас нег арһс тәвәд, кедү яду үлү кеһәд,
Чөөрс ламин ширәһәс сөм өндр ширә болһад, ааван суулһҗ оркҗ гинә.
Дәкәд хасвчин ард нег ширәг бас иигҗ ясад, Чотң нойни ширәһәс тө
баргин* өндрцр кеһәд, эк Амрзулан суулһҗ оркҗ гинә. Үүни дарунь
бас һазаһас нег дерс, хойр арһс авч ирәд, аав-ээҗиннь ширәһәс баахн
маштгцр ясад, эврән сууҗ оркҗ гинә.
Чөөрс лам эндәс нусха Җуриг аҗглн хәләһәд, эңгин көвүн биш, хор
та көвүн болхинь медәд, баһ деернь әминь авч оркс гиһәд, эврәннь әмн
сүмсән нег шар цоохр зөөгт хүвлүләд:
- Тер му нусха Җурин нег хамрин нүкәр орад, һол зүркинь таслад,
бас нег хамрин нүкәр авад һарад ир! - гиһәд, нусха Җур тал нискәд*
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йовулна. Эн хоорнд нусха Җур әәлдҗ аңхарад, рид-сидәрн* йисн салата
төмр урхиннь нег салаг авч ирәд, нег хамриннь нүкиг нусарн бөгләд, нег
хамриннь нүкнд урхан тәвҗ оркад, эс медгсн болад сууһад бәәнә. Одак
зөг нисч ирәд, нусха Җурин бийиг эргҗ бәәһәд, одак урхта хамрин нүкәр
нисәд орад, мөн доран урхд торад зогсснд, нусха Җур эн шар алг зөгиг
татад бәрҗ авад, барун һариннь альхнд тәвәд, чаңһцр атхад оркхла, өндр
ширә деер суусн Чөөрс лам ширә деерәсн һазрт түрглү* тусад одҗ гинә.
Чотң нойнар толһалулсн хамг сәәчүд ямр юмн болсиг медҗ чадл уга,
тавн ухань тарад, таңх мелрн* сууҗ бәәтл, ик тенд сууһад аҗглҗ бәәсн
Темснһо күүкн арһ уга босч ирәд, нусха Җурин өмн сөгдәд, алд цаһан
хадган татад, аршан белгин арзан бәрәд:
- Авһ ах! Ламин мини әмн сүмсинь хәәрлгтн! Түүни төлә би танд
эврә бийән тушаҗ хатн болый! - гиһәд мөргхлә, нусха Җур зөвшәрәд,
әмн сүмсинь өгч. Темснһо күүкиг авад: «Эмиг мини ишкләд һаргсн ах
мини бәәһәд бәәтл, би түрүләд хатн авч чадх уга», - гиһәд, ах Засшикртән
күргүлҗ оркҗ гинә. Иигәд Чөөрс ламд әмн орад, ширә деерән чикрн
сууһад, дәкҗ нусха Җурт хальдхан уурч гинэ. Герт бәәгсн Чотң нойнар
толһалулгсн сәәчүд чиг нусха Җурла хальдх уга болҗ гинә.
Тиигәд бәәҗ бәәтл, Саңслм хаани күүкн сәәхн Урнһог авх мөрә
даңһра эклв гинә. Саңслм хаанахн:
- Ода саадг харвх марһан болна! Кен кервә* түмн һолын экнд түүмр
асаһад, түңг дерсни уңгиг үлдәл уга харвад, дәкҗ* тер харвгсн һагцхн
суман эргүлҗ ирәд, эврәннь амар хавлҗ авхла, эн саамин мөрәг авна, гиҗ гинэ. Тиигхлә, теңгрин көвүн Төмр Бүстн, һазрин Бөк Һаң көвүн
тергүлн хамг сәәчүд харвад, негнь чиг эн мөрә марһанд күрч чадгсн уга
гинә. Тиигәд адг сүүлднь нусха Җурд әрә нег селән күртәд, саадган татад харвхларн, туң Саңслм хаани келгсн йосар түмн һолын экнд түүмр
асаһад, түңг дерсни уңгиг үлдәл уга харвад, дәкҗ харвгсн суман эргүлҗ
ирәд, хавлҗ авад зогсч гинә. Тиигәд Саңслм хаанахн: «Нег мөрә нусха
Җурин болв», - гиһәд зарлв гинә. Түүнәс хоор Саңслм хан:
- Ода тоһс* шовуни алтн җиңсиг* олҗ авад, ирәд, сәәхн Урнһо
күүкни ора деер хатхгсн күмн нег мөрә авна, - гиҗ гинә. Үүг соңсгсн
хамг сәәчүд йовҗ тоһс шовуни җиңсиг хәәһәд, теңгр һазрин шавшлһ
күртл йовад, тоһс шовуни җиңс бәәтхә, тер алтн тоһс шовун хама
бәәдгинь медҗ чадл уга, хәрҗ ирҗ гинэ. Тер алтн тоһс шовун үүлни
деер, оһтрһуһин дор бийд, алтн җиңсән хармнад, ил һарл уга, мөңкд
далд бәәдг шовун җиг. Әмн адгтнь нусха Җур йовад, тер алтн тоһс шо
вуни бәәгсн бәәрни тус дорнь одад:
- Ой, орчлңгин һагцхн сәәхн алтн тоһс шовуни туг сәәхн сүүлнь ямр
сәәхн болв? - гиһәд магтхла, одак алтн тоһс шовун соңсад, тесч чадл
уга, көөрәд, туг сәәхн сүүлән һарһад үзүлҗ гинэ. Тиигхлэ, нусха Җур:
- Туг сәәхн сүүлнь иим сәәхн болҗ бәәхлә, түүни түшл сәәхн һуйнь
ямр болв? - гихлә, одак тоһс шовун һуян үүлнәс һарһад үзүлҗ гинә.
Тиигхлэ, нусха Җур саадган авад, белдҗ оркад:
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- Түшл сәәхн һуйнь иим сәәхн болҗ бәәхлә, тоһрун сәәхн күзүнь ямр
болв? Нег үзсә, - гихлә, тоһс шовун көөрәд, үүлни цаад бийәс күзүһән
һарһад үзүлхин хоорнд ора деерк алтн җиңснь үзгдәд одхла, саадгарн
негл харвад, җиңсинь өсргҗ оркад, унад ирснәс хоор авч одад, Урнһо
күүкни ора деер хатхад, хойрдгч мөрә марһаг нусха Җур авч оркҗ гинә.
Иигәд нусха Җурд мөрә марһа алдгсн күмн:
- Нусха Җур яһҗ мөрә авв чиг, түүни эн бәәдлиг үзҗ бәәһәд, ямр
күмн түүнлә ниилхви? - гиһәд, хорнд күрәд* нир-нир инәлдәд бәәҗ
гинә.
Ода мөрни урлдан болна гиһәд, белдкл болҗ гинә. Үүнд Чотң нойни
нутгин нертә зеер* күцдг зеерд мөрн, үнг күцдг үнгн шарһл мөриг багтагсн зүсн зүүлин нертә мөрд бәәҗ гинэ. нусха Җур урлданд тәвдг мөрн
уга болҗ. Арһан барад, баахн бәәҗ бәәһәд, үг, дун уга кеер һарад, саң
күҗ тәвҗ, теңгрт мөргәд:
- А, Хурмстн теңгр эцк мини, һурвн өгү эгч мини, билгин кер мөриг
мини буулһҗ хәәрлгтн! Ода би урлданд тәвх кергтә болв, - гиҗ зальврхла, удл уга билгин кер мөрнь дәәктә дааһн болад бууҗ ирв гинә. Бәрҗ
авхар одхлань, иигән-тиигән ооляд, амр бәргдҗ өгл уга бәәһәд бәәхләнь,
Саңслм хаани күүкн сәәхн Урнһоһин мөрни урлдан болдг цагнь болҗ
оркв гинэ. Тиигхлэ, нусха Җур арһан барад:
- Намаг иигәд зоваһад бәәдг ямр өшән чини бәәлә? Ода би урлданас хоцрад, Урнһо хатыг авч чадх уга болв би, - гихлә, бас бәргдҗ эс
өгхләнь, Җурин ур күрч, тесч эс чадхларн:
- Иим му санатаг чини медгсн болхла, чамд саң күҗ тәвҗ мөргхәр
нохан баасар утгсн* болхла, деер санҗ, - гиһәд, нохан баас хәәһәд
гүүхлә, билгин кер мөрнь эврән өмннь ирәд зогсснд, нусха Җур бәрҗ
авад, дел, сүүлинь ясч шүүһәд, эн му дәәктә кер дааһан унад, урлдани
һазрт ирхлә, үзгсн негнь:
- Му дәәктә дааһиг урлданд тәвдг ямр һәргтә нусха Җурви чи, гилцҗ*, нутг наадм зог кеһәд бәәҗ гинэ. Нусха Җур күч өгл уга, дәәктә
кер дааһан урлданд тәвх болхла, үүгинь ундг күмн һарл уга хоцрхд күрч
гинэ. Тиигхлэ, нусха Җур урлдани мөр унхд таармар* нег көвү хәәһәд,
адһн-шидгн гүүһәд, шаһа наадҗ бәәсн олн көвүдин дотр күрәд, шинҗлҗ
бәәһәд, нег балчһр шар көвүг үзәд: «Эн болмар көвүн җиг», - гиҗ тоолад, түүнд:
- Дү мини, эн урлданд мини мөриг унад өгхлә чини, яһна? - гихлә,
балчһр шар көвүн:
- Җа, болна, мөрн чини хама бәәнә? - гиҗ келәд, дәәктә кер дааһиг
унад, урлдани мөрни ардаснь зогсл уга довтлад, хатрад йовад бәәҗ,
күцәд ирхлә, маңһсин орни урлдани мөрдиг мел ягц эмгн унҗ оркгсн,
һурвн җилә хол урлдани һазрт күрч ирәд, гедргән эргәд, довтлад бәәҗ
гинә.
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Кер дааһн маңһсин орни мөрдиг нег-негәр күцәд, ардан хаяд йовҗ
хәләхлә, өмнк мөрн бас ик хол йовҗ бәәнә гинә. Тиигхлә, дәәктә кер
дааһн деернь унгсн көвүндән:
- Ода чи батлс гиҗ бәрәд, лавлс гиҗ сууһад, цул хар махиг мини
цумртл цок, чөдр цаһан шүрвсиг мини цәәтл цок! - гиһәд, уха зааҗ
өгхлә, балчһр шар көвүн цокад, гүүлгәд бәәхлә, кер дааһн өмннь йовгсн
мөрдиг нег-негәр күцәд, өңгрәд бәәҗ гинә. Тиигәд хамгин түрүнднь
довтлҗ бәәгсн Басмн хаани бор мөрн бүр күцгдҗ өгдг уга җиг гинә. Кер
дааһн ардаснь шинҗләд, эн мөриг күцҗ чаддг, угаһан медҗ, анда һурвн
теңгр, өгү һурвн эгчдән даадхад*:
- Эн бор мөрн надас ноосн, дел, сүүлин тооһар олн җиг. Ода би
түүг күцҗ чадх уга болв. Таанр нег арһ кегтн! - гиҗ зальврхлань, анда
һурвн теңгр, өгү һурвн эгчнь ирәд, үүлн деерәс Басмн хаани бор мөрни
ова ясарнь харвад оркхла, бор мөрн түрглү тусад хоцрҗ гинә. Тиигәд
дәәктә кер дааһн шөвглҗ һарад, мөрәг авч гинә. Җур довтлад иргсн кер
дааһнаннь хойр оочднь һох тәвәд, әрә гиҗ татад, зогсаҗ авад:
- Һурвн мөрә марһан мини болву? - гиҗ сурхла, Саңслм хан:
- Чини болв, ода бөкин марһан бәәнә, - гиҗ зәрлг болҗ гинә.
Ода бөкин марһан деер басл һазр бүкни бөк гисн залус ирҗ, һазрин
көвүн Бөк Һаң, теңгрин көвүн Төмр Бүстн бас ирҗ оркгсн бәәнә гинә.
Бөкнр экләд ноолдад бәәв гинә. Адгтнь нусха Җур тергүтә һурвн бөк
орҗ ирәд, нутгин бийд Җур бийәрн үзгдәд, бөкин өмн Геср мөн дүртән
тохрад, нег көлән уулын ора деер тәвәд, нег көлән далан көвәд ишкҗ
бәәһәд, тер һурвн бөкиг далн тавн уул давулад шивв гинә.
Иигәд нусха Җур дөрвн мөрә марһа авснас хоор ода сәәхн Урнһо
күүктә хүрмин йос өңгрүлх даран болҗ гинә. Тиигхлә, сәәхн Урнһо
күүкн олни дунд йовгсн нусха Җур тал хүрмин йосан күцәхәр алхад одхла, одак мөрә марһанд орлцад, мөрә алдад хоцргсн хамг сәәчүд:
- Ой, сәәхн Урнһо, энд иим сәәхн баатр залус бидн бәәһәд бәәтл, чи
тиим һә дүртә күмнлә ниилҗ суух һәргтә биш чи, бичгә ниил! Юн болв
чиг хаани күүкн эс ю чи? - гиһәд икнкнь хәәкрлдәд, зәрм негнь күр-күр
инәлдәд, үзгсн бүкн наадм зог кеһәд бәәҗ. Тиигхлә, сәәхн Урнһо күүкн:
- Ачта аавин мини тәвгсн дөрвн мөрә марһаг му болв чиг, нусха Җур
цугинь шүүҗ авв. Сән сәәхн бәәтлән, таанр негинь чиг шүүҗ чадгсн уга.
Тер төләд би нусха Җурин хатн болх йоста, - гиһәд, олни дунд күцәх
зөвтә йосан кеҗ болад, хоюлн һарад йовхла, тер хургсн олн күмс арһан
барад, наадм зог кеһәд, күрҗңнәд, инәлдәд, хәләһәд хоцрҗ гинә.
Иигәд нусха Җур Урнһо хатнтаһан гертән хәрҗ ирснәс хоор нег өдр
Бадмарин Бам Улан гидг ик үзсклңтә баатр гертән эс тесч чадхларн,
Урнһо хатыг хәәҗ хулхаһар ирәд:
- Чи бидн хойр хамҗхла*, ямр? Мини бий ке үзсклңтә деерән бас
нертә баатр эс ю? Тер Җурин му нусха дүриг үзҗ бәәһәд, яһҗ түүнтә*
нег насан барна чи? Адгтан өмсгсн хувцнас чини авдг танг* үлдәх уга,

26

ГЕСР ХАН ХАТН ЗАЛГСН БӨЛГ

түүнд орхнь цевр-цер болдгарн бидн хойр хамҗхла яһгсн сән болв! гиҗ эвләд, эвтән орулх болгснд, сәәхн Урнһо хатн:
- Тиим йосн бәәх уга. Аавин тәвгсн мөрә марһаг шүүҗ авгсн күмн
болхла - нусха Җур. Тер ямр му болв чиг, мини нөкр болна. Чи үүнәс
хоор нүднд мини бичгә үзгд, хол йов, - гиҗ келәд, йовулҗ оркҗ гинә.
Тиигәд бәәҗ бәәтл, нег өдр Саңслм хаанас сәәхн Урнһоһин үр
күүкчүд*: «Мана сәәхн Урнһоһин олҗ авгсн одак нертә баатр мергн залунь ямаран сәәхн болв? Бидн одҗ нег үзий!» - гиһәд ирҗ йовна гигсн
чимән ирҗ гинә. Эн өдр Урнһо хатн баахн ичҗ, арһан бархларн, му нус
ха Җуран эвләд:
- Эн өдр мана төркнәс чамаг үзхәр ик олн гиич ирдг җиг. Ода деерән
чи бичгә теднд үзгд. Би чамд нег тавг хар тараг* тоснд хольҗ өгәд, барани көндәд орулҗ оркса. Чи түүг идәд бәәҗ бәәһәд, гиич йовснас хоор
тиигәд һарад ирхлә чини, ямр? - гихлә, нусха Җур зөвт үзәд, тоснд
хольсн хар тараһинь* авад, барани көндәд орад, сууҗ авад, идәд бәәҗ
гинә. Тиигәд бәәтл, одак Урнһоһин үр күүкчүднь ирв гинә. Сәәхн Урнһо
хатн тосч, гертән орулад:
- Җа, сән үр ханьнр* мини, мана герт таварн тоогдад, дурарн бәәҗ
бәәһәд, йовцхатн! - гиҗ келәд, һарад юм авад ирхин хоорнд эн олн
күүкчүд нег-негән чичәд, чимкәд:
- Одак мана Урнһоһин делкә төгәләд, әрә гиҗ олҗ авгсн берк залунь
хама одгсн болв? Эртцр үзҗ авад хәргсн болхла - болдг билә. Бидн энд
тоогдхар иргсн биш, тернь ямр чинән сәәхн залу болв, чирәһинь нег үзәд
хоцргсн болхла, - гилдәд, дундан шивр-шивр күүндәд сууҗ бәәтл, нусха
Җур үүгинь соңсч оркад:
- Таанр намаг үзхәр иргсн болхла, хәәҗ иргсн чини эн бәәнә би.
Сәәнәр нег үзҗ авцхагтн! - гиһәд, барани көндәһәс мөлкәд, һарад ирҗ
гинә. Күүкчүд ардан эргәд хәләхлә, хамр амн хойрнь күмн чиг үздгин
арһ уга нусн тараг хойрт будгдҗ одгсн нег му көвүн нустаһан хамт
тараһан идгсн зогсч бәәнә гинә. Олн үр күүкчүднь үзҗ оркн, аман дарад:
- Йо, бурхн мини, эн чини ямр дүртә күмн билә? Үүг медгсн болх
ла, ирснь керг уга санҗ. Эрткн* хәрий! - гиһәд, дүрҗңнәд босад, негнегнәннь ардас чирлдәд, көтрлдәд һарад ирхлә, Урнһо хатн өмнәснь алң
болад:
- Ой, юн болв, бичгә йовцхагтн. Герт орад, таварн сууһад, цә
ууһад йовцхагтн! - гиҗ келхлә, аман дарад, күч өгл уга, йовҗ одв гинә.
Тиигхлә, Урнһо хатн юн болсиг медх гиҗ гертән гүүһәд орхла, нусха
Җурнь барани өмн зогсгсн, нусан тарагтаһан* хамт холяд идгсн бәәдг
җиг. Урнһо хатн үзҗ оркад:
- А, яһлав! Чамаг би бичгә һарч ир гихлә, чи эс соңслу? Тиигәд юунд
һарад ирв чи? Ода долан орнд уга берк ичртә керг болв. Тедн бидниг му
келәд хайдг болв, мана аавин нүүрт бас му болв, - гиҗ ууляд, керлдәд
өңгрв гинә.
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Иигәд бәәҗ бәәтл, нег өдр Саңслм хан элч тәвәд, күүкн күргн хойран дуудулснд, Урнһо күүкнь соңсад, зөвт үзәд, арһ уга нусха Жур
залудан:
- Мана аав бидн хойриг дуудулҗ бәәдг җиг. Хоюлн түргн одый!
- гиһәд, белг-телгән авад одҗ гинә. Саңслм хаани орднд күргн күүкн
хойрнь ирснәс хоор хан аавнь күргн көвүнәннь му дүрәс ичәд, эс тесч
чадхларн, дерин шуһуд бәәсн саадг, үлдән авад:
- Ода би йовна, - гихләнь, нусха Җур соңсад:
- Хан аав минь, ямр бачм керг болв? Би баатр мергн билә, би күргн
көвүһән йовулхла, ямр? - гиһәд эрхләнь, хан аавнь бас келдг үгән олҗ
чадл уга, үгдән бәргдхләрн, ичәд, дәкн зевсгән бәәрнднь тәвҗ оркад, арһ
уга сүүрләд сууҗ гинә.
Хатн ээҗнь күргн көвүнәннь дүриг үзҗ оркад, өмнәснь чик хәләҗ
чадл уга, хоор эргәд*, көл баранасн* нег юм хәәсн болад бәәнә. Күргн
көвүнь медгсн болҗ ээҗәсн:
- Хатн хадм ээҗ мини, юн болад одв? Көл баранд чини буг орҗ
одгсн болхла, күргн көвүн чини би ик тәрнч билә би, нанд өгәд оркгтн!
- гихлә, хатн ээҗнь юн гиҗ келхән бодҗ чадл уга, ичхләрн, әрә чикрәд
сууҗ гинә.
Боол мухланрнь* күргн көвүһән үзәд, ичхләрн, боол тулһан унад,
хойр өвдгән үмснд булҗ оркад, пиш-пиш гиһәд, һалан үләһәд суухла,
нусха Җур медҗ оркад:
- Боол мухла чамсуд*, һалар чини усн орҗ одгсн болхла, би һал
тәәдг билә би, һалыг чини тәәҗ өгсә! - гихләнь, боол мухланрнь арһнь
баргдад, һалан шатаһад, цәәһән чанҗ гинә. Тиигәд Саңслм хаанахн эврэврәннь сүүр зөвтә бәәрндән сууҗ, белг-телгән бәрҗ, йос йовдлан кеһәд
болснас хоор хот будаһан идәд бәәв гинә. Тиигәд асхн ора болҗ. Унтхин
өмн Саңслм хан хатнтаһан:
- Мана ноха кецү догшниг медҗ эс бәәхш чи, эн күмни му көвүг
сөөһүр* һарад, шееҗ бәрхәр* йовҗ йовтлнь, бәрәд идҗ оркад, му нерн
болуза*. Тер төләд бидн эн му нусха Җуриг дааһад һарч чаддг уга йосн
тамһта ик хәәсәр бүркәд, дотрнь хонулҗ оркий, - гиһәд Урнһо күүкндән
келхлә, Урнһо күүкнь чиг зөв гиһәд, олн боол мухланртаһан хамҗлцад*,
ик хәәсәр Җуриг бүркәд, кевтүлҗ оркҗ гинә.
Иигәд Саңслм хаанахн унтад, хар нөөртән орснас хоор нусха Җур
бүркгсн ик хәәсинь авад гедргән тәвҗ оркад, му көдсн* девлән шуучад,
хотни захар цацҗ оркад, нег хөөһинь алад, түүни цусарнь одак догшн
нохани амиг дарҗ бәәһәд, улан һалзлн будҗ оркад, йовад геедрҗ одҗ
гинә.
Маңһдур өрүнднь Саңслм хаанахн босхла, нусха Җуриг бүркгсн ик
хәәсн гедргән бәәдг, нусха Җурин бийнь уга җиг. Һарад хәләхлә, хотни
захар дүүрң көдсн девлин тасрха, нохаһиннь амн мел улан һалзн цусн
болҗ одгсн бәәдг җиг. Саңслм хан үүг үзҗ оркад:
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- Ой, яһлав, мууха керг болв. Саңслм хаани күргн көвүг тедни нохань бәрәд идҗ оркна гидг му нерн болв, тиигэд бас ик дэн болдг болв.
Ода Чотң хан маниг көвүг мини дуудулад, авч одад алҗ оркв гиһәд, гөр
тәвәд, биднд дэ зарлдг болв. Үүг чини медгсн болхла, дуудл уга хоцрдг
санҗ би, - гиһәд, ик олн зовлң келхләнь, сәәхн Урнһо күүкнь:
- Ода тер нохад бийән өгәд оркдг күмн биш билә. Харңһу сөөһәр
төөрәд йовҗ одгсн болҗ маһд. Ода нанд нег эцдг уга мөрн, чилдг уга
күнс* өгхлә чини, би йовад, олад ирсә би, - гиҗ гинә. Тиигхләнь, Саңслм
хан һагц күүкни мини седкл хәрҗ одх гиҗ бодад, зөвт үзәд, юм-күминь
белдкҗ өгч гинә. Тиигхлә, Урнһо хатн күнсән һанзһлад, эцдг уга мөрән
унҗ авад, нусха Җур залуһан хәәһәд йовҗ гинә. Тиигәд Урнһо хатн бийинь хәәһәд йовҗ йовсиг нусха Җур медәд, нег уул дотр өмнк хаалһ деернь ирәд, нег адуч күмни дүрәр хүвләд, зогсч оркад:
- Ой, эн эзн уга уул дотр чи ю кеҗ йовх күүкнви? - гиҗ эс медгсн
болад сурхла, Урнһо хатн:
- Би нег Җур гидг күм хәәҗ йовна, та үзви? - гинә. Тиигхлә, адуч
залу:
- Ой, Җур гидг күмиг эрт Саңслм хаанахн күргн көвүн мини гиһәд
дуудҗ гертән авч ирәд хонулхла, тер Җурнь сөөһәр шееҗ бәрхәр һархла,
теднә әәлин ноха бәрәд идҗ оркла гиҗ эс бәәлү? Ода тер үкгсн күмиг ю
кеҗ хәәҗ йовна чи? - гихлә, Урнһо хатн ичәд, үг, дун уга гедргән эргәд,
хәәһәд йовад бәәҗ гинә.
Тиигәд гедргән эргәд йовҗ йовтлнь, нусха Җур зам деернь нег хөөч
күмн болад үзгдхлә, Урнһо хатн хаҗуднь күрч:
- Та эн эргнд нег нусха Җур гидг күмн йовсиг үзвү? - гихләнь, хөөч:
- О, Саңслм хаани күргн көвүн ю? Тер Җуриг сөөһүр шеехәр
һархлань, теднә ноха бәрәд идҗ оркгсн эс гилү? Үкгсн күмиг хәәһәд
бәәдг чи, түүни ямр юмнви чи? - гихлә, Урнһо хатн келдг үгән олҗ чадл
уга, цаар хәләһәд йовад: «Ай, ода мини му нусха Җуриг үзгсн күмн негн
чиг һаргсн уга. Әмтн хамгас сурхла, гедргән намаг үкгсн күм хәәһәд йов
на гиһәд му келдг җиг. Иигҗ әмд йовхар, үкҗ одхла деер кевтә», - гиҗ
бодад, өөр эргәнәсн* үкҗ болмр һазр хәәхлә, нег ик өндр хад үзгднә. Тер
хадын ора деерәс киисч үкдг болад, ора деернь һарад, мөртә бийтәһән
ташр үкдг болад, өмәрән мөрән цокад, зуурад зүдкүлхлә*, гент ардаснь
нег юмн мөрни сүүләс татад зогсаҗ оркҗ гинә.
Урнһо хатн эргәд үзхлә, нусха Җур мөн бийәрн зогсад:
- Уй, сәәхн Урнһо мини, ода яһҗ бәәгсн чини энви? - гихлә, Урнһо
хатнь ууляд унҗад:
- Чи хама йовад бәәнә чи? Би чамаг хәәһәд, эс одгсн һазр уга, эс
сургсн күмн уга. Цуһар: «Ноха идҗ оркгсн күм хәәһәд, ямр күмнви чи?»
- гиһәд, гедргән бийиг мини му келәд бәәнә. Тиигәд арһан бархларн,
эн хадын ора деерәс киисәд үкс гиҗ бәәлә би, - гиҗ зовлңган келхләнь,
Җур соңсад:
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- Ода тиигснь керг уга, би әмд бәәҗ бәәхлә, юундан зовхви? Чи мини
өмн унҗ ав, эрткн гертэн хэрий! Хан аавин герт одҗ, дәкн күмсин наадн болхан бәй! - гихлә, Урнһо хатн бас зөвт үзәд, нусха Җурин нусарн
будхаснь әәҗ, ардан сундлҗ авдг болхла, Җур күч өгл уга, хатнан өмнән
ДҮҮрч авад, сәәхн Урнһоһин торһн булһн девлинь гер күртлән нусарн
будад, зоваһад күрнә.
Иигәд сәәхн Урнһо хатн Чотңгин нутгт хәрҗ ирәд, хувцс-хунран
цеврләд, Җурлаһан хоюлн бәәһәд бәәнә. Җурин маңнадан төөлтә нег
хар бух өдр болһн Чотң нойни төөл уга хар бухиг мөргәд, әәлһәд, көөһәд
бәәдг җиг.
Нег өдр Чотң нойн үүг үзәд, баахн йорлхҗ, Җуриг дуудулҗ ирәд:
- Ой, чи эн нег төөлтә хар бухиг харвад, алад өгхлә чини, яһна? Өдр
болһн мини хар бухиг мөргәд, көөһәд, амрулхан уурв, - гихләнь, Җур
рид-сидәрн нег цаасиг Чотңгин бухин маңнад нааһад, эврәннь бухин
маңнад хар бальчг түркҗ оркдг җиг. Тиигәд саадган татад:
- Чотң авһ, тер одак бухан нанд лавлад, зааһад өгтн, хөөннь нег юмн
болҗ одхла, надас гем хәәдг билә та, - гихлә, Чотң нойн:
- Тер ар захин маңнань цәәҗ бәәсн бух тер. Түүг түргн харвад алхла
чини, мини келдг үг уга, - гиһәд, лавлад, хәләһәд зогсна. Тиигхлә, Җур:
- Җа, та тер бухан лавлн хәләҗ бәәтн! - гиһәд, харвад оркхла,
Чотңгин хәләҗ бәәсн хар бух му дун һарад орклад, унад одна. Чотң
нойн байрлад, гүүҗ одад үзхлә, эврәннь хар бух үкҗ одгсн бәәдг җиг.
Тиигхлә, Чотң:
- Хумха му нусха Җур, сән юм бичгә үз! Хәләҗ бәәһәд, мини бу
хиг алҗ оркдг болв, - гиһәд, гедргән эргәд, харал тәвәд, хәәкрхлә, нусха
Җур:
- Та надас ямр юм үзнә та? Намаг эрк биш эн ар захин бухиг харв
гиһәд эс келлү та? - гихлә, Чотң нойн арһ уга үгдән бәргдәд, дотран нус
ха Җурд ясндан ортлан хорсад, үг, дун уга гертән хәрҗ гинә.
Асхн ораднь Чотң нойн эн Җур му нусха болв чиг, хорта шулм гидгиг медәд, халтр нохадан:
- Ноха мини, ода чи Җурин гертән ю күүндҗ бәәдгинь һазаһаснь
одад, хулхаһар чиңнәд ир, - гиһәд йовулхла, халтр нохань сөөһүр
шиңшәд гүүһәд, Җурин һаза күрәд, яс-мас идгсн болад, Җурин үгиг
чиңнәд кевтнә. Нусха Җур үүгинь әәлдәд медҗ оркгсн болхар:
- Ой, Урнһо хатн мини, намаг өрүндән эрт босхад орк. Ард Һостын
һол гих нег һол бәәдг җиг. Маңһдур өрүн тер һолд көл нүцкн гүүһәд
одгсн күмнд нег сәәхн һулз эрәтә һосн олдна гинә. Тер һосиг өмсгсн
күмн ут наста, удан җирһлтә болҗ, хан төриг удан бәрҗ, хамг әмтниг
удан сурдг ик өлзәтә болна гинә. Өрүндән эрт босад, би тенд одна би, гиһәд, хатндан худлахар келхлә, һаза бәәгсн Чотңгин халтр ноха соңсч
авад, гүүһәд хәрәд, Чотң эзндән келхлә, Чотң нойн байрлад, маңһдуртнь
ик эрт босад, Җурас түрүләд Һостын һолд күрхәр көл нүцкн гүүһәд
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одхла, ямр һосн бәәдг һолви? Генткн шуурһн боран болад, цасн орад,
мөсн көрәд, Чотң нойн олгсн һосн уга. Хәрнь көлән көлдәһәд, әрә
әмн һолта гертән хәрҗ ирв гинә. Чотң нойн эн өдр бас нег саам нус
ха Җурд меклгдгсндән хордад, өшәһән авх гигсн болв чиг, авдгин арһ
уга, көлдгсн көлән эдгәһәд, гертән харал тәвәд бәәҗ гинә. Тиигәд көлнь
эдггснәс хоор одак меклгдгсән мартҗ оркад, нег асхн халтр нохадан:
- Ода чи эн асхн бас нег саам Җурин герин һаза одад, сәәнәр чиңнәд,
күүндсн үгинь лавлад, чееҗләд ир! - гихләнь, халтр нохань гүүһәд,
сөөһүр герини һаза ирхлә, Җур бас медҗ оркад:
- Ой, хатн, өрүндән чи эрт бос. Би Хәәстин һолд одҗ цә чанҗ, ууһад
ирнә би. Тер һолын уснас тулһ уга хәәсән авад, һурвн күмни өвдг деер цә
чанҗ уугсн күмни әмн насн ут болҗ, алвт төрән удан бәрҗ, өлзә җирһлтә
болна гидг билә. Би өрүндән эрт тенд одна би, - гихлә, халтр ноха тер
йосарнь чееҗлҗ авад, Чотң нойндан одад келҗ өгнә. Чотң нойн нохаһасн
Җурин келгсн үгиг соңсч авад, маңһдур өрүнднь тулһ уга хәәсән өргҗ
авад, өрүн* элкәрн Хәәстин һолд әрә гиҗ күрәд, һурвн күмни өвдг деер
уста хәәсән нерәд, дорнь һал түлхлә, тер һурвн күмни өвдгнь халад:
- Йо, халха, халха! - гиһәд тесч чадл уга өвдгән татад авхла, хәәснь
һазрт унад, хамхрҗ одҗ гинә. Түүнәсн Чотң нойн Җурд меклгдгсән
медҗ, харһнад үкн алдад, кедүн өдрин хаалһиг әрә гиҗ йовад, гертән
хәрҗ иргсн гинә. Тиигәд Чотң нойн Җурас эн өшәһән яһҗ авх билә
гиһәд, арһ бодад бәәв гинә.
Нег өдр Чотң нойн Җуриг дуудулҗ ирәд:
- Му ач мини, би чамд ю келә би? Авһдан ямр өшән чини бәәлә? гихлә, Җур эс медгсн болад:
- Би танд му кеҗ оркла би? Та ямр үг келҗ бәәнә та? - гидг җиг.
Тиигхлэ, Чотң нойн:
- Чи юн гиҗ келгсән мартҗ оркву? Нег саам Һостын һолд һосн
бәәнә, түүг авгсн күмн удан җирһнә гиҗ келәд, намаг зовав чи. Бас нег
саам Хәәстин һолын усарнь цә чанҗ уугсн күмн ут наста, удан кишгтә
болна гиҗ хойрдгч саамд намаг мекләд, әмн һолыг мини авч болв чи, гиҗ нег-негәр герчләд ууртаһар келгснд, үүгинь соңсгсн Җур баахн алң
болҗ бәәһәд:
- Танд үүг кен келҗ өгв? - гиҗ сурхла, Чотң нойн одал герчләд, худлынь бәрсә гисн санаһар:
- Халтр ноха мини келҗ өглә, - гихләнь, Җур чочад:
- Йо, юн гинэ та? Ямр янзта үг келҗ бәәнә та? Нег нутгин ик нойн
хан болҗ бәәһәд, нохала күүнддг ноха ю та? - гиҗ Җур сургсн цагт Чотң
нойн үгдән шүүгдәд, санандан күрч чадл уга, хорсад хоцрв гинэ.
Тиигәд бәәҗ бәәтл, нег доһлң арвн тавн толһата атхр хар маңһс
орань оһтрһуд күрм алтн суврһни ора деер бәәрлҗ оркад, һурвн сара
хол һазрас үзгдснән - күмн, мал гисн уга - сорҗ иддг гисиг Җур соңсад:
«Үүг дарҗ уга эс кехлә, орчлңгиг амр бәәлһх уга җиг», - гиҗ бодад, нег
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өдр доһлң маңһсин суугсн алтн суврһни уңгд одад малтҗ гинә. Доһлң
маңһс арвн үзгин эзн Геср богд хааныг таньҗ оркад, сорҗ идхин арһ уга,
тиигәд эс таньгсн болад:
- Ой, чи хамаһас ирв? Мини суврһни дор ю кеҗ бәәнә чи? - гиһәд
йирин бәәдләр сурхла, нусха Җур түүни санаһинь медәд, дораснь:
- Би нег аңчн күмн, тана суврһни уңгар нег оодн орҗ одв. Тиигәд авс
гиһәд малтҗ бәәнә би, - гинә. Тиигхлә, доһлң маңһс үнмшәд*:
- Ой, тиим болхла, эвтәкн малтад авад йов. Би болхла - доһлң күмн,
эн суврһни ора деер сууһад, әмән теҗәҗ бәәнә би. Эн суврһн унҗ одуза*, - гихләнь, Җур:
- Җа, болна, болна. Тана юмнд би һар күрх уга, - гиһәд, малтад бәәҗ
гинә. Тиигәд эн суврһни уңгиг сәәхн малтад, көндәлҗ оркад, нег оодн
бәрҗ авгсн болад, үзүлҗ оркад, хәрәд йовҗ одҗ гинә. Җур йовснас хоор
нег баһ шуурһ көдлгхлә, одак көндәлҗ оркгсн суврһнь нурад унхла, тер
доһлң маңһс түүндән унҗ үкәд даргдҗ гинә.
Нусха Җур Урнһо хатниг авснас наар хамт кевтдг болв чиг, нег сө
чиг ниилҗ үзгсн уга санҗ гинә. Тиигәд удандан Урнһо хатнд баахн сеҗг
һундл орҗ:
- Ода эн күмн намаг унтулҗ оркад, мел сөөһүр босад йовад бәәнә.
Намаг авгсн экнр мини гиһәд нег саам бас нәәрлҗ үзгсн уга. Эс гиҗ надас дота нег нәәҗнь бәәх ю, җигтә юмн, - гиҗ олн зүүлин хардх седкл
төрҗ. Чохм ямр учр бәәхинь медҗ авхин төлә өдр, сө кедүн цагт зогсл
уга миндсн нәрн утц ээрәд болснас хоор нег асхн Җур орндан оргсн
цагтнь Җурин киилңгин* хормаһаснь хулхаһар нег үзүриг уйҗ оркад,
худл унтгсн болад гетәд бәәнә. Тиигхлә, эм күмн шулмта гигчәр, Геср
богд хәәрхн мини эндүрәд, сөөһүр босад йовхларн, одак уйгсн утциг
медл уга, ардан чирҗ авад йовҗ гинә.
Урнһо хатн нег цагт серәд хәләхлә, Җур босад йовҗ одҗ гинә.
Тиигхлә, Урнһо хатн адһн-шидгн утцни үзүрәс бәрҗ авад, мөрдәд йовад
бәәҗ, нег ик хадын харңһу гүн көндәһәр дахад орад ирхлә, аһу дотр олн
ламнр хурҗ, цаң, кеңкрг цокҗ, ном умшад, нирҗңгсн бүтәл бүтәҗ бәәсн
санҗ гинә. Нег экнр күмн орад ирсиг ламнр үзҗ оркад, ик чочҗ:
- Хүй, яһлав, күм дахулад ирдг чини юн билә? Хәәрн бүтәл цуцрҗ
эс одву? Ода арһ уга болв. Чонын күзүнд хонх зүүдг, хулхачин ора деер
шумр шатадг, худлч көвүн көк һалзн болдг - эн һурвн юмн саатв. Геср,
чамд сән көвүн бүрдхән уурв, биднәс үздг юмн чини бәәх уга, - гиһәд,
одак олн ламнр өөд нисәд, залрҗ одҗ гинә. Түүнәсн Җур Урнһо хойр
нег-негән бурутхад, хәрҗ иргсн санҗ гинә.
Эн керг өңгргснәс хоор Урнһо хатн Җуриг эңгин күмн биш гиҗ
медәд байрлгсн болв чиг, түүни бийтәнь эс нәәрлхд тесч чадл уга, нег
өдр Амрзул хадм ээҗдән одад:
- Би тана Җурд бийән тушаһад, кедүн җилин эргән болв. Надд эн
өдр болтл нег үр күмни заң һарһгсн уга. Иигҗ би яһҗ әмд бәәнә? Үкәд,
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номин хаанд одҗ заалддг* би, - гиҗ ууляд унҗад, зовлңган тоочҗ* гинэ.
Амрзул хадм ээҗнь бердэн сана зовҗ, Җур дуудулҗ ирәд:
- Чи хамҗад, хааһад эдү-тедү җилин эргән болҗ бәәһәд, авсн
экнртән нег темдг үзүләд уга җиг чи. Эн нөкд чини чамд өөләд, һундад:
«Эн өдрәс хоор тиим болхла, үкәд, номин хаанд зарһ келнә би», - гиҗ
бәәнә. Түүни бас зөв, чи бас иим янзта болҗ болх уга. Эрк түүни бахинь
хаңһахла чини болна, - гиһәд, закад йовулҗ гинә.
Тиигәд нусха Җур гертән хәрҗ ирхлә, Урнһо хатнь һазаһан үкрән
сааҗ бәәдг җиг. Җур гертән орад кевтҗ бәәһәд, Геср богд мөн бийдән
тохрхла, му хар уурцнь оһтрһуд тулгсн цаһан өргә болад, дөчн дөрвн
терм, дөрвн миңһн уньнаснь алтн мөңгн герл солңһтрад бәәҗ гинә.
- Ямр юмн болв? - гиһәд, һазаһас орҗ иргсн улан хоңһр чирәтә уйхн
бичкн Урнһо хатн хар күрң чирәтә, харадан җивр сахлта, хаңһр бүдүн
Геср богд өргә дундан залрҗ бәәхиг үзҗ оркад:
- Иим сәәхн хар күрң залу бәәҗ бәәһәд, эрт юн гиҗ тодрл уга намаг
зоваһад бәәлә та? - гиһәд, теврәд, ууляд бәәҗ гинә. Түүнәсн экләд җирн
хонгин җирһл кеҗ, далн хонгин даңһра кеҗ, найн хонгин нәр кеһәд бәәҗ
гинә.
Нег өдр Геср богд хан аң авлхар саадг нуман агсад, билгин кер мөрән
унад, нег ик далан көвәд ирхлэ, нег гөрәсн бәәҗ гинә. Түүг Геср богд
харвн гиҗ бәәтл, нег көвүн түрүләд харвад, унһаҗ оркҗ гинэ. Тиигхлә,
Геср богд хан: «А, җигтә юмн, эн йиртмжд надас үлү мергн күмн бас
бәәдг билә», - гиҗ бодад, тер чохм ямр күмн болхиг медхин төлә тер
көвүни хаҗуд одад:
- Хоюлн нег бөк ноолдад үзхлә, яһна? - гиһәд, бөк бәрлдхлә, Геср
хаанла теңцәд бәәҗ гинә. Тиигәд бас ямр күмн гидгинь медгсн уга җиг.
Нег хәләхлә - көвүн болгсн болад, дәкәд нег хәләхлә - күүкн шинҗтә
үзгдәд бәәҗ гинэ. Тиигхлэ, Геср богд хан: «Ода үүг уснд өөмәд, нег
таньҗ болна», - гиһәд:
- Хоюлн уснд өөмий, - гиһәд, татад уснд өөмхлә, ик усч күүкн гисинь медҗ гинә. Тиигәд Геср богд хан үүни* күүкн гидгинь медснәс
хоор түүни седклнь ямр дүңгин болхиг медх гиҗ, усни көвәд һарад
унтгсн күмн болад кевтҗ гинә. Иигҗ кевтҗ бәәхин хоорнд одак күүкн
деернь ирәд, нум саадган шил нурһнднь татхлань, Геср богд усни герлд
тольшң үзгдәд:
- Уй, яһҗ бәәнә чи? - гиһәд, чочад, босад ирхләнь, тер күүкн:
- Би чамаг наадм кеҗ бәәнә би, - гиһәд, нум саадган хураһад, дәкәд
усндан өөмәд бәәҗ гинә.
Эн хоорнд Геср богд хан иигән һарад, билгин кер мөрндән:
- Эн лустын* хаани Ал Мергн гидг күүкн җиг. Үүг би хатн кеҗ эс
авхла, эн кезә чиг намаг хорлдг янзта. Седклнь дегд киитн җиг, бийнь
бас ик күчтә деерән ямр нег сидтә негн җиг. Ода би ямр арһар үүнлә
ниилхлә, мини болна? - гиһәд, мөрнәсн зөв сурхла, билгин кер мөрнь:
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Иим нег арһ бәәнә. Би усни көвәд одад, киитн зад татад, ус чавчад
түргнә би. Тиигхлэ, киитн уста шуурһн шуурад, мөсн көрнә. Тер цагт
чи тохман девсәд, эмэлэрн дер тэвэд, хувцс-хунрарн бийэн хучад, лавлад, кевтәд бә. Иигнә гиҗ күүкн медх уга. Генткн һаргсн цаста шуурһнд
түүни хувцснь киисәд, уснд урсад йовҗ одх. Тер цагт арһан барад даархларн, күүкн чини өврт гүүҗ ирәд орна, - гиҗ мөрнь зааҗ өгч гинә.
Геср богд хан түүнәсн гедргән эргҗ ирәд, күүкнтә хоюлн уснд өөмҗ
бәәв. Тер хоорнд билгин кер мөрнь усни көвәд ирәд, ус чавчад, түргәд
оркхла, генткн цаста шуурһн шуурад, Ал Мергни хувцсн-хунрнь киисәд,
уснд орад урсад йовҗ одна. Саната бәәсн Геср богд хан хувцс-хунран
алдгсн уга, тохман девсәд, эмәләрн дер тәвәд, девләрн бийән хучад, дулан кевтәд бәәҗ гинә. Ал Мергн мөсн көлдҗ бәәгсн уснд ордгин арһ уга
болад, киитнд даарад, тесч эс чадад, арһ уга болхдан Геср богд хаани
өврт гүүһәд орҗ гинә. Иигәд Геср богд хаани өврт эврән орснас хоор Ал
Мергн күүкн Геср богд хаанд бийән тушаҗ, хоюлн нәәрләд, сән сәәхн
таңһрг бәрлдҗ, Геср богд хаани хатнь болгсн юм гинә.
Келгснь: Нилх шийани Арцан.
Эмкдкгснь: Кө. Нимә.
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Эрт урд цагт
Эн делкә йиртмҗ деер
Арвн харин үндсиг
Таслн төргсн,
Арвн цаһан буйиг
Делгрүлн төргсн
Арвн үзгин эзн,
Ачта мергн богд,
Әрүн теңгрин көвүн Ава Геср хан Шарин шаҗни номин теңгр
Шаҗмуни Бурхн Багшин
Санан төгс зәрлгиг
Саатл уга сәәхн соңсч,
Деед теңгрин орнас
Дунд Замбутивд бууҗ ирәд,
Аңхни нууц дүрән тодлад,
Эркм арвн тавн насндан
Ар ик Төвдин ориг
Әмндән һагцарн эзлн суугсн
Хар саната Чотң нойниг
Хату догшн номдан орулҗ,
Деерән дарлм* уга,
Дергдән* дәәсн уга,
Деед эзн төриг бәәһүләд*,
Зурһан зүүлин әмтн
Зуурдын зовлң уга,
Зөңдән амһулң* эдлдг
Зург болгсн зун ик
Шиҗр* алтн киидиг босхҗ,
Шаҗн төр хойриг
Сар, нарн мет мандлулад,
Аврлт теңгр мет тачкнад,
Әәмшгт лу мет күрклҗ,
Алтн делкә йиртмҗд
Алдр цолан дуудулҗ йовгсн
Иим цагт санҗ гинә.
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***
Эн Төвдин орнас
Нарн орх хөөт зүгт
Һурвн зун җилә хол
Һовь* нутгин адг,
Һазр делкән мухр Таг гидг һазртк
Тавн муҗ* нутг Толһа болгсн нойниг
Тооһинь авгсн күмн уга
Томатаһан өргҗ,
Тоодгтаһан ниилҗ,
Эзн медн нүүҗ,
Эврән дурарн бууҗ,
Эңк түвшн аҗ* төрҗ,
Энд сууҗ бәәгсн гинә.
***
Тиигәд бәәгсн
Тер нег цагт
Таг гидг һазртк
Тавн муҗ нутгт
Урд өмнәсән
Үзҗ, соңсад уга,
Амта күмн
Амлҗ болш уга,
Келтә күмн
Келҗ болш уга
Кецү догшн маңһсин хүвлһән Утарн тәвн зун берә,
Өргнәрн тавн берә,
Уулын чинән бийтә
Хар цоохр барс Хөөт зүгин нариг халхлгсн
Арзһр хар уулын элкнәс
Аюлын үндсн болҗ,
Ам, хамран долаһад,
Әәмәр догшн аашлҗ*,
Үүтн* салаг нег алхад,
У салаг хойр алхад,
Арин уулд босч зогсад,
Деерк хоңшаран
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Деед теңгрт күргҗ,
Дорк өргән
Дорд Замбутивд тулһҗ*,
Нег күркләд* оркхлань,
Таг гидг һазрт бәәгсн
Тавн муҗ нутг
Талхн тачгтан орад,
Тавгарн дәәвләд,
Уул хаднь нурад,
Урһа моднь булһрад одна гинэ;
Нег экрэд оркхлань,
Таг гидг һазрт бәәгсн
Тавн муҗ орнд
Тавн эктә салькн көдләд,
Теңгр, һазр негдгсн
Тоосн, баасн дегдҗ,
Тер хоорнд бәәгсн күмн
Толһа өндәхин арһ уга болҗ,
Орчлңгин улан нариг
Олн өдр хонгт
Олҗ үзл уга хоцрдг гинә.
***
Иигҗ бәәтл, одак
Уулын чинән бийтә
Хар цоохр барс
Арзһр уулын элкнәс
Арвн адргиг ташр алхҗ,
Нуурин чинән ик
Цусн улан нүдән
Улан, цаһанар эргүлҗ,
Нүдн болһнд бәәдг уга
Нимгн көк герл цацрулад,
Нарт делкән әмтниг*
Нивт олҗ үздг гинә.
***
Хамр болһнларн әдл уга
Хачн* соньн шатм халун
Нег хамрин нүкнәсн
Улан һал бадрулҗ,
Нег хамрин нүкнәсн
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Хар ута бүргүлҗ,
Ара шүдән хәврн,
Әәмәр кецүһәр күрч ирәд,
Хонгин һазрас
Хойр көлтә күмиг
Хоцрл уга олҗ үзәд,
Үдә* һазрас
Үлдәл уга өрвкҗ сорад,
Әмсхл уга зальгад бәәнә гинә.
***
Тиигәд идәд бәәтл,
Таг гидг һазрт бәәгсн
Тавн муҗ нутг
Тал-талан идгдҗ,
Тасрн-бутрн зулҗ,
Талхн тачгтан орад,
Төрл-садан алдад,
Төргсн нутгасн салад,
Тоота күмн үлдҗ,
Тохм тасрхдан күрв гинә.
Тиигәд эн әрә әмтә һаргсн
Тоота кедүн күмс
Толһа ниилүлн сууһад,
Тохмнь тасрхасн әәһәд,
Тесч чадл уга,
Теңгр, һазрт мөргәд,
Толһадан үзгсн зовлңган
Тоочн нег-негәр келәд:
- Бугшад һардг
Буг шулм уга
Буйн төгс тәәвң
Таг гидг һазрт бәәгсн
Бум түм күцгсн
Тавн муҗ нутг билә бидн.
Дегдәд ирдг
Деерм уга билә,
Делкә дүүрң
Малта билә бидн.
Ай, халг! Му йор
Ода мана нутгиг
Арзһр уулын элкнәс
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Аюлта хар цоохр барс
Аңһагсар күрч ирәд,
Алтн ясни мани келтркэ,
Алг махни мани тасрха,
Ар аавин нутгиг мани
Авад, үмкәд идәд бээтл,
Тохм тасрхдан күрч,
Тоота кедүн күмн үлдв бидн.
Ода яһдг билэ,
Оңдан зөвтә арһ бәәнү?
Хәләҗ сууһад үкхәр,
Хәрүцҗ бәәһәд, үкий бидн, - гиҗ
Асхрулн ууляд,
Аль негнәсн
Амн зөв сурад бәәв гинә.
Түүни дотр бәәгсн
Томата кедүнь ахлад,
Туңһан* иигҗ келв гинә:
- Арзһр уулын элкнәс
Атхр маңһсин хүвлһән Уулын чинән бийтә
Хар цоохр барс Эн нутгиг авх
Эрлгин элч болгсн бәәнә.
Үүг дарх зөвтә күмн
Нарн һарх өмн зүгт,
Ар Төвдин нутгт
Арвн харин үндсиг
Таслн төргсн,
Арвн цаһан буйиг
Делгрүлн төргсн
Арвн зүгин эзн,
Ачта Мергн богд,
Әрүн теңгрин көвүн Арвн тавн наста
Ава Геср богд хан гиҗ бәәнә.
Эн Геср богд хааг
Одад, залҗ авч ирхлә,
Эн авх эрлг болгсн
Атхр маңһсин хүвлһән Уулын чинән бийтә
Хар цоохр барсиг 39
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Алхин мууһар алҗ,
Арзһр уулднь дарна гиҗ,
Арһ уха заав гинә.
***
Ар нутган идүлҗ,
Арһнь тасргсн күмс
Ахмдыннь* эн үгиг
Арһ уга зөвтә үзҗ,
Арвн-хөрн хошучиг
Әәл-әәләсн һарһҗ,
Әрвн* олн бәрц өгч,
Ар нутган даадхад,
Ачта мергн Геср хаанд
Алвн учран әәлдхәд,
Аврн авч, залҗ ир гиһәд,
Арв дәкн* закад,
Айн замднь мордулв гинә.
***
Тиигәд тендәс
Хошуч олн күмс
Хол замд мордад,
Җилә һазриг
Сарар товчлад,
Сара һазриг
Өдрәр товчлад,
Өдрә һазриг
Цагар товчлад,
Өдр гиҗ өнҗл уга,
Сө гиҗ саатл уга,
Өндр уулыг давад,
Өргн талыг һатлад,
Элвг кедүн сардан
Эндл уга йовад,
Нарн урһх өмн зүгт
Нер, төр туургсн
Арвн үзгин эзн
Ачта мергн Геср хаани
Алвт нутгин захд
Әрә күрч ирв гинә.
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***
Хәрин нутгас зөрәд
Хату алвнд мордгсн
Хошуч олн бүгдәрн
Хурдн агт мөрән
Хойр һардн күчләд,
Әрә татн зогсаҗ,
Альвкн* өсрәд бууһад,
Аав-ээҗиннь эрдм-сурһл*
Ар ик нутгиннь йосар
Хойр улан көләрн
Хорв* йиртмҗиг
Хоцрл уга тоолн* алхад,
Хос хойр* һарарн
Хурмстн теңгрт
Намчлн зальврад,
Сара һазрас
Сарвлзн мөргәд,
Өдрә һазрас
Өклзн мөргәд,
Элвг долан хонг деерән
Көк оһтрһун ор һагцхн
Көвкгр* цаһан үүлнлә
Келклдүлн эвлн бәргсн,
Көрстә һазрин нег чимк
Көрсиг чиг көдлгл уга
Кевлн бүтән бәргсн,
Кемҗән уга олн
Кедүн түмн шавта,
Зурһан зүүлин әмтн
Зуурдын зовлң уга
Зөңдән амһулң эдлдг
Зург болгсн зун ик
Алтн шар киидтнь
Тавгиннь махн тасрад,
Тәкмдән унҗгсн,
Тоханнь арсн тохгдад,
Толһаднь күргсн,
Ар бийинь
Арин салькн идгсн,
Өмн бийинь
Үрн* салькн идгсн,
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Ядрхин мууһар ядргсн,
Түрхин мууһар түргсн
Зовлңт олн хошучнр
Мухр өвдгәрн мөлкәд,
Моһлцг толһаһарн мөргәд,
Орад ирв гинә.
***
Тиигхлэ, одак
Зург болгсн сәәхн
Зун алтн киидини
Төв дунднь тодлад,
Төгрг мөңгн дегтр тальвад,
Түүни деер төвлн бәәгсн
Йисн сала көлтә
Йиндр алтн ширә деерән
Йиртмҗин олн йовдлыг
Элдв зүүләр әәлдн суугсн
Арвн үзгин эзн
Ачта мергн Геср хан
Аврлдан авч зәрлг болв:
- Ай, көөркү таанр,
Сүр сүлдән алдад,
Сүркә мууха болгсн бәәнә.
Хамаһас һарад,
Хамаран йовхар ирв?
Йовдл учр юнви?
Ямр кергтә ирв? - гихд,
Олн хошуч дотрас
Ончта негнь босад,
Алтн цаһан хадг деерән
Мөрни толһан чинән
Мөрл* цаһан эрднән тәвәд,
Арвн үзгин эзн
Ачта мергн Геср хаанд
Өөд өргн бәрәд,
Ар ик нутгтан аврл һуйв*:
- Җа, бидн болхла,
Таг гидг һазртк
Тавн муҗ нутг билә.
Бугшад һардг
Буг уга билә,
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Бум күцгсн
Нутгта билә,
Дегдәд ирдг
Деерм уга билә,
Делкә дүүрң
Малта билә.
Ода мана нутгиг
Атхр маңһсин хүвлһән Уулын чинән бийтә
Хар цоохр барс Арзһр уулын элкнәс
Авх эрлг болн босад,
Хонгин һазрас
Хойр көлтә күмиг үзәд,
Үдә һазрас
Өрвкн сорад идәд бәәтл,
Тоота кедүн күмн үлдәд,
Тохм тасрхдан күрв.
Тиигәд арһан баргсн бидн,
Теңгрин отхн көвүн, танд
Түүг дарх нег арһ,
Лав бәәх гиҗ
Төрин йосар
Залҗ иргсн билә бидн.
Хәәр кишгән күртәҗ,
Хар цаһаниг йилһн заагтн, - гиһәд,
Тоота кедүн үгән
Томата келәд, суув гинә.
***
Арвн үзгин эзн
Ачта мергн Геср хан
Аңхарлдан авч зәрлг болв:
- Э, тиим болхла,
Би одл уга бәәҗ болх уга,
Хан Хурмстн теңгр
Хәәрт эцк мини намаг
Эн йиртмҗд буулһад,
Эзн хааһар йовулҗ бәәхдән,
Альв хортн дәәсиг
Өлмә доран дарҗ,
Әмтн бүкниг җирһәҗ йов гиһәд,
43

ӨӨРД ГЕСР

Хату зәрлг болгсн билә.
Ода тана нутгт
Уулын чинән бийтә
Хар цоохр барс һарч ирәд,
Эн йиртмҗин күмнд
Аюл, зовлң үзүлҗ бәәхлә,
Эрк биш би бийәрн одҗ,
Эрглт уга дарх йоста.
Учр йовдл иим болхар
Олн хошуч, таанр,
Оңдан йовдл уга болхла,
Ода эргәд хәрцхәгтн!
Удл уга хөөнәс чини
Эврән бийәрн күрнә би, - гив.
Олн хошуч бүгдәрн
Одгсн санандан күрч,
Омгта эргәд хәрв гинә.
***
Амн үгән өгәд,
Арднь хоцргсн Геср хан
Әмн бийәрн сәкүл болгсн
Эрдньт тергүт Засшикр,
Һучн һурвн баатр,
Һурвн зун хошучдан
Хурдн һурвн элч илгәһәд,
Хоцрл уга авч ир гиһәд,
Хату догшн зәрлг болв гинә.
***
Хол һазр тархҗ*,
Хүв-хүвдән йовгсн
Хошуч олн бүгдәрн
Хоцрл уга чимә соңсад,
Хурмхн зуурин* хоорнд
Хотл олн бүгдәрн
Хурн күрч ирәд:
- Хан эзн Геср богд мини,
Хошуч баатр цуһарн белн болв.
Хату догшн ю болв?
Халта дән дәәсн ирвү?
Хәр һазр мордхар бәәнү?
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Хама авч одхан,
Хан эзн, та медгтн! - гиҗ
Хамтдан әәлдхв гинә.
***
Арвн үзгин эзн
Ачта мергн Геср хан:
- Ай, һучн һурвн баатр мини,
Һурвн зун хошуч мини а,
Таанр олҗ соңсву?
Нарн орх хөөт зүгин
Арзһр уулын элкнәс
Атхр маңһсин хүвлһән Уулын чинән бийтә
Хар цоохр барс Әмлн һарч ирәд,
Хонгин һазрас
Хойр көлтә күмиг
Хоцрл уга олҗ үзәд,
Үдә һазрас ирәд,
Үлдәл уга сорад зальгна гинә.
Ода түүни хаҗуд бәәгсн
Таг гидг һазртк
Тавн муҗ нутгин
Бум күргсн күмнәс
Тоота кедүнь үлдәд,
Тохм тасрдгтан күрв гинә.
***
Арвн тавн нас күртлән
Элдвин маңһсиг
Одҗ даргсн болв чиг,
Иим кецү маңһсин хүвлһән
Йир олҗ соңсгсн уга би.
Эңгин олн баатр мини,
Эрчм зөргән чаңһл*,
Эн хорта дәәсиг
Эрткн одҗ дарий! - гиҗ.
Эркм* зәрлг болһад,
Эргәд, гертән орад,
Далдан далн келкәтә
Далһа цаһан далвчта,
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Тохадан тәвн келкәтә
Төгрг цаһан тохавчта,
Шүүдрин* гилвклһн өңгтә
Шүрүн хар хуйган өмсв.
Дәәлдәни һурвн давхр
Һаң төмр лувцан лувцлв.
Сар нарн хойриг зергцүлн кегсн
Маңна цаһан дуулхан өмсв.
Суһлн татвл,
Сүр заль һарһдг,
Сугсрад* оркхла,
Шулм, маңһс доран намшрдг,
Даладад делдхләнь,
Далн маңһсин толһа
Тус-тустан өсрдг,
Докад эргхлә,
Долан шулмин толһа
Тус-тустан өсрдг
Мөңгн болдар
Мөрг цокгсн,
Мөөрсн болдар
Ир һарһгсн,
Хорт моһан
Шүлснд дүрәд,
Хорн шүүһин
Уснд хурвслад
Хойр саам хатагсн,
Бийәсн бишңкән даадг
Билгин һурвн алд
Болд төмр үлдән
Бийдән авч зүүһәд,
Эрднь үнт*,
Һучн цаһан сумта,
Далн күмн дамнҗ,
Долан күмн дөңндг
Догшн хар саадган
Дал дундан агсад,
Сананас алд хурдн,
Салькнас делм хурдн,
«Җа», - гисн һазртнь
«Билә», - гидг уга
Билгин кер мөрндән
46

УУЛЫН ЧИНӘН БИЙТӘ ХАР ЦООХР БАРСИГ ДАРГСН БӨЛГ

Босн, элвкн* мордад,
Богд эзн Геср хан
Барун ам татн эргәд,
Бахта сәәхн келҗ бәәнә:
- Җа, мини ардас
Хан эзн бийни мини
Хәәрт әмн сәкүл болгсн,
Хәрин догшн дәәсни
Хату һагцхн дарлһ болгсн,
Хан Хурмстн теңгрин
Хәләсн маңна баатр
Эрдньт Засшикр мини,
Җивртә бор мөрән унҗ,
Җиңкн* хуйган өмсәд,
Һучн цаһан суман авч,
Догшн хар саадган агсад,
Долда болн намаг дахҗ йов!
Халдад ирх дәәснд
Харцх шовуни шүүрлһн болгсн,
Хамг олн хошучин дотран
Начн шоңхрин нер авгсн
Һазң Шуумр хойр баатр мини,
Үүлн өңгтә бор мөрән ун,
Хамг зер-зевән авч,
Һучн һурвн баатран дахулад,
Мини барун һар болҗ йов!
Бүгд олн дотран
Бүргд шовуни цол авгсн,
Буг шулмд орхдан,
Бүргд шовуни шүүрлһн болгсн
Буйнтуг Улан Нүдн хойр баатр мини,
Цасн цаһан мөрән ун,
Цусн зеерд мөрән ун,
Дәәни олн зер-зевән авад,
Дархн олн хошучан дахулад,
Мини зүн һар болҗ йов! - гиһәд,
Нарн орх хөөт зүгиг
Чигләд, мордад бәәв гинә.
***
Тер кевәрн йовад,
Цәәлзүр цаһан көдәг
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Барн гүүлгәд,
Цәңкр цаһан уулыг
Давн гүүлгәд,
Өдр гиҗ өнҗл уга,
Сө гиҗ хонл уга,
Тер җилән
Авн гүүлгәд,
Түүни хөөтн җилин нүүриг
Үзн гүүлгәд бәәҗ,
Нег амха шар көтл деер һарад,
Арвн зүгин эзн
Ачта мергн Геср хан
Һунн бүргдин нүдәр
Һурвн җилә һазриг тольдад*,
Дөнн бүргдин нүдәр
Дөрвн җилә һазриг тольдад,
Дүргһр хар нүдәрн хәләхлә,
Нарн орх хөөт зүгин
Арзһр хар уулын элкнд
Уулын чинән бийтә
Хар цоохр барс
Ур, утаншң болҗ
Нег үзгдәд,
Һал мандлшң болҗ
Нег үзгдәд бәәв гинә.
***
Тиигәд кезә хөөннь
Һучн һурвн баатр,
Һурвн зун хошуч
Цуһар күцәд ирхлә:
- Җа, тер арзһр уулын элкнд
Әәмәр догшн дүрәр һарч иргсн
Уулын чинән бийтә
Хар цоохр барсиг
Олҗ үзвү? - гихләнь,
Засшикрәс бишңкнь:
- Будн, манн татад,
Бүтн юмн үзгдм уга бәәнә, - гиһәд,
Бүгдәрн арһан барв гинә.
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***
Тер хоорнд
Эрдньт Засшикр келҗ бәәнә:
- Арвн зүгин эзн
Ачта мергн Геср хан
Олҗ үзхәс биш,
Эңгин олн баатр, таанр
Олҗ үзҗ чадх уга.
Дун уга мөрән унад,
Гесрин хөөнәс
Алдл уга дахҗ йовий!
Тиигәд нег цагт
Тер нүүлт барсиг
Олҗ үзл уга яһна?
Ода йовий! - гив.
***
Иигәд Геср богд хан
Билгин кер мөрндән мордад,
Гүүлгәд йовад, өөрдҗ одхла,
Арзһр уулын элкнд бәәгсн
Атхр хар маңһсин хүвлһән Уулын чинән бийтә
Хар цоохр барс Хонгин һазрас
Геср хааг үзҗ таняд,
Гент ухан уга әәҗ,
Хад уулын көндә дахад,
Хавчл тал зулв гинә.
Харһа модни бүтү чигләд,
Хәләгсн талан зулв гинә.
Богд баатр Геср хан
Билгин кер мөрән
Салькн хурдарнь көөһәд,
Хә-хү гитл,
Харһан захд күргл уга,
Хадын йоралд күргҗ күцәд,
Хашад* ээрәд авв гинә.
Һучн һурвн баатр,
Һурвн зун хошуч чиг
Хоцрл уга күцәд ирв гинә.
Тиигәд одак
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Уулын чинән бийтә
Хар цоохр барс
Одх һазр,
Орх нүкн уга болхларн,
Арһан барад урньҗ*,
Әәмәр кецү аашлҗ,
Аратни сүрәр экрәд,
Ардг барсин дууһар күркләд,
Нег хамрин нүкнәсн
Улан һал бадрулҗ,
Нег хамрин нүкнәсн
Хар ута бүргүлҗ,
Ара шүдән хәврн,
Гедрг эргн дәврәд,
Геср богд тал ирв гинә.
Гелмг* уга бәәгсн
Геср богд хаанд
Генн нег ухан
Гент орҗ ирәд:
- Гем уга олн баатран
Баатр, баатр бишинь сөрий! - гиҗ,
Бийән доран хүвләд,
Барсин амнд орв гинә.
***
Бардм* зальггсн барс
Баахн зуур болад
Бәәгсн бийнь күндрәд,
Богдын хүвлһән цогциг
Бичкн чиг шиңгәҗ ядад,
Босад, цааран дааһад,
Баахн чиг көдлҗ чадл уга,
Барсин дууһар бачкнад*,
Лууһин дууһар лурҗңнад,
Бүтн цахн тиирчәд,
Бухн туулн кевтв гинә.
***
Эн бәәдлиг үзәд,
Эркм хойр баатр Буйнтуг Улан Нүдн хойр Барсин сүрәс әәһәд:
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- Эвү* кецү болла,
Эн уулын чинән бийтә
Хар цоохр барс
Үнәр хорта бәәнә.
Элдвин олн хүвлһәнтә
Эзн богд Гесриг
Элвг авад зальгҗ бәәхлә,
Эн хоцргсн биднд
Ямр бәәхви?
Үүнәс әмән авад,
Эрткн хол одый! - гиһәд,
Һурвн зун хошучан дахулад,
Гедрг эргәд зулҗ гинә.
***
Һучн һурвн баатр
Һол зүркнәсн әәһәд,
Ардаснь дахад зулый гив чиг,
Арһ уга Һазң Шуумрас эмәһәд,
Эргәд, эргәд зогсв гинә.
Күмни начн болгсн,
Харцхин шүүрлһн болгсн
Һазң Шуумр хойр чиг сандрад,
Эрдньт Засшикр
Огт эс көдлснд
Әрә тесч тогтнв гинә.
***
Эрдньт Засшикр
Эн бәәдлиг үзәд,
Эврән эркн уга уйрн,
Эркн хойр баатртан
Иигҗ келн уульв:
- Ай, арвн харин үндсиг
Таслн төргсн,
Арвн цаһан буйиг
Делгрүлн төргсн
Арвн зүгин эзн,
Ачта мергн богд,
Әрүн теңгрин көвүн Ава Геср хан Әрәхн арвн тавн насндан
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Уулын чинән бийтә
Хар цоохр барст зальггдв.
Әмнь болҗ дахгсн
Эркн баатрин негн
Улан Нүдн Буйнтуг хойр
Хар әмән үзәд,
Хәәрт олн хошучиг
Хамн авад зулв.
Хәрнь та хойр мини,
Хашгдад*, әрә зулгсн уга.
Эзн хаанан барст өгәд,
Эврән зулад йовхла,
Әмтн бидниг
Юн гиҗ келнә?
Атат* Шарһолын һурвн хан
Юн гиҗ келнә?
Хәрәд, бидн бас
Хурмстн хаанд юн гиҗ келнә?
Хәәрт та хойр мини медҗ бәәнү?
Алтн делкәд алдр цолта
Ачта богд Геср хаани
Нер төрт му биш ю?
Җа, иим болгсн болхар,
Күмни начн шоңхр болгсн,
Бүргд шовуни хумсн болгсн
Һазң Шуумр хойр баатр мини,
Арһ ухан юунд билә?
Ю санҗ бәәнә та?
Ю бодҗ бәәнә та?
Зөргләд дәврҗ үзий ю?
Зулад хәрҗ тоньл ю? - гихлә,
Һазң Шуумр хойр баатрнь:
- Һучн һурвн баатр,
Һурвн зун хошучин
Ахлач болгсн
Эрдньт Засшикр мини,
Эркм тана санаһар болый!
Эзн медн* зәрлг болгтн! - гихләнь,
Эрдньт Засшикрин
Эрчм зөргнь немгдәд,
Эркм олн баатрмудтан:
- Ай, хәәрт олн баатр мини,
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Хәләҗ бәәһәд үксәр
Халдҗ бәәһәд үзий! - гиҗ
Хату зәрлг болгснд,
Харцх шовуни шүүрлһн болгсн
Һазң Шуумр хойр
Хамг олн баатрмудтаһан
Хәрлт уга дәврҗ орад,
Атхр маңһсин хүвлһән Уулын чинән бийтә
Хар цоохр барсиг Арвн таласнь телн татад,
Ар нурһнаснь дарад,
Амн күзүһинь суңһад оркхла,
Эрдньт Засшикр
Үрнин күрч ирәд,
Хорт моһан шүүснд
Хөрн тавн җил хатагсн,
Алмс чөткрин шееснд
Арвн тавн җил хатагсн,
Ирү җилднь ирлгсн,
Хәрү җилднь хатагсн
Хурш* болд үлдән
Суһ татҗ авад,
Хәрү һурв ниилҗ,
Ирү һурв ниилҗ оркад,
Уулын чинән бийтә
Хар цоохр барсин
Тал дундаһурнь
Тас чавчх гиҗ бәәһәд,
Гент нег санан орад:
- Ай,
Эзн хан Геср богд мини
Элдвин олн хүвлһәтә билә,
Эдү баргин* барсин амнд
Иим амрхн бийән өгх уга билә.
Ода эн барсин гесн дотр
Әмд бәәдг болхла,
Үлдин ир күрәд,
Эрднь бийнь шархдҗ одх болву?
Оңдан һазрарнь чавчс гиҗ,
Амн күзүһәрнь орулад,
Ода чавчс гитл,
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Эн барсин дотрас
Эзн богд Геср хан
Эврән санандан күрч,
Эндәс нег тоота болад,
Иигҗ зәрлг болв гинә:
- Ай, эрдньт Засшикр,
Эркм хойр баатр мини,
Таанран би медв.
Энд би эрүл менд бәәнә,
Эркн таанр сана амр бә.
Иим нег му цагт
Олн таанриг сөрий гиҗ,
Үүни дотр оргсн билә би.
Ода эн барсин арсиг
Огт бичгә эвд,
Олдш уга сүркә сәәхн
Онц бат эд болна.
Учр йовдл иим болхар,
Ода үүг арһар алый!
Толһаннь арсиг эвдл уга,
Тохҗ өвчәд аввл,
Һучн һурвн эркм баатрмудтан
Һучн һурвн дуулх ишкҗ болна.
Бийиннь арсиг эвдл уга
Бүтүһәр өвчәд аввл,
Һурвн зун хошучдан
Һурвн зун хуйг ишкҗ,
Эрднь шил иштә
Алмс болд тоңһрган
Эвтә сәәхн суһлҗ авад,
Эн барсин улан һолыг
Эгц таслн керчҗ алад,
Эврә бийнь һарад ирв гинә.
Эзн богд Геср хаанан
Эн барст идгдв гиһәд,
Элкн, зүркнь эмтрн* уульҗ,
Эрм уга сүркә зовгсн
Эңгин олн баатрмуд
Эзн богд Геср хаанан
Эврәннь нүдәрн үзәд,
Эн бийән бәрҗ чадл уга,
Эркн уга байрлн уульв гинә.
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***
Эн хоорнд одак
Утарн тавн зун берә,
Өргнәрн тәвн берә,
Уулын чинән бийтә
Хар цоохр барсин арсиг
Хан эзн Геср богдын
Хату догшн зәрлгәр
Хә-хү гитл бүтүһәр өвчәд,
Хан эзндән авч ирв гинә.

***
Арвн зүгин эзн
Ачта мергн Геср хан
Аңхарн мишәһәд келҗ бәәнә:
- Ай, эңгин олн баатр мини!
Эргәд хәрх селән ода болв!
Атата дәәсән дарҗ,
Алдр цолан олв бидн.
Таг гидг һазртк
Тавн муҗ нутг бас
Тәәвң түвшн болв.
Эрдньт Засшикр мини,
Эн барсин арсиг
Эврән авч мөрндән һанзһл!
Эргәд хәргсн цагтан
Урнһо хатнд өгч,
Иим үүл ишкә гиҗ кел.
Саңслм хаани күүкн
Сәәхн Урнһо дагниг
Сән үүлтә юмн гиһәд,
Сәәнәр тооһад эс авлу?
Ода тер ямр чинән урниг
Одҗ нег сөрҗ үзий! - гихләнь,
Эрдньт Засшикр
Эркм кишгтнь күртәд,
Эврәннь мөрндән һанзһлад,
Эргәд хәрхин экн деер
Эзн богд Геср хаандан
Иим үгиг әәлдхҗ бәәнә:
- Ай, арвн зүгин эзн
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Ачта мергн Геср богд мини!
Эңгин олн баатрин дотрас
Эв уга мууха нег керг һарв.
Дааргсн һазрттн
Дах девл болҗ,
Даңдгсн һазрттн
Күчн болҗ йовгсн
Маңна хойр баатр Улан Нүдн Буйнтуг хойр Таниг авад зальггсн барст
Бидн юн болхв гиҗ әәһәд,
Һурвн зун хошучиг дахулад,
Һовь тал эмэн авад зулв.
Кезә хөөннь та
Кецү барсиг даргснас хоор
Кергән мартад эргҗ ирв.
Ода эн кергиг
Эзн та яһий гиҗ,
Эврән бодҗ бәәнә та?- гигснд,
Арвн зүгин эзн
Ачта мергн Геср хан:
- Ай, Засшикр баатр мини,
Тиим үг келэд,
Тер хойр баатриг
Тиигҗ бичгэ ичэ!
Эртни экн цагт,
Энд бээгсн бидн
Долда болгсн насндан
Догшд бүкниг хәәһәд,
Дорацулҗ йовгсн цагт,
Дорд Замбутивиг
Довтлн түвшдкҗ йовхд,
Буйнтуг Улан Нүдн хойр мини,
Хэрин хол нутгт
Һазрч, замч болҗ,
Хату ик дээснд
Җид, сумн болҗ,
Даңдгсн һазрт мини
Күчн, чидл болҗ,
Дааргсн өдрт мини
Дах девл болҗ,
Миңһн күмни дотрас
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Мергн цолыг күртгсн
Маңна баатр мана эс билү?
Маңна баатрин алдриг бодҗ,
Мууха болгсн эн саамин эндлинь
Мартҗ эндән өңгрүлий! - гиһәд,
Эс медгч болад мордад,
Арин ик нутг,
Алтн шар киидән зөрәд,
Өдр гиҗ өнҗл уга,
Сө гиҗ хонл уга,
Нәрн өвсни толһаг
Нәәхлзүлн җоралулад,
Бүдүн өвсни толһаг
Бөклзүлн җоралулад,
Цәңкр цаһан уулыг
Давн йовад,
Тер җилән
Авн йовад,
Түүни хөөтн җилин
Нүүриг үзн йовад,
Арвн зүгин эзн
Ачта мергн Геср хан
Эңгин олн баатрмудтаһан
Ар ик нутгтан
Амр менд күрч ирәд,
Арвн давхр ик
Алтн шил яамндан
Алвт бүгдәрн
Ирҗ хурн сууһад,
Арвн харин үндсиг
Таслн төргсн,
Арвн цаһан буйиг
Делгрүлн төргсн
Арвн зүгин эзн
Ачта мергн Геср хаани
Арвн тавхн насндан
Арвн хорни негн болгсн
Атхр маңһсин хүвлһән Уулын чинән бийтә
Хар цоохр барсиг - даргсн
Байр-бах кеҗ,
Һучн һурвн баатр,
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Һурвн зун хошучдан
Сәәхн Урнһо хатн
Хуйг, дуулх уйҗ өггсн,
Хүрм-нәр кеһәд,
Хотл олн бүгдәрн
Хонад, өнҗәд нәәрлҗ,
Амн сумндан җирһәд суув гинә.
Келгснь: Борталын Отк, Сецгэнр.
Эмкдкгснь: Кө. Нимә.
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Эрт урд цагт арвн харин үндсиг таслн төргсн, арвн цаһан буйиг
делгрүлн төргсн, арвн үзгин эзн болгсн ачта мергн Геср богд хан Төвдин
орнд төрв гигсн чимән эн Дунд Замбутивд таргсн юмн бәәҗ гинә. Тер
цагт Китдин ориг эзлн суугсн Гүм хан гидг нег ик хан бәәҗ гинә. Эн хан
болхла, түмн күмиг әмдәрнь хайдг, арвн нәәмн ик тамин орнта, иим ик
хан санҗ гинә. Эн Гүм хаани үзсклңтә сәәхн нег хатн бәәҗ гинә. Китдин
Гүм хан эн хатндан келхин арһ уга берк эңкрә санҗ гинә. Тиигәд нег
өдр эн сәәхн хатнднь гент зуурдын өвчн ирәд, таал* болҗ одҗ гинә.
Тиигхлә, китдин Гүм хан эн үкгсн хатнаннь күүриг теврҗ авад, кедүн
өдр босл уга, һашудн кевтәд, уульҗ бәәһәд, дорк сәәдүдтән иигҗ зәрлг
болҗ гинә:
- Эн нарн урһх зүгт бәәгсн мана Китдин орн болхла, мини үкгсн
хатни төлә бүк нутгарн һашудл кегтн! Һаза бәәгсн күмн һазаһан уульҗ,
герт бәәгсн күмн гертән уульҗ, йовгсн күмн йоваһарн* уульҗ, суугсн
күмн сууһаһарн* уульҗ, босгсн күмн босаһарн* уульҗ, кевтгсн күмн
кевтәһәрн* уульҗ, мини бий кевтә иим һашудл өңгрүлгтн! - гиҗ хату
зәрлг һарһад, хатнаннь күүриг теврҗ авад, һашудн кевтәд бәәҗ гинә.
Тиигхлә, хаани зәрлг тушалас һарх күмн бәәх уга тул, күмн болһн тер
мет хатуһар һашудҗ, бүк нутгарн тиим сүркә хату һашудлд даргдҗ гинә.
Тиигхлә, хаани дорк сәәдүднь эн бәәдлиг үзәд, седклин зовлң болҗ, негнегән дуудад, хаанасн далд нег һазрт одад, зөвч болгсн* санҗ гинә. Эн
зөвч деерән:
- Мана хан эн үкгсн хатнаннь күүриг эрткн һарһад оршагсн болхла - таардг билә. Бидн баһ нутг биш, иим ик нутг болхар, иигәд бүк
нутгарн өдр, сө уга һашудм кеһәд бәәһәд бәәхлә, кен мана әмиг теҗәнә,
кен мана ик үүлиг бүтәнә? Тиигҗ бәәтл, ямр нег дән деермчн ирхлә,
бидн түүнлә яһҗ босч дәәлднә? Хан бидни үгиг соңсх уга, хәрнь мини
зәрлгиг зөрцв гиһәд, толһаг мани авна. Ода эн Замбутив деер мана хаани
өврәснь түүни үкгсн хатни күүринь авч хаяд, эн Китдин ориг һашудлас
хагцулдг* күмн бәәнү? Ямр күмн эн күнд сүркә һашудлыг әрлһҗ, бидниг зөв замд орулҗ өгх болв? - гидг үг болад, сән зөв олҗ чадл уга удад
бәәҗ гинә. Тер цагт Китдин Гүм хаани нутгин дотр нертә урн дархн ах
дү долан хоҗһр бәәсн санҗ гинә. Эн сава уга сәрглүр Хоҗһр Гүм хаани
хорад төмр цокад сууҗ бәәһәд:
- Ой, ца чини китдин Гүм хаани сәәдүд бүгдәр цуглран болад, мана
китдин Гүм хаани нутгиг эн күнд һашудласнь хагцулдг күмн эн Замбутивд бәәнү, уга ю? Иим күмиг хамаһас олҗ, эн хаани нутгин һашудлыг
әрлһнә гидг зөвч болад, сән арһ, уха олҗ чадл уга бәәнә гисиг сава уга
сәрглүр Хоҗһр соңсад келдг җиг:
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- Ой, тер һашудл мана Китдин орна юуһинь чиг бүр даргсн бәәҗ
бәәтл, түүг ямр чиг күмн әрлһҗ чадх уга. Һагцхн Геср богд хан чадна.
Тер болхла - урд Хурмстн теңгр хаани отхн көвүн Үүл Бүтәгч санҗ,
хөөннь Бурхн Багшин зәрлгәр эн Дорд Замбутивд бууҗ ирәд, арвн үзгин
эзн Геср богд хан болҗ төргсн бәәнә. Тер ирхлә, эн һашудлыг әрлһҗ
чадна. Үүг замднь орулҗ чаддг күмн һагцхн тер билә. Оңдан күмн бәәх
уга, - гихләнь, түүни тер үгиг соңсгсн күмн уга җиг гинэ. Тиигхлә, сава
уга сәрглүр Хоҗһр гертән хәрҗ ирәд, экнртән эн санаһан келдг җиг.
Экнрнь эн үгинь соңсад, залудан уурлад:
- Ой, сава уга сәрглүр Хоҗһр, чи хошхнган* хавчад, дун уга өөрк
төмрән цокад, әмән теҗәхлә чини - болна, төрин төлә хулһн боогдҗ үкнә
гидгшң. Хан төрин сәәни дунд чини төрсдг* юн чини билә? Чи хоҗһр
му толһаһасн салдг цаг чини күцҗ бәәнү? Китдин орни сәәдүд Геср богд
хан ирәд, эн һашудлыг әрлһҗ чадна гигсн ухаг медл уга чамар заалһну?
Хойр тивин хоорнд хаани элч болый гиҗ бәәнү чи? Ик сана санл уга,
туң аньр уга өөрк төмрән цокад су, - гиҗ экнрнь залуһан хөргсн санҗ
гинэ. Тиигхлэ, сава уга сәрглүр Хоҗһр бас төмр цокдг дурнь күрл уга,
йовҗ нутган аврдг дурнь күрәд, һарад йовн гихлә, экнрнь йовулдг уга
янзта болснд арһан барад сууҗ бәәһәд, экнрнь һарад одхин хоорнд нег
уха сүвләд, босн, төмр шоран авад, улалһҗ бәәһәд, ус теедг хойр модн
суулһиннь йоралыг цольгад, нүк һарһҗ оркад, экнрнь орҗ ирхлә:
- Ой, чи йовад, ус авч ирәд, нанд цә чанҗ ас. Өдрин турш халун
төмртә ноолдад бәәҗ, ундасад, чееҗд мини һал шатад, тесч чадл уга
бәәнә би, - гиҗ келәд, экнрән мекләд, уснд йовулҗ оркад, гертән хоцргсн
Хоҗһр бийнь экнртән үзгдл уга, герәсн гүүҗ һарад, одак хаани сәәдин
далдаһур зөвч кеҗ бәәгсн һазрт күрәд, сәәчүдин дунд орҗ ирәд:
- Ой, сәәчүд, таанр бүгдәр хурад, ямр зөвч кеҗ бәәнә? Ямр юмн
болҗ одв? Би таанрин зөвчд орлцхар ирлә, - гихләнь, энд хурл суугсн
олн сәәчүд үүг үзәд: «Эн тарха хоҗһр бас нег юм меддг болҗ маһд. Эн
нег юм медәд, соңсад иргсн чиг болх», - гиҗ негнь бодад:
- Ой, бидн ода мана эн хаани үкгсн хатни күүриг һарһҗ оршулад,
үкгсн әмд хойриг салһҗ, мана эн Китдин орнд ода болҗ бәәгсн иим көл
уга ик һашудлыг әрлһмәр тиим нег күмн эн Замбутивд бәәнү, уга ю?
Тиим нег күмн хамаһас олдна гидг зөвч кеҗ бәәнә. Чамд ямр медгсн,
соңсгсн юмн бәәнә? Чамд ямр арһ бәәнә? - гихләнь, сава уга сәрглүр
Хоҗһр:
- А! Түүг би меднә. Эн Замбутивд болхла, арвн үзгин эзн Геср хан
гидг, арвн харин үндсиг таслн төргсн, арвн цаһан буйиг делгрүлн төргсн
ачта мергн Геср богд хан гидг - Хурмстн теңгрин отхн көвүн илтгсн*
бәәнә гилэ. Ода чадвл, тер чадхас биш, түүнәс оңдан ямр чиг күмн чадх
уга. Үүгән таанрт келий гиҗ иргсн билә би, - гихләнь, үүг соңсгсн хамг
сәәчүд байрлад:
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- О, тиигхлә, ик сән болна. Үүг олҗ медгсн күмн чи тер Геср богд
хааг чи бийәрн залад авч ирнә чи. Тиигәд мана Китдин орни һаң һашуг
тер ирәд әрлһҗ өгтхә! Чини зуур замд ямр юмн кергтә болхла, бидн
чамд белдкҗ өгий! Ода бидн чамд һурвн зун дахуль өгий! Чи түүни
толһалгчнь болад, мана Китдин орни элч болҗ одад, тер Геср богд хааг
яһгсн чиг залҗ ир, - гихләнь, сава уга сәрглүр Хоҗһр амрад, мөргәд,
хәәрнднь күртҗ гинә.
Тиигәд сава уга сәрглүр Хоҗһр экнртән хөргдл уга, китдин Гүм хаани элч болад, хойр тивин хоорнд йовсндан седклнь байрлад, һурвн зун
дахулян дахулад, кедүн җил һазрт зовад, түрәд йовад бәәҗ, Гесрин нут
гин захд күрәд, һурвн зун дахульдан:
- Ода таанр намаг дахад, Геср богд хаанд сөгдәд мөрг, - гиҗ өдрә
һазрас өклзәд, сара һазрас сарвлзад, мөргәд йовад бәәҗ, Гесрин алтн
сүмин һаза ирхлә, Геср богд хан алтн ширә деерән залрн сууһад, эн тоотта золһҗ гинә. Тиигәд Геср богд хан:
- Җа, таанр иигәд түрәд, зүдәд, мини алтн сүмд ю кеҗ ирв? Ямр
чухл* керг учрта ирвт? Иргсн керг учран түргн келгтн! - гихләнь, сава
уга сәрглүр Хоҗһр:
- Би болхла, китдин Гүм хаани элч билә. Мана китдин Гүм хаанд
угтан* үзсклңтә сәәхн нег хатн бәәгсн билә. Ода тер хатнь үкҗ одв.
Тиигхлә, мана хан тер үкгсн хатнаннь күүриг теврҗ авад, ууляд, кедүн
сар һарһҗ хәрл уга бәәһәд, бүк нутгтан көл уга ик у һашудл зарлад, Кит
дин оран кемҗән уга у һашун һашудлд һарһв. Тиигәд арвн үзгин эзн
Геср богд хан, таниг мана Китдин орни эн һашудлыг әрлһҗ өгнү гиһәд,
залҗ иргсн билә бидн, - гиҗ мөргҗ гинә. Иигәд Геср богд хан:
- Болна, болна. Би одый! Таанр түрүләд сәәхн хәрәд бәәцхәгтн!
Би таанрин ардас кедүн өдрин хөөн эврән одна би, - гихләнь, сава уга
сәрглүр Хоҗһр:
- Җа, болна. Тана хәәрнд мөргҗ күртв бидн, - гиҗ мөргәд, босад,
һурвн зун дахулян авад, эргәд хәрҗ гинә. Иигәд арднь хоцргсн Геср
богд хан ода китдин Гүм хаани нутгиг яһҗ номдан орулхиг иигҗ бодн
сууна: «Китдин Гүм хаани нутгт одад, хаани орднд орад, Гүм хаани өврт
кевтгсн үкгсн хатни орнднь үкгсн өлгчн ноха тәвҗ оркад, хатынь авад
һархла, Гүм хан серҗ босад, түүни авгсн хатынь үкгсн нохаһар кен сольсиг сурҗ медвл, намаг тер бәрәд, арвн нәәмн тамдан кех маһд. Эн Замбутив деер һагц Эрлг номин хан арвн нәәмн тамта бәәх зөвтә. Тер төләд би
эн завар* Гүм хаани арвн нәәмн тамиг ширгәдг зөвтә күмн билә би. Тер
цаг негт болгсн җиг. Кервә хойр арвн нәәмн там бәәдг болхла, зурһан
зүүлин хамг әмтнд давхр-давхр зовлң болна. Тер тухад* негдүгәрт*, тер
Гүм хаани арвн нәәмн таминь [би] ширгәнә. Хойрдуһарт*, китдин Гүм
хан, чи намаг зоваһад алх болҗ бәәнә гиһәд сүрдүләд, түүни нутгинь
номдан орулҗ авхла, мини болна. Ода тер арвн нәәмн таминь ширгәнә
гидг амр биш. Эн арвн нәәмн тамин оринь ширгәдг зе заңһргнь* болхла,
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мана теңгрин орнд бәәгсн Авс Күрз эмг ээҗ бәәдг билә. Ода би түрүләд
эмг ээҗдән одад, тер арвн нәәмн зе заңһргинь авхла, болдг санҗ. Гитл*
би одхла, мана эмг ээҗ түүгән надд бас өгх уга. Тер тул би эндән түүг
согтадг нег эм кеҗ авад одхла, болна» - гиҗ әәлдәд, Геср богд хан әрк
нерәд, хорз кеһәд, хорз нерәд, шарз* кеһәд, шарзан борзта холяд, хорн
шү хурс кеһәд, нег халтдан* кеҗ авад, нег халтдан - согтдг уга хурснас
кеҗ авад, тер йилһгсн һурвн өгү эгчдән иигҗ заллһ өггсн гинә:
- Җа! Йилһгсн өгү мини! Надд болхла, теңгрин төмр шат буулһҗ
өггтн, би теңгрт һарч Авс Күрз эмг ээҗтәһән харһлдна би, - гиҗ келәд
зальврхла, йилһгсн һурвн өгү эгчнь теңгрәс төмр шат буулһҗ өггсн
гинә. Иигәд Геср богд хан тер төмр шатарн һарад, теңгрин орнд күрч,
Авс Күрз эмг ээҗдән золһхла, Авс Күрз эмг ээҗнь:
- Э! Мини му ач көвүн мини үүлән бүтәһәд, күрәд ирвү! Чамаг Дунд
Замбутивд йовла гиҗ соңсгсн билә би. Ода тер Дорд Замбутивин чөткр
шулм ямр болҗ бәәнә? Ик үүл бүтәһәд зовбу чи, түрмшг үзвү чи, - гиҗ
байрлад сургснд, Геср богд хан:
- Би ик түрмҗ үзгсн уга, таанр ямр бәәнә? Дунд Замбутивд иим
сәәхн юмн бәәнә, тиим сәәхн юмн болҗ бәәнә, - гиҗ ярҗ* бәәһәд, халтасн* күмн согтдг уга хурсан авад, хә-хү гиһәд одгсн болад бәәхлә, эмг
ээҗнь соньрхад:
- Ой, чи хә-хү гиһәд, ямр юм идҗ бәәнә чи, - гихләнь, Геср богд хан:
- Би Дунд Замбутивин хурс идҗ бәәнә би, - гихлә, Авс Күрз эмг
ээҗнь соңсад:
- Ой, Дунд Замбутивин хурсн гидг сән юмн гиҗ соңсла би. Аль, тер
хурснасн надд ас, - гихләнь, Геср богд хан:
- Эмг ээҗдән өгхәр нег баахн хурс авч ирлә би, - гиһәд, одак күмн
согтдг хурснасн авад өгәд оркхлань, эмг ээҗнь авад идҗ оркад, улан
хальң болад согтад, нааран-цааран дәәвләд, ик үг келәд бәәнә. Тер хоорнд Геср богд хан босад, эмг ээҗиннь түлкүриг хулхалҗ авч һарад,
саңгинь секәд, арвн нәәмн зүүл зе заңһргинь авад, эргәд, төмр шатарн
Дунд Замбутивд бууҗ ирәд, авгсн зе заңһрган бәәцәхлә*, арвн тавн зе
заңһргнь бәәҗ. Һурвн зе заңһргнь эн хоорнд унад, геедрҗ одҗ гинә.
Эн геедргсн зе заңһргнь юнви гихлә - теңгрин эр харвтр* шовуни хам
рин цуснас нег хашг*, түүни эм харвтр шовуни көкни үснәс нег хашг,
түүни җулҗһ харвтр шовуни нүдни нульмснас нег хашг гих - эн һурвн
зе заңһрг дутҗ гинә. Тиигхлә, Геср богд хан:
- Ода эн һурвн зе заңһрг уга болхла, мини ик үүл бүтх уга. Түүг олдг
нег арһ бодхла - болдг кевтә, - гиҗ гинә. Тиикдән*: «Тер теңгрин эр
харвтр шовуд кезәнә Нәрн һолын экнд үкгсн нәәмн җил хусргсн харгч
гүүни ханчринь ирәд идгсн юм гилә», - гиҗ бодад, нег ном умшад, тәрн
бүтәһәд, теңгрин эр харвтр шовунд мөн тиим нег зүүд өгч гинә. Тиигәд
Геср богд хан Нәрн һолын экнд одад, нәәмн җил хусргсн харгч гүүг
бәрҗ алад, ханчринь ярад, теңгр тал хәләһәд тәвҗ оркад, деернь йисн са-
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лата төмр урхан тосхҗ оркад, бийнь нег көшә көк чолунд хүвләд, гетәд
бәәһәд бәәҗ гинә.
Тер өрүнднь теңгрин эр харвтр шовун серәд:
- Эн сө би нег сәәхн зүүд зүүдлв, - гихләнь, эм харвтр шовунь:
- Җа, чи ямр сәәхн зүүд зүүдлв, нанд келәд өг, - гихләнь, эр харвтр
шовунь:
- Би эн сө Нәрн һолын экнд нәәмн җил хусргсн харгч гүүни ханчринь
идгсн болад зүүдлв. Би ода тер зүүдәрн Дунд Замбутивд одҗ, тер нәәмн
җил хусргсн харгч гүүни ханчриг иднә би, - гихләнь, эм харвтр шовунь:
- Ой, теңгрин шовун теңгр деерәсн мең хәәхәс биш, Дунд Замбу
тивд одҗ мең хәәх йосн уга билә. Тер чини хаҗһр зүүдн. Чи бичгә йов,
теңгрин җивртн теңгртән бәәх зөвтә, тиигҗ йовхнь - үкхин темдг, - гиҗ
зүүдинь тәәлҗ гинә. Тиигхлә, эр харвтр шовунь бас зөвт үзҗ:
- Уга, би тиигх уга, мини эн зүүдн үнн санҗ ю, худл санҗ ю? Нег
одад, медәд ирсә. Тер Нәрн һолын экнд нәәмн җил хусргсн гүн тенд үкҗ
ю, уга ю гидгиг теңгр деерәс бул уга үзәд ирий би, - гихләнь, эм харвтр
шовунь:
- Ай, чи бичгә йов. Дунд Замбутивд арвн үзгин эзн Геср богд хан
төргсн бәәнә. Түүни арһ, ухата гидгинь чи эс медх юм биш, тер чамд лав
иим зүүд өгч бәәнә. Эс гиҗ иим зүүдн орх зөв уга билә. Чи ямр болгсн
чиг, бичгә тер зүгт йов, - гихләнь, эр харвтр шовунь күч өгл уга, йовад
одв гинә. Тиигәд теңгр деерәс нисәд, Дундк Замбутивдк Нәрн һолын
экнд ирәд, деерәснь хәләхлә, үнәр нәәмн җил хусргсн харгч гүн үкҗ,
ханчриннь өөкн шарлгсн үзгддг җиг. Тиигәд эн теңгрин эр харвтр шо
вун бас адусн юмн болхар үүг үзәд, җилвнь күрәд, тесч чадл уга, одак
үкгсн харгч гүүни ханчрин шар өөкн деер ирәд бууҗ гинә. Эн хоорнд
көшә көк чолунд хүвләд, гетәд сууҗ бәәсн Геср богд хан йисн салата
төмр урхан татад, теңгрин эр харвтр шовуг бәрәд авна. Тиигхлә, теңгрин
эр харвтр шовун сандрад, «һа-һа» гиҗ бәркләд*, күмни келәр:
- Ай, би экнриннь үгиг соңсгсн болхла, Гесрин урхд орх уга билә
би. Ода үкх цаг мини болгсн санҗ, би ю гиһәд энд ирв би? - гиһәд
бәрклхләнь, Геср богд хан мөн бийдән тохрад, күцҗ ирәд:
- Ой, би чамаг алх уга, чамас авдг һурвн зүүлин юмн бәәнә. Тер
һурвн зүүлин юмиг чи надд бүтәҗ өг. Тер юмн болхла - эм харвтр шовуни көкни үснәс нег хашг авна би, җулҗһ харвтр шовуни нүдни нульмснас нег хашг авна би, бас чини хамрин цуснас нег хашг авна би. Эн
һурвн юмиг өгвл, би чамаг тәвәд йовулна, - гиҗ келәд, одак теңгрин эр
харвтр шовунд томһ тәвәд, хамриннь нүкәр шөвгәр хатхад, нег хашг цус
авад бәәҗ бәәтл, теңгрин эм харвтр шовунь:
- Эр харвтр шовун мини яһад иим удан ирх уга болҗ одв, - гиһәд,
ардаснь хәәһәд, теңгрәс бууһад, күрәд ирхлә, үнәр Гесрин йисн салата
урхд орҗ одгсн бәәдг җиг. Тиигәд эм харвтр шовун оһтрһун дунд эргәд
нисч бәәһәд:
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- Ай, би чамд эс келлү? Теңгрин шовун теңгр деерәс мең хәәдг болхас биш, Дунд Замбутивд одҗ мең хәәхнь - үкхин темдг гиҗ эс келлү
чамд? Ода чи мини үгиг соңсл уга, арвн үзгин эзн Гесрин урхд оргсн
бәәнә. Чини үкх цаг чини күцгсн бәәнә. Би Гесриг диилҗ чадх уга, гиһәд, «һа-һа» гиҗ эргәд нисәд, бәркләд бәәхләнь, арвн үзгин эзн Геср
богд хан:
- Ай, теңгрин эм харвтр шовун, би чини эр нөкриг чини алх уга. Чи
надд көкнәннь үснәс нег хашг өгәд, деернь җулҗһн харвтр шовунаннь
нүдни нульмснас нег хашг өгхлә, тиигәд би чини эн залуг тәвәд йовулна. Би үүнәс авдг кергтә юман авв. Чи тер хойр зүүлин юмиг авч иртл,
би чини залуг сәәхн мах өгәд, теҗәһәд бәәҗ бәәс, - гихләнь, эм харвтр
шовун соңсад:
- Җа, тиим болхла, би хәрәд, чини тер кергтә хойр юмиг күцәһәд
авад ирсә, - гиһәд, эргәд нисч хәрәд, җулҗһн харвтр шовундан көк өгл
уга һурвн хонг бәәҗ бәәһәд, эврәннь көкнәс нег хашг үс авад, геснь
өлсәд уульгсн җулҗһнаннь нүдни нульмснас нег хашг авад, арвн үзгин
эзн Геср богд хаанд ирәд тушаҗ* өгәд, эр харвтр шовуһан сулдхҗ авад,
эргэд хоюлн йовгсн санҗ гинэ.
Тиигэд Геср богд хан арвн нәәмн зе заңһрган күцәҗ авад, Китдин
орни Гүм хаани нутгт иргсн санҗ гинэ. Иигэд китдин Гүм хаани орднд
орад ирхлэ, китдин Гүм хан үкгсн хатнан өврләд унтҗ одгсн бәәдг җиг
гинэ. Геср богд хан китдин Гүм хан унтҗ бәәхләнь, үкгсн хатни күүринь
хулхалад авч оркад, орнднь үкгсн өлгчн нохан үкдлиг* тәвҗ оркад,
һарад йовҗ одҗ гинэ. Китдин Гүм хан гент серәд хәләхлә, одак сәәхн
авһаннь күр уга, орнднь хәрнь нег үкгсн өлгчн нохан үкдл теврәд унтҗ
бәәҗ гинә. Үүнд китдин Гүм хан чочад:
- Ой, яһлав, ямр юмни болгснь энви? Таанр ю кеҗ ирв? Мини үкгсн
сәәхн хатн иим юмн болдг йосн уга билә, эн юунас болв? - гиһәд, герт
бәәгсн зарцнртан үлд авад босхла, зарцнр кемҗән уга әәһәд:
- Одак мана хаани нутгин дотр бәәдг ах дү долан хоҗһрин ахлач
сава уга сәрглүр Хоҗһр гидг төмрч дархн йовад, арвн үзгин эзн Геср
богд ханыг залад иргснд, тер Геср хан таниг унтҗ бәәхд ирәд, тана өврт
бәәгсн сәәхн хатни күүриг авад, орнднь өлгчн нохан үкдлиг тәвҗ оркад,
йовҗ одв, - гиҗ келхләнь, китдин Гүм хан соңсад, килңнәд:
- Тиим болхла, тер сава уга сәрглүр Хоҗһриг чавчҗ алад, тер Геср
гидг бирмниг бэрэд, мини моһа тамд хай! - гиҗ зэрлг болхд, китдин Гүм
хаани зарцнрнь сава уга сәрглүр Хоҗһриг чавчҗ алад, Геср богд хааг
бәрәд, моһа тамд оркҗ гинэ. Тиигхлэ, Геср богд хан одак арвн нээмн зе
заңһргар нергсн хорт әркән Гүм хаани моһа тамднь цацад, тер олн хорт
моһаг цугинь алҗ чиләһәд:
- Китдин Гүм хан, чи намаг бэрэд авч ирәд, моһа тамдан хаяд, түүгән
ширгәҗ авв, - гиһәд, дуулад суудг җиг. Тиигхлэ, эн моһа тамиг сэкгч
сәкүлнь Гүм хаандан одҗ:
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- Ик хан мини, намаг өршәҗ хәәрлгтн! Одак Геср гидг бирмн үкгсн
уга җиг. Тер моһа тамин бәәгсн хорт моһаг алҗ чиләһәд, бахдн дуулҗ
сууна, - гиҗ келәд мөргхләнь, китдин Гүм хан соңсад:
- Тиигхлә, тер хорт бирмиг бөөсн тамд авч одад хай! - гиҗ зәрлг
болҗ гинә. Тиигхләнь, тамин сәкүлчнь Геср хааг моһа тамас чирҗ
һарһад, Гүм хаани бөөсн тамд орулҗ хайхла, бас одак арвн нәәмн зе
заңһргар нергсн хорт әркән тер тамднь цацад, бөөсн тамин хамг бөөсинь
алад, ширгәҗ оркад, дуулад суудг җиг. Тиигхлә, бөөсн тамиг сәкгсн
сәкүлчнь Гүм хаандан одад:
- Ик хан мини, намаг өршәлдән багтагтн! Одак Геср гидг бирмн
мана бөөсн тамин хамг бөөсиг алад чиләҗ оркад: «Китдин Гүм хан на
дар бөөсн таман ширгәлһҗ авв», - гиҗ дуулгсн сууна, - гихләнь, китдин
Гүм хан:
- Тиигхлә, тер Геср бирмиг шорһлҗн тамд авч одад хай! - гиҗ зәрлг
болгснд, бөөсн тамин сәкүлчнь Геср хааг чирҗ һарад, шорһлҗн тамд
хайхла, Геср богд хан бас одак арвн нәәмн зе заңһргар нергсн хорт әркән
цацад, Гүм хаани шорһлҗн тамин хамг бәәгсн шорһлҗинь алад чиләҗ
оркҗ гинә. Иигснд китдин Гүм хан Геср богд хааг ноха там, чон там,
шулм там, маңһс там, халун там, киитн там - зерг арвн нәәмн тамдан
цугтнь алх гиһәд селәһәр хайгснд, Геср богд хан бүр арвн нәәмн таминь
ширгәҗ оркгснд, арвн нәәмн там сәкгчнь цуһар Гүм хаанд одад:
- Ик хан мини, маниг өршәҗ хәәрлгтн! Тер Геср гидг бирмн мана
арвн нәәмн тамиг бүгдинь ширгәһәд, бийнь ода яһгсн чиг уга әмд дуу
лад сууҗ бәәнә, - гихләнь, китдин Гүм хан:
- Тиим болхла, тер Геср бирмиг бәрәд, толһаһинь чавчгтн! - гиҗ
зәрлг болснд, китдин Гүм хаани нутгин эркм сән гисн баатрчуднь һарад,
Гесриг бәрәд, толһаһинь чавчад авхла, толһань нег Геср болад, цогцнь
нег Геср болад, хойр әдл Геср болҗ оркад, барун сүүһәсн нег тоть шову
һарһҗ ирәд, нег көләснь миндсн торһн утц уйҗ оркад:
- Җа, тоть шовун мини, чи мини нутгт одад, надас өөдән күчн
чидлтә, рид хүвлһәтә һурвн баатр бәәнә, надта тең цацу күчн чидлтә,
рид хүвлһәтә һурвн баатр бәәнә, надас урудад чидлтә, рид хүвлһәтә
һурвн баатр бәәнә. Эн йисн баатриг дуудад авад ир. Эн Китдин орни
Гүм хан намаг алдг болад ик зоваҗ бәәнә. Ода би эн китдин Гүм хаанла
дәәлдәд, нутгиннь үмсн тоосинь һарһдг күмни билә би, - гиһәд келәд,
тоть шовуһан җидин үзүр деер суулһад бәрҗ бәәһәд, нискәд йовулҗ
оркдг җиг. Эн үгинь китдин Гүм хаани нутгин хамг сәәдүд соңсад,
үктлән әәһәд, гүүҗ Гүм хаандан одад:
- Та эн Геср бирмиг ална гиҗ түүг арвн нәәмн тамдан кехлә, тер тана
арвн нәәмн тамиг ширгәһәд хоосн келә. Дәкәд та толһаһинь ав гилә та.
Толһаһинь авхла, хойр Геср болв. Хойр Гесриг алхла, хөрн Геср болв,
хөрн Гесриг алхла, хойр зун Геср болв. Тиигәд барун сүүһәсн нег тоть
шову һарһад, авч ирәд, түүндән: «Төвдин нутгт бәәгсн бийлә мини әдл
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йисн баатриг мини дуудад авч ир. Эн китдин Гүм хаани нутг дәәләд,
үмсн товрһ кенә би», - гиҗ йовулҗ оркв. Бидн нег Гесрт күч күргсн уга
нутг, арвн Геср ирхлә, яһий? - гиһәд, мөргәд уульҗ гинә. Тиигхлә, китдин Гүм хан:
- А, тиим болхла, эн Геср хаанла күмн хальдҗ болдг уга санҗ. Надд
бас хар толһа хан сүүр кергтә, хамг нутг алвт кергтә. Тиимәс бидн Геср
хаанла хальдгсн ик буру болҗ. Ода тадн тер Геср хаанд намаг төләләд,
буру күләхлә - болҗ. Таанр Геср хаанд одҗ: «Мана китдин Гүм хан тана
медлд орв. Тиигәд нег үзсклңтә сәәхн Гүнһо гидг һагцхн окнан Геср
богд хаанд хатн болһхар өргв. Тиигәд, Геср богд, та ур, килңгән тәәлҗ,
хойр бийән нег кеҗ, ховч шовуһан эргүлҗ авад, мана нутгиг заавртан
багтаҗ, дән дәәсни көләс аврх болву гиҗ бәәнә», - гиһәд мөргцхәгтн, гиһәд, зәрлг болҗ гинә. Тиигхлә, хамг сәәдүднь йовад, Геср богд хаанд
одҗ, китдин Гүм хаананнь заавриг әәлдхлә, Геср богд хан:
- Тана китдин Гүм хан үнәр тиим седклтә болхла, надта бийәрн ирәд
учртха! - гидг хәрү өгәд йовулҗ гинә. Эн үгиг китдин Гүм хан соңсад,
арһ угад эврән бийәрн Гүнһо гигсн сәәхн окнан дахулҗ авад, Геср богд
хаанд одҗ буру күләһәд, эврә нутган даалһҗ, Геср богд хааг цәәд дуу
дад, Гүнһо гигсн окнан өгч гинә. Тиигхлә, Геср богд хан мишәҗ:
- Җа! Тана зөв. Эн үйәс эклн, тана төр номиг дахҗ, холва садн болҗ,
хойр нутг тәәвң болв, - гиһәд, китдин Гүм хаани цәәһинь одҗ ууһад,
Гүнһо окнарнь хат кеҗ авв гинә.
Тиигәд арвн үзгин эзн Геср богд хан билгин кер мөрән унад, Гүнһо
хатан көк һалзн луустнь* залад, китдин Гүм хаани окндан таслҗ өггсн
нутг алвт, мал хар өмчинь* авад, нүүһәд, Шарһолын көвәд ирҗ сууҗ
гинә. Тиигәд Гүнһо хатндан ооср, бүч уга ордн цаһан өргә бәрүләд, нутг
алвт, мал харинь эзлүләд, суулһҗ оркад, Геср богд хан:
- Җа! Гүнһо хатн мини, би ода нег хәрдг селән болв. Би Төвдин орнд
суул уга йовад, эдү-тедү өдр сар болад, чини хан аавин герт иим-тиим
аҗл* келә. Ода мини ар нутг юн болв? Надд нег сәәхн аваль Урнһо гидг
хатн бәәдг билә. Тер ода ямр бәәҗ бәәдг болв, тиигәд би нег йовад үзәд
ирс. Чи энд тәәвң түвшн, амр җирһлтә сууҗ бә, - гихләнь, Гүнһо хатн:
- А! Арвн үзгин эзн Геср богд мини, та мана нутгиг эзлн энд су,
би танас салҗ, энд һагцарн ю кеҗ суух билә? Эс гиҗ эргэд, мана аавин
нутгт одҗ хоюлн эзлн суй! - гиҗ кел амни булалдан болҗ. Кен негэн
ядад, кедүн өдр болад, арһ уга хоюлн хоорндан мөрә кедг деер ирҗ гинэ.
Иигәд Гүнһо хатн:
- Эн сө хойр мөриг сул тәвәд хонулый! Өрүндән хойр мөрн тана
Төвдин орн тал хәләһәд идҗ бәәхлә, Геср богд, тана үгәр болый! Кервэ
хойр мөрн мана Китдин орн тал хәләһәд идҗ бәәхлә, та мини үгәр
болгтн! - гигснд, Геср богд хан зөвшәрәд, тер сө билгин кер мөрн көк
һалзн луус хойриг сул тәвәд, идүләд хонҗ гинә. Өрүнднь Геср богд хан
эрт босад, һарад: «Одак мөрә марһань яһгсн болв», - гиһәд бодад, хойр
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мөрни бараһинь авхла, көк һалзн луус билгин кер мөриг дииләд, Китдин
орн тал хәләһәд идҗ бәәнә гинэ. Тиигхлэ, Геср богд хан сандрад, билгин
кер мөрндән дока өгәд:
- А! Яһла, халг! Билгин кер мөрн мини, яһҗ бәәгсн чини энви?
Мини мөрәг алдулад, хамг кергиг мини саатвч! - гиһәд, далдаһур дока
өгхлә, билгин кер мөрнь көк һалзн луусиг хазад өшкүләд* бәәҗ, эргүләд,
Төвдин орн тал дахулад идшлҗ гинә. Түүнәс хоор Геср богд хан өргәдән
орҗ ирәд, Гүнһо хатнан татад:
- Уй, ода өр цәәҗ бәәнә, бос! Одак бидн хоюлн кегсн мөрә марһан
юн болв? Түргн босч һарад үзий! - гиҗ Гүнһо хатнан босхҗ авад, хоюлн
һарад мөрән хәләхлә, хойр мөрн Төвдин орн тал хәләһәд идшлҗ бәәҗ
гинә. Иигәд Гүнһо хатн мөрә марһаһан алдад келгснь:
- Арвн үзгин эзн Геср богд мини, мөрә марһан тана болв. Та ар ик
нутгтан хәрвл -хәргтн, би эндән хоцрий! - гиһәд, уйрн уульн сууҗ гинә.
Тиигәд арвн үзгин эзн Геср богд хан ар нутг, аав-ээҗ, аваль гергән үзәд
ирхәр йовгсн санҗ гинә.
Келгснь: Бортал шийани Сеңгә, Откнр.
Эмкдкгснь: Кө. Нимә.
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Эрт урд цагт арвн үзгин эзн Геср богд хан китдин Гүм хаани нутгиг түвшдкҗ, Гүнһо окинь хатн кеҗ авад, иигәд йовад, Шарһолын көвәд
күрч ирәд, Гүнһо хатндан ооср, бүч уга ордн цаһан өргә бәрүләд, хан аавиннь өмчд өггсн алвт нутгинь эзлүләд, хатн ээҗиннь эдт өггсн саңгинь
атхулад, Түмнҗирһл хатн гигсн нер хәәрләд, тенд тәәвң түвшн суулһҗ
оркад, Геср богд хан бийнь:
- Ар ик нутг мини яһгсн болв? Аваль Урнһо хатн ю бодҗ бәәх болв?
- гиһәд, билгин кер мөрнәннь хурдар алтн шар суврһдан хәрҗ иргсн
юмн гинә. Тер хоорнд эн чимәг Чотң нойн соңсад:
- Ой, ца чини арвн үзгин эзн Геср хан китдин Гүм хаани нег сээхн
окиг авһа кеҗ авч ирәд, Шарһолын көвәд хайҗ оркад, Урнһо хатнан
үзхәр ирҗ оркҗ гинә. Ода би йовад тенд хайҗ оркгсн Китдин орни дагнинь үзәд ирсә. Ямр дүңгән сәәхн болв? - гиһәд, зан хар мөрән унҗ
авад, довтлад, Шарһолын көвәд күрч ирәд хәләхлә, тенд нег ооср, бүч
уга ордн цаһан өргә бәәҗ гинә. Тиигәд Чотң нойн эн өргән һаза ирәд,
мөрнәсн бууһад, орад ирхлә, дотрнь нег һо сәәхн экнр бәәҗ гинә. Арвн
үзгин эзн Гесрин авч иргсн дагннь - эн санҗ. Ода эн дагнид нег баахн үг
келий гиһәд, Чотң му сүв сүвләд*:
- Ай, сәәхн бер мини, чи энд һагцарн сууһад, үнәр зовхин мууһар
зовҗ бәәдг җиг. Хәрнь арвн үзгин эзн Геср хан болхла, тенд Урнһо
хатнтаһан хоюлн сууһад, җирһхин сәәнәр җирһҗ бәәнә. Эн һазр болхла
- Төвдин орни зах Шармөрн гидг һазр билә. Иим хол һазрт Геср чамаг
хәәҗ ирх уга юмн. Хәрнь чамаг мартад, оңдан сәәхн экнрән хәәһәд йовҗ
одгсн бәәнә. Чи зүгәр оңдан эврәннь әмдрлин арһан хәәхлә чини - болна, - гиһәд хов хутһар* тәвҗ гинә. Тиигхлә, Түмнҗирһл хатн:
- Чи хамаһас иргсн, кен гидг нертә ямр согту күмнви? Арвн үзгин эзн
Геср богдла хальдх чини яһгсн ик сананви? Чини эн хов хутһарт би орх
уга. Геср богд хан мини бәәхлә, кезә нег өдр намаг хәәһәд ирнә. Чини эн
хов хутһариг чини көк теңгр, көрстә һазр соңстха! Ода чи сүл оһтр болад
дәкҗ нүднд мини үзгдл уга иргсн хаалһарн йовад хәр! -гиһәд, Чотңгиг
көөдг санҗ. Тиигхлә, Чотң нойн сангсн санандан эс күрч чадгсндан арһ
уга хорсад, гедргән хәрх замдан бас нег му сүв сүвләд, Урнһо хатнд одҗ:
- Ай, сәәхн бер, Урнһо мини, яһгсн сәәхн седклтә әмтнви чи! Күмн
чамаг мекләд хайх болҗ бәәхлә, чи бас медл уга өөрк Гесрин үгд иткәд
бәәһәд бәәнү чи? Өөрк Геср чини китдин Гүм хаани окн гиһәд чамас үлү
сәәхн хатнан авч ирәд, Шарһолын көвәд буулһҗ оркгсн бәәнә. Түүгән
чамд келҗ өгвү? Келгсн уга болхла, ода үүг яһий гиҗ бодҗ бәәнә чи? гихләнь, Урнһо хатн:
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- Ай, сәәхн авһ мини, тана үгиг би бүр медгсн уга. Геср надд тиим
юм нег чиг келгсн уга. Тана келгсн - үнәр орта янзта. Тиигхлэ, би иигэд
зүгәр сууһад бәәҗ болх уга. Тиигв чиг, би һагцарн яһх билэ, та нег юм
кеҗ өгтн! Бидн хойр ниилэд, нег арһ кей! Танд ямр арһ бәәнә? - гидг
җиг. Тиигхлэ, Чотң нойн сангсн санандан күргсндән үнәр арһ уга байрлад:
- Ай, сәәхн Урнһо бер мини, чини төлә би юуһан эрвлх билэ. Ода
нег арһ кеҗ өгсә. Чи сәәхн сууҗ бә, би долан хонг харалын нүкн* дотр
кевтәд, тер авһаг гемтәдг нег арһ кесә! - гихлә, Урнһо хатн:
- Ай, сәәхн авһ мини, дегд ачта болла, тана санаһар болый! - гиһәд,
Чотң нойниг ачлад йовулҗ гинә. Тиигәд Чотң нойн харалын нүкн дотр
долан хонг хот идл уга, харалын тулм өврләд кевтхлә, доладгч хонгтнь
харалнь бүтҗ дүүрәд, харалын тулмнь хаһргсн санҗ гинә. Тиигхлә, Чотң
нойн әрә дуту әмтә харалын нүкнәс мөлкәд һарч ирәд, тулм дотр бүтәгсн
харалан тәвәд йовулхла, эн харалнь одак Түмнҗирһл хатнд күрл уга гент
Геср богд хаанд тусч одҗ гинә. Иигәд Геср богд хан баахн чиләтә* болҗ
одҗ гинә.
Тиигхлә Урнһо хатн әәһәд, Чотң авһдан одҗ келәд уурлхла, Чотң
нойн Урнһо хатыг дахулҗ авад, төлгч* ламд әәлдхҗ гинә. Эн лам шо үзг
тәвхлә, иигҗ бууҗ гинә:
- Эн болхла - йирин гем өвчн биш. Геср богдын нег хар саната
төрлнь түүни нег сәәхн хатнднь хорта харал кегсн санҗ. Геср хан эн хатндан иньг болхар тер харал эргәд, Гесрт тусч одгсн бәәнә. Ода тер хатн
эн нутгас һарад йовх уга болвл, Гесрин тер чиләнь хәрх уга, - гигсн санҗ
гинә. Тиигхлә, Урнһо хатн Чотң нойнла зөвчлҗ бәәһәд, Гесрт соңсхл уга
Түмнҗирһл хатнд элч тәвүләд:
- Чи иргснәс наар Геср богд хан эдгдг уга чиләтә болв. Мана Геср
богд хан ямр чиг цагт гемтҗ шархддг уга билэ. Лам төлгчнр чамас көлтә
Геср богд хан гемтә болв, чамаг мана нутгас хәрҗ йовхла, эдгнә гиҗ
бәәнә. Тер тухад* чи мана нутгас түргн хәрҗ йов, - гиһәд келүлҗ гинә.
Тиигхлә, Түмнҗирһл хатн соңсч оркад:
- Арвн үзгин эзн Геср богд хаани мини әрүн цогцнь мини бий халта болгсн болхла, би дурта хол йовна. Геср богдын мини әрүн цогцнь
тиньгр болгсн өдр хамаһас болв чиг намаг хәәһәд олҗ авх юмн. Би мөн
ода хол тенәд йовна, һагц арвн үзгин эзн Геср богд хан мини эрднь цогц
лагшн* тиньгр болтха! - гиҗ келәд, усн-цасн болад ууляд, һарч ирәд,
эврә бийдән бәәгсн хамг саңган алвт нутгтан цугинь түгәһәд өгч оркҗ
гинә. Тиигәд Түмнҗирһл хатн хамг алвт нутгтан:
- Гесрин мини чилән ик күнд бәәдг җиг. Ода тер чиләнь намаг һагц
бийәр эн орнас һарч йовхла, сән болна гинә. Тиигәд Урнһо Чотң хойр
надд нүл кеҗ көөҗ бәәнә. Та бүгдәрн намаг бәәх мет гер-малыг мини
сәәхн авч йовгтн! - гиҗ келәд, көк һалзн луусан тохад, унҗ авад, ууляд
йовв гинә. Тиигәд нег эзн уга эрм цаһан көдәһәр тенәд йовҗ йовтл, дааһн
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урлдмин һазрас арвн хойр толһата атхр хар маңһс деед урлан теңгрт
күргҗ, дорд* урлан һазрт тулһҗ, теңкм киитн салькар әмсхн күрч ирв
гинэ. Тиигхлэ, көк һалзн лууснь зулхан уурад, доран цусар шееһәд зогсв
гинэ. Арвн хойр толһата атхр хар маңһсас Түмнҗирһл хатн әәҗ, угтн
бууһад, сөгдн мөргәд:
- Арвн зүгин эзн Геср хаанас зулҗ йовна би. Тани бий муусин хан
мөн болву, биш болву, иим хаани үкр саах шивгчн эм болса би, - гиҗ
мөргв гинә. Эн үгиг соңсад, арвн хойр толһата атхр хар маңһс байрлад:
- Ава, бичгә ә, би чамаг идх уга. Чамаг би эрт соңсла би, Геср хаани
нег сәәхн хатн бәәнә гиһәд. Тиигәд авий гихлә, арвн үзгин эзн Геср хан
кецү гихд бәәлә би. Ода эврән күрәд иргсн чини эн мини бийин йөрәлин
күчн биз? Чи мини үкр сааҗ шивгчн эм болх чини тендән бәг, хәрнь
мини үнн чинрт амрг гергә болх чини өөрхн бәәнә, - гиһәд, Түмнҗирһл
хатыг өмкҗ* авад, гертән күрч ирҗ гинә. Тиигәд амнасн һарһад, хойр
сәәхн хаттаһан зерглүләд суулһхла, эн хойр хатнаснь Түмнҗирһл хатн
үлү үзсклңтә сәәхн санҗ гинэ. Тиигхлэ, арвн хойр толһата атхр хар
маңһс одак хойр хатан авад идҗ оркад, Түмнҗирһл хатыг авч суув гинә.
Арднь хайгдгсн Геср богд хаани чиләнь үнәр сән болҗ гинә. Тиигәд
нег өдр Геср богд хан:
- Ай, сәәхн Урнһо мини, би чини дергд ирәд чиләркҗ ик удан суугсн
бәәнә. Ода би чамаһасн юуһан нуух билә? Урд би китдин Гүм хаани
төриг засч, Түмнҗирһл гигсн хатнта болҗ, һурвн җил суугсн билә би.
Тиигәд Шарһолын көвәд хайҗ оркад энд иргсн билә. Ода Түмнҗирһл
хатндан одна би. Түргн билгин кер мөриг мини бәрҗ тох, - гиҗ Урнһо
хатндан зәрлг болҗ гинэ. Тиигхлә, Урнһо хатнь арһ уга билгин кер
мөринь бәрҗ ирәд:
- Ай, арвн үзгин эзн Геср богд хан мини, Түмнҗирһл хатн чини му
болҗ одгсн гиҗ бәәлә. Ода чи хама одхви? - гиһәд әәлдхҗ гинэ. Тиигхлә,
Геср богд хан:
- Йо, юн гигсн үгви эн чини? Тер мини яһад му болх билә? Чи кенәс
соңсснви? Би эврән одад, үнн, худлынь йилһәд ирнә би, - гиһәд йовхар
белдкв гинэ. Тер хоорнд Урнһо хатн Чотң нойнд күм илгәҗ дуудулв
гинә. Чотң нойн зан хар мөрнәннь хурдар довтлад, күрч ирәд, Урнһо
хатнас учринь медәд сандрҗ:
- Ай, богд мини, танд би үнәрн әәлдхий! Түмнҗирһл хатн чини ча
маг чиләтә болв гиһәд, арвн хойр толһата атхр хар маңһст босч одв гилэ.
Ода та хама одхви? Мөрн бийән амраҗ энд суугтн! - гиҗ гинэ. Геср богд
хан улм килңнәд:
- Би яһҗ энд суух билэ? Эмин мини буру болвл, эмэн ална би. Арвн
хойр толһата атхр хар маңһсин буру болвл, тер маңһсиг алҗ, Түмнҗирһл
хатан авч ирнэ би. Хар, цаһанынь йилһл уга, әмән бодад суудг күмн
би биш, - гиһәд, Геср хан мордх гиҗ бәәнә. Эн завсрт Чотң нойн мунь
йилһрхәс әәһәд, Геср богд хаанд:
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- Ай, Геср богд мини, хар баһасн маңһсла бәрлдҗ йовсар бәәһәд,
хамг маңһсин бәрц даминь* би зүгәр авла. Чи эрк биш йовх кергтә
болхла, чини төләд би йовс! Чини бийин чилән шинкн сән болгсн тул
ода деерән амрн сууҗ, бийән асрхнь чухл, - гигснд, Геср хан зөвт үзҗ,
байрлн мишәһәд:
- Ай, авһин мини келгсн үг үнәр буру уга болна. Тер му маңһс кецү
гилә, замдан болһаҗ йовгтн, - гиһәд, ик хүрм нәр кеһәд, Чотң нойнд
өглһ өгч, ик улсин* дундуринь таслн өгв гинә. Чотң нойн гендгснән*
медҗ, арһ уга үгдән бәргдҗ:
- Җа, би түрүләд гертән хәрҗ, зер-зевән авад, арвн хойр толһата атхр
хар маңһсиг некҗ одий! - гиһәд, зан хар мөрән унҗ, ууляд, гертән хәрҗ
ирв гинә. Тиигәд хойр-һурвн өдр яһхан медҗ чадл уга, зовлң болад сууҗ
бәәһәд, нег уха ухалад: «Чотң нойн би чиләркв», - гиҗ бүк нутгтан зар
тәвв гинә. Түүни хөөннь бас бүк нутгтан: «Чотң нойн би ик му бәәнә», гиҗ зар тәвв гинә. Арвн зүгин эзн Геср богд хан эн чимәг соңсад:
- Ай, хәәрн һагцхн авһ мини, эн өдр ямр үүләр үкв? Тер маңһст босч
одгсн му эмәс нег девл дотно* төрл авһ мини үкв гигсн му чимән бәәнә.
Үнәр тиим болгсн болхла, ясинь бәрҗ, сүмсинь оһтрһуд һарһс би, гиһәд, билгин кер мөрән бәрҗ унад, Чотңгин герин һаза күрч ирҗ гинә.
Тер хоорнд Чотң нойн Геср хан күрч иргсиг медҗ оркад, яһхан медҗ
чадл уга, цаг деер сандрхларн, орн деерән һарад, худл үкгч болад, нег
нүдән гилиҗ, нег нүдән аньҗ, зүн һаран делгҗ, барун һаран атхҗ, зүн
көлән җииҗ, барун көлән тәкиҗ гедргән кевтв гинә. Геср богд хан орҗ
ирәд, эн бәәдлиг үзҗ оркад:
- Ай, Чотң авһ мини үнәр үкгсн бәәнү? Үкгсн күмн нег нүдән аньҗ,
нег нүдән хәләҗ үкхлә - му йорин темдг билә. Ода түргн эн хәләгсн му
йорта нүдинь чичәд цацҗ оркий, - гиһәд, нег шор атхҗ авад одв гинә.
Тиигхлә, Чотң әәһәд, хәләгсн нүдән адһн аньҗ оркв гинә. Түүнәс хоор
Геср богд хан найн алд эрднь цаһан үлдән суһлҗ авад:
- Үкгсн күмн нег һаран сарваҗ, нег һаран атхҗ оркгсн болхла - хөөт
үрнәсн юм авх гиҗ ардан тачагсн мууһин белг гилә. Эн му белгин темдг
сарвагсн һаринь чавчад хайҗ оркса, - гиһәд одхла, Чотң авһ сарвагсн
һаран атхҗ оркв гинә. Тиигхлә, Геср богд хан:
- Күмн нег көлән тәкиҗ, нег көлән җиисәр үкхлә - арднь хоцргсн
үр күүкдтән му болна гилә. Эн тәкигсн му белгин темдг болгсн көлинь
яһдг билә би? - гиһәд, эрднь цаһан үлдән өргәд одхла, Чотң көлән адһн
җиив гинә.
Түүнәс хоор Геср богд хан:
- Җа, му авһ мини ода нег буйн үүлдҗ үкгсн шинҗтә болна. Ода
авһан түргн түүмрдҗ, әрүн сүмсинь оһтрһуд һарһий! - гиһәд, ик түлә
хураһад, деернь Чотңгиг тәвәд, ик һал өгв гинә. Чотң нойн түүмр дотр
тесч чадл уга, шатад, босн гүүв гинә. Тиигхлә, Геср богд хан:
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- Ай, үкгсн күмн һалд шүрвснь шатхларн, босад гүүдг юм гилә.
Үнәр тиим санҗ, - гиһәд, эрднь цаһан үлдәрн өмнәснь цааран худрдг
җиг. Чотң нойн улм ухан уга сандрҗ:
- Халха, халха! Геср богд хан мини, яһҗ бәәгсн чини энви? Авһ чини
үкгсн уга билү би, әмд бәәнә би, - гиһәд, бәркләд уульҗ гинә. Тиигхлә,
Геср богд хан:
- Ай, Чотң авһ мини, ода яһҗ бәәгсн чини энви? Түргн нааран һарч
ир, - гиһәд, түүмр дотраһур чирәд авч ирв гинә. Тиигхлә, Чотң нойни
гиҗг үсн, зүс-дүр, һар-көлнь бүр хуухрад, күмн үзхин арһ уга хумха
дүртә болҗ гинә. Тиигәд һарч ирәд, Чотң нойн арһан бархларн:
- Геср богд хан мини, арвн хойр толһата атхр хар маңһс гидг чини
- үлгүр домгт уга кецү догшн әмтн гилә. Тиигәд чамаг одад үкҗ одуза
гиһәд кегсн арһ мини эн билә, - гихләнь, Геср богд хан:
- Ай, Чотң авһ мини, эн чини яһгсн сәәхн арһви? Эзнәннь толһаг
авдг хорта арһ җиг, үүнәс хооран номһн бәй! - гиһәд, билгин кер мөрән
унад, гедргән эргәд йовв гинә. Тиигәд йовсарн йовад, Шарһолын көвәд
хайгсн Түмнҗирһл хатнан ооср, бүч уга ордн цаһан өргәд күрәд ирхлә,
Түмнҗирһл хатнь үнәр гертән уга санҗ. Геср богд хан тенд хоцргсн
Түмнҗирһл хатнан алвтас:
- Эн яһв? - гихләнь, тедн уульн мөргәд:
- «Арвн үзгин эзн Геср богд хан чиләтә болв. Түмнҗирһл хатн, чи
эн нутгас һарч хол йов, Геср богд хаани әрүн бийднь һә болҗ бәәнә чи.
Эс йоввл, Гесрин чилән сән болх уга гинә», - гиҗ нег элч ирҗ келхлә,
Түмнҗирһл хатн: «Арвн үзгин эзн Геср богд хаани мини эрднь цогцнь
бәәгснәс хоор кезә чиг нег өдр намаг олад авх уга яһна?» - гиҗ келәд,
көк һалзн луусан унад йовгсн билә. Хамаран йовгсинь медх уга, - гиһәд,
арднь хоцргсн алвт нутгнь үнәрнь келҗ өгч гинә.
Арвн үзгин эзн Геср богд хан Түмнҗирһл хатнаннь нәрн учринь тодрха медҗ, хамаһас болв чиг эн нутгтан олҗ авч ирхәр йовв гинә. Тиигәд
гертән ирҗ, дәәни зер-зевән агсад, билгин кер мөрәрн өндр уулын ора
деер һарч ирәд, һунн бүргдин һурвлҗн хар нүдәрн һурвн җилә һазриг
шүүрдн харулдад, Түмнҗирһл хатнан аль зүгт йовгсиг эс олҗ чадад,
йилһгсн һурвн өгү эгчдән зальврн даадхад, һуньрн уульҗ суув гинә.
Деед теңгрин орнас йилһгсн һурвн өгү эгчнь бууҗ ирәд:
- Ава Үүл Бүтәгч мини, ю гиҗ уульна чи? Эм күмн ю чи? Эр күмн
чи гигсн һазртан күрдг эс билү? Нарн урһх зүгиг авн йов. Зуур зам деер
чини арвн хойр толһата атхр хар маңһс Геср богд чамаг кезэ болв чиг
Түмнҗирһл хатан хәәһәд ирнә гиһәд, тосуль тальвҗ оркгсн бәәнә. Ава
мини, кицәҗ* дәәл, - гиҗ гинэ. Геср богд хан:
- Йилһгсн һурвн өгү эгчин мини зәрлг зөв, - гиҗ, билгин кер мөрндән
мордв гинә. Тиигәд Гесриг мордхд йилһгсн һурвн өгү эгчнь:
- Ава Үүл Бүтәгч мини, үүнәс цааран хар маңһсин хүвлһән - нег
дольр өвртә бух гөрәсн бәәнә. Барун өврән теңгрт тулһҗ, зүн өврән һазрт
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тулһҗ, нег идхдән - талын өвсиг тас долана, нег уухдан - һолын усиг
тас зальгҗ оркна. Иим кецү хортн җиг. Ава мини, дәәлхдән маңнань
цаһан төөләр харвад, барун хәврһиннь харлҗ бәәгсн һазрар һарһҗ үз.
Тиигвл, тер доран үкнә. Түүнәс цааран йовхла чини, нег һазрт маңһсин
хойр икр көвүн үдә һазрас үкрин чинән чолуһар цоклцад, хонга һазрас
хөөни чинән чолуһар цоклцгсн бәәнә. Кицәҗ дәәл. Түүнәс цаар йов
хла чини, замиг чини бөглгсн шулмин хүвлһән - хойр хад бәәнә. Өдр,
сө уга хоорндан мөрглдҗ, «хав-хав» гигсн ик дун һарч бәәдг юмн.
Түүнд яһх арһан эврән медҗ һарч од. Җа, түүнәс цааран шулм маңһсин
бузр буртг* му һазр - бидн одҗ чадх уга. Альв кергән чи эврән медҗ,
кицәҗ йов! - гиһәд хоцрв гинә. Иигәд арвн үзгин эзн Геср богд хан
Түмнҗирһл хатнаннь хөөнәс некәд, арвн хойр толһата маңһсин орн тал
йовҗ йовтл, өмнк зам деернь үнәр нег бух гөрәсн барун өврән теңгрт
тулһҗ, зүн өврән һазрт хатхгсн, һурвн җилә һазрас Г есрин замиг тордад
шилҗ, уулын чинән баасар дөрвн зүгтән баагсн зогсч бәәнә гинә. Геср
богд хан кицәҗ, зам хаҗиһәд зәәлв гинә. Тиигхлә, бух гөрәсн Г еср хааг
тәвл уга көөҗ. Билгин кер мөрн долан берә һазр һәрәдхлә, бух гөрәсн
арвн берә һазрт һәрәдҗ, һурвн зооһин һатцд күцхин тенд ирв гинә. Эн
хоорнд Геср хан билгин кер мөрнәннь җолаг татад, гедрг дәәрн ору*
эрднь оньт һучн цаһан сумарн харвв гинә. Харвгсн һучн цаһан сумнь
бух гөрәсни маңнан цаһан төөләр хаһн орад, барун хәврһиннь харлҗ
бәәгсн һазрар делв цокад һарв гинә. Тиигхлә, одак бух гөрәсн һурвн
далан усн цальгртл орклад, һурвн уулыг ташр дерлҗ унад үкв гинә.
Г еср богд хан билгин кер мөрән тенд оркн бун гүүҗ ирәд, бух гөрәсни
махиг кесг-кесгәр утлад, оһтрһун олн сәкүсн бүгддән, йилһгсн һурвн
өгү эгчдән әрүн тәкл өргҗ оркад, үлдсинь эврән зооглҗ авад, замдан
мордв гинә.
Түүнәсн цааран йовҗ йовтлнь, зам зуур нег даван деер маңһсин хойр
икр көвүн хөөни чинән чолуһар хонгин һазрас цоклцгсн, үкрин чинән
чолуһар үдин һазрас цоклцгсн, Гесриг кезә болв чиг нег өдр ирнә гиһәд,
харул харҗ бәәдг санҗ. Геср богд хан эврән бийән хатгсн хоҗһр тарха
көвүнд хүвлүләд, билгин кер мөрән хамута кер дааһнд хүвлһҗ оркад,
тедн хойрин хаҗуд ирәд:
- Ой, таанр ямр хаани харул зогсч бәәх чидл уга әмтнви? Би Төвдин
орнас иргсн билә. Төвдин орни Гесрин харул хәләҗ бәәгсн көвүд гидг
чини - үкрин чинән чолуһар сара һазрас нег негән билц цокад наадҗ
бәәнә. Тедни күчн чидл ик, таанрин күчн чидл баахн зөвәр җиг, гихләнь, маңһсин икр хойр көвүн:
- Чи хамаһас иргсн тарха хоҗһрви? Бидн хойриг күчн чидл уга гиҗ
хорнд күрх чини яһгсн ик сананви? Үкх хулһн миисин хошхнг долана
гидг эн. Түүнд чини ямр юмн бәәдг билә, бидн бас чадна, - гиһәд, хойр
тал һарад, сара һазрас үкрин чинән чолуһар авад нег-негән цокад оркхла, хоюлн доран билц тусад үкҗ одҗ гинә. Түүнәсн хоор Геср богд
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хан мөн бийдән тохрҗ авад, билгин кер мөрнь салькн хурдар кедүн сара
һазриг йовад оркхла, шулмин хүвлһән хойр хад зогсл уга «хав-хав»
гиһәд мөрглдгсн, зуур заминь бөглҗ бәәдг җиг гинэ. Геср богд хан:
- Ай, эгчиннь мини келгсн шулмин хүвлһән хойр хад эн бәәнә, гиһәд, яһх арһан туңһад олв гинә. Тиигәд билгин кер мөрән хүвлһҗ
хамута кер дааһн болһад, бийнь хүвлһҗ хатгсн му хоҗһр болв. Тиигәд
хойр хадын өмн ирәд:
- Ай, кенә хойр хад тиим ик сүртә бәәҗ бәәһәд, яһад му әәмтхә
өлгчн нохашң түргн «хав-хав» гиһәд бәәдг юмнви? Мана Төвдин һазрин
хад хонгин һазрас гетҗ бәәһәд, күмн ирхлә, негл «хав!» гиһәд, хавчад
алҗ оркдг билә. Эн хойр хад чини хатгсн надас әәһәд, өлгчн нохашң
«хав-хав!» гиһәд хуцҗ бәәдг юмн болву! - гиһәд, хәләһәд зогсч гинә.
Тиигхлэ, хойр хад:
- Эн хатгсн му хоҗһрин келгсн үг бас зөв. Бидн юунд эн күмиг хон
гин һазрас ирәд негл «хав!» гиһәд хавчад алх уга юмнви? - гиһәд, хойр
хад холҗад, хонгин һазр күрәд, эн хатгсн хоҗһр күмни өңгрхинь гетәд
зогсч оркҗ гинэ. Геср богд хан хойр хадыг хол болһад, билгин кер мөрән
«цав» гиҗ шавдад һарв гинэ. Арднь хойр хад Гесриг хавчҗ ална гиһәд,
хоорндан мөрглдәд, хамхрҗ, бутрҗ хоцрв гинә.
Тиигәд арвн үзгин эзн Геср хан маңһсин нутгин захар орад: «Ода
ямр юмн үзгдх болв?» - гиһәд, аҗглад йовҗ йовтл, нег күмн темәни
чинән чолуг нааран-цааран шивәд, зун цаһан темәг туугсн йовҗ йовна
гинэ. Геср богд хан:
- Ой, маңһсин темәч болл уга яһна? - гиһәд, үкрин чинән чолу атхад
хаҗуднь ирв гинә. Маңһсин темәч:
- Ай, нөкр, чи кен гидг күмн билә? - гихләнь Геср хан:
- Ай, темәч, намаг бас таньл уга бәәнү? Би шин иргсн маңһсин үкрч
эс ю? - гиҗ гинә. Маңһсин темәч:
- Чи тиим ю? Ода хоюлн цоклцад наадый! - гихләнь, Геср богд хан
цаадк санаһинь медәд:
- Җа, тана зөв. Ода би деегүр цокну, дораһур цокну? - гиһәд сурхла,
темәч:
- Би урдар деегүр цокий! Чи дарунь дораһур цок, - гиҗ келәд, темәни
чинән чолуһарн Геср хаани толһаднь цокад оркхла, Геср хан мөн доран
хүвләд, шаһан чинән күмн болҗ мөрнәннь нурһн деер наалдад, әрә әмән
авч хоцрв гинә. Темәч иигәд ухарҗ амҗл уга* ки деегүр цокад, һадцин*
һурвн хар толһаг ташр тесләд алдв гинэ. Тиигхлэ, Геср хан мөн бийдән
тохрад:
- Җа, темәч мини, ода мини селән биш ю? - гиҗ келәд, үкрин чинән
чолуһан авн, дораһур цокгсн бәәдл һарч бәәһәд, зүркнәни экнд буулһад
оркхла, темәч доран мууҗрн* унв гинэ. Тиигхлэ, Геср хан дарҗ авад:
- Арвн хойр толһата атхр хар маңһсин хот* хама бәәнә? Наадк зам
деернь ямр юмн бәәнә? - гиһәд сурхла, одак темәч:
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- Маңһсин хот нарн урһх зүгт өөрхн бәәнә. Наадк зам деернь теңгрт
күргсн көк даван бәәнә. Түүнд теңгрин күүкд харул зогсч бәәнә. Түүни
ца йиртмҗин шар даван бәәнә. Түүнд йиртмҗин күүкдиг бәрҗ ирәд, ха
рул тәвҗ оркгсн бәәнә. Түүни ца мана маңһсин хар даван бәәнә. Түүнд
маңһсин көвүд харул зогсч бәәнә. Тедниг яһхан теңгрин көвүн чи эврән
медх уга ю? - гиҗ келхләнь, Геср богд хан түүг алад, мордад, замдан орад йовв гинә. Тиигәд йовад, теңгрт күргсн көк даванд ирв гинә.
Теңгрин күүкд Гесриг үзәд:
- Ай, эн һазрт моһлцг толһата, хавтха тавгта күмн ишкдг уга билү?
Маңһс бидниг тиим күмн ирхлә, дорнь ал гигсн билә, эс гиҗ тер бидниг
ална гигсн билә. Ода бидн яһдг билә? Эн күмн аль богд болв? Яһҗ таний? - гиҗ ууляд дуудв гинә. Тиигхлә, Геср богд хан:
- Ава күүкд, бичгә ә, наар ир! Би арвн үзгин эзн Геср хан гидг би
билә. Таанр теңгрин күүкд бәәҗ бәәһәд яһгсн чини энви? - гихләнь,
теңгрин күүкд соңсад, ууляд:
- Бидн эк-эцкдән эркләд, чөлә авад, алтн делкә деер бууҗ наадҗ
йовтл, арвн хойр толһата атхр хар маңһс ирәд, бәрҗ авад, энд авч ирәд,
Геср хан кезә нег өдр күрч ирхлә, эн даванас давулл уга бәрҗ ал гиһәд,
маанрар харул тәвгсн билә. Ода яһдг билә? - гиһәд мөргҗ гинә. Тиигхлә,
Геср богд хан:
- Җа, тиим болхла, арвн хойр толһата атхр хар маңһсиг би алҗ өгсә.
Таанр надд ю өгхви? - гихләнь, теңгрин күүкд соңсад байрлҗ:
- Ай, ачта мергн богд, чамдан юуһан болв чиг өгий бидн. Арвн үзгин
эзн Геср богд хан мини, үүнәс цааран йовхла чини, йиртмҗин шар даван
бәәнә. Тер йиртмҗин күүкдт мөн эн үгән келәд һарч од. Түүни ца арвн
хойр толһата маңһсин даванд маңһсин күүкдәр харул тәвгсн бәәнә. Тер
даванд моһа шурһш уга модн хад бәәнә. Өдр, сөөг йилһхин арһ уга хав
хар будң манн татад бәәдг һазр. Түүнд герл гегән орулх нег эврән һал
һарх эрдньт шилән өгий, - гиһәд, мөргәд бәрҗ гинә. Геср хан:
- Ай, бирмн күүкд! Эн чини үнәр сән болв, - гиһәд, эврән һал һарх
эрдньт шилиг авч йовад, йиртмҗин шар даваг теңгрин күүкдин үгәр
келҗ һарад йовв гинә. Түүни ца маңһсин хар даванд күрв. Тиигәд өөдән
давшн һарий гихлә, үнәр өвсн модн өткн, өдр, сөнь медгдх уга, манн
түнн* харңһуд орань хама бәәхнь эс үзгдв гинә. Тиигәд арвн үзгин
эзн Геср богд хан билгин кер мөрнәсн бууҗ, олн сәкүсндән зальврн,
эврән һал һарх эрдньт шилән һарһад бәрәд оркхла, ик улан һал һарад,
тер маңһсин хар даваг бүслн шатав гинә. Тиигхлә, деернь бәәгсн одак
маңһсин көвүд тер кевәрн шатад үкҗ одҗ гинә.
Тиигәд арвн үзгин эзн Геср богд хан билгин кер мөрән унад, маңһсин
хар даваг давҗ, арвн хойр толһата атхр хар маңһсин хотын һаза күрч ирв
гинә. Эн маңһс төмр хораһан үлгрлш уга өндр бәргсн санҗ. Дотран орх
үүдн бәәтхә, батхн нисәд орх завср чиг угаһар бәргсн юмн санҗ. Тиигәд
Геср богд хан маңһсин төмр хораг төгәләд орҗ болмар һазр шинҗләд
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йовҗ йовад, үүлни деер һарһад бәргсн ор һагцхн герл орх цонҗ сарвчинь* медҗ авгсн бәәнә. Тиигәд билгин кер мөрндән:
- Ай, билгин кер мөрн мини, эн төмр хора дотр орҗ болх һагцхн
һазрнь - үүлни деер һарһад бәргсн ор һагцхн цонҗ сарвч чиг. Тер тухад
чи намаг төмр хоран деегүр авч һарад, тер ора деерк цонҗ сарвчарнь
орҗ, хотын дотр текин шаһа цеглгсн мет цев тус. Намаг авч орҗ эс чадхла чини, дөрвн туруһиг чини утлад, эмәл, хазаран үүрч хәрс би. Чамаг
авч ортл би унҗ хоцрхла, тер һазртан үкәд, махан нохад идүлс би, гихләнь, билгин кер мөрнь күлгшң күкрсәд, күмни келәр:
- Эвү әәх мет эзн богд мини, эн чини ямр хату зәрлгви? Иим-тиим
гиҗ юундан сана зовад бәәнә та? Би тани «җа!» гигсн һазрт, билә гигсн
уга эс билү? Ода та нүдән аняд, лавлс гиһәд бәрәд, батлс гиһәд суутн,
таниһан үүни деегүр авч һархан би эврән медий! - гиҗ гинә. Тиигхлә,
Геср богд хан:
- Җа, ода зөв! - гиҗ дөчн берә һазр хол һарад, зүн һарарн билгин кер
мөрнәннь җолаг делләнь ташр атхад, барун һарарн билгин кер мөрнәни
һуйиг дахулад, маляһар һурв дарҗ, хойр көлән чаңһ хавчад, маңһсин
төмр хора тал хәәкрн довтлв гинә. Билгин кер мөрнь дөчн берә һазрас
хагин цаһан ялмн мет «таг-таг» өсрҗ йовад, гент өөдән бухн тууляд,
оһтрһуд нисн һарад, одак орин һагцхн цонҗ сарвчар орхдан, текин
шаһа булг хотын дотр цев тусв гинә. Тиигәд арвн үзгин эзн Геср богд
хан билгин кер мөрән ачлад, оһтрһуд тәвәд, һарһад йовулҗ оркад, эврә
бийнь хүвлҗ, зун наста бадрч лам болад, хамг зер-зевән хүвлһәд, хойр
ааһ баахн һулвр болһад, билгин һурвн алд хар шор үлдән хүвлһҗ, һурвн
алд хар тайг болһв гинә. Тиигәд, Геср хан йовад, хотын шивә деер һарч
хәләхлә, эн йиртмҗлә үлгүрлш уга сәәхн ик цаһан гер бәәдг җиг. Зүн
барун хойр хасвч деернь маңһсин хүвлһән - хойр бүрүһин чинән ноха
күрклгсн кевтҗ бәәнә гинә. Тиигәд Геср богд хан Түмнҗирһл хатнан
түүни дотр бәәхиг медәд, зөрц ик дууһар:
- А! Эн ямр сәәхн хот билә? Эн йиртмҗиг эрггсн угатя яду бадрч зун
наста лам билэ би, деер Хурмстн теңгриг чиг үзлә би, дор Лустын ориг
чиг үзлә би. Арвн үзгин эзн Геср хан нег сәәхн хот бәәнә гилә, түүг эс
үзлә би. Арвн хойр толһата атхр хар манһсин нег сәәхн хот бәәнә гилә,
түүг эс үзлә би. Толһа хаҗигсн талан делм саҗлҗ йовсар бәәҗ, эн хойр
хотын негнднь учрву би. Ода одҗ эн хотын хан хатн хойриг үзәд медий!
- гиһәд, бөг-бөг алдад, бөкн хар тайган тог-тог тулад, зун наста бадрч
лам үүднднь күрхлә, одак зүн, барун хасвчд кевтгсн бүрүһин чинән хойр
хар ноха босн дәврҗ гинә. Тиигхлэ, эн зун наста бадрч лам һурвн алд
бөкн хар тайгарн:
- Гүр со и! - гиһәд, тог-тог гитл, хойр докад, маңһсин хүвлһән
хойр нохаг алҗ оркад, дәкн хойр докад, әм орулад, оңдан хойр бүрүһин
чинән номһн хар ноха болһад, бәәрнднь кевтүлҗ оркҗ гинә. Герт бәәгсн
Түмнҗирһл хатн һаза һаргсн Гесрин дууг соңсад, таньҗ оркад, босн
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гүүһәд, һарч ирәд хәләхлә, нег зун наста бадрч лам хасвчднь кевтгсн
маңһсин сүмсн хойр нохаһинь цокҗ алад, оңдан хойр нохаг дорнь засад
тәвҗ бәәхинь үзнә. Тиигәд баахн эндүрҗ бәәһәд:
- Ай, эн йиртмҗд Геср богд хаанаснь оңдан ямр иим ик сид күчтә
юмн бәәдг билә? Арвн үзгин эзн Геср богд хан мини һарцан* уга мөн.
Чи энд яһҗ күрәд ирв? Би чамаг үнн үзҗ бәәнү, худл үзҗ бәәнү? Чи на
маг бичгә иигҗ зова, - гиһәд, усн-цасн болад ууляд, өмнәснь мөлкәд
одхла, Геср богд хан чиг бийән бәрҗ чадл уга, мөн бийдән тохрад, уйрҗ
хәәләд, хоюлн золһад, теврлдн уульлдад кесг удан болҗ гинэ. Геср богд
хан иигәд хәәләд бәәхин хоорнд гент гегән ухан орад, гендгснән медҗ:
- Ай, бидн иигҗ ухан уга уульх ямр юмн болҗ бәәнә? Одак маңһс
чини медҗ ирвл, зовлң биш ю? Эм күмни үсн ут, ухан ахр гидг эн эс
ю? Тер маңһс чини хамаран йовв, маңһст ямр-ямр ид хүвлһән, арһ, сүв
бәәдгиг түргн надд келҗ өг, - гихләнь, Түмнҗирһл хатнд бас ухан орад:
- Ай, богд мини, арвн хойр толһата атхр хар маңһс үнәр үлгүр уга
кецү. Түүни күчн чидл дегд ик. Чи мини үкх маһд уга, мини бийәр чи
дутх юмн биш, эрткн гедргән хәр, - гиҗ гинэ. Тиигхлэ, Геср богд хан:
- Эвү Түмнҗирһл хатн мини, арвн хойр толһата атхр хар маңһсиг
дорацул гиҗ келл уга, әмән авад эрткн гедргэн хэр гигсн чини яһгсн
өөд уга үгви? Арвн хойр толһата маңһст чамаһан булалһҗ оркад, Зам
бутивин эзн Геср хан гиҗ худлар дуурсч* йовну би? Тер диилхлэ - ча
маг мини авсарн автха, би диилхлэ - чамаһан авч хэрнэ. Эн хойрин
негн болтха, оңдан үг бичгэ кел. Ода ямр арһ бәәнә? - гиҗ келдг санҗ.
Тиигхлэ, Түмнҗирһл хатн:
- А, богд мини, тана бас зөв. Тер му нүүлт маңһсин йовдлыг би бас
сэн медх уга. Намаг энд хойр нохаһарн хәләлһәд һазаран һарһгсн уга.
Оһтр көк луусан унад, өрүн эрт гөрәлхәр һарад, асхн ора олн әмтни мах
ачад хәрҗ ирдг билә. Герт дәәсн күмн ирсиг медвл, оһтр көк лууснь
күрл болд уудан «таш-таш» кемләд хуурһслҗ, дөрвн көләрн һазр чавчҗ
ирдг. Ода яһхан теңгрин көвүн эврән медгтн! - гихлә, Геср богд хан таалад, мишәҗ бәәһәд, Түмнҗирһл хатниһан нег талын гиҗгнь дәәктә, нег
талын гиҗгнь дәәк уга сәәхн самлснинь үзәд:
- Ай, Түмнҗирһл хатн мини, чи барун талын гиҗгән самлад иим
сәәхн бәәлһгсн бәәтл, зүн талын гиҗгән юунд самлҗ засл* уга дәәктә
оркгснви? Эн чини ямр учртави? - гиҗ сурхлань, Түмнҗирһл хатн:
- Барун талын гиҗгән цевр самлсн мини болхла - Геср богд хан кезэ
нег өдр күрч ирэд, арвн хойр толһата маңһсиг дорацулад, сар эдл герлтэ
йовхин белг билә. Зүн талын гиҗгән дәәктә оркгсн мини болхла - арвн
хойр толһата атхр хар маңһс кезэ нег өдр эн дәәк әдл оралдн үктхә гигсн
му белг билэ. Би энд ирхәсн өмн деер мөргәд, иим угтвр авгсн билэ, гиҗ гинэ. Тиигхлэ, Геср хан:
- А! Дегд сән болҗ, ик сэн йорин белг авгсн бәәнә чи. Ода тер
нүүлт маңһсин әмн сүмсн хама бәәнә, чи нег арһ кеһәд ол, - гихләнь,
Түмнҗирһл хатн:
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- Җа, би түүни әмн сүмсн хама бәәхиг нег арһ һардад медҗ авса.
Тиигтл, та нег далд һазрт бултад бәәҗ бәәгтн. Тер ирмгцән* чамаг
медҗ оркна. Тер тухад би чамаг һулмтын дор нүк малтад манҗ* оркса.
Һалын уурт чамаг олҗ медх уга юм, - гиһәд келҗ оркад, Түмнҗирһл
хатн һулмтыннь дор йисн тоха гүн нүк малтад, Гесриг дотнонь* орулад,
деерәснь хавтха цаһан чолуһар дарв. Түүни деегүр нег бөст маани зурад бүркҗ тальвв. Түүни деер хәәстә ус тәвәд, дерсәр бүркҗ шора цацв.
Түүни деер элдв зүүлин өвс, мод тәвәд, түүни деер йисн өңгин шовуни өдиг хатхад манҗ оркв гинә. Нарн орхин алднд арвн хойр толһата
атхр хар маңһс оһтр көк луустан олн буһин мах ачад күрәд ирхлә, оһтр
көк лууснь уудан кемләд, хуурһслад, дөрвн көлән селәд чавчад, герт
өөрткгсн уга санҗ. Тиигхлә, маңһс:
- Герт дәәсн орҗ иргсн болву? - гиһәд, хойр нохаһан аҗглхла, юмн
медгдх уга, сәәхн номһн хасвчдан кевтҗ бәәнә. Тиигәд: «Ямр му йорин
җиг оршв?» - гиһәд, баахн сеҗг авад:
- Ой, Түмнҗирһл хатн мини, герт бәәнү чи? Ямр цогц хорхан үнр
һарад, мини көк луус җигшәд, эргәд бәәнә? Одак ховч шар бичгиг мини
өгәд орк. Хорта дәәсн му Геср иргсн янзта. Тер бичгиг мини экнр күмни
аарцг дооһур* бичгә һарһ, нохан толһа дооһур бичгә һарһ, бичгин мини
белг бузртҗ одна. Бийиннь толһа деегүр зөв һурв эргүләд, барун үүдәр
һарһҗ ас, - гиһәд бәрклхлә, Түмнҗирһл хатн соңсад:
- Җа, бәәнә би. Эн өдр тиим юмн медгдгсн уга, - гиҗ хәрү хәәкрн
келн босад, одак ховч шар бичгинь авад, үмдән* тәәләд, аарцг дооһурн
һарһад, зүн үүдәр гүүҗ һарад, нохан толһа дооһур дамҗулад өгәд оркҗ
гинә. Арвн хойр толһата атхр хар маңһс әәһәд сандрсндан үүгинь болһасн
уга җиг. Тиигәд луус деерәсн ховч шар бичгән тосч авн белг татхла:
- Арвн үзгин Геср ирлә. Ода нүкн дотр бәәнә, нүкни деернь цаһан
хад бәәнә, хадын деер дала бәәнә, дала деер шавр уул бәәнә, уулын деер
зүсн-зүүлин өвсн, модн бәәнә, модни деер йисн зүүлин шовун доңһдад
бәәҗ бәәнә, - гиҗ белг тусч гинә. Тиигхлә, арвн хойр толһата атхр хар
маңһс эс тәәлҗ чадад, толһань эргснд уурлад:
- Ай, эн ховч шар бичг удан болҗ цагнь дүүрәд, юм медхән уургсн
санҗ. Күмни деер хад, хадын деер дала, далан деер уул, уулын деер
модн, модни деер шовун бәәхлә, үкгсн күмн болхас биш әмд күмн яһҗ
болна? Үүг цааран һалд хайҗ орк! Гесн мини өлсәд, бий мини баахн
тав уга бәәнә. Надд иддг юм түргн кеҗ өг, - гиҗ ховч шар бичгән шуулад, оһтр көк луусасн бууһад, гертән орҗ гинә. Тиигхлә, Түмнҗирһл
хатн түргн көдләд, үкгсн күмни махар ик буда кеҗ оркв гинә. Арвн хойр
толһата атхр хар маңһс цадтлан идәд, ууҗ авад, босад, орндан орад унтҗ
гинә. Түмнҗирһл хатн сәәхн янз һарад, өвртнь орад, элдв зүүләр эркләд
наадҗ бәәһәд:
- Ай, мергн баатр мини, сән залу мини, арвн үзгин эзн Геср хааг му
гиһәд, арвн хойр толһата маңһс чамаг сән гиһәд, эн нутгт ирлэ би. Чи
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намаг сәәхн гиһәд, эврэннь урдк хойр сээхн хатнан мууха гиһәд, идҗ
оркад, намаг авһа кеҗ авла чи. Ода би эн герт чини сууһад иим удан
болв. Эн хотын чини үүдн хама бээхинь бас медх уга. Чи һарад йовхла,
би герт һагцарн хоцрна. Тиигҗ бәәтл, нүүлт Геср күрч ирэд, намаг алх
болхла, би яһҗ һарч зулад, чамаг олҗ кел орулхви? - гихләнь, арвн хойр
толһата маңһс:
- Түмнҗирһл хатн мини, чини эн үг чини бас зөв, - гиһәд, - ха-ха! гиҗ инәһәд, бийдән хашад теврҗ авад, хойр хурһндан зүүсн хойр сәәхн
алтн билцгән һарһад:
- Мә, эн хойр алтн билцгиг ав. Негинь барун чигчхә хурһндан
зүүһәд һархла чини - хотын мини үүдн эврән неегднә. Негинь орхдан
зүн чигчхә хурһндан зүүхлә чини - хотын мини үүдн эврән хаагдна. Би
өмәрән одна гиһәд хөөш* йовдг билә, - гиҗ дөрвн зүгт йовхан тоолн
келҗ оркв гинә. Тиигхлә, Түмнҗирһл хатн байрлад, хойр алтн билцгинь
авад зүүҗ оркад:
- Җа, сән залу мини, ода би негт чамд бийән тушаҗ, эр эм хойр болгснас хоор би чини әмд бээх, чини сэн болхиг боддгас* биш, Гесрин сэн
болхиг бодх уга. Би Гесрин нөкр авһа болад бәәҗ бәәгсн цагт тер бийдэн
бээгсн рид хүвлһәнән надд сәәхн келҗ өгдг билэ. Тер тухад би Гесрин
хүвлһәниг тоолн келҗ чадна. Чини хүвлһән Гесрин хүвлһәнәс ямр болв?
Кезэ нег өдр Геср күрәд ирхлә, чи яһҗ диилхви? Чини хүвлһән ямринь
би медх уга. Надд келҗ өг, хоюлн эн асхн нег сээхн зоог делгэд хоный!
- гиҗ эрклдг җиг. Тиигхлэ, арвн хойр толһата атхр хар маңһс:
- Җа, Түмнҗирһл хатн мини, би чамд келҗ өгсә! Чини тер арвн
зүгин эзн Геср хан надд күч күрх уга. Мини рид хүвлһән туң ик. Надд
болхла - тоолш уга олн сүмсн бәәнә. Тер сүмсиг цуһаринь алад дүүрхлә,
би бас Гесрин чинән тавн күмни күчтә теңцнә би. Тер то уга олн сүмсиг
мини олад алҗ чадх уга болхла, тер му Геср мини чигчхә хурһнд бас күч
күрх уга. Миңһн Геср ирв чиг, мини һарт үкнә. Чи мини юунасн әәһәд
бәәхви? - гидг җиг. Тиигхлэ, Түмнҗирһл хатн улм шунхарад*:
- Җа, үнәр чини келгсн зөв. Чамд ямр-ямр сүмсн бәәнә? Оңдан ямр
рид-сид бәәнә? Ода тер олн сүмсн чини хама-хама бәәнә? Надд сээхн
келәд өгх уга яһгсн му саната залуви чи! Авгсн авалясн нууһад бәәдг юн
бәәнә? - гихләнь, маңһс:
- Җа, болна, би сәәхн келҗ өгсә! Эн мини герәс өмн зүгт нег һурвн
өңгин ик дала бәәнә. Тер далан көвәд хар бух цаһан бух хойр мөрглдҗ
бәәнә. Хар бухнь - мини сүмсн, цаһан бухнь - Гесрин сүмсн. Тер хойр
өдртән мөрглдәд, үдин өмн хар бух диилҗ, үдин хөөн цаһан бух диилнә.
Эн ашндан Геср диилнә гигсн му йор болву? Түүг мини алхла, намаг алх
маһд уга, түүнәс наар намаг яһҗ чиг алҗ чадх уга. Тер зүн бийд һурвн
дала бәәнә. Түүни көвәд тавн давхр өткн хулсн бәәнә. Үдин халунд
түүни дотрас һурвн зеерн һарч ирәд, далаһас ус ууна. Тер цагт дундк
хо улан зеерни маңнан цаһанарнь хаһад алҗ оркад, гесинь уудлхла, нег
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алтн хәәрцг һарна. Алтн хәәрцг дотр һурвн цаһан өндгн бәәнә. Тер һурвн
өндгиг һазрт гүн нүк малтад, манад, ки һарһл уга алхла, тиигәд намаг
алх маһд. Түүнәс нааһур чадх уга, - гихләнь, Түмнҗирһл хатн:
- Ой, баатр залу мини, яһгсн сән юмнви? Оңдан юн бәәнә? Тиигәд
яһна? - гихләнь, арвн хойр толһата атхр хар маңһс:
- Тер хөөт зүгт йовхла, һурвн сәәхн зандн модн бәәнә. Тер һурвн
зандн модни ора деер мини һурвн дү окн бәәнә. Тер һурвнд неҗәһәдәр*
һурвн лоңх* ик хар хорха бәәнә. Тер олн хорха - мини сүмсн, тер һурвн
окн - мини сүмсн, тер һурвн зандн модн - мини сүмсн билэ. Тер зандн
модн хуһрхла, күм алҗ бәәхшң цусн һарна. Эн һурвн зандн модыг малтҗ
хаяд, тедниг алхла, тиигәд надд күч күрх маһд гихләнь, Түмнҗирһл хатн:
- Тиим болхла, чи үнәр кецү җиг. Оңдан юн бәәнә? - гихләнь, арвн
хойр толһата атхр хар маңһс улм көөрәд:
- Ой, оңдан бас дала. Тер барун тал йовхла чини, түмн цаһан адун
бәәнә. Түмн цаһан адун дотр хун цаһан мөрн бәәнә. Эн хун цаһан мөрн
болхла - мини сүмсн билә. Түүг күцәд бәрҗ чадх юмн эн Замбутив
деер бәәх уга, эн цаһан мөриг мини яһҗ ална тер? Түүнәс цааран йов
хла, түмн улан зеерд адун бәәнә. Түүни дотр нег цух* улан зеерд мөрн
бәәнә. Тер болхла - мини сүмсн, тер улан зеерд мөриг яһҗ ална? Түүни
ца бийд түмн хар адун бәәнә. Түүни дотр бек хар мөрн бәәнә. Тер хар
мөриг алхла - болна. Эн һурвн адуни эзн - мини өгү эгч - нег сояһан
теңгрт күргәд, нег сояһан һазрт күргәд, нег көкән ардан хаяд, нег көкән
өмнән көдс хайгсн бәәнә. Эн хүвлһән эгчд мини - би төргснәс наар надд
үзүләд уга нег бодң хорхави? Бас нег сүмсн мини тер билэ. Тер хойриг мини алхла - намаг ална. Эн бүгдиг цуһаринь дарад иргсни хөөн би
тиигэд тер цагт чини тер му Гесршң тавн баатрин күчн бәәнә, - гихләнь,
Түмнҗирһл хатн чееҗлҗ авад:
- Җа, сүмсән келәд дүүргсн болхла, Геср та хойринкин хүвлһн икви?
- гихләнь, арвн хойр толһата атхр хар маңһс бас көөрәд:
- Ода мини бийд нег нууц әмн сүмсн бәәнә. Үүг чи ямр юмнд чиг
келҗ болх уга. Намаг унтгснас хоор барун хамрин нүкнәс мини эркән
чинән алтн арваха* һарч ирәд, барун ээм деер мини наадҗ йовдг билә.
Зүн хамрин нүкнәс мини бичкн алтн аралҗн һарч, зүн ээм деер мини
наадҗ йовдг билэ. Тер хойр - мини әмн һол сүмсн билә. Эн хойриг алв
чиг, юмн болх уга билэ, цань бас нег сән бөкин дүңгә оралдҗ бәәһәд үкх
би. Җа, тиигэд намаг алв чиг, цань ах лам мини бәәнә, эк мини бәәнә,
һагц окн һаргсн мини бәәнә. Тер һурвулниг* мини яһҗ ална? Кервә тед
ниг мини алдг болхла, тедн бас мини бий болҗ бәәһәд, оралдад үкх юмн.
Тиигхлэ, би чохм үрн-үндс уга хумхарҗ үкгсн мини эн бүкнд тер му
Геср күч күрх юм биш. Җа! Бийдән бәәгсн хүвлһәһән келәд дуусв, - гиҗ
гинэ. Тиигхлэ, Түмнҗирһл хатн:
- Җа! Баатр сэн эр мини, ода күсл бах мини ханв. Чамта учргсн мини
үнәр сәәхн йөрәл бәәнә, - гихләнь, арвн хойр толһата атхр хар маңһс:
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- Ха-ха, чини келгсн үнәр зөв, - гиҗ байрлад кевтв гинэ. Тиигэд
маңһдуртнь маңһс өрүн эрт босад, цәәһән ууҗ авад:
- Җа, ода би өмәрән йовад ирсә, - гиҗ келәд, оһтр көк луусан унҗ
авад, һарад хөөшән* йовад өгв гинә. Тиигәд Түмнҗирһл хатн одак нег
алтн билцгэн барун чигчхә хурһндан зүүһәд, хотын үүдиг нееҗ, маңһсиг
мордулад йовулҗ оркад, дәкн нег алтн билцгән зүн чигчхә хурһндан
зүүһәд, хотын үүдиг хааһад, гертән орҗ ирәд, һулмтан малтҗ секәд,
манҗ оркгсн Геср богд хаанан татад һарһҗ гинә. Тиигхлэ, Геср богд хан
һарч ирн:
- Җа, ямр хонв? Маңһс ирәд йовву? Ямр юм кев чи, ямр-ямр нууц
үгинь авв чи? Хурдн келҗ өг, эн нүкнд би удан бәәҗ чаддг уга санҗ би,
- гихләнь, Түмнҗирһл хатн:
- Ик сән хонв би, ик олн нууц үгинь меклҗ авв би. Цугинь чамд
келҗ өгсә! Дәкәд яһхан теңгрин көвүн чи эврән мед. Җа, иим-иим олн
сүмстә, иим-иим олн чидлтә санҗ. Түүни ца бийднь эн хотын үүднд
хойр түлкүринь авла. Эн хойр алтн түлкүриг авад зүүһәд һархла чини,
үүдн эврән тәәлрдг санҗ. Үүг авад, һарад йовҗ үүлән бүтә, - гиһәд, хойр
алтн түлкүрән өгч гинә. Тиигхлэ, Геср богд хан байрлад:
- Җа, ода һәәвһә, эрткн йовҗ үүлән бүтәсә, - гиһәд, билгин кер
мөрән оһтрһуһас буулһҗ унҗ авад, дәәни хуйг, зевсг, нум суман агсч,
барун чигчхә хурһндан нег алтн билцгән зүүһәд, хотын үүдиг нееҗ
һарад йовв гинә. Тиигәд өмәрән хәләһәд йовхла, одак келгсн йосар, үнәр
нег һурвн өңгин далан көвәд хар цаһан хойр бух мөрглдгсн бәәдг санҗ.
Цаһан бух баахн күчн баһдад, өмнк хойр көлән сөгдҗ бачмдад, хойр
хамрин нүкнәснь цаһан көөсн цахрҗ бәәнә гинә. Хар бух хәрнь күчркҗ,
деерәснь улм күчтә оольҗ бәәнә гинә. Эн бәәдлиг Геср богд хан үзәд,
тесч чадл уга килңнәд:
- Мини сәкүсн бүкнтә хальдгсн бүкн үндснь тасрхта! - гиһәд, нум
саадган авад, харвад оркхла, одак хар бухин һал маңнаһарнь орад, хойр
сүүләрнь һарад одҗ гинә. Хар бух түүндән му дун һарад үкв гинә. Цаһан
бух доран бор эрән харцхд хүвләд, оһтрһу һарад нисәд одв гинә. Тиигхлә,
одак һурвн өңгин дала гент давлһан үүсәд* оһтрһуд тулгсн үйрин* усн
болҗ, Геср өөд күрҗңнн урсад ирв гинә. Геср богд хан сандрад, билгин
кер мөрәрн маңһсин хот тал зулад, үүднднь күрч ирәд, ардан хәләхлә,
күцәд ирҗ йовна гинә. Тиигәд амҗн* зүн чигчхә хурһндан бәәгсн алтн
билцгән үзүләд, үүдәр орад, хааһад авч гинә. Одак ик үйрин усн төмр
хоран һаза ирәд ордг йосн уга болхар гедргән хәрҗ гинә. Тиигәд Геср
богд хан Түмнҗирһл хатндан:
- Тер му хар бухиг алв би. Түүни тер һурвн өңгин далань үйрләд, на
маг көөҗ усн һалвд орулҗ эс чадв. Тиигәд цаар йовҗ чадгсн уга, - гиҗ
келәд, тер үддән хоюлн сәәхн нәәрлн суув гинә. Асхн орань Геср богд
хан нүкндән орҗ кевтгснәс хоор арвн хойр толһата атхр хар маңһс күрч
ирәд:
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- А! Җигтә юмн, эн өдр толһа мини гент баахн дүңнҗ өвдҗ бәәнә,
- гиҗ келәд, орндан орҗ унтв гинә. Тиигәд маңһдур өрүһәрнь маңһс үг,
дун уга босад, цәәһән ууҗ авад:
- Җа, эн өдр зүүншән* нег йовад ирсә, - гиҗ һарад, баруншан* мордад йовҗ одв гинә. Геср богд хан билгин кер мөрән унад зүүнш мордв
гинә. Тиигәд һал үдин халунд тавн давхр өткн хулсиг дарҗ өңгрәд,
һурвн далан көвәд күрәд ирхлә, үнәр һурвн зеерн ус ууҗ бәәгсн санҗ.
Дундкнь - маңнадан цаһан төөлтә хо улан зеерн санҗ гинә. Геср хан нум
саадган авад, тер хо улан зеерни маңнан цаһан төөләрнь харвад оркхла,
доран үкҗ гинә. Тиигәд Геср богд хан деернь күрч ирәд, һурвн алд шор
үлдәрн гесинь хаһлхла, дотраснь үнәр нег алтн хәәрцг һарч иргсн санҗ.
Тиигәд тер алтн хәәрцгин дотр бәәгсн һурвн цаһан өндгиг авад, гүн нүк
малтад, манад, ки һарһл уга алҗ оркв гинә. Түүнәс хоор Геср богд хан:
«Ода тер хөөт зүгт йовхла, һурвн зандн модни ора деер һурвн окн бәәнә
гигсн билә», - гиҗ бодад, хөөт зүгт күрәд ирхлә, үнәр һурвн зандн мод
ни ора деер, орчлңд уга үзсклңтә сәәхн һурвн дагни сууснь үзгддг җиг.
Тиигәд Геср богд хан бийән хүвлһҗ, нег ке сәәхн залу болҗ авад, һурвн
зандн модни дор ирәд:
- Би Төвдин орнас иргсн күмн билә. Тер Төвдин орнд ик олн сәәхн
дагни бәәнә. Тедн өдр болһн Замбутив деер эргн йовҗ сәәхн цецг
түүһәд, цецгин хора дотр тиим сәәхн җирһлтә бәәдг җиг. Эн маңһсин
орни һурвн дагни иим сәәхн үзсклңтә, тиим сәәхн өңгтә бәәҗ бәәһәд,
шаазһа шовун биш, модни ора деер өдртән яһҗ тесәд сууҗ бәәх юмнви?
- гиҗ келгсн болҗ бәәһәд, һурвн зандн модни үндсинь малтад, түлкәд
унһаҗ оркдг җиг. Тиигхлә, эн һурвн зандн моднас ик улан цусн һарад,
һол болад урсч гинә. Тиигәд одак һурвн дагниг чавчад алад, түүни һарт
бәәгсн маңһсин сүмсн - һурвн лоңх хорхаг алад, түүмрдҗ оркад, гедргән
эргҗ иргсн санҗ. Тиигәд одак Түмнҗирһл хатн бәәгсн маңһсин өргәдк
малтҗ оркгсн һулмтын дорк нүкн дотран орад бәәҗ бәәтл, нарн орхин
алднд арвн хойр толһата атхр хар маңһс гертән хәрҗ ирәд, Түмнҗирһл
хатндан:
- Ай, эн өдр мини толһа үнәр ик өвдв, ямр му йорви? Иигәд бәәхлә, би
яһҗ әмд йовна? - гиҗ келәд, орндан орад унтв гинә. Тиигәд маңһдуртнь
босад йовх болгснд, Түмнҗирһл хатн:
- Чи толһа мини өвдҗ бәәнә гиҗ бәәһәд, гертән нег өдр бәәһәд,
амрлт авх уга йовад бәәдг юн болв? Чамд ямр юмн дутҗ бәәнә? Алвт
нутг чини иим олн. Ю гиһәд өдр болһн йовад бәәнә чи? Тиим ик хурагсн
идштә бәәҗ бәәһәд бас күрх уга ю? - гихләнь, арвн хойр толһата атхр
хар маңһс:
- Ай, сәәхн хатн мини, би өдр болһн гөрәлх уга болх уга. Энд ху
рагсн олн әмтни махн ик болҗ - нег өдр күрнә. Дәкәд би асхн, өрүнд
юуһан идх билә? Би өдрт һарад Замбутив деер йовхларн, үүлн әдл түмн
бумиг идәд, әрә цадад ирдг билә. Чи мини амһулң сәәхн гертән сууҗ
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бә. Эн өдр нег баруншан йовад ирсә, - гиҗ келәд, зүүншән мордад йовв
гинә.
Түүнәс хоор Геср богд хан маңһс йовсиг медәд, нүкн дотрасн һарч
ирәд, Түмнҗирһл хатндан:
- Ай, тер маңһсин нег кецү хүвлһән эгч баруншан бәәнә гигсн эс
билү? Эн өдр би нег арһ кеһәд алад ирсә, - гиҗ келәд, баруншан мор
дад йовв гинэ. Тиигэд йовад, нег уулын ора деер һарад хәләхлә, һадцин
нүүрин нег ик хадын нүкни амнд үнәр нег цал буурл эмгн дорд сояһан
теңгрт тулһҗ, деед сояһан алтн делкэд хадгсн, хойр көкән хойр ээм
деегүрн давулҗ хаяд, бөөсән түүһәд идгсн сууна гинэ. Геср богд хан
ода яһҗ алхан бодад хәләҗ бәәтл, тер арвн хойр толһата маңһсин эгчнь
гент нег бодь гөрәсн болҗ хүврәд, босад, гүүһәд йовҗ оддг җиг. Тиигәд
ардаснь мөрдәд йовад, нег һазрт күрәд ирхлә, көк девән өвсн деер тогляд наадгсн бәәнә гинэ. Геср богд хан гетҗ ирәд, тер арвн хойр толһата
маңһсин эгч бодь гөрәсиг харвад, ораһарнь орулад, оһтр сүүләрнь һарһад
оркхла, тер гөрәсн доран киисч босад, дәкн суман авад зулад йовҗ одв
гинэ. Геср богд хан билгин кер мөрәрн ардаснь көөһәд, күцәд ирҗ йовхла, одак ик хадын нүкәрн зулҗ орад, йисн давхр чолун үүдән хааҗ оркв
гинэ. Геср богд хан тер йисн давхр чолун үүдинь хурш болд сүкәрн цум
цокҗ эвдҗ орад ирхлэ, одак цал буурл эмгн әрә әмтә өндәҗ сууһад:
- А, Геср богд хан надта урдын өшән уга эс билү? Көгшн эмиг мини
өг, - гиҗ мөргв гинэ. Тиигхлэ, Геср хан:
- Тер маңһс дүүдән төргснәс наар үзүләд уга түүни әмн сүмсн бодң
хорхаг һарһҗ өг! Түүнәс наар әмн чини уга, - гихләнь, цал буурл маңһс
эмгн арһ уга далдан бәәгсн алтн хәәрцгтә бодң хорхаһан һарһҗ өгв
гинэ. Геср богд хан маңһсин сүмсн бодң хорхаг авч алад, маңһс эмгнәс
шаагдгсн суман татҗ авхла, гес-гүзәнь хаһрҗ доран үкв гинэ. Тер ха
дын нүкинь түүмрдҗ оркад, Геср хәрҗ ирв гинэ. Тиигэд Геср богд хан
бийән тер маңһсин хүвлһән эгчднь хүвлҗ авад, йовад, түмн цаһан адуни захд ирҗ, хун цаһан мөриг дуудхлань, одак арвн хойр толһата атхр
хар маңһсин сүмсн - хун цаһан мөрн - нисәд күрәд ирв гинэ. Тиигхлә,
Геср богд хан йисн салата төмр урхан авн, маңһсин сүмсн цаһан мөрни
нәрн күзүнднь орулад, татад боогдулҗ алв гинә. Түүни ца бәәгсн түмн
улан зеерд адуни дотр бәәгсн цух улан зеерд мөрн, түмн хар адуни дотр
бәәгсн бек хар мөриг бас эн метәр меклн бәрҗ алв гинэ. Тиигэд арвн
зүгин эзн Геср богд хан эргәд, маңһсин герт күрч ирәд, Түмнҗирһл хатнаннь малтҗ оркгсн нүкн дотр орад кевтәд бәәв гинә. Нарн орхин алднд
арвн хойр толһата атхр хар маңһс оһтр көк луусиннь дел теврәд әрә тогтад күрч ирәд:
- Йо, эн өдр би түрхин мууһар түрҗ, зовхин мууһар зовв. Ода мини
толһа өвддг улм кецү болв. Үүг засч чадх юмн бәәдг болву? Йо-йох,
толһа мини, - гиҗ гертән орҗ ирн, көлврн кевтҗ, харҗңнн унтв гинә.
Тиигҗ бәәтл, арвн хойр толһата атхр хар маңһсин барун хамрин нүкнәс
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эркән чинән бүдүн арваха һарч ирәд, барун ээм деернь гүлм* татад, наадад бәәв гинә. Зүн хамрин нүкнәснь чигчхән чинән аралҗн һарч ирәд,
зүн ээм деернь гүлм татад, наадад бәәв гинә. Эн бәәдлиг Түмнҗирһл
хатн үзәд:
- Җа, эн нүүлт маңһсин цагнь болҗ, үклин даван деерән иргсн бәәнә,
- гиҗ босад, һалан икәр түлҗ оркад, нүкн дотр бәәгсн Геср богд хааныг һарһҗ оркв гинә. Геср богд хан нүкн дотрасн һарч ирәд, арвн хойр
толһата атхр хар маңһсин барун зүн хойр ээм деернь наадҗ бәәгсн арва
ха аралҗн хойриг тер гүлмднь орулад, бәрҗ авад, һалд хайҗ, түүмрдҗ
оркв гинә. Тиигхлэ, арвн хойр толһата атхр хар маңһсин харҗңнхнь
зогсч, әмн шир уга болн унтв гинә. Эн хоорнд арвн зүгин эзн Геср богд
хан арвн хойр алд эрднь цаһан үлдән суһлҗ авад, эн маңһсин арвн негн
салан толһаһинь чавчҗ хаяд, дундк һол бүдүн толһаһинь чавчн гиҗ
бәәхлә, арвн хойр толһата атхр хар маңһс чочад, серҗ ирәд:
- Ой, арвн зүгин эзн Геср хан, чи намаг баахн гендүләд оркгсн бәәнә.
Ода чи бидн хойрт урд төрлин өшән бәәгсн биш, чини экнриг би булаҗ
авч иргсн биш, эврән ирлә. Ода экнрән ав, намаг бичгә ал, тиигәд хоюлн
ах дү бәрлдий! Үвлин цагт мини һазр дулан, хоюлн энд дулан үвлзий!
Зуни цагт тана һазр серүн, тенд хоюлн зусий! Тиигәд эн Замбутивиг хо
юлн эзлн суй! - гихләнь, Геср богд хан соңсад:
- А, чини үгд худл уга, бас зөв, - гиһәд, хәләһәд зогсч бәәтлнь,
Түмнҗирһл хатн:
- Ай, Геср богд хан мини, эн нүүлт маңһсин үгд бас иткнү чи? Түргн
чавчад алх уга болвл, үүни бүк цогцнь ширм цө болад хүврҗ одна. Тер
цагт чамд ямр чиг арһ уга, тегәд бийән дәәлүлнә чи, - гиҗ бәрклхләнь,
Геср богд хан сандрад, одак үлдгсн һагц бүдүн толһаһинь чавчхла,
үлднь даагсн уга җиг. Дәкәд сандрад сүүһәрнь тәвхлә, бас дааҗ оркгсн
уга җиг. Тиигәд арһан барад нимгн цәвәрнь тәвхлә, тиигәд үлднь нимгн
цәвәрнь орҗ, гесинь хаһ татҗ оркв гинә. Түүнәс хооран әрә гиҗ одак
үлдгсн һол толһаг чавчҗ хаяд алв гинә. Тиигәд Геср богд хан маңһсин
гер хотыг түүмрдҗ оркад, бийән арвн хойр толһата маңһсин дүрд хүвлҗ
авад, маңһсин оһтр көк луусиг унҗ авад, Түмнҗирһл хаттаһан хоюлн
йовад, арвн хойр толһата атхр хар маңһсин ах ламин герт күрч ирв гинә.
Тиигхлә, ах ламнь: «Маңһс дү мини надд шин бериг мөргүләд ирҗ йов
на», - гиҗ бодад, байрлад, тосад һарад ирхләнь, арвн зүгин эзн Геср
богд хан арвн хойр алд эрднь цаһан үлдәрн эн ламин гесиг хаһ татҗ
алв гинә. Эн метәр арвн хойр толһата атхр хар маңһсин эк болн окн дү
һарсиг бас меклҗ алв гинә. Иигәд арвн зүгин эзн Геср богд хан арвн
хойр толһата атхр хар маңһсиг алҗ, үр-үндсинь таслн, Түмнҗирһл хатан
авад, Шарһолын көвәдән эргҗ ирәд, амрн суув гинә.
Келгснь: Бортал хотын Сенгә.
Эмкдкгснь: Кө. Нимә.
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Арвн харин үндсиг таслн төргсн, арвн цаһаниг делгрүлн төргсн, арвн
үзгин эзн болгсн ачта мергн Геср хан алдр ик ар ик нутгтан амһулң сәәхн
җирһн сууҗ бәәтл, Чотң хан харал бүтәҗ. Нег ааһ уснд шиңгәһәд, түүгән
Гесрин үкрч өвгәр Гесрин хасвч эркни шиирт тәвүлҗ гинә. Тиигәд тер
үкрч өвгнд Чотң келгснь:
- Чи хәрхләрн, Арлһо хатнд: «Эн өдр зун үкр йовҗ одв», - гиһәд
келҗ орк, - гиҗ даалһв гинә.
Үкрч өвгн асхнднь үкрән тууҗ ирәд, Гесрин Арлһо хатнд:
- Эн өдр зун үкр йовҗ одв, - гиҗ келв. Арлһо хатн соңсад, хәрүднь:
- Үлдгсн дөрвн зун үкр чиг бас күрч оркна, - гив.
Маңһдуртнь Чотң бас одак үкрчд:
- Асхндан хәрхләрн, Арлһо хатнд: «Эн өдр бас зун үкр йовҗ одв»,
- гиһәд келҗ орк, - гив. Үкрч асхнднь үкрән тууҗ ирәд, Арлһо хатнд:
- Эн өдр бас зун үкр йовҗ одв, - гиҗ келхлә, Арлһо хатн хәрүднь:
- Үлдгсн һурвн зун үкр чиг күрч оркна, - гив.
Түүни маңһдурт Чотң үкрчд бас:
- «Эн өдр бас зун үкр йовҗ одв», - гиҗ Арлһо хатнд одҗ кел, гигснд, үкрч асхнднь үкрән тууҗ ирәд, Арлһо хатнд:
- Эн өдр бас зун үкр йовҗ одв, - гигснд, Арлһо хатн соңсад, сандрҗ:
- Иигәд өдр болһн зу зууһар үкр йовҗ оддг болхла, бидн юуһар саалин үсән кенә, - гиҗ келәд, үкрән һарч хәләхәр адһн босч гүүһәд һарх
хоорнднь, Арлһо хатни токгин* цацгин үзүр эркни шиирт бәәгсн ааһта
уснд күрч. Асхнднь Арлһо хатн Гесртәһән хамт кевтхлә, токгин цацгт
наалдгсн ааһта уснд шиңгәгсн харалын хорн Геср хаанд күрәд, түүнәс
Геср хан өвчтә болҗ гинә. Геср хаани өвчиг эмч залҗ эмнүләд, домч
залҗ домнулад, бүр эдгҗ уга гинә. Арһ барад, сүүлднь нег бөөч* залҗ
ирәд үзүлхлә, бөөч белг татад:
- Чини өвчн - эмч эмнәд, домч домнад эдгдг өвчн биш җиг. Хәрнь
оран үүрәд, орчлң төгәләд йовхла, эврән әрлдг җиг. Эс тиигвл, әрлш уга
өвчн җиг, - гиҗ бөөчин белгднь һаргсн җиг гинә.
Ода нег хан күмн оран үүрәд, орчлң төгәләд йовхд бас эв уга. Эс
йовхла - өвчнь эдгш уга. Иигәд арһ угад, өвчни эркәр* Геср хан оран
үүрәд, Арлһо хатнан дахулад, орчлң төгәләд йовҗ гинә.
Хан хатн хойр йовсар бәәҗ нег нутгин захд ирхлә, эннь эгл хар
күчтә эргү хар маңһсин нутгин зах санҗ гинә. Эн маңһсиг эрк биш
дарх зөвтә болҗ гинә. Тиигәд эвинь эс олхла, шулун дарҗ бас чадш
уга болад, Арлһо хатнан нег белвсн бүсгә* болһн хүврүлҗ, маңһсин
нутг тал йовулҗ, маңһсин бәәдлиг медҗ авдг болҗ гинә. Тиигәд Геср
хан Арлһо хатнан нег белвсн экнр болһҗ, эргү хар маңһсин нутг тал
йовулв гинә. Арлһо хатн маңһсин нутг тал хәләһәд йовсар бәәҗ, нег
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эзн уга уулын хормад ирхлә, өмннь нег ик гер үзгдҗ гинэ. Йовад герт
күрхлә, эгл хар күчтә эргү хар маңһсин гер санҗ гинэ. Маңһс белвсн
бүсгәг үзәд, түүнәс:
- Чи хамаһас иргсн күмн билэ чи? Ю кеҗ йовна чи? - гиҗ сурхлань,
Арлһо хатн:
- Би нег белвсн экнр билэ би. Үкртә, туһлта күмни саалинь сааҗ
өгәд, әмн һолан теҗәс гиҗ йовҗ йовна би, - гив. Эгл хар маңһс соңсад:
- Чи тиим болхла, надд ик олн саалин үкр бәәнә. Чи энд бәәһәд,
мини үкр сааһад, сааль үс кеһәд бә, - гиҗ маңһс келв. Түүнәс Арлһо хатн
маңһсин герт бәәһәд, сааль үсиг кеһәд, бәәһәд бәәҗ гинә. Эгл хар күчтә
эргү хар маңһст хатн уга санҗ гинә. Тиигәд маңһс Арлһо хатнд дурнь
тусад, хатн кеҗ авх санан орсн тул хоюлн нииләд сууҗ гинә. Иигәд өдр,
сар өңгрәд, неләд* одҗ бәәһәд, нег асхн Арлһо маңһсла кевтҗ бәәһәд,
маңһсас:
- Мадн хойр хамцҗ нииләд, өдр, сар иим удан болгсн болв чиг, тани
әмн сүмсн хама бәәхиг би ода күртл медхш би. Та надд келҗ өгхлә,
яһна? - гиҗ сурснд, маңһс:
- Чи надд көвү һарһҗ өгхлә, би чамд әм сәкүсән зааҗ өгнә би. Көвү
эс һарһҗ өгхлә, чамд келҗ өгхш би, - гигснд, Арлһо хатн хәрүднь:
- Җа, болна. Би танд нег көвү һарһҗ өгсә, - гиҗ келәд, хоюлн хамт
бәәһәд бәәҗ гинә. Үүгинь Геср хан әәлдәд медҗ оркад, кесг удснас хоор
нег өдр маңһс аңһучлад йовгсн хоорнд Геср Арлһо хатнд нег мис олҗ
авч ирҗ өгәд:
- Ода чи эн мисиг өврлҗ кевтәд, маңһс ирхлә, би чамд көвү һарһҗ
оркв гиҗ келхлә, тер иткнә. Тер цагт түүнәс әм сүмснь хама бәәхиг сур,
би герин ард ирәд, чиңнҗ бәәс би, - гиҗ закв. Асхнднь маңһс хәрҗ ирәд,
Арлһо хатни хаҗуд кевтхлә, Арлһоһин өвртк миш харҗңнад бәәхлә,
маңһс алң болад:
- Өврт чини юн харҗңнҗ бәәнә?- гиҗ сурхла, Арлһо хатн:
- Эн өдр таниг аңһучлад йовгсни дару надас нег көвүн һарв. Ода
харҗңнад, хурҗаңнад унтҗ бәәнә, - гив. Эргү хар маңһс соңсад:
- О, тиигвү чи? Яһгсн сән кергви! Харҗңнад, хурҗңнад унтҗ
бәәхәрнь үзхлә, намаг дурагсн янзта, - гиһәд, байрлад: - Намаг дурагсн
болхла, соята болдг билэ. Соя бәәнү, уга ю үүнд? - гихлә, Арлһо хатн:
- Бәәнә, бәәнә, - гиҗ хәрүлв. Манһс харңһуд мисиг деерәснь илҗ
үзәд:
- Соята җиг, намаг дурасн җиг, - гиһәд байрлад, кевтҗ бәәһәд, бас
дәкәд: - Намаг дурагсн болхла, хумста болдг билә, сүүлтә болдг билә.
Хумсн, сүл бәәнү, уга ю? - гиһәд, мисиг иләд, бәрәд үзҗ оркад: - Ой,
эн чини хумста җиг, сүүлтә җиг, яһҗ намаг дураснви! - гиһәд, байрлад
кевтҗ гинә. Маңһсин байрлҗ бәәх эн хоорнд Арлһо хатн:
- Җа, би танд нег көвү һарһҗ өгв. Ода та надд әмн сәкүсән зааҗ өгтн,
- гихләнь, маңһс байрлад:
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- Җа, болна. Ода би чамд келҗ өгдг даран болв, - гиһәд, әмн
сәкүсән зааҗ өгч гинә. - Би болвл, энд һагцарн әмдрҗ бәәнә би. Мини
әмн сәкүсн мини - эврән бийд бәәнә. Би сөөд харҗңнад, хурҗңнад
унтҗ бәәх мини, сөөһүр ямр дәәсн ирх болв гиһәд, бийән саглад, худлар унтҗ бәәх мини тер билә. Өр цәәхин өмнкн тагчг болад одна би.
Эн болхла - мини үнн унтгсн цаг. Үнн унтгсн тер цагт мини хамрас
эркә хурһни чинән аралҗн һарч ирәд, мини маңна деер наадна. Тер
болвл - мини әмн сүмсн мөн. Тер аралҗн наадҗ-наадҗ бәәһәд, дәкәд
мини хамрин нүкнд гедргән орад йовхла, би тиигәд серәд болдг би, гив. Тер цагт Геср хан гериннь ард ирәд, чиңнҗ бәәгсн тул маңһсин
әмн сәкүсн хама бәәхинь медҗ авв. Тер сөөднь маңһс үнәр харҗңнҗ,
хурҗңнҗ бәәһәд, өрин өмнкн тагчг болад одв.
- Җа, эргү хар маңһс ода унтҗ одгснь эн җиг, - гиһәд, Геср хан герт
орҗ ирәд хәләхлә, унтгсн маңһсин маңна деернь эркә хурһни чинән
аралҗн эргәд, дуһрад наадҗ бәәдг җиг гинә. Геср тер аралҗиг альхарн
хамҗ авад, һалын өр дунд хаяд, шатаһад алҗ оркв. Дарунь эгл хар күчтә
эргү хар маңһсиг дорнь чавчҗ алад тоньлһв. Тиигәд Арлһо хатнтаһан
маңһсин гериг эзләд сууҗ гинә.
Маңһсин гериг эзләд, эдү-тедү хонг бәәрлҗ бәәһәд, Геср хан нег өдр
Арлһо хатндан:
- Ода мадн хойр энд эн маңһсин гериг эзләд сууһад бәәвл - болхш.
Оңдан нег эвтә һазрт одҗ бәәрлий, - гиҗ келәд, хоюлн эндәс йовх болв
гинә.
Хоюлн һарад йовх гиҗ бәәтл, гент Арлһо хатни геснь мошклад,
йовҗ, амҗл уга, нег көвүн һарв гинә.
- Җа, бидн хоюлыг йовх деер эн көвүн һарв. Ода үүг яһвл, болна? гиҗ Арлһо хатн Гесрәс сурхла, Геср соңсад:
- Эн көвүн маңһсин көвүн болхар үүг энд хайҗ оркад, хоюлн йовий,
- гив. Иигәд маңһсин көвүг гертнь хайҗ оркад, оңдан һазрт одхар йовв.
Нег кесг йовҗ бәәһәд, Геср хан дотран: «Эн маңһсин көвүг әмдәр хаяд
йовҗ болхш. Тер маңһсин көвүн болхар әрә үкх уга маһд. Кервә тер эс
үкәд, хөөннь өсәд ик болхларн, кезә нег цагт намаг нег түрәҗ* маһд.
Тиимәс түүг эс алхла, болш уга», - гиж бодад, Арлһо хатндан:
- Ай, би бәәрлгсн бәәрндән Царгн авһин герәс кеҗ өггсн мөңгн
хүүтә* утхан мартҗ оркҗ би. Гедргән одад, түүгән авад эс ирхлә, болш
уга. Чи эндән бәәҗ бә, - гихләнь, Арлһо хатнь:
- Чи үнәр утхан авхар одх гиҗ бәәнү чи? Мини көвүг алхар гедрг
одх гиҗ бәәнү чи? - гихлә, Геср хан:
- Би яһв чиг чини көвүг алхш би. Кервә алдг болвл, чи намаг юн гиҗ
келвл, би тиим болый. Би эс одхла, болш уга, - гиҗ Геср келснд:
- Чи кервә көвүг мини алдг болхла, хан төрән бәрхш чи, хамг нутган
эзлхш чи! - гиҗ Арлһо хатн келгснд, Геср:
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- Җа, җа, тиим болтха! - гиҗ Арлһо хатндан амн андһаран өгч оркад,
йовҗ гинә. Йовад, эгл хар күчтә эргү хар маңһсин герт күрәд хәләхлә,
Арлһо хатнас һаргсн одак маңһсин көвүн һазрт наар-цаар мөлкәд, хорха,
меклә бәрҗ идгсн бәәдг җиг гинә.
- Хорта маңһсин көвүн үкх уга гидг эн, ода үүг алх уга би, - гиһәд,
амн андһаран өггсн тул үүг алҗ болхш. «Үүг уга эс кехлә, хөөннь эн
намаг хорлна, үүг чохм яһвл, болна?» - гиһәд, бодҗ бәәһәд, үүг бәрәд,
цондглҗ күләд: «Юм олҗ бәрҗ идҗ чаддг уга болһвл, эврән харһнад
үкх уга. Хама одна тер», - гиҗ бодад, көвүг бәрх гигснд, эн көвүн наар
бултрад*, цаар дальтрад, зулад, мөлкәд, бәргддг уга җиг гинә. Мөлкүләд
көөҗ бәәтл, көвүн зулҗ бәәһәд, гент нег чолу мөргәд, цохаснь цусн һарв
гинә.
- А, яһлав, цус һарһл уга алхла болдг билә. Цусн һаргсн мууха керг
болв, - гиһәд, Геср хан маңһсин көвүг дорнь бәрҗ, цондглҗ күләд, хайҗ
оркад, эргҗ ирхләнь:
- Җа, яһв? Көвүг мини алад ирв чи, эсклә мөңгн хүүтә утхан авад
ирв чи? - гиҗ Арлһо хатн Гесрәс сургснд, Геср хан:
- Көвүг чини алгсн уга би, мөңгн хүүтә утхан авад ирв би, - гиҗ
келәд, хоюлн цаар үрглҗлн йовсар бәәҗ, оңдан нег һазрт күрәд, бәәршәд
сууҗ гинә.
Тендән хоюлн бәәршҗ сууһад, эдү-тедү цагин эргән болҗ бәәһәд,
нег өдр Геср Арлһог нег ичәс гиҗ бодад, Арлһод:
- Бидн хойр кедүн асхн аду маный, - гиҗ келгснд, Арлһо:
- Җа, болна. Манвл - маный! - гиһәд, Арлһонь Гесртә хоюлн аду
манхар йовҗ гинә. Адунд күрәд, кедүн асхн залһаһар дахулад аду манснд
Арлһо хатни нөөрнь күрәд, тесч чадх уга унтҗ гинә. Арлһо унтгснас
хоор Геср нег кеелтә гү алад, гесндк зуурм унһинь авч ирәд, Арлһо хат
ни өлкинь тәәләд, шалвриннь селггт тәвҗ оркад, хатнан:
- Бос! Бос шулун! - гиһәд, татад серүлҗ гинә. Арлһо хатн серәд,
өндәһәд босхла, селгг дотрнь бәәгсн унһн шуңһрцгарнь унад ирдг җиг.
Үүг үзгсн Геср чочсн бәәдлтәһәр:
- Ой! Арлһо мини, яһҗ бәәгсн чини энви? Би чамаг маңһсиг дархин
төләд: «Маңһсла йоввл йовг», - гиһәд бодад бәәхлә, хәрнь чи бас аҗрһла
йовад бәәгсн санҗ чи. А, кервә иим болдг болхла, чи мадн хойр яһҗ хан
хатн хойр болҗ сууна бидн? - гиҗ келгснд, Арлһо хатн оддг, ордг һазр
олҗ ядн, ичәд: «Эн ямр соньн кергви? Би аҗрһла йовгсн уга бәәтл, яһад
иим керг һарч бәәдгнь энви? Маңһст хатн болгсни му йор эн җиг. Ода
негт шуңһрцгар мини унһн унҗ иргсн бәәхлә, аҗрһла йовгсн уга билә би
гив чиг, надд кен иткнә? Геср ода намаг яһдг болв? Күмнд келҗ оркдг
болву? Кервә Геср күмнд келҗ орквл, би нутг дотр күмни нүр яһҗ хәләҗ
йовна?» - гидг элдв бодл орад, Арлһо ик зовҗ гинә. Гитл, Геср Арлһог
нег сән ичәсндән бахнь ханад, дәкҗ ю чиг келл уга өңгрәһәд, хоюлн адунасн эргәд гертән ирҗ гинә. Хәрҗ иргснәс хоор Арлһо хатн Геср түүг
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элдвәр келхәс эмәһәд, Гесрин ухаг балрулхар, өдр болһн Гесрин өмн
бал бурмта идә, унд тәвҗ, әркәр арз кеҗ, арзар хорз кеҗ, хорзар хорн шү
кеһәд, Гесрт өгәд бәәхлә, Геср согтад, уха алдад бәәҗ гинә. Иигәд өдр,
хонг өңгрсәр бәәҗ, арвн хойр җилин эргән болҗ гинә.
Тер цагт, эн арвн хойр җилин эргәнд, Шарһолын һурвн хаани цаһан
гертә хаани Цаһан Эрк гидг хатнас нег көвүн һарч гинә. Түүни нернь Алтн Герлт Тәәҗ гидг гинә. Эн көвүнь өсәд, һарнь һанзһд күрәд, көлнь
дөрәд күрснд, цаһан гертә хан, шар гертә хан, хар гертә хан - эн ах дү
һурвн хан - эн Алтн Герлт Тәәҗ көвүндән нег сәәхн өңгтә зүстә, ухата,
сүвәтә сиит олҗ герлүлий гиҗ, дундан зөвчлҗ гинә. Зөвчләд, эврәннь
алвт нутг дотрнь седклд таархуц* күүкн уга болҗ һарад, эн делкә деерк
хаадын күүкчүдиг үзх болҗ һарв гинә. Иигәд нег хуң керәг дуудҗ, му,
сән мах юмар теҗәһәд, түүнд:
- Чи ода йовад, һурвн җилд Таңһдын орни күмиг бәәцәһәд*, мини
көвүнд таархуц өңгтә зүстә, сәәхн күүкн бәәнү, уга ю аҗглад, медәд ир,
- гиҗ йовулв гинә. Хуң керә йовҗ одв. Нег ягц эмгн бәәсиг дуудҗ ирәд:
- Чи ода йовад, Балвин орнд күрч, һурвн җил бәәцәһәд, мини көвүнд
таардг өңгтә зүстә сәәхн күүкн бәәнү, уга ю аҗглад, медәд ир, - гиһәд
йовулв. Ягц эмгн йовҗ одв гинә. Нег шар шовуг дуудҗ ирәд, түүнд:
- Чи ода йовад, Эндкгин орнд күрәд, бәәцәһәд, мини көвүнд таармар*
өңгтә зүстә сәәхн күүкн бәәнү, уга ю аҗглад, медәд ир,- гиһәд йовулв
гинә. Шар шовун йовҗ одв гинә. Һурвн җилд Балвин ориг бәәцәһәд, ягц
эмгн яглзад*, хәрҗ ирәд:
- Балвин орнд тана көвүнд таармар өңгтә зүстә, сәәхн күүкн уга
санҗ, - гиҗ хаанд медүлв гинә. Шар шовун һурвн җилд Эндкгин ориг
бәәцәһәд, хәрҗ ирәд:
- Эндкгин орнд тана көвүнд таармар өңгтә зүстә, сәәхн күүкн уга
санҗ, - гиҗ хаанд медүлв гинә. Үүг соңсгсн Шарһолын һурвн хан арһ
уга болҗ, Таңһдын орнд одгсн му дуут хуң керәгл күләв гинә. Күләҗ
бәәтл, нег цагт Таңһдын орнд одгсн хуң хар керә дөрвн җил болад, хәрҗ
ирәд, «хув-хув!» гиһәд бәркләд, Шарһолын һурвн хаани гер өргә деегүр
эргәд нисәд, буудг уга җиг гинә.
- Чи ю соңсад, ю үзәд ирв? Наар, наар! - гиһәд, цаһан гертә хан дуудхла, хуң хар керә ирҗ буугсн уга гинә. Цаһан гертә хан:
- Эн му керә нег сән юм үзҗ ирәд, иигҗ үнркҗ* бәәдг янзта. Түүнд
нег мал алад, ула һарһҗ өг, - гиҗ зарц һочһнртан* келхлә, теднь нег мал
алад, ула һарһхла, хуң керә үүнднь буул уга, элгсн хойр салврха җиврән
савад, эргәд, нисәд бәәҗ гинә. Цаһан гертә хан аҗглад:
- Җа, эн му керә хойр җиврән салвртл нисәд, үнәр нег һәәвһә юм
үзҗ ирәд, иигҗ үнркҗ бәәдг янзта. Үүнд нег күм алад, ула һарһҗ өгәд
буулһий, - гиһәд, нег күм алад, ула һарһҗ өггснд, хуң керә түүн деернь
ирәд буул уга, наар-цаар эргәд, нисәд бәәҗ гинә. Үүнд цаһан гертә хаани
уурнь күрәд:
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- Му керә, би чамаг мини төләд хойр җиврән барад, сэн үүл бүтәһәд
иргсн болх гиһәд, сана зовад, чамд мал алад, ула һарһҗ өгхлә, буух уга
чи! Күмни махн әмтәхн гиһәд, чамд күм алад, ула һарһҗ өгхлә, бас буухш чи! Иигтлән үнркәд яһна чи? Чамаг ода яһвл, болна? Му хар керэ, чи
ода мини мах идх саната ю? Яһм, яһм гихлэ, чи улм баашлдг*, чамаг би
харвҗ ална би, - гиһәд, саадг нуман авад һархла, му дуута хуң хар керэ
уха алдад, әәхдән үмсн деер унҗ киисәд, әмән эрҗ бәәв гинә. Иигснд:
- Җа, чи ю үзҗ, ю соңсв, кел! Келгснәс хоор чамаг алх уга, - гигснд,
хуң керә:
- Хамгиг әәлһдг сүр күчтә Шарһолын һурвн хан мини а! Би таанрин келгсн йосар Таңһдын орнд күрч, һурвн җилд йовад хәләхлә, тенд
арвн харин үндсиг таслн төргсн, арвн зүгин эзн болгсн ачта мергн Геср
хан гиҗ бәәдг җиг. Өдгә тер хан Арлһо хатни авт орад, арвн хойр җил
болҗ бәәдг җиг. Түүни нутгтнь түүни Урнһо гидг нег сәәхн хатнь бәәдг
җиг. Тер хатни сәәхн гидгнь - күмн алңтрм, өдрәр үзгсн күмн нарн гиҗ
эндүрм, сөөһәр үзгсн күмн сар гиҗ эндүрм, гегәнднь үүл уйм сәәхн,
герлднь аду манм үзсклңтә. Эн орнд түүншң сәәхн хатн уга санҗ. Ода
тер маңһс торһн бүрәстә тавн зун күмн суудг ордн цаһан өргәд һагцарн
бәәнә. Иимәс эн Урнһо хатн тана көвүнд хатн болхла, зөвтә сәәхн хатн
болмар бәәнә, - гиҗ медүлв гинэ. Тиигэд керэ бас залһад келгснь:
- Геср хаани нутгтнь Лустын хаани окн - Ал Мергн гидг хатнь
бәәнә. Эн хатн - сүркә догшн хатн җиг. Ода Геср хан уга цагт түргн
одвл, тиигэд Урнһо хатыг булаһад авч ирҗ чадна та, - гив гинэ. Керэн
эн үгиг хан соңсад:
- Үннән баргсн му керэ, чини эн үг чини үнн ю, худл ю? - гигснд,
керэ:
- Үнәр! Үнәр! - гиҗ хәрүлв гинә. Түүнәс цаһан гертә хан, шар гертә
хан, хар гертә хан - ах дү һурвулн - күүндән болад:
- Геср хан Арлһо хатниннь авт орад, һазаран йовад, арвн хойр җил
болҗ бәәдгнь - үнн ю, худл ю? Нутгтнь бәәх түүни Урнһо хатни өңглг
сәәхн гидгнь - үнн ю, худл ю? - гиҗ керән үгиг сән үнмшл уга: - Одад,
хәләһәд ирий, - гиҗ зөвчләд, кеңк гидг шовунд хүвлҗ, Таңһдын орнд
одх болв. Цаһан гертә хан - шовуни өвцүнд хүвлҗ, шар гертә хан -ш о
вуни нурһнднь хүвлҗ, хар гертә хан - шовуни сүүлднь хүвлҗ болад,
цаһан өвцүтә, шар нурһта, хар сүүлтә кеңк шовун болҗ, Таңһдын орндк
Гесрин нутг тал нисв гинә.
Кеңк шовунд хүвлгсн ах дү һурвн хан нисәд, Геср хаани тавн зун
күмн багтҗ суудг ордн цаһан өргән өркин харач деернь ирәд буухла,
юунд чиг көдлдг уга ордн цаһан өргәнь - «ширд» гиҗ көдләд, дөрвн
цаһргта алтн харачнь - дөрвн бийдән шарҗңнад, дөрвн зун уньннь дөрвн талан дәәвләд, дөчн дөрвн термнь - дөрвн зүгтән суугдад, тасрш
уга тавн давхр йоңхр торһн бүчин хойр давхрнь - тас тусад, хаҗиш уга
алтн бахннь - хаҗис гиһәд одҗ гинә.
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Таҗ торһн көшгин дотр таата сәәхн унтҗ бәәгсн Урнһо хатн чочн
серәд, иигән-тиигән аҗглад, өөдән хәләхлә, харач деернь шовун дотрас
онцһа бүдүн деерән соньн җигтә нег шовун ирҗ суугсиг үзҗ оркад, әәҗ
сандрн, Барс баатран дуудҗ:
- Барс баатр мини а! Эр күмн удан унтхла, эмәлтә мөрни һарута гилә,
эм күмн удан унтхла, өдрин үүлнь хоцрдг гилә, чи түргн бос! - гиһәд
дуудх хоорнд шовунд хүвлгсн һурвн хан дотран арһул хәләхлә, Урнһо
гидг - үнәртән герлднь үүл бәрм, гегәнднь аду манм сәәхн үзсклңтә хатн
җиг гинә. Урнһо хатн Барс баатриг дуудад келв:
- Ордн цаһан өргә деер нег акад соньн дүртә бүдүн шовун ирәд буухла, би чочад серв. Эн - сэн йорин шовун биш, му йорин. Геср хаанд нег аюл болгсн болву, эс гиҗ мини әм авхар иргсн шовун болву?
Чи түргн босч, түүг харв! - гихләнь, Барс баатрнь босн һарад, ордн
цаһан өргән харач деер суугсн өвцүнь цаһан, нурһнь шар, сүүлнь хар
уул хадшң бүдүн шовуг үзәд, харвх бәәтхә, доран сүрдәд унҗ одгснд,
Урнһо хатн гүүҗ ирәд, булһн торһн ханцарн зөв һурв эргүлҗ шүргәд,
буру һурв эргүлҗ шүргәд оркхла, Барс баатрнь сергв гинә. Барс баатр
сергәд, догшн хар саадган көвчлҗ, алд цаһан суман оньлҗ, одак шовуг
харвх гиһәд, әәһәд, һар-көлнь чичрҗ бәәтл, кеңк шовун босн нисәд йовҗ
одв гинә. Үүнд Урнһо хатни уурнь күрәд:
- Барс баатр гидг цолта баатр эр бәәҗ бәәһәд надас дор санҗ чи.
Саадган түргн надд өг, - гихләнь, Барс баатр ичхдән: «Би саадган экнр
күмнд өгч харвулхла, Барс баатр гидг нерән һутаҗ, күмсин элг дөг болх
биш ю», - гиҗ бодад, зүркән чаңһлҗ бәәһәд, шовуни ардаснь харвад орк
хла, тусад, негл өдн киисәд унҗ ирәд, ордн цаһан өргән нег өнцгиг дарв
гинә. Түүг Урнһо хатн Барс баатртаһан: «Засшикрт авч одҗ үзүлий», гиһәд, элҗгнд ачхла - элҗгн даагсн уга, тергнд ачхла - тергн бас даагсн
уга. Арһан барад, Урнһо хатн түүнәс нег теврг теврҗ авад: «Ямр учрта
юмн җиг? Аль зүгәс дәәсн аашхиг Засшикр ахдан үзүлҗ бәәһәд медий»,
- гиһәд, Барс баатртаһан йовв гинә. Тер цагт Засшикрин гер нутгнь Гес
рин шар сүмәс хол - Чичрһни һол гидг һазрт бәәгсн санҗ гинә. Урнһо
хатн Барс баатртаһан хоюлн тер өдр, тер сөөһин бийд йовад, маңһдуртнь
әрә гиҗ Засшикрин нутгин захд өөртҗ гинә. Эрдньт Засшикр өрлә эрт
Чичрһни һолас адуһан услн йовҗ: «Геср Арлһоһин авт орад, арвн хойр
җилин эргән болв. Ода Урнһо хатн яһҗ бәәх болв? Ал Мергн хатн яһҗ
бәәх болв? Би теднлә одад, мендлцәд ирх кевтә», - гиһәд бодҗ бәәтл,
һолас баран үзгдәд, Урнһо хатн Барс баатр хойрин аашхиг үзҗ оркад:
«Мана бер иим хар өрлә ирх йосн уга билэ. Ямр керг һаргсн болв?» гиһәд бодҗ, үүлн өңгтә мөрән унҗ, өмнәснь тосад күрхлә, Урнһо хатн
нег тевр ут юм өргсн ирҗ йовна. Засшикр өмнәснь:
- Эн тевргсн чини юнви? Модн ю, юнви? Яһгсн кемҗән уга ут юмнви? - гиҗ сурхла, Урнһо хатн одак харач деернь ирҗ буугсн шовун ямр
дүрс бәәдлтәг Засшикр ахдан келәд:
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- Эн теврҗ иргсн юмн болвл - Барс баатрин харвад унһагсн түүни
нег өднь, - гиҗ келв. Эрдньт Засшикр ахнь соңсад:
- Тер шовун хамаһас ирәд, аль зүг тал нисв? - гиҗ лавлҗ сургснд,
Урнһо хатн:
- Аль зүгәс ирсиг медгсн уга би. Йовхдан нарн суух зүг тал нисэд
йовв. Өвцүнь цаһан, нурһнь шар, сүүлнь хар, соньн бәәдлтә шовун, гиҗ келхд, Засшикр:
- А, түүг би медв. Тер чини Шарһолын һурвн хан җиг. Тедни цаһан
гертә хаана Цаһан Эрк гидг хатнас һаргсн Алтн Герлтә Тәәҗд, Урнһо, ча
маг авч өгхәр ирҗ үзәд йовгснь тер. Эн керэ эрт тана үмсн деер ирэд, ду
һарч бәәгсн му дуут хар хуң керэн аюл болв. Тер цагт би сул уга бээгсн
тул тер керэг харвдг зав һарл уга, мартгсн санҗ би. Ода Шарһолын
һурвн хан Геср уга эн завар ик церг авч ирҗ, биднлә дәәлдх маһд. Урнһо
хатн, бер мини! Геср хан уга болв чиг, бидн бәәхлә - тер чиг һәәвһә.
Мана һучн һурвн баатр, һурвн зун хошуч бәәнә. Әәдг керг уга. Ода би
гедргән хәрәд, һучн һурвн баатр, һурвн зун хошучан цуглулад авч ирий.
Таанр ухата, саната гертән бәәҗ бәәгтн, - гиһәд, гедргән йовҗ одв гинә.
Түүнәс Засшикр Гесрин нутгиг һурв эргәд, һучн һурвн баатр, һурвн
зун хошучан цуглулн негдкҗ, Гесрин сүмд одад, теднд зәрлг болв:
- Геср хан ода Арлһоһин авт орад, негт арвн хойр җил болгсиг хамг
әмтн цуг меднә. Ода Геср уга эн хоорнд атата Шарһолын һурвн хан ман
та дәәлдх болҗ бәәнә. Ода эн дәәнд, баатрчуд мини, кервә таанрин күчн
дорадад иргсн цагт: «А, хәәрхн! Эрднь тергүт Засшикр мини» - гиҗ
зальврхла, би таанрт күчн болна би. Таанр өлсч, ундасгсн цагтан: «А,
хәәрхн, Засшикр мини», - гиҗ зальврхла, би таанрт өл, унд болна би. Та
анр ямр юмар хашлдвл, надд зальвртн! Би таанриг аюл зеткрәс гетлүлнә.
Ода мадн дээнд морддг цаг болв, - гиһәд, һучн һурвн баатр, һурвн зун
хошучан дахулад, хамг зер-зевән агсад, дээнд мордв гинэ.
Кеңк шовунд хүвлгсн Шарһолын һурвн хан Гесрин нутгт ирҗ,
Урнһог үзәд, эргҗ хәргснәс хоор мөн бийдән тохрҗ авад, Гесрин Урнһо
хатн тиим сәәхн болхиг нүдәрн үзгсндән байрлҗ: «Му дуут керән үг үнн
санҗ, - гиҗ магтад, - Геср хан нутгтан бәәх уга эн завар үзсклңтә сәәхн
Урнһог булаҗ ирәд, Алтн Герлт Тәәҗ көвүндән авч өгий», - гиҗ тогтад,
нутгиннь нәәмтә көвүнәс найта өвгн күртл цугинь цергт татҗ, һучн бум
церг авад, Гесрин нутг тал дәәлдхәр мордҗ гинә. Шарһолын һурвн хан
һучн бум цергән дахулад, замин дундурт ирҗ йовтл, шар гертә хаанд
баахн сеҗг төрәд:
- Кервә күртл Геср нутгтан эргәд ирҗ оркгсн болхла, яһна? Геср
үлдәр чавчхла - хадурар тара хадҗ бәәх мет күм чавчдг гилә. Тиигәд бас
түүни һучн һурвн баатр, һурвн зун хошучнь цуһар теңгрин хаани шатр
церг гилә. Бидн эргәд хәрий, - гихлә, отхн дүнь, хар гертә хан:
- Гесрин тиим кецү болвл, кезә чиг мадниг амр бәәлһх уга. Сууҗ
бәәһәд теднд алгдснас йовҗ күрәд чадх кирәрн дәәлҗ бәәһәд үкгснь
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хәрнь деер, - гив. Цаһан гертә хан эн үгиг соңсад байрлҗ. Ик, баһ дәәни
кеңкргән зогсл уга цокад, нутг тал йовад бәәҗ гинә.
Һазрин өриг дарад аашх олн цергиг Гесрин нутгин захд харул харҗ
бәәгсн харулч үзәд, Засшикрт келгснд, чохм кедү чинән олн церг аашхиг
баргцаҗ* үзхәр Засшикр, Шуумр, Һазң һурвн йовад, харулын һазрт ирәд
хәләхлә, һазрин көрсиг бүтәгсн то уга олн церг аашч йовна гинэ. Цаһан
гертэ хаани церг шуурһн шуургсн мет аашч гинэ. Шар гертэ хаани церг
үйрин усн мет аашч гинэ. Хамгин түрүнд үдә һазрт һурвн хәәһүлчн ирҗ
йовна гинэ. Засшикр, Шуумр, Һазң һурвн бийән Гесрин үкрчд хүвлһәд,
һурвн таласнь тедни цергәрнь дәврн довтлҗ орад, һурвн зун күмиг
хашн чавчҗ алад, һурвн зун мөриг көөһәд һарч ирхлә, тедни ардаснь
Шарһолын һурвн хаани Хату Хар баатрнь күцҗ ирәд, хәәкрәд:
- Таанр ямр күмсви? Юунд мана күмиг алад, мөринь көөһәд йовв?
- гихлә, тедн һурвн:
- Бидн Геср богд хаани үкрч билэ. Мана Геср хан мана үкрин белчәрт
хәрин күмн орвл, кен үзгсн күмн түүг дорнь чавчад алтн гигсн зәрлгтә
билә. Эн һурвн зун күмн мана үкрин белчәрт орҗ ирснд, бидн Геср хаа
ни зәрлгәр тедниг иигҗ алв. Чини келдг үг бәәвл, Геср богд хаанд одад
кел, - гив. Хату Хар баатр соңсад, эргҗ одад, Шарһолын һурвн хаандан
келхлә, Шарһолын һурвн хан соңсад:
- Геср хаани эңгин үкрчнь иим кецү бәәҗ бәәхлә, һучн һурвн баатр,
һурвн зун хошучнь ямаран болв? - гилдәд, әәһәд, Гесрин нутгин захд
бууһад, мәәхән* татад, цергән амрулад, бәәдл аҗглад бәәҗ гинә.
Геср хаани Һазң Шуумр хойр баатр нег өдр Шарһолын һурвн хаани
ик цергин өмнәс дәврҗ орад, нег миңһн тавн зун күмиг алҗ, нег миңһн
тавн зун агт мөриг олзлҗ ирв гинә. Үүни даруднь Барс баатр, Улан Нүдн,
Буйнтуг дәврн орҗ дәәлдәд, миңһн тавн зун күм алҗ, тедни унгсн агтыг
көөҗ ирв гинә. Үүни хөөн Засшикр үүлн өңгтә бор мөрән унҗ, дәврн
дәәлҗ орад, хойр миңһн күмиг алҗ, тедни унгсн агтынь олзлҗ ирв гинә.
Бас нег өдр найн наста Сеглң өвгн зан шарһл мөрән унҗ: «Ишкин махн
халун деерән сән», - гиҗ келәд, Шарһолын һурвн хаани цергәс миңһн
тавн зун күм алҗ, тедни миңһн тавн зун агтынь көөҗ ирв гинә.
Найн наста Сеглң өвгн миңһн тавн зун күм алад, тедни унгсн агтыг
көөҗ авад йовснас хоор Шарһолын һурвн хаанахн әәҗ:
- Найн наста өвгнь иим сүркә күч бәәҗ бәәхлә, оңдан нер төртә баатрчуднь ямр дүңгән болв? - гиҗ цуг гедрг эргәд зулх гиҗ бәәтл, Гесринәс
Чотңгин орҗ дәәлдх чөлән болҗ, Чотң дәәлдхәр ирҗ гинә. Күмни үкдл
уул мет болҗ, цуснь һол мет урсч бәәхиг Чотң холхнас* үзҗ оркад,
әәхләрн, гедрг эргәд зулхлань, Шарһолын һурвн хаани талас Зүн Чикн
гидг баатрнь үзәд, Чотңгиг көөхлә, Чотң күцгдхд күрәд әмдхләрн*,
тарвһани* нүкнд шурһҗ орв. Зүн Чикн баатр мөрнәсн бууһад хәләхлә,
нүкн дотр бәәдг җиг. Мөрни арһс түләд утснд, Чотң утанд утгдад*, тесч
чадл уга, һарад ирҗ гинә. Дорнь бәрҗ авад алх гигснд, Чотң:
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- Чи намаг бичгэ ал. Би әмд бәәхлә, таанр Урнһо хатыг авдг - амрхн
керг. Би таанрт тус күргнә би, - гиҗ амн андһаран өгәд, мөргәд, сөгдәд
бәәҗ гинә. Зүн Чикн баатр Чотңгин амн андһаринь авад, тәвҗ оркулв.
Хойр талын церг шүрүнәр дәәлдҗ бәәх эн хоорнд Ал Мергн хатн
Шарһолын цаһан гертә хаани Алтн Герлт Тәәҗ көвүн түмн тавн миңһн
цергәр хамһалулад* йовҗ бәәсиг үзәд, саадг суман авч татад, Алтн
Герлт Тәәҗ көвүни чееҗиг харвад оркгснд, түүнд сумн тусад, мөрнәсн
тоңһрцглн унҗ одв гинә. Шарһолын һурвн хан сандрҗ:
- Үннән баргсн хуң керән үг - худл санҗ. Түмн тавн миңһн цергәр
бүслүләд йовҗ йовгсн Алтн Герлт Тәәҗиг Гесрәс оңдан кен чиг медх
уга билэ. Геср нутгтан бәәдг җиг. Ода керг негт иим болгсн тул бидн
гедрг эргәд, әмән авр, - гиһәд, нутг талан эргәд йовҗ гинә. Шарһолын
һурвн хаани церг гедргән зулҗ йовхиг Чотң үзәд, сандрхдан саадг су
ман авад, шодң цоохр мөрән унҗ, Шарһолын һурвн хаани зулгсн цергин
ардас махлаһарн дайлад, довтлад бәәв гинә. Уулыг давад, усиг һатлад
довтлгсар бәәҗ, әрә гиҗ көөҗ күцәд:
- Таанр яһгсн соньн җигтә улсви? Юунас әәһәд, иигтлән сандрад
зулҗ йовна та? - гиҗ әмдҗ* сандрад, чееҗнь дүүрәд келхд:
- Ой, Геср бәәдг кевтә. Түмн тавн миңһн цергәр бүслүләд хамһалдлҗ
йовгсн Алтн Герлт Тәәҗиг мана олҗ харвад, оңдан нег чиг күмиг алгсн
уга. Үүг Гесрәс оңдан кен иигҗ харвхви? Тиигәд бидн Гесрәс әәһәд,
зулҗ йовна бидн, - гиҗ Шарһолын цаһан гертә хан келгснд, Чотң хан
түүнд:
- Уга, тиим керг биш. Алтн Герлт Тәәҗиг харвгсн күмн болвл - нег
белвсн бүсгә Ал Мергн гидг хатн җиг. Тадн һурвн хан бәәҗ бәәһәд нег
белвсн бүсгәһәс әәһәд, зулх чини ямр ичртә кергви? Иигҗ болхш! Таанр
бичгә әәцхәгтн, би бәәнәв. Гедрг эргәд одгтн. Би бәәхлә, Урнһо хатныг
авх амрхн. Ода таанр әәгсн болад, гедрг цухрҗ бәәгтн. Би таанрин эццн,
доһлң, му, сән мөрдәс кедүг тууҗ күрәд, таанриг зулад йовҗ одв гихлә,
тедн чиг иткҗ седкл тәәвң болна. Тер цагт таанр гентәр дәврвл, Урнһо
хатыг амр авч чадна та, - гиҗ келв.
Чотң Шарһолын һурвн хаанд арһ зааҗ өгәд, цааран йовулгсн болҗ
оркад, эврән кедү му, сән, доһлң, дәәртә мөр олҗ авад, түүгән көөһәд,
тууһад, нутгтан ирәд, баатрчудтан үзүлҗ:
- Би Шарһолын һурвн хаанла дәәлдхәр одхла, тедн бүр әәһәд зулцхав. Ардаснь көөҗ күцәд, алдгинь алҗ, унҗ йовгсн мөрдәснь кедүг
доһлң, дөрв дәәртә, юута болв чиг, тууҗ ирв. Наадк дән дәәсн бүр зулад
йовҗ, тагчг болв. Ода цуһар гер-гертән хәрҗ амрвл болна, - гигснд:
- Җа, болҗ, болҗ. Эн му, сән, дәәртә, доһлң дааһан чи эврән ав. Бидн
ода гер-гертән хәрий, - гиһәд, цуһар Чотңгар зог кеҗ, гер-гертән хәрәд,
байр-бах кеҗ нәәрлв гинә.
Шарһолын һурвн хан Алтн Герлт Тәәҗ көвүни алгдснд һашудҗ,
Таңһдын орнла өшәркҗ, Гесрт хорсад, һурвн хан дундан дәкҗ зөвлцәд,
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Урнһог эрк биш булаҗ ирәд, Хамбрла гидг хар гертә отхн хаанд хатн
болһхар тогтад, һурвн хан баатр цергән бум саяр негдкҗ, Засшикртә
дәкн дәәлдхәр ирв гинә. Тер цагт Гесрин һучн һурвн баатр, һурвн зун
хошучнь цуһар гер-гертән хәрҗ, Урнһо хатн Ал Мергн хойрхн хатн
бәәгсн санҗ гинә. Шарһолын һурвн хаани уул көдәг дарад орҗ ирхд Ал
Мергн хатн теднлә дәәлдв гинә. Дәәлдәд, бийдән бәәгсн йискн* сумар
йисн түмн күмиг харвҗ алад, дәкҗ һар бәрлдн авлдад, харһлдгсн бүкнән
базһад атхад, һазр цокад, алад бәәҗ, нәәмн түмн күмиг алҗ гинә. Иигәд
аллдҗ йовад, гент Урнһо хатн сананднь орад, ордн цаһан өргәд гүүһәд
ирхлә, Урнһо хатн уга, ордн цаһан өргәнь хов хоосн гинә. Тиигәд Ал
Мергн хатни арвн хурһнь атхлдад, адг арань тачкнад:
- Нутган эзн уга өнчрүлҗ хайгсн Геср, чи ода надд үзгддг болхла,
әмн һолыг чини харвҗ таслна би. Күмни мунь үүд секнә, төлгин мунь
бүүр секнә гидгшң, би энд һагцарн бәәхлә, күмс намаг му келнә. Иигҗ
бәәхәр эзн уга уулд һарад, әмдрл өңгрүлс, - гиһәд, уулд һарад, нүүһәд
йовҗ гинә.
Шарһолын һурвн хан Урнһо хатыг булаҗ авч одгсн чимәг Засшикр
тергүлн һучн һурвн баатр, һурвн зун хошучнь соңсад:
- Негт зулад йовгсн дәәсн дәкәд яһад гедрг эргәд ирв? Эн ямр учр
болв? - гиһәд алңтрн сандрҗ, хот күмсән чиг авч амҗл уга, соңсгсн
һазрасн мордцхаҗ. Ар-ардасн довтлдҗ, Шарһолын һурвн хаани нутг тал
одв гинә. Һазң, Шуумр, Засшикр һурвн - үрглҗ хамт йовдг баатр санҗ.
Эдн һурвулн хамтар довтлад, Шарһолын һурвн хаани нутгин захд күрәд
ирхлә, тедни церг гидгнь шорашң зузан, шорһлҗншң олн болҗ үзгдҗ.
Эн бараг үзәд, Засшикр:
- Та хойр энд бәәҗ бәәгтн. Би йовад, бәәдлинь аҗглад ирсә, - гиһәд,
Һазң Шуумр хойрас салад, тер олн церг дотраһур бийән медүлл уга йовҗ
йовтл, гент тер Урнһо хатныг булаҗ авгсн Хамбрла гидг хар гертә хан
харһлдад одҗ гинә. Үзгсн доран Засшикрин арвн цаһан хурһнь альхн талан үүмлдәд, анчн болгсн зүркнь чееҗ талан әврәд, хоюлн чавчлдхла, уул
күрҗңнәд, һазр дүрҗңнәд бәәв гинә. Засшикрин унгсн үүлн өңгтә нисдг
бор мөрн Хамбрла унгсн саарл мөрн хойр болхла - Хурмстн теңгрин
адуни нег гүүнәс төргсн унһн тул Засшикр Хамбрла хойр чавчлдхд, эн
хойр мөрн иигҗ күүндҗ гинә:
- Бидн хойр нег экин унһн эс билү? Хойр эзән чавчлдулад алулҗ ор
кад, эзн уга йовхин орнд, хоюлн хойр зүгтән нисәд, эзтәһән хамт йовгснь
деер биш ю? - гиһәд, хойр мөрн хойр зүгтән нисэд, хойр эзән чавчлдулҗ
уга гинә. Хойр баатр чиг нег-негнләһән чавчлдҗ чадгсн уга тул: «Җа,
болҗ», - гиһәд, хоюлн мөрнәннь санаһар хойр зүгтән салад йовҗ гинә.
Засшикр эргҗ иргснәс хоор Һазңнь:
- Засшикр ах мини, Шуумр та хойр үүндән бәәҗ бәәгтн. Би йовад,
нег бәәдл аҗглад, бара хәләһәд ирдг дара болв, - гиһәд, тедн хойрас
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салад, бара хәләхәр йовҗ гинә. Һазң бәәдл аҗглад, бара хәләһәд йовҗ
йовтл, Шарһолын һурвн хаани нег баатр түүнлә харһлдад:
- Толһа деер чини һурвн юмн нисч йовна. Юн гидг нертә шовунви?
Хәләһич! - гигснд, Һазң рид-сидәрн дөрәннь суриг һурвн тө ахрдхад,
деернь нисч йовгсн юмиг хәләх болад өндлзх хоорнднь одак баатр саад
ган көвчлҗ авад:
- Эн харвгсн сумн мини эмәлиннь бүүргәр орҗ, давсгиннь экәр
һатлад, хондрцгарнь һарх болтха! - гиҗ келәд харвгснд, саадгиннь
сумнь Һазңгин эмәлиннь бүүргәр орад, селгг дораһурнь ки өңгрәд йовҗ
одҗ гинэ. Тиигхлә, Һазң:
- Чи надд худл келәд, намаг хулхаһар харвв. Ода мини харвдг селгән
болв, - гиҗ тер баатрт келгснд, тер баатр әәхдән арһнь баргдад, мөрнәсн
бууһад, мөрнәннь өвцүн дор орад бөгдиһәд суув. Һазң саадган авн, түүг
харвад оркхла, саадгин сумн түүни чееҗәр орад, шувт һатлгснд, тер ба
атр доран үкв гинә. Һазң тер баатриг алҗ оркад, Засшикр Шуумр хойртан күрч ирхлә:
- Җа, ода би йовад, нег бара хәләһәд ирий. Тадн хойр эндән
бәәҗ бәәгтн, - гиһәд, Шуумр йовв. Шуумр бара хәләһәд йовҗ йовтл,
Шарһолын һурвн хаани бас нег баатр харһлдад, Шуумрас:
- Чи хамаһас иргсн нүүртән һалта, нүдндән цогта кен гидг элмрви
чи? Чирә-зүс, хувцс-хунрин чини бәәдлиг хәләхлә, оңдан нутгин күмн
янзта чи. Ю кеҗ йовна чи? - гиҗ сурхла, Шуумр хәрүднь:
- Би Геср хаани нег көтч билә би. Энд дән болҗ бәәнә гиҗ соңсад,
бара хәләҗ ирлә би, - гихлә, тер баатр соңсад, Шуумрт:
- Ой, көтч, толһа деер чини нисч йовгсн тер юнви? Хәләһич, гигснд, Шуумр:
- Алькви? Хама йовна? - гиһәд өндә хәләх хоорнд тер баатр Шуумриг харвад, сумнь Шуумрин өрчәрнь орад, арарнь һарв гинэ. Шуумр
киилңгән тәәлҗ шуучад, хойр әңглҗ, негәрнь чееҗ талын нүкән бөгләд,
бас негәрнь ар талын нүкән бөгләд, уурнь күрәд, тер баатриг дорнь харвҗ
алад, толһаһинь керчәд, мөрндән монцг кеҗ оркад, Һазң Засшикр хойрта
харһлдл уга, [дәәни түрүнд шархдгсн ик йозурта керг болв. Шарх мини
эдгтл, нег күмн уга һазр олҗ кевтәд, шархан эдгәҗ авс би], - гиһәд, нег
эзн уга һазрт ирәд, тендән тагчг кевтв гинэ. Шуумрин хәәгсн хар мөрнь
дел, сүүләрн шарх деегүрнь севәд, батхн юм болһл уга, үмкәрҗ илҗрүлл
уга, цев-цер сәкәд бәәһәд бәәв. Шуумр баатрнь йовад кесг удад бәәгснд,
Һазң Засшикр хойр:
- Хәәрн баатр, хамаран йовҗ одв? Яһгсн болв? - гиһәд, һашудад,
саначрхад, эргәд хәәһәд йовҗ, Шуумр баатран олҗ авад, түүни шархднь
үдд күрл уга эдгдг үйн цаһан эмән түркәд, хонгт күрл уга эдгдг хөн
цаһан эмән түркәд, эдгәҗ авад, дәкәд һурвулн дәәнд мордх болв. Дәәнд
мордхас өмн Засшикр келв:
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- Җа, ода һурвулн дәәнд мордхас өмн хан һазр-усан тәкҗ, һазрусндан зальврий. Эс тиигвл - болхш, - гиһәд, Засшикр саң умшгснд,
Һазң тәклин цөгцд ус кеһәд, тәкл тәкҗ, Шуумр саң кеҗ тәкв. Һурвулн
хан һазр-усндан зальврҗ мөргсни дару тиигәд дәәнд мордв гинә. Эдн
һурвн мордҗ һарад, Шарһолын һурвн хаани цергтә харһлдад, һурвн таласнь дундан шахҗ хавчад, нег захаснь нег захднь һархла, күмни цусн
гидгнь - нур болад, ясн гидгнь - уул болад бәәдг җиг. Хот-хол уга өдр,
сө һурвн цагт чавчлдад бәәҗ, эн һурвн баатр өлсәд, ундасхнь давхцад,
күмни цуснд согтад, киисәд, унад бәәҗ гинә. Эдн киисәд унҗ бәәх эргәнд
Шарһолын Хамбрла гидг хар гертә хан эдниг гетәд, хәләҗ йовгсн санҗ.
Һурвн баатр көлврәд унсиг үзәд, тер икл байрлҗ:
- Засшикр, би чамла тер цагт нег сэн чавчлдад, залу күчән үзүлс
гихлә, хойр мөрн хойр зүгт авч зулад, чавчлдулгсн уга билэ. Ода чини
седкл хангсн болх. Ода би чини эрдньт толһаг чини утлҗ авад, нутгтан
авч одад үзүлс, - гиһәд, байрлад, Засшикрин толһаһинь утлад, һанзһлҗ
авад, нутг талан йовҗ күрәд:
- Ой, олн нутг! Цуһар ирәд үзгтн! Би Засшикриг алад, толһаһинь
авад ирв! - гиһәд, хәәкрәд, көөрәд йовад бәәв. Нутгиннь күмс үзәд:
- Мана хан - үнәр сүркә хан җиг. Засшикрин толһаг авна гидг - амр
биш, - гиһәд, магтад, шууглдад бәәҗ гинә. Иигәд Гесриг нутгтан угаднь
Шарһолын һурвн хан Гесрин нутгиг дәәлҗ, һучн һурвн баатр, һурвн зун
хошучинь дарад, Урнһо хатынь олзлҗ авад йовгсн санҗ гинә.
Җа, тер цагт Геср Арлһоһин авт орҗ, арвн җилин эргән болҗ гинә.
Нег өдр Геср хан мөрән үзхәр өөр шидрк хамрин хаҗуһар эргәд йовҗ
йовад, нарн суух зүг тал хәләһәд, нисч йовгсн хойр хуң керәг үзәд:
- Ой, хуң керә! Өмн үзгин улад цадл уга, ода хөөт зүгәс ула хәәхәр
йовҗ йовну чи? - гигснд, тер хойр хуң керә эн үгиг соңсад:
- Герән мартгсн Геср богд биш, иҗлән мартгсн билгин кер мөрн
биш. Гер үр мана бәәнә манд, гер үүртән хәрий гиҗ йовна бидн, - гив.
Эн үгиг соңсад, Гесрин дотрнь баахн сегс гиҗ ухан орад: «Ой, би
герән мартад, энд тенҗ йовдг санҗ би. Иигҗ болдг уга җиг, ода шулун
хәрс», - гиҗ бодад, билгин кер мөрән тутрһ бурцгар теҗәһәд, эмәлән
тохад, мөрндән мордх гиҗ бәәтл, Арлһо хатнь бал бурмта идәнәс нег
шаазң кеһәд авч ирәд, Геср хаанд:
- Хан мини, йовсарн өмн нег шаазң идә-чигә ууһад йовгтн! - гиҗ
бәргснд, Геср шаазңта идәг тосч авад, негл кииһәр уугснд, тер доран уха
алдад, гертән орад кевтҗ гинә. Маңһдуртнь Геср сергҗ, герин һаза һарад,
эргәд йовҗ йовтл, Гесрин герин хаҗуд бәәгсн нег әәл нүүҗ бәәхнь үзгдв.
Тер әәл цард ачаһан ачхд царнь көдләд, ацань хаҗихлә, өвгн харал тәвҗ,
цариннь өврәр цокгснд, эмгнь келв:
- Ой, өвгн, өөрк царан бичгә цок. Тер чини Гесрин цагин цар билә,
ода тер көгшрв. Түүг юуһинь цокад бәәнә чи? - гиһәд уурлгснд, Геср хан
хаҗуһаснь соңсад: «Намаг иргсн цагин цар ода көгшрҗ бәәхәр бодвл, би
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энд ирәд, дегд удан болв», - гиҗ бодад, гертән орад, билгин кер мөрән
тохад мордх гиҗ бәәтлнь, Арлһо хатнь бас нег шаазң бал бурмта идә авч
ирәд бәрхлә, Геср:
- Ода ууш уга би, нутгтан хәрнә би, - гиҗ келәд, мөрндән мордад,
нутг талан йовв гинә. Үүлтә оһтрһун дорхн бийәр гүүлгәд, үзүртә мод
ни деедкн бийәр довтлад, җилә һазриг сарар товчлад, сара һазриг өдрәр
товчлад, нутгтан гүүлгәд күрч ирәд, хәләхлә - нутгнь эз уга эрм цаһан
көдә болҗ одгсн, һучн һурвн баатрнь чиг уга, һурвн зун хошучнь чиг
уга, сәәхн Урнһо хатнь чиг уга гинә.
- Хәәрн, ар ик нутг мини! - гиһәд, Геср хан зовад, цааран йовад
хәләхлә, Чотңгин гер үзгдв гинә. Тиигәд Геср хан нег ламд хүврәд,
Чотңгин герин хаҗуд өөрцр одад, мәәхн татҗ бәәрлдәд, цаң, кеңкрг цо
кад, юм умшгсн болад суув. Чотң гериннь хаҗуд нег лам ирҗ бәәрлсиг
үзәд, үкр хәрүлҗ йовгсн Гесрин эцк Сеглң өвгиг дуудҗ ирәд:
- Чи одад тер ламиг көөһәд йовул. Надас зөв авл уга тер юунд мини
нутг деер ирҗ буудг җиг. Чи түүнд йов гигсн деер - йов гиҗ кел, нү
гигсн деер - нү гиҗ кел! - гив. Сеглң өвгн Чотңгин зәрлгәр ламд күрхлә,
лам эс үзгсн болад бәәхд, Сеглң өвгн ламиг дуудад:
- Ой, лам, мана хан таниг зөвшәрл угаһар энд ирҗ буугснд уурлад,
мөн ода нүүһәд йов гиҗ бәәнә, - гиҗ келв. Тиигхләнь, лам:
- Болна, болна. Би маңһдуртан нүүһәд йовна би, - гиҗ келәд, өвгиг
йовулҗ оркад, маңһдуртнь бас нүүҗ уга гинә. Маңдуртнь Чотң Сеглң
өвгиг бас дуудҗ ирәд:
- Одак лам нүүҗ уга. Чи одад, түүг эрк биш түргн нү гигсн деер - нү
гиҗ кел, - гигснд, Сеглң өвгн одад көөхлә, лам:
- Җа, җа, өвгн, та бичгә уурлтн. Би нүүнә би, мөн ода нүүһәд йовс гиҗ
бәәнә би. Өвгн, та мөрнәсн бууһад, герт оргтн, хоюлн бичкн күүндий, гив. Тиигхләнь, Сеглң өвгн мөрнәсн бууҗ, мәәхнднь орад суухла, одак
лам көшгин ардас нег тевш мах һарһад, өвгни өмн тәвҗ оркад:
- Өвгн, мах идгтн, - гигснд, өвгн утх уга болад, һарарн мах таслҗ
идснд, лам нег алтн иштә тоңһрг һарһҗ өгв. Өвгн тоңһргиг һартан авад,
мах идх угаһар наар-цаар эргүләд, һәәхәд бәәдг җиг гинә. Тиигхлә, лам
өвгнәс:
- Та яһад мах идх уга? Эн му тоңһргиг тиигтлән һәәхәд бәәнә та? гигснд, өвгн:
- Урд би нег Геср гидг көвүтә билә би. Тер көвүн мини һазаран йо
вад удв, геедргсн кевтә болв, эргҗ ирл уга бәәнә. Тер көвүн мини иим
нег тоңһргта билә. Чини эн тоңһрг түүнлә әдл санҗ, тиигәд һәәхәд бәәнә
би, - гив.
- О, өвгн, Геср тана көвүн билү? Геср ода менд сән бәәнә. Мадн хойр
нег һазрт, ик удан хамт бәәлә. Бидн хойр хамт наар йовҗ йовтл, зуур
баахн керг һарад, тер хоцрҗ одв. Би түрүләд йовад бәәв. Кедүн өдрин
дару тер удл уга ирнә, - гиҗ лам келхлә, Сеглң өвгн көвүһән әмд-менд
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йовгсн чимәг соңсад, седклднь нарн тусгсн мет болҗ, өмнән бәәгсн махнас цадтлан идәд:
- Ачта болв та, би ода хәрнә би, - гиһәд, герәс һарх гитлнь, лам
өвгиг ик көөркүлгсн седкләр:
- Җа, өвгн, та хәрвл - хәргтн. Эн нег үкрин һуй һанзһлҗ хәрәд, хотхоолдан амт кегтн, - гиҗ келәд, нег үкрин һуй авч өгв.
- Болна, болна, - гиһәд, өвгн байрлхдан ламиг көөхән мартад, ламин
өггсн нег үкрин һуйиг һанзһлҗ авад, гертән күртлән:
- Мини Геср әмд-менд бәәдг җиг, удл уга ирнә гинә. Чотңгин уг
тасрдг болв, Сеглңгин уг сергдг болв. Цаачн Геср цөөкн хонгин дотр
ирнә гинә, - гиһәд, өвгн хәәкрсәр, бәрклсәр гертән күрч ирв гинә. Эмгнь
өвгнәннь дууг соңсад, адһн гертәсн һарч ирәд:
- Ой, өвгн, яһлав халг! Юн гиһәд бәәнә чи? Бичгә тиигҗ кел! Чотң
соңсхла, мадниг алҗ оркна. Чини кезәнә үкәд, уга болгсн көвүн ода
хамаһас һарад ирх билә, тиигҗ болхш! - гихләнь, өвгн эмгнәннь үгиг
соңсл уга:
- Көвүн мини әмд бәәдг җиг! - гиһәд хәәкрәд, бәркләд гертән орв
гинә.
Маңһдуртнь Чотң оңдан нег күм йовулҗ. Одак ламиг көөлгхд лам
бас йовҗ уга гинэ. Тиигхлә, Чотң: «Эн лам күмни үг соңсдг уга бәәдләснь
аҗглвл - меддг, чаддгнь ик юмн янзта. Үнәр иим болхла, түүг гертән
дуудҗ, нег йөрәл тәвүләд, цә-мә өгәд йовулдг кевтә», - гиҗ бодад, ламиг
гертән залхар Сеглң өвгиг йовулв. Сеглң өвгн ламд одад:
- Мана Чотң хан таниг герт залрҗ, цә зооглгтн гиҗ бәәнә, - гихләнь,
лам соңсад:
- Болна, болна, - гиһәд, лам Чотңгинд одҗ гинә. Чотң лам ирхлә,
икл халучрхнар тооһад:
- Энд урд Геср гидг соньн әмтн бәәгсн цагт маниг бүр өөд нар
үзүлдг уга билэ. Тер йовад кедүн-ядун җил болҗ бәәнә. Соңсхла, тер
үкгсн чимәтә. Түүни үкснь үнн ю? Та соңсгсн ю? - гиҗ сурв.
- О, тер чини ик кезәнә үклә, маңһста дәәлдҗ бәәһәд үкгсн җиг.
Түүнәс наар яснь хумхарад, уга болхд күрв, - гиҗ лам келгснд, Чотң
соңсад:
- Тиим болх болтха! Тер бәәхлә, манд огт өөд нар үзүлхш. Түүнәс
әрә гиҗ гетлүләд, эн арвн кедүн җилд амр тавар сууҗ бәәнә би. Та надд
нег йөрәл хәәрлгтн. Бас Гесрин нег ноха надд хоцргсн билэ, эн ноха урд
нег хаани ноха билэ. Өлзәтә ноха болх гиҗ бодад, би түүгәр ноха кеҗ
авла би. Ода та эн нохад мини нег сэн өлзәтә ноха болдг йөрәл хәәрлгтн,
- гихлэнь, лам:
- Җа, тиим болвл, түрүләд нохад чини нег йөрәл тәвҗ өгс би, - гиһәд
йөрәхдән:
«Човң, човң», - гиҗ хуцтха,
Чотңгин толһаг мөлҗтхә!
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Эргәд, эргәд хуцх болтха!
Эзнәннь толһаг кемлтхә! - гиҗ харал тәвгснд, Чотң өрсн босад:
- Чамаг йөрәл тәвҗ өг гихлә, харал тәвдг чини юнви? - гиһәд, ламта
таш-баш керлдн ноолдҗ:
- Чи лам күмн биш лам санҗ чи! Йов гигсн деер - йов, нү гигсн
деер - нү! - гиһәд көөҗ һарһв гинә. Лам көөгдҗ һарад, мәәхндән ирҗ хонад, маңһдур өрүнднь Геср мөн бийдән тохрҗ, билгин кер мөрән унад,
Чотңгин экнрин мендиг сурҗ оркад:
- Мана Чотң авһ гертән бәәнү? - гигснд, Чотңгин экнр әәхдән әрәл
[бәәнә] гив. Герт бәәгсн Чотң дууг соңсч оркад, сандрхдан барани
көндәһәр шурһад бултв гинә. Геср Чотңгин герт орхла, Чотң уга тул:
- Хама бәәнә? Мана авһ гертән уга җиг шү? - гигснд, Чотңгин экнр:
- Баратын һолд бәәнә, - гив. Чотң соңсад:
- Эн экнр намаг келәд өгч оркв, - гиһәд, экнртән уурлҗ, барани
көндәһәс һарч, нег үкүг дотр орҗ бултв. Геср эс оваргсн бәәдләр:
- Чотң авһ, ода баратын һолас һарч иргтн, - гихлә, һарч ирҗ уга.
Геср дәкәд:
- Чотң үнәр хама бәәнә? Баратын һолд уга санҗ, - гигснд, Чотңгин
экнр келн гихлә - бас кецү, эс келн гихлә - бас кецү болад, баахн дур уга
зогсч бәәһәд:
- Үкүгтин һолд бәәнә, - гив.
- Тер чини үкүг дотр ю гиҗ бәәнә? - гиҗ Геср шуд сургснд: «Эн
экнр бас келәд өгч оркв», - гиһәд, Чотң үкүгәс арһулхн һарад, хәәсн дотран орҗ бултв гинә. Чотңгин экнрәс Геср дәкәд:
- Чотң чохм хама бәәнә? - гиҗ сурхлань:
- Хәәстин һолд бәәнә, - гиҗ хәрүлв.
- Эн му экнр юунд дәкн-дәкн намаг зааҗ өгәд бәәнә? - гиһәд, Чотң
хәәснәсн һарч, нег өсрәд, тотхдан күрәд, хасвчин ард орад булттлнь,
Геср орҗ ирн, Чотңгиг бәрҗ авад:
- Ар ик нутгиг мини яһв чи? Алдр ик саңгиг мини яһв чи? Сәәхн
Урнһо хатн мини хама бәәнә? Һучн һурвн баатр мини, һурвн зун хо
шуч мини хама бәәнә? - гиҗ сурхла, Чотң үг чиг уга, дун чиг уга, уру
хәләһәд, зогсад бәәҗ гинә. Геср:
- Чамаг алхла, чамар кен дутна гив чиг, би чамаг алхш би. Ода чи
надд замч бол! Мини һучн һурвн баатр, һурвн зун хошуч ямр һазрт
дәәлдәд, хама диилгдв? Надд йовад зааҗ өг! - гигснд, Чотң:
- Болна, болна, зааҗ өгнә би, - гихләнь, Геср Чотңгиг өмнән орулад,
тууҗ авад йовв. Йовҗ йовтл, замин дундурт Чотңд хойр нүктә нег чолун
харһлдҗ гинә. Тиигәд Чотң:
- Эн мана саңд кергтә чолун җиг. Мана саңд иим чолун уга. Үүг авч
одад, саңдан тәвий, - гиҗ Гесрт келгснд, Геср:
- Чолуһар ю кенә? Керг уга, шулун йовад, баатр цергин мини
дәәлдгсн һазриг одҗ зааҗ өг! Түргн йовий, - гив. Тиигхлә, Чотң тер чо-
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луг эрк биш авч йовна би гиһәд, бәрҗ авад йовв гинә. Гитл, авад йовхд
уйдг деесн уга, теврәд йовхд ик күчрдх тул Геср түүнд мөрни цулвран
тәәлҗ өгв. Чотң цулвриг хойр чолуни нүкәрнь гүүлгҗ холвад, ээмдәд
үүрч авад, йовад бәәв. Һәәвтр йовхла, чолуни ормар хувцснь зүлггдсәр
йовҗ эләд, бас цааран баахн йовхла, зүлггдәд йовҗ, махнь һарад, дәкәд
цаар йовх дутм махн цоорад, одак чолу уйгсн цулвр яснд күртл шигдв.
Чолуг эрк биш авч йовна гигсндән Чотң ичәд, эн чолуһан хайҗ чадл уга,
шүдән зууһад йовад бәәдг җиг. Түүни ээмәснь цусн һооҗад, бүр болхан* уургсниг Геср үзәд:
- Җа, болҗ, тер чолуһан энд хайҗ орк! Кергтә болхла, хөөннь ирәд
ав! - гиҗ келәд, одак чолуһинь хаюлад, цааран йовв. Тиигәд Геср:
- Бидн түргн күрч баатрчудын дәәлдгсн һазриг үзий. Чи тер һазриг
надд зааһад өгч оркад, баатрчудын сүмснд үзгдл уга, гертән хәр. Үзвл
- чамаг бәрҗ иднә тедн, - гив. Түүнәс тедн хоюлн цааран йовсар бәәҗ
баатрчудын дәәлдгсн һазрин наадк захд күрәд, Геср Чотңгиг гедргән
хәрүлҗ оркв. Түүнәсн Геср хан йовад, баатрчудыннь дәәлдгсн һазрт
ирәд, эргәд йовад хәләхлә, баатрчудын сүмснь барс, өтг болҗ хүврәд,
һалд шатгсн һазр бәәдг җиг. Засшикрин сүмснь бор эрән харцх болҗ
хүвлсн бәәв. Бор эрән харцх Гесриг үзмгц, өмнәснь нисәд, ирәд, ээм де
ернь сууһад, ээм деерәснь эмәлиннь бүүрг деер бууһад, хавшад бәәнә
гинә. Геср хан үүг үзәд:
- Хәәрн һучн һурвн баатр, һурвн зун хошуч мини, - гиһәд, деед
Хурмстниг хәләһәд уульҗ хәәлхд, деед Хурмстн аршан хур гент өтг
деер буулһв. Тиигхлә, өтг болҗ хүвргсн һучн һурвн баатр, һурвн зун
хошучнь тер доран әмдрҗ. Цуһар Гесрин өмн ирәд уульлдхд, Геср саң
тәвҗ әрүдхәд*, баатрчудан угин әдл* сергәҗ авч гинә. Гитл, түүни дотрас Засшикрин эрднь толһаг Шарһолын Хамбрла гидг хар гертэ хан
керчҗ авад йовгсн тул Засшикриг әмдрүлх арһ уга болад, Геср түүнд:
- Хәәрн Засшикр мини! - гиһәд, зовад бәәнә. Тиигҗ бәәтл, Засши
крин сүмсн бор эрэн харцх Гесрт келв:
- Чи надд Хамбрлан бөөр, зүркиг халунар авч ирҗ өгвл, би түүг
идәд, теңгрин орнд күмни төрл олҗ төрхәс биш, эн йиртмҗд эн кевәр
надд әмдрх арһ уга. Күмни төрл олгснас хоор тиигәд би чамд тус болҗ
чадна би. Түүнәс оңдан арһ уга, - гив. Геср бор эрән харцхин эн үгиг
соңсад, тесч ядад уульв. Эн цагт Хурмстни орнас өгү һурвн эгчнь Гесрт:
- Юунд иигтлән һашудлта уульҗ бәәнә чи? Уульхин орнд өшәһән
авдг арһ бод, - гиҗ зәрлг болгснд, Геср нульмсан арчад, Засшикрин
сүмсн бор эрән харцхд:
- Засшикр ах мини, би ар ик нутган эзн уга хаяд, таниг Шарһолын
һурвн хаанд алулв. Ода гемшв чиг арһ уга. Би Хамбрлан бөөр, зүркиг
халунар авч өгс би, - гив. Геср седклән чаңһлҗ, бус баатрчудтан:
- Баатрчуд мини, таанр хәрәд амрцхагтн, - гиҗ зәрлг болв. Баатрчуднь соңсад:

101

ӨӨРД ГЕСР

- Бидн танта хамт одҗ дәәлднә бидн. Шарһолын һурвн хаани күчн
ик, та һагцарн одҗ болхш, - гиһәд, хәрх уга бәәһәд бәәв гинә.
- Би олн җил таанран хайҗ йовгсн - буру болв. Ода би буру кегсндэн
һагцарн одҗ дәәлдәд, Хамбрлан бөөр, зүркиг халунарнь авч ирәд, Зас
шикр ахин сүмсн бор эрән харцхд өгнә би. Таанр ар ик нутгиннь төләд
ааһ цусан, атх ясан хәәрлл уга дәәлдв. Ода хәрәд амрцхагтн, - гиһәд,
Геср дәкн-дәкн келәд бәәтл, тиигәд баатрчуднь хәрҗ. Засшикрин сүмсн
бор эрән харцх һагцарн хоцрад, Геср хан Шарһолын һурвн хаани нутг
тал йовв гинә.
Шарһолын һурвн хан һурвн күүктә санҗ гинэ. Тедн һурвн кезәд
селәһәр нег булгт ирҗ ус авдг санҗ гинә. Эн һурвн күүкни негнь Геср
хааныг ик шүтдг санҗ. Тер шүтдг күүкнь: «Геср гидг нег хан бәәдг
гинә», - гиһәд, өдр болһн цә чанхларн, Гесрт цәәһәсн зулг* өргдг гинә.
Зулг өргхдән:
- А, хәәрхн! Геср богд хан мини, надд нег үзгдх болву? Би танд
хатн болна би, - гиҗ келдг санҗ гинэ. Г еср хан Шарһолын һурвн хаани
нутгт күрснәс хоор одак Шарһолын һурвн хаани һурвн күүкн селәһәр
ирҗ ус авдг булгин көвәд ирҗ, хойр наста нилх көвүнд хүвләд кевтв.
Шарһолын һурвн хаани нег күүкнь ирҗ булгас ус авч бәәһәд, одак бул
гин көвәдк көвүг үзәд, көләрн наар-цаар көдлгҗ үзәд, хаяд йовҗ одҗ
гинә. Дәкәд негнь ирәд ус авхларн, одак көвүг үзәд, наар-цаар эргүләд,
үзҗ бәәһәд, бас дорнь хаяд йовҗ одҗ гинэ. Бас оңдан нег күүкнь ус
авхар ирәд, булгин көвәд одхла, нег нилх көвүн кевтҗ бәәснь үзгдҗ
гинә. Күүкн үзмгц, усан чиг авл уга, усни саван дорнь хаяд, көвүни
һарас татад, теврҗ авад: «А, йир, эн көвүг яһдг билэ, нег өнчн өрәсн
көвүн санҗ. Би дү кеҗ авс гихлә - асрдг күмн уга, болш уга. Дорнь
хаяд йовий гихлә - көөркү үүг хәләҗ бәәһәд яһҗ хаяд йовхви? Мана
үкрч өвгн көвүн уга билә, үүг теднәд күргҗ өгс. Тедн асрад, көвү кеҗ
авг», - гиҗ бодад, тер өвгнд күргҗ өгхәр йовв. Күүкн йовгсн кевтән
өвгни герт ирәд:
- Ой, аав а! Би танад нег көвү авч ирв. Асрад, көвү кеҗ авгтн, гихләнь, өвгн соңсад:
- Болна, болна! - гиһәд, өвгн эмгн хойр байрлад, тер көвүг асрҗ
гинә. Нег өдр өвгн эмгн хойр көвүндән нер тәвх гиһәд, өвгн йовад, хаандан одад келҗ гинә:
- Би нег көвү олҗ авв, асрҗ бәәнә би. Көвүнд мини нег нер тәвҗ
хәәрлгтн, - гихлә, хань соңсад:
- Җа, олдгсн көвүн болхла, түүни нернь [Олдва] болтха! - гиҗ нер
хәәрлв гинә. Түүнәс өвгн эмгн хойр Олдва көвүһән асрад, өдр, хонг
өңгрсәр бәәҗ. Көвүнь өсч бәәһәд, удл уга бүдүн көвүн болҗ. Нег өдр
көвүнь аавдан:
- Аав, аав, надд нег шалвр кеҗ өггтн! Шалвран өмсч авад, хаани
баатрчудла ноолдс гилә би, - гихләнь, өвгн соңсад:
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- Көвүн мини, тиигҗ яһҗ болна? Насн чини баһ, цусн чини шиңгн,
ода деер чини бөк ноолдх цаг болад уга, - гив. Тер цагтнь Шарһолын
һурвн хаани алҗ идхәр һурвн җил теҗәгсн нег атн цар бәәсиг нег асхн
Олдва көвүн одад, авч ирәд, аав ээҗ хойрнь унтгснас хоор эн цариг алҗ,
махинь хәәс дүүргҗ чанад, махн болтл, арсинь элдәд, шалвр кеҗ өмсәд,
хәәстә махиг һарһад:
- Босч мах идгтн! - гиҗ аав ээҗ хойран дуудад серүлв.
- Эн чини ямр махнви? - гиҗ өвгн эмгн хойр сурхла, көвүн:
- Хаани алҗ идхәр теҗәҗ бәәгсн царинь авч ирәд, алад, арсарнь
шалвр кеҗ өмсәд, махиг чанад болһҗ оркв, - гив.
- А, яһлав! Маңһдур, нөкәдүр хан: «Одак цар авад ир, алҗ иднә би»,
- гихлә, би ю авч одҗ өгнә би? - гиҗ өвгн келгснд, көвүн:
- Хәмә уга, та седкл амр бәәгтн, би орнд нег цар олҗ өгнә би, - гив.
Тиигәд өвгн эмгн хойр көвүтәһән һурвулн махиг идв. Олдва көвүн нег
хәәсн махиг барг цугинь идв. Эмгн өвгн хойр күүндв:
- Мана Олдва көвүн нег асхн нег цар алҗ, арсинь эдрңдҗ элдәд,
шалвр кеҗ өмсәд, бас нег царин махни икнкинь идҗ оркв. Бас баатрчудта бөк ноолдна би гиһәд бәәнә. Үүнәс үзхлә, мана көвүн хөөннь нег сән
баатр болмар янзта, - гиҗ байрлҗ бәәв гинә.
Нег өдр Олдва көвүн Шарһолын һурвн хаани баатрчудын бөк ноолдад наадҗ бәәхиг үзәд, тедни хаҗуднь одад:
- Би бас бөк ноолдна би, - гиҗ келхләнь, хаҗуднь бәәгсн нег баатр
хәләхлә - нег бичкн көвүн.
- Йир чамд юн бәәхви! - гиһәд, босад ноолдв. Эргәд хәләҗ бәәгсн
күмсин нүднд Олдва нег бичкн көвүн болҗ үзгдәд, түүнлә бөк ноолдҗ
бәәгсн баатрин нүднд Геср мөн бийәрн үзгдәд, нег көләрн һатцин уулын
ораг тулҗ ишкәд, нег көләрн далан көвәг ишкҗ, тер баатриг уул давулад
шивҗ оркҗ гинә. Шивгдсн тер баатрнь унгсн һазртан үкәд хуурч гинә.
Үүнәс хоор Олдва көвүн өдр болһн Шарһолын һурвн хаани баатрчудла
ирҗ бөк ноолдад, шивәд алад бәәтл, баатрчуднь чиг цөөкрәд бәәҗ гинә.
«Иигҗ өдр болһн теднлә бөк ноолдад, шивәд алад бәәхлә, бас болш уга
җиг, - гиһәд, - оңдан нег арһ һарһс», - гиҗ бодад, Геср мөн бийдән
тохрҗ, нутгин нүднд үзгдәд, [Геср ирҗ] гидг дуург* һарһҗ оркад, нег
өдр хүвлһәнәр нег хуурмг Гесриг бүтәснд тернь йовад, күмст үзгдҗ
одна. Нутгин күмст энд-тенд Геср үзгдәд йовад бәәхлә, Геср ирв гидг
шууган дуург һарад, үүг Шарһолын һурвн хан соңсад:
- Нутгин күмс цуг Геср ирҗ гиһәд, шууглдҗ бәәнә. Тер иргсн болх
ла, үнәр кецү керг болна. Түүни олн баатрнь цуг үкәд баргдв, хатынь
бидн олзлҗ авв. Ода тер һагцар болхар түүни күчнь уйн бәәгсн деернь
түүг бәрҗ ирәд алый, - гиҗ күүндәд, хойр зун баатр церг һарһҗ.
- Гесриг бәрәд, авч ирәд алцха*! - гиҗ зәрлг болв гинә. Хойр зун
баатр цергнь Гесриг бәрхәр мордв. Олдва көвүн чиг тедни негнь болад,
хамт мордв гинә. Кеер һарад йовгснас хоор Олдва худлар Геср хан болҗ,
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хойр зун баатрин өмн илрәд, эврән мөн Олдва болад, баатрмудта хамт
йовад бәәнә. Хойр баатр Гесриг үзәд бәрх болҗ дәәлгдснд, Геср өмн
бийәснь хүвлһәһәр чолу киискҗ цокн дәәлдәд, Олдва ардаснь медүлл
угаһар хүвлһнәр чолу киискәд алгсар бәәтл, хойр зун баатрнь цуг үкәд,
Олдва һагцарн үлдҗ. Терк хуурмг Геср хаанла дәәлдгсн болҗ бәәһәд,
цаараннь көөҗ оркад, бийнь хәрҗ ирв. Түүнәс хоор Шарһолын һурвн
хан эврән бийәрн һурвн зун баатриг дахулҗ, Олдваг бас дахулад, Гесриг
бәрхәр мордв гинә.
Кеер һарад йовҗ йовад, Олдва һурвн зун цергин өмн хуурмг Гесрт
хүврҗ илрәд, Шарһолын һурвн хаани цергүдтә дәәлдв. Шарһолын
һурвн хан нег уулын ора деер һарч сууһад, тедни дәәлдхиг хәләвл, Олд
ва һурвн зун цергин өмн һарад, Геср зулх дутм ардаснь көөһәд бәәнә.
Геср огт күцгдл уга, зулад бәәдг җиг. Тиигәд Олдва көөҗ туң ик ядрад,
Шарһолын һурвн хаанд ирәд:
- Геср надас ик әәдг санҗ, намаг үзәд зулҗ одв. Түүг бәрәд авч оркс
гихлә, тер хурдн җиг, надд күцгдгсн уга, - гив. Шарһолын һурвн хан
Олдва көвүг: «Йоста сән баатр җиг, манд ик кергтә баатр җиг», - гиһәд,
түүни маңһдуртнь:
- Җа, Олдва, чи мана баатрчудын толһалгч болҗ, өдр болһн Гесриг көөһәд бә! Тер кезә нег бәргднә! - гиҗ зәрлг болв. Түүнәс хоор
Олдва өдр бүр Шарһолын һурвн хаани баатрчудыг зу-зууһар дахулҗ,
кеер һарад, хуурмг Гесриг көөлһҗ оркад, ардаснь эврән нег-негәр алад
бәәнә. Иигсәр бәәҗ һурвн зун баатринь бүр алад чиләв гинә. Тиигхләнь,
Шарһолын һурвн хан:
- Керг уга баатрмуд үкәд чилвл - чилг! Манд Гесриг әәлһдг нег ба
атр бәәвл, болҗ оркна, - гиҗ Олдваг магтад, эврәннь баатр болһҗ гинә.
Олдва Шарһолын һурвн хаани баатр болҗ йовхдан аңхн түүг булгин
көвәһәс теврәд, авч ирәд, үкрч өвгнд күргҗ өггсн тер күүкнлә таньлдҗ.
Иҗл, дасл болад, бодҗ сангсан хоорндан күүнддг болҗ гинә. Нег өдр
Олдва тер күүкнәс:
- Тана һурвн хаани әмн сүмснь хама бәәнә? Надд зааҗ өгич, - гигснд,
тер күүкн:
- Мана һурвн хаани әмн сүмсн цаһан гертә хаани үүдн дор була
та бәәнә. Цаһан гертә хаани үүдн дорк һазриг малтхла, нег бәрә герин
чинән цаһан чолун бәәнә. Түүни дотр һурвн цаһан өндгн, һурвн шар
өндгн, һурвн хар өндгн бәәнә. Эн һурвн өнгин йисн өндгн болвл - мана
һурвн хаани әмн сүмсн мөн, - гив. Олдва үүг соңсч авад, нег сө цаһан
гертә хаани үүдн дорк һазриг малтгснд, үнәртән нег бәрә герин чинән
чолун һарв гинә. Олдва эн чолуг һарһҗ шилҗүләд, шар гертә хаани
үүднд күргәд, тәвҗ оркв гинә. Маңһдур өрүнднь Шарһолын һурвн хан
босад, һаза бәәгсн чолуг үзәд, нег-негән хәләһәд, алңтрад:
- Эн мана булгсн чолуг ямр күмн медәд, һарһҗ авад, энд тәвгсн
болв? Әмтә юмн огт меддг уга, әмтә юмн көдлгҗ чиг чаддг уга чолун
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билә. Үүг лав одак Геср медәд, сө ирҗ һарһад, энд тәвгсн болҗ маһд.
Ода үүни дотрк өндгән һарһҗ эс авхла, Геср тер өндгиг хамхчвл*, манд
аюл учрна, - гиҗ хоорндан күүндәд, Эргү Хар гидг дархиг дуудҗ ирәд,
чолуг чавчулҗ нимглүләд, дундаснь әмн сүмсн өндгән һарһҗ авх болв
гинә. Тер дархнь ирәд, одак чолуг өдр болһн чавчгсар бәәҗ нимгләд, һол
дунднь өөртхд, Олдва ирәд, дархнд:
- Ой, Эргү Хар а, алхан надд өгч бә! Би чамд дем болҗ өгс би, гигснд, дархн:
- Чи мини алхиг дааҗ чадну? Дааҗ чаддгл болхла чини, өгс би, дааҗ
чадш уга болхла, цааран хол бә, - гиҗ Олдвад келв. Олдва Эргү Хар
дархни үгиг соңсад, уурлн:
- Тана алхиг дааҗ чаддг җиг ю? Уга ю? Хәләҗ бәәгтн! - гиҗ келн,
алхинь шүүрч авад:
- Даана гидг - эн! Чадна гидг - эн! - гиҗ келн, даладад, чолуни
дундаһурнь негл дархла, чолун дундаһурн хойр әңгрәд, өндгн доран
билҗ тусв гинә. Хаҗуднь хәләһәд зогсч бәәгсн Шарһолын һурвн хан
сандрҗ:
- Ю, Олдва мини а! Яһҗ бәәх чини энви? - гиҗ һашудгснд, Олдва
хәрүднь:
- Эн Эргү Хар дархн намаг алх дааҗ чадхш чи гиһәд, дор үзәд бәәнә,
түүни үгд тесл уга, ууртан чавчад оркхла, иим керг болв. Ода арһ уга,
мини буру болв, - гиҗ келв.
- Җа, болҗ, хәмә уга, оңдан юмн манд керг уга. Гесриг әәлһдг чи
бәәвл - болҗ оркна, - гиҗ Шарһолын һурвн хан Олдваг зөвтгснд, Олдва:
- Сана амр бәәгтн. Би әмд бээгсн цагт Геср таанрт өөртҗ чадхш.
Кервә эн өөртҗ ирвл, би бәрәд хаанд тушай! - гиҗ келв.
Тер цагт Урнһо хатн өдр болһн хөөни бөөр, зүркиг хуурч иддг санҗ
гинэ. Нег асхн Олдва хүвлһнәр нохан бөөр, зүркиг худрад, ааһд кеҗ
тәвхлә, Урнһо хатн түүг идәд, ухань балрҗ. Хамбрла хаанла хамт кевтл
уга, суугсн һазртан унтҗ одв гинә. Тер сө Олдва хамг бурхн сәкүсндән
зальврҗ:
- Эн сө Хамбрлаг дардг цаг болв, намаг сәкҗ хәәрлгтн! - гиһәд,
Геср мөн бийдән хүврҗ, Хамбрлан орд харш деер ирәд зогсснд, Хамбрлан хар билгин сәкүсн орд харшас һарч ирәд, Гесрин цаһан билгин
сәкүсиг көөһәд бәәнә. Гесрин цаһан билгин сәкүснь Хамбрлан хар бил
гин сәкүсиг хүвлһәнәр муңхрулад, орднднь көөҗ орулад:
- А, хәәрхн! Хан Хурмстн мини а! Ода би Шарһолын һурвн хаан
ла дәәлднә би, намаг өршәҗ туслгтн! - гиҗ зальврҗ мөргәд, җирн җиң
күнд бийәсн бишңкиг даадг хурш болд үлдән бәрҗ, Шарһолын һурвн
хаанла дәәлдхәр гертнь чавчад орв гинә. Тер цагт Шарһолын һурвн хан
унтҗ бәәгсн санҗ. Геср хан герт ормгц, цаһан гертэ хан болн шар гертә
хаани толһаг унтаднь* чавчҗ хаяд, дәкн Хамбрла хааг дәәлхәр гертнь
күрхлә, Хамбрла шинкн әркд согтад, унтҗ одгсн җиг. Түүг чавчад орк-
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хла, толһань давхр-давхр кив торһн көнҗл девскртә ташр чавчгдад, хойр
әңгрәд одв. Геср Хамбрлан гесиг буучад, бөөр, зүркинь суһ татад, Зас
шикр ахиннь сүмсн бор эрән харцхд халунар күргҗ өгхәр йовв гинә. Бор
эрән харцх хад деер сууһад, Гесриг күләҗ бәәснд, Геср хәәҗ күрәд, Хам
брлан бөөр, зүркиг түүнд халунарнь бәргснд, тер халунарнь идҗ оркад:
- Җа, ачта болв чи. Хөөннь чамд тус болна би. Ода теңгрин орнд
һарч төрнә би, - гиһәд, Хурмстни орн тал нисәд йовҗ одв гинә. Тиигәд
арвн харин үндсиг таслн төргсн, арвн цаһаниг делгрүлн төргсн ачта
мергн Геср хан Шарһолын һурвн хааг дарҗ, Урнһо хатан авад, нутгтан
хәрхәр йовҗ гинә.
Геср нег уулын хормаһар өңгрхд, нег цаһан гер үзгдв гинә. Үүднд
арвн хойр-[арвн] һурвн наста нег көвүн наадҗ сууна.
- О, эн Ал Мергн хатни гер җиг. Би нутгас һарад йовҗ бәәгсн цагт
Ал Мергн хатн көл күнд хоцрла. Би йовад, арвн хойр җил болад ирв. Эн
көвүн һарад, арвн хойр җил болҗ, - гиҗ хүвлһәнәр таняд, Геср байрлҗ.
Шарһолын һурвн хааг даргсн байрта чимәг Ал Мергн хатндан келҗ
өгхәр тер көвүни хаҗуд күрч.
- Көвүн, көвүн, ээҗ чини гертән бәәнү? Ю кеҗ бәәнә? - гиҗ сурснд:
- Бәәнә, бас хар саадглаһан ноолдҗ бәәнә. «Кень диилҗ, кень диилгдхиг үзий», - гиҗ келәд, саадган нег татхла - ээҗ мини дииләд, бас нег
татхла - саадгнь диилгсн сууна, - гиҗ көвүн Гесрт хәрү өгв. «Ал Мергн
хатн уурта бәәдг җиг. Ода түргн зулад йовс», - гиҗ бодад, одак көвүнд
Геср:
- Намаг ирәд йовҗ одв гиһәд ээҗдән келҗ орк! Хамаран одв гиҗ ээҗ
чини сурхла, нарн һарх зүг тал йовв гиҗ кел, - гиҗ келәд, бийнь нарн
орх зүг довтлад йовҗ одв гинә. Ал Мергн гер дотрас Гесрин дууг соңсч
гүүһәд һарч ирхлә, Геср уга җиг.
- Мөн ода иргсн күмн хама одв? - гиҗ көвүнәсн сурхла, көвүнь:
- Нарн һарх зүг тал йовҗ одв, - гив. Ал Мергн уурнь күрәд:
- Юунд герт орл уга зулҗ бәәдг терви? - гиһәд, хойр-һурв алхад,
хойр-һурв уулын ораг ишкәд, нарн һарх зүг тал хәләхлә, юуни чиг баран
үзгддг уга җиг. Дәкәд эргәд, нарн орх зүг тал хәләхлә, Геср далн тавн уулыг ташр давад, цааран одҗ йовснь үзгдв гинә. Ал Мергн хатн ик хар са
адган шинин саршң болтлнь татҗ бәәһәд, тәвәд оркхла, саадгиннь сумн
Гесрин алтн дуулхин гиллзҗ йовгсн ораг сет* харвад һарч гинә. Тиигәд
Ал Мергн хатн Гесриг харвад алҗ чадгсн угадан уурнь күрәд, тесч ядад:
- Нарн орх зүг тал йовгсн бәәтл, юунд нарн һарх зүг тал йовв гиҗ
худл келнә чи? - гиҗ көвүндән уурлад, көвүнәннь ха һуйинь татад,
салһҗ оркҗ гинә.
Үүнәс хоор, эдү-тедү цаг өңгрснәс хоор Геср хан йовад, Арлһоһин
авт орад, арвн хойр җил болҗ хәрҗ ирәд, дәәнд алгдгсн һучн һурвн ба
атр, һурвн зун хошучан цугинь әмдрүлв гинә. Шарһолын һурвн хааг
һагцарн дарҗ гинә. Засшикрин бахиг хаңһаҗ, теңгрин орнд мордулҗ
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гинә. Урнһо хатан эргүлн авч нутгтан одгснд, нутгнь цуһар күрч ирәд,
ик байр болҗ гинә. Тиигәд эн чимәһән Ал Мергн хатндан келхәр одад,
Ал Мергн хатн уурта бәәхиг медҗ әәһәд, түүнәс зулгсн җиг гидгиг Ал
Мергн хатн соңсад, бийән икл гемшҗ, гер орднан ачҗ нүүһәд, уулас
бууҗ нутгтан ирәд, Геср хаанлаһан учрҗ, ө-һундлан тәәлв гинә.
Иигәд һучн һурвн баатр, һурвн зун хошуч бүгдәр цуглрҗ ирәд, арвн
үзгин эзн болгсн ачта мергн Геср хан атата Шарһолын һурвн хааг даргсн
ик байр даңһра кеҗ. Җирһлин икд җирн хонг җирһҗ, нәәрин икд найн
хонг нәәрлҗ, амһлң сәәхн суугсн гинә.
Келгснь: Нилх шийани Бө. Лүүрв, Арцаннр.
Эмкдкгснь: Хова.
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Арвн харин үндсиг таслн төргсн арвн үзгин эзн богд Геср хан шаҗиг
нарн мет мандулҗ, төриг хад мет батдхҗ*, зурһан зүүлин әмтни кел
меддг дахуль болгсн Буйнтуган хаҗудан суулһҗ, дөң болгсн һучн һурвн
баатр, һурвн зун хошучан эргәндән бәәрлүлҗ, амн сумндан җирһҗ суух
эн хоорнд Докур тив гих һазрас арвн тавн толһата, Андулма гидг нертә
маңһс улан тоос киискҗ ирәд, Таг гидг нертә һазрт бәәрлҗ бәәгсн тавн
муҗ нутгинь олзлҗ авад йовҗ одгсн гинә.
Тер олзлгдгснас доһлң-дөрв, сохр-мухр гиҗ һолгдад хоцргсн әмтд
ниилҗ авад:
- Бидн ода эзн богд Геср хаандан одҗ, чимә өгий, - гиһәд, бүүр де
ернь хоцргсн эццн, дәәртә үрә, дааһар уна кеһәд, Гесрин арвн давхр шил
алтн сүм киидд ирҗ гинэ.
Арвн давхр шил алтн бәәшңгин ора деер маанян тоолад сууҗ бәәгсн
Геср богд хан иргсн күмсиг үзәд:
- Эн доһлң-дөрв, сохр-мухр әмтд хамаһас иргсн улсви? Ю кеҗ йовх
улс болв? Буйнтуг, чи одад сурад ир, - гиҗ зэрлг болв.
Буйнтуг одад сурхла, тедн:
- Эр мөрн эцәд күрдг, эр күмн уйдад күрдг Таг гидг һазрт бәәрлҗ
бәәгсн тавн муҗ нутг билэ бидн. Докур тивин арвн тавн толһата Андулма гидг маңһс ирәд, нутгиг олзлҗ авад йовв. Түүнәс доһлң-дөрв, сохрмухр бидн һолгдад хоцрв. Тиигэд арвн үзгин эзн Геср богд хаандан чимэ
күргәд ирлэ бидн, - гиҗ одак күмс иргсн учран келв.
Буйнтуг эн чимэг Геср хаанд медүлгснд, Геср богд хан һучн һурвн
баатр, һурвн зун хошучан цуглулҗ:
- Докур тивин арвн тавн толһата Андулма маңһс Таг гидг һазрт
бәәгсн тавн муҗ нутгиг мани олзлҗ авад йовҗ одв гинэ, - гигснд, баатрмуднь үүг соңсад:
- Урд бидн Шарһолын һурвн хааг дарад, нег байр даңһра үзлә бидн.
Түүнәс хоор: «Дәкәд кезэ нег тиим күчтә маңһсиг дарҗ, байр даңһра үзх
болв?», - гиһәд, күләҗ бәәлә бидн. Ода эн өдр удх уга болҗ шу, түргн
одҗ Андулма маңһсиг дәәләд, тавн муҗ нутган түүнәс алдулҗ ирий, гихләнь, Геср хан:
- Бидн тер маңһсин бәәдлиг медл уга одҗ болх уга. Түрүләд Андул
ма маңһс чохм ямр дүңгән күчтә җиг, түүни күчнь надас деер җиг ю, дор
җиг ю? Үүг би нег шинҗләд үзсә. Тиигтл, таанр адһл уга намаг күләҗ
бәәгтн, - гив.
Геср хан алтн шил сүмдән залрҗ, арвн тавн толһата Андулма маңһсиг
шинҗлҗ, бәәдлинь медәд һарч ирәд:
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- Арвн тавн толһата Андулма маңһс болвл - деед бийднь - түмн
нүдтә, түмн һарта алмсин күчн төгсгсн, дунд бийднь - терсин дөрвн
теңгрин күчн төгсгсн, дорд бийднь - зун нәәмн шулмин күчн төгсгсн,
нег хүвлһәндән далн хүвлһәтә, арвн һурвн лууһин күчн төгсгсн уулын
чинән шар цоохр мөртә, һурвн зун давхр алтн шил яамнта, ямр чиг
юмнд даргдҗ үзәд уга, күмн биш, күрл цөөһәр бүрлдгсн маңһс җиг. Эн
маңһсин күчн надас баахн дееркншң медгдҗ бәәнә, - гихлә, Һазң Шу
умр хойр баатрнь босад:
- Арвн үзгин эзн болгсн ачта мергн Геср хан мини, та һучн һурвн
баатр, һурвн зун хошучта, анда һурвн теңгртә, өгү һурвн эгчтә, йис-йис
- найн нег сидтә тул та Андулма маңһсас деердхәс биш, огт дорадх уга.
Бидн эрк биш Андулма маңһста цоклцҗ, әмн һолынь таслна бидн, - гиҗ
гинә.
Геср богд хан баахн бодс гиҗ бәәһәд:
- Җа, олн таанрин саналар бидн одҗ, Андулма маңһсиг дәәлий, гиҗ аңхарад, һучн һурвн баатр, һурвн зун хошучан бийәрн ахлад мордхин экнд Сеглң өвгн күрч ирәд:
- Кезәнә Шарһолын һурвн хааг даргсн байр нәәриг нег үзлә би. Ода
Андулма маңһсиг даргсн байр бахиг үздг болв. Ода би эрк биш таанрта
хамт йовҗ дәәнд орлцна би, - гиһәд, зан шарһл мөрән тохад, белн болад
зергцәд һаргснд, Геср хан:
- Сеглң аав мини, тана насн медәтә, һазр суңһу* тул үлдәд, нутгтан
эзн болад бәәҗ бәәтн, - гив.
Сеглң өвгн уульҗ хәәләд:
- Геср богд мини, намаг бичгә хөр! Өмнк мини өөрдв, хөөнк мини
холҗв. Заһл толһата Сеглң өвгн тайган даах теңкән уга болв, зан шарһл
мөрн эмәлән даах чидл уга болв. Ода би Геср богдан дахад, Андулма
маңһсла дәәлднә би, - гигснд, Һазң:
- Эр мөрн эцәд күрдг, эр күмн уйдад күрдг тиим хол һазрт та йовҗ
чадх уга. Авһ, тана үгәс бидн һардг уга эс билү? Ода та мани үгиг нег
соңсгтн, - гив.
Сеглң өвгн бас уульҗ унҗад:
- Арвн тавн наста Һазң мини, арвн үзгин эзн богдын гегәни өмн һагц
төргсн чининнь дергд йовҗ, дә кей гилә би, - гигснд, баатрмуднь бүгдәр
уйрҗ уульлдад бәәҗ гинэ. Баатр Шуумр зан хээсн хар мөрән унҗ, зун
нәәмн давхр цө көвчтә, миңһн тавн зун ширтэ догшн хар саадган агсч,
найн нәәмн хаңһа хар суман авч, гилвән өңгтә хуйган өмсч, йисн алд
молр хар шоран зүүҗ, Геср богдын барун бий болад йовв гинэ.
Геср богд хан һучн һурвн баатр, һурвн зун хошучан ахлҗ, Сеглң
ааван дахулад, арвн тавн толһата Андулма маңһсин нутгиг зөрәд, һурвн
җилә һазриг һурвн сарар товчлад, сара хонгин зам йовҗ йовтл, Сеглң
өвгни чидл теңкән зөвәрдәд* бәәгснд, Геср хан баргинь медҗ оркад:
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- Сеглң аав мини, ода та хэрэд, хамг нутгиг мини закрҗ, хаш ик төриг
мини түшгтн, әрүн сәәхн кишгән өггтн, алтн болгсн зәрлгән хәәрлгтн.
Бидн одад, арвн тавн толһата Андулма маңһсиг дарҗ, тавн муҗ нутган
эргүлҗ ирий, - гиһәд, кив торһн киилң үмд хойран тәәлҗ авад татхла,
Сеглң өвгн чиг эврәннь баргиг медәд:
- А, чавас, Алтайин уулыг цасн дарна, аавин көвүг насн дарна гидгәр,
хату ясн мини нимгрәд ирҗ, хар цусн мини шиңгрәд ирҗ. Ода арһ уга,
би гедрг эргҗ хәрс би. Көвүдиннь байр-бахиг нүдәрн үзҗ чаддг уга болв
би, - гиһәд, уйдад, ууляд, Барс гидг баатрар бара кеһәд хәрв гинә.
Сеглң өвгн гедрг эргәд хәргснәс хоор Геср богд хан ахлачта һучн
һурвн баатр, һурвн зун хошуч җилә һазриг сарар товчлад, сара һазриг
өдрәр товчлад, өдрә һазриг цагт товчлад, өдр, сө гиҗ йилһл уга йовад,
Андулма хаани нутгин захдк Шар көтлд күрәд, мөрнәсн бууҗ, агт күлгән
идүләд, аср мәәхнән татад, амрлт кеһәд сууна гинә.
Геср богд Улан Нүдн Буйнтуг хойр баатртан:
- Ода бидн энд церг мөрән амрулад сууҗ бэй. Та хоюлн түргн йовад,
Андулма маңһст одад, арвн харин үндсиг таслн төргсн ачта мергн Геср
хан хулхад алдгсн нутган некэд, арвн тавн толһата Андулма маңһс, чини
үндсиг чини таслад, үриг киискдг болад ирв гиҗ чимә өггтн, - гиҗ зәрлг
болгснд, Улан Нүдн Буйнтуг хойр баатр зәрлгинь күләҗ авад, мордҗ
гүүлгәд, Андулма маңһсин нутгин захар довтлад орхла, Андулма хаани
түмн цаһан адуг түүни адуни ахлач ах Сахл Бада, Арха, Шарха һурвн
хәрүлҗ йовхнь үзгдв. Улан Нүдн Буйнтуг хойр баатр хәәкргсн дууһан
таслл уга, хәләгсн нүдән чирмл уга довтлҗ күрәд, Андулма маңһсин тер
түмн цаһан адуг көөһәд һарч гинэ. Хойр баатрин хәәкргсн дуунд түмн
цаһан адун тесч чадл уга, хурһчн үргәд, оһтрһуд тулгсн тоос манн татад
довтлгснд, һурвн адучнь тендән сүрдәд хоцрҗ гинэ.
Улан Нүдн Буйнтуг хойр баатрин хээкргсн дун түмн цаһан аду
ни түврглтә ниилҗ, теңгр, һазриг догдлулгснд Андулма маңһс соңсн
алңтрад:
- Иим күчтә дуута ямр гидг дәәсн ирҗ бәәх болв? Эн йиртмҗд надд
хальдҗ ирдг ямр тиим күчтә юмн бәәгсн санҗви? Геср хан болву? гиһәд, әәһәд сандрҗ бәәтлнь, адуни ахлач ах Сахл Бада, Арха, Шарха
һурвнь күрч ирәд:
- Түг* түмн деерм ирҗ, түмн цаһан адуг мани булаҗ йовв, - гихд,
Андулма хан соңсад:
- Тер чини Геср хаани баатр церг болҗ маһд, Арха Шарха хойр ба
атр мини, та хойр түргн ардаснь көөҗ күрәд, түмн цаһан адуһан алдулҗ
авч иргтн! - гиҗ зәрлг болад, хойр миңһн церг өгәд йовулҗ гинә.
Буйнтуг Улан Нүдн хойр баатр Андулма маңһсин түмн цаһан адуг
көөсәр йовҗ, Орг Йондн уулд күрч. Адуни аль тарһн болдгаснь негиг
шүүҗ бәәһәд, бәрҗ алад, хан Хурмстн теңгртән мөргҗ, эзн богд Геср
хаандан мөргҗ, цацл цацҗ, дееҗ өргәд, махнас идәд, арвн тавн толһата
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Андулма маңһс түмн цаһан адуһан некәд ирхинь күләһәд бәәҗ гинә. Андулман Арха Шарха хойр баатр хойр миңһн цергән дахулҗ, түмн цаһан
адуг көөһәд йовгсн мөринь мөрдәд йовад бәәҗ, Орг Йондн уулд өөрдәд
күрхлә, тер уулын ора деер күмни баран үзгдв гинә.
Орг Йондн уулын ора деер баран харад, бәәдл аҗглҗ бәәгсн Буйнтуг
ирҗ йовгсн күмни бараг үзҗ оркад, Улан Нүднд ирҗ:
- Уулын хормад күмн аашх баран үзгдҗ бәәнә. Чохм ямр күмн җиг?
Чи нег лавлад хәләһич, - гихлә, Улан Нүдн босад, ааһин чинән алг нүдән
эргүлҗ, хәәсни чинән аман аңһаһад хәләҗ, Арха Шарха хойр олн церг
дахулад ирҗ йовхинь таньҗ медәд:
- Одак адуһан алдгсн Арха Шарха хойр олн церг дахулад ирҗ йовдг
җиг, - гив. Буйнтуг соңсад, тачкнн инәҗ, мөрндән өсрҗ мордад:
- Улан Нүдн мини, хәрин тер дәәснд гендҗ, хәәрн баатр нерән һутах
угаһин төләд хальшрл уга дәәлдий! - гиҗ гинә.
Иигҗ бәәтл, Андулман Арха Шарха хойр адучнь күрч ирәд:
- Җа, хойр ах мини, атхснан тәвгтн, аньснан неегтн. Мани түмн
цаһан адуг тооһин йосар хәрүлҗ өгтн, - гигснд, Улан Нүдн Буйнтуг хойрин уурнь күрәд, хорнь буслад:
- Чи хойр юн гинә чи? - гиһәд, босн мордад, хәләгсн нүдән чирмл
уга, хәәкргсн дууһан таслл уга, чавчҗ орад, Андулман хойр миңһн цергиг
нүд чирмхин зуур үмсн товрг кев гинә. Чочад, зүрк алдад, зулҗ йовгсн
Арха Шарха хойриг: «Арвн үзгин эзн богдын мини сәкүсн өршәгтн!»
- гиһәд, Буйнтуг көөҗ күцәд, Архан толһаг тас чавчад, Шарха баатриг
бәрәд чавчх гиҗ бәәтл, Улан Нүдн ирәд:
- Буйнтуг мини, түүг бичгә ал. Түүг алвл - Андулма маңһст кел
күргх күмн уга болҗ одна, - гиһәд, Шархаг әмд хоцраҗ.
- Кени зааврар ирлә чи? - гиҗ түүнәс сургснд, тер:
- Андулма хаани заквр билә. Әмиг мини авргтн, хойр ах мини, гиһәд, мөргәд, сөгдәд бәәҗ гинә.
- Әмиг чини аврна гидг - эн, - гиһәд, Буйнтуг Шархан хойр һаринь
чавчҗ таслад, бүстнь хавчулад, хойр көлинь хуһлад, мөрнднь унулад:
- Җа, үклән хәәгсн хулһн, чи арвн тавн толһата Андулма маңһстан
одҗ кел! «Арвн харин үндсиг таслн төргсн ачта мергн Геср богд хан
хулхад алдгсн нутган некәд ирҗ, Андулма чини үндсиг таслҗ, үриг
чини киискнә гиҗ келҗ бәәнә», - гиһәд, түүндән одҗ чимә өг, - гиҗ
келәд, мөринь цокад, гедрг эргүләд йовулв гинә.
Шарха баатр Андулма хаандан ирҗ:
- Мана түмн цаһан адуг тууһад йовгснь - хойрхн күмн санҗ. Мана
хойр миңһн цергиг үмсн товрг кеһәд, Арха баатриг чавчҗ алад, на
маг дөрвн мөчәс мини салһад оркв. Арвн үзгин эзн богд Геср хан
һучн һурвн баатр, һурвн зун хошучан дахулад ирҗ, хулхад олзлгдсн
Таг гидг нертә һазрт бәәгсн тавн муҗ нутган хәрүлҗ авад, Андулма
маңһсин үндсинь таслҗ, үринь киискхәр наар ирҗ йовна. Намаг чи
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түрүлҗ одад, Андулма маңһстан кел гив, - гигснд, Андулма маңһс
соңсад, альх, аман ташад:
- Та хойр баатр хойр миңһн церг дахулҗ одад, хойрхн күмнд
диилгдәд, һар-көлән алдад ирдг чини юнви? - гиһәд, Шарха баатран
дорнь чавчҗ алад, ик кеңкргән цокҗ - ик нутган цуглулад, баһ кеңкргән
цокҗ - баһ нутган цуглулад, һурвн миңһн баатр, һурвн зун хошуч, хамг
цергән цуглулҗ:
- Арвн үзгин эзн Геср богд хан гидг бидниг дәәлхәр аашна гинә.
Геср болхла - бийнь Хурмстн теңгрин көвүн. Анда һурвн теңгртә, өгү
һурвн эгчтә, һучн һурвн баатрта - тиим кецү күмн билә. Түүнтә бидн
цоклцҗ чадну, уга ю? - гиҗ келгснд, хамг баатрмуднь ду эс һарв гинә.
Тиигҗ бәәтл, Хату Хар гидг баатрнь босад:
- Мана хан болхла - арвн тавн толһата Андулма гидг, юунд чиг
даргдҗ үзәд уга хан билэ. Деед бийднь - түмн рахун* күчн төгсгсн, дунд
бийднь - терсин дөрвн теңгрин күчн төгсгсн, дорд бийднь - зун нәәмн
шулмин күчн төгсгсн, күмн биш, күрл цөөһәр бүрлдгсн хан бәәҗ бәәхлә,
Гесрт юунд даргдх билә? - гихләнь, Андулма эн үгиг соңсад, баахн зөрг
орҗ, Геср хаанла дәәлдх болв гинә.
Буйнтуг Улан Нүдн хойр баатр Орг Йондн уулдан адуни аль тарһн
болдгаснь шүүҗ алад, ууц, толһаһарнь хан Хурмстн болн эзн богд Геср
хаандан дееҗ өргҗ, үлдгсн махиг хоюлн идәд, сур мет сунад, суха мет
улаһад, унтад, амрч авад, түмн цаһан агтан тоос мантулад*, Геср хаан
дан күрәд ирхлә, Геср үзәд:
- Зөргсн һазртан күрдг, сангсн санаһан бүтәдг хойр баатр мини, гиһәд, Буйнтуг Улан Нүдн хойран магтад, түүнд бас агтын дотрк аль
тарһн болдгаснь алҗ идәд, амрад, түмн цаһан адуг үләһәд, мөрни цаһан
кетвч бааснд хүврүлҗ, кетвчдән дүрәд, өврлҗ оркад, Геср богд хан:
- Хату болд бийтә, хар чолун зүрктә хамг баатрмуд мини! Хәрин
дәәсни күчн ик. Хамг дәәсиг таанр хамрн* чавчҗ дәәлдәд, күчн мөксдх
цагтан надд зальвргтн, күч немҗ өгнә би. Хату зер-зевд даагдад шархдгсн
цагтан хәрнь надд зальвргтн! Хүвлһәнәр үдд күрш уга, үйин цаһан эм
түркәд эдгәнә би. Хәрин хату дәәснтә дәәлдҗ, хар цусн тани өткрәд, ундасгсн цагтан надд зальвргтн! Ундыг тани хаңһах аршан хур буулһҗ
өгнә би. Ода бидн дәәнд белдкл кей. Андулма маңһсин церг ик болхар
бидн цуһар негл дор орҗ дәәлдәд, алад бәрҗ чадх уга, нег-негәр орий.
Нег баахн зуурт нег баатр орад, йисн түмн күм алад, йисн түмн җидин
үзүриг хуһчад, йисн түмн агтынь көөһәд хәрҗ ирх кергтә. Таанр орад
дәәлдҗ йовтл, Андулма маңһсин бийнь харһлдад одх болуза. Бас түүни
Хату Хар гидг баатрнь бәәнә, Гүзән Гүмб гидг баатрнь бәәнә, түүнәснь
болһагтн, - гиҗ зәрлг болв гинә.
Тиигҗ бәәтл, арвн тавн толһата Андулма маңһсин өтн, хорхашң олн
цергнь һазрин өриг дарад, Орг Йондн уул тал аашна гинэ. Геср богд хан
үзҗ оркад:
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- Җа, ик дэн ирв. Кен түрүләд орна? - гихлэнь, Улан Нүдн баатрнь:
- Би орна би! - гиһәд, нарн сар хойриг урһулҗ кегсн дуулхан өмсч,
эрдньсәр давхрлгсн күкр хар хуйган зүүҗ, эрднь суман авч, догшн хар
саадган үүрәд, миңһн лууһин дууһар хәәкрн дәврҗ орад, дәәлдәд, нег
цагин дотр йисн түмн күмиг алад, йисн түмн җидин үзүриг хуһлад, йисн
түмн агтыг көөһәд һарад ирв гинә. Түүни даруднь Буйнтуг довтлҗ орад,
дәәлдәд, йисн түмн агтыг көөһәд һарад ирв гинә. Түүнәс хоор Геср богд
хаани баатр, хошучнр цуг селә-селәһәр орад, йисәһәд түмн күм алад,
йисәһәд түмн җидин үзүр хуһлад, йисәһәд түмн агтыг көөһәд һарад ирв
гинә. Хамгин адгтнь Шуумр баатр орад, йисн түмн күмиг алад, йисн
түмн агтыг көөһәд эргәд ирҗ йовад, ардан хәләхләнь, цаад бийднь
үлдгсн Андулман баатр церг бас чиг дала гинә.
Шуумр баатр хашң хар мөрнәннь амиг гедрг эргүләд, дәкн дәврҗ
орад, эрднь цаһан үлдән нег хүрүләд - нег түмн күмиг чавчҗ, дәкн нег
хүрүләд - долан түмн күмиг чавчад, дәклхднь* бас долан түмн күмиг
чавчҗ алад, хумкин тоос кеҗ хоосрулад хайҗ оркад, йовҗ йовад, Андулман Хату Хар баатрта харһлдҗ. Толһаһинь чавчад, мөрнәннь сүүлд
монцг кеҗ авад, йовҗ йовад, бас түүни Гүзән Гүмб баатрта харһлдҗ.
Толһаһинь чавчад, хашң хар мөрнәннь ногтд монцг кеҗ, гедрг эргәд,
Орг Йондн уулын ораг чигләд йовв гинә.
Өрүнәс асхн үд күртл баатрмуд нег хойрар эргәд хәрәд бәәдг җиг
гинә. Һагц Шуумр баатр ирдг цагасн өңгрәд бәәснд, Геср богд хан:
- Хәәрн баатр - мини зүрктә баатр билә, Андулмата цоклцад одву?
Зөргтә баатр билэ, Хату Хар баатр Гүзән Гүмб хойрла цоклцад, нег юмн
болҗ одву? Баатрчудын мини дотр зөргтәнь - тер билә, баһ настань тер билэ, хәәрн баатр мини яһгсн болв? - гиһәд, хәәләд сууҗ бәәтл, хо
бүрүлин алднд хашң хар мөрнь цусн зеерд болгсн, Хату Хар баатрин
толһаг мөрнәннь сүүлд монцг кегсн, Гүзән Гүмбин толһаг мөрнәннь
ногтд монцг кеһәд уйгсн, ке хар хуйгнь цух улан болгсн, бүдүн шаван
тохм, делтрәрн бөгләд, нәрн шаван киилң, шалврарн бөгләд, хагсн саадгин сумншң хагдад, халяд нисгсн харцхшң шуугад, Шуумр баатрнь
күрәд ирхлә, хәләҗ суугсн Геср богд хан үзҗ оркад, тосч ирн, теврҗ
авад:
- Хәәрн баатр мини, дәәсән дарад, амр менд күрәд ирвү чи? Күмни
баһнь болгсн Шуумр мини, күүклдә бүргдин хумсн болгсн Шуумр
мини, өрләһин цолмн болгсн Шуумр мини, өрчин бор махн болгсн Шу
умр мини! - гиһәд, үмсәд, таалад, үдд күрш уга үйин цаһан эмән цацад,
хонгт күрш уга хөн цаһан эмән* цацад, аршан билгин хур орулад, альв
шавинь эдгәһәд, уг йоснднь тохрулв гинә.
Эн цагт арвн тавн толһата Андулма маңһс уулын чинән шар цоохр
мөрән унҗ, Орг Йондн уул тал хатрад аашдг җиг гинә. Геср хан түүг үзҗ
оркад:
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- Ода Андулма бидн хойрин цоклцдг селән болҗ, - гиһәд, зер-зевән
агсч, билгин кер мөрндән мордхлань, һучн һурвн баатрнь Геср богддан
күчн болдг болад, Геср хаанд хойр җивр болад шиңгрв гинэ.
Андулма маңһс уулын чинэн шар цоохр мөрәрн алтн делкэг догдлулад, Орг Йондн уулын хормад өөрдәд күрәд ирхлэ, Геср богд хан чиг
билгин кер мөрән унад, уулын ораһас бууһад, Андулмаг тосад күрхлә,
түүни шар цоохр мөрни хойр хамраснь утан бүргәд, хойр оочаснь
улан көөсн бүргәд бәәнә гинэ. Геср богд хан хәләгсн нүдән чирмл уга,
хәәкргсн дууһан таслл уга, миңһн лууһин ду һарһҗ, мөн доран йиртмҗ
делкэг догдлулҗ, Андулма маңһст өөртҗ күрәд, җирн җиңгәр кегсн
бийәсн бишңкиг даадг хурш болд үлдәрн Андулман арвн тавн толһаг
тас чавчад, улан хоолднь күргәд, үлдән суһ татхла, үлдиннь ириг дахад,
күрл цө хойрар бүрлдҗ босн, гедрг эргҗ, Геср богд хаани алтн дуулхин ораһас чавчад, хойр көкнәннь дунд күргәд үлдән татхла, үлдиннь
ириг дахад мах цусн хойрар бүрдлҗ босн, Андулман эср ораһаснь шуд
буулһҗ чавчад, ээм-далынь ташр даалһҗ чавчад, үлдән татхла, күрл цө
хойрар бүрлдәд босч ирәд, Геср богд хааг эср ораһаснь дарн чавчад, ээмдалынь һатлһн чавчад, элкн-оошкинь задлн чавчад, билгин кер мөрнәни
болд хар турунас һатлһад, һазрт йисн тоха орулад, үлдән татад авхла,
үлдиннь ириг дахад, махн цусн хойрар бүрлдәд босад бәәҗ гинэ. Хоюлн
эргҗ ирэд, нег-негэн чавчхла, хад чавчгсншң хальтрад, мөс чавчгсншң
мөлтрәд бәәгснд, нег цагт Андулма үлдән хайҗ оркад, далн царин арсн
һадрта, найн царин арсн дотрта, сарлгин арсн альхта маляһарн Гесрин
дал хоорндаһур цокад оркгснд, даласнь һаргсн цусн дала, нуршң болад,
Геср хан сүрдәд, түрглү үнн гихлә - маңнаднь бәәгсн Махһалын бурхн
дөңнәд, гедргән унн гихлә - далднь бәәгсн Дала ламин хүвлһән дөңнәд,
зогсад бәәҗ гинә.
Тиигэд хоюлн мөрнәсн бууһад, хойр мөрән хойр уулын ора деер
хад мет хантрад, хәәрцг мет тушҗ оркад, гүүҗ ирәд, бәрлдн ноолдад,
кен-кенән ядад, кедүн өдр өңгргснәс хоор Геср хаани күчн баахн уйдад
иргснд, Геср хан дотран: «А, хәәрхн мини а! Анда һурвн теңгр мини,
өгү һурвн эгч мини, йисн-йисн - найн нег сидтн мини, - гиһәд зальврхлань, Гесрт баахн күчн немгдәд, Андулма маңһсиг дарн гиҗ бәәһәд,
дәкәд күчнь уйдад, даңдад бәәҗ гинэ. Геср богд хан арһан бархларн: «А,
хәәрхн! Хан Хурмстн теңгр эцк мини! Та намаг Дунд Замбутивд эзн хан
төмлхдән, чи тенд хан суугснас хоор чамас ик хан уга, чамас ик баатр
уга гиҗ келгсн эс билү та? Надас үлү күчтә маңһс эс бәәҗ ю? Үүнлә яһад
намаг учрулв та? Ода түргн тедкҗ* хәәрлгтн!» - гиһәд, дотран зальврад
ноолдҗ бәәтлнь, нег цагт деед теңгрин орнд бәәх хан Хурмстн теңгрин
чикнь «җиң» гиһәд цоңнад одхла, хан Хурмстн теңгр чикән дарад, баахн
сеҗг төрәд:
- А, җигтә юмн, мини чикн юунд иим күчтә цоңнв? Дорд Замбутивд
йовгсн Үүл Бүтәгч мини ямр нег кецү догшн дәәснлә учрад одву? Эс
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гиҗ күмни һазрт баахн даңдад уйдҗ бәәх болву? Юн болв чиг, нег му
чимә соңсдг болв би, - гиһәд, босад, Бурхн Багшт одад әәлдхлә, Бурхн
Багш:
- Даяни тәрн бүтәҗ бәәнә би. Ода деер чөлән уга. Чи гертән хәрәд,
Авшкүрц ээҗин умаһас альк җилин, альк сарин, альк өдр һарв, Дунд
Замбутивин Амрзул ээҗин умаһас альк җилин, альк сарин, альк өдр һарв
- эн хойрин мең сүүринь харһулҗ үзәд, ховч шар бичгән секәд хәләхлә
чини, Гесрт туслдг күмни нерн һарч ирнә. Бас ямр учрас ямр маңһсла
учргснь һарч ирнә, - гиҗ келҗ өгч гинә.
Хан Хурмстн теңгр гертән хәрҗ ирәд, деедин орнд Авшкүрц
ээҗиннь умаһас Геср альк җилин, альк сарин, альк өдр һаргсн, Дунд
Замбутивт Амрзул ээҗиннь умаһас альк җилин, альк сарин, альк өдр
һарсиг олҗ авад, ховч шар бичгән секәд, эн хойрин мең сүүриг харһулҗ
үзәд хәләхлә, Үүл Бүтәгчнь Дунд Замбутивд Геср хан мөн дүрәрн арвн
тавн толһата Андулма маңһсла бәрлдәд, күчнь уйдад даңдҗ бәәнә. Иим
болгсн учрнь - Үүл Бүтәгчиг Дунд Замбутивд буулһҗ эзн хан төмлхдән,
арвн тавн толһата Андулма маңһсиг дарх болтха гиҗ йөрәл тәвхән мартад йовулҗ оркгснас болҗ. Ода арвн тавн толһата Андулма маңһсин
күчн дегдлҗ, арвн үзгин эзн Геср богд хаани күчн уйдҗ бәәдг юмн җиг.
Тер төләд ода эрднь кевлтә эрдньт Засшикр одҗ тус болх кергтә гиҗ
ховч шар бичгт һаргснд, хан Хурмстн теңгр Засшикрт элч тәвҗ:
- Дунд Замбутивд Геср хан арвн тавн толһата Андулма хаанла
бәрлдәд, күчнь баахн уйдҗ бәәдг җиг. Ховч шар бичгт чамаг одҗ туслтха гиҗ һарв. Тер төләд түргн одҗ, Геср хаанд дем-тус болгтн, - гиҗ
келв. Засшикр соңсад:
- Дегд сән болв. Атата Шарһолын һурвн хаани цагт бүк бийиг мини
керчәд, эрднь толһаг мини утлҗ авгсн маңһс Геср богд хаанд даргдснас
хоор дәкәд арвн тавн толһата Андулма хаанд хүвлҗ төргсн билэ. Ода би
түүнәс өшәһән авдг цаг мини иргсн җиг, - гиһәд, үүлн өңгтә нисдг бор
мөрән тохад һархин экнд Темснһо хатнь һарч ирәд:
- Кезәнә атата Шарһолын һурвн хаани цагт эрднь толһаһан алдад,
арһ уга һундлтаһар намаһан оркад, оһтрһун орнд төрхәр йовхла чини,
би моднд боогдҗ үкәд, ардас чини хәәһәд, оһтрһун орнд ирәд, чамла
бәрлдн төрлә би. Ода чи Дунд Замбутивд одҗ, арвн тавн толһата Андул
ма маңһсла цоклцхар бас намаг хаяд йовхла, мини седкл дааҗ чадну?
- гиһәд, Засшикрин мөрни сәәр деер һәрәдәд мордад авв гинә. Тиигәд
хоюлн үүлн өңгтә җивртә көк бор мөрндән сундлҗ авад, үүлтә оһтрһун
дорхн бийәр, үзүртә модни дееркн бийәр нисәд, нег ик өндр көк уулын
ора деер ирҗ бууһад, кив торһн альчурар нүдән һурв арчад хәләхлә, Орг
Йондн уулын элкнд Геср богд хан арвн тавн толһата Андулма маңһсла
бәрлдәд, Гесрин күчнь уйдад, әрә теслцҗ бәәхинь үзгдҗ гинә.
Засшикр Геср хаанд яһҗ дем-тус болх туха Темснһо хатнасн зөв
сурхла, Темснһо хатнь:
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- Ода бидн одад, Гесриг туслхла, арвн тавн толһата Андулма хан
Эрлг номин хаанд одҗ, намаг хойр күмн демнәд алв гиҗ зарһ кенэ. Тер
төләд бидн Андулман нүднд үзгдл уга бәәҗ бәәһәд, нег арһ бодый. Үүнәс
лавлад хәләхлә, тер Андулман хойр нүдни хоорнд нег ааһин чинән төгрг
хар мең бәәнә. Тер төгрг хар меңгинь онад харвхла чини, арвн тавн
толһата Андулма маңһс сүр харһад нег унна. Тиигхлә, тер намаг күмн
демнәд алв гидг зарһ кеҗ чадх уга, - гиҗ келхләнь, Засшикр босад, саадган авад, эмәлиннь бүүрг деер тәвҗ бәәһәд, Андулма маңһсин хойр
нүдни дундк ааһин амни чинән төгрг хар меңгинь онад, харвад оркхла,
Андулма маңһс сүр харһад, уул нургсн мет дун һарад, һазр дахад киисв
гинә.
Арвн харин үндсиг таслн төргсн арвн үзгин эзн Геср богд хан алң
болад:
- Иим амрхн ундг маңһс биш билә. Нанд ямр юмн ирҗ туслгсн болв?
- гиһәд, байрлгсндан алңтрад, иигән-тиигән хәләхлә, юмн үзгдгсн уга.
Дәкәд һазрт унгсн Андулма маңһсиг аҗглад хәләхлә, Засшикрин эрднь
цаһан сумн Андулман маңнадк ааһин амни чинән төгрг хар мең деер
хатхата бәәхиг үзҗ оркад:
- Хәәрн Засшикр ах мини, хама бәәнә чи, кезә күрәд ирвү чи? - гиһәд,
гедрг эргәд, Засшикр ахан дуудад гүүхлә, Засшикр ахнь һарч ирәд:
- Геср богд хан мини, зогс! Өөрк чини бас үкәд уга. Урдар Андулмаг
дарҗ авад, тиигәд бидн мендлций, - гихләнь, Геср хаанд ухан орад, хоор
эргәд хәләхләнь, Андулма маңһс босад зогсч оркгсн бәәдг җиг. Засшикр
Геср хойр нег уулыг өргҗ ирэд, Андулмаг дарулхлань, өргәд шивҗ оркв
гинэ. Хойр уулар дарулхлань, бас өргәд шивҗ оркв гинэ. Түүнәсн тавн
уулыг өргҗ ирэд, Андулма маңһсиг дарулад, маңна деернь «Андулма
маңһс үкв» гидг маанин зурһан үзг бичхлә, тиигәд тер түүндән даргдв
гинә.
Түүнәсн Геср богд хан Засшикр ахтаһан теврлдәд, ууляд, ү-хә болад
мендлцгснәс хоор:
- Ода бидн арвн тавн толһата Андулма хаани нутгт күрәд, түүни
нутг-нурһн, эд-малынь олзлҗ авий, - гиҗ күүндәд, Андулман нутг тал
мордх гиҗ бәәх эн хоорнд Андулман уулын чинән шар цоохр мөрнь
цулвран һурв хуһслад, зууҗ авад эргәд зулхла, Гесрин билгин кер мөрн
ардаснь көөһәд, күцҗ күрәд, барун һуйинь тас хазад, доһлһад* бәрҗ ирв.
Тиигәд тер кевтән мордад, Андулман нутгар орад, түүни гертнь күрхлә,
нарн һархла, нарни герлиг дарм шар хатн, сар һархла, сарин герлиг дарм
цаһан хатн бәәҗ гинэ. Сарин герлиг дарм цаһан хатнынь чавчҗ алад,
нарни герл дарм шар хатни сәәхнднь дурлад, чавчад алдг күмн һардг уга
җиг. Үүнд Геср богд хан: «Ода би нег хан күмн, эн нарни герл дарм шар
хатн бас нег хаани хатн җиг. Тиимәс би хатн кеҗ авхла, яһна?» - гидг санан орад, ду һарл уга, тагчг зогсч гинэ. Улан Нүдн Буйнтуг хойр баатрнь
чиг эн хатнд дурлҗ оркад:
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- Андулма маңһсла цоклдх цагт Андулмад чимә келҗ одгснь - бидн
хойр билэ. Дәәнд хамгин түрүнд цокад оргснь - бас бидн хойр билэ.
Бидн хойрин негнд эн хатыг хээрлгтн, - гихлэ, Шуумр баатр босад, Геср
хаани өмн ирэд:
- Нег цагт би Андулма хаани йисн түмн күмиг алад, йисн түмн
җидин үзүриг хуһлад, йисн түмн агтынь көөһәд авад ирҗ йовад, хоор
эргәд хәләхлә, цаад бийднь бас үй түмн церг бәәгсн санҗ. Тиигэд би
дәкәд гедрг эргҗ орад, хамг баатр цергинь дарла би. Иимэс эн хатыг би
аввл, таарна, - гиҗ гинэ. Тиигхд, Геср хан:
- Чохмдан хан күүни хатыг хан күмн авдг йоста билэ. Таанрин кен
негнднь өгнә гихд кецү бәәнә, хәрнь би эврэн авгсн деер кевтэ, - гигснд,
Засшикр:
- Та Андулмад диилгдхин экн деер би оһтрһун орнас ирэд, Андулман хойр нүдни хоорнд бәәгсн ааһин амни чинэн хар меңгәрнь харвад
алла би. Ода эн хатыг би авхла, баатрмудын санл уга болна, - гиҗ келҗ
гинэ.
Нарни герл дарм шар хатныг Геср хаанахн булалдҗ бәәтл, Геср богд
хаани җирн җиң күнд, бийәсн бишңкиг даадг хурш болд үлд генткн
герәсн эврән өсрәд, һазрт унад одхд, Геср богд хан сеҗг төрәд:
- А, җигтә юмн, ямр учр болв? Мини хурш болд үлд учр, шалтан
уга суһрдг уга үлд билә. Урд нег суһрхдан - арвн хойр толһата маңһсин
толһаг авла. Түүни хөөн нег суһрхдан - өшәтә Шарһолын һурвн хаани
толһаг авла. Түүни хөөн арвн тавн толһата Андулма хаани толһаг авий
гиҗ бас нег суһрла эн, ода нег суһрв. Ямр күчтә маңһсин толһаг авх гиҗ
бәәх болв, - гиһәд келҗ бәәтлнь, делкә йиртмҗ деер ямр юмн күүндгсн
җиг алдл уга соңсдг Буйнтуг босч ирэд, нег чикән һазрт тәвәд, нег чикән
теңгр өөд хәләлһәд чиңнхләнь, нарни герл дарм шар хатни гесн дотр
һардг цагасн һурвн сар дуту нег көвүн:
- Би өдр, саран күцәҗ авса, экиннь әңгр уурган һурвн хонг көкҗ
авса, түүнәс хоор би тиигэд, Геср, чамаг эс дархла, аавин көвүн нерән
алдна би, - гиҗ андһар тәвҗ бәәгсиг соңсад, босч ирэд, нарни герл дарм
шар хатыг чавчад, хойр әңгләд оркхла, нег дуту зуурм улан нилх көвүн
һазрт унн, киисән чирәд, асандан хальтрад, босч ирэд, Геср хаанла ноолдад одв гинә.
Хамг баатрмуд босч ирәд чавчхла, хад чавчгсншң хальтрад, мөс
чавчгсншң мөлтрәд бәәҗ. Харвхла - сумн чиг эс тусгснд, цуһар демнәд
ноолдхла - бас күч эс өггснд көшәд, цуһар арһан барҗ бәәтл, билгин кер
мөрн гент күлг кевтә күкрсәд, күмн келәр күңкнәд:
- Ода эн көвүг алх нег арһ бәәнә. Би усни экнд одад, киитн бул
гин уснас һурв балһад, һурв түргәд, чавчад, зад бәрхлә, ик цаста, киитн
шуурһн көдләд, мөсн көлднә. Тер цагт эн маңһсин көвүн көлдәд үкнә.
Оңдан арһ уга, - гиһәд, усни экнд одад, киитн булгин уснас һурв балһад,
һурв түргәд чавчхла, теңгр, һазриг негдкгсн ик цаста киитн шуурһн
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көдләд, нүд чирмхин хоорнд мөсн көрәд, одак маңһсин дуту нилх улан
көвүни кииснь көрәд унх деерән:
- Геср, чини мандх* цаг болгсн санҗ. Би ээҗиннь геснд өдр, са
ран күцәһәд, ээҗиннь әңгр шар уургас һурв балһгсн болхла, иигҗ чамд
даргдх уга билә би, - гиһәд, амнь аңһлзад, көлдәд үкҗ гинә.
Арвн харин үндсиг таслн төргсн арвн үзгин эзн ачта мергн Геср богд
хан һучн һурвн баатр, һурвн зун хошучан дахулад, Андулман нутгинь
олзлҗ, адун малынь көөһәд, ар ик нутгиннь захар амр сәәхн орад ирхлә,
нутгиннь ах икснь байрлад, идә-ундан авч, тосад күрәд ирхлә, түүни
дотр Чотң бас бәәнә гинә. Тиигәд цуһар идән-ундасн ууһад, нәәрләд
бәәҗ бәәтл, Засшикр Чотңгиг үзҗ оркад, келв гинә:
- Атата Шарһолын һурвн хаани цагт әмнд мини күрч, арвн үзгин эзн
богдын мини бәәһүлгсн хаш хад мет төр шаҗн хойринь көдлгҗ, эзн богдын мини седклиг зоваҗ, атата Шарһолын һурвн хаанд урвла чи. Көөркү
уга кө седклтә чамаг мөн ода чавчҗ алс би, - гиһәд, үлдән суһлад босхла, Чотң әәхдән гүүһәд, Гесрин хорма дор орад:
- Намаг өршәҗ хәәрлгтн! Аврҗ хәәрлгтн! - гиһәд, эрәд, һуйһад
бәәхләнь, бурхн седклтә Геср богд хан:
- Засшикр ах мини, эн Чотң бәәхлә, сән һазрнь бас бәәнә. Эн бәәхлә,
хов хутһар тәвәд, дәәсиг көдлгәд авч ирнә. Бидн баахн түрмшг үздг
болв чиг, эцүстән дәәсән дарад, байр-бах үзх болна. Үүг чи бичгә ал, гихләнь, Засшикр дун уга тагчг сууҗ гинә.
Тиигәд ачта мергн Геср богд хан келгснь:
- Хар саната, көөркү уга седклтә Чотң мини, эн саам әмиг чини аврс,
дару саамд хүв заян чини медтхә, - гиҗ келәд, Андулма хаани уулын
чинән шар цоохр мөриг Засшикртән өгч, йисн зүүлин болдар ниилүлн
кегсн чолун нертә хуйгиг Шуумртан өгәд, Андулма хаани зан хар
түшмлин уулын чинән цаһан мөриг Һазңдан өгв. Түүнәс бишңк баатрмудтан тус бүр өглһ хәәрләд, орд харшдан залрҗ, арвн тавн толһата
Андулма маңһсиг даргсн нәр даңһра кеҗ гинә. Тиигәд Геср богд хаанахн нәәрин икд най хонад, җирһлин икд җир хонад, амр сәәхн җирһәд
сууҗ гинә.
Келгснь: Хаҗн шийани Зо. Дорҗ,
Нилх шийани Арцан.
Эмкдкгснь: Хов.
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Хан Хурмстни отхн көвүн Үүл Бүтәгч Шаҗмуни Бурхн Багшин
зәрлгәр
Дорак Замбутивд бууҗ,
Шаҗни номиг нарн шуухн* мандулҗ,
Йиртмҗин төриг хаш хад мет бәәһүлҗ,
Әмтн бүкниг дегш җирһүлҗ,
Арвн харин үндсиг таслн төргсн,
Арвн цаһаниг делгрүлн төргсн
Арвн үзгин Геср богд хан гиҗ
Деед Хурмстни орнд цолан мандулҗ,
Дорд күмни йиртмҗд нерән дууршулҗ* бәәгсн
Аңх урдын нег цагт гинә
Арвн үзгин Геср богд хан
Аһар теңгрт тулгсн
Арвн давхр алтн шил яамнаннь
Ора деер залрҗ,
Кир уга кив торһн альчурарн
Киитн хар нүдән кедү-яду арчҗ,
Һурвн җилин һазриг
Һунн бүргдин нүдәр хәләһәд,
Дөрвн җилин һазриг
Дөнн бүргдин нүдәр хәләһәд,
Хөөт нарн орх зүгт
Хөрн тавн толһата
Хотхр хар маңһсин
Хор көнәл икдәд,
Зурһан зүүл әмтн
Зовлң зүдүр* амсч бәәсиг медәд:
Җа, ода эн хөрн тавн толһата хотхр хар маңһсиг эс дархла, нутг
чиләдг болв. Ода үүг чохм яһҗ дархла, болна? - гиһәд, бодл болҗ бәәһәд,
урдар тер маңһсин күчн чидлиг шинҗлҗ нег үзхәр,
Киитн булгин уснд,
Көк девән өвснд йовгсн
Билгин кер мөрән бәрҗ,
Лавлс гиҗ сууһад,
Батлс гиҗ бәрәд,
Һурнын күзүн цулвриг
Һурв хуһслҗ бәрәд,
Дөш мөңгн дөрәг
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Дөлитл ишкҗ мордад,
«Чив» гигсн маляг
Чимгнәннь толһаһинь дахулҗ цокад,
«Җиң» гигсн дууг
Чикнднь соңсхн,
Үзүртә модни деегүр,
Үүлтә оһтрһун дораһур,
Җилә һазриг
Сарар товчлад,
Сара һазриг
Өдрәр товчлад, гүүлгәд-гүүлгәд йовсар хөрн тавн толһата хотхр хар
маңһсин орни наад бийднь ирҗ, нег сара һазрас: - Маңһсин күчн кедү
баргин болв? - гиһәд,
Маңнаннь көк судцнас урудулад
Тавгиннь шар хальсн күртл шинҗләд,
Махн дотрк ясинь нивтлн* шинҗләд,
Махла дотрк үсинь тоолн шинҗлхлә Күмнәс төргсн күмн биш,
Күрл цөөһәр бүрлдгсн,
Әмн һол сүмснь
Бийднь уга,
Бийәснь дөрү өөдән чидлтә,
Һуру урудн кишгтә болҗ медгдҗ гинэ. «Эн чини ямр гидг амта күмн
амлш уга, келтә күмн келш уга, кецү халта дәәснви?» - гиҗ Геср богд
хан бодад, билгин кер мөрнәннь амн җолаг эргүлҗ хәрҗ ирв гинэ. Геср
гертән ирәд, Урнһо хатндан:
- Урнһо хатн мини, урдын тәвгсн йөрәләр Саңслм хаани сәәхн Урнһо
күүкн, чи бидн хойр хан хатн болҗ нәәрләд, хан Хурмстн теңгрин хату
зәрлгәс хәрл уга, хан төриг бәәһүлҗ, хамг нутгиг зовлңгас гетлүләд, эн
өдр күртл йовла. Тиимәс чамд нег даалһвр мини бәәнә, - гихлә, Урнһо
хатн:
- Хагсн бууһин сумн шавас
Һардг йосн уга,
Хаана зәрлг хаалһас
Һардг юмн уга тулд
Улан һол мини
Утцн чинән болтл зүткнә би,
Зәрлг заавртн юн билэ, - гигснд, арвн үзгин эзн богд Геср хан иигҗ
зэрлг болв гинэ:
- Хөөт нарн орх үзгт хөрн тавн толһата хотхр хар маңһс күмн-әмтниг
бәрҗ ирэд, амр суулһл уга бәәнә. Ода үүг эс дархла - болхш болв. Тер
төләд чи урдар маңһсин орнд одад, маңһсин хатн болгсн болад, түүг
арһдан орулҗ алх белдкл кеҗ бә! Һурвн җилин дару би ардас чини күрнә
би, - гиҗ зәрлг болв гинэ.
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Урнһо хатн зөв хәләҗ инәһәд, буру хәләҗ ууляд, хар халтр мөрән
хазарлҗ унад, Геср богдасн салҗ, ар ик нутгасн һарад, хөрн тавн толһата
хотхр хар маңһсиг зөрәд,
Уста һолыг һатлад,
Ут замиг чиләһәд,
Көтл даваг өгсәд,
Көндә һовиг өңгрәд,
Һурвн сара һазриг
Һурвн өдрт товчлад,
Һазад далан көвәд ирәд,
Хар халтр мөрән
Хазар, эмәлинь авад,
Көк девән өвсн,
Киитн булгин уснд тәвәд,
Буһш болгсн хәәсән нерҗ,
Будмр* улан цәәһән чанад,
Буру, зөв уга самрҗ, ууһад
Сууҗ бәәх эн хоорнд
Орн-нутган эргәд,
Орчлң делкәг әәһүләд йовҗ бәәгсн
Хөрн тавн толһата
Хотхр хар маңһс
Һазад далан көвәд
Һагц күмни баран бәәхиг үзәд,
Цаһан зааниннь хурднар
Цацгдулад тәвҗ ирәд хәләхләнь,
Хоңһр шар үснь
Хойр талан зааргсн
Хойр сәәхн токгнь
Хорманнь үзүр цокн һаңхгсн,
Герлднь аду манм,
Гегәнднь үүл бәрм
Геср богд хаани хатн,
Саңслм хаани күүкн - сәәхн Урнһо - тер мөн болхиг таньҗ медәд:
- Ой, чи хамаһас хамаран йовҗ бәәнә чи? - гихләнь, Урнһо хатн:
- Би болхла,
Арвн хариг әрлһн төргсн,
Арвн цаһаниг делгрүлн төргсн
Арвн үзгин эзн богд Геср хаани
Аваль хатнь билә би.
Геср хаанд гентин барчд тусад,
Алхц өвчнәр
Әм наснасн салв.
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Яснь өмкрҗ цәәһәд,
Цуснь хагсч хатад,
Керә шаазһан бааснд булгдад,
Кеер негт һурвн җил болв.
Әмтә бәәхдән
Әм зууҗ,
Аҗ төрхин төләд
Эвтә, зөвтә күмн харһвл,
Элтҗ ханьлад суухнь
Эркн болв надд.
Һагцар суухин орнд
Һазад далан көвәд нутгта
Хөрн тавн толһата
Хотхр хар маңһсиг
Хәәһәд йовҗ йовгсн мини эн.
Дуудулг нерн тани* кен билә?
Дүрглүлдг цол тани кен билә?
Үзгсн, соңсгсн юмн бәәвл,
Үчүкн дүүдән келит, - гив. Хөрн тавн толһата хотхр хар маңһс соньн
сәәхн эн чимәг сәәхн Урнһо хатнас соңсад:
- Эрт урд цагас өдгә эн өдр күртл Геср богдыг яһҗ дарад, Урнһо ха
тынь авдг билә гиһәд бодата билэ би. Ода сәәхн санан мини иигәд эврән
бүтәд одв, - гиһәд, хаһ тустл байрлад, Урнһо хатнд:
- Һазад далан көвәд нутгта хөрн тавн толһата хотхр хар маңһс гидг би билэ. Чини эн үг чини үнн болхла, ода намаг дахад йов, - гиҗ
келәд, көк цаһан заандан сундлҗ авад, арвн давхр арзһр хар асртан ирәд,
эврәннь үзсклңтә сәәхн хойр экнрән әмдәрнь зальгад, идҗ оркад, Урнһо
хатнар аваль хатан кеҗ, амрад, җирһәд сууҗ гинә.
Җа, тиигәд Урнһо хатн нутгасн һарад һурвн җил болгснас хоор Геср
богд хан саң күҗ умлһҗ*, тәкл өргәд:
- Хан Хурмстн аав мини,
Хатн буурл Авша эмг ээҗ мини,
Өгү һурвн эгч мини,
Хөрн тавн толһата хотхр хар маңһсиг дарх
Цаг мини болад ирв.
Даңдгсн цагт мини
Дөң, түшг болгтн,
Дааргсн цагт мини
Дах, девл болгтн! - гиһәд, зальврад, билгин кер мөрән тохҗ унад,
замд һарад йовхин экнд Деед Хурмстн теңгр аавнь, буурл Авша эмг
ээҗнь әәлдҗ медәд, өгү һурвн эгчинь дуудулҗ ирүләд, иигҗ зәрлг болв
гинә:
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- Үүл Бүтәгч хөрн тавн толһата хотхр хар маңһста дәәлдхәр йовҗ
бәәнә. Та һурвн оһтрһуһар түүг дахҗ йовад, тер маңһсиг дархд туслад
ирцхәгтн! - гиҗ зәрлг болв гинә.
Өгү һурвн эгчиннь сәкүсн нег көкнг шовунд хүвләд, күрч ирәд:
-Үүл Бүтәгч дү мини, нарн орх зүг хандад йовад бә! Йовҗ бәәтл
чини,
Барун өврнь теңгрт тулҗ,
Зүн өврнь һазрт хадгдгсн,
Нег үмкхләрн,
Өөр талын өвсиг ор уга болтлнь иддг,
Нег балһхларн,
Нур, далан усиг
Үцгрәд* хагстлнь уудг
Нег көк бух харһлдна. Эн болхла - хөрн тавн толһата хотхр хар
маңһсин нег хүвлһән мөн. Кицәҗ дәәлд, - гиҗ келәд, оһтрһуд һарад
йовҗ одҗ гинә.
Геср өгү һурвн эгчиннь заагсн зүгиг зөрәд, билгин кер мөрнәннь
хурдар довтлад йовҗ бәәтл, өмннь үнәр нег өврнь теңгрт тулгсн, нег
өврнь һазрт хадгдгсн нег көк бух үзгддг җиг. Геср өдрә һазрар эргҗ, чик
өмн туснь ирэд, алвн шар саадгиннь уңгас ута бүргүлҗ, үзүрәснь һал
һарһад харвад оркхла, саадгиннь сумн үкр хар чолунд шаагдад, көк бух
эргәд йовҗ одв гинә.
- А, чавас мини, хөрн тавн толһата хотхр хар маңһсин негл хувлһәнь
иим кецү бәәҗ бәәтл, бүк хүвлһәнь нииләд, кедү дүңгән күчтә болв? гиҗ Геср богд тер көк бухиг харвҗ чадгсн угадан һундҗ һутрад, һучн
цаһан суман хәәһәд йовҗ бәәтлнь, өгү һурвн эгчиннь хүвлһән көкнг шо
вун нисч ирәд:
- А! Үүл Бүтәгч мини, ю кеҗ һундад, һутрад бәәнә чи? Һучн цаһан
сумиг чини цуглулҗ, чини эврән идх әдст идән, билгин кер мөриг чини
бордх будаг белн кеҗ тәвв. Чи эн бүгдән авад, тер көк бухиг мөрдәд йо
вад бә! - гиҗ зәрлг болв гинә.
Геср өгү һурвн эгчиннь белдкҗ өггсн тер бүкниг авад, көк бухиг
мөрдәд йовсар бәәҗ, ора болад, нег эзн уга эрм цаһан көдәд нөөрсч гинә.
Тер сө одак көк бух гетҗ ирэд, Гесрин бий деернь овалҗ бааһад, билгин
кер мөрни дел, сүүлиг таслҗ идәд, һучн цаһан сумнани өдиг чиг идҗ
оркад, йовҗ одҗ гинә.
Маңһдуртнь, өрин гегән һазрт әрә тусч бәәх цагт, Геср гент чочҗ
серхлә, бийнь бух гөрәсни бааснд даргдгсн бәәдг җиг. Гөрәсни баасиг
өргҗ хаяд, босч хәләхләнь, билгин кер мөрни делнь чиг уга, сүүлнь
чиг уга, нег хамута кер дааһн болад, делдәһәд зогсч оркгсн, һучн цаһан
сумнь өдн уга хавчхр юмн болҗ одгсн бәәҗ гинэ. Геср эн бүгдиг үзәд:
- А, чавас мини! Геср би әмд серүн йовҗ бәәһәд, хөрн тавн толһата
хотхр хар маңһсин негкн* хүвлһәнд иигҗ дөөглгддг мини юн билә? Хан
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Хурмст аав мини, Авша эмг ээҗ мини, ахлҗ төргсн өгү һурвн эгчин
мини сәкүсн, яһла чи? - гиҗ түүндән уйрн уйдад бәәтлнь, Гесрин өгү
һурвн эгчиннь сәкүсн - көкнг шовун - нисч ирэд, Гесрин өмн бууҗ:
- Үүл Бүтәгч дү мини,
Эр күмн атандан биш ю?
Экнр күмн йөтөндән биш ю?
Эрг эс нурхла,
Эрс хад болна,
Эр эс эндхлә,
Эрлкн баатр болна гидг билэ. Билгин кер мөриг чини бордҗ, дел,
сүүлинь урһулх әдст идәг белдкҗ, һучн цаһан сумиг чини өдлҗ тәвв.
Өчгдр* чи тер көк бухин буру бийәр эргҗ одад харвгсн тул сумн чини
тусгсн уга, түүни зөв бийәр эргҗ одад, маңнаннь цаһан төөләр харвхла
чини, тер үкнә, - гиҗ келәд, нисәд йовҗ одв гинэ. Геср богд хан билгин
кер мөрән әдст идәһәр бордад оркхла, нег долан хонгин дотр билгин кер
мөрнь өмнкәсн үлү сәәхн,
Дөрвн хар турунднь
Дөчн лууһин күчн бүрлдәд,
Дел сүл хойрнь деевр болҗ урһад,
Саһг дөрвн туруһарн
Дорд Замбутивлә наадад,
Саңма* дел хойрарн
Деед Замбутивлә наадад,
Күлгин дууһар күкрсәд,
Күмни келәр келв:
- Мордх цаг негн болв,
Мөрни чикн хойр болв, - гив.
Геср богд хан
Билгин кер мөрндән мордҗ,
«Җиң» гигсн дууг чикнднь соңсхад,
«Җив» гигсн маляг
Чимгнәннь толһаг дахулҗ цокад,
Үзтл - үзүр төөрәд,
Хәләтл - хамр эргәд,
Батхнын чинән болад барлзад,
Эрвәкән чинән болад эрвлзәд,
Хәләгсн нүдән чирмл уга,
Хәәкргсн дууһан таслл уга,
Хөрн тавн толһата хотхр хар маңһсиг күцҗ ирэд, билгин кер
мөрнәннь амн җолаг татс гиҗ, көк бухин барун бийәр эргҗ өмннь һарад,
Йирн текин өврәр кегсн
Йендрмани һучн тавн сумта
Альвн шар саадган татҗ һарһад,
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Өрүн улан нарнла татад,
Үд кецәһәд иртл татад,
Уңгаснь ута бүргүләд,
Үзүрәснь һал цацрулад
Өмнәснь харвад оркгснд, альвн шар саадгин сумн көк бухин маңнадк
цаһан төөләр орад, көк бух доран үкҗ гинэ. Геср түүг дорнь өвчәд, цусарнь хан Хурмстн теңгр, Авша эмг ээҗ, өгү һурвн эгчдән дееҗ өргәд,
махинь бүкләрнь чанад, бүдүн ясинь оочарн һарһад, нәрн ясинь хамрарн
һарһад идҗ болад мордхин экнд өгү һурвн эгчиннь сәкүсн - көкнг шо
вун - нисч ирәд:
- Үүнәс цааран йовхла, маңһсин нутгин захар орад бәәгсн тер
маңһсин орн бузр тул бидн одх уга. Замд чини нег хорн шү дала харһлдна.
Эн болхла - маңһсин сүмсн болна. Үүнәс өңгрәд йовҗ бәәтл чини, бас
дәкәд хойр хад хоорндан мөрглдгснь үзгднә. Эннь - бас маңһсин нег
сәкүсн мөн. Эн харш бүкнәс арһлад һарад авхла чини, һәәвһә болна, гиһәд, гедрг эргәд, нисәд йовҗ гинэ. Геср богд хан өгү һурвн эгчиннь
үгиг соңсч болад, маңһсин ориг зөрәд йовҗ бәәтл, өмннь үнәр нег хорн
шү дала цәәлзәд үзгддг җиг. Эн хорн шү далаг аҗглад, хөрн тавн толһата
хотхр хар маңһсин нег сәкүсн болхиг таняд,
Дөчн царин арсар
Дотр татҗ гүргсн,
Далн царин арсар
Һадр татҗ гүргсн,
Хүүрә һазрт өнчн урһгсн
Тәвлһ иштә маляһарн
Дараһар һурв шувтрад татад,
Дәклһнднь* дола шувтрад татхлань,
Хөрн тавн толһата хотхр хар маңһсин сүмсн Хорн шү дала Хойр әңг болҗ тасрад,
Экнь өөд хәләҗ урсад,
Адгнь уру хәләһәд урсад бәәҗ гинэ. Геср богд хан маңһсин һурвн
сүмсинь иигәд дарҗ, цааран йовҗ бәәтлнь, хойр хад мөрглдҗ бәәхнь
үзгдв гинә. «Өгү һурвн эгчин мини келҗ бәәгсн маңһсин бас нег сүмсн
эн санҗ», - гиҗ Геср богд хан бодад, билгин кер мөрән хүвлһҗ, хамута
кер дааһн болһҗ, эврән бийән нег тарха хоҗһр көвүнд хүвлһҗ одад:
- Мана һазрт бәәгсн хад өдрә һазрас ирҗ мөрглдәд, өңгргсн күмиг
хавчад алад бәәдг билә. Эн хойр хад иим өөрхнәс мөрглдҗ бәәхлә, үүгәр
дөрвн көлтн биш, җивртн шовунаннь бийнь өңгрнә гидг кецү янзта. Ха
мута кер дааһта, хатгсн му тарха хоҗһр би барган медәд, үүнәс хол йов
хла, болдг җиг, - гиһәд, хоор эргәд йовх гитлнь, одак хойр хад Гесрин
эн үгиг соңсад:
125

ӨӨРД ГЕСР

- Эн му әмтн әәһәд, гедрг эргх гиҗ бәәнә. Ода бидн өдрә һазрас
мөрглдхлә, тер үүгәр өңгрәд һарна. Тер цагт түүг дорнь хавчад алый,
- гиһәд, хоорндан күүндәд, нег-негнәсн өдрә һазр холҗдг җиг. Эн хоорнднь Геср богд хан уг йосндан тохрад, хамута кер дааһан - билгин кер
мөрән - уг бийднь тохрулад:
- Хойр хад хурдн болхла, би хавчгдҗ үкс. Мини билгин кер мөрн
хурдн болхла, хойр хад хоорндан мөрглдәд, хамх тусх болтха! - гиҗ
келэд, билгин кер мөрнәннь хурднар довтлҗ һарад, ардан эргәд хәләхлә,
хойр хад шүрүндән хоорндан мөрглдҗ, хамх тусад одв гинә. Үүнәс һарч
өдрә һазр йовад, теңгрин цаһан даванд күрв. Маңһс теңгрин тавн зун
көвүдиг бәрҗ ирәд, энд харул тәвҗ оркгсн бәәдг санҗ гинә. Тер көвүд
Гесриг үзәд:
- Аратн, җивртн күртл ирдг уга эн һазрт эн күмн яһад күрәд ирв? Эн
эңгин нег күмн биш җиг, - гилдәд, дундан күүндәд бәәнә. Геср тедни
хаҗуд одад:
- Таанр надас бичгә әәцхәгтн. Би болхла - арвн үзгин Геср хан билэ.
Теңгрин көвүд, таанр энд яһад ирв? - гигснд, тедн:
- Бидн эцк-экдән эркләд, эн делкәг эргҗ, наадад йовҗ йовтл, хөрн
тавн толһата хотхр хар маңһс бәрҗ авад: «Хурмстн теңгрин отхн көвүн
Үүл Бүтәгч Дорд Замбутивд бууҗ ирэд, Геср хан болҗ, хамг кергиг
эзңнҗ бәәнә. Тер ирҗ манта дәәлдх маһд. Тер төләд таанр эн даван деер
харул зогсцхагтн», - гиһәд, үүнд харул тэвгсн билэ, - гигснд, Геср богд
хан:
- Би болхла, хөрн тавн толһата хотхр хар маңһсиг дархар йовҗ йов
на би. Үүнәс цааран йовхла, бас ямр харул бәәнә? - гихләнь, теңгрин
көвүд:
- Үүнәс хоор һарад йовхла, маңһсин харңһу хар даван гиҗ бәәнә.
Түүнд маңһсин тавн зун көвүд харул зогсч бәәнә. Та түүнәс кезәчн
һаргтн, - гидг җиг.
Геср богд хан теңгрин тавн зун көвүдин үгиг соңсч авад йовгсар
бәәҗ, маңһсин хан даванд күрв. Өвсн, модн гимәр* урһмл чиг эгц өндр
уулта, өдр, сөнь йилһгддг уга тиимл харңһу даван санҗ гинә. Геср
Хурмстн теңгр аав, Авша эмг ээҗ, өгү һурвн эгчдән иигҗ зальврв гинә:
- Хан Хурмстн аав мини, Авша эмг ээҗ мини, ахлн төргсн өгү һурвн
эгч мини! Хөрн тавн толһата хотхр хар маңһсин тавн зун көвүдин сэкгсн
маңһсин харңһу хар даваг давх гиҗ бәәнә би. Надд зам засч хээрлгтн!
- гихләнь, лу цәклҗ, нудрмин чинән мөндр орҗ гинә. Маңһсин көвүд
мөндрәс әәҗ, толһаһан бүркәд кевтҗ бәәх эн хоорнд Геср үкр хар
чолуһар дор-дорнь цокҗ алад, лу цәклгсн герләр билгин кер мөрәрн да
ваг һәрәдүлҗ һарад:
- Ода бас ямр соньн юмн харһлдх болв, - гиһәд, улм цаарлад йовҗ
бәәтлнь, хойр өндр уласн модни ора деер хойр хар цоохр мис хумсан
сарвалһҗ, мәәлҗ бәәхнь үзгддг җиг. Эннь - хөрн тавн толһата хотхр
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хар маңһсин бас нег сүмсн болхиг Геср богд шинҗлн таняд, билгин кер
мөрән теңгрт һарһҗ, хурш болд үлдән ооль кеҗ, бүслүртән хавчулад,
бийнь нег өнчн угатя күмнд хүвлҗ, тер модна сүүдрт оч сууһад:
- Эн модн Хурмстн теңгрин хүвлһән модн болх ю? Хурмстн теңгрин
хүвлһән модн мөн болхла, өшәтн дәәсиг өрцҗ алдг гилә, уга ядуг өршәҗ
хәәрлдг гилә. Төргсн нутг чиг уга, төрл-садн чиг уга, төөрәд, тенәд,
өлсәд, ундасад йовҗ бәәх өнчн-өвү күмн билә би. Эн модни дор урһгсн
юмнас баахн малтҗ идәд, өл залһад авс гихләнь, тер модни деерк хойр
мис гент ду һарад:
- Яһсн седкл уйрм үгтә яду әмтн буй чи? Чи үнәр тиим күн болхла,
баахн юм малтҗ идәд, өлән залһад ав, - гидг җиг. Геср юм малтҗ идгсн
болад, модна уңгиг көндлүлҗ малтад бәәҗ, тер модыг уңгарнь унһаҗ,
хурш болд үлдән татҗ һарһад, одак миисиг чавчҗ алад, моднднь түүмр
өгәд, үмс кеһәд, үкр хар чолуһар дарулад хайҗ оркад, цааран йовҗ гинә.
Тиигәд гегән ухата Геср богд хан кег барчидыг көндәл уга давҗ һарад,
хөрн тавн толһата хотхр хар маңһсин хот балһсар орад, иигҗ гинә. Җа,
тиигэд арвн үзгин дарңх болгсн ачта мергн Геср богд хаанд әмн сүмсән
алулсн хорна үндстә хөрн тавн толһата хотхр хар маңһснь алдрад, намшань тасрад, нег өдр аң гөрәс көөҗ йовад, кеер унтҗ оч гинэ. Геср хан
нег богшурһад хүвләд, нисч ирәд, маңһсин барун нүдинь тоңһшч оркад
нисәд йовснд, маңһс чочҗ серәд, өсрҗ босн бор эрән харцхд хүвләд, ардаснь көөһәд күцх гитлнь, Геср богшурһаһасн нег бичкн көвүнд хүвләд,
далад орҗ, уснд өөмәд бәәдг җиг. Маңһс бор эрән харцхасн заһснд
хүвләд, далад орад ирхлә, Геср дәкәд нег бор эрән харцх болҗ нисәд,
далан цаад көвәд одҗ буув. Кедү-кедүн әмн сүмснәсн салгсн маңһст ямр
арһ бәәх билә? Гесриг көөһәд, күцҗ эс болад: «Нарт делкә йиртмҗд надас үлү хүвлһәтә, надд хәмән уга хальдҗ чаддг ямр күчтә авта бәәгсн
санҗ болв?» - гиһәд, бодл болад, гедрг эргәд хәрдг җиг. Маңһсин элкноошкнь татлдад, әмсхл-кинь давхцад, көл-һариннь үй гешү сулрад*,
улан һолдан әрә торад, гериннь хаҗуд ирҗ гинә.
Бүр-бүр хур орулад, сер-сер сальк көдлгәд, маңһс ирҗ йовхиг Урнһо
хатн медәд, өмнәснь тосч одад, дөңнҗ буулһад, гертән орулҗ, көлсинь
арчҗ, көлинь җиилһҗ суулһад, агта цә чанҗ, өмннь тәвәд, амтта идәнчигәнәсн ааһ дүүргҗ бәрәд бәәдг җиг гинә. Маңһс хот-хол идх чиг уга
бодл* бодад, сууҗ бәәһәд:
- Эн өдр би үзәд угаһан үзәд ирв. Толһа мини өвдҗ, кеер кевтҗ
бәәһәд унтад одҗ би. Эн баахн зуурин хоорнд нег богшрһ* нисч ирэд,
нүдиг мини тоңшад авч одв. Ардаснь көөхлә, күмн чиг болад, далад орҗ
өөмәд, бор эрән харцһх чиг болад, нисәд күцгдгсн уга. Үүг үзәд, үс ноосн мини босад одв,
Үй гешүн мини сулдад одв,
Бор зүркн мини бул-бул гиһәд одв,
Боһнь хавсн мини шир-шир гиһәд одв.
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Нарт эн йиртмҗд
Надас олн хүвлһәтә, надас үлү күчтә
Ямр иим әмтн бәәгсн санҗви?
Арвн үзгин дарңх болгсн
Алдр богд Геср хаани хүвлһән чиг болву?
Түүнәс оңдан ямр юмн надта хальддг билә? - гихләнь, Урнһо хатн:
- Гесрин хатн болҗ наснаннь хаһсиг* өңгрүлгсн би түүни махни
дотрк яснаснь авад махла дотрк үснәннь то күртл меднэ би. Геср хаанд
хүвлдг олн хүвлһән уга билэ. Геср кезәнә үкгсн бәәтл, түүни хүвлһән
хамаһас ирх билә? Тер чини оңдан юмн болҗ маһд, - гидг җиг. Маңһс
тер сөөһән нөр уга хонҗ. Маңһдуртнь эрт босад:
- Өчгдрин үзгдгсн тер юмн чохм ямр учрта юмн болв? Эн өдр бас
нег һарад йовад ирс би, - гиһәд, орчлң төгәләд, орн-нутган шинҗләд
йовдг җиг гинә.
Маңһс йовгсна хөөн Геср богд хан маңһсин арвн давхр арзһр хар
асрт ирҗ, үүдинь олҗ эс чадад, билгин кер мөрән һәрәдүлгснд, билгин
кер мөрнь маңһсин теңгрт тулгсн арвн давхр арзһр хар асриннь дотр
цегләд тусгсн шаһашң сәәхн буув гинэ. Геср билгин кер мөрән теңгрт
һарһад йовулҗ оркад, эврән бийән нег тарха хоҗһр көвүнд хүвлһәд, аср
дотраһур аҗглад йовҗ бәәтл, өмнәснь нег хар мөрн хазаран хәңкнүлҗ
җиңнүләд, кемләд, дүүләд* дәврәд бәәдг җиг. Эннь маңһсин бас нег
сүмсн болхиг Геср таняд, хурш болд үлдән һарһҗ чавчад булад, деерәснь
үкр хар чолуһар дарулад, хайҗ оркад йовҗ бәәтл, өмннь нег сәәхн ордн
цаһан өргә үзгдәд бәәдг җиг. Үүднднь күрхлә, бүрүһин чинән бийтә,
арвн зурһан көлтә атхр хар аралҗн Гесриг бүкләр зальгҗ оркн алдад
бәәҗ гинэ. Геср богд хан билгин үлдән суһ татҗ һарһад, арвн зурһан
көлтә атхр хар аралҗиг арвн зурһан дөкәд, арвн зурһан көлинь нег-негәр
чавчҗ хаяд, һалд шарҗ алад, орнднь хойр аралҗ кеһәд тәвҗ оркв гинә.
Ордн цаһан өргә дотр бәәгсн Урнһо хатн Гесриг көлиннь чимәһәр
таньҗ, гүүһәд һарч ирәд:
- Арвн үзгин Геср богд мини, яһад күрәд ирв чи? - гиһәд, Гесриг
теврәд, ууляд бәәҗ гинэ. Тиигхд Геср:
- Иигәд ик дууһар ууляд бәәхлә чини, маңһс медҗ оркна. Ода маңһс
саг авхас сермҗлий*. Барун халхдан эңсг* түркҗ, барун талын үсән
сәәхн гүрҗ чимәд, зүн халхдан кө түркҗ, зүн талын үсән сул хайгсн
чини ямр учр билә? - гихлә, Урнһо хатн:
- Барун талан сәәхн засч чимгсн учр болхла - баатр Геср мини замин һә барчдыг давҗ ирэд, хөрн тавн толһата хотхр хар маңһсиг дархин белг болтха гигсн санан билә. Зүн талан мууһар засгсн мини болхла
- маңһс даргдхин темдг билә. Өчгдр маңһс хәрҗ ирэд, богшрһд нүдән
тоңшулгсан келгснд, би таниг ирҗ бәәдг җиг гиһәд иигҗ засла би, - гив.
Геср Урнһоһин үгиг соңсч болад, түүнд:
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- Чи ода түргн маңһсин бәәдлиг келҗ өг! Маңһс саг авад медхәс өмн
түүг эс алхла, болхш, - гигснд, Урнһо хатн:
- Ода күртл эн маңһсин бәәдлиг нәрн сән медәд уга би. Үүнд иргснәс
хоор намаг эн өндр асрас һарһгсн уга. Маңһс өдр болһн цаһан занан
унҗ, көк луусан тууҗ, аңнҗ йовад, асхн ора көк луустан буһ гөрәсни
мах ачад, бүр-бүр хур орулад, сер-сер сальк көдлгәд хәрҗ ирнә. Кервә
энд оңдан күмн-әмтн иргсн болхла, тер цаһан зан өдрә һазрас хамран
хорҗңнулҗ татад, хазаран хәңкнүлҗ кемләд, дөрвн көләрн һазр чавчад
ирнә. Асхндан ирәд, таниг ирсиг медхлә, бидн хойриг бүкләр зальгҗ
оркна. Ода таниг нег һазрт эс бултулхла, болхш, - гидг җиг гинә.
Геср маңһсин герт йисн алд гүн нүк малтад, дотрнь орҗ кевтв.
Урнһо деерәснь хавтха цаһан чолуһар дарулҗ [оркад,] түүни деернь маанин зурһан үзгтә цаһан бөсәр бүркәд, деернь керә, шаазһан баас асхҗ,
бас деернь шора асхҗ, түүни деер болд тулһан тулҗ, буһш хәәсән нерәд,
будмр улан цәәһән чанҗ, буру, зөв уга самрҗ, ууһад сууҗ гинә.
Нарн орхин баргт маңһс көк луустан буһ гөрәсән ачҗ, цаһан занан
унад хәрҗ ирдг җиг. Маңһсин цаһан заннь өдрә һазрас хар-хур гиһәд
харҗңнҗ хурҗңнад, хазаран хәңкнүлҗ кемләд, дөрвн көләрн һазр чав
чад аашна гинә. Маңһс гериннь һаза ирҗ, заанасн буугсн чиг угаһар
Урнһо хатыг дуудад:
- Ямр цовд хорхан* үнр һарад бәәв? Ховч шар бичгиг мини авад
ир! Алцһр эмгни дораһур һарад одуза, алг ноха долаһад оркуза*, ховч
шар бичгин экн толһа эргҗ одна, - гиҗ хәәкргснд, Урнһо хатн ховч шар
бичгинь авад, деегүрнь алхҗ ишкәд, гериннь иргд уята бәәгсн алг нохад долалһҗ оркад, авч одад өгдг җиг. Маңһс ховч шар бичгән секәд
хәләхләнь: «Арвн үзгин эзн Геср богд хан герт чини орад, һал һулмтын
чини дор бултҗ бәәнә, - гиҗ һарч гинә. Маңһс үүг иткҗ эс ядад, дәкәд
нег хәләхләнь:- Арвн үзгин эзн Геср богд хан үкҗ. Хад чолунд даргдад,
хар шорад булгдҗ, керә, шаазһан бааснд хучгдад негт һурвн җил болв»,
- гиһәд һарч гинә. Иигәд хойр оңдан һаргсар маңһс уурлад:
- Эн ховч шар бичг юм медхәсн һарч, - гиһәд, түүмрдҗ хаяд, гертән
орҗ. Толһаһан теврәд, уурта суугснд, Урнһо хатн:
- Эн өдр та әвртә юм олҗ чадгсн уга ю? Яһад иим уурта хәрҗ ирвтә?
- гихлә, маңһс кесг дун уга сууҗ бәәһәд:
- А, яһлав, халг! Эн өдр толһа-экн мини за тусн алдад өвдәд, яс-үсн
мини шарклад, арһ мини алдрад, әрә хәрҗ ирв би. Арвн үзгин эзн Геср
богд хан үкв гидг - худл үг янзта. Эс гиҗ үкгсн болв чиг, хүвлһәнь ирҗ,
мини әмн сүмснд хор күргҗ бәәдг янз һарад бәәв. Түүнәс оңдан кен чиг
надта хальдҗ чадхш, - гидг җиг. Тиигхләнь, Урнһо хатн:
- Геср үкҗ одв гихлә, та яһад иткдг угави? Тер үкгсн уга болхла, би
танта* һурвн җил яһҗ хамт сууҗ чадхви? - гигснд:
- Геср болхла - теңгрин көвүн тул олн хүвлһәтә, рид-сидтә, эңгин
күмнәс оңдан күмн мөн. Тер үкв чиг, түүни хүвлһән бас нег һазрт төрҗ
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чадна, - гидг җиг. Урнһо хатн маңһсин эн үгиг соңсч, дотран бодлһ
болҗ бәәһәд:
- Та өдр бүр намаг эн өндр аср дотр хайҗ оркад, йовад бәәнә та.
Кервә тер Гесрин хүвлһән ирдг болхла, би яһҗ эн өндр асрас һарч танд
чимэ келнэ? Би Гесрин бәәдлиг сэн медх тул түүг яһҗ дархиг тер цагт
танд келҗ өгнә би. Би танта хамт һурвн җил суугсн болв чиг, ода күртл
тана әмн сүмсн хама бээхиг медх уга би. Та ода надд келҗ өггтн, гигснд, маңһс:
- Чамд үүг келҗ болх уга. Бүдүн модыг бат гиҗ бичгэ итк, кидру
шовуг шовун гиҗ бичгэ итк. Эңкр күмиг нөкр гиҗ бичгә итк гидг билә.
Тиимәс чамаг иткҗ, тер бүкниг келҗ болх уга, - гидг җиг. Урнһо буру
хандҗ сууһад, ууртаһар:
- Һурвн җилин өмн чи намаг авч ирәд, гертән бәәгсн хойр хатнан
зальгҗ оркла чи. Ода бас ямр нег сәәхн хатн олҗ авад, намаг зальгх гиҗ
бәәнү чи? Тиим болхла, болҗ. Гесрин хүвлһән ирнү, уга, оңдан ямр дән
дәәсн ирәд яһхла - яһг. Хүв йөрәл чини медтхә, - гиҗ келәд, орн деерән
һарч, хоор хәләҗ кевтгснд, маңһс баахн әәҗ, Урнһо хатыг татҗ, бий талан хәләлһәд, хойр алтн билцгән өгч:
- Чи эн асрас һарх цагтан эн хойр алтн билцгин негиг эркә хурһндан
зүүхлә, үүдн секгднә. Орҗ иргсн цагтан бас негинь дунд хурһндан
зүүхлә чини, үүдн неегдәд, дәкн хаагдна. Оңдан ямр чиг арһар эн үүдиг
секҗ чадх уга. Мини әмн сәкүсн олн юмнд бәәнә. Үүнәс өмәрән хәләҗ
йовхла, нег уласн деер хойр мис бәәнә. Бас түүни цаад бийд хойр хад
бәәнә. Түүни цаад бийд бас нег хорн шү дала, марл бәәнә. Эн бүкнд бүр
мини сүмсн бәәнә. Эн аср дотрак хар мөрн, бүрүһин чинән аралҗн күртл
- мини әмн сүмсн мөн. Мини хамгин һол әмн сүмсн болхла, энд бәәхш.
Барун тал хәләһәд йовхла, зергцәд кевтгсн һурвн бух бәәнә. Дундк бухин гесн дотрк алтн хәәрцгт һурвн өндгн бәәнә. Тер болхла - мини һол
әмн сүмсн. Кервә түүг алҗ оркхла, би үкәд бәәгсн мини тер. Оңдан надд
ямр чиг арһ уга. Надд ах, дү гимэр олн юмн уга, нег тэрнч лам ах бәәнә.
Кервэ Геср ирэд, намаг алад, ахиг мини алдгт күрхлә, би ардан ямр чиг
уг үндсн уга үкәд бәәгсн мини тер шү, - гиһәд, эврәннь әмн сүмсн хама
бәәхәс авад ах, дүүһән күртл сәәхн нег-негәр келҗ өгч гинә. Урнһо хатн
маңһсин бәәдлиг медҗ авсндан дотран ик байрлҗ:
- Та намаг эдү баргта иткҗ бәәхлә, үүнәс хоор сәәхн гер бүл болҗ
сууһад, Геср ирсн цагт танта хамцҗ түүг ална би, - гигснд, маңһс чиг
Урнһоһин эн үгд седкл ханад, байрлад бәәҗ гинә.
Маңһдур өрләнь маңһс босад, басл угин йосарн цаһан занан унад,
көк луусан көтләд, гөрәләд йовгсни хөөн Урнһо хатн Гесриг татҗ босхад, маңһсас соңсгсан Гесрт келҗ, одак хойр алтн билцгән өгв гинә.
Геср богд хан билгин кер мөрән теңгрәс буулһад, унҗ авад, одак хойр
алтн билцгин негиг эркә хурһндан зүүҗ авад, маңһсин өндр асрас һарч,
барун зүгиг зөрәд йовад бәәдг җиг. Йовҗ бәәтл, нег далан көвәд һурвн
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бух зергцәд кевтҗ бәәхнь үзгдв гинэ. Геср хан модни ард ташрлҗ зогсад, билгин шар саадган татҗ һарһад, һурвлаһинь ташртнь харвҗ алад,
дундк бухин гесиг хаһлхла, нег алтн хәәрцг һарад ирдг җиг. Түүг секхлә,
дотрнь һурвн өндгн бәәҗ гинә.
- Хөрн тавн толһата хотхр хар маңһс, ода чи удл уга үкдг болв, гиҗ келәд, бийәсн бишңкиг даадг билгин хурш болд үлдән һарһҗ, һурвн
өндгиг дор-дорнь билцлҗ хаяд, найн алд нүк малтад, булҗ оркад, билгин кер мөрнәннь алтн җолаг эргүлҗ, Урнһо хатндан күрәд:
- Би маңһсин ориг зөрәд ирҗ йовх замдан маңһсин тер олн сүмсиг
цугинь алҗ оркла би. Эн өдр түүни тер хамгин һол әмн сүмсинь алҗ
оркад ирв би. Хамг сүмснь үкҗ дүүргсн тул маңһсиг алх амр болв. Эн сө
түүг орндан унтатаднь чавчҗ ална би, - гиҗ келәд, одак йисн алд нүкнд
орҗ кевтв гинә. Урнһо хатн деерәснь хавтха цаһан чолуһар дарулҗ ор
кад, түүни деернь шавр, шора девсч, бас деернь болд тулһан тулҗ, буһш
хәәсән нерҗ, будмр улан цәәһән чанҗ, буру, зөв уга самрҗ, ууһад сууна
гинә.
Асхнднь маңһс хәрҗ ирэд, нег дунь теңгрт хадгдҗ, нег дунь һазрт
дуурлҗ*:
- А, яһлав, халг! Мини яһад одгснь энви? Толһа-экн мини хатхлад,
ясн-үсн мини шарклад, яһдг чиг арһ уга болв, - гиһәд, наар нег көлвәдәд,
цаар нег көлвәдәд, кесг удан бәрклҗ бәәһәд, нам шим болҗ унтад одҗ
гинэ. Геср аньр чимә һарһл уга босч ирэд, хурш болд үлдән татҗ һарһад,
маңһсин өрч деерәс чавчад оркхла, маңһс өндәҗ босад, ач-тач бәрлдәд,
әкм дегә дүрәд*, ноолдад бәәдг җиг.
Арвн үзгин Геср хан
Аавиннь ачлһар ачад,
Әкм дегә тәвәд,
Ардан дөмүлн цокад,
Бийәсн бишңкиг даадг
Билгин үлдән һарһҗ,
Бас нег саам чавчад оркхла,
Хад чавчгсншң хальтрад,
Мөс чавчгсншң мөлтрхлә,
Билгин хурш болд үлдән
Бийдән һурв татҗ нииләд,
Ораһаснь авад,
Охр сүл күртлнь
Дәкәд нег чавчгснд,
Күрл цө хойрар бүрлдгсн бәәҗ гинэ. Геср хан Хурмстн теңгр аав,
өгү һурвн эгчдән зальврн бәәҗ, хөрн тавн толһата хотхр хар маңһсин
хөрн дөрвн толһаһинь негл дор чавчҗ өсргәд, хөрн тавдгч толһаһинь
чавчхин экн деер гент маңһс иигҗ келв гинә:
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- Арвн хорни үндсиг таслн төргсн,
Арвн цаһаниг делгрүлн төргсн
Арвн үзгин эзн богд Геср,
Ода чи намаг
Алхин мууһар алад,
Аавин цагин атан,
Ээҗин цагин өшәһән
Авдг цаг чини болв.
Җа, тиигәд яһхв!
Керчдг болхла - керч,
Келдг үг мини уга.
Алдг болхла - ал,
Амлдг үг мини чиг уга, - гигснд, Геср үлдгсн толһаһинь чавчад оркхла, үлдин ириг дахад, күрл цө хойрар бүрлдәд бәәхлә, Геср үүнд алң
болҗ, деерәснь дор күртл аҗглад үзхлә, хөрн тавдгч толһаннь дунд нег
улан мең бәәхнь үзгдв гинә. Билгин шар саадган татҗ һарһад, түүгәрнь
харвад оркгснд, хөрн тавн толһата хотхр хар маңһс хад хамхрад унгсншң
харҗнад, доран унад одв гинә. Тиигәд түүг цәкүр-цәкүрәр утлад, цогцинь һалар түүмрдәд, үмсинь өңглцгтнь кеһәд, элкн деернь эр улан хад
урһаҗ оркад, маңһсин хар һалзн мөриг унҗ, маңһс болҗ хүвләд, маңһсин
ах тәрнч ламин герт одҗ, өмннь одад мөрггсн болҗ бәәһәд, үлдән татҗ
һарһн, зүркәрнь орулҗ шааһад, түүнднь алҗ оркв гинә.
Җа, тиигәд
Арвн хариг әрлһн төргсн,
Арвн цаһаниг делгрүлн төргсн,
Арвн үзгин дарңх болгсн
Ачта мергн Геср богд хан
Хор көнәлин үндсн болгсн
Хөрн тавн толһата
Хотхр хар маңһсиг дарад,
Хог үндсинь таслад,
Ар ик нутгинь эзләд,
Алдр ик саңгинь олзлад,
Арвн сай алвтынь закрҗ,
Сахл, күклинь авад,
Шагшвл* самнр өгәд,
Шарин шаҗнд орулад,
Хан төриг
Хад мет батлад,
Шаҗни номиг
Нарн мет мандлулад,
Уг бәәрнднь бәәршүлҗ оркад,
Урнһо хатан авч,
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Ар ик нутгтан хәрҗ,
Алвт нутган цуглулад,
Нәәрин икд
Найн тавн хонг нәәрләд,
Җирһлин икд
Җирн тавн хонг җирһәд,
Ум сәәхн амһлң эдлэд,
Амн сумндан җирһәд бәәҗ гинэ.
Келгснь: Хеҗн шийаниҖо. Дорҗ.
Эмкдкгснь: Хов.
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Эрт урд негн цагт эн Замбутив деер Хурмстн хан теңгр эцктә, түмн
наста, төмр киистә, арвн харин үндсиг таслн төргсн, арвн цаһаниг
делгрүлн төргсн, арвн үзгин эзн болгсн ачта мергн Геср богд хан нәр
даңһра ик кеҗ, җирһлдән дашурн сууҗ бәәһәд, нег өдр өргә цаһан орднасн һарад, арвн зурһан давхр цул* алтн сүмнәннь ора деер һарад:
- Ода мини эзлҗ суугсн нутг алвт иим ик. Нег эргҗ хархд бас амр
биш. Эн хоорнд тедн ямр бээх болв, дән дәәсн ирҗ бәәх болву? Өвчн
тахлд даргдҗ бәәх болву? - гиһәд, һурвн зун җилин һазрас наар билгин
хар нүдәрн арвн зүгт харул авч аҗглн шинҗәд хәләхлә, зүг-зүгин нутгнь
дән дәәсн уга, тәәвң түвшн бәәнә гинә. Гев чиг* зүг-зүгин нутгтнь
өвчн тахл делгрҗ гинә. Тиигәд һазр һазрт уга яду, өнчн өрәсн, нүдн уга
сохр, чикн уга дүлә, һар уга мухр, көл уга тәкр, келн уга милхә, үрн уга
ягц, зөөр уга һуйрнч*, теҗәл уга өлсклң, ном уга харңһу, эм уга өвчтн
олшрҗ*, зовлң, һаслң эдлҗ бәәх күмн то уга олн болсиг Геср хан үзҗ
аңхрад: «Ай, урд Хурмстн хан эцк мини Дунд Замбутивин хамг эмтиг
аюл зовлңгас гетлгҗ, амр сәәхн җирһүлхин туст энд намаг йовулла.
Өдгә би җирһлдән дашурҗ суух мини буру болв. Би эн йиртмҗд төрҗ,
хортн дәәсн маңһста дәәлдхд, мини билгин кер мөрни турунд дәвргдҗ
үкгсн күмни то олн болв. Хортн маңһсас оңдан хор, нүл уга эгл эмтн чиг
мини мөрни турунд дәвргдҗ үкв. Мини кегсн үүлин зәрмнь нүл килнцтэ
болв. Түүни килнцәр өдгә мини нутгин дотр өвчн тахл икдҗ, өлн зөмг*
болҗ, олн күмн-әмтн зовлң үзҗ бәәдг җиг. Тиимәс ода би нутг әмтән
зовлң, һаслңгас гетлгхин туст, эврәннь кегсн килнцән әрлһхин туст алтн
кииддән сууҗ, нег зун нәәмн хонгин даянд сууҗ бүтәл бүтәй!» - гиҗ
бодад, эргәд бууҗ. Өргә цаһан ордндан одҗ, Урнһо хатндан:
- Өдгә би алтн кииддән орҗ, орчлңгин күмнтә нүр учрл уга, зун
нәәмн хонгин даянд сууҗ би. Өдр, хонг күцхәс нааһур мини үүдиг нееҗ
болх уга. Тер хоорнд мана энд уга яду, өнчн өрәсн, өвчтә, зовлңта әмтн
ирхлә, мини саңгас өглһ өгч бә. Лам, хуврһ күмн үзгдхлә, саң күҗ тәвҗ
мөргәд, бәрц бәр, - гиҗ зәрлг болад, ачта мергн Геср богд хан алвт нут
ган өвчн тахлас гетлгс гиһәд, алтн кииддән залрҗ, зун нәәмн хонгар
даян бишлһҗ суугсн гинә.
Тер цагт Гесрин нутгас һурвн зун җилә хол һазрт арвн хорва* күчн
төгс бүрлдгсн, һурвн өгү эгчтә, хойр хүвлһән баатрта, хойр эгл хар бөктә,
дөчн дөрвн сәәтә, дөрвн зун хошучта, арвн харин үндсн болгсн Лувсһ
гидг маңһсин хүвлһән Геср богд хааг үзн ядн сууҗ бәәгсн санҗ гинә.
Нег өдр Г еср богд хан орчлңгин күмни нүүриг үзл уга, зун нәәмн хон
гар алтн кииддән орҗ, даян бишлһҗ суугсн чимәг Лувсһ маңһс олҗ соңсад:
«Ода би Геср хаани нутгиг дәәләд олзлҗ авдг цаг мини болҗ», - гиһәд
бодҗ. Хойр хүвлһән баатр, хойр эгл хар бөктәһән зөвч кегсн цагт теднь:
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- Геср хан болхла - һучн һурв хүвлдг, һучн һурвн баатрта, һурвн
зун хошучта, түмн наста, төмр киистә, рид-сидтә Хурмстн теңгрин ууһн
көвүн гилә. Иим кецү күмиг дәәһәр диилнә гидг - амр биш. Оңдан арһар
эс болхла, бидн Гесрин һучн һурвн теңгр эцктә баатртань хальдх - берк,
- гицхәҗ гинә. Тиигхлә, Лувсһ маңһс:
- Үнәр тиим болхла, бидн оңдан нег арһар эн цагтнь амҗн дарҗ
авхиг бодый! Эн арһиг нег болхла, биднд мана ик өгү эгч нег зааҗ өгч
маһд. Түргн тенд одҗ зөв кей, - гиһәд, хойр хүвлһән баатр, хойр эгл
хар бөкән дахулад, һурвн җилә һазриг уулын чинән цаһан мөрәрн һурвн
өдрт йовад, ик өгү эгчиннь алтн шил суврһд ирәд, өгү эгчдән:
- Эн Дунд Замбутивиг Хурмстн теңгрин отхн көвүн Геср хан эзләд,
бидни һурвн цагин үүлиг саатаҗ бәәнә. Тиимин туст би кезә негн өдр
Геср хааг дарҗ, нутгинь олзлад, өшәһән авий гигсн билә. Ода тер нег зун
нәәмн хонгар даянд сууҗ бәәдг җиг. Түүг би ямр арһар дәәлхлә болна?
Бидн арһ эс олҗ ядв, нег сән арһ зааҗ өггтн! - гиҗ зөв сурхла, өгү ик
эгчнь:
- Геср хан гидг чини - амта күмн амлдгин арһ уга, келтә күмн келдгин арһ уга, арвн үзгин эзн суугсн ик күчтә сидтн. Түүнд чини чидл күрх
уга. Тиигв чиг, ода би чини амнас Геср хан даянд сууҗ бәәхиг соңсад,
нег арһ бодҗ олла. Таанр гертән хәрәд, һурвн хонгин дару күрәд ир.
Тиигхлә, би чамд нег бүтәл бүтәҗ болад, арһан зааҗ өгсә! - гихләнь,
Лувсһ маңһс зөвт үзәд йовҗ одв гинә.
Лувсһ маңһс гертән хәрәд, һурв хонад, хойр хүвлһән баатр, хойр
эгл хар бөктәһән дәкн ик өгү эгчдән одхла, ик өгү эгчнь эн һурвн хонгт
сәәхн бүтәлән бүтәһәд болҗ гинә. Эн һурвн хонгт бүтәгсн бүтәлнь - ба
рун һартан бәрәд эгл әмтнд буйн үүлддг Бурхн Багшин бадьр* хар ааһ
Бурхн Багшин дулду хар эркн хойр, зүн һартан Геср хаанд әдс өгдг хар
һалзн элҗгни көрг* һурвиг бүтәҗ гинә. Тиигәд Лувсһин ик өгү эгчнь эн
һурвн бүтәлән Лувсһ маңһст өгәд:
- Җа, дү мини, Геср хан болхла - Шаҗмуни Бурхн Багшиг ик шүтнә.
Оңдан чиг шүтх уга, минь үүгәр нег арһ кеҗ болна. Ода чи эн һурвн
бүтәлиг авад, Бурхн Багшин алтн дүрт эврән хүвләд, хойр хүвлһн баатран хойр хүвлһән сөөвңд хүвлүләд, хойр эгл хар бөкән хойр эгл хар
шевд хүвлүлҗ авад, ном судран ачҗ авад йовад, Гесрин сүмин нег өнцгт
күрч бууһад, сөөһәр мәәхән бәрәд хон. Тиигәд маңһдур өрүнднь бүрә,
бишкүрән татад, цаң, кеңкргән делдәд, саң күҗән түләд, номан умшад
суухла чини, Гесрин нутгин өвчн, зовлңта күмс ирҗ мөргәд, чамас әдс
авна. Тер цагт чи барун һартан Бурхн Багшин бадьр ааһ дулду хар эркн
хойран бәрәд, әдс өгәд бә. Тиигхлә, тедн ямр өвчтә болхла, тер өвчнь
эдгәд, гедргән байрлад, һарад йовад бәәнә. Үүг Геср хан соңсад, даянасн һарч ирэд, чини хар бадьр ааһиг таняд, түүнәс әдс авх гинә. Тер
цагт чи шамдс гиһәд зүн һартан бәәгсн хар һалзн элҗгни көргәрн әдс
өгхлә чини, Геср мөн доран хар һалзн элҗгн болад, зогсад бәәнә. Эн хо-
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орнд түргн көдләд, хар һалзн элҗгни сәәр деернь нохан баас цацад, экнр
күмни шивр цугла тохад, нохан хумха цаһан баасар утхла, түүни мууха үнр-танраснь Гесрин хамг сәкүсн сәкүлнь җигшәд, теңгр өөд нисәднисәд һарад йовҗ одна. Иигәд Гесрин бийнь бузртҗ, хоосн махбоднь
үлдҗ, эгл хар һалзн элҗгн болгснас хоор түүнд һурвн давхр төмр чөдр
тәвәд, һурвн давхр төмр ногт тәвәд, тер бәәгсн мәәхн хошан ачҗ авад,
төмр савар цокҗ көөһәд авад ир. Мини чамд бүтәҗ өггсн бүтәл - эн, гиҗ гинә. Эн бүтәлнь Лувсһ маңһсин седклтә ик таарад:
- Өгүн мини келгсн зөв. Бидн тер йосар одҗ Гесрәс өшәһән авий! гигснд, ик өгүнь:
- Җа, дү мини, седкл, сананд чини тааргсн болхла, нааран өкәҗ бә,
- гиһәд, үкрин толһата эдрң тайгарн әдс өгч. Лувсһиг нег алтн дүртә
Бурхн Багш ламд хүвлүләд, хойр хүвлһән баатртнь әдс өгәд, хойр
хүвлһән сөөвң болһн хүврүлҗ, хойр эгл хар бөкднь әдс өгәд, хойр эгл
хар шев болһн хүврүлв гинә. Тиигәд лам болҗ хүвлгсн Лувсһ маңһс
хойр хүвлһән сөөвң, хойр эгл хар шевән дахулҗ авад, элҗгн луустан
хош-хора, ном-судран ачҗ авад, тер һазрасн тавулн Гесрин нутгиг зөрәд
йовв гинә.
Гесрин нутгиг Лувсһ маңһс зөрәд һарсиг Геср богд хаани өгү һурвн
эгчнь медҗ оркад, мөн дорнь Лувсһ маңһсин өмнк зам деернь будңкүдң* татад, төөрүләд, хамаран йовҗ йовсинь медх уга болһҗ оркад,
Гесрин өгү һурвн эгчнь гент дундан иигәд күүндҗ:
- Ай, Гесрт эврән одҗ йовгсн дәәсиг бидн Гесрәс сург уга, эврән
медәд зогсаҗ оркхла, хөөннь Геср медхләрн: «Мини хәәһәд олҗ чадл
уга бәәгсн дәәсн эврән ирхлә, таанр юунд зогсаҗ оркв?» - гихлә, бидн
түүни өмнәс юн гиҗ келх билә? - гиһәд, өгү һурвн эгчнь татгсн будңкүдңгән дәкн әрлһәд, Лувсһ маңһсиг тәвәд йовулҗ оркҗ гинә.
Тиигәд Лувсһ маңһс сөөвң, шевән дахулад, хаалһан олҗ авад, Гес
рин нутг тал йовҗ бәәтл, Геср богд хаани анда һурвн теңгрнь әәлдҗ
оркад, будң-күдң тогтаһад, Лувсһ маңһсиг замаснь төөрүләд, нег һазрт
эргүләд бәәҗ гинә. Тиигәд эргүлҗ бәәһәд:
- Мана Үүл Бүтәгч хөөннь медхләрн: «Таанр мини хәәһәд олҗ чадл
уга бәәгсн дәәсн эврән үклән хәәһәд ирҗ бәәхд, юн гиҗ гедргән йовулҗ
оркв?» - гихлә, бидн юн гиҗ келх билә? Үүни орнд бидн зүүдән маный!
Геср эн маңһс хойрин алькнь диилдг җиг, иигәд медгснәс хоор тәвәд
көй! - гиһәд, һурвулн барун ханцан бооҗ оркад унтдг җиг. Тиигәд унтад
серхлә, һурвулни зүүднд түрүләд Лувсһ маңһс диилгсн болад, адгтан
Геср хан диилгсн болҗ зүүдн орҗ гинә. Тиигәд анда һурвн теңгр татгсн
будң-маннган әрлһәд, Лувсһ маңһсиг тәвәд йовулҗ гинә.
Түүнәсн Лувсһ маңһс тавулн торас мөлтргсн шовуншң шувт йо
вад, удл уга тер сөөдән Гесрин сүмин нег өнцгт ирәд, хулхаһар мәәхнән
бәрәд хонад, маңһдур өрүнднь эрт босад, бүрә, бишкүрән үләһәд, цаң,
кеңкргән цокад, саң күҗән тәвәд, ик номта лам болгсн болад, ном-
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судран делгәд, умшад бәәхлә, күмс сүзгләд, зальврад, ирәд мөргәд, әдс
авхла, өвчнь эдгәд бәәҗ гинә. Доһлң күмн ирәд, Лувсһ маңһст мөргәд,
дулду хар эркн, бадьр хар ааһаснь әдс авхла - көлтә болад, сохр күмн
ирәд, мөргәд, әдс авхла - нүдн орад бәәҗ гинә. Иигәд ямр чиг гемтә
күмн ирәд, мөргәд, әдс авхла - тер өвчнь эдгәд, байрлад, һарад бәәҗ
гинә. Тиигәд эн маңһсин хүвлһән лам кедүн өдрин хоорнд Гесрин нутгт
ик номта, эрдмтә болҗ күндлгдәд өргәдән сууҗ, Гесрин нег өдр ирҗ әдс
авхиг күләһәд бәәҗ гинә.
Нег өдр Гесрин нутгин нег доһлң күмн Гесрин ордн цаһан өргәд
Урнһо хатыг хәәҗ ирәд:
- Би урд көл уга доһлң күмн билэ. Мана Геср богд хан бидниг эс үзв
чиг, оңдан бас үздг күмн бәәдг санҗ. Нег алтн өңгтә лам доһлң көлиг
мини эдгәһәд, көлтә кев, - гиҗ келәд йовгсни дару бас нег күмн ирэд:
- Мана Геср хан бидниг эс үзв чиг, оңдан бас үздг күмн бәәдг санҗ.
Би нүдн уга сохр билэ, ода хойр сәәхн нүдтә болв, - гиҗ келэд йовв гинэ.
Иигәд бәәтл, бүк нутгарн гем өвчн, зовлң уга болҗ гинэ. Иигәд Урнһо
хатн:
- Лам хуврг үзхлә, саң күҗ тәвәд мөргх гиҗ Геср эс зәрлг боллу? Би
түүнд нег одад ирс. Эн Замбутивд Геср эс давдг хүвлһән эрдмтә күмн
уга билә. Эн хамаһас иргсн ик ном эрдмтә лам болв? - гиһәд, тавн дахулян дахулҗ, ламин хаҗуд ирәд шинҗлхлә, үнәр нег алтн өңгтә сәәхн лам
бәәдг. Түүнд ирәд мөрггсн күмн ямр өвчтә болхла, тер өвчнь эдгәд һарч
бәәхиг Урнһо хатн нүдәрн үзәд бишрҗ:
- Ай, эн үнәр нег илһм төгс төргсн лам җиг, - гиһәд, ламд үнн сүзглн
мөргәд, авч иргсн өглһ бәрцән бәрҗ оркад, гертән хәрҗ ирҗ гинә.
Тер цагт Геср богд хан даян бишлһәд диг таг* зу хонҗ бәәгсн санҗ
гинэ. «Ода бүк нутгнь өвчн, зовлң уга болгсн тул Геср хан даянд сууҗ,
бийән зовагснь керг уга», - гиҗ бодад, Урнһо хатн Гесрин номин орд
харшин үүдиг секҗ орад:
- Геср богд хан мини! Та даян бишлһҗ суугсни хөөн нег алтн дүртә
лам ирэд, уга яду әмтнд өглһ өгч, сохр әмтиг нүдтә кеҗ, доһлң әмтиг
көлтә кеҗ, һар уга әмтиг һарта кеҗ, ямр өвчтә мөргүлчн ирәд, мөргәд,
әдс авхла, тедни өвчнь эдгәд һарч бәәнә гиһәд нутг келәд бәәхлә, би
одад, тер ламиг шинҗләд үзв. Үнәр нег илһм* төгс төргсн эрдмтә лам
җиг. Тер лам буйн үүлдҗ бүк нутгиг өвчн, зовлңгас гетлгв. Ямр юмни
хүвлһәниг та эс медхлә, би медҗ чадгсн уга. Тиигәд би тани зәрлгәр тер
ламд мөргүл кеҗ, бәрц бәрв, - гигснд, Геср хан:
- Үнәр тиим болхла, би эн ламла рид-сидән мөрәцхәр одна Эн лам
ик болхла - би түүнд мөргҗ, би ик болхла - тер лам надд мөргҗ эдс
автха! Эн Замбутивд надас үлү богд уга, надас үлү бурхн уга, надас үлү
күчтн уга бәәҗ бәәхлә, эн алькас иргсн бурхнви? Эн бурхн ирэд, мана
Замбутивин зовлңта әмтиг зовлңгаснь гетлүлҗ бәәдг болхла, би энд да
янд сууҗ чиг керг уга. Тер чохм ямр лам җиг би одад нег үзс, - гиҗ
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келэд, Геср богд хан зун нээмн хонгин даянасн нээмн хонг дуту һарад,
Урнһо хатнтаһан өргц бәрцән авад, тер ламд одхар йовҗ йовхла, бил
гин кер мөрнь оһтрһуһас бууҗ ирэд, өмннь көндлң зогсад, күлг кевтә
күкрсәд, күмни келәр иигҗ күүндәд:
- Арвн үзгин эзн Геср хан мини, ода ю кехәр һазаран һарв? - гихләнь,
Геср хан:
- Мана нутгт нег ик алтн дүртә лам ирҗ гинә. Тиигәд түүнд одхар
йовҗ йовна би, - гив. Тиигхләнь, билгин кер мөрнь:
- Эрт урд Хурмстн теңгр эцк чини чамаг Дорд Замбутив йовулҗ
бәәхдән деер бийд чини арвн үзгин бурхн төгсгсн, белкүсиг чини зун
нәәмн дагни сәкгсн, дорд бийд чини дөрвн ик теңгр сольвлдн төргсн тул
эн йиртмҗд чамас деер бурхн уга гиҗ эс зәрлг боллу? Ода чи тер ламиг
ямр лам гиҗ одна чи? - гиҗ келгснд, Геср богд хан:
- Чини келгсн зөв. Би тер ламд одад, ямр учрта иргсн, ямр лам болхинь шинҗләд үзс! - гиҗ келхлә:
- Җа, тиим болхла, эврән мед, - гиһәд, билгин кер мөрнь дәкәд
нисәд, оһтрһуд һарад йовҗ одв гинә.
Түүнәсн Геср богд Урнһо хатан дахулад, одак ламин мәәхнәр миңһн
лууһин ду һарһад, түмн лууһин һал цәклүләд, күрҗңнәд, харҗңнад орад
ирхлә, алтн делкә догдлад, ламин бор зүркнь догдлҗ бульглн, боһнь
хавснь шарклад, оошк-элкнь амарнь һарн алдад, әәҗ чичрәд, түрглү унн
гихлә - хойр хүвлһән сөөвңнь дөңнәд, гедргән унн гихлә - хойр эгл хар
шевнь дөңнәд бәәсәр эн лам Геср богдын сүр сүлднднь иҗлшәд, зүркнь
төвкнәд, һәәвһә ухан орҗ, бийән төвләд* сууһад авч гинә.
Тиигәд Геср богд хан барун таларнь арслңгин арсн девскрән девсч
сууһад:
- Лам, чи хамаһас ирв? Уугсн усн, суугсн һазр чини хама бәәнә?
Ямр күмнәс зәрлгтә ирҗ, күмни гем үзҗ бәәнә чи? Эн Замбутивд на
дас үлү бурхн уга билә. Кервә чи надас үлү рид-сидтә лам болхла, ридсидән үзүл! Ээҗин цагин өшән, аавин цагин атан чини бәәхлә, ав, - гиҗ
лууһин дууһар лурҗңнад, арслңгин дууһар эркрн зәрлг болхла, тер лам
әән сүрдҗ бәәһәд, бийән төвкнүлҗ авад:
- Би болхла, Шаҗмуни Бурхн Багшин зәрлгәр эн Замбутивд ирлә.
Бурхн Багш намаг: «Дунд Замбутивд Үүл Бүтәгчиг буулһҗ Геср хан
болһла бидн. Түүнәс наар ут удан җил болв. Ода Гесрин нутг яһҗ бәәдг
болв? Хәәрт алтн сөөвң мини, Бурхн Багш мини бийиг төләләд, хар
бадьр ааһ дулду хар эркн хойриг мини авч одад, Геср хаанд әдс өргәд
ир», - гиҗ намаг йовулла. Тиигэд бидн - Багшин алтн сөөвң, мини бий Бурхн Багшин зэрлгэр энд ирлэ би, - гинэ. Геср богд хан соңсад:
- Үнәр тиим болхла, эн Замбутивд надас ик рид-сидтн уга гиһәд,
Хурмстн теңгр эцк мини келлэ. Ода бидн хойр рид-сидән үзлцәд, кени*
рид-сид элэд болхла, кендән мөргҗ эдс авий, - гихлэ, лам барган медэд,
арһан бархларн, худлахар уурлх янз һарһад:
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- Тиим болхла, би хәрнә. Чамла рид-сид темцхәр иргсн биш, Бурхн
Багшин зәрлгәр ирлә би, - гиһәд, лам босад, юм-күмән авад йовхар
болгснд, Геср богд хан: «А, ачта Бурхн Багшиннь бадьр хар ааһ дулду
хар эркн хойриг нүдәрн үзәд таньҗ бәәһәд, нег әдс авл уга йовулҗ орк
хла, хөөннь надд аюл алдс болх маһд уга. Ода би эн ламас әдс авч бәәхш,
Бурхн Багшиннь бадьр хар ааһ, дулду хар эркнәс әдс авна би», - гиҗ
бодад, одак ламиг татҗ:
- Уй, лам, бичгә яар. Түр* зогсч бә. Бурхн Багшиннь бадьр ааһ, дул
ду хар эркнәс әдс авна би, - гиһәд, богд хәәрхн һурвн эргҗ ирәд, әдс авхин хоорнд одак лам барун һартан бадьр хар ааһ дулду хар эркн хойриг
өргҗ бәәһәд, Геср хан өкәхләнь, зүн һартк хар һалзн элҗгни көргәр әдс
өгәд оркхла, мөн доран Геср хан һалзн элҗгн болад зогсад бәәҗ гинә.
Тиигхин тенд Лувсһ маңһсин хүвлһән лам му бузр юмн бүкиг де
ернь цацад, нохан баасар эргүләд утад бәәхлә, маңнаднь бәәгсн Махһал
бурхн, ораднь бәәгсн Очрвани бурхн, зуладнь бәәгсн Зуңкв бурхн, хамг
сәкүсн цуг җигшәд, тесч чадл уга, өөд һарад, нисәд йовҗ одхла, Геср нег
эгл хар һалзн элҗгн болад үлдҗ гинә.
Лувсһ маңһс Гесриг элҗгнд хүврүлҗ авгснас хоор шамдс гиһәд,
бәәгсн ача бараһан деернь ачад, Урнһо хатыг чирҗ авад, ардан хамхрш
уга цәңкр цаһан хад бүрлдүләд, шурһш уга бүтү ө мод урһаһад, һатлш
уга өргн дала тогтаһад хайҗ оркад, хар һалзн элҗгниг цокад, көөһәд,
нутг талан йовад бәәҗ гинә.
Тиигтл, эн чимәг Засшикр соңсч оркад:
- Юн гигсн үгви? Би нег алтн дүртә лам ирҗ гиҗ соңсла. Тер чини
аврх лам биш, авдг шулм санҗ биш ю? Хамаһас иргсниг эн өдр, маңһдур
одад шинҗлий! - гиһәд бәәҗ: - Керг һарһв би, - гиһәд, һундад, үүлн
өңгтә нисдг бор мөрән унад, нутган һурв эргҗ довтлад, һучн һурвн баатран цуглулад, һурвн зун хошучан дахулад, Гесрин сүм деер: -Үнн ю,
худл ю? - гиһәд ирхлә, үнн санҗ гинэ. Тиигэд Засшикр:
- Бидн цуһар гертән сууҗ бәәһәд, Лувсһ маңһс ирҗ Гесриг элҗгн
кегсниг медгсн уга. Гесриг элҗгн кеһәд авад йовна гигсн яһгсн му нернви? Ода бидн яһна? - гиһәд уульхднь, баатрмуд бүгдәр һаслн уульҗ,
деегүр нисгсн шовун, дораһур гүүх аратн әмтн күртл уульлдҗ, алтн
делкә догдлн көдлв. Тиигәд бәәҗ бәәһәд, Засшикр:
- Ода Лувсһ маңһс ирэд, Геср хааг элҗгн кеһәд авад йовгсн чимәг
хама һазрин улс цуг соңсгсн маһд. Иигәд дәәсн аль зүгәс чиг ирҗ маһд.
Тер төләд, һучн һурвн баатр, һурвн зун хошуч, таанр нутган сәкҗ бәәгтн!
Һазң, Шуумр бидн һурвн Гесрин ардас некәд одый! - гиҗ зәрлг болад,
тедн һурвн Гесрин ардаснь некәд мордхла, бишңк баатр хошучнрнь нут
ган сәкәд хоцрҗ гинә.
Эн һурвн баатр Гесриг авад йовгсн мөринь мөшкҗ некәд одҗ йовтл,
өмннь хамхрш уга цаһан хад үзгдгснд, Засшикр:
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- Һазң, чи эвтә күмн билэ чи. Ода түргн нег эвләд, хаалһ һарһҗ үз!
- гихләнь, Һазң эрднь цаһан саадган авад, эвәрнь харвад бәәҗ, цәңкр
цаһан хадыг хамх татад, тесркә бичкн хаалһ һарһв гинә. Түүгәр һурвулн
һарад йовҗ йовтл, өмннь шурһш уга бүтү ө үзгдгснд:
- Шуумр, чи күчр күчтә билә чи. Өмнкән нег арһ һарһад, түргн нег
хаалһ һарһҗ үз, - гиһәд Засшикр келхлә, Шуумр одад, зун җил хумхаргсн найн нег алд харһаг үндсәрнь булһ татҗ ирәд, шурһш уга бүтү
ө модыг деерәснь цокад, зодад бәәҗ нег нәрхн хаалһ һарһад, түүгәр
һурвулн өңгрәд йовҗ йовтл, өмнк зам деернь һатлхин арһ уга өргн ик
дала үзгдгснд, Засшикр:
- Та хойр тенд шурһш уга бүтү өөг хамхчгсн билэ. Ода тер мо
дыг одад үүрч иргтн. Бидн түүгәр сал кеһәд, эн далаг һатлый! - гиһәд,
маңһсин шүрвсн арһмҗ өгәд, тедн хойриг тәвнә. Тиигәд Һазң Шуумр
хойр Засшикрин зәрлгәс һарл уга, зовад, түрәд йовҗ чавчгсн модан авч
ирәд, сал кеҗ, дала һатлх болҗ бәәтл, Хурмстн теңгрәс һурвн эгчнь
бууҗ ирәд:
- А, хәәрн һурвн баатр мини, иигҗ бичгә бийән зовагтн! Төмр киистә,
түмн наста Геср богд хан үкдг йосн уга. Бидн һурвн одад, Хурмстн теңгр
эцкдән Гесрин элҗгн болгсиг әәлдий! Тиигәд Хурмстн аав ямр зәрлг
болдг җиг, түүнәс хоор медий. Тиигтл, таанр хәрҗ бәәгтн! - гихлә, һурвн
баатр өгү һурвн эгчиннь зәрлгәр хәрв гинә. Тиигәд Гесрин һурвн эгчнь
Хурмстн теңгр эцкдән күрәд:
- Маңһсин нег хүвлһән лам болҗ ирәд, Гесриг элҗгнд хүврүләд,
Урнһо хаттаһинь олзлад авад йовҗ одҗ, - гиҗ келгснд, Хурмстн теңгр
эврәннь хойр көвүн, һучн һурвн теңгрән цуглулҗ ирәд:
- Одак Үүл Бүтәгчиг маңһс элҗгн болһҗ гинә. Ода түүг бидн ямр
арһар авч ирхлә болна? - гигснд, һучн һурвн теңгр:
- Үүл Бүтәгчиг элҗгн кегсн бәәтл, бидн энд сууһад, одл уга бәәҗ
болх уга. Гитл, бидни күчн күрхш. Үүл Бүтәгчиг элҗгн кегсн тер маңһс амр маңһс биш. Тиимәс бидн Шаҗмуни Бурхн Багшт әәлдхий, - гигснд,
Хурмстн хан Бурхн Багшт одад, аршан билгин әрк бэрэд, алд цаһан хадган татад:
- Багш мини! Дорк Замбутивд бээгсн мини Үүл Бүтәгч гигч көвүн
ода эндүрәд, Лувсһ маңһст элҗгн болҗ гинә. Ода бидн соңсад, яһх арһан
олҗ чадгсн уга. Тиигәд Бурхн танд ирв би, - гиҗ мөргәд әәлдхгснд,
Бурхн Багш:
- Үүл Бүтәгч Деерк Замбутивд аль өдрин аль цагт төрв, Дорк Замбутивд аль өдрин аль цагт төрв, үүг медҗ авад, экиннь төргсн цагта
харһулад, Гесрин заяни бичгиг секәд үзхлә, Гесриг туслх күмн илркә
һарна, - гиҗ зәрлг болҗ гинә. Хурмстн теңгр бурхни зәрлгәр хәрҗ ирәд,
Үүл Бүтәгчин деерк эк болн дорк экәснь Үүл Бүтәгчин төргсн җил, сар,
өдринь сурҗ медәд, Гесрин заяни бичгт үзхлә: «Геср богд болв чиг, мел
җирһләр бәәх юмн биш. Түүни заагт нег түрдг селәнь ирәд, элҗгн бо-
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лад йовҗ одҗ. Эн түрмҗәс гетлхд һагц кү түүг туслдг күмн - Ал Мергн
хатн болна. Оңдан кен чиг туслҗ чадх уга», - гиҗ бәәсиг Хурмстн теңгр
медҗ авад, Гесрин өгү һурвн эгчинь дуудҗ ирәд:
- Гесрин заяни бичгт иигҗ һарв. Тадн Ал Мергн бердән одҗ мөргәд,
Гесриг одҗ тусл гиҗ келгтн! - гиһәд, аршан билгин әрк, алд цаһан хадган өгәд, өгү һурвн эгчинь йовулгснд, тедн һурвн йовад, Ал Мергн хат
ни өргән үүднд күрәд, йисн өңгин солңһ татад буухла, Ал Мергн хатн
таньҗ оркад, өмнәснь тосч һарад, мендлцәд:
- Герт оргтн! Герт оргтн! - гихләнь, өгү һурвн эгчнь:
- Ой, мини герт ордг хөөннь болтха! Та эврән мөрлгтн! - гиҗ.
Тиигхләнь, Ал Мергн алң болҗ:
- Юн гинә? Хадмуд күмн берән күндлдг йосн бәәнү? Тиигхлэ, надд
аюл алдс болна. Таанр оргтн! - гиҗ.
Өкү һурвн эгчнь:
- Ой, бер мини! Бидн чамаг күндлдг нег селән болв. Мана үгиг
соңсад, түрүләд орхла чини, таарна, - гихләнь, Ал Мергн хатн арһ уга
тедни үгинь соңсад, гертән орхлань - өгү һурвн эгчнь Ал Мергниг
суулһҗ оркад, алд цаһан хадг татад, аршан билгин әркән бәрәд өмннь
сөгдхлә, Ал Мергн хатн үзәд:
- Ю, яһлав! Хадмуд мини, му берән юунд иигҗ бәәнә та? Надд аюл
эс болх ю? -гихләнь, өгү һурвн эгчнь иргсн учран келэд:
- Ода бидн Хурмстн теңгр аавиннь зәрлгиг хәрүлх юмн биш. Гесриг
элҗгн кеһәд, Лувсһ маңһс авад йовгсн чимәг соңсад, хан Хурмстн аав
мини Гесрин заяни бичгиг секәд үзхлә, туслх күмн һагцхн чамаг гиһәд
һаргснд алд цаһан хадг, аршан билгин эркиг чамд өгүлв. Тиигэд бидн эн
учриг күргәд ирв, - гигснд, Ал Мергн хатн соңсад:
- Би үнәр Гесрин хатн болв чиг, Геср хан Урнһодан амрг болхас
биш, нанд тиим амрг биш билэ. Би ода тедн хойрин дунд орҗ, Гесриг
туслх седкл надд бээх уга, - гиҗ һундгсн седклән келгснд, өгү һурвн
эгчнь босад:
- Ода Гесрин седкл эс болв чиг, Хурмстн аав болн мана седклиг яһна
чи? - гиһәд мөргәд бәәхлә, Ал Мергн арһ уга хадг, эркинь тосч авад:
- Үнәр таанрин седклд би орл уга яһҗ бәәхви? Би ода одс. Таанр
цуһар намаг сәкҗ хәәрлхлә, би тиигэд одҗ нег арһ кенә би, - гиҗ келэд,
аршан билгин эркинь ууһад, бор эрән харцхд хүвләд, өркәр һарад, Лувсһ
маңһсин нутгиг чигләд, нисәд йовад одҗ гинә.
Ал Мергн хатн нисәд бәәҗ, Лувсһ маңһсин нутгт ирхлә, нег алтн
суврһни орад нарни герл гилтңнәд* үзгдв гинә. Түүни ора деер күрч
бууһад, цоңхарнь дотран хәләхлә, дотрнь Лувсһ Урнһо хатн хойр
амрлгсн шатр наадгсн бәәхиг Ал Мергн үзҗ оркад, уурнь күрәд, тесч
чадл уга, арвн хурһнь атхлдад, адг арань тачкнад:
- Олн көнҗлин зах бәргсн яңхн эм, чамаг эн суврһни ораһаснь көм та
тад хайҗ оркхла яһх болв, - гиһәд, босч бәәһәд дәкн: «Дә көөҗ йовад ялм
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көөнә гидгнь - тус уга болҗ. Лувсһ маңһс медҗ оркад, элҗгниг батлад
хайҗ оркх маһд. Түүни орнд саг авхулл уга бәәҗ бәәһәд, Г есрән алдулҗ
авса», - гиҗ бодад, аньр уга элҗгн бәәгсн һазр тал нисәд йовҗ одна.
Тиигәд элҗгн бәәгсн һазриг хәәһәд бәәҗ олад ирхлә, хар һалзн
элҗгниг һурвн давхр төмр гер дотр һурвн ташр төмр ногт тәвәд, һурвн
төмр чөдр тәвәд, һурвн зун күмн төмр саваһар җидләд, цокад, һурвн
бүдүн теермиг ташр холвҗ оркгсн татулҗ бәәдг җиг. Тиигәд һурвн хонгт
нег боодг өвсн, нег ааһ усиг өгәд бәәтл, харһнад, хойр бөөрнь оңһаһад,
эцәд болад бәәҗ гинэ. Ал Мергн хатн Гесриг иим хату зовлң үзҗ бәәхиг
үзәд, тесч чадл уга уйрад:
- А, хәәрн залу, чавас, үүнд иигҗ зовлң, түрмҗ үздг өдр бас бәәдг
санҗ, - гиһәд, баахн ууляд, нульмсан арчҗ оркад, зад бәрәд, махлан
чинән үүл һарһад, эркән чинән мөсн мөндриг цутхад орулхла, иим ик
мөндрәс одак төмр савата һурвн зун күмн әәһәд, гүүһәд, гер-гертән хәрҗ
одҗ гинә.
Тиигхлә, эн ик мөндр өсрәд, төмр үүдәр орҗ ирәд, элҗгни өмн
овалгдгснд хар һалзн элҗгн эн мөндрәс ундан хантл ууҗ авад:
- А! Мини ардас күмн хәәһәд иргсн янзта. Һучн һурвн баатр, һурвн
зун хошуч, анда һурвн теңгр, өгү һурвн эгч, Ал Мергн хатнрин мини
альнь иргсн болв? Юн болгсн чиг, нег юмн намаг хәәҗ иргсн янзта. Эн
мөндрнь надд өггсн селвг бээх, ода нег зулад һарч үзсә, - гиһәд, һурвн
давхр төмр гериг ташртнь балвлад, һурвн ташр төмр чөдриг тас таслад,
һурвн давхр төмр ногтынь эгц таслад, хар һалзн элҗгн нисәд, һарад
йовхла, Лувсһин хойр хүвлһән баатр үзҗ оркад, Гесрин хөөнәснь хойр
хуң хар керә болҗ нисәд, көөҗ күцәд, чикнәннь ашкар цокҗ унһаһад,
гедргән чирәд авад ирҗ гинә.
Тиигәд хар һалзн элҗгн нег уда зулҗ һаргснас хоор Лувсһ маңһс улм
зоваҗ, долан хонгт нег боодг өвсн, нег ааһ ус өгдг болад, өдрин долан
зун күмн төмр саваһар цокад туудг болҗ. Долан давхр төмр чөдр тәвәд,
долан давхр төмр ногтар ногтлад уйҗ оркв гинә.
Ал Мергн хатн Гесрин эн бәәдлиг үзәд, кервә иим арһ һарһвл,
хөөннь ямр бәәдл һарһхиг медҗ, дотран: «Ода би үүг аврна гиһәд амн
батан өггсн күмн. Оңдан арһ һарһад эс шамдхла, түүнәс цааран кецү
болна. Ода би яһхла болна?» - гиһәд, зовлң болад сууҗ бәәһәд, нег цагт
өмн зүгт хәләхлә, нег мөңгн суврһни ора гилтңнәд үзгдв гинэ. Ал Мергн
хатн:
- Энд ямр юмн бәәх болв? - гиһәд, нисәд одад, мөңгн суврһни
ора деер буухла, дотрнь деерк хойр соянь көкндән күргсн, хойр көкнь
өвдгтән күргсн, өмнк әрвңгән дөрвн көвүһәр өргүлгсн, ардк әрвңгән
дөрвн көвүһәр өргүлгсн нег маңһс эмгн кевтнә гинә. Тиигәд тер эмгн
ташалдад кевтҗ оркад, одак нәәмн көвүндән:
- Лувсһ дү мини Гесриг элҗгн кеһәд, мини күчәр авч ирәд, дәкҗ на
маг хәәҗ ирәд, лаңнхнь* тенд бәг, ирәд нег буульҗ, байр кегсн уга. Ода
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би маңһдурас Лувсһ маңһсас тер элҗгнән авч ирнә би. Эс тиигвл, тедниг
нег сәәнәр дәәләд ирнә би, - гиһәд һундл келсиг Ал Мергн хатн соңсч
оркад: «О! Гесриг элҗгн болһҗ авхулгсн күмн эн җиг. Эн чини - Лувсһ
маңһсин ик эгчнь мөн җиг. Эн маңһс эмгн кервә маңһдур одад, элҗгниг
авад ирхлә, дәкҗ түүг аврҗ авхин арһ уга болна. Тер төләд эн өдр эн
эмгнд хүвлҗ, Лувсһ маңһст күрәд, меклҗ бәәһәд, тер хар һалзн элҗгниг
авса би, - гигсн уха ухалад, мөн доран нисәд йовх гиҗ бәәһәд: - Эн
эмгн босад йовхларн, ямр бәәдлтә йовх болв», - гиҗ бодад, дәкн күләһәд
бәәв гинә. Нег цагт эмгн һарад шеехәр йовхларн, барун көлән ик айста
киизңнәд йовдг эмгн санҗ гинә.
Ал Мергн хатн эн эмгни доһлң йовдгинь үзҗ авад, нисәд йовад,
Лувсһ маңһсин наад бийднь күрәд, түүни ик өгү эгчнь болад хүвлҗ авад,
барун көлән чирәд, киизңнәд ордн талнь одҗ йовхла, Лувсһ маңһсин
нутг холас үзәд, таньҗ оркад, Лувсһ хаандан:
- Мана ик өгү эгч аашна, - гиһәд чимә күргҗ келхлә, Лувсһ маңһс
адһн-шидгн йовһн җуузан* авад, баатр цергән дахулад, өгү эгчиннь
өмнәснь тосад одхла, ик өгү эгчнь болгсн Ал Мергн хатн, Лувсһ маңһсиг
нег татад теврҗ оркад, дәкәд нег татад үмсч оркад тәвхләнь, Лувсһ маңһс
алң болад:
- Мини хәәртә өгү эгч мини намаг һурв татад теврәд, һурв үмсдг эс
билү та? Эн өдр яһад негинь хайҗ оркв та? - гихләнь, Ал Мергн хатн:
- Ой, өгү эгч чини чамаг Гесриг элҗгн кеһәд авч ирв гиһәд байрлхдан нег теврәд үмсхән мартҗ оркҗ би. Жа, наар йов эгчдән, - гиһәд,
Лувсһ маңһсиг дәкҗ татҗ теврәд, нег үмсч оркад:
- Гесриг мини келгсн йосар йовад, элҗгн кеһәд авад ирвү? - гихлә,
Лувсһ маңһс байртаһар:
- Тана күчәр тиигв би. Ода долан давхр төмр гер дотр долан давхр
төмр чөдр тәвәд, долан давхр төмр ногт тәвәд, уйҗ оркад, долан зун
күмн төмр саваһар цокад, долан зун уут бурцг татулҗ бәәнә би, - гихлә,
өгү эгчнь байрлад:
- Ик сән юм кеҗ бәәдг җиг чи, - гихднь, Лувсһ маңһс:
- Җа, өгү эгч мини, җууз деер залргтн! Хол һазрас йовад муудгсн
болх та, - гихләнь, Ал Мергн түүни өгү эгчнь болгсн болад, җууз де
ернь һарад суухла, цуһар өргәд, гертән залҗ ирәд, цә бурмарн тооснд,
цәәһинь ууһад, сәәхн тоогдад болгснас хоор өгү эгчинь дураһад:
- Җа, таанр элҗгән нег саам алдад бәрҗ авв гилү? Ода яһад бәәлһҗ
бәәнә та? - гинә. Лувсһ:
- Э, тиим билэ. Бидн өдрин һурвн зун уут бурцг татулад, һурвн хонгт
нег боодг өвс өгәд, нег ааһ ус өгәд, һурвн давхр төмр герт һурвн давхр
төмр чөдр, һурвн давхр төмр ногт тәвәд, уяд бәәлһҗ бәәтл, нег өдр тер
бүкниг балв тиирәд хайҗ оркад зулгсн билә. Түүнәсн хойр хүвлһән баатр
мини көөҗ күцәд, чикнәннь ашкар цокҗ унһаһад авч иргснәс хоор ода
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бидн дола-долаһар цааҗлҗ бәәнә бидн, - гихләнь, өгү эгчднь хүвлгсн
Ал Мергн хатн байрлгсн бәәдл һарһад, Лувсһ маңһст:
- А! Эс алдгсн чини дегәд сән болҗ. Эн элҗгн - йирин элҗгн биш.
Гесрин хүвлһән элҗгн болхар үүг тадн бас гиигн зарҗ бәәдг җиг. Тиимәс
би хүвлһн элҗгниг авч одад, йисн-йисәр цааҗлад, уул хар теермдән
миңһн уут бурцг татулна би. Эн хүвлһән хар һалзн элҗгниг иигҗ эс
зархла, нег өдр зулад йовҗ одна. Эн элҗгниг надд өг! - гихләнь, Лувсһ
маңһс соңсад:
- Ой, яһлав, тиигҗ болх уга. Та авгсн цагтан алдҗ оркна та. Эн
элҗгниг бидн зарҗ хадһлый, - гиҗ гинэ. Тиигхлә, өгү эгчнь болҗ
хүвлгсн Ал Мергн:
- Чи Гесриг мини күчәр элҗгн кеһәд авч ирәд, дәкәд надас хармндг
болхла, эврән мууһан үзнә чи. Би үүг авч одад, нәәмн көвүндән һульр*
татҗ өгс гилә би. Чи үнәр иим саната болхла, би дәкҗ чамаг дү гиҗ бодх
уга, өмн-өмнән бәй! - гиһәд, босад, доһлң-доһлң гиһәд йовх гитлнь,
Лувсһ эврәннь баргиг медәд, арһ уга болҗ, өгү эгчән эвләд бәәҗ дорнь
суулһҗ оркад:
- Хәәртә ик өгү эгч мини, бичгә тиигҗ килңнгтн! Дү чини би ик
эгчәсн юуһан хармнх билэ? Бидн хойрин дунд йовҗ бәәһәд, эн му хар
элҗгн алдрхас әәҗ бәәнә би. Тани күчәр үүг авч ирәд, дәкҗ тани нәәмн
көвүнәс юуһан хармнх билэ? Та ода таварн сууһад, тоогдҗ авад, тер му
хар һалзн элҗгниг унад хәргтн! - гихлә, Ал Мергн хатн соңсад байрлҗ,
өгү эгчиннь суудг заңшлар ташалдс гиҗ сууһад, бал бурмаснь идәд, тоогдад бәәҗ гинә.
Тиигәд Лувсһ маңһс өгү эгчиннь ууриг тәәлхин төлә ик бүдүн тоовр
нәр кеһәд, олзлҗ иргсн Урнһо бериг эгчдән мөргүлх болҗ гинә. Тиигәд
хойр хүвлһән баатрнь ирәд:
- Өгү ик эгч мини, ода танд Гесрәс олзлҗ иргсн Урнһо бериг
мөргүлҗ, дүүтн танас йөрәл авх гиҗ бәәнә, - гигснд, Ал Мергн:
- Би олзин шивгчнд дур уга, надд түүг бичгэ үзүл. Цааран һаза авч
одад, һазаһас надд мөргүлтхә! - гиһәд, өгү эгч болгсн болад, тедниг
көөһәд һаза һарһҗ оркҗ гинэ. Эн үгиг соңсгсн Урнһо берин уурнь күрч:
«Эн өгү эгчнь ямр дүртә күмн болв?» - гиҗ бодад, үүдни заагар хулхалад шаһаһад хәләхләнь, нег ик тарһн шар эмгн, хойр соянь көкндән
күргсн, хойр көкнь өвдгтән күргсн күмн җиг. Тиигэд бал бурм цә ууһад
инәхлә, үүдн хойр шүднднь маанин үзг үзгдҗ гинэ. «Эн Замбутивд Ал
Мергнәс оңдан күмни шүднд маанин үзг бәәдг билү? - гидг санан орад: Үнәр Ал Мергн хатн болхла, чикнәннь ашкд бәәгсн шур улан меңнь бас
үзгдх», - гиһәд хәләгснд, бас бәәнә гинэ. Ал Мергн хатн кедү хүвлһән
сидтә болв чиг, эн хойр темдгән хүвлһҗ чаддг уга санҗ гинә. Урнһо хатн
ода негт Лувсһ маңһсин авт оргсн болхар Ал Мергн хатни темдгәр түүг
Лувсһ маңһсин өгү ик эгчнь биш болхиг медҗ оркад, Лувсһ маңһстан
келдг дурнь күрәд, өгү эгчән тооһад гүүҗ бәәгсн баатрмудыг тосад:
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- Нааран зогсч бә. Би таанрт нег үг келсә, - гиһәд, хормаһаснь татхла, тедн:
- Болх уга, дәкәд хөөннь болый! Мана ик өгү эгч - догшн уурта
кецү күмн. Му олзин шивгчнтә күүндҗ бәәгсиг медхләрн, бидниг цокна. Ода цааран ду уга бәәҗ бә, - гиһәд, Урнһоһин үгиг соңсдг күмн уга
җиг. Түүни бийднь Урнһо хатн келдг дурнь күрәд, ода таг хәәкрәд келх
гитлнь, Ал Мергн хатниг сәкҗ бәәгсн сәкүснь Урнһоһин тер келх гигсн
санаһинь эндрүләд хайҗ оркв. Тиигхлә, Урнһо хатн тер хоорнд тавн
ухань тарад, үүдни һаза сөгдәд, сууһад бәәҗ гинә.
Тиигәд баахн бәәгснәс хоор өгү эгчдән Лувсһ хаанахн үүдни һазаһас
бер мөргүлхлә, өгү эгчд хүвлһгсн Ал Мергн хатн:
- Түм наслтха! Түмн көнҗлин зах бәртхә! Зу наслтха! Зуурм
җирһтхә! - гихлә, Лувсһ маңһс баахн сеҗгләд:
- Ой! Өгү эгч, та юунд иим йөрәл тәввт? - гиҗ сургснд, Ал Мергн
теднд баахн сеҗг орулгснан медҗ оркад, арһан бархларн:
- Олзин му шивгчнд йөрәлиг иигҗ тәвдг мана йосн билә, - гиҗ
келхләнь, эн үгинь Урнһо хатн һазаһас соңсч оркад, Ал Мергниг илчлх
санань дәкн орад, өгү ик эгчән тоосн болад, цә, унд зөөҗ бәәгсн тооврчни хормаһас татад:
- Ой, зогсч бә. Мини нег амн үгиг соңс, - гихләнь, тер хоорнд Ал
Мергниг сәкҗ йовдг сәкүснь Урнһо хатни тавн ухаг тараһад бәәлһҗ оркна. Урнһо хатни эн үгинь Ал Мергн хатн соңсч, түүни бийинь таньҗ
оркад, келх гиҗ бәәх үгинь медҗ ухарад: «Ода түргн эс йоввл, болх уга»,
- гиҗ бодад:
- Җа, Лувсһ дү мини, ода би хәрнә. Эн өргәд чини би хот идхэр
иргсн биш, кергэр ирлэ би. Тер Гесрин хүвлһән хар һалзн элҗгән надд
өгх седкл бәәнү, уга ю? Өгш уга болхла, бас эврэн мед җу! Сәәхн дү
мини, эгчән тиигәд мартҗ орк, - гихләнь, Лувсһ маңһс:
- Ода та му санл уга авад йовгтн! Гесриг тана күчәр элҗгн кеҗ авч
ирлә бидн, тиигәд танд эс өгхлә, болх уга. Авч хәрәд бат хадһлгтн! - гиҗ
өгү эгч талан хәләһәд, инәһәд, хойр хүвлһән баатр талан хәләһәд, зовад,
арһ уга өгдг болв гинә.
Тиигәд Лувсһ маңһс хар һалзн элҗгниг өгү ик эгчдән өгдг болгснас
хоор арһ уга дурта, дурн уга һарад, долан давхр төмр герәсн долан давхр
төмр чөдринь тәәләд, долан давхр төмр ногтарн көтләд авад ирхлә, хар
һалзн элҗгн һаза һарч иргснәс хоор Ал Мергн хатнаннь сәәхн иҗл дасл
үнриг олҗ үнрләд, түүг таньҗ оркад, Ал Мергн хатн талан тесч чадл уга
күкрсхлә, Лувсһ маңһс баахн сеҗг төрәд:
- Эн му хар һалзн элҗгн, өгү эгч, таниг үзҗ оркад, юунд күкрсч бәәх
юмви? - гихлә, Ал Мергн хатн:
- Ой, дү мини, эн чини йирин элҗгн биш, хүвлһән элҗгн бәәҗ бәәхлә,
ямр чиг юмиг меднә. Тиигәд эн элҗгн: «Ай, би Лувсһин һарт бәәһәд,
һәәвһә гигсн аҗл кеһәд амрҗ бәәлә би. Ода эн намаг элҗгн кегсн му
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йорта шар эмгни һарт орад үкдг болв би», - гиһәд зовҗ бәәнә, - гигснд,
Лувсһ эгчиннь үгиг соңсад, седкл амрч, өгү ик эгчдән:
- Җа, ода та эн му хар һалзн элҗгниг көлглҗ авгтн! - гихлә, Ал
Мергн хатн хар һалзн элҗгн деер унхд зүркнь чадл уга баахн зовад: «Эм
күмн бәәҗ бәәһәд, эврәннь эрин деер яһҗ һарх билә?». Эс үнән* кехлә,
Лувсһ маңһс: «Унҗ ав», - гиһәд бәәнә. Тиигәд яһхан медҗ чадл уга ба
ахн зогсч бәәһәд, нег цагт хар һалзн элҗгни сәәр деер хоор хәләһәд унҗ
авв. Тиигхлә, Лувсһ маңһс:
- Ой, өгү мини, юунд иигҗ унҗ бәәнә та? Өмәрән хәләһәд, уралан
сууһад унгтн! -гихлә, Ал Мергн хатн адһс гиһәд:
- Ой, дү мини, чи ю меднә чи? Иигәд суухла, хошхнгарнь цокхд
сән болна. Тиигәд түргн йовад, гертән күрч авс гиҗ бәәнә би, - гиһәд
келхләнь, Лувсһ маңһс: «Мана өгү эгч ода баахн көгшрҗ бәәдг җиг. Замдан эн хар һалзн элҗгән алдҗ оркх болву?» - гиһәд дотран бодад:
- Җа, ода эн элҗгнән авад хәрснәс хоор алдҗ оркуза та. Тани зуур
замд мини хойр хүвлһән баатр хойр хуң хар керә болад, дахад йовхла,
сән кевтә, - гигснд, Ал Мергн хатн:
- Чи намаг ямр күмн гиҗ үзҗ бәәнә? Эн му хар һалзн элҗгнд күч
күрл уга алдҗ оркна гиҗ бодҗ бәәнү? Чи кишгиннь кирәр үг кел, өгү
эгчдән уха заах чини бас эрт бәәнә, - гиһәд уурлгсн бәәдл һарад йовхла,
Лувсһ маңһс үг келҗ чадл уга хоцрв гинә.
Тиигәд өгү эгчнь хар һалзн элҗгниг авад йовҗ бәәх бәәдлиг үзәд,
Лувсһ маңһс дотран баахн сеҗг авад, бачмдад, тесч эс чадхларн, хойр
хүвлһән баатран дуудҗ ирәд:
- Ода тадн хойр хуң хар керәд хүвләд, тер элҗгн өгү эгч хойрин
бараг авад, үзгдл уга, оһтрһуд хадгдад, нисәд бәәгтн! Тер үнәр мини
өгү эгч мөн чиг ю, биш чиг ю? Мини өгү эгчин долан давхр төмр үүдиг
секәд орхла - мини ик эгч мөн. Түүгинь үзҗ авад, та хойр хәрҗ иргтн! гихлә, хойр хүвлһән баатрнь:
- Җа, тана зәрлгәр болтха, - гиһәд, мөн доран хойр хүвлһән баатрнь
хойр хуң хар керәд хүвлҗ авад, оһтрһуд хадгдад, нисәд, тедн хойрин
деерәснь аҗглад йовад бәәнә.
Ал Мергн хатныг хар һалзн элҗгн таньҗ оркад, күкрсәд, хойр талан
эргәд, Ал Мергн хатан долаһад, амр йовҗ өгх уга болхла, Ал Мергн хатн:
- А, Геср богд мини, ода баахн һазр үлдв. Тесэд, аньр уга йов. Деер
чини Лувсһ маңһсин хойр хүвлһән баатрнь хойр хуң хар керәд хүвләд,
оһтрһуд хадгдад, мадн хойриг гетҗ йовна. Иигэд эвлэд, эн хортн дээсни
һартас бидн менд амһулң гетлҗ авий! Та ода намаг иигҗ эн хортн
маңһсин дотр бичгә шарклул, - гиҗ шивр-шивр гиһәд, арһул келҗ өгхлә,
хар һалзн элҗгн медҗ оркад, аньр уга сәәхн йовад бәәҗ. Лувсһ маңһсин
ик өгү эгчиннь мөңгн суврһни үүднд ирәд хәләхлә, хойр хуң хар керә
үүлни цааһас гетәд хәләҗ бәәнә гинә. Ал Мергн хатн хар һалзн элҗгнәсн
бууһад, элҗгнән көтлҗ авад, зурһан давхр төмр үүдинь тәәлҗ орад, до-
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ладгч үүдн деернь ирэд, одак хойриг хәләхлә, хойр хуң хар керэ бас
үүлни заагар гетәд хәләҗ бәәнә гинэ. Ода Ал Мергн хатн дотран орхла,
Лувсһин эгчнь медҗ оркна. Тиигәд яһдг эвән олҗ ядад, арһан бархларн,
доладгч үүднднь күрәд, бөкүнд хүвләд наалдҗ одна.
Тиигхлэ, хойр хуң керэ:
- Ой, эн чини сеҗгллдән уга мана ик өгү эгч мөн җиг. Гертән үнәр
орҗ одв, - гиһәд, гедргән эргәд нисч ирәд, Лувсһ маңһстан одак үгән
келхлә, Лувсһ маңһс чиг иткәд, седкл амр болад бәәнә гинә.
Иигәд Лувсһ маңһсин хойр хүвлһән баатр иткәд, эргәд йовгснас
хоор Ал Мергн хатн бас седкл тәәвң болад, мөн бийдән хүврҗ авад,
хар һалзн элҗгнән тер йосарнь сүүвдҗ авад, эн маңһс эмгни йирн нег
үйтә мөңгн суврһни ораһаснь татҗ авад, һазр цокҗ оркад, мөн доран
миңһн лууһин ду һарһад, миңһн лууһин цәклһ цәклүләд, оһтрһуд өөд
нисәд, үүлни деер һарад нисхлә, тенд Гесрин анда һурвн теңгр, һурвн
өгү эгч, йис-йис - найн негн сидтнь тосч бәәһәд, Гесрин хүвлһән хар
һалзн элҗгниг авад, хан Хурмстн тал хәләһәд, нисәд йовад бәәв гинә. Ал
Мергн хатн Гесриг элҗгн дүрәрнь теднд тушаҗ өгәд, хадмудын орндан
һар хоосн оддгин арһ уга болад, гедргән эргәд, эврәннь гертән хәрхәр
бор эрән харцхд хүвләд нисәд йовв гинә.
Тиигэд Гесрин өгү һурвн эгчнь Гесриг элҗгн дүрәрнь Хурмстн
эцкдән күргҗ өгхлә, хан Хурмстн эцкнь арһан бархларн, хар һалзн
элҗгниг көтлҗ авад, Шаҗмуни Бурхн Багштан одҗ мөргәд, алд цаһан
самб хадган татад:
- Ай, Бурхн Багш мини, Дорд Замбутивд Лувсһ маңһст меклгдҗ хар
һалзн элҗгн болгсн Гесриг аврад авч ирв. Ода эн Үүл Бүтәгч отхн көвүг
мини мөн бийднь тохрулҗ хәәрлгтн! - гихләнь, Бурхн Багш:
- Ода би тэрн даян бишлһҗ бәәнә, бүтхәс цөөкн хонг үлдв. Тер өдр
болтл, үүгән сүмд авч одад, лам, хувргар ном умшулад, аршан усар
әрүдхүләд, көк арц саң күҗәр утад бәәҗ бәәгтн! Ода мини даяни тәрн
бүтҗ бәәх эргәнд эн элҗгн энд бәәхлә, хөөннь мөн бийдән тохргсн цагт
эн догшрад, күмни, эврәг медл уга, цугинь алад чиләҗ оркна. Тер төләд
ода деерән хол бәәлһҗ бәәхлә, болна. Мини даян тәәлргснәс хоор би
тиигэд үүг мөн дүрднь сәәхнәр тохрулҗ өгий! - гиҗ Бурхн Багш зәрлг
болхла, хан Хурмстн теңгр хәәрн болад, хар һалзн элҗгниг сүмд авч
одад, олн лам, хуврг залҗ, ном умшулад, аршан билгин усар әрүдүләд,
көк арц саң күҗәр өдр, сө уга утад бәәлһҗ бәәһәд, Бурхн Багшин даян
тәәлрснәс хоор хар һалзн элҗгниг Бурхн Багшт тушаҗ өгәд, хан Хурмстн
эцкнь гедргән эргәд хәрҗ одв гинэ.
Шаҗмуни Бурхн Багш Гесрин элҗгн дүринь авч хайхин төлә элҗгниг
хаҗудан бәәлһәд, эврәннь зооглҗ бәәгсн буданасн өгәд, өдр болһн ар
шан билгин усар әрүдхәд уһаҗ, көк арц саң күҗәр утад, альв рид-сидинь
бүтәһәд, элҗгн дүринь авч хаяд, мөн бийднь тохрагснас хоор Шаҗмуни
Бурхн Багш:
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- Җа, арвн харин үндсиг таслн төргсн ачта мергн Геср богд хан
мини, чи юунд иигҗ меклгдв? - гихлэнь, Геср хан:
- Би үнәр арһ уга бәәдлин дор мууха меклгдв. Нег лам, Бурхн Багш,
тана өмн бәәгсн бадьр хар ааһ, дулду хар эркиг авад ирхлә, би нүдәрн
үзәд, тани хойр эрдниг таньҗ оркад, нег эдс авл уга йовулв, тер цагт
мини седкл огт чадгсн уга. Тиигәд би өкәҗ эдс авхла, тер му лам зүн
һартан бәәгсн хар һалзн элҗгнәннь көргәр надд әдс өгч оркгсн санҗ. Би
тиигәд хар һалзн элҗгн болад меклгдв, - гиҗ келхләнь, Шаҗмуни Бурхн
Багш соңсад, байсч мишәһәд одв гинә. Тиигәд Бурхн Багш баахн бәәҗ
бәәһәд, Геср хаанд:
- Ай, шулм хортн дәәсн гидг - иим хорта. Мини өмн бәәгсн бадьр
хар ааһ, дулду хар эркиг тедн үзгсн уга бәәтлән яһад медҗ оркв? Би
бас алң болҗ бәәнә би. Үүл Бүтәгч мини, маңһс хортн гидг - иим кецү
хорта болна. Үүнәс хоор тиим юмнд тиигҗ амрхн иткҗ болх уга. Ода
бий чини сән болҗ, мөн бийдән тохрад әрүн цевр болв. Ода гертән хәр,
- гиҗ зәрлг болхла, Геср хан хәәрнднь күртәд, мөргҗ йөрәлән тәвәд,
Хурмстн аавдан хәрв гинә. Тиигәд хан Хурмстн эцкнь Үүл Бүтәгч отхн
көвүнәннь сана-седклинь ясад, һурвн сар нәр даңһра кеҗ җирһүлв гинә.
Тиигәд бәәҗ бәәһәд, нег өдр Геср эрткн хәрҗ Лувсһ маңһсас өшәһән авх
секдл орҗ, Хурмстн теңгр эцкән хәәҗ ирәд:
- Хурмстн теңгр эцк мини, би ода эрткн Дорд Замбутивдән хәрхлә,
ямр? - гихлә, Хурмст теңгр эцкнь:
- Чи хәрхлә - хәр. Эн алтн савта аршан әркиг авч хәрәд, Ал Мергн берд
мини менд медәд, бәрҗ орк, - гиһәд зәрлг болв гинә. Иигәд Г еср богд хан
Хурмстн теңгр эцкиннь хәәрлгсн алтн савта аршаһан авад, миңһн лууһин
ду һарһҗ, йисн өңгин солңһ татулад, Ал Мергн хатнаннь өргәд күрхлә,
Засшикрәр ахлгсн һучн һурвн баатр, һурвн зун хошучнь цуһар медҗ
байрлн, тус-тустан бәәгсн һазрасн Ал Мергни өргә тал мордв гинэ. Г еср
богд хан гертән ирэд, Ал Мергн хатнаннь өмн сөгдәд, алтн савта аршан
әркән бәрәд, аавиннь амр мендиг медүлгснд, Ал Мергн хатнь, сандрн:
- А, Геср хәәрхн мини, менд амһулң залрҗ ирвү? Эр күмн бәәҗ
бәәһәд, авгсн эмдән сөгддг йосн бәәнү? Түргн бос, һаза күмн ирв, - гиһәд,
седкл уйрад, Гесриг татад босһв гинә. Тиигәд Геср богд хан Ал Мергн
хатнтаһан һарч ирәд, Засшикртәһән теврлдәд, Һазң, Шуумр, Улан Нүдн,
Буйнтуг, һучн һурвн баатр, һурвн зун хошучтаһан теврлдәд, амр мендән
сурлцгснас хоор нәр җирһл кеһәд, бәәһәд бәәҗ гинә.
Тер саам Ал Мергн хатн хар һалзн элҗгниг Лувсһ маңһсас меклҗ
авад, миңһн лууһин ду һарһад, миңһн лууһин цәклһән цәкүләд зулхд,
алтн делкә догдлад бәәгсн санҗ гинә. Үүг Лувсһ маңһс соңсад:
- Ой, яһлав! Эртнәк хар һалзн элҗгн зулгсн цагин бәәдл һарад бәәв.
Мана өгү эгч одак элҗгән алдҗ оркгсн янзта болв, - гиһәд, босад, харад,
уулын чинән цаһан мөрндән мордад, өгү эгчинәни мөңгн цаһан суврһ
тал хәләһәд довтлад бәәв гинэ. Тер цагт өгү ик эгчнь бас эн бәәдлиг үзәд:
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- Җа, одак мана Лувсһ дү өдрәр бәргсн төрән сөөһәр алдна гидг
эн. Одак ик көл болад йовад бәәҗ авч иргсн хар һалзн элҗгнән надас
хармнҗ бәәһәд алдҗ оркгсн янз һарад бәәв. Эс гиҗ мини мөңгн суврһла
хальдх юмн уга билә. Би түүнлә одҗ күүнднә, - гиһәд, тарһн шар эмгн
босад, доһлң гүүһәд, Лувсһ дү талан йовад бәәв гинә. Тиигәд хоюлн зуур
замдан харһлдад, Лувсһ маңһс орклад, бәркләд довтлҗ ирәд:
- Ой, яһлав, өгү эгч мини! Яһгсн чини энви? Одак сүркә юмн болад
авад йовгсн хар һалзн элҗгн чини яһв? Күмни келгсн үгиг соңсл уга,
эврэннь баргиг медл уга, бәрклҗ бәәһәд, күч өгл уга элҗгниг эс авад
йовлу чи? Ода ямр аюл һарв? - гиһәд олн үг келхләнь, өгү эгчнь ик алң
болҗ:
- Ой, дү мини! Чи ямр үг келҗ бәәнә? Би элҗгниг кезә авла? Би танад кезә одла? - гиҗ гинә. Тиигхлә, Лувсһ улм уурлад:
- Ой, та манад хар һалзн элҗгнд Гесриг хүвлһүлҗ өгсн ачта, туста
күмн болад, бидниг сүрдүләд ирҗ, тоогдад, мана нутгин бәәгсн церг
цуһар тооһад, тоомҗад, олзин шивгчн Урнһог чиг һазаһас мөргүләд:
«Элҗгниг мини күчәр авч ирлә чи. Ода би авч хәрәд сәәнәр эдлнә би.
Таанр эн хүвлһән элҗгниг алдҗ оркна», - гиһәд ачрхад, күч өгл уга авад
эс йовлу та? Ода мана нутгин өмн ямр нүүрәрн мууһан дарх гиҗ бәәнә
та? - гихләнь, өгү эгчнь үнн тиим йовдл бәәгсиг иткҗ арһан барад:
- Ой, иим болхла, тер чини би биш билэ. Таанр эс иткхлэ, би таднд
түмн андһар тәвсә. Би таанриг элҗгн авч ирҗ гиһәд соңсгснас биш, таанрин бараг бас үзсн уга би. Мини ирх болгсн өдр мини - эн өдр билэ. Ода
эс иткхлэ чини - андһар мини эн, - гиһәд, тарһн шар эмгн түмн андһар
тәвгснд, Лувсһ дүнь үнәр эгчдән иткҗ:
- Ай, тиим болхла, ода арһ уга. Теднд бидн эргәд меклгдгсн санҗ.
Ода биднд Геср өөд өндәх, нар үзүлх уга. Ода бидн эрткн зөв зөвләд,
Гесрин аюлас гетлх арһ олый! Өгү эгч мини, бидн нииләд, һазаһурн
эргүләд, оһтрһуд күргсн сетр цокҗ авхла, ямр? - гигснд, өгү эгчнь:
- Геср гидг Хурмстн теңгрин көвүн бәәҗ бәәхлә, ода чамд ямр чиг
арһ уга. Чини һагцхн үндсиг чини таслад, үмсиг чини киискдг күмн Геср
билә. Би сәәндән тер даруһан ик санл уга барган медәд, элҗгниг мини
һарт өггсн болхла, тедн намаг ямр арһар меклҗ чаддг билә? Чи тиигсн
уга. Эврән чини үүл. Үүнәс хоор чамд мини заадг ухан, селвг уга болв,
- гиһәд, һундад, гедргән эргәд хәрв гинә.
Түүнәсн Лувсһ маңһс арһ уга, эргәд меклгдсән медәд, гедргән эргәд,
уулын чинән цаһан мөрәрн довтлад, нутгтан ирәд, олн баатр цергтән уу
ляд, бәркләд, эргәд бийнь меклгдгсн зовлң, һаслңган келәд, хойр хүвлһән
баатр, хойр эгл хар бөк, дөчн дөрвн сәәд, дөрвн зун хошучдан мөргәд:
- Ода Гесрин аюлас яһҗ һарч гетлдг билә би? - гиһәд орклад, бәркләд
бәәхлә, тедн чиг цуһар әәһәд: «Әлк* өдр Геср бидниг ирҗ дәәлх болв»,
- гиһәд әәһәд, унтҗ чадл уга, бәәгсн күчән цуглулад, дәәни белдкл кеҗ.
Энд-тендән харул һарһад, өдр, сө уга манад, сәкәд бәәҗ гинә.
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Геср богд хан Ал Мергн хатн хойр нәәрләд, җирһәд бәәҗ бәәһәд, нег
өдр Геср хан:
- Җа, бидн хойр эдү-тедү хонг нәәрләд, җирһәд бәәв. Мана ар нутг
ода ямр бәәдл һаргсн болв? Одак бидниг зовагсн Лувсһ маңһс болн орчлң
делкэг нег эргәд аҗглад ирий! Ямр юмн бәәдг җиг? - гиҗ келхлэ, Ал
Мергн хатнь бас зөв гиҗ үзәд, хоюлн мөн доран хойр сәәхн әдл көвүнд
хүвлҗ авад, үүрләд, наадад йовад, нег ик өндр уулын белд ирхлэ, нег көк
девән өвстә киитн булгин уснас нег сәәхн төөлтә марл ус ууҗ бәәдг җиг.
Ал Мергн одак марлыг гетҗ бәәһәд, таг төөләрнь харвад оркхла, мөн до
ран толһаһарн һазр хатхҗ тоңһрцглҗ унад, дәкн босад, одак сумтаһан зу
лад йовҗ оддг җиг. Эдн хойр одак төөлтә марлын цусн һооҗгсн мөрәрнь
мөшкәд, мөрдәд йовад бәәхлә, нег ик хот базрар ирэд ордг җиг. Иигэд
эн хотын дотр одак мөринь тэвл уга мөрдәд йовад бээтл, нег ик өндр
цаһан герәр ордг җиг. Иигәд һооҗгсн цусиг дахад, хойр көвүн герт орад
ирхлә, дотрнь нег бүдүн шар эмгн маңнаднь шаагдгсн саадгин сумиг
һарһх гиһәд татад, һарһҗ чадл уга зовгсн бәәдг җиг. Тиигэд тер эмгн
орҗ иргсн хойр көвүг үзҗ оркад:
- Җа, сән күмн санаһарн гигчәр таанрин иргсн сэн болв. Та хойр
нааран ирэд, мини маңнад оргсн саадгин сумиг татад, һарһад өгтн! гихлә, хойр көвүн эврәннь саадгин сумиг сәәхн татад, һарһад авч оркҗ.
Түүнәс хоор эн эмгнд әмн теңкән орад, босч ирэд, хойр бичкн көвүг авад
ташртнь зальгҗ оркна.
Тиигхлэ, хойр бичкн көвүн гесн дотрнь орҗ авад:
- Мадн хойр - эгл күмн биш, эрднь күмн билә. Бидниг чи идәд,
шиңгәҗ чадх уга. Ода чи эврән эс һарһхла чини, бидн хойр чини гесн,
бөөр, зүркиг чини татад, суһлад, таслад хайна бидн, - гиһәд, дотраснь
мааҗад, малтад, һол зүркинь тасчад хаяд бәәнә. Эн эмгн эврэннь баргиг медҗ, гесн дотрнь өвдхләнь тесч чадл уга, арһан бархларн, эн хойр
көвүг дәкн бөөлҗәд һарһҗ оркҗ гинэ. Иигэд хойр бичкн көвүн һарч
ирснэс хоор:
- Ода бидн хойр эн сэн юм кегсндэн му керг аҗлл уга, му тарһн шар
эмгиг дорнь алҗ оркий! - гиһәд, хоюлн эрднь цаһан үлдән авад босхла,
эн эмгн Геср богд хан Ал Мергн хатн хойр болхиг йилһҗ таняд, эврэннь
эмиг авч хоцрхиг бодад:
- Ода намаг бичгэ алгтн! Би Лувсһ хаани дундк өгү эгчнь билэ би.
Ода удл уга Лувсһ тадн хойрин ик дэн болгсн цагт би Лувсһд дем, селвг
болх уга. Геср богд хан, чамд бас өшән мини уга. Үүнәс хоор таанрт амн
андһаран өгч, ю ке гихлә, түүг чини күцәҗ йовий! - гиһәд, амн андһаран
өгхлә, хойр бичкн көвүн андһаринь авад, һарад, аң гөрәсән көөһәд йовҗ
одҗ гинә.
Тиигэд йовад бәәҗ нег һазрт ирхлә, нег сәәхн өндр цаһан гер үзгдҗ
гинэ. Хойр көвүн:
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- Иим сәәхн гер дотр ямр күмн бәәх болв? - гиһәд, хоюлн орад
ирхлә, нег сәәхн шар экнр бәәҗ гинә. Тиигәд тедн хойр эн шар экнрәс
менд сурад болгснас хоор тер экнр:
- Хойр көвүн хамаһас ирв? Мана энд ю кеҗ ирв? Өөдән һарад таварн
сууцхагтн! -гиһәд, ширдгән хоор хәләлһәд давхрлад девсхлә, эн хойр
көвүн медҗ оркад, ширдг деернь суул уга, хоор хәләһәд зогсад бәәхлә,
одак шар экнр эс медгсн болад:
- Ой, тадн хойр суул уга юунд хоор хәләһәд зогсад бәәҗ бәәнә? Герт
күмн ирв гиһәд күндләд, ширдг девсч бәәхлә наачн би, - гихләнь, Геср
богд хан:
- Мана нутгин йоснд ширдгин амиг өмәрән хәләлһәд девсхлә, күмн
суудг билә. Хооран хәләлһәд девсхлә, иигәд босад, зогсад бәәдг билә.
Тана эн чини ямр йосн болҗ бәәнә? - гиҗ гинә. Тиигхлә, эн сәәхн шар
экнр:
- Җа, тавта йос меддг хөн шар нүдтә, номһн шар көвүн җиг чи, гиһәд, арһан барад, эн ширдгән авад өмәрән хәләлһәд девсәд оркхла, эдн
хойр тиигәд сууҗ гинә.
Эн хойр көвүн суугснас хоор одак герин эзн сәәхн шар экнр һал
түләд, цә чанҗ оркад, цә буслхин хоорнд һаза һарад, хойр цовд хорхаг
бәрҗ холвад, күзүнднь андис* зүүһәд, һазр хаһлад, тара тәрҗ урһаһад,
тараһан хадад цокҗ улалһад, ур цохдан цохдад, һульр кеҗ авч ирәд,
һурвн эрәтә боорцг, һурвн эрә уга боорцг кеһәд, эрәтә боорцган хойр
көвүни өмн тәвәд, эрә уга боорцган эврәннь өмн тәвҗ оркад, цәәһән
тавлҗ ааһдан кеһәд, хойр көвүнд бәрҗ гинә. Тиигхлә, эдн хойр ухаһинь
медҗ оркад, цәәһинь тосч ууҗ, идл уга сууһад бәәҗ гинә. Тиигхлә, одак
шар экнр:
- Уй, тадн хойр цәәһән уух уга ю? Күләҗ сууҗ бәәнә? Мана гериг
һолҗ эс бәәхлә, цәәһәсн ууһад, боорцгасн идгтн! - гихләнь, Геср богд
хан:
- Тиим биш, мана нутгин йоснд цәәһәс цацл эс цацхас наар цә
уудг йосн уга билә, - гиҗ гинә. Тиигхлә, тер экнр баахн дур угацгсн
бәәдлтәһәр тедн хойриг хәләҗ оркад:
- Тиим болхла, би цацл цацад ирсә, - гиһәд, шанһар цәәһән утхҗ
авад, һаза һарад, цацл цацад орхин хоорнд Геср шамдс гиһәд, эрәтә боорцгиг шар экнрин тавгт түрглү тәвәд, эрә уга боорцгинь авад, эврәннь
өмн гедргән тәвҗ оркҗ гинә. Тиигәд одак экнр орҗ иргснәс хоор һурвулн
нииләд, цә-боорцган ууһад-идәд цадҗ авв гинә.
Тиигәд бәәҗ бәәһәд, одак шар экнр босад, йисн алд хар тайган авн
гедргән эргәд, Гесрин толһа деер:
- Гүр со х! - гиһәд дарад оркхла, Геср түүнднь даргдл уга, босч ирәд,
тер экнрин гиҗг деерәснь авад, һазрт өвдглҗ бәәһәд, эрднь цаһан үлдән
суһлад:
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- Му саната шар һалзн эм, ода һундл чини бәәнү? Дор чини чавчҗ
ална би, - гихлэ, тер экнр эврәннь баргиг медҗ, Г еср богдыг йилһҗ таняд:
- Уй, яһлав, би Лувсһ хаани баһ эгчнь билэ би. Ода таанрин ик дэн
болгсн цагт би Лувсһд дем, селвг болл уга, хэрнь чамд дем, селвг болса!
Чи намаг бичгэ ал. Геср, чамд ө-һундл мини уга, өшән мини уга. Үүнәс
хоор чи намаг яһна гихлэ - чини дурн, хатн кеҗ авхла - бас чини дурн, гиһәд, мөргәд, амн андһаран өгхлә, Геср хан амн андһаринь соңсч авад,
йовҗ одв гинэ.
Иигэд арвн харин үндсиг таслн төргсн ачта мергн Геср богд хан Ал
Мергн хатнтаһан хоюлн аңчн көвүнд хүвлҗ авад, Лувсһ маңһсин хойр
баһ эгчинь олад, амн андһаринь авч орулҗ авгснас хоор хоюлн мөн
бийдән тохрҗ авад, ар нутгтан хәрҗ ирв гинә.
Тиигәд Геср богд хан алтн киид деерән һучн һурвн баатр, һурвн зун
хошучан цуглулҗ ирәд:
- Җа, ода бидн Лувсһ маңһсла дәәлдҗ, өшәһән авх цаг болв. Бидн
хойр аңчн көвүнд хүвлҗ авад, йовад, Лувсһ маңһсин хойр кецү баһ эгчинь олҗ, номдан орулҗ авв. Ода цуһарн йовад, түүни нутгинь олзлҗ
авий! Таанр дәәнд орад, күчн дордхла: «А, хәәрхн, Геср богдын заян
сәкүсн өршәтхә!» - гиһәд зальврхла, би таднд күчн болна би. Тадн өлсәд,
ундасад ирхләрн, надд зальврхла, би таанрт өл, унд болна би. Таанр ямр
түрмҗд учргсн цагтан надд зальврхла, би тадниг аюл зовлңгас гетлүлҗ
оркна би, - гиҗ Геср богд хан яһҗ дәәлдх туха тедндән нег-негәр келҗ
өгв гинә.
Түүнәсн Геср богд хан һучн һурвн баатр, һурвн зун хошучан даху
лад, Лувсһ хаани нутгар дәәләд довтлад орхла, Лувсһ хан бас белдклтә
бәәгсн болхар өмнәснь даәлдхәр тосад ирв гинә. Хамгин өмннь Лувсһ
маңһсин ик өгү эгчин церг аашна гинә. Түүни шораһас нигт, шорһлҗнас
олн мел авха цергнь орад одхла, һазрин өриг таг дарад аашна гинә.
Тиигхлэ, Геср богд хан бәәх хамг баатран уулын орад авч ирәд,
һагцхн Шуумр баатран зарв гинә. Үүнд Шуумр зөрг бәрәд, олн авха цергин дунд чавчад, довтлад орад одхла, Шуумриг одак олн авха церг зүгзүгәснь ирәд, бәәгсн бийднь бөкүн, батхншң ширәд хальдҗ одхла, Шу
умр баахн сандрҗ бәәтл, Шуумрин зер-зевсгнь гент одак наалдҗ одгсн
хамг авха цергиг чавчад, салһад, хаяд бәәв гинә.
Үүг уулын ора деерәс хәләҗ бәәгсн Гесрин баатрмуд Шуумрин сандрсиг үзәд, наадм шог кеһәд, инәлдәд шууглдҗ бәәһәд, Шуумр үнәр
бийән төвлҗ эс чадхла, тедн уулын ора деерәс:
- Шуумр, чамд нег арһ эс бәәлү? Нег мек эс билү? - гиһәд хәәкргснд,
Шуумрт нег ухан санан орад, гент аҗглхла, тер олн авха цергин дотр
хойр соянь хойр көкндән күргсн, хойр көкнь хойр өвдгтән күргсн иим
нег тарһн шар эмгн бәәҗ гинә. Шуумр эн тарһн шар эмгни хойр сояһаснь
бәрҗ авад, оһтрһуд күргҗ оркад, хадта һазриг дәврүләд шивәд оркхла,
эн эмгн билц тусад доран үкв гинә. Түүнәс хоор олдгсн авха цергинь
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негәрнь арвинь цокҗ алад, арварнь зууһинь цокҗ алад бәәҗ, чиләҗ ор
кад, гедрг эргәд хәрҗ ирхлә, Шуумрин хәәсн тавг хар мөрнь цусн улан
зеерд мөрн болад ирҗ гинә. Түүни даруднь Лувсһ хаани церг теңгр,
һазриг бүркәд, тоос татад аашдг җиг гинә. Үүг үзҗ оркад, Геср богдын
һучн һурвн баатр, һурвн зун хошуч цуһар эрднь цаһан үлдән өргәд, хойр
бийдән хәәчлҗ чавчад орхларн, Лувсһин ү-түмн цергиг үлдин һурвн
чавчлһар чавчад бәәҗ, ү-хәәд күргл уга, цугинь алад чиләҗ оркв гинә.
Тиигәд хамгин сүүлднь Лувсһ маңһс Геср хан хойрин дәәлддг селән
болад, хойр талас дәврлцәд ирв гинэ. Геср богд хан найн алд ут эрднь
цаһан үлдән даладад, билгин кер мөрнәннь хурдн шүрүһәр дәврҗ ирәд,
Лувсһ маңһсин эср ораһаснь урд дарад, уулын чинән бар зооһар мөрнәннь
хар турун күртл шу чавчад өңгрәд одхла, Лувсһ маңһс үлдиннь ир дахад,
бүрлдҗ босад, Гесриг көөҗ күцәд, алтн дуулхин ораһаснь чавчад, бил
гин кер мөрни дөрвн хар турун күртл шу цокад, үлдән татад авхла, Геср
чиг үлдиннь ир дахад, бүрлдәд бәәҗ гинэ.
Иигэд эдн хойр чавчлцад, бүллцәд, нег-негән ядҗ оркад, нег уулын
ора деер һарч ирэд, мөрнәсн бууһад, мөрән
Хад мет хантрад,
Хээрцг мет тушч оркад,
Хоюлн гүүҗ ирэд,
Бух кевтэ шиллцэд,
Буур кевтә мөрглцәд,
Эргҗ ирэд бәрлдхләрн,
Геср богд хан
Хорт маңһс Лувсһин
Сээр деерэснь атхн,
Сугсрн татҗ ирэд,
Барун сүүдән ачҗ бәрәд,
Сүүҗиннь экн талар
Нәрн цаһан дегә тәвәд,
Ардан авч цокад,
Авдр зандн чееҗ деер
Шахн сууҗ бәәһәд,
Сәргсн нимгн сүүһәрнь
Эрднь цаһан үлдәрн
Үзүр юуһарнь бүлҗ алад,
Цәкүр-цәкүрәр утлад,
Цацгин һалар түүмрдәд,
Үкр үнрлш уга болһад,
Үнгн шиңшш уга болһад,
Үкр хар чолуһар дарулад,
Үмсн товрг болһад
Хайҗ оркв гинә.
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Ода Лувсһ маңһсин эд зөөриг олзлҗ авх селән болад, хот балһсарнь
довтлад орхла, Гесрин Нис Барнзл гих хойр күүкнь бас Урнһо экән олҗ
авхар ирҗ гинэ. Геср хан Лувсһ маңһсин өргәд ирҗ бууһад, орад ирхлә,
Урнһо хатнь долан давхр торһн көнҗл дор талтагсн кевтдг җиг.
Арвн үзгин эзн Геср богд хан эн бәәдлинь үзәд, тесч чадл уга, эрднь
цаһан үлдән суһ татад:
Долан көнҗлин зах тевргсн долан му йорта хумха шивгчн элмр,
чамаг! - гиһәд, урняд, чавчх гиһәд үлдән даладтл, Гесрин Нис Барнзл
хойр күүкн гент һуур деерәснь бәрәд, уульлдад, ирәд һуйһад бәәҗ, экән
чавчулҗ уга гинә.
Арвн үзгин эзн Геср богд
Ода Лувсһ маңһсин
Альв эд зөөр хамгиг
Олзлҗ авад, эргәд хәрхләрн,
Урнһо хатндан уурнь күрәд,
Оңһн деләсн хооран
Охр сүл күртлән дәәртә
Шоодң бор мөриг
Шал зәәдң унулад,
Хойр күүктәһинь хайҗ оркад,
Одак Лувсһин нутгинь
Олзлад, тууһад йовв гинә.
Гесрин хойр күүкнь
Арһан барад, Урнһо экән
Селәһәр хойр мөрндән унулад,
Селәд-селәд көтлсәр йовҗ,
Ар ик нутгтан
Әрә гиҗ күрч ирв гинә.
Иигәд
Арвн үзгин эзн болгсн
Ачта мергн Геср богд хан
Һучн һурвн баатр,
Һурвн зун хошучтаһан,
Засшикр, Һазң, Шуумр ахлад
Цуһар бүрдҗ иргснәс хоор
Лувсһ маңһсиг даргсн
Байр-бахиг кеҗ,
Амр сәәхн җирһн суув гинә.
Келгснь: Нилх шийаниАрцан, Һончгнр.
Эмкдкгснь: Кө. Нимә.
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Арвн харин үндсиг таслн төргсн, арвн цаһаниг делгрүлн төргсн,
арвн үзгин эзн болгсн
ачта мергн Геср богд хан аң аңнад һазаран һаргснас хоор утлхла улан чолун болдг, чавчхла - цаһан чолун болдг һучн тавн толһата Һудм
хар маңһс Гесрин Сәәҗрх гидг хатыг булаҗ авхар ирҗ гинә.
Сәәҗрх хатн далн улан үкрән сааҗ болад, үкрән өмәрән һарһҗ
тууһад, туһлан хоор һарһад тууҗ оркад, гедрг эргәд йовҗ бәәтл, сер-сер
салькн көдләд, бүр-бүр хур орад, орчлң делкә әвд бәәдл һарад бәәдг җиг.
Сәәҗрх хатн үүнд алң болад, гертән күрч ирәд удад уга бәәтлнь, һазань
нег күмн ирҗ:
- Эн герт эр күмн бәәнү? Эм күмн бәәнү? - гигснд, Сәәҗрх:
- Эн ямр таньдг уга дуута күмн билә? - гиһәд һархла, һучн тавн
толһата Һудм хар маңһс һодң хар мөрән унҗ, үүднднь зогсч бәәгсн санҗ.
Тер Сәәҗрх хатыг үзәд:
- Һучн хойр баатр, һурвн зун хошучта Геср богд хан надта бәәр
бәрлдх болад бәәһә юмн билэ. Ода би эврән хәәһәд ирв. Геср богд хан
яһв? Һучн хойр баатр, һурвн зун хошучнь яһв? Наар һарч иртхә! - гиһәд
хәәкрснд, Сәәҗрх хатн:
- Геср эн өдр гертән уга, - гигснд, һучн тавн толһата Һудм хар маңһс:
- Җа, тиим болхла, бас сэн керг болҗ. Би урдас авад Геср богд хаани
нег хатнынь олзлҗ авс гиһәд бодад бәәлә би. Чи мини хатн болх зөвтә
санҗ. Җа, наар, ирәд мөрни сәәр деер унад ав. Кервә намаг дахҗ эс йов
хла, үзәд уга үүлиг чини үзүлнә би, - гигснд, Сәәҗрх хатн арһ уга һучн
тавн толһата Һудм хар маңһсин арднь сундлгдад йовҗ гинә.
Һучн тавн толһата Һудм хар маңһс Сәәҗрх хатыг олзлҗ иргсндән
байрлҗ, гертән күрч ирәд, Сәәҗрх хатнта ниилҗ суух болгснд, Сәәҗрх
хатн маңһста ниилҗ суух уга арһ хәәһәд, нег оошкдан улан бөс* чикҗ,
нег оошкдан көк бөс чикҗ, әмсхл әрә авад, көк элкн болад, көшәд
ханяһад бәәҗ гинә. Тиигхлә, маңһс :
- Юн болад иигтлән ханяһад бәәнә? - гигснд, Сәәҗрх хатн ханян
бәәҗ, әрә ду һарад:
- Би оошкдан гемтә болҗ одв. Тиимәс ода деер танта ниилҗ болхш.
Өвчн эдгәд, сән болгснас хоор тиигәд ниилҗ суй, - гидг җиг. Тиигхлә,
маңһс:
- Би долан-нәәмн хонг чамаг күләгсн чиг, хәмә уга. Чил сән болҗ
эдгвл - тер байр, - гиҗ келәд, кедүн өдр күләҗ гинә.
Тиигәд тав-зурһан өдрәс хоор Сәәҗрх хатн баахн һәәвһә болгсншң
болхд маңһс байрлад:
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- Ода бий чини һәәвһә болгсн янзта. Эн өдрәс эклҗ бидн хойр ниилҗ
суй, - гихд, Сәәҗрх хатн:
- Мини бий һәәвһәнь чиг һәәвһә болв. Гитл нег юмнд алң болад
бәәнә би. Намаг кедүн өдр өвдәд, зовад кевтгснд танас оңдан ямр чиг
күмн намаг ирҗ үзгсн уга. Энд та һагцар бәәдг ю? Танд ах-дү, саднсалтр гиҗ бәәдг уга билү? Күмни йиртмҗин күмн-әмтн һагц болдг йосн
уга билэ, - гив. Тиигхлә, маңһс:
- Ой, чини келдг зөвтә, зөвтә. Надд олн ах-дү, садн-төрл уга болв чиг,
надас һурвн хүв үлү күчн чидлтә Ясн Татур гидг эгч мини бәәнә. Тер эгч
мини болхла, надас үлү эрдм чидлтә. Ю кенә гивл, түүг кеҗ чаддг тиим
кецү күмн тул би түүнәс эрдм сурҗ бәәнә, - гив. Сәәҗрх хатн эн үгинь
соңсад: «Би үүни Ясн Татур эгчтә нег харһлдҗ үзәд, тиигәд бәәдлинь
медҗ авс», - гиҗ бодад:
- Ода надд нег эрмшл бәәнә. Би танта ниилҗ суухас урдар тана Ясн
Татур эгчтә нег харһлдад таньлцхла мини, яһна? - гигснд, маңһс:
- Ой, мини эгчтә эрк биш харһлдна гидг болхла чини, би одад дуудад авад ирс. Мини эгч эндэс холхн нег һазрт төмр цө бәәшңд бәәрлҗ
бәәнә, - гиҗ келәд, һарч йовв гинә.
Маңһс һарч йовад, удл уга эргҗ ирәд, Сәәҗрх хатнд:
- Мини эгч күмн әәмр соньн дүр дүрстә тул чи үзҗ оркад, әәһәд,
өвчн чини көдлҗ одуза. Бийән сәәнәр эдгәҗ ав, хөөннь чамд үзүлс, гигснд:
- Мини бий ода сэн болв. Нег өдр болв чиг эрт үзәд авс, - гиһәд
Сәәҗрх хатн келэд бәәхлә, маңһс арһ уга болад эгчиндән одҗ:
- Эгч мини, мини авч иргсн тер олзин шивгчн: «Эрк биш таниг нег
үзнә би», - гиһәд бәәнә. Таниг үзхәс урд надта нииләд сууҗ өгх уга
бәәнә, - гигснд, эгчнь:
- Тер шивгчн намаг ил үзҗ чадх уга, өмннь нег көшг татҗ орк!
Тиигэд көшгин ардас үзхлә - болна. Чи хәрәд көшг татад белдкҗ бэ! Би
маңһдур одс, - гив. Тиигэд маңһс хәрҗ ирэд, Сәәҗрх хатнаннь өмн көшг
татҗ, эгчиннь ирхиг күләһәд бәәҗ гинә.
Маңһдуртнь маңһсин Ясн Татур эгчнь ирәд, Сәәҗрх хатни өмн
татгсн көшгин өмн ирҗ суудг җиг. Сәәҗрх хатн көшгин ардас маңһсин
эгчиг лав үзҗ эс болад, арһул көшгин завсрар хәләхлә - улан буурл үснь
өмәрән, хооран унҗҗ савсагсн*, хойр нүдни ухрхань* дотран ширггсн,
ут хойр көкнь һазрт чиргдсн тиимл соньн му дүртә мус эмгн санҗ гинә.
Сәәҗрх хатн түүг үзәд аҗглҗ бәәх эн хоорнд маңһсин эгч хоор эргәд
үзҗ оркад:
- Ой, эн олзин шивгчн чини намаг иләр үзҗ бәәдг җиг. Әәһәд, киисәд
одуза, - гигснд, маңһс түргхн гүүһәд, Сәәҗрх хатни хаҗуд күрхлә,
Сәәҗрх хатн худлар киисәд унҗ одҗ гинә.
- Бий чини эдгәд, сэн болгсн эс билү? Ода дәкәд яһгсн чини энви?
Мини эн дүр муута эгчиг үзгснәс үзгсн угань деер билэ. Ода чамаһан
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яһҗ эдгәҗ авх би? - гиһәд, һучн тавн толһата Һудм хар маңһс сандрад,
наар-цаар гүүһәд бәәҗ гинә.
Нег өдр үкгсн әмдин хоорнд кевтгсн Сәәҗрх хатн нүдән әрә секҗ,
аман әрә көндәһәд:
- Тана келгсн - үнн санҗ. Өвчн уга эрүл күмн болв чиг, тана эгчиг
үзәд, өвчтә болмар җиг. Көшгин ар талас сән үзгдҗ эс өгхлә, көшгиг
секәд оркла би. Тиигәд тер доран яһгсн-кегсән медл уга унад одҗ би.
Дәкәд өвчтә болҗ кевтдг болв, ода яһх би? Буру мини болв. «Ясн Татур
эгчиг мини үзҗ керг уга», - гиһәд та келәд бәәтл, би тана үгәр болл уга
үзәд, иим бәәдлтә болв. Гитл надд шуухн нег шивгчн үкгсн чиг хәмән
уга, - гиһәд, әмсхәд, цусар ханяһад, кевтәд бәәҗ гинә. Тиигхлә, һучн
тавн толһата Һудм хар маңһс:
- Ой, чи тиигҗ бичгә кел! Чи бидн хойр нег насни салш уга хань
болхин төләд чи үкҗ болхш. Чамаг эдгәдг арһ, уха хәәхлә - болна, гигснд, Сәәҗрх хатн баахн бодл болҗ бәәһәд:
- Мини өвчн эдгнә гидг - тиим амр биш болв. Тана Ясн Татур эгч
өдрт бодлд орад, сөөд зүүднд орад бәәхлә, мини бий яһҗ сән болна гинә
та? Негн болхла, би эн һазрас һарад хол йовхла, эс гиҗ Ясн Татур эгчтн
эн һазрт уга болхла, тиигәд мини бий эдгхлә, эдгәд одҗ маһд. Тер бишт
би йир эдгдг янз уга бәәнә би, - гигснд, маңһс:
- Чини өвчн эдгдгл болхла, би Ясн Татур эгчән алхас чиг хоор хәрхш
би, - гинә. Тиигхлә, Сәәҗрх хатн:
- Тана Ясн Татур эгч танас һурв хүв үлү күчтә, һурвн хүв үлү эрдмтә
бәәҗ бәәхлә, тана күчн яһҗ күрнә? - гихлә,
- Ясн Татур эгчиг алхд надд арһ бәәнә, - гиҗ маңһс келәд, эгчән
алхар йовҗ гинә.
Һучн тавн толһата Һудм хар маңһс Ясн Татур эгчдән одад:
- Эгч мини, би болхла, утлхла - улан чолун болдг, чавчхла - цаһан
чолун болдг һучн тавн толһата Һудм хар маңһс. Та болхла, надас һурвн
хүв үлү күчтә, һурвн хүв үлү эрдм чидлтә мини Ясн Татур эгч тул та
мадн хойрт хальдмар хортн дээсн уга, манд күч күрмәр манас үлү күчтә
теңкәтә юмн чиг эн йиртмҗд уга. Тиимэс, эгч мини, та олн бодл бодад,
олн сана санад, бийэн бичгэ зовагтн! Седкл амр гертән кевтәд бээгтн!
Би өдрин нег эс болв чиг, һурвн өдрт нег ирэд, таниг үзнә би, - гиҗ
келәд, үүднәннь һазаһаснь батлҗ хадад, өдр сө хойр цагт кедүн-кедүн
цар түлә зөөҗ ирәд, күрл цө бәәшңгинь эргүләд хураҗ оркад, түүмр
тәвҗ гинә. Һурвн өдр, һурвн сөөһин түүмрин һалд одак күрл цө бәәшңнь
халҗ улаһад, тесл уга хаһ тусад, маңһсин Ясн Татур эгчнь түүндән шатҗ
үкгсн җиг. Гитл күрл цө гер хаһрад, цацгдхта хамт тер эмгни барун
боһнь хавсн өсрҗ ирәд, һучн тавн толһата Һудм хар маңһсин герин ар
бийд ирҗ тусад, моһа шурһдг арһ уга баглр хар модн болҗ урһв гинә.
Маңһс эгчиннь үкгсиг үзәд:
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- Ода Сәәҗрх хатни өвчн эдгҗ, надта ниилх цаг болв, - гиҗ байрлад, Сәәҗрх хатнд одҗ, эгчиннь үкгсиг келҗ өгв гинә. Сәәҗрх хатн дотран: «Эн баглр хар модн Гесрин замиг тосв. Үүг ямр нег арһар уга кедг
билә», - гиһәд бодҗ бәәһәд:
- Мини төлә та төргсн эгчән түүмр тәвҗ алгсн тул би танта яһв чиг
ниилҗ сууна. Эгчтн үкгснәс хоор, мини өвчн һәәвһә сән болад одв. Гитл
эгчинтн барун боһнь хавсн өсрҗ ирэд, эн герин ард тусад, баглр хар
модн болҗ урһв. Эн модыг үзәд оркхла, чееҗ мини дүүрәд, оошк, зүркн
амар һарн гиһәд, әмсхл давхцад бәәнә, - гигснд, маңһс:
- Ой, Сәәҗрх хатн, би бийәсн үлү күчтә чидлтә, бийәсн үлү эрдмтә,
медлтә Ясн Татур эгчән алгсн бәәтл, тер әмн уга баглр хар модыг уга
кеҗ чадхш гиҗ ю? Чи түүнд бичгә зов! - гиҗ келәд, мухр хар үлдән
авч һарад, өдр, сө дөрвн цагт одак баглр хар модыг экнәснь адг күртлнь
чавчад, адгаснь экнднь һарһад, нег мод үлдәл уга чавчад унһаҗ оркв
гинә. Тиигәд маңһс моһа шурһдг арһ уга баглр хар модыг уга кеҗ оркад,
Сәәҗрх хатнд одхла, Сәәҗрх хатн:
- Ода та бидн хойр ниилҗ суухд харш болдг юмн уга болв. Та ман
хойр салш уга хань нөкд болгснас хоор нег-негнәсн нууҗ далдлдг юмн
чиг уга. Та болхла, эн нарт йиртмҗин ямр чиг күчнд даргддг уга, утлхла
- улан чолун болдг, чавчхла - цаһан чолун болдг һучн тавн толһата Һудм
хар маңһс тул эңгин йирин күмтә әдл уга, онцһа бас нег әмн сүмсн танд
бәәх зөвтә юмн билә. Үүгән надд келҗ эс өгнү? - гигснд, маңһс бийинь
өргҗ магтгснд байрлҗ бахтад, бар-бар гиҗ баршң дууһар күркләд келв
гинә:
- Нарн орх үзгт Цәәлзүрин Цаһан дала гидг нег дала бәәнә. Түүни
көвәд Шөвг Цаһан уул гидг нег уул бәәнә. Эн Шөвг Цаһан уулд бәәрләд,
Цәәлзүрин Цаһан далаһас ус ууһад бәәдг буһ марл хойр бәәнә. Тер марлын гесн дотр мөңгн хәәрцг бәәнә. Мөңгн хәәрцгин дотр шур сувсн хойриг шигдкҗ кегсн алтн хәәрцг бәәнә. Түүни дотр мини һучн тавн толһан
әмн сүмсн бәәнә. Эн нарт йиртмҗд түүг олҗ чадмар күмн уга, - гив
гинә. Үүгинь соңсч авад, Сәәҗрх хатн дотран байрлад:
- Тиим күчтә баатр болгсни хүвд әмн сүмснь тиим нууц далд болл
уга чиг яһна! Та намаг иткәд, күмн меддг уга әмн сүмсн күртлән келҗ
өгв. Би тана эн седклд ик байрлҗ бәәнә. Ода та надд һурвн өдрин чөлә
өгхлә, яһна? Һурвн өдрәс хоор та ман хойр җиңкн гер бүл болҗ суй, гигснд, маңһс байрлҗ:
- Юн болгсн чиг, чи бидн хойр ниилх цаг болв. Чи иргснэс авн ода
күртл күләгсн би дәкәд һурвн өдр күләгсн чиг, хәмә уга, - гиҗ келәд,
һурвн өдрин дару ирх болад йовҗ гинә.
Тиигхин тенд арвн үзгин дарңх болгсн ачта мергн Геср богд хан
аңһучлҗ йовад, гертән хәрҗ ирхлә, Сәәҗрх хатнь уга җиг гинә. «Эн ямр
соньн җигтә керг болв?» - гиһәд, Геср богд хан бодл болҗ бәәһәд, Шу
умр баатран дуудад:
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- Утлхла - улан чолун болдг, чавчхла - цаһан чолун болдг һучн тавн
толһата Һудм хар маңһс ман хойрин бәәр бәрлдх цаг болҗ. Сәәҗрх хатниг мини олзлҗ авад йовгсн янзта. Күмни баһнь болгсн Шуумр мини,
күүкдлә бүргдин хумсн болгсн Шуумр мини, ардаснь мөрдҗ күрәд, ямр
дүңгән маңһс җиг, ямр һазрт бәәрлҗ бәәдг җиг, бәәдлинь медәд ир, гиҗ зәрлг болв гинә. Шуумр баатр зан шарһл мөрән унҗ,
Үзтл - үзүр эргәд,
Хәләтл - хамр төөрәд,
Батхнын чинән болҗ барлзад,
Эрвәкән чинән болҗ эрлзәд,
Хойр җилә һазриг
Хойр сарар товчлад,
Хойр сара һазриг
Хойр өдрт товчлад,
Гүүлгәд-гүүлгәд йовҗ,
Ө-түүд күрл уга,
Һучн тавн толһата
Һудм хар маңһсинд күрәд ирҗ гинә. Герин һаза зогсч бәәгсн Сәәҗрх
хатн Шуумр баатрин ирҗ йовхиг үзәд, өмнәснь тосч ирәд:
- Шуумр баатр мини, күрәд ирвү чи? Арвн үзгин эзн Геср богд мини
гертән уга бәәхд, утлхла - улан чолун болдг, чавчхла - цаһан чолун
болдг һучн тавн толһата Һудм хар маңһс ирҗ, намаг олзлҗ ирв. Би үүнд
иргснәс хоор худлар өвчтә болгсн болад, үүнтә ниилҗ суул уга, маңһсас
һурвн хүв үлү күчтә, һурвн хүв үлү эрдм медлтә маңһсин Ясн Татур
эгчинь маңһсин бийәрнь алулҗ, бас эн Ясн Татур эгчиннь барун боһнь
хавсн баглр хар модн болҗ урһад, таанрин зам тосснд, бас арһ һардад,
маңһсар чавчулҗ хайв. Ода эн һучн тавн толһата Һудм хар маңһсиг
дархд хаҗуһаснь туслдг юмн уга болв. Эн маңһсин әмн сүмснь бийднь
уга җиг. Нарн орх зүгтк Шөвг Цаһан уулын хаҗуд нег Цәәлзүрин Цаһан
дала бәәнә гинә. Тер далаһас ус ууҗ, Шөвг Цаһан уулд һарч идәшлдг*
буһ марл хойр бәәдг җиг. Тер марлын гесн дотр нег мөңгн хәәрцг бәәнә
гинә. Түүни дотр бас шур сувсн хойриг шигдкгсн алтн хәәрцг бәәдг җиг.
Түүни дотрнь утлхла - улан чолун болдг, чавчхла - цаһан чолун болдг
һучн тавн толһата Һудм хар маңһсин һучн тавн толһаннь әмн сүмсн
бәәнә гинә. Түүг урдар уга эс кехлә, һучн тавн толһата Һудм хар маңһсиг
дарҗ чадхш. Эн бүкнән маңһс бийнь келҗ өгв. Би энд ирснәс авад ода
күртл элдвин эв-арһ һардҗ, маңһста ниилҗ суугсн уга. Ода хойр хонгин
дару түүнтә ниилҗ суух цаг болна. Тиимәс, Шуумр баатр мини, эндкин
эн бүкниг Гесрт одҗ келәд, түргн маңһсин әмн сүмсиг дарҗ, би маңһста
ниилх цагас урд иргтн! - гигснд, Шуумр баатр гедрг эргҗ, хойр сара
һазриг хойрхн хонгт товчлҗ гүүлгәд, Гесрт ирҗ, Сәәҗрх хатни келгсн
бүкниг тер йосарнь келҗ медүлв гинә.
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Тиигэд Геср богд хан нум суман агсч, цааснас нимгн, цаснас цаһан
үлдән зүүһәд, Һазң Шуумр хойр баатран дахулҗ, билгин кер мөрән унҗ,
«Чив» гигсн маляг
Чимгни толһаһар дахулҗ цокад,
«Җиң» гигсн дууг
Чикнднь соңсхад оркхла,
Үзүртә модни ора деегүр,
Үүлтә теңгрин дорхн бийәр
Өдрин һазриг цагт товчлад,
Сарин һазриг өдрт товчлад,
Җилин һазриг сард товчлад,
Гүүлгәд-гүүлгәд йовсар бәәҗ, Цәәлзүрин Цаһан далад күрәд ирҗ
гинә.
Геср богд бийнь усни савдг* болҗ хүвләд, усн дотр орҗ кевтв. Һазң
Шуумр хойр баатрнь хойр шовун болҗ хүвләд, дала деегүр нисәд-нисәд
бәәв гинә. Тиигҗ бәәтл, буһ марл хойр Шөвг Цаһан уулар урудҗ бууһад
аашна гинә. Буһнь ирҗ далаһас ус уухла, марлнь ирҗ ус уул уга, холхн
зогсад бәәдг җиг. Тиигәд буһ алңтрҗ, түүнәс:
- Ой, чи эн өдр яһад ус эс ууна? Ус уухар уулас бууҗ эс ирлү чи? гиҗ сургснд, тер марл:
- Эн өдр эн уснас цовд хорхан үнр һарч бәәнә. Үүнд хорта дәәсн
иргсн янзта. Утлхла - улан чолун болдг, чавчхла - цаһан чолун болдг
һучн тавн толһата Һудм хар маңһсин әмн сүмсиг сәкҗ бәәгсн би үүнәс эс
болһахла, болхш, - гив. Далан йоралд усни савдгт хүвләд кевтҗ бәәгсн
Геср богд хан эн үгиг соңсч болад, марлд иигҗ келв:
- Өмн урдас авад өдгә күртл чи эн далан уснас ууҗ, ундан хәрүләд
ирлә чи. Эн өдр ирәд, ямр иим үнр, тиим таанр һарв гиһәд бәәнә чи? Усни
савдг би үүнд бәәһәд бәәтл, ямр юмн әәмшг уга хальдҗ ирэд, уснд бузр
кех билә? Кервә чи үнр-танр һарч бәәнә гиһәд эс уухла чиг, болҗ. Эн
өдрәс хооран эн далан уснас амсч чиг болх уга, - гив. Өөр шидрт оңдан
усн угаг марл медх тул дотран: «Үүнәс уухла, ямр нег сананд уга зеткр
һарад одх ю? Эс уухла, цөөлдҗ* үкдг аюл бәәнә болҗ. Ууһадл медс»,
- гиҗ бодад, өөрдҗ ирәд, ус ууҗ гинә. Марлын ус ууҗ бәәх эн хоорнд
далан йоралас Геср богд хаани харвгсн сумн марлын геснд ирҗ тусад,
марл доран киисэд унв гинэ. Геср мөн бийдән тохрҗ, усн дотрас һарч
ирэд, марлын гесиг хаһлхла, нег мөңгн хәәрцг бәәҗ. Түүни дотр шур
сувсн хойриг шигдкгсн нег алтн хәәрцг бәәнә гинә. Түүг секхлә, һучн
тавн толһата Һудм хар маңһсин әмн сүмсн - һучн тавн шовуни җулҗһн
нисч һарад, Цәәлзүрин Цаһан далад орҗ одв гинэ. Тиигхлэ, Геср богд
хан арвн хар тәрниг тәрндәд, Цәәлзүрин Цаһан далаг йораласнь авад ора
күртлнь бульглулад, царцаһад оркхла, һучн тавн җулҗһн тесч эс чадад,
далан көвәд һарч ирәд, дагҗад, чичрәд, зогсад бәәҗ гинә. Һазң Шуумр
хойр баатр мөн бийдән тохрҗ, одак һучн тавн җулҗһиг нег-негәр бәрәд,
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адһад алад бәәв гинэ. Эн цагт һучн тавн толһата Һудм хар маңһс хан
гертән толһаһан теврҗ авад:
А, яһлав яһлав! Нег толһан мини әмн һарад одв, бас нег толһан
мини әмн уга болад одв, - гиһәд хәәкрәд, бәркләд бәәдг җиг. Геср богд
хан Һазң Шуумр хойр баатртаһан һучн тавн толһата Һудм хар маңһсин
һучн тавн толһан әмиг нег-негәр атхад, альхдад, бүкнинь алҗ баргснас
хоор маңһс толһаһан теврҗ кевтгсн тер кевәрн доран үкҗ гинә.
Иигәд арвн үзгин дарңх болгсн ачта мергн Геср богд хан арвн харин
нег болгсн, утлхла - улан чолун болдг, чавчхла - цаһан чолун болдг
һучн тавн толһата Һудм хар маңһсиг дарҗ, Сәәҗрх хатнан авад, нутгтан
хәрҗ,
Ик бүрәһән татҗ,
Ик нутган цуглулҗ,
Баһ бүрәһән татҗ,
Баһ нутган цуглулҗ,
Һучн хойр баатр,
Һурвн зун хошучтаһан,
Утлхла - улан чолун болдг,
Чавчхла - цаһан чолун болдг
Һучн тавн толһата
Һудм хар маңһсиг даргсн
Нәр даңһраг кеҗ,
Нәәрин икиг
Найн хонг өңгрүлҗ,
Җирһлин икиг
Җирн хонг кеҗ,
Арвн үзгин эзн болгсн
Ачта мергн Геср богд
Алвт нутган
Амһлң җирһлң эдлгҗ,
Амн сумндан җирһв гинә.

Келгснь: Ховг Сәәр шийани П. Рампил.
Эмкдкгснь: Хов.
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Арвн үзгин эзн болгсн, арвн хорни үндсиг таслн төргсн ачта мергн
Геср богд хан Лувсһ маңһсиг дарҗ, нутгтан хәрҗ иргсни дару нутгтнь ик
байр даңһра болв гинә. Байр даңһрад нутгин күмс цуһар хурҗ ирәд, деед
бийин олвгт* Сеглң өвгн, Царгн өвгн сууҗ гинә. Үүнд Гесрин ээҗнь
Амрзул ирсн уга тул Геср Сеглң эцкәсн:
- Ээҗ мини хама бәәнә? Энд яһад иргсн уга? - гиҗ сургснд, Сеглң
өвгн көвүндән хәрү өгл уга, Царгн өвгиг хәләһәд тагчг суув гинә. Нег
сурв - хәрү эс өгв, хойр сурв - хәрү эс өгв, һурв сурад хәрү эс өггснд,
Засшикрин көвүн Ланҗав Гесрин өмн ирәд келҗ гинә:
- Тана ээҗ кезәнә бурхни нутгиг олв. Таниг Лувсһ маңһсин тенд элҗгн
болҗ йовх цагт тана ээҗ: «Мини көвүн орчлңгин күмн-әмтни төләд нег
насарн маңһс шулмта дәәлдҗ йовгсар хамг сүүлднь Лувсһ маңһсин авт
орҗ, уга болв», - гиҗ зовад, саначрхсар бәәһәд бетг өвч олҗ, уга болв.
Хан таниг дән дәәлдәнд йовад, дәәсн маңһста бәәр бәрлдәд ядрҗ, зүдрҗ
иргсн тул Царгн өвгн таниг кетркә зовхас болһамҗлҗ, цөөкн хонгт танд
бичгә соңсхтха гиҗ нутгт зәрлг болгсн билә. Тиимәс нутгин күмн цуһар
ду эс һаргсн учр тер билә гив.
Ланҗавин келгсн үгиг соңсад, Геср богд уйдн уйрҗ хәәлв гинә.
Эврәннь эцк Сеглңгиг теврн хәәлв, Царгн өвгиг теврн хәәлв. Геср богдын уйрн хәәлгсн генәртә дуунднь моддын сала навч дорагш бөкиҗ,
цецг навч талваһан хүүвә* гинә. Эрдньсәр бүтгсн хот балһднь зөвәр
һурв эргҗ тогтнв гинә.
Геср богд дәкн:
- Мини ээҗин сүмсн хама бәәнә? - гиҗ сурхд, нутг цуһар эс хәрүлв
гинә. Үүнд Геср богд:
- Эвү! Эвү! - гиҗ хәәлсәр, билгин кер мөрән дуудв. Билгин кер
мөрнь салькн күрдәр эргҗ, агчм зуурт Гесрин өмн ирҗ зогсв гинә.
Тиигәд Геср богд, нарн сар хойриг зергцүлн чимглҗ кегсн маңна
цаһан дуулхан эрднь тергүндән өмсч, шүүдрин гилвгәтә күкр хар хуйган көдрҗ, оюу эрднин оньт һучн цаһан сумн, догшн хар нуман агсв.
Йисн алд хар шоран зүүҗ, гүр болд үлдән бас зүүҗ, күнд болд сүкән
авч авв гинә. Тиигәд бас нариг цалмдх алтн арһмҗ, сариг цалмдх мөңгн
арһмҗ, йисн салата төмр урх, йисн-йисн алд төмр шидмән* авч авад,
билгин кер мөрндән мордҗ, билгин маляһар сәәр деернь малядснд, бил
гин кер мөрнь Хурмстни ориг чиглн, үүлн салькиг хурлзулн, теңгр тал
хәләһәд нисч одв гинә. Хурмстни орнд күрәд, Хурмстн теңгр эцкдән
иигҗ әәлдхв:
- Хурмстн теңгр эцк мини а! Та орчлңдк мини ээҗин сүмсиг үзвү
та? - гиҗ сургснд, Хурмстн теңгр эцкнь:
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- Би үзгсн уга, - гив.
Һучн һурвн теңгрт одҗ сургснд, тедн бас үзгсн уга гив. Авш Гүрц
эмг ээҗәсн одҗ сургснд, бас үзгсн уга гив.
Йилһгсн өгү һурвн эгчәсн одҗ сургснд, тедн Гесрин өмнәс:
- Чини ээҗ энд ю гиҗ ирхви? - гив.
Иигәд Геср богд хан Хурмстни орнд ээҗиннь сүмсиг үзҗ соңсмар
күмн бүкнәс сурхла, тедн цөм* эс медгснд, арһан барҗ, хан Һаруди
шовунд хүвләд, Хурмстни орнас Замбутивд бууҗ ирв гинә. Бууҗ ирәд,
Замбутивин уул хәәрхн, ө шуһун сәкүснәс:
- Алв сәкүсн, таанр мини ээҗин сүмсиг үзвү? - гиҗ сурхла, тедн:
- Бидн үзгсн уга, - гив.
Геср богдын ээҗиннь сүмсн Замбутивин орнд уга болгснд, Геср богд
ода Лустын орнд одҗ, Лустын хаанас сурхар йовв гинэ. Лустын орнд одхдан, үүлн сальк көлглн, һал цәклһән цәкүлн йовҗ, Лустын хаани орнд
күрч, Лустын хаанла харһлдҗ:
- Лустын орни ик хан, та мини ээҗин сүмсиг үзвү та? - гиҗ сургснд,
Лустын хан хәрүднь:
- Геср богд, тана ээҗин сүмсиг үзгсн уга би, - гиҗ келв гинэ.
Тиигэд Геср богд Лустын орнас эргҗ ирэд: «Ода би хамаран йовҗ
хәәвл болна?» - гиҗ бодҗ бәәһәд, тамин орнд одҗ хәәх болв.
Геср мөн бийдән тохрад, билгин кер мөрән унад, салькн күрдәр
эргҗ, цаһан манн татулн нисв гинэ. Билгин кер мөрни турунаснь һал
цацрад*, һазрас һурвн тоха деегүр нисхд, турунь зәрмдән һазрт күрхлә,
күргсн һазрнь худгин орм болад, усн һарад бәәҗ гинә. Уул хад деегүр
гүүһәд, турунь күргсн һазрнь, хадд сөм баргин шигдәд орм һарад бәәҗ
гинә. Иигәд гүүлгсәр бәәҗ тамин орнд күрч гинә.
Геср богд ээҗиннь сүмсиг хәәһәд тамин орнд күргснд, арвн нәәмн
тамин үүдн цуг тас хааһата гинә.
- Үүдән сек! - гиҗ тамин орни сәкүлд Геср хан зәрлг болгснд, сәкүл
тамин үүдиг секҗ өггсн уга гинэ. Геср богд тамин үүдиг хамх өшкләд*
орҗ, арвн нәәмн тамин үүдни сәкүл бүкнәс:
- Чамсуд мини ээҗин сүмсиг үзвү? - гиҗ нег-негәр сургснд, тедгәр*
сәкүлмүд цөм эс медв гинә. Иигәд эс болад, Геср богд Эрлг хааг хәәхәр
одв гинэ. Эрлг хаани сүмснь - хулһн җиг гинэ. Геср хан түүгинь медҗ
оркад, эврәннь сүмсиг күрн болһҗ оркад, нариг цалмдх алтн арһмҗан
тәвҗ, сариг цалмдх мөңгн арһмҗан тәвҗ, йисн салата төмр урхан тәвгснд,
эрлгин сүмсн - хулһн - деегшән һарн гихлә - алтн мөңгн арһмҗд торч,
доргшан бун гихлә - йисн салата урхд торч, иигәд торад тееглгдсәр
бәәҗ, Эрлг хаани сүмсн Геср хаанд бәргдҗ гинә.
Эрлг хаани хойр һаринь күләд, йисн салата төмр шидмәр сүмсинь
цокад:
- Мини ээҗин сүмсн хама бәәнә? Зааҗ ас! - гиҗ зәрлг болгснд, Эрлг
хан келв:
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- Чини ээҗин сүмсн мини нүднд үзгдгсн уга, мини чикнд соңсгдгсн
уга. Арвн нәәмн тамин сәкүлмүдәс дәкҗ сур, - гив. Геср хан арвн нәәмн
тамин сәкүлчмүдәс нег-негәр дәкҗ сургснд, бүгдәр эс медв гинә. Тиигтл, негнь келв гинә:
- Арвн үзгин эзн Геср хаани эк Амрзул энд ирхлә, мадн Эрлг хаанд
эс әәлдхх йосн бәәнү? - гихд, тер талд нег цал буурл өвгн йовҗ бәәгсн
билә гив. Тиигәд Геср хан түүнәс одҗ ээҗин сәкүсиг сургснд, тер өвгн
тенг зүүлг гиһәд, өмәрән нег хәләһәд, хооран нег хәләҗ бәәһәд:
- Тенд би нег шаг-буг* түүһәд идҗ йовгсн эмгиг үзгсн билә. Тер
эмгн: «Нусха Җур! Нусха Җур!» - гиҗ келҗ соңсгсиг үзгсн билә би, гихд,
- Йо, өвгн, та ю келҗ бәәнә, шулун одҗ авч ир, - гигснд, одак өвгн:
- Тер эмгн ода тер шаг буг дотр бәәх ю? - гиҗ келв.
Иигэд Геср одад үзхлә, үнәр ээҗиннь сүмсн бәәгсн санҗ гинә. Геср
богд ээҗиннь сүмсиг олҗ авад:
- Эвү! Эвү! - гиҗ уйрн хәәлв. Хәәлгсәр бәәҗ бәәһәд гент килңнв.
Одак тер өвгиг чавчн алҗ, даруднь арвн нәәмн тамин сәкүлчмүдиг бас
чавчн алв. Тиигәд Геср богд Эрлг хаанд зәрлг болв гинә:
- Эрлг хан, чи бийәрн мини ээҗиг тамд унһаһад бас медхш би гинә
чи. Эн тамд унгсн хамг әмтн үннәр унгсн ю? Худлар унгсн ю? Үүг би
иткх уга, - гигснд, Эрлг хан зәрлг болв гинә:
- Мини нүднд үзгдгсн угань, чикнд мини соңсгдгсн угань - үнн.
Чини эк тамд ундг дарата болхла, унад бәәнә. Би алвар юунд унһахви? гигснд, Геср богд соңсад, билгин кер мөрндән зэрлг болв:
- Чи нег дүр үзүл! Бас мини ээҗин сүмсиг авад, Хурмстни орнд шу
лун күргәд, түргн ир. Би энд бәәҗ бэй, - гив. Билгин кер мөрнь ирт утхиг
өвцүндән зүүҗ, дөрвн көлдән рид-сид орулҗ, арслңгин дүрәр әәх мет
дүрлҗ, аршан булгин уснд одҗ, аршан усар аман һурв дәкн зәәлҗ, дәкн
эргҗ ирәд, Геср богдын ээҗин сүмсиг амндан зууҗ авад, цәклһән күрдәр
эргн, Хурмстни орн тал нисн одв. Хурмстни орнд күрхлә, йилһгсн һурвн
өгүнь угтҗ ирв. Билгин кер мөрн теднд зөв учриг келгснд, йилһгсн һурвн
эгчнь:
- Үүг бидн медий, чи күләҗ бә, - гиһәд, ээҗиннь сүмсиг Хурмстн
эцкднь күргҗ өггснд, Хурмстн эцкнь:
- Нусха Җур мини, Дорд Замбутивд одҗ төрхдән эн эмгни кевлд орҗ
төргсн җиг. Үүни сүмсиг деер теңгрин орнд күргҗ бәәхнь түүг теңгрин
орнд төрүл гиҗ йилһҗ бәәх юм, - гиһәд, Хурмстн эцкнь арвн үзгин
хутгт, лам, хувргиг залҗ, сүмснднь ном умшхд, Геср богдын ээҗиннь
сүмсн то-тоомш* уга олн бурхн болгсн бөгәд бас ном умшулҗ, цаң,
кеңкрг делдҗ, зул, күҗ шатаҗ бәәтл, дагни мет хатн болн хүвлҗ гинә.
Түүнәс хоош йилһгсн һурвн эгчнь билгин кер мөрнд зәрлг болв гинә:
- Нусха Җурин ээҗиннь сүмсн негт теңгрин орнд төрл олҗ, бурхн
болв. Чи ода Гесртән од, - гигснд, билгин кер мөрн соңсад, унһн дууһар
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күкрсн инцхәҗ, Хурмстни орнас Замбутивд бууҗ ирв. Геср богд хан
билгин кер мөрнәсн:
- Чи Хурмстни орнд одгсн йовдлан бүтәвү? - гиҗ сургснд, билгин
кер мөрнь:
- Тана өгү һурвн эгч болн Хурмстн теңгр эцкин аврлар номин йосар
бүтәв, - гиҗ келгснд, Геср богд:
- Мини билгин кер мөрн үнәр сән күлг, - гиҗ магтв гинә.
Түүнәс хоор Геср богд Эрлг хааниг сулдхн тәвәд, зәрлг болв гинә:
- Эрлг хан, чи үүнәс хоор әмтн хамгин зөв, буруг сәәтр йилһҗ, нүл
килнцәрнь йилһҗ тамд унһах кергтә, - гигснд, Эрлг хан келҗ гинэ:
- Геср хан, та надд бичгэ огигтн*, би эврэн бийэрн тана ээҗиг тамд
унһах йосн уга билэ. Бидн хамтар тана ээҗиг заяни тольд үзий, - гив.
Геср богд Эрлг хан хойр заяни толь дотр үзгдснд, Геср богдын Амрзул ээҗнь Геср богдыг төрх цагтнь шулм, чөткр төрвү, күмн төрвү гисиг
эс медҗ алңтрад, түүг кеер авч одад хайх гиҗ. Түүнәс болҗ, хөөннь тамд
унгснь тер гиҗ, заяни тольд үзгдв гинэ.
Үүг үзгснәс хоор Геср богд:
- Би танд буру болв, - гиҗ Эрлг хаанд мөргҗ гинэ.
Түүнәс хоор Геср богд билгин кер мөрндән мордҗ, тамин орнас
салҗ, ар ик нутган чиглн һарч гинэ. Йовад гертән иргснәс хөөш Рогмоһо
хатндан килңнн хорсч, түүг нег нүднь сохр, нег көлнь доһлң нег күмнлә
ниилүләд:
- Энд әәл болҗ әмдр, - гиҗ һарһв гинә.
Түүнәс Геср богд хамг эд эрднәр бүтҗ бүрлдгсн дөрвн өнцгт хот
балһдтан ирҗ, җиндмани эрдмәр бүтгсн алтн цацргт* сүмдән ирҗ,
Нәәрин икд
Найн хонг нәәрлҗ,
Даңһран икд
Далн хонг болҗ,
Җирһлин икд
Җирн хонг болҗ,
Җирһн суугсн санҗ гинә.
Келгснь: Ховг Сәәрин Җа. Җууна.
Эмкдкгснь: Нө. Зөргт.
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Хан делкә хәвсн хүвсәд*,
Харц* күмн зөңдән кетрҗ*,
Харалын хар салькн
Хүүгн* дегдхин цагт
Хөөт Мөсн далан йоралас
Хорта терсин зурһан багш:
- Акад сэн зав болла, - гиҗ,
Арвн хар хориг цацад,
Арвн цаһан буйиг әрлһгсәр
Хан делкэн хамг бүкниг
Харңһу хар тамин йоралд
Хар тәрнин орчлң бәәһүлх гиҗ,
Хамг мууг сүвлгсн гинэ.
Тер нег цаг үйд
Геср хан йисн төрлдән
Урһх зүг болн зүн зүгин
Тив делкәд сүндрлҗ* бәәхд,
Хан Гесрин зергд баралдг
Хаһцҗ, зәәдҗ* болш уга
Хойрт - аав Сеглң өвгн
Салх уга билгин кер мөрн,
Санан зальта Чотң нойн
Нег өдр, сөөд һурвул
Нирвнд* таал болгсн гинэ.
Геср хан икд чилн зовгсар
Зог шүүснәс һарч,
Хойрт хатн Түмнҗирһлңгдән:
- Хамг төр шаҗнд мини
Хурмстн хан аав, ээҗдән
Эврән бийәрн одҗ баралхад,
Эврәннь сүмсиг хәәҗ би, - гиһәд,
Зеткрин зеерд һалзнан унад,
Авх зөвтә зер-зевән
Арчн* түргн авн агсад,
Алс-булс адһад гүүлгсәр
Алтн делкэн эгц хаһсиг
Олю-солю эргн төгәләд,
Аавиннь сүмсиг хәәҗ-хәәҗ,
Адгтан юм эс олв гинэ.
Аҗг-сеҗг тасрн ядрхдан,

166

ГЕСР ХАН ААВИННЬ СҮМСИГ ХӘӘГСН БӨЛГ

Адгтнь арһ уха олхдан
Эврэннь бийән эргү турутнд хүвләд,
Хәләгсн зүгтән хамр, амн уга
Хад чолу бүкниг мөргсәр
Хамг чидл шиндснән барҗ йовад:
- Арһ юн билэ? - гиһәд,
Эрлг номин хаанд одҗ:
- Эврэн мини хәәрт түшмдин
Чухл һурвн түшгин сүмсн
Чохм яһв? - гиҗ сурад,
Эзн богд Геср цухлдв гинэ.
Эрлг номин хан соңсн чочад:
- Арвн хорин үндс таслгсн
Арвн үзгин эзн богд Геср мини,
Юн юуни сүмсн билэ?
Бидн медгсн уга, - гигснд,
Геср хан доран урньн,
Һурвн түшгиннь нериг дурдн:
- Таанр медҗ бәәһәд,
Тедни һолынь һоһдҗ* бәәһәд,
Надас юунд зөрц нуудгви?
Эрлг номин хан, чамд би
Эр бийәрн, эн цогцарн
Негән үзлцәд, негндән багтҗ,
Алц тааг тәвлцнә би, - гигснд,
Эрлг номин хан бачмдад:
- Хәәрхн Геср богд эзн мини,
Гегәндән тольдҗ аңхаргтн!
Урд бидн тана ээҗәс көлтә
Үлмҗ чаңһ сурһл күртәд,
Огт түүнәс хоош бидн,
Эзн богд эзн хан, тана
Эсрүн Хурмстнас дахҗ буугсн
Элч, түшмд, сәәд болн
Шидр хаани түшгүдин сүмсиг
Эрлг номин хаани цааҗар
Засглн цааҗлхиг хөргсн билә.
Та нүдәрн үзҗ бәәцәгтн, - гиһәд,
Хар һалзн мөртә,
Хар цоохр цалмта
Эрлгин элчиг дуудҗ,
Арвн нәәмн тамиг болн
Зурһан бардугин* тамиг секүлснд,
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Геср хан дурарн үзҗ негҗәд,
Долан уда бәәцә* олҗ ядад:
- А, җигтә, - гиһәд, арһ ядҗ
Күслңгин ова деер одад:
- Көөркү аав мини яһв,
Күлг агт мини юн болв,
Кецү үүлтә нойн Чотң яһв?
Надас юундан үүдгснви? - гиһәд,
Генәр Геср эдлн чиләд суухд,
Оһтрһун олн төрлин шовуд
Оварлдн* көвәлн ирҗ суув гинә.
«Оһтрһун олн шовуд мини
Ода намаг туслҗ өгнү?» - гиһәд
Үг сурх гиҗ бәәтл,
Өгү һурвн эгчнь
Оһтрһуһас бууҗ ирәд,
Ү-хә болн:
- Нусха Җур мини! - гиһәд,
Уульлдн, шууглдн теврлдв гинә.
Эгч-дүүһин һашудгсн дуунд
Дунд Замбутивин савдг-шивдг*
Элкнь урсн эмтрв* гинә.
Эзн богд Геср хан
Өгү һурвн эгчдән:
- Уйдгсн цагт мини
Уул түшг болгсн,
Улдгсн* цагт мини
Мөңгн тах болгсн,
Ундасгсн цагт мини
Аршан билгин хур болгсн,
Өгү һурвн теңгр мини,
Сәәнәсн салад,
Саруласн төөргсн
Салвр Сүмбр хад
Таанр юунд иргснви? - гив.
- Деед Хурмстн хан аав болн
Хатн ээҗ Авша Күрзин зәрлг билә.
Олгсд* Бурхн Багшин зәрлгин йосар
Үүл Бүтәгч үүнд ирҗ
Унтад, нөөрән хаңһаһад,
Әмн цогцан әрүдхн әрмнәлүләд*,
Тиигәд дор буутха гилә.
Тиимәс чамаг дахулад йовна бидн, - гив.
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Геср хан зөвшәрәд,
Эгч дү һурвулн
Эгц нисэд, эгц буудг
Эрднь тоть шовунд хүвлн нисэд,
Эсрүн Хурмстни орнд күрч,
Хан аав, хатн ээҗиннь
Амр менд юуһинь
Әәлдхн, суув гинэ.
Әрүн деед идә тэвэд,
Арц күҗин үнр каңкнулад,
Үүл Бүтәгч көвүһән тоов гинә.
Аав, ээҗиннь зәрлгин йосар
Һучн һурвн Хурмст теңгрт баралхад,
Шаҗмуни олгсд Бурхн Багшт
Даңшл* мандл өргҗ,
Эргүл мөргүл өңгрүлв гинә.
Олгсд Бурхн Багш оошаһад,
Әрүн җиндманин шагсвдар*
Әдс хәәрлн әрмнәлв гинә.
- Үүл Бүтәгч мини а!
Ода Дунд тивин орчлңгин бәәдл
Орн цагин эргцин күрд
Ода ик дәәвләтә бәәнә.
Терсин зурһан багшин тәрнәр
Арвн хар түгн түгәмҗлгдх
Хәвсл хүвслтә бәәнә.
Харц аавин сүмсн,
Хаани күлгин сүмсн Барун хөөт зүгт илтв.
Үүл Бүтәгч бийәрн
Тодлх дамҗлта гинә.
Хөөт зүгин мөсн уулас
Хортн дәәсн һарх болзата җиг.
Хорта дәәсн олн гинә.
Тана хойр хаани сүмсәр
Боомт босххар амҗад,
Хаалһ татн туслхар үүдҗ.
Үүл Бүтәгч ода даянд
Зүн зүг болн урһх зүгин
Җирһл нәәрт дашурҗ,
Төр шаҗн хойран
Төвкүн бус болһҗ болх уга.
Кецү үүлтә нойни сүмсн -
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Эврә һазртан төрл олад,
Хадын дууран*,
Хар усни бөлвә болгсн гинә.
Үүл Бүтәгч эврә бийәрн
Хәәртә хойр түшгиннь сүмсиг
Хәәҗ тодлвл болна.
Үүл Бүтәгч мини,
Үүг ямр гинэ та, - гиһәд,
Зәрлг болн сургснд,
Геср хан хәрү өгүлрүн*:
- Олгсдын зәрлг зөвтә,
Би Үүл Бүтәгч
Бийәрн бүтәмүй, - гив гинә.
Бурхн Багш бас келгснь:
- Үүл Бүтәгч, тиим болвас
Хурмстн аав, ээҗиннь дергд
Сәәнәр нөөрсч амрад,
Дор буувл, болна, - гив. Мини бий үүни урд
Арвн җил даянд сууһад,
Арвн хариг әрлһх,
Аср маңһсин дарңх
Тәрниг бүтәв би.
Әмтн хамг бүкни
Ач-тусин төләд
Үүл Бүтәгчд шиңгәх йоста.
Арвн удан әдс хәәрләд,
Әрүн аршан цам хәәрлв.
Үүл Бүтәгч мөргн күртҗ,
Хурмстн аав, ээҗдән
Хурдн одҗ баралхад,
Аав Хурмстн хан,
Авша Күрз ээҗ,
Анда һурвн теңгр,
Өгү һурвн эгч болн
Нәәрин сүүр болад,
Утан уга һалар болһгсн
Ур уга әрүн идә зооглад,
Ууһад уга арз зооглад,
Үүл Бүтәгч Геср хан
Ууҗ согтад нөөрсв гинә.
- Мана көвүн нөөрсв, - гиһәд,
Хурмстн аав, ээҗнь сүлднәд*,
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Ор-девскр ясад кевтүлв.
Өгү һурвн эгчнь амҗн
Нусха Җурин сүмсиг дахулад,
Күслңгин ова тал
Уру буулһв гинә.
Өршәл хәәртә өглһин эзн
Өгү һурвн эгчнь
Зәрлг болн келв гинә:
- Эвә Җур мини, соңсич,
Көкг шовунд хүвләд,
Барун хөөт зүгиг зөрәд йович.
Барун зүгин орнд
Баатр маңһс бәәдг болхар
Балр эргүһин йовдлд
Харта, сеҗгтә йович!
Хөөт зүгин орнд
Хортн дәәсн олн җиг.
Хүвлһәни үвдсин* рид-сидәр
Омгта, зөргтә йович!
Өгү һурвн эгч чини
Эн тивин әмтд
Буртг бузр болхар
Чамд туслҗ чадх уга.
Ода чамд кергтә туслмҗ болвас Хурмстн хан аав, ээҗин хәәрн
Миңһн герл цацргсн
Түмн җирһлңт кишгин тулмин
Саңгин түңгрцг өгий.
Хәр һазрт кергтә юмн.
Миңһн нег зун җилин
Намтр ботин алтн товч Кадң нертә номиг өгий.
Хәр һазрин халун холд,
Хашл цагт кергтә юмн.
Миңһн нег зун нүдтә,
Түмн нег миңһн чиктә
Седкүрин таркин*
Сид шиңгәмү, - гиҗ өгәд,
Адг сүүлднь кетвчәсн, уудлн,
Алтн бумбта
Әрүн шагшавдын идән бал һарһад:
- Олгсд Бурхн Багшин
Хәәрн кишг билә.
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Арвн җилин даяни
Үр дуңни болхар,
Аср догшн тәрнин шим теҗәл болхар,
Нег миңһн нег зун сидин
Хүвлһән бүтмүй, - гиҗ, өршән хәәрлҗ,
Хунд хүвләд, өөд нисәд хәрв гинә.
Геср хан көкгт хүвләд,
Көк оһтрһуһар нисәд,
Көвүн көгләд девгсәр
Барун хөөт зүг чигләд,
Балв дарн бәәцән аҗглхла,
Баатр бала балр муңхг
Баатрин орн болгснд,
Барҗ чиләхд күдр күчтә
Бачу* өткн ө-шуһута,
Байн дала теңгс булхурта,
Бадлһ һашг шорң уулмудта,
Мөсн, цасн бүркн хучгсн,
Мөңгн алтар дерлн наадгсн,
Иим соньн акад җигтә
Орн болҗ седгдв гинә.
Геср хан тольдн аңхархдан:
- Аав болн кер мөрн хойр
Эн һазрт төргсн маһд, - гиһәд,
Мөн бийдән хүврәд,
Әмтн бүрин келтә,
Кинмһә сәәхн ааль заңта
Ке һулҗң* залу болсар
Цев-цевр үг-күүртә,
Соньн җигтә үүл йовдлар
Ик нутгин захар орхла,
Көдәһин әмтн болн
Хотын әмтд цөм
Күм үзәд уга юм кевтә,
Күр-бар болн өврәд дахҗ гинә.
Көдә нутгиг эргн төгәлҗ,
Күсрән балһдыг барн йовҗ,
Толһа нег дарн мендлцәд,
Тотхин нег шаһаҗ аҗглад,
Аав болн агтыннь сүмсиг
Хәәҗ эс олв гинә.
Геср һурвн җилин дотр
Бәәвр хаанксин* бәәдлиг
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Бүрн бүтн медҗ барад,
Альв һазриг эргн төгәлҗ,
Аль бүкниг цуһараһинь үзхд
Аль һазрт одв чиг,
Әвр муута сүрлг* күмс
Ард, өмннь шаргн күрәлсәр
Гер өргәдән залҗ бәәв гинә.
Геср богд хан
Миңһн нег зун җилин
Керг учриг тодрхалдг
Мергн цецн түүкин кергиг
Теднә түүкәс медгсн санҗ гинә.
Нерн усн уга
Нег мергн цецн күмн
Энд-тенд нег үзгдәд,
Одгсн, күргсн һазртан
Одҗ, домч, эмч болад,
Өвчтә тәкр, мухр, сохр
Әмтн бүкнд
Ил цаһан аврл хәәрлҗ бәәв.
Өдрин хот уга һуульһнчд
Өглһин эзни туслмҗ
Олһҗ, теткҗ бәәв гинә.
Хамг нутгт хал иктә
Хар санатн көкиг
Хар мөртнь хатагсн санҗ гинә.
Барун зүг болн
Барун хөөт зүгин тивин эзн
Бәәвр хаани нуткинкс*
Ке һулҗң залуһин
Келгсн үг,
Кегсн аҗлнь
Кенд чиг тустаднь
Нутг нурһн,
Ноха көлчн уга:
- Аль һазрас иргсн
Иим авргч буй? - гиһәд,
Бишрн күүндкҗ бәәтлнь,
Альд одгснь медгдл уга
Гент йовҗ одснднь,
Хәәҗ ядад хоцргсн гинә.
Арвн үзгин эзн
Геср богд хан
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Көкг шовунд хүвлҗ,
Көк оһтрһун үүлн дотр
Көвн, җивн нисгсәр йовҗ,
Орчлңгин бүк бәәдлиг
Оһтрһуһас аҗглн хәләв.
Хөөт Мөсн далан
Хамгин йоралас дегдгсн*
Хорта терсин зурһан багшин
Халта салькни ур цокад,
Теңцҗ чадш уга
Харалын тәрнин аюлд
Теңцл уга,
Бурхн цаһан хаани нутг учрҗ,
Бузрлдн дорадсар самурад,
Кетркә ааш-баашта* болҗ гинә.
Эзн богд Геср хан
Эгл харц күмнд хүвлн,
Эдни дотр күрч ирхд:
- Акад соньн күмнви, - гилдәд,
Ард, өмннь һарн һәәхҗ:
- Мана герт одҗ үдлгтн,
Мана герт одҗ хонгтн, - гилднә.
Күндлҗ күләснрин дотрк
Көл алдгсн негни гертнь одҗ,
Аль олн үг сурн күүндәд,
Амтта канднынь* атхн лавлв.
Эвдркә кермин булңдк
Хамхрха гертә яду әәлд одад,
Му үүлтә эн әәлин
Мендинь сурн аҗглвл,
Хойр шананнь үсн цәәгсн,
Хойр нүднь сохргсн,
Өвгн аав сууҗ бәәв гинә.
Бурхни күрднь буру эргҗ,
Буйнт орнь буднд төөрч,
Арвн цаһан буйнь хәәләд,
Арвн хар буг делгрәд,
Арвн хойр ад андата
Алач махчн бурд нутг болгсиг
Аңхрн тольдҗ медв гинә.
Геср богд хан тенд:
- Иим эс боллта һазрт
Эцк болн күлгин мини сүмсн
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Эцүстән төрл олгсн боллта, - гиһәд,
Бар-күр болгсн хотарнь
Балв дарн дәврн орҗ,
Балһсн хотынь эргн аҗглвас
Бузр буртгт даргдад,
Бурхн орни зүснь хүврәд,
Балһсн хотын күмн-әмтни зәрмнь
Керүл зуурлдаһар өшәлдн самурҗ.
Өвгн аав утар нег сана алдад:
- А! Соньн җигтә юмнви?
Сохр нүднд мини
Нарни герл тусгсн болад,
Сарултад оддгнь юнви?
Юн көвүн билә чи?
Яһад манад күрәд ирв чи? - гиҗ
Сохр өвгн сургснд,
Геср ке һулҗн залуд хүвлн:
- Би урһх зүгәс иргсн
Айлҗ йовх арлҗачн* би.
Эргәд төөрч йовад,
Энд танад күрәд ирүв.
Эцкин мини келдг үг билә:
«Көгшн күмнәс селвг ав,
Күдрин кииснәс ларз* ав,
Көл алдгсн көгшдиг
Күндлҗ, күләҗ йов.
Күм алач сөнәгчд*
Кезә чиг бичгә хон», - гигсн билә.
Аавиннь келгсн үгиг
Әмтәһән әдл сәкл болһад,
Деед ик настн, тана
Амр мендиг сурад,
Аав, танта күүндәд-күүрсәд,
Селвг авад, хонс гилә би, - гиһәд,
Өвгни дурта үздг
Идән, темсн бүкниг
Өмннь тальвҗ өгв.
Өвгн соңсад, хәрүднь:
- А, көвүн мини!
Чис-бис гигсн цецн үгтә,
Цевр, цегән цаһан саната,
Чиң үннч* көвүн санҗ чи.
Чини келгсн үгиг соңсад,
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Чееҗдк мини далд* болв чиг,
Чееҗд мини сарул болв.
Идэн, темсиг чини идэд,
Иткл, зөрг орад,
Келдг деерән һарв би.
Көвүн, чамд келвл,
Мана нутг болвас Арвн җилин өмн
Бурхн цаһан хаани кишгэр
Буян эдлгсн нутг билэ.
Арвн җиләс нааран генткн
Ар хөөтк Мөсн далаһас
Арвн харин салькн цокад,
Терсин зурһан багшин хоорнд
Таңһч нутг автгдн* хорлгдад,
Буру номд шүлтн орад,
Бурдын нутгт хүврв.
Хамгин хортань болвас Хаани уруһин җирһлин
Орн гидгэн уурад,
У сала кевтә харңһу тамд
Ү-хә болн теврлдэд,
Өңг зүсән медлцл уга,
Өдрин дуусн җирһдг санҗ.
Көгшн эмгн чиг болг,
Күүкн, берэд чиг болг,
Һурвн уда наадгсн болхла,
Андһарта кевтә түүнәс
Арвс мус көвүд һардг санҗ.
«Аав, ээҗ гиҗ уга
Алач махчн саңсвдуд болмуй,
Ар хөөт Мөсн далан
Атат зурһан багшин
Терсин харалын цергүд болмуй», - гидг бәәҗ тедн.
Иигҗ бәәтл, генткн нег өдр
Акад җигтә сэн керг үүсв.
Лууһин дун тачкнад,
Күчтә аяңһ бууһад,
Бузрт автгдгсн тоотарн
Наалдңһш болн бәрлдәд,
Ташр-ташртан теврлдн хатв.
Саңсв дүрлтә тер олн
Көвүд, күүкд цөмдән
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Киис негтә юмншң
Дегд гитл негл дор
Дегцдән үкн тоньлв.
Дурарн баашлдг нойн тоотарн
Мөсн һодль болад хатгсн санҗ.
«Геср хаани алвтыг
Иигҗ дурарн бузрдулхла,
Эзн теңгрин цааҗта
Иигҗ харһлдмуй!» - гигсн зар
Хот балһсар дүүрң хаагдв.
Хөөт Мөсн далаңкс
Хоор цухрн тоньлв,
Хорн авт дурта күмс
Хошхнган хавчад, зулдг болв, - гиһәд,
Өвгн үгән таслн, сана алдад:
- Мана гер-бүлин эк үрн
Зурһан күмн цөмдән
Хорн авт автгдн җирһсәр
Цуһар наалдңһш болн
Бәрлдн хатв, - гиҗ келәд,
Өвгн залһад, залуһас сурв:
- Көвүн, чи мини
Өмн зүгин күмн болвас
Эзн Геср богд хаанд
Мөргҗ баралһгсн ю? - гигснд:
- Мөргҗ баралһгсн уга би,
Зуг теңгрин отхн көвүн болхинь,
Арвн харин үндсиг таслх
Арвн үзгин эзн богд гидгинь,
Миңһн нег зун
Рид-сидин хүвлһән гидгинь
Аңхарҗ медгсн билә би, - гиҗ
Гесрин хүвлһән хәрүлв.
- А, хәәрхн Геср мини
Мана нутгиг гегәлҗ бәәхнь
Миңһн түмн зар
Теңгрәс бууҗ наалдгсиг
Мана нутгин күмс
Соньрхн бишрҗ бәәнә, - гив.
Геср богдын хүвлһән
Ке һулҗң залу сургснь:
- Өвгн аав, танта
Өр цәәтл күүрсәд,
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Әрвн ик өөц сүв*
Медҗ авв би, - гив. Тана хойр нүдн
Яһад сохрла? - гигснд,
Өвгн аав хәрүднь:
- Көвүн мини, чамд келхд
Кецү болҗ бәәнә гив чиг,
Көвүн, чамд әәмшг уга келий.
Хойр нүдн мини сохрдг
Учр йовдл иим билә.
Би үүни урд нег цагт
Бура хотыг* эврән меддг
Үүдн овгин* дарһ билә би.
Арвн хориг зөрцгсн тул
Ар хөөт Мөсн далан
Асх ик харалын
Зурһан багшин цааҗар
Алг хойр нүдиг мини сохлад,
Аҗ әмдрлиг мини хураһад,
Адг му йорта бәәдлд орулад,
Әмтни сүлҗәг хөргләд*,
Арвн җил цулгсн* билә намаг.
Арһ бәәнү надд, яахви?
Иигәд үүлән үзәд сууҗ бәәтл,
Акад җигтә деедин көвүн чи ирв.
Энлгсн эн бийиг мини
Энрн хәәрлдгәс чини үзвл Эгл күмн биш янзта болҗ,
Өвгн надд бодгдҗ бәәнә чи, - гив.
Гесрин хүвлһән:
- А, көөркү аав мини,
Таниг туслый, - гиһәд, Мини айн арлҗанд
Альв юм цуг бәәнә,
Зуг һагцхн хар нүдн уга.
Зарц болн нөкдтәһән
Зөвчлҗ күүндҗ үзәд,
Танд сүүр бәәр ясий,
Нүдни хара орулдг
Эмин туслмҗ олый.
Та тавн өдр
Намаг күләҗ бәәгтн,
Эн идш-уушиг
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Эдлҗ бәәгтн, - гиһәд,
Ач иктэ Бурхн Багшин
Әмд җиндмани
Аршан үрл өгәд,
Ач иктә Хурмстни хээрн
Алтн тулмин кишгэс
Атх үлү алтн зоос* өгәд,
Адһм иктә һарад йовв гинэ.
Эн өвгн аав
Энд алң-талң болад,
Аль бүкниг
Илн имрн аҗглад,
Аршан хәәриг амсн күртгсәр
Аль бүкниг
Илн имрн* аҗглад,
Алс тусн киисв гинэ.
Элкнь көөҗ инцглн түүрчәд,
Эрүл уханасн салҗ сандрв.
Геср хаани хүвлһән
Агчмин зуурт
Арвн умш үсән
Үмтән цацн хүвлүләд,
Зуни сарин экн деер
Зурһан зүүл хамг эмтнд
Ач-туста хур орулад,
Лууһин дууг лучкнулн,
Айңһин герлиг цәәлзүләд,
Гегән цаһан өдрин бийд
Генткн цонҗ* герин ораһас
Солңһин туяа* татгсн
Үүдн овгин дарһин
Орд харшиг бәәһүләд,
Көкг шовунд хүвләд,
Аавиннь сүмсиг хәәҗ йовгсн гинэ.
Бура хотын алвт нутг
Болгсн бәәдлиг нүдәрн үзәд,
Кив киитн Кеңкә дарһдан
Кергин бәәдлиг медүлхлә,
Кеңкә дарһ церг дахулн,
Үүдн овгин дарһин
Одак цүләни* һазрт одхла,
Нутгин әмтн дарцн одв гинә.
Солңһин герл һаргсн
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Соньн җигтә
Цонҗ ордни өмн күрәд,
Ордни үүдиг секхд
Сеҗгләд чадл уга бәәгсн
Кив киитн Кеңкә дарһ
Нутгин дарцгсн әмтнәс:
- Кен эн герин үүдиг секәд,
Кинн бәәцәҗ чадна?
Ордни дотркиг нүдәрн үзҗ,
Үнниг кевәрнь келвәс
Би түүг шаңна, - гигснд,
Бүк нутгин әмтд цөмдән
Хар цаһан болҗ алңтрад,
Дун-шун уга бәәхд
Үүдн овгин дарһин
Угин хуучн таньл дарһнь Деед настн
Дембр гидг өвгн:
- Таанр зөвтә үзвл,
Түүнд иҗлдгсәрн мини бий
Тер үүдиг секн медий, - гив.
Кеңкә дарһ зөвшәргснд,
Дембр өвгн
Ордни үүдиг секн,
Орҗ нег эргүлн аҗглад:
- А, хәәрхн!
Теңгрин һарин керг җиг.
Тер үүдн овгин дарһ
Урдк дүртән тохргсн
Ода таалл болхар
Түүрчҗ бәәдг җиг, - гинә.
Кеңкә дарһ соңгсн
Киитркн тер келгснь:
- Керг, йовдл цуһар
Теңгрин билэ гидг,
Тиим болвас эврән бәәцәнә би.
Таанр хол бәәгтн, - гиһәд зәәцүлн,
Үүдәрнь алхн ормгц,
Үнн бәәдлиг үзв гинә.
Олзд нүднь улаһад,
Ширә деер тәвәтә бәәгсн
Хурмстни тиизтә
Алтн зоост һурятҗ*
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Адһад авмгц, доран пард гиһәд,
Йоолҗ* бәрклн түрглү тусгсн җиг.
Деед настн Дембриг
Дахҗ орад үзвл,
Үүдн овгин дарһ өндәһәд,
Ухан-сегәһән туңһаһад,
Теңгрин евәләр нүдтә болад,
Урдк янздан тохргсан седв.
Нутг даралл амринь сурв.
Үүдн овгин дарһ келгснь:
- Эн бәәдлиг нанд кен олһв?
Мини өмн эн нег әмтн
Яһад унад үкҗ одв?
Нүл килнц цуһар
Надас болгсн ю? - гиҗ
Нутг әмтнәс сургснд,
Нутгин дотрас хуучн таңһргнь Дембр өвгн келгснь:
- Үүдн овгин дарһ мини,
Арвн җилин туршт
Альв му йориг цугинь
Хамт үзҗ энлв бидн.
Эн өдр Хурмстн теңгр
Маанриг евән аврҗ бәәнә.
Эн үкгсн күмн болвл,
Ар хөөт Мөсн далан
Аср харалын талд хулдгдгсн,
Әмтни килңцд оргсн
Замта Кеңкә дарһ билә.
Тана орнд сууһад,
Мана шилд унгсн
Зальта нойн болла.
Нүл килнцнь икдҗ,
Эн өдр тана өмн бийәрн
Теңгрин шиидклд учрад,
Үкгснь эн, - гиҗ келгснд,
Үүдн овгин дарһ сана алдад:
- А, керг йовдл иим ю?
Би сән медх уга бәәмүй.
Бийиг мини цаһадхҗ өгдг
Ямр нойн бәәнә? - гигснд,
Нутг цөмдән нирҗңнн шууглдад:
- Ода тер танас даву
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Теңгрин евәлтә күмн гиҗ уга.
Та эврән цаһадхгтн, - гив гинә.
- Җа, тиим болвас, үүг
Таанр нутг эврән бәәцәгтн,
Би эврән чиг бәәцәҗ үзий, - гигснд,
Нутг цуһар ирәд, бәәцәҗ үзхлә,
Алтн зоос атхад үксниг
Әмтн бүгдәрн үзҗ медв гинә.
Дотр хавтхднь дүрәтә
Алтн мөңгн түлкүр
Олн бәәсиг хураҗ авв.
Түүнәс оңдан бас
Терсин зурһан багшин тиизтә
Ям зергин хәәр олгсн
Батлһ бичг олҗ авгсн санҗ.
Нутг нурһн цухлдад,
Одак түлкүр болн эд бодьсиг
Үүдн овгин дарһдан өргәд,
Үкгсн бумин күүшиг түүмрдв.
Үкгсн нойни гер бәәриг
Үй оларн негҗн бәәцәвл,
Далн давхр нүкн герт
Алтн төдг түлкүртә
Бурхн цаһан хаани саң,
Мөңгн төдг түлкүртә
Нутгин эд зөөриг хураҗ гинә.
Хаани саң көрңгиг
Хаанднь харьятулад*,
Нутгин эд зөөриг
Нутгтнь түгәҗ өгв гинә.
Үүдн овгин дарһ
Маңхн теңгрин евәлд күртҗ,
Бий келн, седкл, зүркнәснь
Бишрл* сүзг иткл төрҗ,
Биир янтаһан* бәрн бичхдән:
- Кегсн килнц уга бәәһәд,
Кенәс көлтә сарньн* таргсан
Келлһән уга тод меднә бидн.
Кен маниг аврн гегәлсиг,
Кен чиг эн өдр болтл мөрәдгсәр,
Кеекин нутгин өрәсиг хәәгсәр
Олҗ чадл уга ядҗ бәәнә бидн.
Теңгрин һарин бурхн,
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Түүлин* өршәлт авргч,
Терсин орни дарңх гинэ.
Бурхн цаһан хаани орн Буйн иктә үнн сүзгт нутг,
Бура хотын күмн төрлгтнр
Богд сидтнриг икд
Бишрн күсч бәәнә, - гиһәд,
Зель хотд дүүртл,
Зар һарһн зәрлг наала.
Геср хаани хүвлһән Ке һулҗң залу Ар хөөт кизһарт* бәәгсн
Арслң хот гидгт одад,
Анч бәәдлиг аҗглад эргсәр
Аавиннь сүмсиг хәәгсәр йовла.
Шорһлҗнас олн әмтд дарцад,
Ард, өмннь дахн шаргад бәәв.
Нутгин дотр ивтрн аҗглхла,
Өргн ик нутгнь дүрҗңнәд,
Алгин көл әәмәтә бәәв гинә.
Аср харалын маңһста
Негән үзлн дәәлднә гилцәд,
Дәәнд белдкәд, сүлдңнәд бәәнә.
Эн нутгин дарһ - хәләхлә,
Ээмцәһән өндр сүрлг
Ут хар сахлта залу
Хойр һаран нурһлн сольвгсар,
Налагсн лашхагсн бәәдлтәһәр
Сүлдңнгсн әмтиг
Соньрхн шинҗлҗ йовна.
Ке һулҗң залу амҗн
Амринь сурад күүндв гинә:
Эн нутгин көлсч бәәх
Дән кергнь ямр дән билә?
Надд келҗ өггтн, - гигснд,
Эн залуг тер
Эргҗ неглн ширтн хәләһәд:
- Би келс, чи соңсч бә,
Шаңгвр юнви? - гив гинә.
Геср хаани хүвлһән хәрүднь:
- Юн керг гивл,
Цуһар надд бәәнә.
Сән келҗ өгвл,
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Сәәнәр шаңнна би, - гихд,
Тер ут сахлта залу
Надд чини алтн мөңгн керг биш,
Надд үзсклңтә сәәхн төргсн
Күүкн кергтә, - гиҗ келгснд,
Геср хаани хүвлһән шог болһн:
- Танд кедү күүкн кергтә?
Би күцәҗ өгий, - гив.
Ут сахлта залу хәрүднь:
- Та манад одҗ хонгтн, - гиһәд,
Хаалһ гидг нойн хаалһчлад,
Харңһу хар нүкн герт
Далн давхр үүд секәд орулв гинә.
Адгин эрднин герт орхла,
Алтн дүртә өвгн,
Мөрн урлта залу,
Иг ээргсн эмгн,
Агсрһ сүк атхгсн
Арвс хар көвүн Иим дөрвн күмн бәәв.
Эдниг үзәд аҗглтл,
Мөрн урлта залу босад:
- Ачта богд Геср мини,
Амр сәәхн мөрлҗ ирвү? - гиһәд,
Өвдг сөгдн, толһа тәвтл,
Алтн дүртә аавнь, сандрн:
- А, юн гинә чи?
Нусха Җур мини, - гигсәр,
Күзүһинь теврәд, бәрклн унв гинә.
Һашун һуньрллин уульлданд
Һазр делкә дәәвлгсн санҗ гинә.
Бәәр сүүрән оллцн сууһад,
Гесрин хүвлһән сургснь:
- Ач иктә аав мини,
Ач-туста күлг мини,
Та хойр юн болад,
Надас үүдгснви*? - гигснд,
Аавнь ам аңһан келтл,
Мөрн урлта залу хавлгсар:
- Арвн хорин үндсиг таслгсн
Арвн үзгин эзн богд
Геср хаани зәрлг билә.
Бидн деедин зергәс

184

ГЕСР ХАН ААВИННЬ СҮМСИГ ХӘӘГСН БӨЛГ

Үүдгҗн урвгсн биш билэ.
Олгсд Бурхн Багшин болн
Хурмстн хаани зэрлгин йосар
Үүл Бүтәгчин ач-тусин төлә
Үүнд ирэд, төрл олгсн билэ.
Мини бий болвас - долан төрлтдән
Билгин кер мөрн болна.
Эн удаһин селэнд
Өөт Мергн Темнтн болҗ,
Ач-тусин төлә төрв.
Оотнас өҗргсн аавтн
Одаһин селэнд төрхдән
Алтн дүртә
Әәл әәмгин ахлач
Ахмд настн болҗ төрв.
Энк ээҗ болн
Арвс хар көвүн болвас Нанд туслдг ээҗ болн
Көвүн болна, - гиҗ әәлдхв гинә.
Теңгрин орни темс зооглад,
Тер һазрин бәәдлиг күүрсәд,
Геср хан мөн бийәрн
Гегәрн тольдҗ аңхарад,
Арвн сариг
Арвн хонгт товчлад,
Аһу кергиг бодҗ гинә.
Геср богд хаани
Күр Хаалһ гидг түшмлнь
Бура хотыг бәәцән аҗглад,
Ик хотарнь орхла,
һучаһад каамуд* цергтә
Хойр ик нойн күмн
Хотын дунд чачр татад,
Хотас өндр шат тегтртә*
Тавцң деер күүрсч бәәнә.
Үүниг өвргсн нутгин күмс
Үүмлдҗ шууглдад, ниргҗ дарцна.
Хаалһ түшмл харҗ аҗглсар
Нутгин дундаһур нурһлн өңгрхд
Тавцң деерк хойр нойн
һучаһад өңгрү* церг һарһад,
Хаалһ түшмлиг дуудулв гинә.
Хаалһ түшмл амҗн күрвәс
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Хойр сахлан чикндән сольвгсн
Цаһан болн көк сахлта
Хойр нойн күндлн угтад,
Нүр үзлцн мендләд,
Нег-негән аҗглн хәләлцв гинә.
Һурвулн икршң әдлхн
Чикнәннь ар бийәр
Томһ-томһ ик сахлан
Тохн сольвгсн күмс болв гинә.
Эдн эн нег өдр
Энд зүс зүркән ниилүләд,
Урдын заян йөрәләр
Учргсни байр билә.
Цуг һагцхн йилһм болвас Ахмд өвгнь цаһан сахлта,
Махһалын маңнаднь Хурмстни тиизтә,
Алтн зоос атхгсн санҗ.
Дарук өвгнь көк сахлта,
Махһалын маңнаднь Хурмстни тиизтә,
Мөңгн зоос атхгсн санҗ.
Ахлач өвгнь хар сахлта,
Махһалын ораднь Геср хаани
Отх җиңстә бәәхиг медлцв.
Цаһан сахлта өвгн
Үг татн келхдән:
- Барун, хөөт хойр тивиг даагсн
Бар хот, Бәәвһс киидин
Дарһ Даамлнь болвас Эн көк сахлта күмн билә,
Бурхн цаһан хаани саңгиг сәкдг
Буйн өлзән орни саламуд*
Бура хотын дарһ Даамл.
Цаһан сахлта мини бий билэ би.
Үүнд бидн иргсн учр болвл Урһх зүг болн зүн зүгәс
Акад соньн үүл йовдлта
Әрүн ке һулҗң хүвлһән әмтн
Мана эн тивд мөрлн ирәд,
Ил, далд рид-сид үзүләд,
Алвт нутгиг гегәлн аврад,
Альд одгснь медгдл уга
Заярн йовҗ одгсн бәәнә.
Заяни цаһан бичг секвәс -
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Арвн хорин үндс таслгсн
Арвн үзгин эзн богд
Геср хаани хүвлһән
Йисдгч үйдән төрхдән
Ар хөөтин кизһарт илтәд,
Арслң хотас тодрна гив.
Аврл аршанд күртгсн бидн:
- Альдас манд олдна? - гиһәд,
Аңкадад зогсч бәәнә бидн.
Аль хар сахлта нойн
Ач-тусин төлә манд
Хаалһ зам зааҗ өгхиг
Түмнд танас һуйна бидн.
Мана медхәр болвас Арслң хотын
Ахмд дарһ Даамл - та боллта гиҗ,
Аҗглад медҗ бәәнә бидн, - гихднь,
Хар сахлта залу хәрүднь:
- Таанр нанд шаң өгнү? - гигснд,
Көк сахлт амҗад:
- Та юн гивәс бидн өгнә, - гигснд,
Хар сахлт келгснь:
- Җирһлин төлә
Җирн сән күүкнлә
Җирһдг керг болв.
Таанр нанд өгнү? - гигснд,
Тедн өмнәснь:
- Җа, болна, - гиһәд инәлдв гинә.
- Тиигвл, наар йовцхагтн, - гиһәд,
Хар сахлта ахлач дахулад,
Хар нүкн герт күрәд,
Далн давхр үүдән секәд орулгснд,
Мөн дүрдән хүвлгсн Гесрин
Миндсн күрң өлмәһәс
Миңһн түмни сүр дарм
Сүртә бәәхиг үзгсәр
Күслңгин хойр дарһ
Арвн уда мөргн сөгдәд,
Алд цаһан хадг деер
Атат аавин саңгин түлкүр,
Алтн делкэн алтн толь боть,
Туурһин чинән
Толь торһн цааснд
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Тод үзгәр бичгсн бичәтә.
Тулһин чинән тамһ даргсн
Бурхн цаһан хаани
Эр цеелин даңс болн
Алтн зоос, мөңгн зоос,
Әмд арвн зүүл эрдньсиг
Үүдн овгин дарһ Даамл
Цаһан сахлта өвгн бәрәд мөргв гинә.
Тиигәд даруднь
Бәәвр хаани Бар хотын болн
Бәәвһс киидин герәс белг,
Бәрц, өргц бүкниг
Көк сахлта өвгн бәрәд мөргв гинә.
Ур уга идән, ундыг зооглад,
Учр зөвән күүрсн суув гинә.
Нәәрин сүүр деер
Хар сахлта залу шог болһад:
- Хан богд Геср болад,
Хан дүңгин хойр өвгн, таанр
Хама одхан медл уга,
Аңкадад зүдрҗ бәәхд,
Ахлач болгсн нанд
Буулһгсн хәәрн билә.
Орчлңгин селән дарата,
Олн ясн холвата болвас
Ода мини селән болв.
Таанрин өгнә гигсн һучаһад
Йирн сәәхн күүктә
Нег орнд багтад,
Җирһдг болв би, - гихднь,
Күр-күр мишәлдәд, цөм
Көк элк татад, күрҗннв гинә.
Нәәрин сүүриг кирсчгсәр*
Геср хан зәрлг болв гинә:
- Һурвн шиир хамцад,
Нег тулһ босна,
Нег тулһ маңзин хәәсн*
Олн әмтиг цугинь
Идән, ундар хаңһана.
Ода бидн нәәмхн болв чиг,
Орчлңгин ик кергиг даадг
Селән даран биднд ирв.
Терсин зурһан багшин харалын дун
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Арслң хотас эклх бәәдлтә.
Эн дэн - зер-зевсг керглх уга,
Рид-сидин хүвлһән һарһҗ,
Рид-сидин харал буулһҗ,
Негнь - арвн цаһан буй делгрүлх,
Негнь - арвн хар бугар хорлх,
Хоорндан булалдн мөрглдх дэн болна.
Алькнь болв чиг, бийдэн увдс
Тэрнин эрдм шинҗәчтә җиг.
Тер талксин түшг болвас Хурмстн теңгрт бәәгсн
Шаҗмуни олгсд Бурхн Багш болна.
Тедн махсвас, бидниг мокана.
Тедн дә эс кевәс,
Бидн хальдх йосн уга.
Эн - Бурхн Багшин
Номлл билә, - гив.
Долан хонг өңгргсн цагт:
- Догшн тәрнин дән эклв, - гиһәд,
Хөөт Мөсн далан йоралас
Хорта терсин зурһан багш
Зар һарһад медүлв гинә.
Аңхдуһарт Арслң хотд
Һал өдрин баргт генткн
Сүүдклин* салькн боран цокв,
Уулын чолуд нурн нүүһәд,
Ө-шуһу уңгарн сөңгрҗ,
Өвсн, усн хусгдн хоосрад,
Балһд хотын гер бәәрн цөмдән
Балв тусн, күүрн эвдрв гинә.
Бүк арвн ясн адл* аһурсуд
Модн һодль болн хатад бәәв гинә,
Альв зүсн тәрмл темсн
Аср икәр үргдн һарутв гинә.
Алвт нутг арһ ядад,
Маңхн теңгрт зарһлгсн цагт
Миңһн хүвлһәтә Геср хан тольдад,
Хөөт Мөсн далад зар һарһв гинә.
Терсин зурһан багшин тәрнлә
Шаҗмуни олгсд Бурхн Багшин
Күчтә тәрнин эрдм тәвлцүлдг җиг.
Цаг үйиг мана толһад ачгсн тул
Арвн хорин үндсиг таслдг
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Арвн үзгин эзн Геср хан
Ас туулцн тас цоклцна гиҗ
Зәрлг һарһн, зарлв гинә.
Арвн үзгин Геср хан бодҗ бәәһәд:
- Алтн дүртә аав мини,
Арһ ухан юундви?
Ода яһвас зокна? - гигснд,
Аавнь босн сөгдәд өгүлснь:
- Ачта эзн богд Геср хан,
Үзн медгчин эрк хәәрлвл,
Эрднь җиндманин аврл буулһвас
Эцк болгсн хүвәр би
Эн удаһин барчдыг
Эврән бийәрн дарңхнь болый, - гиҗ,
Мөргн, әдс авснд,
Арвн үзгин эзн Геср хан
Маңна, толһаһинь әдсләд,
Алтн тайгиг әрмнләд*,
Әмд җиндманин арлҗан тәрнин
Әрүн җиндм шиңгн зөвшәргснд,
Нег атх элс атхҗ авад,
Алтн дүртә өвгн
Асрин орнд һарад,
Ар зүгт цацад оркхла,
Агчмин зуурт
Арвн һурвн лууһин дун күрҗңнәд,
Асури күчтә һал манда болгсн,
Сүр иктә сүүдклин хойр салькн
Өрү-сөрү цоклцн мөрглдәд,
Әмд җиндманин рид-сидин
Әвдс тәрнин күчн давҗ,
Рид-сидин өвдс харалын тәрниг
Хоор тохн туусар цухрулад,
Хөөт Мөсн далан харьянд* тулһад,
Хөкрл хор бүкниг цугинь
Хәрү бийднь ачгсн санҗ гинә.
Хөөт далан нутг нурһн
Терсин зурһан багштан зарһлхлань,
Арһ ядҗ, әрә хәрү өгүлхдән:
- Биднд болвл - зурһан багш бәәнә,
Тедн болвл - неглхн багшта.
Мана орнд болвл
Аср маңһсмуд бәәҗ бәәтл,
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Һагц тер Геср хан
Маднд ямр шүдни шиңшлүр болдг билэ?
Таанр үзҗ бәәгтн, - гиһәд,
Бас хорта дэ белдкв гинэ.
Арслң хотын алвт нутг:
- Ачта богд эзн Геср хан
Аврв маниг, - гиһәд бишрв гинэ.
Алтн дүртә царгд аав
Асрас бууһад, алдр дәәлдтлән,
Ачта эзн Геср хаандан
Әәлдхн медүлв гинэ.
Кедүн өдр өңгргсни дару
Генткн терсин зурһан багшин
Адусн Өөтү хойр багшнь
Замблңгин әмтиг анах, сөнәх гиҗ,
Заң муута килң буулһв гинэ.
Үйрин усн уланар көлврәд,
Хату мөсн мөндр цокад,
Җиңдсн киитнд җид өсрәд,
Тулмн харңһу будн тунтрн бүргәд,
Ээрн архлсар урдкас даву
Аюлд харһулдг болхлань,
Геср хан тольдҗ бәәһәд:
- Өр җөөлн ээҗ мини,
Эн задын аюлыг
Яһвл зокна? - гигснд,
Иигтә ноос ээрҗ бәәгсн
Эмгн ээҗ зүдрн боссар:
- Хәәрхн богд мини! - гиһәд,
Дола мөргәд аңхарһв гинә. Ээҗ күмни ээргсн утцн болн
Эрчмнгсн арһмҗ деесн цөмдән
Эн орчлң делкәд
Үүср уга күчтә бәәдг билә.
Ээҗ күмнәс күмн эс үүснү?
Эзн богд нанд эрк хәәрләд,
Олгсдын рид-сидин
Увдьсин җиңдм хәәрлвәс
Эн саамин задын аюлд
Ээҗ чини би дарңх болый, - гигсәр,
Иигән өгсүләд әдст күртснд,
Геср хан әдслн әрмнләд,
Сангсн бүкн санаһар бүтдг
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Әмд эрдмин җиндм шиңгәв гинә.
Эмгн ээҗ рид-сид олад,
Асрин орад һарад,
Иигән эргүлн, задыг ээрҗ,
Терсин задла мөрглдүлн цоклцулад,
Теңцүр күчнь даву болҗ,
Тунтрт хоор туусар хәрүләд,
Хөөт зүгин мухрт тулһад,
Харалын задын аюлыг
Хәрү бийднь ачад,
Иигин йосар ээрн бәрәд,
Мөн далаг дорнь көргәһәд,
Мөсн уул болһад оркв гинә.
Хотын нутг цөмдән
Хурһчн үүмлдҗ һаслад,
Зурһан багштан зарһлн,
Уульлдн шууглдв гинә.
Эмгн ээҗ иигән бәргсәр
Эзн богд Геср хаанд
Эн кергиг аңхрһад суув гинә.
- Мана ээҗин иигин ээрлһн
Иим рид-сидтә, - гиһәд, магтцхав гинә.
Кедүн өдр өңгргсни дару
Терсин зурһан багш дорасн өөдән
Тавнь ханцан шамлн һарад,
Мөсн уулын ора деерәс
Догшн харалын тәрнь буулһв гинә.
Хан делкәд
Хар будн тунрн бүргәд,
Хаврин салькн шуугн хүүгәд,
Шаһа шаңшңгас экләд,
Һаң халуни һамшг татв гинә.
Хумкин тооснд көлглүләд,
Хамг хорхан хор цацв гинә.
Нүүлтә, нүл уга әмтни
Цусинь шимн сорҗ анадг
Батхн, кедһн, хорхаг
Биг-биг гитл, бигшүлн тарав гинә.
Хортн моһаһар хур орулҗ,
Халун киҗг өвч тарав гинә.
Әмтн хамгиг хорлҗ сөнәдг
Альв шулм, чөткр үүмлдҗ,
Долан хар һалзн аратыг түкрв.
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Һазрин саң хәәлн усддг
Ордсмудыг һазр бүрд цацв гинә.
Аврл иктә Геср богд
Әәлдн туңһаҗ бәәһәд, келгснь:
- Өөт Мергн Темн,
Бәәвр хаани барун тивин
Баатр - дарһ Даамл,
Арвс Алатын көвүн Арвсл - һурвулн хамтдан
Терсин һурвн багшин харалыг
Туң хоосртлнь эцслүләд,
Бүгдин күслиг хаңһагтн, - гихд,
Тедн һурвулн дегц босн сөгдәд,
Өөт Мергн Темн үг татн:
- Арвн хорин үндсиг таслх
Арвн үзгин эзн богд мини!
Аль нег зәрлг тушалыг тани
Аңхргсн йосар бүтәнә бидн.
Хар бугин харалын дарңх
Хар толһата мөрн болн
Хар зүгин му йориг зәәцүлдг
Хар алтн тайгт мини
Әмд җиндмнин рид-сидин
Әвдс җиндм шиңгән хәәрлгтн!
Барун тивин баатр орни
Бәәвр хаани нутгин
Дарһ Даамлын балт сүк болн
Арвс Алатын көвүн - Арвслын
Алҗ ханх уга зүркнд
Әдс кииһән хәәрлгтн! - гиһәд,
Аль бүгдән өгсүлн әәлдхәд:
- Әмд җиндманин җиндм күртх, - гив.
Өөт Мергн Темн
Аль бүкнд сүлднн көлсәд,
Хар алтн тайган хүрүләд,
Хар толһата мөрән унсар
Арвн үзгин харалын аюлас
Хан делкәг аврн гетлгхәр
Хәләгсн талан одв гинә.
Аврл иктә олгсдын
Аср тәрнин әвдс,
Рид-сидин номлл болн
Арвн хорин үндс таслгсн
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Арвн үзгин эзн Геср
Әмд җиндманин миңһн хүвлһәни
Рид-сидин җиндмин йосар
Атх үсән авн цацҗ,
Альв хорн харал, му йориг әрлһдг
Арвн бум церг болһад,
Арслң хотас һарад,
Бура хот күртл делн засхдан,
Барун тив күртл делн засхдан
Хамг зурһан зүүл әмтнд
Халта хорта харалын хорн,
Һаң һамсрң, киҗг өвчн,
Хумг хорхан хорн,
Хорт моһа, хорха,
Хорт бөкүн, кедһн метин хортныг
Аср күчтә олгсдын номлл
Әвдст номин тәрнин йосар
Әмд бийднь хатан көшәҗ дарв гинә.
Арвн хорин үндсиг таслҗ,
Автгдсн тоотыг әрүдхн засв гинә.
Алвт нутгт айндан таргсн
Арвн хойр ад андаг даргснд:
- Шаһа шаңшңгас
Һаха шаңшң күртл
Арвн үзгин эзн Геср хан
Аврлдан авч гегәлв, - гиһәд,
Әмтн хамг бишрв гинә.
Ода намшрв гихин баргт
Олгсд болн Гесрин гүрмүд Өөт Мергн Темн,
Бәәврин хаани дарһ Даамл,
Арвсл баатр - һурвулн хүвләд,
Оһтрһун орн деерәс
Лууһин дууһар лучкнад,
Аяңһин дууһар тачкнад,
Мөсн далан тендәс
Догшн харал цацхар бәәгсн
Һурвн багшин хаҗуд
Айңһ мет гент бууҗ,
Амбнаснь* авн сегсрәд,
Һолыг һурв базһад оркхд,
Арһ сүрнь тасрад,
Суг-суг гих киитә,
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Суг-суг гидг эмтэ,
Арвн хорин үндс таслгсн
Арвн үзгин богд Гесрт
Кегсн кергән аңхрһн мөргв.
Нартын ик керг бодлцгсн
Нәәмн аһу багш үзәд мишәв гинә.
Арвн хорин үндс таслгсн
Арвн үзгин эзн богд
Геср хан зәрлг болв гинә:
- Ода селән даран болвл,
Үүдн овгин дарһ Даамл,
Хаалһч дарһ Даамл
Бидн һурвнд тулһрна.
Хаалһч дарһ Даамл түрүләд
Эк татҗ хаалһ секәд,
Терсин тер зурһан багшин
Ахмд багштнь дорак зар һарһгтн.
Ода догшн харал үүсв угаһар,
Өрцл, хорсл медүлх угаһар
Нам-җим бәәх кергтә.
Кервә дурарн үүскдг болвас
Урд дурарн кеңкрг делдәд,
Догшн шүрүн харал буулһгсн
Һурвн багштаһан әдлхн
Хурмстн теңгрин цааҗта харһна чи!
Үлдгсн терсин ахмд багш, чи
Омг седкл төрх угаһар
Үүдн овгин дарһ Даамлд
Өвдг сөгдн мөргҗ,
Бум җилин буруһан күләҗ,
Түмн җилин алв күләтхә, - гигснд,
Хаалһч дарһ босн,
Эзн богд Гесртән мөргәд,
Олгсд Бурхн Багшин хәәрн
Рид-сидин җиндмани аршанд күртҗ,
Зурһан зүүл әмтн бүкн бүкдәр
Нам-җим болн намшрн тәәвшрәд,
Нарни илчд күртҗ,
Нәәрлн амрн җирһв.
Арвн хорин үндсн тасрҗ,
Арвн цаһан буйн делгрв.
Цаһан сарин шинин негнд
Цадхлң байрин хүрм өңгрүләд,
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Әмтни цуста хамг әмтд
Эрүл эңк нас күртҗ,
Эсрн Хурмстн теңгрин евәл
Эзн Гесрин хәәрн кишгт күртх
Нәр даңһра өңгрүлнә гиҗ
Зар һарһҗ келгснд,
Замбутивин эзд цөмдән
Зарин йосар күрч иргснд,
Бурхн мөрлн җоладад,
Мәәдр бурхн мелән илтәд*,
Милә бурхн хәәр буулһад,
Сән һалвин миңһн бурхд
Сәкн әрмнлҗ әрүдәд,
Бузртгсн Бура хотд
Бурхни номлл буулһв гинә.
Эндкгин орнд
Эзн богддан киид босһв гинә.
Арвн хорин үндс таслгсн
Арвн үзгин Геср хан
Аавиннь сүмс хәәгсн
Айн замин тенүлчн йовхдан,
Ар хөөт зүгин
Арвн харин харалыг әрлһәд,
Хорта зурһан багшиг дарад,
Хурмстн хан
Аав, ээҗдән баралһгсн цагт:
- Мана отхн көвүни сүмсн
Һучн хойр җилд
Дунд Замбутивд айлн йовад,
Мана эн Деед Замбутивд
Һучн хойр җил
Нөөрсәд серв, - гиһәд,
Хүрм, нәр даңһра кегсәр
Хонгин зузан өдрин уданд
Хотл оларн җирһн суув гинә.
Арвн үзгин эзн Геср хан
Аавиннь сүмс хәәгсн бөлг төгсв.
Келгснь: Ховг Сәәрин Җа. Җууна.
Эмкдкгснь: Нө. Зөргт.
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5-гч халх

самун - саму, эвдрл, төвкнүн биш бәәдл
дарулҗ - дарҗ, даҗрҗ
гөрәсн эврә - эврә улс күртлән
дашурҗ - авлгдҗ
судрсн - ном тархагдсн
одсн җиг - одсн бәәҗ
зүгәс - үзгәс
тәәвң түвшн - төвкнүн
надд - нанд
лав - лавта
сермҗ - сагллһн
түвшдкх - тогтнулх
суухла чини - суухлачн
бүкн - цуһар
болхар - болснас иштә
ордн - орд; орд арш (ишкәһәр кесн)
надас - нанас
төмлх - йовулх

6-гч халх

хәмә бәәх буй - керг бәәх билә
һумдҗ - һундҗ
таанриг - тадниг
сандрн - адһн
маанрас - маднас
альв - олн
чиг - чигн
хәргс - күчтә
өгү - әрүн
җиңгәр - чиңнүрин кемҗән
оньт - онлдг (җилң)
үүнд - энүнд

7-гч халх

хоор - хооран
умад - омад
улсмудын - улсин
гедрг - гедргән
оодн - гөрәснә бәәдлтә бичкн зерлг аң
үүг - энүг
шившрҗ - цокҗ, догдлҗ
мошкад - мөрдәд
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8-гч халх

өөртгснәс - өөрдснәс
уда - дәкҗ
бичгә - бичә
гент - генткн

9-гч халх

бишкүрин - бүшкүрин
җур - му дүртә
ирмгтә - ирмәгтә

10-гч халх

чимәг - зәңгиг
геңгә - лам
барчд - зуурдын зовлң

11-гч халх

йовад өгв - йовад одв
әрә уурлад - уурлад болхий
меемә кехлә - көкән өгхлә

12-гч халх

урдар тоңшх - шулун чоңкх
хуң керә - чилм хар керә
тул - учрас

13-гч халх

чам хойриг - тадн хойриг
күлән таньл угаһар - гемшәлһинь бийдән авлго

14-гч халх

чохм - үнәртнь
шилтән - шалтан
тара - тәрә
хоюлаһинь - хойраһинь
орнд - ормд
тарачн - тәрәч

15-гч халх

хашлдҗ - шахлдҗ
әмдхин баргт - үкхин өмн
үүсв - үүдв

16-гч халх

селән - селгән

17-гч халх

мәәмәчн - хулд кедг улс
чинән - чиңгә

18-гч халх

хумкин - хумгин
хәмә уга - гем уга

19-гч халх

чигләд - үзгләд
селггән - селгнгән
көкг шовун - көкә шовун
мәәмә - хулд
яамн - орд; орд арш (чолуһар бәрсн, шил терзтә)
хә-сү гитл - түргн, на-ца гитл
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20 -гч халх

согтҗ авгснви - согтҗ одсмби
хольвлад - көлврүләд
һагцхн - һанцхн

21-гч халх

һәәһү - сән
аңчан - аңһучнран
экнрән - гергән

22-гч халх

шийани - района
сумни - селәнә
эмкдкгснь - барт белдснь
ГЕСР ХАН ХАТН ЗАЛГСН БӨЛГ

23-гч халх

анаҗ - геминь тәвҗ
даңһра - дуңһра болад суусн нәр
тө баргин - тө дүңгә
нискәд - нисүләд

24-гч халх

рид-сидәрн - илвәрн
түрглү - түргүр
мелрн - менрн
кервә - кемр
дәкҗ - дәкәд
тоһс - тоһстн
җиңсиг - залаг

25-гч халх

хорнд күрәд - хортаһар
зеер - зеерң
утгсн - уңһдасн
гилцҗ - гилдәд
таармар - тааста

26-гч халх

даадхад - даалһад
хамҗхла - ханьцхла
түүнтә - түүнлә
танг - кергго юм

27-гч халх

күүкчүд - күүкд
тараг - тарг
тараһинь - таргинь
ханьнр - ханьмуд
эрткн - эртәр
тарагтаһан - таргтаһан

28-гч халх

хоор эргәд - цааран хәләһәд
көл баранасн - барана нег өнцгәснь
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боол мухланрнь - зарцнрнь
чамсуд - тадн
сөөһүр - сөөдән
шееҗ бәрхәр - шеехәр
болуза - болвза
хамҗлцад - негдәд
көдсн - арсн
29-гч халх

күнс - күмс
эргәнәсн - эргндәсн
зүдкүлхлә - зүткүлхлә

31-гч халх

өрүн - өлн

32-гч халх

үнмшәд - иткәд
одуза - одвза
киилңгин - киилгин

33-гч халх

заалддг - зарһлнав
тоочҗ - келҗ
үүни - энүг
лустын - усн дотр бәәдг лууһин
бәәдлтә уна мөрдин

УУЛЫН ЧИНӘН БИЙТӘ
ХАР ЦООХР БАРСИГ ДАРГСН БӨЛГ
35-гч халх

дарлм - даҗрлһн
дергдән - эргндән (өөрән)
бәәһүләд - тогтаһад
амһулң - амулң
шиҗр - шар

36-гч халх

һовь - тегш һазрта
муҗ - регион, область
аҗ - җирһлтә
аашлҗ - заңган һарһҗ
үүтн - уутьхн

37-гч халх

тулһҗ - тулад
күркләд - күркрәд
әмтниг - әмтиг
хачн - җигтә

38-гч халх

үдә - үдин
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39-гч халх

туңһан - уха туңһаҗаһад

40-гч халх

ахмдыннь - ах улсиннь
әрвн - олн
дәкн - дәкҗ

41-гч халх

альвкн - байртаһар
эрдм-сурһл - эрдм-сурһуль
хорв - бүкл
хоцрл уга тоолн - күрх һазртан күрәд
хос - хойр
көвкгр - көвкһр
үрн - өрү

42-гч халх

мөрл - ховр, үнтә
һуйв - сурв

44-гч халх

тархҗ - тарад йовх
хурмхн зуурин - агчмин зуур

45-гч халх

чаңһл - чаңһатн
эркм - эркн

46-гч халх

шүүдрин - цегән
сугсрад - сегсрәд
үнт - үнтә

47-гч халх

элвкн - элкдҗ
җиңкн - йосн

48-гч халх

тольдад - хәләһәд

49-гч халх

хашад - шахад

50-гч халх

урньҗ - догшрҗ
гелмг - эс медсн болад
бардм - көөрсн
бачкнад - орклад

51-гч халх

эвү - йир

52-гч халх

хашгдад - шахгдад
атат - өшәтә
эзн медн - эзн болад

53-гч халх

хурш - бат
эдү баргин - иим чинән

54-гч халх

эмтрн - урсад
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КИТДИН ГҮМ ХААНИ ТӨРИГ
ТӨВКНҮЛГСН БӨЛГ
59-гч халх

таал - бурхн болх (өңгрх)
йоваһарн - йовн йовҗ
сууһаһарн - сун бәәҗ
босаһарн - босн бәәҗ
кевтәһәрн - кевтн бәәҗ
зөвч болгсн - селвлцә кесн
хагцулдг - хаһцулдг

60-гч халх

хошхнган - хошнган
төрсдг - керг
илтгсн - һарч ирсн

61-гч халх

чухл - чинртә
угтан - урднь
завар - завсрт
тухад - туст
негдүгәрт - негдвәр
хойрдуһарт - хойрдвар
зе заңһргнь - эв-арһнь

62-гч халх

гитл - болв
шарз - әркин нег зүүл
халтдан - хавтхдан
ярҗ - келҗ
халтасн - хавтхасн
бәәцәхлә - шинҗләд хәләхлә
харвтр - хар болсн
хашг - ухр
тиикдән - тиигхләрн

63-гч халх

бәркләд - бәәгәд

64-гч халх

тушаҗ - һартнь бәрүләд
үкдлиг - күшиг

66-гч халх

луустнь - элҗгн мөрн хойрас һарсн мал
өмчинь - зөөринь
аҗл - көдлмш

67-гч халх

өшкүләд - ишкүләд
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АРВН ХОЙР ТОЛҺАТА МАҢҺСИГ ДАРҖ,
ТҮМНҖИРҺЛ ХАТАН АВРГСН БӨЛГ
68-гч халх

сүв сүвләд - уха зүүһәд
хутһар - хутхлһ, хов зөөлһн

69-гч халх

харалын нүкн - харал тәвдг орм
чиләтә - чинәнь алдрсн
төлгч - белг бәрдг
тухад - төләд
лагшн - эрүл-менд

70-гч халх

дорд - дорк
өмкҗ - амндан зууһад

71-гч халх

даминь - нууцинь
улсин - нутгин
гендгснән - меклгдсән
дотно - дота

72-гч халх

кицәҗ - чирмәҗ

73-гч халх

бузр-буртг - бузр
дәәрн ору - дәврәд орн

74-гч халх

ухарҗ амҗл уга - ухаллго
һадцин - һатц бәәсн
мууҗрн - муурад
хот - бәәрн, бәәх һазр

75-гч халх

түнн - таш харңһуд

76-гч халх

цонҗ сарвчинь - терзинь

77-гч халх

һарцан - мел
дуурсч - нерән дуудулҗ
засл - ясл

78-гч халх

ирмгцән - ирм цацу
манҗ - далдад
дотнонь - дотрнь
дооһур - дораһур
үмдән - шалвран

79-гч халх

хөөш - хооран
боддгас - санхас
шунхарад - ховдглад

80-гч халх

һурвнд неҗәһәдәр - һурвна неҗәдтнь
лоңх - шил (сав)
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цух - тас улан
арваха - аралҗн
һурвулниг - һурвиг
81-гч халх

хөөшән - хооран
давлһан үүсәд - дольган һарад
үйрин - деврәд һарсн
амҗн - шулун гидгәр, түргәр

82-гч халх

зүүншән - зүн үзгүр
баруншан - барун үзгүр
гүлм - гөлм

84-гч халх

ШАРҺОЛЫН ЬУРВН ХААНИ БӨЛГ
85-гч халх

токгин - токугин
бөөч - бө күн
эркәр - учрар
бүсгә - гергн, күүкд күн

86-гч халх

неләд - нииләд

87-гч халх

түрәҗ - зовахнь
хүүтә - утхин гертә

88-гч халх

бултрад - алдрад

89-гч халх

таархуц - тааста
бәәцәһәд - шинҗләд
таармар - таардг
яглзад - холькад
үнркҗ - үнрчләд
һочһнртан - әм харулч улстан

90-гч халх

баашлдг - давад бәәдг

93-гч халх

баргцаҗ - медҗ
мәәхән - шатран
холхнас - холас
әмдхләрн - адһхларн
тарвһани - тарвлһна
утгдад - уңһдгдад

94-гч халх

хамһалулад - хамҗ авад
әмдҗ - әмсхҗ, адһҗ

95-гч халх

йискн - йисхн

101-гч халх

бүр болхан - тас

204

ЦӘӘЛҺВРТӘ ҮГМҮД

әрүдхәд - әрвсләд
угин әдл - өмнк кевтнь
102-гч халх

зулг - дееҗ

103-гч халх

дуург - зәңг
алцха - алцхатн

105-гч халх

хамхчвл - хамхлхла
унтаднь - унтсн кемднь

106-гч халх

сет - тесләд

АРВН ТАВН ТОЛҺАТА
АНДУЛМА МАҢҺСИГ ДОРАЦУЛГСН БӨЛГ
108-гч халх

батдхҗ - бат болһҗ

109-гч халх

суңһу - хол болсн
зөвәрдәд - хәрәд

110-гч халх

түг - то-томҗ

112-гч халх

рахун - арахан
мантулад - бүргүләд
хамрн - хамад

113-гч халх

дәклхднь - дәкн
хөн цаһан эмән - сидтә эдгәдг, әмдрүлдг эм

114-гч халх

тедкҗ - теткҗ

116-гч халх

доһлһад - доһлһулад

118-гч халх

мандх - цаг ирсн

ХӨРН ТАВН ТОЛҺАТА
ХОТХР ХАР МАҢҺСИГ ДАРГСН БӨЛГ
119-гч халх

шуухн - шиңгән
дууршулҗ - дуудулҗ
зөвлң зүдүр - зовлң-зүдү

120-гч халх

нивтлн - ивтлн

121-гч халх

будмр - будсн мет
тани - тана
умлһҗ - шатаҗ

122-гч халх
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123-гч халх

үцгрәд - бичкрәд
негкн - негхн

124-гч халх

өчгдр - өцклдүр
саңма - саңна

125-гч халх

дәклһнднь - дәкәд

126-гч халх

гимэр - болмар

127-гч халх

гешү сулрад - үй сулрад
бодл - ухан
богшрһ - богшурһа

128-гч халх

хаһсиг - өрәлинь
дүүләд - зүткәд
сермҗлий - саглый, саг бәй
эңсг - ө (чирәд түркдг ө)

129-гч халх

цовд хорхан - оңһдг хорхан
оркуза - орквза
танта - танла

131-гч халх

дуурлҗ - дүүрәлҗ
әкм дегә дүрәд - дәкәд дегә тәвәд

132-гч халх

шагшвл - шагшавд

ЛУВСҺ МАҢҺС ГЕСРИГ ЭЛҖГН БОЛҺГСН БӨЛГ
134-гч халх

цул - цевр
гев чиг - тиигвчн, тиим болвчн
һуйрнч - һууль һууһач
өвчтн олшрҗ - гемтә улс олн болҗ
өлн зөмг - өл тату
хорва - делкә

135-гч халх

бадьр - бадр
элҗгни көрг - зург
будң-күдң - будн-манн

136-гч халх
137-гч халх

диг таг - дигтә
илһм - йилһрсн

138-гч халх

төвләд - чикәр
кени - кенә

139-гч халх

түр - түрд

141-гч халх

гилтңнәд - гилвкәд
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142-гч халх

лаңнхнь - зөв сурхнь

143-гч халх

җуузан - хан, нойн улсиг ээмдәд зөөдг дамҗурһ

144-гч халх

һульр - һуйр

146-гч халх

үнән - энүгән

149-гч халх

әлк - альк

151-гч халх

андис - андсх

ЬУЧН ТАВН ТОЛҺАТА
ЬУДМ ХАР МАҢҺСИГ ДАРГСН БӨЛГ
155-гч халх

бөс - кенчр

156-гч халх

савсагсн - сарвасн
ухрхань - булңнь

159-гч халх

идәшлдг - идшлдг

160-гч халх

усни савдг - усна эзн
цөөлдҗ - цөлдҗ

ГЕСР ХАН ЭЭҖИННЬ СҮМСИГ
ТАМАС АВРГСН БӨЛГ
162-гч халх

олвгт - девскрт
хүүвә - хүмәд авв
шидмән - зер-зевән

163-гч халх

цөм - цугтан
цацрад - цацгдад
өшкләд - ишкләд
тедгәр - тер

164-гч халх

шаг-буг - шаг, бог
то-тоомш - то-томҗ

165-гч халх

огигтн - уурлтн
цацргт - цацгдсн

ГЕСР ХАН ААВИННЬ СҮМСИГ ХӘӘГСН БӨЛГ
166-гч халх

хәвсн хүвсәд - үүмәтә болад
харц - хар, эгл
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кетрҗ - адрад
хүүгн - чаңһар үләҗ
сүндрлҗ - дүңгәҗ
зәәдҗ - хол бәәҗ
нирвнд - сәәни орнд
арчн - арчад
167-гч халх

һоһдҗ - малтҗ торһад татх
бардуһин - әмнь һарсн, зуг сүмснь тамин орнд
күрәд уга бәәдл

168-гч халх

долан уда бәәцә - дола дәкҗ шалһад
оварлдн - цуглрад
савдг-шивдг - һазр-усна эзн
эмтрв - зовв
улдгсн - түрҗәсн
олгсд - олнд туслсн
әрмнәлүләд - әрүсләд, цеврләд

169-гч халх

даңшл - бурхн шаҗнла залһлдата үүлдвр
шагсвдар - шагшавдар

170-гч халх

дууран - дүүрән
өгүлрүн - келв
сүлднәд - адһад, босад, темтрәд

171-гч халх

үвдсин - илвин
седкүрин таркин - ухани экн

172-гч халх

бачу - йир
ке һулҗң - сәәхн заңта
хаанксин - хаана улсин

173-гч халх

сүрлг - сүртә
нуткинкс - нутгин улс

174-гч халх

дегдгсн - деегшән һарсн
ааш-баашта - дегәд даву заңта
канднынь - хамгин ончта

175-гч халх

арлҗачн - хулдач
ларз - заарта гөрәснә киисн дотр цуглрсн әвр
үнртә юмн
сөнәгчд - алачд
чиң үннч - үнн седклтә, нег седклтә

176-гч халх

далд - нуувч
автгдн - авлгдн
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178-гч халх

өөц сүв - өөдән селвг
Бура хотыг - Бура гидг балһсн
овгин - өвкин
сүлҗәг хөргләд - хәрлцәг зогсаһад
цулгсн - бәрәнд бәрсн

179-гч халх

зоос - үүрмг мөңгн
илн имрн - иләд, имрәд
цонҗ - чонҗ
туяа - герл
цүләни - бәрәнд бәәсн

180-гч халх

һурятҗ - ховдглҗ

181-гч халх

йоолҗ - «йо» гиҗ

182-гч халх

харьятулад - өгәд
бишрл - икәр күндлх
биир янтаһан - бичүрән
сарньн - тарад бутрсн

183-гч халх

түүлин - икәр
кизһарт - талд

184-гч халх

үүдгснви - муурсмби

185-гч халх

каамуд - әм сәкүлчнр
тегтртә - девсңтә
һучаһад өңгрү - һучнас үлү

186-гч халх

саламуд - салад (уулын амнд)

188-гч халх

кирсчгсәр - зогсаһад
маңзин хәәсн - ик хәәсн

189-гч халх

сүүдклин - үрәх
адл аһурсуд - аһурсн

190-гч халх

әрмнләд - әрүсләд
харьянд - хаҗуд

194-гч халх

амбнаснь - ээмәснь

196-гч халх

мелән илтәд - йөрәһәд
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