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ТУЛЫН ХҮҮ ТУЛБАГА 



Цэлэлзэн урсах элбэг уст мөрний нэгэн цүнхээлд бид хоёр гурван 
мянгуулаа түрс болон ирцгээсэн гэдэг. 

Нэг. Намайг Тулбага гэдэг
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Төд удалгүй байгалийн шалгарлаар нэг нь (аз байвал хоёул) л 
үлдэж, торнин бойжиж буй нь би юм. Аав ээж минь намайг ‘’Тулын 
хүү Тулбага’’ хэмээн өхөөрдөн дууддаг. 
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Усан цээлдээ эрх дураараа өсөн торниж буй надад 
олон найз бий. Өрвөгөр шөрвөгөр сахалтай, өнгө зүсээр 
жаахан базаахгүй, нэгэн найзыг маань Могой загас 
гэдэг.

Хоёр. Миний найзууд
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Илүү хөдөлгөөн хийх дургүй энэ найз минь заримдаа 
замаг дотор биеэ нуучихаар нь хэн ч олж хардаггүй юм. 
Иймээс би найзыгаа заримдаа ‘’Нуугдамхай найз’’ гэх 
нь ч бий.
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Сэрвээн дээрх сэлүүр нь солонгорон харагдах үзэсгэлэнт 
найзыг минь Хадран, харин хадрангаас арай биерхүү, хажуу 
хөрш амьдардаг бас нэг найзыг маань Зэвэг гэдэг. 
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Энэ хоёроос гадна эргэн тойронд минь эрээн алаг дунгууд, 
этгээд сонин дуутай бүлтгэр ногоон мэлхий, хүрэн бор хясаа, 
хааяа үзэгдээд алга болдог Халиу гэгч хөөрхөн амьтан гээд 
бид олуулаа. 
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Зэвэг, Хадран найзууд маань мөнгөлөг өехийгөө 
гялалзуулан усны мандал руу үсэрч наадах дуртай бол 
Могой загас найз минь ёроолын чулуу дэрлээд амарч 
унтах тун дуртай. 
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Усны ертөнцийн бид уйдах завгүй өдрийг өнгөрөөнө. Нааш цааш 
сүлжилдэн, наадаж тоглосоор үдэш болгоно. Нар жаргах үед манай 
найзууд бүр ч жаргалтай байдаг. Усны мандлаар бужигнах түм буман 
ялаа, шумуулаас түүртэлгүй үсэрч зооглосоор түнэр харанхуйтай 
залгана. 

Гурав. Бидний наадаан
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Дээшээ үсрэх дургүй Могой загас найз минь хөдөлгөөн удаан хөөрхөн 
дунгуудыг хошуугаараа түрж хөөн тэрүүхэндээ л дэггүйтнэ.
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Бидэнд бас нэг хөөрхөн наадаан бий. Хөвж яваа усны шувууд 
руу чимээгүй дөхөж очоод сүүлээрээ ‘’пүл пал’’ хийлгэн ус 
цалгиулахад л айсан шувууд далавчаа дэвэн агаар тэнгэрт 
хөөрөн нисэх нь зугаатай. Өд сөд нь гүйцэд ургаагүй өрвөгөр 
дэгдээхэйнүүд бүр хөөрхөн шүү. Үймж сандраад л. 
Өчүүхэн далавчаараа ус алгадаад л. Загас бид заримдаа 
ингэж л зугаацдаг юм даа.
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Тогтмол устай булан тохой бараадах дуртай, уриалгахан 
зантай Цурхай найзындаа бид зочлон очих дуртай. Тэр 
биднээс нэг насаар ах болохоор юм л бол “Ах нь тэгье, ах нь 
ингэе” гэнэ шүү дээ.

Дөрөв. Могой загасны хөг
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Цурхай бидэнд байнга сонин содон юм үзүүлэхийг хичээж 
байдаг юм. Нэг удаа бид нарт сонин юм үзүүлнэ гээд алсхан 
дагуулан явав. Дагуулж явсаар нэгэн газар ирсэн нь эрэг 
дээр том мод ус руу тонгойн ургасан байх ба аав, ээжийн 
хэлснээр ‘’Эвийн модны’’ дор дагуулан ирсэн юм гэнэ.
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Цурхай “Та нар тэвчээртэй 
хүлээж бай. Удахгүй гоё юм 
болно” гэв. Гэтэл нээрэн удсан 
ч үгүй нэгэн бөөрөнхий цагаан 
зүйл усруу пүл хийн унамагц 
мань цурхай хар хурдаараа очин 
хап хийн үмхлээ. 
Бид ч “Юу вэ? Юу байсан бэ?” 
гэлцэв. 
Цурхай “Шувууны өндөг. Амт 
гэж янзтай. Хүсвэл та нар ч гэсэн 
амталж болно шүү” гэв. 
Бид хэд ингэж шувууны өндөг 
гэж бөөрөнхий цагаан юм байдаг 
гэдгийг мэдэж авсан юм. 
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Нэг удаа Могой загас найз минь “Тэнд нэг бөөрөнхий цагаан юм 
байна. Яг өндөг мөндөө. Түрүүлж харснаараа би иднэ шүү” гээд очоод 
үмхсэн чинь яасан гээч. Цагаан чулуу үмхээд эрүү амаа золтой л 
гэмтээчихээгүй.
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Бид Цурхай найзынхаас буцаж явлаа. Хөнгөн биет Зэвэг, 
Хадран хоёр уснаас дээш хэр хол үсрэхээ гайхуулна. Үсрээд 
л, үсрээд л. Энэ хоёрыг ямар хөөрүү гэж бодно оо. Үсрэхээрээ 
мөрний усыг тэр чигт нь цалгиулах шиг л санагддаг юм. 

Тав. Сонихон, гоёхонтой учирсан минь

21



Нэг удаа Зэвэг найз маань ээлжит үсрэлтээ хийгээд бууж ирэхдээ нүд нь 
бүлтгэр дээрээ бүлтгэр болчихсон: “Тэнд маш гоё амьтныг харлаа” гэж 
дуу алдав. Хадран: “Юу вэ? Алив харъя!” гээд дээш үсэрснээ, “Нээрэн 
тийм байна. Ямар гоё өнгө зүстэй юм бэ! Юу гэдэг амьтан юм бол? 
Хэдүүлээ чимээгүй дөхье” гэв. 
Зэвэг: “Лав л бидний иддэг ялаа шумуултай зүйрлэх аргагүй амьтан 
байна. Та хоёрт яаж харуулах вэ? Өндөрт үсэрч чадахгүй ш дээ” гэж 
санаа зовнион хэлэв. 
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Хадран: “Юу хэлнэ вэ? Үсэрч байж л тэр амьтныг харна 
шүү дээ” гэлээ. Могой загас бид хоёр тэр гоё амьтныг 
харахын тулд үсрэх шаардлагатай болов.
Тэгээд бид хоёр ч хамаг хүчээрээ дээш үсрэв. Үзэгдэх 
төдийд нисээд алга болсон, эрээн цоохор далавчтай 
гоёхон, соньхон энэ амьтныг эрвээхэй гэдгийг тэгэхэд л 
би мэдэж авсан юм.
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Нэг удаа бид зугаалж явтал гэнэт Могой загас найз минь: 
“Тэрийг хараач ямар хөөрхөн жижигхэн бөмбөг вэ?” гэж дуу алдав. 
Зэвэг найз: “Хаана вэ?” гэхэд Могой загас: ”Тээр тэнд байгаа 
бөөрөнхийг харахгүй байна уу? Доод талд нь бас нэг гоё гялгар юм 
гялтганаж байна. Түрүүлж харснаараа бөмбөг минийх шүү” гэж дуу 
алдав.

Зургаа. Аюултай бөмбөг
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Хадран найз: “Нээрэн тийм байна. Гэхдээ Цурхайн анхааруулж 
байсан нэг юм санаанд орчихлоо. Дэгээ ч бил үү? Тэр биш үү?” гэж 
болгоомжлон асуув. Могой загас: “Биш дээ. Тэр чинь шал өөр юм 
байдаг юм. Би бол бөмбөгийг сайн мэднэ. Хүүхдүүд бөмбөгөө усанд 
унагачхаад авч байхыг эрэг орчмоос зөндөө харж байлаа. Би очоод 
аваад ирье!” хэмээн тэр зүг биднээс түрүүлэн ухас хийтэл гэнэт ус 
хүчтэй цалгилан Цурхай хүрч ирэв.
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“Энэ чинь загасны уурга, дэгээ шүү дээ! Дээр байгаа жижиг 
бөөрөнхий нь бөмбөг биш хөвүүр гэдэг юм. Дор нь гялалзаж 
гялтганаад байгаа нь дэгээ. Хүмүүс бидний сонирхлыг татах гэж 
зориуд бэлдсэн юм. Түүнийг үмхсэн нэг нь биднээс үүрд алга 
болно гэж мэдээрэй!” гэж хэллээ. Бид ч айсандаа аав, ээж рүүгээ 
яаран сэлүүрдсэн юм.
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Гялгар дэгээг гэнэдэж үмхэхээ шахсанаас хойш хэд хоногийн дараа 
билээ. Бид усны ёроолоор хөөцөлдөн тоглож яваад асар том загасыг 
олж харав. Уртаас урт биетэй, учиргүй том энэ загас урагшаа ч, хойшоо 
ч хаашаа ч хөдлөхгүй нэг байрандаа байгаад л байх нь сонин.

Долоо. Аварга биетээс айж зугтаав
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Хамгийн түрүүнд Хадран: “Танай аав ээжээс том биетэй 
юм гээч. Хэрвээ биднийг харвал хэдхэн сэлүүрдээд 
гүйцэж мэднэ. Хараагүй дээр нь шалавхан холдъё” гэхэд 
Зэвэг: “Яг зөв. Яаралтай зугтъя” гэв.
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Сүрлэг амьтнаас сүрдсэн бид 
зугтахаар яаран сэлүүрдтэл 
Цурхай найз хүрч ирээд:
“Бүү ай найзууд аа! Хилэм загас 
байна. Харахад сүрлэг биетэй ч 
хэнд ч гэм хор учруулж, хэнийг 
ч хазаж хөөхгүй. Хөдөлгөөн 
удаан болохоор биднийг 
хөөгөөд ч гүйцэхгүй” гэхэд нь 
бид тэр дорхноо л тайвшрав.
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Нэг удаа Цурхай бид хоёр явж байтал хаа нэгтэйгээс нэг хачин 
чимээ хадаад явчихлаа. Би ч айж сандрав. 
Цурхай: “Чи сандрах хэрэггүй. Моторт завь гэдэг юм. Ойртоод 
ирэхээр нь сайн хар. Араас нь уралдсан ч болно” гэв. 

Найм. Ёнгинуур дууттай уралдсан нь
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Би ч тэвчээртэй хүлээж байгаад ёнгинуур дуутыг дөхөөд ирмэгц 
нь араас нь дагаж хурдалсан ч ‘’Моторт завь’’ гэгч хормын дотор 
бараагүй алга болов. Цурхай том амаа ангайлган байдгаараа 
инээж намайг шоолов. 
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Мөрний эрэг дээр нэгэн мод бусдаасаа сондгойрон ус 
руу тонгойж ургасан байдаг гэж дээр дурдсан даа. 
Аав, ээжүүд энэ модыг ‘’Эвийн мод’’ гэдэг юм. Аргагүй 
шүү дээ. Асар олон шувууд ирж хаваржиж, зусаж, 
намаржаад хүйтрэхээс өмнө халуун орныг зорин 
нистлээ аж төрнө.

Ес. Эвийн мод 
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Модны үр жимсийг хүртэх гэж хэрэм, жирх бусад 
амьтад ч зорьж ирдэг. Олон амьтдын орон гэр болж, 
бас идэш хоол бэлэглэгч аварга том энэ модонд 
амьтан бүхэн хайртай.
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Нэг өдөр цахилгаан цахиж тэнгэр нижигнэж эхлэв. Голын ус ч 
халгилж, цалгиад нэг л биш. Байгалийн араншинтай олон удаа 
учирсан ээж минь ямар нэгэн зүйлд санаа зовсон шинжтэй.

Арав. Эвийн модоо аврав
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“Түргэхэн эндээс хөдөлцгөөе! Ямар нэг аюул тохиолдож мэднэ” 
хэмээн ээжийг хэлж дуусаагүй шахам байтал ус ‘’цүл пал’’ хийн 
цалгилж аварга мод усанд уналаа.
“Юу вэ!” гэж намайг сандран асуухад ээж: “Эвийн мод хүчтэй салхинд 
булгараад уначхав бололтой. Яасан ч урсгаж болохгүй. Тогтоох 
хэрэгтэй. Миний хүү найзуудаа дууд!” гэж хэлэв. Би найзуудаа, ээж 
аав, хөршүүдтэй нь хамт дуудлаа.
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Бид бүгд эвийн модыг урсгахгүй гэж энд тэндээс 
нь хамжиж байв. Ингэж тэмцэлдэж байтал 
хүмүүс ч ирж модыг оосорлон гаргасан юм. 
Энэ мод ганцхан биднийх ч биш бас хүмүүсийн 
шүтээн мод байж. Хүмүүс хоорондоо: “Энэ 
загаснууд ямар ухаантай, хөөрхөн юм бэ. Аварга 
модыг урсгаагүй тогтоож байж” гэж ярилцахад 
бид ихэд баярлаж билээ.
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Энэ явдлаас хойш хэдэн жил өнгөрлөө. Би өсөж томроод 
том Тул болов. Найзууд маань ч нас биед хүрлээ. Эвийн 
модны эргэн тойронд үр үндэс нь болсон олон жижиг модод 
зэрэгцэн ургажээ. 

Арван нэг. Хүмүүс та нартаа баярлалаа 
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Моддын дээгүүр шувууд жиргэн ниснэ. Хүмүүс Тул намайг, 
миний найзуудыг харж баясахаар эрэг дээр олуулаа ирэх 
боллоо. Гэхдээ тэднээс хэн нь ч бидний багадаа гэнэдэж үмхэх 
шахсан гялгар дэгээг шиддэггүй. 
Биднийг үргээдэггүй хүмүүс та нарт баярлалаа. Загас бид 
цэнгэг усандаа тайван, амгалан л байвал жаргалтай шүү дээ.
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