Осорин Утнасун

«Һәндг Алта тал» шүлгин туск шинҗлт
«Дун чикнә хуҗр хаңһана, шүлг чееҗин хуҗр хаңһадг» гиҗ кезəнə
цагт келчксн үг бәәдг. Чееҗин хуҗр хаңһамар гүн утх-учрта шүлгүд күүнə
җирһлд ухан билгин күртәмҗ өгдгнь лавта. Бичəчнр олн зүүлин үүдəврин
эв-арһ олзлад, келнә эрдмәрн болн урн зокъялын хурц хәләцәрн олн әмтнә
әмдрлин төриг үүдəвртəн үзүлдг болна. Тер дунд тууҗлгч седвтə шүлгүд
эврə онц чинр зүүнə. Бичəч күн болһна ухан седклд тодлгдсн тууҗин үнн
керг-үүл болн седклин уйдлһ урн зокъялын келнə билгин мергҗлəр урн
үүдəвр болҗ олна оньг авлхнь лавта. «Шүлгчин седклин уйдлһ болхла,
оңдан ямаран чигн төрлин үүдəврəс даву хурц, шулун, цальгм бəəдг» [1,
х. 414]. Тиим нег урн үүдəвр Чимəн Эрнцән бичсн «Һәндг Алта тал» шүлг
болхмн [2, х. 5].
Шинҗəнə өөрдин шүлгч Чимəн Эрнцә 1953 җилин һаха сарин 15-д
Байн-Һолын нутгт, Хеҗн районд Чимә гидг күүнә өрк-бүлд төрсмн. 1977
җил «Талын цецг» түрүн шүлгән барлулснас авн, «Цаһада өвгнәд», «Төрсг
бергн» шүлгүдәрн олн әмтнә оньг авлсмн. 1990 җил барлгдсн «Дегҗүн
нарна инәдн» нертә шүлгүдин хураңһуд үүдәврмүднь орсмн.
Чимəн Эрнцә «Һәндг Алта тал» шүлгəн 1986 җил бичҗ, «Дегҗүн нарна
инәдн» (1990) шүлгүдин хураңһуд орулҗ барлулсмн.
Шүлгч шүлгүдән «Һәндг Алта тал», «Элнцгинм һулмт хама бәәнә?»,
«Һарх нарна үзг», «Байрта, элг зүркнәнм тасрха» дөрвн әңгд хуваҗ тогтав.
Эн дөрвн әңг нег баг шүлгт тоолгдх болад, учр-утхарн хоорндан салҗ
болшго залһлгдна. Шүлгүдиг умшад шинҗлхлә, төрскн нутг-усндан болн
элгн-садн улстан еңсг уйдлһта болсн шүлгчин халуч седкл тодрха үзгдҗәнə.
Үг, мөр, бадг болһнд шүлгчин төрскнч седкл эргəсн деврсн усншң чееҗәс
деврн һарад, «алтн делкəн өр деер» үгәрн залһлдулн, нарт делкән цуг олн
əмтн тегш җирһлтә бәәх йоста гисн күсл, санан-седклән шүлгүдтән нәрнәр
тусхасн болҗана.
Чимəн Эрнцә шүлгүдəн үүдəхлəрн, нег цусн-махн болсн садн-төрл
улсин тууҗлгч чинртə үүл-кергиг шүлглəнə кев-янзар урнар бичхләрн,
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бадг болһна эклц болн сүл үгин даршлт таарулҗ бичсмн. Мөр болһна үгин
то теңцү. Еңсг сəəхн даршлһта, уңшсн күүнә чееҗд мөңкд үлдмәр сәәхн
шүлг бичҗ чадсмн. Тер төләд шүлгчин келнә эрдмин нуувчнь илдəн һарч,
нег цусн-махта элгн-садн улстан халуч седклтә бәәх хəəр седкләр дүүрң
шүлг тогтасн болна.
«Һәндг Алта тал» түрүн әңг шүлг арвн бадгас тогтҗ. Тер арвн бадгт
өөрд улс Хо Өрлгин дахуллһар Зүн-Һар нутгас нүүһəд, Иҗл Зəəд күрәд
бəəршсн йовдлын тускар бичгднә. Һурвн зун шаху җил болад, Увш хаана
дахуллһар, тедн хəрү Зүн-Һар тал нүүсн тууҗин үүл-керг нурһлгч төр болҗ
орсмн. Шүлгин тасрхаһас үзхлә:
«Нарн чигн əдл,
Сар чигн əдл.
Ниитин гиҗ бидн боддг,
Навч чигн əдл,
Цецг чигн əдл,
Цугнанинь гиҗ бидн сандг», – зурһан мөр бәәнә. Ниит олна төлə гисн
һол седв «бидн» үгәр үзүлҗәнә. Йиртмҗин үзгдл болн күүнә хоорндк
залһлдана йос учр «əдл» гисн үгин чинрәр дүңцүләд, «бидн» үглә залһв.
Арвн долан түмн күн халун əмəн һартан бəрҗ, тив һатлад нүүсн делкə
чочам ик нүүлһн мана тууҗд учрла гисн ашлгч утх-санан «Цугнанинь»
нег үг деер төвлрсмн. Болв даранднь иим бадг бəəнə:
Алтн делкə ууҗм бəəтл,
Альхн чинəн һазр
Биднд яһад эс олдна,
Биднд яһад эс күртнə, – бичəчин седклдк һундл «яһад эс» сурврт
тәвгднə. Иим бәәдлтә сурвр өгәд бичх шүлгин эв-арһ бәәсәр тууҗлгч чинр
багтасн уйдлһта седклин шүлг болҗ гиҗ үзҗ болна.
Урн зокъялын онлын хүвəс хəлəхнь, тууҗлгч шүлг гидгнь болхла,
давсн цагт болсн ик керг-үүләр седв болһҗ, түүгән урн зокъялын келнә
янзар урлҗ бичдг урн зокъялын төрл зүүл. Тернь тууҗин үнн болн урн
зокъялын үнниг хамцулад, шүлгин һол утх-санан тодрха болһхд түрүн
девсң болдг. Тиим чинртә тууҗлгч шүлгүд утхарн онц төр хаһлсн урн
үүдәврт тоолгдна. «Һәндг Алта тал» шүлг учр-утхарн өөрд улсин тууҗин
төрд шүлгчин оньг, седкл гүн нивтрснд бəəнə гиҗ келҗ болхмн.
«Элнцгинм һулмт хама бәәнә?» хойрдгч әңг шүлгиг шинҗлəд үзхлә,
төрскн нутгтан болсн халун седкл улм нег алхмд гүн таньгдна.
«Элгигм татсн
Элнцгинм һулмт
Өвкинм бүүр
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Хама бəəнə?
Хама бəəнə?
Сер-сер гисн салькта,
Бүр-бүр гисн хурта,
Ар Бумбин орна
Алтн һулмтнь
Хама бəəнə?
Хама бəəнə?» – гиҗ бичҗәнә.
Ар Бумбин орн, Алта сəəхн нутгтан тачасн седкл сурврар эклнə.
«Элнцгинм һулмт хама бәәнә?» сурвр шүлгт хөрн долан саамд тәвгдҗәнә.
Сурвр болһнд өөрд улсин сүүршҗ бәәсн нутг-усна (һазрин) нерн, өөрд
улсин заң-заңшалын бәәдл, санан-седклин өвәрц тусхагдснь шүлгин онц
шинҗ болв гиҗ үзҗ болна. Тодрхаһар келхд, өөрд улсин әмдрлин бəəдл
болн давсн цагин тууҗин йовдлиг сурвр залһад чадв гиҗ келх кергтә. Өөрд
улс нааран чигн, цааран чигн нүүҗ-нүүҗ йовад, «күүнә евәл хәәсн биш,
теднәс энрл хәәсн биш», – гиҗ келгднә. Деерән нойн уга, дергдән дәәсн
уга тәәвң төвшүн эврәнəннь өвкнрин бүүр, аавин һулмт, у өргн Ар Бумбин
орн өвсн-усн элвгтә, малын идг иктә белчәрән темцв гисн санаһан «Алта»
гисн негл үгәр судцн болһҗ келксн бәәнә.
«Шүлг болхла, оюна уяңһ болх учрас түүнә үүсл, хүврл, көгҗлин йовцас күн төрлктнә әәмг угсатна әдл биш әңг давхрһин күүнә седклин хүврл
көгҗлин түүкин ул мөриг олҗ үзҗ болна» – гиҗ нертә шүлгч Б. Бүрнбек
келсн орта болна [3, х. 10]. Тиим чигн учр деерәс түүкин ул мөриг шүлгин
утх-сананас медҗ болна. Дүңнхлд, «Элнцгинм һулмт хама бәәнә?» – гиҗ
хөрн долан саамд тәвсн сурврин ашд «Алта» болх хәрү болв.
«Һарх нарна үзг» һурвдгч әңг шүлг сурвр болн хәрү хойрар залһлдна.
Бүтцинь шинҗлхлә, бадг болһна чилгчд «тенд бәәнә» хойр мөр шүлг бадг
алслад, давтгдад, шүлгин рифм бүтәнә. Эннь хойрдгч әңг шүлгт тəвгдсн
«хама бəəнə?» сурврин хəрүг батлх гисн давтвр гиҗ тоолҗ болна. Сурвр
болһнд хəрүлт өгч таарулсн эв-арһ шүлгин кев-янзиг сәәхрүләд, улм лавта
иткүлх сидтә болһв. «Һарх нарна үзг» шүлгин әңг орн бәәриг заахд хойр
холванд ил, күчтә болһҗ чадсмн.
«Элнцгәсм кемтрсн
Алтн ясна келтркә
Моңһл келтн –
Тенд бәәнә!
Тенд бәәнә!
Эмгәс минь тасрсн
Алг махна тасрха
Моңһл келтн –
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Тенд бәәнә!
Тенд бәәнә!
Сүлдиг мандулҗ
Сүриг немгдүлсн
Моңһл һулмт –
Тенд бәәнә!
Тенд бәәнә!» – гиҗ шүлгин эклцин даршлһн болн шүлгин чилгчин
рифм хойр сәәнәр тохрлцад, еңсг уйдлһта шүлг бүтв. Нег үлү шүлгч седклин көдлгән, күсл эрмшлән йиртмҗин үзгдллә зергцүлн холвҗ, өөрд,
хальмг улсин салҗ нүүсн тууҗин үүл-кергиг келнә урн билгəр үзүлхин
төләд, дәкн-дәкн давтад зааҗ батлҗах шүлгин кев-янзиг шүлгч бийдән
шүүҗ авч гиҗ үнлх кергтə.
«Байрта, элг зүркнәнм тасрха» – ашлгч чинртә сүл шүлг. Һурвдгч
әңгд «Тенд бәәнә» гиҗ олн саамд давтгдсн моңһл һулмтнь «Һәндг Алта»
нутг болхнь чилгч шүлгт зааҗ һарһв. Элгн хәәртә тер «Һәндг Алта» нутгин
«цөлиһинь оч доланав, чолуһинь оч теврнəв» гисн иим керсү сәәхн, күчтә
үгмүдт шүлгчин бульглсн халун седкл шиңгсинь тодрха үзгднә. Ар Бумбин орн «Һәндг Алта» нутгтан тедү дүңгə ээлтә, төрскнч бəəсн шүлгчин
зүркнəннь шүлг, дуулх дун болҗ цуурадна. Иҗл һолын көвəд үлдсн элгнсадн улсин «уг седкл» урдын йөрəлəр учрх гисн зүркнə ицл үзүлгднə.
«Адуһан татсн зел, арман хурцлсн чолун, асаһан уһасн усн, ясан оршулсн шора» төрскн нутгтан нерлсн ямаран хурц, ямаран халун, ямаран
ке үгмүд! Нутгин заян сəкүсн, һал һулмт эзн бийлəнь бат залһлдата бəəхиг
эн шүлгəс ил медгднə.
«Лам ламин умшлһн әдл уга» гидгәр бичәч күн болһна урн үүдәвр
бас тус-тустан йилһəтə, өвəрцтə болдгнь ил. Нег седвиг әдл биш бичәч,
әдл биш келнә өвәрцәр бичдг йовдл олар харһна. Тер төләдән умшачнрт
әдл биш тодлвр, әдл биш тоолвр өгдг болна. Чимəн Эрнцәнə «Һәндг Алта
тал» шүлгт үзүлгддг «Алта» һазрин нерәр авад хәләхлә, өөрд улст болсн
тууҗин үүл-керг, сойл, җирһлин ут хаалһ нүднд делггднə.
«Байрта, элг зүркнәнм тасрха» шүлгт тууҗин һундлта йовдлас көлтә
болсн нег-негнәсн хол бәәһәд, тачал болсн тускар тодрха бичгдҗ. Иҗл
һолын көвәд үлдсн элгн-садндан сəн-сəəхн дембрлəр харһх болтха гисн
өлзә белг дурдҗана. Ицл мөрəдл хойран иргч үйнрт нәәлсн төр дам тәвгднә.
«Байрта, элг зүркнәнм тасрха» шүлгин негдгч бадгт орн бәәр болн
кенд нерәдҗ шүлглҗəхəн бичəч цəəлһəд өгнә.
Деер заагдсн дөрвн әңг шүлгүдəс үзхнь, эннь келлһн уга «Иҗл һолын»
көвәд тасрад үлдсн «элгн-садн» хальмгин ах-дүүнр болхнь тодрха. Залһад,
«мелтүлзүләд үлдсн» тер элгн-садн улс, давсн цагт (1771 җил) уульн һундҗ
салҗ ядсн седклин бәәдлтә зерглнә. Иҗл һолын «мелмлзн урссн» бәәдл
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бас дүңцүлгдәд, седклин онц темдгиг төләлүлсн мөн. Өөрд улсин тууҗас
хәләхлә, Өөрд улсин ик зунь 1771 җил Иҗл һолын эргнәс Увш хааһан дахад
урднь бәәҗәсн Зүнһар нутг үзг нүүҗ одсн болдг. Өдгә цагт Шинҗəңд болн
Хальмг Таңһчд өөрднр сүүршҗәнә. Нүүҗ йовсн тер цагин бәәдл шүлгчин
урн үүдәврт «Усн нүдләд бидн» (Шинҗәнд бәәсн элгн-садан зааҗана), «Уру
чирәләд» (Хальмгт бәәсн элгн-садан зааҗана) гиҗ шуд уяңһлҗ, ицл болн
һундлан шүлгәрн келҗ һарһснь темдгтә. «Тедн (хальмгуд)» менд күртхә
гиҗ зальврҗана. «Бидн (Шинҗәнә улс)» ардас мань күрәд ирх болву гиҗ
тачаҗ йовна. «Тедн» болн «биднә» зальврл, тачал болн ицлəр дүүрнə. Салҗ
одсн давсн цагин тууҗ, салу сүүгшҗәх цагин бәәдл болн харһх итклтә иргч
цагин йөрәл шүлгт зергдән бичгдсмн:
Эн төрлдән бидн
Эс харһҗ чадсн чигн
Ирх төрлдән лавта харһна.
Ирх төрлдән бидн эс харһхла,
Үрн-садарн лавта харһна.
Урдын тәвсн хөв-заяһарн
Уг седкләрн лавта харһна! – гиҗ «эн төрлдән», «ирх төрлдән», «үрнсадарн» болвчн «харһх» һанцхн уг седклин үгәрн итклән дурдҗ һарһв.
Хамг сүүлин эн «харһх» үг ашлгч чинртә болна. Өмн келгдсн дөрвн
әңг шүлгүдин урн санана дигнь һарһсн зәңглһн дүң болсмн. Зәңглһн үгән
бас «лавта» үгәр давтад батлчкв.
Күүнə җирһл гидг негл хəлəцəр нивт үзəд һарч болшго көл уга өргн
дала гиҗ үздг юмн болхла, урн үүдəвр тер далаһас урн сəəхнə үнн чинриг
хəəх көлгн болх йоста гиҗ таньҗ болна. Күүнə җирһл угаһар урн үүдəвр
бәәҗ чадшго. Урн үүдəврин эк булгнь күүнә җирһл болх йоста юмн.
Тиим йос учр «Өөрд моңһлын ода үйин урн зокъялын түүк» номд иигҗ
темдглгднә:
«Чимән Эрнцә шүлгүдəн үүдəхлəрн, үннə төлə гисн санан болн олнəмтнə соньрхлд зөрүлҗ бичнə. Һол утх-учрнь орн-нутг болн келн-улсин
хөв-заята нигт залһлдата болна. Шүлгч эврән олн əмтнə седклин үгиг зөргтə
келҗ һарһсн үүдəвр. Тер учрар Чимəн Эрнцән шүлглəнә иднь, олн-əмтн
зовх учрт зовад, байрлхин учрт байрлн, уралан йовхднь ура болад олна
дун болҗ чадсн бəəнə» [4, х. 208].
«Һәндг Алта тал», «Элнцгинм һулмт хама бәәнә?», «Һарх нарна
үзг», «Байрта, элг зүркнәнм тасрха» эн дөрвн әңг шүлгүд һол төрәрн хоорндан салшго нәрн залһлдата гиҗ үзх кергтә. Шүлгт бичгдсн һазр-орна
бәәршләр үзхлә, Иҗл һол болн Ил һолын хоорнд «Нааран шилҗҗ үзлә»,
«Цааран шилҗҗ үзлә» тууҗин һашудлта үүл-кергиг «нааран», «цааран»
гисн үгмүдәр орн-бәәриг зааһад үзүлв. Нүүсн, йовсн, салсн, үлдсн керг253

үүлиг «шилҗҗ» гисн нег үгәр медүлнә. Юн учрар эн мет үүлән үзҗ, «мод
дерлҗ, мокан җаҗлҗ», тив һатлад бәәсмб гихлә, «Әмдрхин төлә, оршхин
төлә, аглг (зәәтә) у һазриг, хәәһәд эс ирлү?» – гиҗ шүлглсмн. Шүлгч элгнсадн улсин хөв-җирһлд төрскнч седклән уусхаҗ, ишкә туурһтна әмдрлинь
нүүдлч бәәдлиг цәәлһсмн. Теднд у өргн малын идгтә һазр, төвкнүн җирһл
кергтә. Иим утх-санан седклин уйдлһ дахад һарна.
Нааран чигн, цааран чигн нүүснә ашд, «Алтн делкә у бәәтл, альхн
чинән һазр биднд яһад эс олдна? Биднд яһад эс күртнә?» – гиҗ малчнрин
седклин үг болн күсл эрмшл шүлгәр дамҗн үзүлгднә.
Дүңнхлə, өдгә цагин шүлгчнр келнә билг эрдмәрн болн урн зокъялын
хурц хәләцәрн олн зүүлин нәрн төрәр үүдәврмүдән бичдг. Шинҗәнә шүлгч
Чимән Эрнцә болхла, тууҗд учрсн төрәс седв авч, өөрднрин җирһл-бәәдлиг
шүлгтән хурц кевәр үзүләд, «алг махна тасрха, алтн ясна хуһрха» төрл улстан болсн төрскнч халун седклән шүлгтән тусхасмн. Еңсг уйдлһта шүлгин
эв-арһ олзлад, тууҗин үнн болн урн зокъялын келнә үнниг негдүлн, салҗ
тасрсн элгн-садн иҗлин хальмгудан шүлгүдтән орулҗ седклән илрүлсн
һол утх үзүлсн мөн. Тер учрар тууҗд болсн үүл-кергəс седв авсн тууҗлгч
чинр зүүсн, төвкнүн җирһл дурдсн еңсг уйдлһта үүдəвр болв гиҗ үнллт
өгч болна.
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