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Қарақалиақхалқыныц аўызеки көркем дөретпелери көп тараўлы. Соныц үлкен бир саласын
прозалық жанрлар қурайды. Халық прозасы жанрлары қурамында түп-тамыры дүньяўий
қэдириятлар менен ушласатуғын м иф лер, бөрттирмели ҳэм қыялый тоқымаларға қурылған
эпсаналар, даналық ой-пикирлердиқ түйини болған рэўият лар, аўызша гарийх хызметин
атқарып келген ацызлар, дәрекликәҳмийетке ий е аўызеки гүрриқлер, ата-тек шынжырласлығын
баянлаўшы ш еж ирелер, дилўар инсанлар тилинен дөрелген ш еш енлик сөзлер, күлкили исҳәрекетлерди сәўлелендириўши анекдот лар, тапқырлық пенен айтылған ж үйели сөзлер ҳәм
қыйсыны қыйыстырылған, жалықтырмайтуғын л а п л а р , инаным-исенимлер тийкарында
қәлиплескен ы ры м -т ы йы м лар бар болып, олар нешше әсирлер бойы халықтыц руўхый
талапларын қанаатландырып келди. Соньщ менен бирге, булар қатарынан гейде прозалық,
гейпара ҳалларда тутас поэзиялық үлгиде айтыла келип, адамньщ жақсы нийетинен, яки ғэзеп
туйғыларынан дөрейтуғын алгыслар ҳәм қаргыслар да орын алған.
Бул дөретпелердицбасым көпшилиги биринши мәртежеке-жекежанртүриндеусы көптомлыққа
енгизилмекте ҳәм олар ишки тематикасы бойынша системаластырылган ҳалда жиберилии
отыр. Усынылып отырған көптомлық тилшилер, әдебиятшылар, фольклортаныўшылар,
мәденияттаныўшылар ҳәм халық аўызеки дөретпелери менен қызығыўшы бәрше оқыўшылар
қатламынаарналғанболып.олжасларды ўатаншыллықруўхындатәрбиялаўға, кенжәмийетшилик
ўәкиллери арасында миллий қәдириятларымызды үгит-нәсиятлаўға ҳәм ен жайдырыўға хызмет
етеди.
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«Ҳәр қандай халы қ яки миллеттиқ
мәнаўиятын оныц тарийхынан, өш не тән
урп-әдет ҳәм дәстурлеринен, турмыслық
қәдириятларынан Сюлекҳалда көз алдымызга
келтирип болмайды. Бул багдарда, әлбетте,
м әна ўи й м и й р а с, м әдений байлықлар,
әййемги тарийхый естелвклер ец әҳмийепии
факторлардыц бири болып хызмет етеди».

ИСЛАМ КАРИМ ОВ
А Л ГЫ СӨ З
Қ арақалпақхалы қ прозасы көп т араўлы болы п, м ы цлаған ж ы ллар даўамында халқымыздыц
м иллий орт алы ғы ндағы руўхы й зәрүрликлерди қанаат ланды ры п кият ырған қздирият лардыц
бири. О л арды ц п ай д а бол ы ўы , қәл и п л еси ўи , д ө р ет и л и ў у с ы л л а р ы н ы ц р ә ц б эр е ц л и ги , бай
эст ет икалы қ ҳәм эт икал ы қ қунлы лы ғы , ол арды ц м азм ун ы н д а халы қт ы ц т арийхы й т урм ы с қэлпиниц ө зине ы лайы қ т әризде сәўлелениўи, м ил л ий т уйғы ларды ц ҳәм дәст үрий салтсананы ц, пикирлеў, ойлаў, баянл аў өзинш елигиниц т үрли қы рлары н т эм ийинлеўш и көркем
ф акт орлар илим ий көзқараст ан айры қш а қы зы ғы ўш ы лы қ пайда ет ет уғы нлы ғы сөзси з
Бул м эселениц эҳм ийет ин өз ўақт ы н д а т үсинип, у с ы бағдардағы изерт леўлерди баслап
берген Н .Дэўқараеө, Қ .Айы м бет ов, О.К ож уров ҳэм т .б. алы м лар қарақалпақ ф ольклоры ндағы
буры ннан үрдисли дэст үр болы п кият ы рған поэзия ж анрлары нан п розаж анрлары н ө з алдына
аж ырат ып алы ўға ҳәм оларға т ийисли илим ий бақ/шўлар ж үргизиўге қозғаў салды . Профессор
Қ Айы м бет овт ы ц 1920-30ж ы ллары ж эрияланған илим ий пикирлери сол дәўир көзқарасларына
ы лайы қж уўм ақласт ы ры лғанлы ғы айқы н. Себеби, бул бақлаўларды ц т үпм әнисинде қарақалпақ
хал ы қп р озасы т үрлериниц ҳэрқы йлы лы ғы н баҳал аўм ен ен бирге, оларды бир-биринен ажырат ып алы ў, ат ам алар т ацлаў зәрүрликлерин келт ирип ш ы ғарат уғы н т ийкарлар ж әмлескен.
Өт кен әсирдиц 40-50 ж ы лл ары на келип, қа р а қ а л п а қ ха л ы қ прозасы н т үрл ерге аж ы рат ы ў
мәселеси әдеўир кецейди. Халы қаўы зеки дөрет пелериниц үлгилери бойынша маглы ўмат лардыц
көплеп ж ы йналы ўы ҳэм и л им ий-т еориялы қэдебият ларды цж аца қэлиплесип кият ы рған илим ий орт алы ққа т арт ы лы ўы м енен ж ацаш а пикирлеў т енденциялары пайда болды. Х ал ы қ прозасы т уўралы ж үзеге келген пикирлер қарақалпақхалқы ны ц аўы зеки дэст үрий прозалы қж анрл ары н т үрл ерге аж ы рат ы ўды т ол ы қҳа лы нда ө з иш ине қам т ы м аса да. соцғы изерт леўлерди
дуры с ж о л ға бағдарлайт уғы н өзгеш еликлери м ен ен эҳм ийет л и екенлиги т ақы йық.
Қ арақалпақ ха л ы қ прозасы н ж ы йнаў, ж эр и я л а ў м аш қалал ары X IX эсирд иц соцы нда ҳэм
д ер л и к X X эси р даўам ы нда әм ел ге асы р ы л са д а , бул п р о ц есс X X әсирдиц 60-70 ж ы лл ар ы нда айры қш а ҳәўи ж алды . Бул д әўир де Ө збекист ан И л им л ер А кадем иясы Қарақалпақст ан
ф илиалы ны ц ж ум ы с баслаўы ҳэм он да арнаўлы қарақалпақ ф ольклоры бөлим иниц ашылыўы
у с ы ийгиликли ист иц бирқанш а ал ға илгерилеўине м үм кинш иликлер т уўғы зы п берди. Ж ы л сайын өт керилет уғы н ф ольклорлы қэкспедицияларда көп т араўл ы хал ы қаўы зеки дөрет пелери
қит арында қарақалпақхалы қ прозасы ны ц да ҳэрқы йлы үлгилери ж ы йы лы п, «Қарақалпақстан»
баспасы нда «Қ ар ақал пақхал ы қл еген д ал ар ы м енен анекдот лары » деген ат ам ада 1962-ж ылы
басы лы п шы қт ы. Кейин бул кит ап т олы қт ы ры лы п ҳ эм бирқанш а т ем ат икалы қ өзгерислер
киргизилген ҳал да , ар адан от ы з ж ы лды өт керип «Қ арақал пақ ацы злары , эпсаналары ҳәм
ш еш енлик сөзлери» деген ат пенен қайт а ж а р ы қ көр д и . Б ул басы лы м ларда қар ақал пақхал ы қ
прозасы ны ц айы ры м үлгилери т үрлергеаж ы рат ы лы п ж иберилгеним енен, елеспели дэреж еде
ж анрларды ц а р аласы ўҳала т л ары сезиледи. Буны ц баслы себеби, элбет т е, қар ақал пақхал ы қ
прозасы ж анрлары на ж ет ерл и ҳэм аны қ классиф икация исленбегенлигинде еди.
Қ а рақал п ақ ф ольклоры т үрл ерин кл ассиф икацияла ў, соны ц иш инде қар а қа л п а қ халы қ
прозасы ж ан рл ары н т ерм инли к ж ақ т а н аны қлаўда бел гил и и л и м и й нәт ийж елерге ерискен
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профессор Қ .М ақсет ов «М иф т ерм ини ҳәрқы йлы ш а, қәлеген оры нда қолланы п келеди. Қандай
да бир ҳәдден зы ят қы ялы й дөрет пел ерге д е м и ф деп айт ы ўш ы л ы қуш ы р асы п қалады » деген
дурыс т оқт ам ға келеди.
С.Баҳады рова өзиниц хал ы қ прозасы на арналған м ақаласы нда ол арды ц т ерм инлик ат ам алары н бел гил ей от ы ры п, ил им де ацы з, әпсан а, м и ф , л еген д а , бол м ы с, р әўи я т ҳәм т.б.
деген ат л ар м ен ен бер и л ет уғы н л ы ғы н а т оқт ап, « Б үги н ги күн ге д ей и н т ол ы қ т үр д е өз
изерт лениўин т аппаған, ж ән е сабақлы қларда, бағдарлам аларда, илим ий м ийнет лерде ел е
алж асықпы пикирлер м енен ж асап кият ы рған ж ан рл ар бар. Олар әпсан а, ацы з, л егенда, миф ,
халы қ гүррицлери» д еп ескерт ип өт еди ҳәм оларды изерт леўге бағдарлаўш ы пикирлер м енен
бирге, ха л ы қ прозасы ж анрлары аралары ндағы ө зине т ән өзгеш еликлерди дәл ҳәм а н ы қ ашып
бериўўазы йпилары н да белгилеп береди. Әлбет т е, ха л ы қ прозасы ж анрлары ны ц т ерм инлерин қәлиплест ириў, оларды ө з оры нлары нда пайдал аны ў м әсел еси у з а қ ўа қы т л а р д а н бери
т илге алы ны п кият ы рған, би ра қ ел еге ш екем т ийисли ж уўм ақларға ийе болм аған т аласлы т арт ы слы илим ий объект екенлигиниц өзи бул м әсел ен и үзил-кесил ш еш иў зәрүр л иги н келтирип ш ы ғарады. Егер м әселениц у с ы ж ағы н басш ы лы ққа алсақ, хал ы қ прозасы ж анрлары н
т әрт иплест ириўмаш қаласы , оларға ат т ацлаў, ж эм ийет ликорт алы қт ағы ат қарылат уғын
хы зм ет л ери н а н ы қ л а ў, к о м п о зи ц и я л ы қ д ү зи л и си н е и т и б а р б е р и ў , и д е я л ы қ б а ғд а р ы н а ,
көркем лик дэреж елерине ды ққат аўдар ы ў ж ум ы слары н т ут ас ҳалы нда эм ел ге асырғанда
ғана т ийисли ш еш им лерди т аба алы ўы м ы з м үм кин екенлиги көринеди. С о н ы ц у ш ы н да биз,
ец биринш и гезект е, ҳэрқандай ж ан рды ц өзине т эн өзгеш еликлерине ды ққат аўдары ўы м ы з
тийис. Оларды т ерецнен үй р е н и ў ҳәм ан ы қл а ў келеш ект еги ўа зы й п а л а р д ы ц бири болы п,
ҳәзирш е бизге м эл и м болған т ерм инлик ат ам аларды ц крит ерийлерин белгилеўди ҳәм халы қ
прозасы ж анрлары н қэлипке т үсириўди ө з ал ды м ы зғаўазы йпа ет ип қ о й д ы қ Б унда би зҳэр би р
ж анрдыц ат қарат уғы н хы зм ет и, о бъ ек т и ҳэм қаҳарм анлары , реаллы ққа қат насы , дүзилиси
ҳэм көркемлиги, и деялы қ бағдары сы яқлы бирқат ар эҳм ийет ли өзгеш еликлерге сүйенем из.
Мифлер ҳ э м миф лескен әпсаналар. М иф лер - қарақалпақ ха л ы қ прозасы қурамы ндағы
ец ески т үрлердиц бири. И нсан өзиниц ойлаў, пикир л еў қэбил ет л ер ин қэл и п л ест и ри ў ҳэм
ж ет и л и ст и р и ў ба р ы сы н д а өзи н қорш аған ор т ал ы ққа , д үн ья ға к ө зқа р а сл а р ы н бил дир иў
м ақсет ин де ҳэрқы йл ы т оқы м а сю ж ет лерди пайда ет кен. Тилсим ли сы р лар ға т олы ҳэм
т үсиниксиз бол м ы с адам ларды ойланы ўға, ол арды ц себеплерин билиўге ум т ы л д ы р ға н. Бул
дэўирлерде диний исенимлер ел е т олы қ кэлиплесе алм ай ат ы рғанлы қт ан, м иф лердиц м азмунлары көбинесе илаҳий күшлердиц қат насысыз, «сап» ҳалы нда баян ет илет уғынлы ғы даусы ннан
болса керек. М иф лердеги инсанларды ц қы зы ғы ўш ы лы қт алаплары н қанаат ланды ры ўш ы факторлар оларды ц себеплерин т үсиндириўзэрүрлигин келт ирип ш ы ғарған. Сол ай болса да, бизге
шекемж ет ип келген м иф лик т үсиниклердиц басы м бөлеги дерликдиний басламалардан ибарат
екенлигин қат ац есапқа ал ы ўы м ы з т ийис. Буны ц себеби, ҳәр қа н д а й дин ец биринш и нәўбет т е
халы қт ы ц санасы нда қэлиплескен р уўхы й ж ет искенликлерин, сезим -т уйғы лары ны ц ж ем ислерин өзине бойсы нды ры ўға ҳәрекет ет еди ҳэм солар арқалы үгит -нәсият ж ум ы слары ны ц
өнимлилигин, нэт ийж елигин т әм ийинлейди. Биз м э с е л е н и ц у сы т әрепин есапқа алған ҳалда
ҳэм ж ы йналған м ағлы ўм ат ларды ц көлемлерине, м азм унлары на т ийкарланы п, оларды ц ат амасын «М иф лер ҳ эм м иф лескен эпсаналар» деп белгилеўди м ақул көрдик.
М и ф л ер ҳ эм м и ф л е ск е н э п с а н а л а р д ы ц қ а ҳа р м а н л а р ы ж а р а т ы ўш ы л а р , ж а р а т ы ўш ы
қудайлар, әп са н а ўи й п ай ғам бар л ар , гей п а р а ға йры т эбийий күш л ер ғана болы ўы м үм кин.
Мифлердиц объект лери бизди қорш аған т әбият эл ем и - аспанны ц, асп а н денеш елериниц,
ж ердиц, ҳәрқы йлы т эбият ҳэдийсел ерин иц пайда бол ы ў себеплерин, т ириш илигим из уш ы н
зэрүрли болған ж анлы -ж ансы з ж арат ы лы ст ы ц (дарақ, көл, дәрья, т ециз, т аў, от, ҳаўа ҳэм
т.б.) пайда бол ы ў дәреклерин т үсиндириўи м ен ен аж ы ралы п т урады . М иф лердиц дэслепки
басқы ш ларыныц объект лери ант ропом орф лы қ өзгеш еликлери м ен ен д е көринеди. Онда Адам
Ата, Ҳаўа Ене, Н у ў ҳ эм Сүләйм ан пайғам барларм эдений қаҳарм анлар сы пат ы нда т ириш иликт и баслаўш ы лар, он ы қорғаўш ы лар ҳэм қэлиплест ириўш илер образлары нда көринеди.
Мифлердиц руўхы й орт алы ғы м ы здағы ўазы йпасы сол өзлери пайда бол ған дәўир т алаплары на ы л а й ы қҳэм белгили бир ж эм ийет л ик т эсирлердиц нэт ийж есинде пүт кил болм ы ст ы ц
ж арат ы лы с себеплерин т үсиндирип бериўден ибарат.
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М иф лер басы м көпш илиги қара сө з (проза) т уринде, ат қары ўш ы лары «ҳақы йқат » деп
тапқан, бөрт т ирм е сю ж ет лер ж әрдем инде образлары идеалласт ы ры лган гиперболизмлердиқ
ҳзм ф ант азиялы қ пикирлеўлердиқ эпикалы қ нәт ийж елерин ө з м азм унлары на ж әмлест иреди.
О ны ц идеялы қөзгеш еликлери, бул дүньяға келип ж а са ў несип ет кен адам ларды ц өзлери т ириш иликет ип ат ы рған болм ы ст ы ц сы рлары н билиў, оларды қәдирлеў, ҳүрм ет леў, ж ақсы менен
ж ам анды аж ы рат ы п үйрениў сы яқлы т үсиниклеринде айқы н көринеди.
Қ арақал пақ ха л ы қ м иф л ери ҳәм м иф лескен әпсаналары айт арлы қт ай д әреж еде көп емес.
О н ы қ т ийкарғы себеби, бур ы н ғы а ўқ а м л ы қ д әўи р д еги м и л л и й -р уўхы й м и й р а сл а р ға деген
қадағанлы қ, бийпәрўалы лы қ, ит ибарсы зл ы қ болды . Гейпаралар өзлериниц м ил лий-руўхы й
м ийраслары н «өт м иш т иц қалды ғы » деп баҳалаўға ш екем ж ет т и. Соны ц ақы бет индем иф лер
ө зўа қ т ы н д а ж ы йнал м ай қалды . Соған қарам аст ан, ҳэзи р биз ж эм лест ирип баспағаусы ны п
от ы рған м ат ериаллар Ө зР И А Қ Қ Б ф ундам ент ал кит апханасы нда сақлаўлы қолж азбалардан,
кит абый дэреклерден ҳәм қарақалпақхалы қаўы зеки дөрет пелерине қызығыўшы инталылардыц
берген дала ж азы ўлары м енен т олықт ы ры лды . Оларды паспорт изациялаўм әселесиндеҳәрбир
эпикалы қ м ағлы ўм ат т ы ц қолж азбалар ф онды ндағы сан көрсет киш ин ҳәм инвент арь санл ары н бериўди м а қ ул көрдик. Егер ким қайсы м ат ер иал м ен ен т олы қ т аны сқы сы келсе, усы
дэреклер арқалы оларды и зл е ў ҳ э м т а бы ў м үм кин ш иликл ер ине ийе.
Әпсаналар. Қ арақалпақ ха л ы қ прозасы ж анрлары ны ц иш инд е әпсаналар айры қш а оры н
ийелейди. Оларды ц пайда болыў, қэлиплесиў, раўаж ланы ў басқы ш лары т арийхы й-ж эмийет лик
т әсирлердиқ нәт ийж есинде эм е л ге асы ры лады . Я ғн ы й онда күнделикли т урм ы с м эселелери
баслы эҳм ийет ке ийе болады . М әселен, дүнья ж арат ы л ғаннан кейин оны қәлипке келт ириўш и
күш лердиқ, адам л арды қ күнкөрис ж ағдайлары н ж ақсы лаўға қарат ы лған образлар ҳаққы нда
сө з ет иледи. А т а-бабалары м ы з т ийкары нан ш ар ўа ш ы л ы қ дийқанш ы лы қ, өнерм ент ш илик,
балы қш ы лы қкэсиплери м енен ш уғы лланған. Усы кэсип-өнер ийелерине «т ийкар салған» ад ам л а р сол кэсипке берекет келт ирет уғы н пирлер сы пат ы нда эпсаналарды қ бас қаҳарманларына
айланады . Булардан т ы сқары , д и н и й ул а м а л а р д ы қ т ақ қал ар лы қкэр ам ат л ары н баянлаўш ы
м ағлы ўм ат лар да эп саналарды қ е қ салм ақлы эпикалы қ м ат ер иал л ар ы болы п т абы лады .
Ә псаналарды қ т ийкарғы ўа зы й п а сы - т арийхт а ж асап өт кен, яки ж асағаны биймэлим
болса да, болғандай ет ип т эрипленет уғы н, ха л ы қ сүйген қаҳарм анларды ардақлаў, улы ғлаў,
о л а р д ы қ кэр а м а т л ы ҳ әр ек е т л ер и н үл ги ет ип, эўл а д т а н -әўл а д қ а ж е т к ер и ўд е н ибарат .
Әпсаналар т әбият ы ж ағы нан қоспалы ж ан р, ол арды қм азм унл ары синкрет изм ге т олы болады. А йы ры м м иф л икобразл ар бираз ж ум сарт ы лған ҳалда эпсанаға өт еди, ал эпсана ҳеш қаш ан
да м и ф л и к сы пат ала алм айды . О ны қ есесине, ақы зл а р да эпсанаға айланы ўы м үм кин, бирақ
эпсана ақы з бола алм айды . Д ем е к , әпсан алар м и ф л ер м ен ен ақы злар орт асы нда қәлиплескен,
оларды қ сю ж ет лик, м от ивл ик элем ент лери м ен ен байы т ы лған, сон ы қ м ен ен бир қат арда,
өзи н ет ән ат қарат уғы н хы зм ет лерине, объект ине, қаҳарм анлары на, кө ркем л и кҳэм идеялы қ
дэреж елерине ийе ж ан р есапланады .
А т ы -ҳаўазасы әпсанаға айланған қаҳарм анлар: З эқ ги баба - қарам ал пири, Ў әйсил Қара т үйениқ пири, Ж ы лқы ш ы ат а -ж ы л қ ы пири, Ш опан ат а - қойды қ пири, Ш екш ек ат а - ж анлы қ
п и ри.Д ийқа н ат а - дийқанш ы л ы қпири, Д аўы т ат а - т ем ирш илер пири, Султ ан Үбби - суўды қ
пири, А йдар - сам алды қ пири, Н эйл еж баба - ш ы ғы рш ы лар пири, Қ ы ды р ат а (Ҳэзирет и Қызыр)
- ж ол аўш ы л а р пири, Ш аҳы м ардан - аш ы қл ар пири, со н д а й -а қ у л л ы т улғал ар сы йы нған,
ж урт ш ы лы қ т эн алған: Ж айы лхан, Қаўыс-Қы яс, Ары слан бап, Қ орасан баба, Ҳәзирет и Султан,
Ҳэким ат а ҳ эм т.б. қаҳарм анлар әўл адл ар санасы нда у з а қ ўа қ ы т л а р д а н бер и т әрипленип
кият ы рған ел-халы қт ы қ ғайбана м эдет керлери, кэм бил пирлери сы пат ы ндаул ы ғл анады .
М уқаддес Қ ураны К эр им н иқ сүрелеринен, аят лары нан оры н алған пайғам барлар - Йүсип,
Ибрайым, Исмайыл, Ийса, М ухам м едҳәм халиф алар - Омар, Оспан, Әлий сыяқлы қаҳарманлардық
эпикалы қобразл ары т ут асы м ен әпсаналы қсы пат қа ийе. Сондай-ақ, эпсаналарды қ қат арына
археологиялы қ т арийхы й оры нлар ҳаққы ндағы гүр риқл ер ди де ж ат қары ўы м ы з м үм кин.
Әпсаналарда аним ист лик, ф ет иш лик, м а ги я л ы қ исеним лер айры қш а ды ққат -ит ибарға
алынады. М ақсет и - ж әм ийет т иқ раўаж ланы ўы нда пирлердиқ, кэрам ат лы т улғаларды қ,
басқа да ғайры күш л ерге и йе субъект лердиқ «ғам қорш ы лы қ» орны н белгилеў.
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Ә псаналарды ц көркем л еўусы л л ар ы ха л ы қ прозасы т үринде образларды асы ра т әриплеў,
ф инт азиялы қ пикирлеўдиқ ҳақы йқат т үринде сүўрет лениўи м енен т ы ғы з байланы ст а әмелге
асырылады. А л идеясы ҳәрқандай кәрамат лы субъект лердиц адам ларға «пайдалы » т әреплерин
үгит -нәсият лаў, сол арқалы т урм ы с-т ириш иликм аш қалалары н ж үйлест ириў, лсэмийет т иц
раўиж ланы ўы н т әм ийинлеўге қарат ы лған болады.
Бул басы л ы м ға енгизилип от ы рған әпсан аларды қ т екст лери Ө зР ИА Қ Қ Б ф ундам ент ал
кит апхан асы ны қ қол ж а збал ар ф онды нан, буры н басы л ы п ш ы ққан ки т ап л ард ан , республ и к а л ы қ б а с п а с ө з б е т л е р и н д е ж э р и я л а н ғ а н м а т е р и а л л а р д а н ҳ эм ж е к е а в т о р л а р д ы қ
ж әриялаған кит аплары нан, ха л ы қ аўы зеки дөрет пелерин ж ы йнаўға қы зы ғы ўш ы оқы ўш ы ларды қ т оплаған м ағлы ўм ат лары нан алынды. Тағы бир ескерт е кет ет уғы н ж ағдай, Қарақалпақст аннан т ы сқары да ж асайт уғы н қарақалпақлар әп сан алар ы н ы қ буры н ж әрияланбаған
ж а қ а нусқал ары т арийхы й-м эден ий ө т м и ш и м и зге ҳүрм ет ж үзеси н ен т опл ам ға ж иберилип от ы р. Ә лбет т е, ҳәзирги күн де д е ха л қы м ы з ор т ал ы ғы н д а е л е ж ур т ш ы л ы ққа м әлим
болмаған эпсан а л ар көплеп уш ы р а са д ы . С о н ы қ у ш ы н да биз, әпсан аларға т ийисли барлы қ
м ағлы ўм ат ларды т аярланы п ат ы рған т омға т олы қ қоса а л д ы қ деген пикирлерден аўлақпыз.
I ийкарғы м ақсет им из ж әм и й ет л и к м үл к ке айланған, я ғн ы й кит апханам ы зды қ қолж азбалар
ф онды нда есапқа алы нған м ат ериал лар үст инде т екст ологиялы қ ж ум ы сл ар ислеўден ҳэм
оларды ж әриялаўдан ибарат болды.

Ақызлар. А қы злардағы сө з ет илет уғы н ўа қ ы я л а р , ҳэдийселер, образл ар дүркини т арийхы и т урм ы с п ен ен т ы ғы з байланы ст а болы п, т арийхы й ф акт лерге т ийкарланған болады.
А т қ а р а т уғы н ўа зы й п а сы бойы нш а қандай да бир болы п өт кен т ари й хы й ўақы я л ар ды , т урмыст а ж үз берипөт кен елеўли ҳэдийселерди, белгили адам лар ҳаққы ндағы , аны қгеограф иялы қ
оры нлар.уры ў, қэўим, хал ы қ ат ам алары т уўралы зэрүрли м ағлы ўм ат ларды эўладт ан-әўладқа
ж ет керип т урат уғын өзгеш еликлери м енен көринеди. А қ ы з ҳэрекет т еги ж ан р болғанлықт ан,
ол ж эм ииет лик орт алы қт ал аплары нан келип шы ғы п, ө зм азм ун л ар ы н а ҳэрқы йл ы дэўирлик
қат лам ларды қ ақы з ет иўге ы л ай ы қбо л ған кеш ирм елерин сиқдирип алады . А қ ы зд ы қ бас крит ерийи т иккелей т арийхы й-ж әм ийет лик ҳэм ҳақы йқы й т урм ы сл ы қ ўа қ ы я л а р д ы қ көркем
т үриндеги қы ялы й ф ант азиял ы қ т оқы м алар м енен байы т ы лғанлы ғы арқалы белгиленеди.
С о н ы қ уш ы н д а ол илим де «аўы зеки т арийх» т үринде пайдаланы лады . А қы зл а р д ы т арийхы й
т урм ы слы қ т эсирлер, руўхы й зэрүрликлер пайда ет еди. Оларды қ м азм унлары ндағы көркем
қосы лм алар сол т арийхы й ҳақы йқат лы қт ы т аст ы йы қлаўш ы хы зм ет ат қарады .
А қы зл а р қы сқа сю ж ет ли бир я м аса еки т арийхы й м ағлы ўм ат л арға бағдарланған болады . Д еген м ен ен , ў а қ ы я л ы ком позиц ия л ы қ т ут асл ы қла рдан қуралған, гипербол изм м енен
қанды ры лған м ет аф ора, т еқеў, эпит ет сы яқл ы кө ркем л еў қураллары м е н ен безелген кеқ
қам т ы м лы («Тум арис», «Ш ы рақ», «Ҳаяллар пат ш алы ғы ҳаққы нда а қы з», «Гүлдирсин»,« Ш ы м баи», «Д эўқара» ҳ эм т .б.) дөрет пелер д е а з емес. А қы зла рда т оқы м а сю ж ет лер эпсаналарға
қарағанда кем ирек қолланы лады ҳэм ф ант азиялы қпикирлердиқ өзинде де т арийхы й шынлыққа
бет буры ў т енденциясы сезилип т урады . Тийкары нан ақы злар т арийхы й т урм ы ст ы қ көркем
хал ы қл ы қ д өрет иўш илик усы л л а р м ен ен , т оқы м а сю ж ет лер ж эр дем инде де ҳәрқандай т ариихы и ф акт т и т аст ы йы қлаўға қарат ы лған өзгеш еликлеринен көринеди.
А қы зла рды қ идеясы ха л ы қ қаҳарм анлары ны қ үлгили ислерин, айры қш а хы зм ет лерин, белгили бир геогр аф иял ы қм экан л ар ат ам алары ны қ пайда б о л ы ў себеп л ер и н .уры ў. қэўим , хал ы қ
ат ам алары ны қ келип ш ы ғы ў дэреклерин көрсет иў м ен ен би р қат арда, оларды ҳүрм ет леў
арқалы м и л л и й санам ы зды қ өсип-ж ет илисиўин т эм ийнлеўден ибарат .
А қы зла рды қ басы м бөлеги қарақал пақ ха л ы қ прозасы ны қ басқа ж анрлары сы яқлы ф унд ам ен т а л к и т а п х а н а н ы қ қ о л ж а зб а л а р ф о н д ы н д а са қл а н а д ы . Н әўб е т т еги басы л ы м ды
т аярлаўда, бирин ш и гезект е, у с ы м ат ер иал л ар да н пайдаланы лды . А қ ы зл а р са н ж ағы нан
оғада көп болғанлы қт ан, оларды т екст ол огиял ы қт ал л аўға көбирек ит ибар берилди. Себеби
бул ж анр бойы нш а бирин-бири қайт алаўлар, м от ивл ескен т урақлы сю ж ет лердиқ ҳэрқы йлы
адам л арды қ а т л ары м е н ен ба й л а н ы сл ы сө з ет ил иўи, гей п а р а т екст л ер д еги сю ж ет лик
ш убалаққы лы қлар.ўақы яларды қ т ам ам ланбай қа л ы ўы я ки д уры с ш еш им т аба алмаўы , оғада
ж арамсыз т эриплеўлер ҳэм т .б. кем ш иликлер ақы зларды қ бир дүркинин қайт а қарап шығыўға
www.ziyouz.com kutubxonasi

т уўра келди. А қы зларды қ т әсирин, баҳалы лы ғы н арт т ы ры ў м ақсет ин де буры н ж ар ы қ көрген
кит аплардағы , ж урналлардағы , газет а бет лериндеги м ағлы ўм ат лар ж ы йналды ҳэм арнаўлы
дизим ге киргизилип, есапқа а л ы ў санлары м ен ен ж иберилди. У сы ж ан рға байланы слы ҳәзирги
инф ормат орлар т әрепинен ж ы йналған м ат ериаллар да қайт а исленип, т ийисли т алапларға
ы лайы қласт ы ры лы п ж иберилди.
Шежирелер. Ат а-бабалардьщ ө з изиндеги эўл адлары уш ы н қалды рған ец ҳасы л ат а м ийрас
м ү л к и - ш еж иреболы п т абы лады . Ш еж ирелерт ийкары нант урм ы слы қт алапларғабайланы сл ы болған зэрүрликлерден келип шыққан. Ҳ әрқандайхал ы қ, м ил лет ўэкилл ери, ҳэт т еуры ўлар,
т ийрелер өзлериниц ш ы ғы сы н, д әреклерин би л и ўге қы зы ғат уғы нлы ғы т эбийий кубы лы с. Усы
ҳақы йқат лы ққа сүйене от ырып, биз ш еж ирелердиц пайда бол ы ў дәр екл ер инузақ от м иш ке апары п т ақаўы м ы з м үм кин. Б и р а қ б и з ҳэзирш е қолы м ы зда б а р м ағлы ўм ат л ар м ен ен ш еклендик.
Қ а р а қ а л п а қ ш еж и р ел ер и н и ц қ а ҳа р м а н л а р ы әд е т т е А р ы ў х а н , А қ ш о л п а н , М а й қы бий,
Ж а й ы л қа н ҳ эм т .б. у р ы ўб а сы л а р , қэўи м ба сы л а р , у л ы с б а с ы л а р т ү р и н д е бел ги л и болған.
Ў а қт ы н д а ү л к е н -ү л к е н у р ы ў л ы қ б и р л есп ел ер д и п а й д а ет кен қ ы п ш а қ л а р , қо ц ы р а т л а р ,
м а ц ғ ы т л а р ҳ а қ к ы н д а д а ш е ж и р е л и к м а ғ л ы ў м а т л а р ж и й и у ш ы р а с а д ы . Ә си р е с е , ж е к е
уры ўл ард ы ц келип ш ы ғы ўы , ол арды ц ат ам алары ны ц пайда бол ы ў себепл ери (қыят , аш амайл ы , қолдаўлы , қэндекли, балғалы , қазаяқлы , т ийекли, т ерист ам ғалы ҳэм т .б.) т уўралы сөз
ет илет уғын гүррицлер мазмуны ж ағы нан да, саны ж ағы нан д ам ил лий орт алы ғымы зға кецнен
т аралы п кет кен. Ш еж ирелердиц т ийкарғы м ақсет и - ҳ эр ким өзиниц ким лердиц эўлады екенлигин билип ж үриўи ҳэм ат а-бабалары ны ц руўхлары н ардақлап, ол арды м ақт ан ы ш етиўинен
ибарат. А л ўа зы й п а сы - келеш ек әўл а д ўәк и л л ер и н ө з ат а т еги м ен ен т аны ст ы ры п барыў,
ш еж ире ш ы нж ы ры ны ц үзилип кет пеўин т эм ийинлеў.
Ш еж ирелер ж азба т үрде де, аўы зш а т үрде де, қосы қ қат арлары арқалы я м аса қара сөз
бенен де баян ет иледи. Оларды ц м азм уны т арийхы й д эрекл ерге т ийкарланады . Х ал ы қ шеж ирелеринде қаҳарм анды идеалласт ы ры ў т енденциясы басы м оры н ийелейди. Ш еж ирелерди
ж ы йнаўҳэм ж эриялаў, ө з алды на ж анр сыпат ы нда үйрениўм эселелери ел е кешеўиллеп киятыр.
Бердақт ыц белгили «Ш еж ире» дөрет песинен басқа хал ы қ ш еж ирелери (айырым кит аплардағы
үзинди м ағлы ўм ат ларды есапқа алм ағанда) ел е т ол ы қ ж эрияланбаған. Олар аз м уғдарда
бизиц кит апханам ы зды ц қол ж а збал ар ф онды нда арнаўлы и л и м ий-эм ел ий экспедициял ар
ўақт ы н д а ж ы йналған м ат ериал ларды ц аралары нда сақланады . Олар бир оры нға ж эм ленип,
инф орм ат орлардан алы нған соцғы м ағлы ўм ат лар м ен ен қоса бир қат ар т екст ологиялы қ
ж ум ы слардан кейин баспаға ж иберилди.
Рэўиятлар. Рэўият бизиц м ил л ий орт алы ғы м ы зда ел еге ш екем ж а н р сы пат ы нда өзиниц
илимий баҳасы н алмаған. Ол гә ацызға, гэ эпсанаға көш ип, т ек т ийисли ж еринде пайдаланыўға
болат уғы н ж эрдем ш и т ерм ин д эреж есинде ғана белгили. Б и р ақж ы й н ал ған м ат ериалларды
үйрениў нэт ийж елери оны белгили бир ж а н р т ерм ини сы пат ы нда қолланы ў м үм ки н екенлигин көрсет еди. Ә сиресе, ол арды ц м азм ун ы н д ағы м и л л ий-руўхы й т олғаны сл арға ж ақы н
болған үгит -нэсият лар ды ққат -ит ибарға ы лайы қ. Себеби аўы зеки дөрет пелердиц т ийкары нан «Рэўийлер р эўият қы лы п айт ы ўы нш а» деген сөз д избеклери м ен ен басланы ўы өт м иш т е
рәўият т ы айт ы ўш ы арнаўлы сөз ш еберлериниц болғанлы ғы н ҳэм олар ө з сөзлерин басқаларға
үлги, ақы л-нэсият сы пат ы нда баян ет кенлигин ацлат ады . Қ ала берсе, айы ры м сөзликлерде
рэўият лар нақыл, үлги сөз т үринде д е т үсиндирилген. Усы ларға т ийкарланып, м иллий аўызеки
прозалы қ дөрет пелерим изден оры н алған, ағла адам герш илик пазы йлет лерди улы ғлаўш ы ,
А н а Ў ат анды а р д а қл а ўға , а т а-ан а н ы ҳүр м е т л еўге, өн ер үйрен иўге, эд еп -и крам л ы л ы ққа,
ар-нам ы слы болы ўға, ден саўл ы қт ы ц қэдирин билиўге ҳэм т .б. бағдарлайт уғы н ҳикм ет л и
гүррицлерди т арийхы й дәст үрди сақлаған ҳалда «рәўият » деп ат аўды м ақул деп т апт ы қ
Рэўият м ил л ий хал ы қл ы қ прозам ы зда өзиниц ат қарат уғы н хы зм ет и бойы нш а адам ларды ақы лланды ры ўш ы , ар -н ам ы с т уйғы лары ны ц қэдирин т үсиндириўш и. ж ақсы ны ж аманнан аж ы рат ы ўға үйрет иўш и, адасқанл арды т үўры ж о л ға бағдарл аўш ы , у л ы ў м а , барл ы қ
ҳасы л паэы йлет лерди үгит -нэсият лаўўазы йп алар ы н эм е л ге асы рады . Рэўият лар т иккелей
ақы л-нэсият т үринде ай т ы л м а й м ы са л , т ы м сал т үри н д е аўы спалы м эн и д е д е берилиўи
м үм кин. О н да ўақы ял ард ы ц м а зм ун уш ы н зэрүрли эл ем ент лер т урақлы сақланады . Көбинесе
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т арийхт а бол ған ўақы я л ар д ы ц қарапайы м адам ларды ц я м аса эп и к а л ы қ қаҳарм анларды ц
ис-ҳәрекет леринен үлгилер м ы са л т үри н д е сө з ет иледи. Рәўият т екст леринде д иалоглар да
пайдаланы лады .
Рәўият т екст лери Ө зР ИА Қ Қ Б ф ундам ент ал кит апханасы ны ц қолж азбалар ф онды нда
сақлаўлы м ат ериаллардан сайлап алы нды . Буры н әпсаналарға, ацы зларға қосы лы п ж үрген
т екст лер р эўият ж ан ры на енгизилип, қайт а т икленди. Оларды т ол ы қт ы ры ўда Ш ы ғы с
ха л ы қл а р ы н ы ц кец т арал ған а қ ы л -н әси я т т и п и н д еги аўы зеки д ө р ет п ел ер и н и ц м и л л и й
м эд ен и й ор т ал ы ғы м ы зға үйл есим ли т әр еп л ери н е т ер ец ит ибар бер и л д и ҳ эм өзим издиц
арам ы зда айт ы лы п ж үр ген д и д а кт и ка л ы қ м а зм ун д а ғы т екст л ерд иц вар иант ла ры м илл и й руўхы й м үл ким из сы пат ы нда басы лы м ға ж иберилди. Рэўият ларды ж ы йнаўда айы ры м
авт орларды ц кит аплары ндағы ха л ы қа ўзы н а н ж азы п алы нған м ағлы ўм ат л ардан да пайдаланы лды . Сондай-ақ, рэўият л арға ы қлас қойған базы ақсақаллары м ы зды ц, аналары м ы зды ц
берген ж аца м ағлы ўм ат лары хал қы м ы зды ц т арийхы й т урм ы сы т ийкары нда қэлиплескен
дөрет пелер бол ға ны уш ы н ҳ эм бул ж анрды ц өм ирш ецлигин т аст ы йы қлаўш ы ф акт ирет инде
усы кит апқа енгизилди.
Ш е ш е н л и к сө зл ер . Халқы м ы зды цм эдений-психологиялы қ т урм ы слы қ келбет инбелгилейт уғы н өзгеш еликлериниц бири бизге ш екем ж ет ип келген ш еш енл иксөзл ери арқалы көринеди.
Ҳақыйқатында^ да, ат а-бабалары м ы зды ц ж асап өт кен т урм ы с орт алы ғы нда сөзге шешен,
ҳәзирж уўап, ойлаў, п и к и р л еў қэбил ет и а й р ы қш а адам л ар болған. Х а л ы қ ол а р д ы ц айт қан
сөзлерин үлги т ут ып, әўладт ан-эўладқа м и й р а с сыпат ы нда өт керип келген. М әселен.ўақт ы нда
ш еш енлиги м енен белгили болған А са н қайғы, Ж ийренш е, М өцке, М ам ан бий, Ереж еп т ент ек
ҳэм т.б. инсанларды ц ел-ж урт қа т аны м алы болы ўы ол арды ц сөз өнериндеги т апқы рлы ғы
м енен т үсиндириледи. Сол ай екен, ш еш енлик сөзлер т иккелей т арийхы й т улғаларды ц аты
м енен байланы слы болы п, т оқсан ойды ц т үйинин б и р сө з бенен ш еш ет уғы н ш еберлигин, дэл
м әўрит инде т аўы п айт ы лған сөзлериниц т ийим лилигин, т эсирш ецлигин, айы ры м даўлы.
бэсекили м аш қалаларға т өрели к ет иўдеги т апқы рлы ғы н, ақы ллы лы ғы н, у р ы с-қ а ғы с, даўж энж еллерди сапласт ы рат уғы н сөз қүдирет ин баян ет ет уғы н м и л л и й ой-пикирдиц ж емиси
болып т абылады. Ш еш енлик сөзлер адамларға күш ли эст ет икалы қ т әсир ж асайды , ой-өристи
кецейтиўге, қанаат ланы ўш ы лы қ сезим -т уйғы лары н қэлиплест ириўге ҳәм раўаж ланды ры ўға
хызмет етеди.
Ш еш енлик сөзлер ҳаққы ндағы м ат ериал лар т ийкары нан кит апхана қолж азбалар ф ондынан, халқы м ы з арасы нда ел еге д ейин айт ы лы п ж үрген м ағлы ўм ат лардан, баспасөз бет леринде ж әрияланған эпикалы қ д эреклерден алы нды . Соны ц м ен ен бир қат арда, республикадан т ы сқары да ж асаўш ы қарақалпақларды ц ш еш енлери, т уўы сқан халы қларды ц сө з өнери
уст алары ны ц өзара қат наслары т уўралы м ағлы ўм ат л ардан пайдаланы лды .
А ў ы з е к и г ү р р и ц л е р . Аўызеки гүрриц т үриндеги т екст лер буры нлы -соцлы ж анр сыпат ы нда
есапқа алы нбаған. Олар баспаға т ая рл а ў бары сы нда ө з алды на аж ы рат ы п алы нды . Себеби
аўызеки гүррицлер т урм ы слы қ зэрүрликлердиц дерлик барлы ғы н ө з м азм уны на қамт ы йды.
Онда бол ғанўақы ялар да, бол м а ға н ўа қ ы я л а р да баян т үри н д е бериледи. Тийкары нан, қандай
да бир әҳм ийет ли деп т абы лған ҳэдийселерди, ж е к е адам ларды ц гейпара өзгеш еликлерин,
географ иялы қ оры нларды ц ат ам алары н я м аса басқа да би р объ ект л ер ҳаққы нда т ек ғана
«анық» м ағлы ўм ат бериўш и ф ункцияға ийе. Ол м азм уны ж ағы нан ац ы зж анры на биразж ақы н
келеди. Бирақаўызеки гүррицлердефюнт азияҳәм арт ы қш а бөрт т ирмесюж ет леруш ы распайды.
Уақыяларды т аст ы йы қлаўш ы ф акт орлар ж үд э си й рекж ағда й л ар д а қолланы лады . Әсиресе,
бундай у с ы л гейпара ан ы қл ан ы ўы ш әрт бол ған ой-пикир л ерд иц м эн и л е р и н ш еш иўде ғана
пайдаланы лады . Қ а ндай ж ағдайда да аўы зеки гүррицлер ўа қ ы я н ы , ҳәдийсени я м аса белгили
оир о бъ ект т ицуцқы л -ш уцқы л ы н т үсиндирип бериўш и емес, ал хабарлаўш ы , сол ар ҳаққы нда
м ағлы ўм ат бериўш и ха р а кт ер ге и йе болады . Соны ц у ш ы н д а аўы зеки гүррицлер көбинесе биринш и бет т ен айт ы лады . Д еген м ен ен , ол арды ц м азм уны нда т үсиндириўш и ф акт орларды ц
оры н алы ўы н т эбийий ҳал ат деп бел гил еўим из зэрүр. Бирақ олар т ийкарғы эҳм ийет ке ийе
болм ай, аўы зеки гүррицлердеги ха ба р л а ўш ы ўа зы й п а н ы б а й ы т ы ў ҳэм р а ўаж л а н д ы р ы ўуш ы н
хызмет етеди. А ўы зеки гүррицлердиц басланы ўы нда ўақы я н ы ц қа й ж ер д е болғанлығы (қалай?),

www.ziyouz.com kutubxonasi

10

ўа қы т бирлиги (қаш а н?), ха ба р л а ў бары сы ндағы эпизодла р баянлаўлар. т амамланы ўы ндағы
әпиўайы ж уўм ақайры қш а дараланы п т урады . А ўы зеки гүрриқлер т екст лери т иикары нан ӨзР
ИА Қ Қ Б ф ундамент ал кит апханасы ньщ қолж азбалар ф онды нан, кит апларда ж әрияланған мат ериаллардан. инф орм ат орларды цбергенм ағлы ўм ат лары нан ал ы нды ҳэм т екст ологиялы қ
бақл аў ж ум ы слары нан кейин қайт а исленип. баспаға т аярланды . Олардьщ ҳәрқаисы сы оз
алды на инвент арь санлары на ийе.
„
.
А н е к д о т л а р ( к ү л д и р г и с ө з л е р ) . А н е к д о т - а й т ы ўш ы қ ә м т ы ц л а уш ы қа т н а сы н д а
айт ы лат уғы н, қы сқа қайы ры м лы . күлкили ж уўм ақлан ат уғы н аўы зш а ж анр. А т а-бабалары м ы з пүт кил өм ири даўам ы нда күлкили сөзлерди айт ы ўдан ҳәм т ьщ лаўдан ж алы қпаған.
Бул дэст үр ат адан-балаға өт ип, ел еге ш екем өзиниқ әхм ийет ин ж оғалт паған. А некдот лар
көбинесе адам лардьщ м инез-қулқы на. ис-хәрекет лерине, гейпара ер си қы лы қлары на баиланы слы сө з ет иледи. О л ар ж а й күлдирги (ю м ор) ҳәм ө т ки р ҳәзил (сат ира) т үринде әм елге
асы ры лады . Бираз халы қлардьщ анекдот лары көпш иликке белгили бир адам ньщ ат ы м енен
байланы слы болы п. оньщ ж үрген ж ери ойы н-күлки, ҳәзи л -д әл кек сөзлер арқалы т әрипленеди.
Қ арақалпақ халқы нда бундай қаҳарм ан Ө м ирбек л аққы ат ы м ен ен белгили. С о н д а и -а қ А лдар
көсе, Х ож а Н асы рат дин сы яқл ы күл ки ш еберл ерин иқ сөзл ери де хал қы м ы з орт алы ғы нда
кеқнен м әлим болған. А некдот лардьщ т ийкарғы дөрет иўш иси - х а л ы қ ал баслы объект и адам. М ақсет и - адам ларды сөз күши арқалы к үл д и р и ўм ен ен б и р қат арда, олардьщ өзин-өзи
қадағалаўға. сы нап-м инеўге, т эрбиялаўға бағдарлайт уғы н психологиялы қ им м унит ет лерин
күш ейт иўден ибарат . А некдот лар дүзилиси ж ағы нан ы лғы й диалоглардан т урады . Оғада аз
м уғдарда баянл аў т үриндеги күл кил иўақы ял ар да анекдот лар т опары на енгизилиўи мүмкин.
И деял ы қ ж ақ т а н ж әм и й ет л и к м эп л ер д и үгит -н эсия т л аўш ы м азм уиға ийе. А дам лардьщ
ийгиликли м ақсет л ерине ерисиўинде эст ет икал ы қ за ўы қ бағы ш лаўш ы өзгеш елиги айрықш а
баҳаланады .
< ч/г й ' ' )
_
,
А н ек д о т л а р х а л ы қ п р о за сы н ы ц үл ги л ер и ж эр и я л а н ға н ки т ап л ард а ө з а л д ы н а ж ан р
т үринде пайдаланы лған. Ол өз алды на оры с ҳэм басқа да қоцсы лас халы қпардьщ т иллерине
аўдарылып, бирнеш е м эрт е ж ары қкөрди. Соған қарам аст ан, ф ундам ент ал кит апханамыздыц
қолж азбалар ф онды нда ел еж ары ққа шы ғы ўы н күт ип ат ы рған м ағлы ўм ат лар огада көп. Биз
м эселениц у с ы т әрепине ды ққат аўдары п, оларды көпт ом лы ққа киргизиўди м ақул көр ик.
Әлбет т е, соцғы дәўирлерде республ икал ы қ баспасөз беф лерин де, ж урнсл л арда ж әрияланған
м ат ериаллар ҳэм инф орм ат орларды ц ж ацадан берген м ағлы ўм ат лары да ит ибардан шет т е қалм ады . Сол ай да болса, анекдот ларды ц бас-аяғы н т ол ы қт ы ры ў м үм кин емес. Себеби,
о л ҳәр екет т еги ж ан р сы пат ы нда м и л л и й -м эд е н и й орт ал ы ғы м ы зд ағы ор н ы н ҳеш қаш ан
ж оғалт пайды ҳэм дөреле береди.
V
Ж ү й е л и с ө з л е р ҳ ә м л а п л а р . Ж үйели сөзлер ат а-бабалары м ы зды ц сәй л еу м эд ен ият ы ж ет искенлигин, ой-пикир қәбилет иниц ж оқары дәреж есин көрсет еди. Бул ж анр да аўы зеки халы қ
прозасы ны ц ел е изерт леў объект ине айланбаған ж аца т үрлериниц бири. Оны ц қаҳарманлары
- ел арасы нда ат ы ш ы ққан, ж урт басқарған. бэсекил и м әсел ел ер ге т өрелик ет кен биилер,
бат ы рлар, қазы лар. ш айы рлар, ж ы раўлар, бақсы лар, әпиўайы пуқаралар. М азм уны ж ағы нан
а й т ы л ға н сөзге у т ы м л ы ж уўа п қа й т а р ы ўға қар ат ы л ған , адам н ы н о и л а ў ҳ эм пикирлеу
қэбилет иниц нэт ийж елерин сөз ет еди. Бул ж анрда сөзден сөз шы ғарып аит ы ўөнери, аитылған
сөздиц ж үйесин т аўып, оған н а қ ҳэм аны қ ж уўап қай т ар ы ў дэст үри т иккелеи басш ылы ққа
алы нады . Ж үйели сөзлердиц дүзилиси диалоглардан ибарат . А йы р ы м м ағлы ум ат т үриндеги
ж үйели сөзлер де өзиниц нақлығы, т азалы ғы , аны қлы ғы м ен ен аж ы ралы п т урады . Олар т у
т асы м ен ен эст ет икалы қ т әсирш ецликке ийе.
Ж үй ел и сөзл ер ар наўл ы ж ы й н ал м аған . Белгили ф ол ьк л о р ш ы алы м Қ .А иы м бет овт ы ц
«Ж үйели сөзлер» деген кит апш асы нан басқа м ат ериаллар ж о қ есабы . Бирақ кит апханамыздыц
қолж азбалар ф онды ндағы м ағлы ўм ат лар м ен ен т аны сы ў бары сы нда ҳәм базы бир информат орларды ц б ер ген м ат ериал лары т ийкары нда бул ж ан р т уўралы эдеўир т екст лер баспаға^
т аярланды . О л ар көбинесе зам анагөй т урм ы слы қ ф акт орлар м ен ен баиы т ылған. Тариихыи
эҳм ийет и бар ж үйели сөзлер оғада а зуш ы р а са д ы . Бул басы лы м ға лап сөзлерди д е киргизиуди
м ақул көрдик. Себеби ҳэрқандай айт ы лған л а п сө з ж үйели т ийкарға ийе болады . Соны цуш ы н
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да ол көпш илик т әрепинен л а п т үринде қабы л ет иледи. Л апла рды қ қаҳарм анлары әпиўайы
пуқаралар, т урм ы сл ы қ предм ет лер, белгили за т л ар ҳәм т.б. сол т әризли ж анлы -ж ансы з
буйымлар. Онда ўа қы я л а р баст а н-аяқ лап т үринде сүўрет ленеди. М ақсет и - адам ларға ой
салыў, дурыс пикирлеўдиц эҳм ийет ин дәлиллеў, дөгерегинде болы п ат ы рганўақы яларға исеним
т уйғы лары ны қ беккем лениўин т әм ийинлеў. Олар т ут асы м ен ен гиперболизм ге, ф ант азияга
оғада ба й болады . Л ап л а р т эсириндеҳа қы йқат лы қт ы ц қэдир-қы м бат ы баҳаланады . Л аплар
баспасөз бет л ерин де аз да болса ж эрияланы п кият ы рса да, арнаўлы т үрде ж ы йналм аған.
Соған қарам аст ан, хал ы қ п розасы ны қ белгили бир т үри сы пат ы нда қолда бар м ат ериаллар
томға ж иберилди.
Ы р ы м л а р ҳ э м т ы й ы м л а р . Қ а р а қ а л п а қ х а л ы қ п р о з а с ы н ы қ т а р и й х ы й б а сқ ы ш т а
қэлиплесиўин ҳ эм раўаж ланы ўы н т әм ийинлейт уғы н т ағы бир т урм ы сл ы қ ф акт ор - ат абабалары м ы зды қ өзлерине зы янлы деп т абы лған қэўип-қэт ерлердиқ ал ды н а л ы ў у ш ы н ислеген илаж лары т уўралы м ағлы ўм ат лар болы п т абы лады . О л а р у за қ ў а қ ы т л а р даўам ы нда
күнделикли т ириш илигим издиц т аяны ш ы сы пат ы нда бизиц эж дат л ары м ы зды қ т ы ны ш татыў, бийғам өм ир кеш и р и ўи уш ы н хы зм ет ет ип келген ҳ э м у с ы күн лерде д е ө з әҳм ийет ин
жоғалтпаған. Буны бизиқзам анласлары м ы з т әрепинен ж ы йналған ы ры м ларҳэм тыйымларға
байланы слы м ағлы ўм ат лар т ол ы қ т аст ы йы қлайды . Ҳақы йқат ы нда да, ы ры м лар ҳэм т ыйымларды ж эм ийет лик т эш иўиш лерим издиц бир бөлеги деп есаплаған менен, оларды халы қлы қ
дөрет пелер қат ары на қосы ў м эсел еси ш ы н м эн и си н де ит ибарға алы нбаған еди. Ҳ эзир болса,
қолда бар м ағл ы ўм ат л ары м ы зд ьщ сапалы лы ғы на ҳәм салм а қлы л ы ғы на сүй ен е от ы ры п,
оларды ха л ы қ дөрет пелериниц ҳақы йқы й үлгилери дэреж есинде т аны ўы м ы зға т ол ы қ имканият лар бар екенлигине ы қы рар болдық.
Ы ры млар ҳэм т ы йы м ларды ц ат қарат уғы н хы зм ет лери б и ри -би ри н еуқсас болғаны м енен,
олардыц арасында пар қ өзине т эн өзгеш еликлер бар. Мәселен, ы ры млар бәрқулла ж ақсы нийетлерди эм елге асы ры ўуш ы н пайдаланы лады . А л т ы йы м лар болса, адамларды ц зы ян-зэҳм ет т ен
сақланыўын, бәле-бэт ер, қәўип-қәт ердиц ал ды н а л ы ў кереклигин ескерт ип от ы рады . Соныц
уш ы н биз оларды еки үлкен т опарға бөлип, бир қэлипке келт ириўди м ақул т а п т ы қ Әлбет т е,
ат а-бабалары м ы здан м и й р а с болы п кият ы рған р уўхы й м үл к и м и з бизиц ҳэзи рги күнги т алаплары м ы зды қанаат ланды рм аўы м үм кин. Бирақ м әсел е он да ем ес, биз бэр қул л а ец биринш и
гезект е м ил лий-руўхы й саналы лы ғы м ы зды ж ет ил ист ириў ҳэм т ол ы қ т ы р ы ўуш ы н бизден
бурын ж асап өт кен эж дат л ары м ы зды ц м әд ен и й т урм ы с-т ириш ил ик дэст үрлерин т ерец
үйрениў арқалы өзим издиц зам анагөй т алаплары м ы зды қанаат ланды ры ў имканият лары на
ийе боламыз.
А л ғ ы с л а р ҳ ә м қ а р ғ ы с л а р . Қ а р а қ а л п а қ х а л қы н ы ц ө зи н е т ән ө згеш ел и к л ер и н и ц бири
олардыц күнделикли т урм ы сы м ы зда ел еге ш екем пайдаланы лы п ж үр ген алғы слары менен
қарғы слары нда көринеди. Булар т ут асы м ен ен иш ки р уўхы й п си хол о ги я л ы қ кеш ирм елерди сы рт қа ш ы ғар ы п, исл еген ж ақсы л ы ғы я м а са ж ам а н л ы ғы у ш ы н ш ер и ги н е ө з кеўилин
(м иннет дарш ы лы ғы н я к и ғэзебин) бил дир иў м ақсет и н де қолланы лады . Олар көбинесе қол
ж айы п, пәт ия бериў т үринде әм елге асы ры лады . Қ андай да бир өн ер үйрениўш и уст а зы н ан
пэт ия алм аст ан сол кэсипт иц наны н ж еўге бат ы на алмаған. А лы с сапарға ат ланғы сы келген
ж олаўш ы лар сол елдиц ж асүлкенлериниц пәт иясы н алы п ж олға ш ы ққан. Ҳ әр қанд ай мереке,
т ой-ж ыйын, ас-абат , л азы м лар пэт ия м ен ен басланы п, пәт ия м ен ен т ам ам ланған.
П эт ия ҳэр б и р ш а ц а р а қ ор т ал ы ғы н д а д а ор ы н л а н ы ўы ш эр т бо л ға н үр д и сл и д эст үр ге
айланған. Тилекке қарсы , бундай пэт ия т екст леринеўақт ы нда дуры слы кеўил бөлинбей, белгили себеплер м ен ен ды ққат т ан т ысқарыда қалы п қойғанлы ғы оғада өкиниш ли. Ол ҳәрекет т еги
ж анр т үри бол ғанл ы қт ан, он ы ел е д е болса ж ы йнаў, ж эр и ял а ў, и зерт л еў ж ум ы слары на
т арт ыўға м үм кинш иликл ер бар. П әт иялар (алғы слар) поэзия т үринде көбирекуш ы расады .
Сондай-ақ,уйқаслы проза т үринде д е кец т аралған. О ны ц авт оры ҳэр б и р пэт ия бериўш и адам
бола алады. С он да й -а қ қарғы слар да, т ерис пэт ия да қол ж а й ы ў ж ол ы м ен ен әм елге асы ры лады. З ейин ге қат т ы т ийген я м аса пэнт берген адам ларды қар ға ў т эсиринен психологиялы қ
кеш и р м е сы п а т ы н д а ҳ э р б и р а д а м ж е к е и м к а н и я т л а р ы н а , м и н е з-қ у л қ ы н а бай л ан ы сл ы
өзлериниц ғэзеп т уйғы лары н ж әрия ет и ўм үм ки н ш и л и кл ери н е ийе болған. А йы р ы м адам лар
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қаргы с чш еберлери» де болган. Олар қаргаса, т аслар т асқы н болы п, суўлар тер и с ағатуғы »
болган. Бунда сө зд ш , м аеиял ы қ қзсийет и басы м әқм ийет ке иие б ол ад ы . У лы ум а алғы ст а да,
қаргы ст а д а м а ги зм кэрам ат лы күш есабы нда т ән алы нган. Биз өзм ум кинш иликлерим изден
ш ы ға от ы ры п, оларды қолы м ы здан келгенинш е ж ы йнап. т екст ол агиялы қ бақл аул ар менен
басп ағаусы н ы ўд ы м акул деп есапяады қ.
У т ы ры кел ген д е еслет ип өт иўим из т ийис бол ған би р м әсел е, Бердақт ьщ «Ш еж ире си,
Ә ж иниязды ц «Д ем иш л ер» дөрет песи ат а-бабалары м ы зды ц өт м иш т еги т ариихы и турмысы
м енен байланы слы болганлы қт ан, ол ардан ш еж ирелик м агл ы ўм ат т үринде паидаланы лды
Биз бул т ом ларга т аярлаган ха л ы қ аўы зеки прозасы т екст лериниц к ө и ш и л и г и , ^ аз6ая°Р
ф онды нда сақлаўлы двреклерден алы нды қзм зам анласлары м ы зды ц
л ер и н и ц н әт и й ж еси н д е т оп л ан д ы . М әсел ен , «А у ы зек и гү р р и ц л ер » бобыиша МДошчарое,
Л Бреж епов, М .Теребаеа, А .Р ей и м о е. Ә .Ы ры сқулое. А .А сқа р а в. М .М здирэқим ов, КБа6ажанов;
П Т ацат аров, Т.Қудияров, Ж А м а н ба ев , Ш .Тилеўов, К .Қ ут лы м урат ое. П Үббиниязов, А.Мзт ов
Ә .Ж аббарбергенов. Ж .Сабы ров. М .Ә бдирам анов ҳзм т.б., «Анекдот лар,» боаь/нша ЖДш/иямв.
А .Қ аниязоа А .Д зўл ет о в, П .О ры н баее, Т.Опаев, К .И йсаев, С А б б а зо в . м * еРд и е° ’ Е
«А цы зл ар» бой ы н ш а: Ж .Р о зы м ов, А .П усы р м а н о в , М .Ж ум а м ур а т о в, Т Н а с ы Р ов- ™ “ * “ * ° *
И А хм ет ов.А Р ейим ов, «Рэўият лар»бойы нш а Ә.Әлимбет
Қ Д үр и м бет ов, М .Н урж анов. С.М ецлиева, «Ш еш енл иксөзл ер » бои ы н ш а: Ә.Қощ анов.Д.Қасымав,
«Ы ры м л ар ҳэм т ы йы м л ар» бойы нш а А .Ә бд иев, С .Ә м ир лан , Қ Т у р е к е е в .
бойы нш а С.Әм ирлан. Т.Еш назаров. К О м а р ова л а р т зрепинен ж ы инал ган т екс™ еР * ™ ° " '
корсет илген ж анкүйерлердиц қолж азбалар ф онды м ы зга т апсы рган м ат ериал лары халық
прозасы үлгилерин м а зм ун л ы қ ж ақт ан байы т ы ўга қайы рлы ж зр д ем л ер и н т иигиз6иТ ом л арды т аярлаўда Ө з Р ИА Қ Қ Б ф ун д а м ен т а л ки т а п ха н а сы н ы ц * ол ж а° б ™ ° Р * °
ды нда сақлаўлы Қ М зм бет н а за р ов, Т.Н ийвт уллаев, А К э р и м о в А Л и р н а за р о в ■ ^ У Р т ° ° ° евд
М .Н изам ат диноа, Ә.Алы м ов, П .Өт епов, Т.Бегж анов. О Д о сп а н ов. О .Саиы м бет ов. С Б ° * ° * » Р ов°
С.Бекназаров, Қосекеев, П.Ж аббарбергенов, О.Бекбаўлов, Д .Қ осы м ов. Ж .Хош ниязов. А.Бекимбетов
ХӘМ т.б. қолж азба м ағлы ўм ат лары нан пайдаланы лды .
„ Лпппя
А лга қойы лган ў а зы й п а л а р д ы зм ел ге асы р ы ўда қар а қа л п а қ х а л ы қ прозасы ны ц геипара
үл гил ериж әриял анганж зн еавт орлы қт агы к и т а п л а р д ы ц д а о р н ы е за л д ы н а .,Буганмшс^
пат ында Қ Айы м бет овт ы ц «Халы қданалы гы »,
«Қ убл а Аралбойы халықларыныц тарийхый ац ы зл а р ы » м и и н е т и н , К М а қ с е т о в т *‘ 1 „ ™

з^зыўларынаналынганмаглыўматларды,КМзмбетовтыц«Қарақалпақшежиреси»^абь,қ
Ә .П а х р а ^ и н 0в т ы ц « М эн и л и гзп л е р ҳ зм х а л ы қ зп са н а л а р ы » ,Г .Х о ж а н и я зо в ^ м О .Ю суп о ^ а р

ц

«Қ ар ақалпақст андағы м уқаддес оры нлар», Қ Қ унназаровт ы ц «Бесқала», М.Ж уманазарованыц
«Еш им ахун ҳзм оны ц үрим -пут ақл ар ы », А Д эўл е т м ур а т о в т ы ц « Х зр з а м а н гс '6иР заман‘ :
с о н д а й -а қ Т .Ж ум ам урат ов ж зр и я л а га н « Х а л ы қ ы ры м лары », С .Ә м ир л ан т зР епанен ж “ и
налы п баспадан ш ы ққан « Қ а р а қа л п а қ ха л ы қ эп сан а л ар ы » ки т оп ш а л ар ы ҳ эм т .б. баҳал
дэреклерди көрсет ип ет кен м ақул. Усы ны ц м енен бирге. ж эм ийет л ик б а с л а м а д а ^ Р екететиП
кият ы рган «Әм ир Е ди геса р а й ы »эт н о кэр ха н а сы хы зм ет к ер л ер и т зр еп и н ен жыин0Льт’ Си^
қолж азбалар ф онды м ы зга т апсы ры лган м ат ериал лар д а т ийисл и Р3У и ш т е ™
~
Қ о л ж а зба л а р д ы б а с п а га т а я р л а ўд а Ө зб ек и ст а н Р е с п у б л и к с с ы Илим лер'
Қ а рақи л п ақ гум анит ар илим лер илим -изер т л еў инст ит ут ы ны ц ил им ии хв'зм ет кеРя е Т о
ф ил ол огия илим лериниц кандидат лары АЛлышязов. ЖХошниязов
Г Н урат динова. С.Әм ирлан, А. И дрисов, А.Беким бет ов, П .Ө т ен и язое Г Б егм уРат 0в° ' * ° " П™ а
т ер операт орлары Б.Сейт бекова, Ш .Сайы м бет ов, А П ур х а н о в а , Р.Ю лдаш ева, А.Бекбергенова,
У М ам бет м ур ат овал ар қат наст ы.
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ӘУ1ЕМНИЦ ЖАРАТЫЛЫЎЫ
(Р-1298, №183811)
Висмиллаҳи раҳманир раҳим! Әмма, имам Жаафар Садықўә имам Ҳасан ибн Алий Разийаллаҳу
Анҳу андақ риўаят қылурларким, бир күни Расул әлайҳиссалам яранлары бирлән отырып ерди,
Жәбир ибн Абдуллаҳәл Ансарий сырттан кирип, сәлем берип, айтты:
- Я, Расулуллаҳ! Ҳақтаала ҳәмме афарийнәштан әўўәл қайсы нәрсени халқ қылды? Бизлерге баян қыльщ.
Анда Расули худа айттылар:
- Ҳәмме нәрседен әўўәл мениқ нурымды жаратты. 0л нур Ҳақтааланьщ бирлигине ўә
қүдирәтинә он екки мьщ йыл тамаша қылур ерди, ол заманлардағы бир йыл бу заманларньщ
мьщ йылына барабар турур. Андын сон Аллатаала ол нурды сәжда қылмаққа әмир етти. Ол
нур сәждадын башын көтермей йүз йыл йатты. Мундын соц тақсым етти Аллатаала ол нуры
Мууҳаммадни он ҳыссаға. Әўўелги ҳыссадын аршны йаратты, андын соцғы ҳыссадан қәләмни
йаратты, үшинши ҳыссадан лаўҳны йаратты, төртиншидән күрсини йаратты, бешиншидән
айны йаратты, алтыншыдан йулдызларны йаратты, йетиншидән пәриштәләрни яратты,
сегизләншидән күрсини йаратты, тоққызыншыдан мүҳминләрниц нурын йаратты, онланшыдан, Муҳаммад Мустафа Саллаллаху алайҳиссаламныц нурын йаратты.
Андын соц қәләмға фәрман болды:
- Бу лаўҳаға йазғыл! - деб.
Қэлэм не йазарын билмей, қырық йылғаша «У1а-илаҳа илла-лаҳ» деп тэкирарлады.
- Әй, бар Худая, не сөз йазайын, билмәсмән, - деди.
Андын соц Аллатаала ҳәйбат бирлә қәләмгә нэзэр қылды, нида келди:
- Я, қәләм, «Муҳаммадун Расуллулаҳ» деп йазғыл!
Қәлэм ол ҳәйбат нәзәрдин титреб. ушы шақ болды. Андын соц лаўҳаға «Мухаммадун
Расулуллаҳ» деген сөз йазылды. Әне, моллалар қәләмин шақ қылмағунча хат йаза билмәсләр.
Андын соц Аллатаала аршта он сәккиз мыц бурж бинә қылды. Ҳәр буржында он сәккиз мыц
рукн пайда қылды. Ҳэр рукнда он сәккиз мыц қэндил бинә қылды. Ҳэр қәндилдиц улуғлығы
андағ турур, йетти қатасманны бир қәндилге салсалар, шундағ болғайким, бир йүзүкни саҳраға
ташлағандек болғай.
Андын соц төрт фәриштәни халқ қылды, улуғлығы андағ турурким, башын көтәрсәләр, башлары арш аяқыда, аяқлары бейиштиц түбине тийипти.
Ҳақтааладан пәрман болды:
- Аршны көтәриц! -деген.
Булар ҳәршанд ҳәрекет қылды, лекин көтере билмеди, эжиз келди.
Ҳақтааладан илҳэм болды:
- Бу тасбиҳти оқыц! - деп.
- Субҳана зил мулки ўәл мәләкут субҳана зил иззати ўәл азамати ўәл қудрати ўәл жабарут
субҳанал маликил ҳаййиллазий ләйәмут суббухун худдусун раббул малаикатал ўәр-рух,
Бу тасбиҳниц бәрәкәтидән аршны көтэрдиләр. Андын соц аршны көтәриўши фәриштәләргә,
аршныц этираиындағы фәриштэләргә пәрман болды:
- Аршны таўап қылыцлар ўә мениц мөҳминләримни тилек қылыцлар!
Фэриштәләр аршны көтәриб, арш түбиндэ турыб, тилек тиледилер.
Андын соц түбиндә бир инжу йаратты, улуғлығы йетти йүз йыллық йол турур. Аны қызыл
яқут бирлә зийнәт берди.
Андын соц қәләмгә пэрман болды:
- Язғыл, бэндәләримниц ишлэрини әўўәлдән қыямәтгэча башына не келурин, не Қ1>1лурын.
Қәләм ләўҳил маҳфузға йазды:
Аўўәлдән та ақырғача болажақ ишлэрниц ҳәммәсин йазды.
Ләўҳил Маҳфуз өзинше пикир қылды: «Худацыц ҳәр не илими менде йазылды, мениц бирлә
барабар болды».
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Аллатааладан нида келди:
- Хаҳласам, барны йоқ қылурмен, йоқны бар қылурмен.
Соц арштан төмен бирлә инжү йаратты, улуғлығы йетти қат асмандан йүз шандан улуғырақ
турур. Әўуәл күрси болды, Ҳақтаала Қуръандан хабар берди, ол күрси астында бир яқут йаратты, улуғлығы беш йүз йыллық йол турур. Ҳақтаала ақа назар қылды, ол яқут суў болды. Андын
сон төрт шамал йаратты. Бири - баду була, бири - баду жунун, бири - баду саба, бири - баду шамал. Шамаллар есип, йер йүзин айналдырдылар. Андын сон отны йаратты. От суў йүзигә келди, дүт болды. Ол дүт йетти пара болды. Бир парасы күнүк болды, бири инжу болды, бири тамыр болды, бири мыс болды, бири күмүш болды, бири алтын болды, бири яқут болды, бири
көпикдин әўўәлги асман болды. Инжуден екинши асман болды, тамырдан үшинши асман болды, мыстан төртинши асман болды, гүмистен бесинши аспан болды, алтыннан алтыншы асман
болды, қызыл яқуттан жетинши асман болды.
Желге пәрман болды. Жел суў йүзине келди. Суў толқын бирлә көпик болды. Ҳақтаала
Жәбирайыл, Микайыл, Исрафыл, Әзирайылға пәрман қылды:
- Көпиктиц төрт гөшасын төртициз тутьщлар! - деп.
Булар көпикни тутып силкитдиләр, йер болды. Ол йернин әўўәлги орны ҳәлә ханайы Кәәба
турур.
Жәбр ибн Абдуллаҳ сорады:
- Я, Расуллаҳ көпик неден болды?
Расули Худа айтты:
- Көпик толқыннан болды.
Йәне сорады:
- Йер қарары неден болды?
Айтты:
г
- Гөҳиқаптан турур. Гөҳиқапньщ бийиклиги беш йүз йыллық кеқлиги екки мьщ йыллық йол
турур. Гөҳиқапньщ арқасында бир жәҳән бар турур, бир йери бар мүшкдин, бир йери кафурдин, бир йери бар алтындин, бир йери бар күмүшдин. Анда йетмиш мьщ туў әлам бар турур. Ҳәр
әламниқ түбинде йетмиш мын фәриштә бар. Алар Ҳақтааланыц фикриға машғул турур, ҳәмме
таат-ибадатта турур. Алар адамларны ўә шайтанларны билмәсләр. Алар бир дәм худадын ғапыл
болсалар, йанып, күл болып кетурләр.
Андын сон. ол тәрафларда бир йылан бар турур, аньщ узынлығы он екки мьщ айлық йол,
йуўанлығы беш йүз йыллық йол турур. Ўә яне ол тәрафларда бир балық бар турур, ол әламны
мисли түндек ҳалқадай орап алған.
Абдулла йәне с о р а д ы : ___________ ц _
\ \ ________________
- Я, Расулуллаҳ, йердин астында не турур?
Расули Худа айттылар:
- Бу йетти қат йер бир фәриштәнин башы бирлә көтәриб турур. Ол фәриштәнич улуғлығы
андағ болғайким, бир қолы күншығыста, ўә бир қолы күнбатышта турур. Йернин әтираплары ол
фәриштәнин екки қолында турур. Ўә ушбу фәриштәнин екки аяғы зумрад дегән ташньщ үстиндә
турур. Ол ташныц улуғлығы, йуўанлығы беш йүз йыллық йол турур. Ўә ол таш бир ҳөкизнин
арқасында турур. Ол ҳөкиздин шақлары бир саҳраныц үстиндә турур. Саҳра дегенимиз бир ташдур, улығлығы, қалыцлығы йетти қат асман ўә йетти қат йердек турур. Бу ташны бир балық
бойны бирлә көтәриб турур ўә арқасы йердән бош турур. Ол балық бир улуғ дәрья ишинде турур. 0л дәрьяныц асты шамал турур. Шамалны Қудайтаала өз қүдирәти бирлә сақлап турур. Та
билгейсән, әләмниц соцы ўә бинәси сол шамалдур. Бу дүньяны ақыры шамал қарап етер, - деди.
Йәне Абдулла сорады:
- Я, Расулуллаҳ йерниц астында не турур?
Расули Худа айтты:
- Бир ҳөкизниц үстинде турур. Ол ҳөкизниц қырық мыц башы, ҳәр башыныц арасы беш йүз
йыллық йол турур. Ўә ол ҳөкиз балық үстинде турур. Балық суўда турур, суў шамал үстинде турур, шамал қарацғылықүстинде турур, қарацғылықдозақ үстиндетурур, дозақсижжин үстинде
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турур. Сижжин худаныц қүдирәтиндә турур. Киши аны билмәсләр. Әмма ҳөкизниқ алдында бир
пешше халқтурур, ол ҳөкиз пешшеден қорқып, тебрәнә алмас.
Ҳәр асманньщ үстинде көп фәриштәләрни халқ қылғанлар. Ҳәммеси Худанық таатында, Худадан бир саат ғапыл болмас. Әўўәлги асманньщ фәриштәләри сәждада, екинши асманнық
фариштәләрирукудатурур.Әммаекиншиасманнықулуғфәриштәсиниқярымыныоттан.ярымыны қардан йаратып турур. Қар отны сөндирмәй турур. Үшинши асманньщ фәриштәләри қыямда,
төртинши асманньщ фәриштәләри қаадада. Ҳаслы кәлам, ҳәр асманнын фәриштәләриниқ тиллери арабийдур, лекин бир-бири бирлә сөзләшмәсләр. Дайым мулақаттасби:<дә турур, Худайтааланы дайым зикир етерлер, бир дәм Худадын ғапыл йүрмәсләр. Ўә периштелердиқ сүўрәтләри
түрлик-түрлик, базысы адам сүўрәтли, базысы ат, сығыр сүўрэтли, базыларь: бургут ўә арыслан
сүўрәтли, ўә йәне ҳәр сүўрәтләр ҳәр түрли шәкилге хаҳласа кирәрләр ўә йерниқ фәриштәләри
ҳәм шу мазкур сүўрәт ўажибләридә болур. Олар бир саат ибадаттан халы болып турмаслар. Әй,
Худайым, Сенгә ылайық ибадат қыла билмәдик, Ҳақтаала әләмни алты күнде йаратты. Егер
қәлесе, бир дәмдә халқ қылур ерди, сәбәб не болды? Алты күнде халық болды. Сәбәб ол ердиким, ҳәр бәндәләрим ҳәр ишни сабыр бирлә қылсынлар, ашықмасын. Ашықчақ шайтан пейлидур. Ўә йәнә, хошўақытлықньщ килти сабырлықдур.
Аллатаала шемби, екшемби күни йетти қат йерни, йетти қат асманны йаратты. Дүйшемби
күни айны, күнни, йулдызларны йаратты. Сийшемби күни йер йүзиндәги жәми жәниўарларны ўә
бейишниқ ишиндеги мақлуқларны ўә ҳаўаньщ қушларыны ўә асманньщ фәриштәләрини йаратты. Шәршемби күни дәрьяларны йаратты ўә суўларны ағызып рәўан қылды ўә йердән булақлар
шығарды, ўә дарақлар, гиялар шыгарды. Ҳәр мақлуқатларньщ рызқларын қысмат етип, тақцир
йаратты. Пийшемби күни беҳиш ишиндәги ҳүрләрни йаратты. Ол ҳүрләрни жума күни беҳиштен
шығарып йәне киргизип, беҳиш ишиндеги ҳәммә әжайыб ўә ғарайыб нәрселернин ҳәммәсин
көргизди. Ол ҳүрләрни беҳишдин хахдаса шықыб, хаҳласа киретуғын қылыб, яхшы нематлар бирлә беҳишдә тоқ қылды. Ўә жума күни ҳәммә жәҳанны араста қылды, Йерни ўә асманны бир қабатыньщ үстиндэ бир қабатыны қылды. Ўә ҳәммә мақлуқларны өз жайында қойды,
яғный асман мақлуқларын асманда, йер мақлуқларын йерде, ҳэр қайсысын өз жайында қойды.
Ҳәр мақлуқ өз жайында қарар таиты. Жума күни муннан соц ол дозақны йаратып, Мәликниц
пәрманында қылды. Ҳәр фэриштәниц сағында мьщ қолы, солында мьщ қолы, ҳәр қолында мьщ
бармағы бар еди, ҳэр бармақта мыц әждарҳа-йылан бар. Ҳәр йыланньщ улуғлығы йетмиш мьщ
йыллық йол турур. Ҳәр йыланньщ әтирапында йүз мьщ шаян бар. Егер шаян бир адамға зәҳәр
салса, ол йетмиш йыл беҳуш болур. Ҳәр фәриштәниц қолында бир отлығ амуд бар. Ол амудньщ
бирин бу дүньяга ташласалар, ўә дәў, пери, жэмики дүнья адамлары қыяметке шекем зор қылып
көтерселер, көтере билмес.
Бу фәриштәләргә әмир болды:
- Дозаққа кирицлер! - деп.
Периштелер қорқып кирә билмәдиләр. Жәбирайыл беҳиштен бир йүзүк шығарып, буларньщ
пешанасыға мөҳир басты. Ол йүзүктә «Лә илаҳа иллалла, Муҳаммадур Расулулла» йазылған еди.
Андын соц аларға дозақ кэр қылмады. Ҳәр бәндәниқ тилинде «Лә илаҳа иллалла, Муҳаммаду
Расулулла» болса, дозақ оты кәр қылмағай. Әмма, дозақ йетти табаб турур. Әўўәл жәҳәннем,
екинши лазақ үшинши қутайын, төртинши сақар, бешинши сайыр, алтыншыжаҳим ҳәм йеттинши ҳәўия. Әўўелги дозақта асый гүнакар мөҳминлер болар, екинши дозақта тарсаларньщ жайыдур, үшинши дозақ жөҳитлерниқ жайыдур, төртинши дозақ (сабиун деген) кәфирлерниц жайыдур, бешинши дозақ аташпараст кәфирларньщ жайыдур, алтыншы дозақ бутпараст кәфирлар
ўэ мүшрик болған кәфирлар жайыдур, йеттинши дозақ мунапықлардьщ жайыдур.
Оннан соц Ҳақтаала бир қушқа екки мьщ йыллықөмир берип йаратып турур. Бу дүнья йүзин
данайый арзанға толтырып, айтты:
- Бул дана сенин рысқьщ турур.
Қуш бир күнлерде дананьщ барлығын жеи әда қылды. Тек бир данасы қалды. Ол дәнди йүз
йыл бир қанатыньщ астында, йәне бир жүз йыл екинши қанатыныц астында қойды, йәне бир
йүз йыл арқасында қойды, йэне йүз йыл алдында қойды, йәне йүз йыл тишигә тишләб отырды,
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йәне йүз йыл сууын йутты, шул дананыц қуўатынан йәне йүз йыл арам алды. Андын сок аш болып, еллик мьщ йылдан соц ўәфат болды.
Андын сон йер йүзиндә йәне бир ат йаратты. Ол ат күндиз отлап йүрәр ерди, жәми йер
йүзиндәги отлар әда болып түгәнсә, енди не йермән деб, қайғыў бирлән арықлар еди, ол ҳәм еллик мьщ йылдан соқ ўафат болды.
Андын сон дүнья йүзиндә бир тахта таш йаратты. Ол таштан от шығарды. Ол оттан пәрийлерни
йаратты. Аларға пайғамбар йүбәрди. Алар пайғамбарны өлтирип, фасад ишләр қылды. Әлқысса,
жинләр дүньяда, йер йүзиндә мәкан туттылар ўә маишат еттиләр.
ӘЗӘЗҮЛ ҚЫССАСЫ
(Р-1298, №183811)
Ҳақтаала дозақтьщ Сижжин деген жайында екки сүўрэт йаратты. Бири - қуш сүўрәтиндә,
бири - кийиктин сүўрәтиндә. Бир рәўиятта - бири шаян сүўрәтиндә, бири жылан сүўрәтиндә.
Екеўи жуфт болдылар, алардан Әзәзүл пайда болды. Олар дозақта мьщ йыл ибадат қылды. Андын СОН дүнья йүзигә шықты. Йер йүзиндэги ҳәммә мақлуқлар ўә фэриштәләр тамашаға келдилер. Мьщ йыл ибадат қылды, йер йүзиндә сәжда қылмаған бир қарыш йери қалмады. Андын
сон аны Ҳақтаала асманға шығарды. Анда ҳәм мьщ йыл ибадат қылды. Әлқысса, ҳәр асманда
мьщ йыл ибадат қылды, ҳәр асманда илҳәми иләҳий бирлә илим оқыды, ҳәр асманда аньщ башы тиймәгән бир қарыш йер қалмады. Андын соқ тәўбәгә барды. Алты мьщ йыл башын сәждада
қойып, ҳажат тилеп айтты:
- Әй, Бар Худая! Мән» Ләўхул Маҳфузны көргизгил.
Исралылға пәрман болды, Ләўҳул Маҳфузны көрсеттилер, аныц ушунким, Исрапыл
әлайҳыссаламны Ләўҳул Маҳфузға хабардар етип қойыпдур. Ҳәр не ки. Ләўҳул Маҳфузда бар ишни билур эрди. Әлғәрез, Әзәзүл Ләўҳул Маҳфуздағы болажақ ишләрнин бәрисин көрди. Ҳәммә
ишләр Ләўҳил Маҳфузда хат болып жазылып турур. Шул хатлар ишинде бир хатны көрди. Хатта
айтылған сөзнин кәйфияты бу турур: «Бәндәләрим арасында бир бәнде болгай, ол он беш мьщ
да үш йүз жыл сәжда қылғай. Ақыры ҳәр сәжда қылғаны ушын дәргаҳындан қуўылып, мәржун
болғай. Атын Иблис дегейләр».
Әзәзүл ол хатны көрип, үш йүз йыл сәжда қылып, йығлап турды.
Нида келди:
- Я, Әзәзүл, бәндәси хожасыньщ пәрманын тутмаса, аны не қылмақ керек?
Әзәзүл айтты:
- Андағ бәндәнин сазасы - ләнет турур,
Нида келди:
- Хат йазып, мөҳир басғыл!
Әзәзүл хат йазды: «Андағ бәндә Иблис болғай» деп ҳэм оған мөҳир басты. Андын сон Ҳақтаала
Әзәзүлни беҳишке киргизип, гәзийнедар қылды. Бу арадан он беш мьщ да төрт йүз йыл өтти. Ол
заманларньщ бир күни бу заманларньщ йүз күни бирлә барабар турур.
Әзәзүл улуғ алым болдыким, бир күрси (тахт) үстинде отырып, периштелерге ўаз айтур еди.
Жәбирайыл, Микайыл, Әзирайыл, Исрапыл ўә йэне басқа периштелер күрси түбинде отырып,
дәрис оқып, ўаз ешитур ерди. Алар пикир етер ердиләр:
- Әгәр бизләрдән бир гүнаҳ сэдир болса, Әзәзүлни шэпийҳқылурмыз, - деб.
Күнлерден бир күни ол периштелердин көзи Ләўҳул Маҳфузға түшиб, ол хатны көрип,
йығлаштылар. Әзәзүл айттылар:
- Әй, периштелер, неушын йығларсызлар?
Булар айттылар:
- Йә, халыйфа! Йазыпдур, бизләрнин арамызда бир бендени шықарур дэргаҳыдан, бардут
маржун қылур.
Әзәзүл айтты:
- Аныцушын қорқманыз! Мен сизләрни тиләб алурмен.
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Периштелер шадыман болдылар.
Бир күни Әзәзүл арыз қылды:
- Әй, Бар Худая! Йер йүзиндәги пәрийләр пысқы фәсад нәсият ишләр қылдылар. Мецәләшкер
бериц! Аларны йер йүзидән көтэрэйин.
Ҳа1сгаала ақа йетмиш периште ҳәмраҳ қылды. Әзәзүл йер йүзигэ түшиб, нәрийләрни, инсужинслэрни қуўыи, оларды шөл-жәзийрә, тағлар арасына жиберди. Өзи көп периштелери бирлән
йер йүзиндә қалдылар.
Күнлерден бир күни Ҳақтааладан нидә келди:
- Эй, периштелер, топырақтан адам йаратып, йер йүзиндә халифа қылармен.
Периштелер айттылар:
- Кимге халифа қылурсен?
Ҳақтаала айтты:
- Енди сизлер ҳәр асман араларында боларсызлар. Анын ушынким, эжийнэләрдән соқғы
йердә мәскан тутқан периштелер эрди.
Периштелер айттылар:
- Ол адам ҳәм пәрийлэрдек, ягный жинләрдек фәсад ўэ масият ишлер қылурлар, хуны наҳақ
қылурлар, ўә бизләр тасбиҳ сәна айтып, сениц ҳәмдине машғул болып, бизлер халифалыққа
ылайықўэ әўла едик.
Ҳақтаала айтты:
- Ол нәрселерни мен билурмен, сизләр билмәссизләр. Ҳала, мен сизләрниц арацызда Иблис
бар, аны ҳәм билермен, сизлэр билурмисиз? Адамларныц ҳикмәтин мен билурмен,ўә акыбетиндеҳэр адамньщболажақишлэриўә раҳату, азабу меҳнәтдән.Ўә йэне ИблисницАдам пайғамбарға
ўасўаса ишләри бар, ўә муннан ғайры ҳәр не болажақ ишләрниц бәрисин мен билурмен, сизләр
билмәссизлэр, - деди.
Әзәзүл аййтты:
- Әй, Бар Худая! Әгәр ол Иблис бу иериштелернин тайыпасыдан болса, бу периштелерди ол
Иблис болмақтан аман бергил!
Ҳақтааладан нидә келди:
- Бердим! - деп.
Периштелер шадыман болдылар. Әзәзүл периштелерни тилеп, өзин тилемеди. Аньщ ушынким. киши дуўа қылса, әўўэл өзин тилемек керек, андын сон ата-анасын, башқа мөҳминлерни тилесин.

МУХАММЕД ПАЙҒАМБАРДЬЩ АРШ ҚА БАРЫЎЫ
(Р-539, № 176382)
Бул түн тас түнек болып, дүнья жүзинде тынышлық болған. Ҳайўанлар да тым-тырыс, ҳәгге
аққан суў, самалдьщ да сести еситилмеген. Бул түн таўықлар да шақырмаған, ийтлер де үрмеген
екен дейди.
Жэбирайыл периште сонда атты пайғамбарга береди. Бул бирақ жәниўарға усамайды екен.
Бети адамға уқсас, көзлери жулдыздай жанып турған, күндей жарқыраган қанаты болған екен.
Мухаммед атқа минбекши болғанда, аты мингизбепти. Сонда Жәбирайыл периште атқа:
- Саған усы ўақытқа шекем тири бенде минген емес, сен Ауматааланьщ суйикли пайғамбарын
мингизиўиц керек. Бул Адам ата әўладларыньщуллысы, пайғамбарлығын тастыйықлаўшы мөр
тақбасы бар, бирде-бир бенде оньщ ғамқорлығысыз жәнетке кире алмайды. Бул пайгамбар
Алланьщ жибергени, - депти.
Сонда ат пайғамбарды мингизип көкке көтерилген екен. Мухаммед пайғамбар жерден көкке
көтерилгенде Жәбирайыл периште оны қайтадан жерге түсирипти. Оған еки рэкэт намаз
оқытыпты. Пайгамбарымыз оньщ себебин сорағанда:
- Бул жер Аллатааланьщ Муўса пайгамбар менен жолыққан жери, - депти.
2
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Соннан кейин және атқа минип, көкке кетериледи. Аз ўақыттан кейин Жәбирайыл периште
Мухаммедти тоқтатып, қайтадан жерге түсиреди ҳәм оған еки рәкәт намазын оқытыпты. Себебин сорағанда:
- Бул муқаддес жер, бунда ҳәзирети Мәрямнан Иса пайғамбар дүньяға келген, - депти.
Соннан кейин Мухаммед пайғамбар және аспанға көтериледи. Ушып баратырса, оқтәрептен
оған:
- Мен сеникимен, сөйлесип қалайын, сениқ садық бендецмен, - деген даўыс еситиледи.
Бирақ ат тоқтамайды, Мухаммед те қарамайды. Себеби оны қүдирети күшли Алланыц өзи
тоқтата алар еди. Аздан кейин Мухаммедке шеп тәрептен де сондай даўыс еситиледи, оған
да қарамайды. Соннан кейин алдынан дүньяныц ец ҳасыл липасларын кийген ҳәм безенген,
қарасац көз тоймайтуғын бир нашар шығады. Ол да Мухаммедке:
- Сеникимен, бир сөйлесип қалайық, мен саған ашықпан, сениц ецжақын бендецмен, - дейди.
Бирақ ол буған да иркилмейди. Себеби оны иркиў тек жаратқан Алланыц қолында еди. Соннан кейин ол қасындағы Жәбирайыл периштеден:
- Бағанағы оц ҳәм шеп тэрепимнен шықан даўыслар ҳәм алдымнан шыққан гөззал қыз ким?
- деп сорайды.
Сонда Жәбирайыл периште оған:
- Оц тәрепицнен еситилген даўыс жөҳиттиц даўысы еди. Егер оныц даўысына қайырылып,
сөзин тыцлап болып бул жерге түскеницде сениц барлық үмметлериц (яғный бул сениц
адамларыцдегенсөз)жөҳитболыпкетереди.Ал шептәрепицненеситилгендаўысқақайырылып,
оныц менен сөйлесип, жерге түскеницде, барлық үмметлериц өзге динге енген болар еди. Себеби
сени шақырған ғайры динлиниц даўысы еди. Алдыцнан шыққан гөззал қыз болса - бул дүнья.
Егер сен сол қызға қайырылып, оныц менен сөйлескеницде, сениц үмметлерицниц ҳәммеси бул
дүньяныц қызығы менен бәнт болып, о дүньяныц ғамын жегенди қояр еди ҳәм бәри қырылып
кеткен болар еди, - депти.
Пайғамбар соннан кейин ушып келип, Аллаталаныц ибадатханасыныц алдына келип түседи.
Мухаммед аттан түсип, атын өзинен бурынғы пайғамбарлар ат байлаған қазыққа байлайды. Соннан кейин ибадатханаға кирип, өзинен бурынғы сол жерде отырған Ибрайым, Муўса.
Ийса ҳәм басқа пайғамбарлар менен ушырасады. Олар менен сөйлесип, бирге намаз оқып
болғаннан кейин аспанныц бир нурлы зәцгиси түсирилипти. Мухаммед Яқып пайгамбардыц
қойған тасына аяғын басып, Жәбирайыл иштен қолтықлағаннан кейин сол зәцгиге минип,
көтерилип кетеди. Аллатаала зәцгини нурдан ескен екен дейди. Мухаммед аспанныц биринши
қабатына көтериледи. Бул аспан гүмис болып жарқырап, сәўле шашып тур екен. Оныц гүмбезли
аспанындағы жулдызлардыц ҳәр бирин гүзететуғын периштелер болыпты. Олар бул аспан
әлемин кесапатлы руўхлардан қорғайды екен. Мухаммед ишке киргенде, оған қарсы бир ғарры
шығыпты. Жәбирайыл периште сонда Мухаммедке:
- Бул сениц бабац Адам ата, оған тәжим ет, - депти.
Мухаммед оған тәжим етип сәлем береди. Адам ата оныц сәлемин алып, оны қушақлап, өз
әўладларыныц арасындағы ец уллысы ҳәм пайғамбарлардыц ишинде ец жоқары дәрежелиси
деген екен. Аспанныц бул қабатында түрли мақлуқлар болыпты. Булардыц бэри периштелер
болып, олардыц ҳәр бири жердеги сол қусаған мақлуқларға жақсылық етип, солардыц тилегинде жасайды екен. Олардыц арасында бир ақ қораз болып, оныц басындағы кекили аспанныц
екинши қабатынажетип тур екен. Бул қораз ҳәр күни тацда Аллаталаны ҳәм басқа мақлуқларды
оятады екен. Аллатаала өзи үш даўысты жақтырады екен: қуран оқығанныц даўысын; тәўбе
қылып, тәцриге жалбарынғанныц даўысын; ҳәр күни азанда Аллатааланы айтып, бар мақлуқты,
бенделерди уйқыдан оятыўшы қораз даўысын. Ал қыямет күни қораз шақырмайды екен.
Соннан кейин Мухаммед пайғамбарымыз ҳәм Жәбирайыл периште аспанныц екинши қабатына
шығады. Бул аспан айнадай жарқыраған полаттан қуйылған екен. Бул жерде олар Нуў пайгамбар
менен ушырасады. Ҳәзирети Нуў пайғамбарға да тәўбе етип, сәлем берип, қушақласып көриседи.
Аспанныц үшинши қабатына көтерилсе. бул жер адам бенде исенбестей сулыў гәўҳар таслар менен безетилген екен. Бунда көзиниц аралығы ат шаптырым, дәў периште отырады екен.
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Оньщ қол астында сансыз қуралланған ләшкерлери отырады екен. Алдында адам исенбестей
үлкен дәптер жайыўлы тур. Ол бәрҳәма бир нәрселерди жазып, бир нәрселерди өширип отырады екен.
- Бул отырған әжел периштеси Әзирайыл, - деп таныстырады Мухаммедке Жәбирайыл периште. - Егер ол кимниц атын дәптерине жазса, демек, сол мэҳәлде ол дүньяға келгени, ал
кимниц атын дәптеринен өширсе, демек, сол мәҳәлде оныц жанын алғаны.
Соннан кейин олар аспанньщ гүмистен исленген төртинши қабатына шығады. Ондағылардьщ
арасындаузын бойлы периштеайрықша көзгетүседи. Оньщжүзи солғын.ҳәсиретли көзлеринен
үзилмей жас ағады екен.
- Бул көз жас периштеси. Гүналы бенделерди қайғырып, адамзат муцын муцлап, олардьщ
басына түсетуғын аўыр күнлерди алдын-ала болжап билип, азапланып жылап тур, - деп
түсиндиреди Жәбирайыл периште Мухаммед пайғамбарға.
Соннан кейин сол алтыннан гүмбезленген аспанньщ бесинши қабатына көтериледи. Бунда Мухаммед Қарун пайғамбар менен ушырасады. Аспанныц бул қабатында от периштеси
бар екен. Олардыц түри жүдә бәдбәшер болыпты. Олар отырған тахтьщ әтирапында жалын
лаўлап, ал аяғыныц астында болса отқа қыздырылған адамлар үйилип атыр екен. Егер олар усы
бәдбәшер көринисинде жерге түскенде, таў-таслар ерип, тецизлер кеўип, тиришилик дүньясы
қорқыныштан қыйрап, набыт болар еди. Оған ҳәм оныц қол астындағы периштелерге гүналы
бенделерден ҳәм қудайынумытқанлардан өш алып, оларды жазалаўўазыйпасыжүкленген екен.
Буннан кейин Мухаммед ҳәм Жәбирайыл периштеаспанныцалтыншы қабатына көтериледи.
Бул қабат жылтыр таслар менен өрилген екен. Бул жерде жартысы қардан, жартысы оттан
жаратылған периште бар екен. Оныц қары еримейди, оты сөнбейди екен. Әтирапындағы периштелер «я Алла, от пенен қарды бириктирген тәцирим, өзициздиц садық бенделерицизге
рәҳим етиц» деп ибадат қылады екен. Бул аспан менен жерди сақлаўшы периште екен. Сонда
Жәбирайыл периште Мухаммедке:
\
- Бул периште адамларды саған тәўбе еткизип, пайғамбар екеницди тән алыўы ушын,
Аллаталаға қулшылық қылдырыў ушын сениц үмметлерице периштелер жиберип турады.
Қыямет-қайымға шекем усы ўазыйпаны орынлаўшы. Бул жерде Муўса пайғамбар менен ушырасады. Басқалар Мухаммедти кеўилли күтип алса да, бул жылап тур екен. Мухаммед оныц себебин сорағанда:
- Мен өз халқымныц турақсыз бенделериниц көбисин бейишке киргизген едим. Енди өз
халқымныц адамларыныц ишинен меннен де көп адам киргизе алатуғын мийрасхорымды
көрип, сүйсингенимнен жылап отырман, - депти Муўса.
Жетинши, ец соцғы қабатында пайғамбарлардыц атасы Ибрайым менен дийдарласады. Бул
жер нурдан тоқып исленген екен. Бул жерде турпаты жердей, жетпис мыц басы бар, ҳәр басында
жетпис мыц аўыз, ҳәр аўзында жетпис мыц тил, ҳәр бир тил жетпис мыц тилде сөйлейди екен.
Сөйлегенде де бәри Аллатааланы айтып, оған сыйынып сөйлейди екен. Усыған қарап турғанда
Мухаммедти гүллеп турған үлкен бир байтерекке мингизеди. Бул Аллатала тахтыныц (тахты
көзге көринбейтуғын болған) оц жағында өседи екен. Оныц шақалары аспан менен жердиц
арасына жайылып кеткен. Есапсыз периштелер усыныц саясында жасайды екен. Оныц ҳәр бир
жапырағы пилдиц қулағындай. Мыц түрли қуслар усы дарақтыц шақасына қонып, қуранныц
сүрелерин даўыслап сайрайды екен. Бул ағаштыц жемиси сүттен татлы, палдан мазалы болыпты. Жаратқанныц барлық мақлуқларын асыраўға бул теректиц бир мийўеси жетеди екен. Бул
теректиц астында терт дәрья ағады екен. Екеўи бийишке, екеўи жер бетине шығатуғын Нил
ҳәм Ефратдәрьяларынаайланатуғын екен.Соннан кейин Мухаммед Жәбирайыл периште менен
Аллаталаныц ибадатханасына барады. Бул гәўҳар таслар менен безетилген ҳәм ишинде мәцги
өшпес шырақлар жанып тур екен. Ибадатханаға кирерде Мухаммедке үш ыдыстутады. Биринде шарап, биринде пал, биринде сүт бар екен. Мухаммед сүт қуйылған ыдысты алып ишеди де,
басқаларына тиймейди. Сонда Жәбирайыл периште Мухаммедке:
- Дурыс қылдыц. Егер шарап қуйылған ыдысты алып ишкеницде, үмметлериц ҳақ жолдан
адасып кетер еди, - дейди.
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Бул ибадатханаға ҳәр күни жетпис мыц периште келип, жети рет айланып ибадат қылады
екен. Мухаммед те усыны ислейди. Жәбирайыл периште ибадатхана сыртында қалады. Аллатааланьщ дийдары он еки мыц қабат пердениц артында болмаса, қүдирети күшли қуданық
ашық нәзери бир түскенде оған инсан әўлады төтепки бере алмай, турған жеринде набыт болады екен. Қудайтаала қолларын созып, бир қолын Мухаммедтиқ көкирегине, екинши қолын
ийнине қояды. Сонда Мухаммедтиц жүреги муз басқандай қалтырайды. Сай-сүйеги сырқырап,
мийи аўытқып, есинен танып қалады. Бирақ ол өзине келип, денесине қан жуўырып, Аллатаала
менен дийдарласады, көп ўәсиятлар тықлайды. Бул қуранға киргизилген мусылман бенделери
ушын атқарыў шәрт болған аяттьщ сүрелери еди.
Аллатаала ибадатханасынан Мухаммед қайтып киятырып Муўса пайғамбарды квреди. Оған
Аллатааланьщ күнине елиў рет намаз оқыўды тапсырғанын айтады. Сонда Муўса:
- Сен буны орынлата алмайсақ. Үмметлериме мен де ссннен бурын усылай ислеўге ҳәрекет
етип көрдим, бирақ үмметлерим ушын бул жүдә қыйын болды, орынлата алмадым. Сен
Аллатааланьщ дәргайына барып, қайтадан азайтыўын сора, - дейди.
Мухаммед Аплатаала дәргайына барып, намаз санын қырыққа түсирип келеди. Муўса
пайғамбар оны да, күнделикли намаз санын азайтпасақ, үмметлериқ орынлай алмайды деп,
қайта үгитлеп, Мухаммед қайтадан Аллатааланьщ дәргайына барып, намаз санын бес рәкәтке
түсирген екен. Муўса пайғамбар:
- Аллаталаға барып, буннан да азайтыўды сора, - дейди.
- Бул талаплардьщ аўыр машақатларын басымнан кеширгеннен кейин айтаман, - депти Мухаммед. - Аллатаала айтқан тилегимниқ бэрин орынлап атыр ғой, бенделер ушын аўыр емес, деп хошласып кетип қалады.
Нурдан исленген аспа зәқгиден баяғы ибадатхананьщ алдына түсип, атына келеди. Сөйтип
атланады да, баяғы өзиы Жәбирайыл периште алып кеткен жайына келеди.
Мине, Мухаммед пайғамбарымыздьщ Аллатала менен дийдарласыўы. Бенделериниц
биреўлери оған исенбей, Мухаммедке:
- Егер сен Аллатааланьщ ибадатханасына анық барған болсан, сол ибадатханьщ ишки
көринисин сүўретлеп бер, - депти.
Мухаммед буннан албырапты дейди. Себеби ол сол ибадатханаға түнде барған еди ҳэм ишине
үқилмеген еди. Сол ўақытта Жэбирайыл периште пайда болып, ибадатхананьщ сүўретлемесин,
ишки көринисин оньщ алдына тутыпты ҳәм Мухаммед оны айтқан екен.
АДАМ ӘЛӘЙҲИССАЛАМ ҚЫССАСЫ
(Р-1298, №183811)
Әмма, Ҳақтааладан пәрман болды:
- Әй, Жәбирайыл, йер йүзиндән бир қабза (қысым) топырақалғыл!
Жәбирайыл келип, топырақалар болғанда, йерайтты:
- Әй, Жәбирайыл, не қылурсен?
Жәбирайыл айтты:
- Сендин бир адам жаратып, йер йүзинә ҳәммә адамларны халифа қылур.
Жер айтты:
- Әй, Жәбирайыл, ол Худаньщ ҳаққы-ҳүрмети ушын меннен топырақалмағыл! Меннен адам
деретсе, ол адам фәсад-мәсият иш қылур, аны дозаққа салур. Дозақотыға меництақатым йоқдур.
Бул сөз бирлән Жәбирайыл қайтып кетти. Андын соқ Микайылны жиберди. Йер аца ҳәм
шундағ деди ялбарып. Андын соқ Исрапылны жиберди. Йер аца ҳәм ялбарып, шундаг сөз айтты. Ол ҳәм қайтып кетти. Андын соц Әзирайылны жиберди. Йер ҳәршанд ялбарды, Әзирайыл
қылмады, йерниқ наласыға қарамады, йер йүзидән бир қабза (қысым) тоиырақалды.
Ҳақтааладан нидә келди:
- Я, Әзирайыл, йердиқ наласыға нешик қарамадьщ?
Әзирайыл айтты:
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- Мен сенин ҳэмирицди тутарман, йернин наласы бирлә ишим йоқ.
Ҳақтаала айтты:
- Әй, Әзирайыл, Мәләкүл-мәўит бол! Енди адамлар жанын сен алғыл!
Әзирайыл айтты:
- Әй, Бар Худая! Бәндәләрин мени душман тутарлар.
Ҳақтааладан нидә келди:
- Я, Әзирайыл, аньщ ушын ғам жемегил! Мен бэндәләримнин жанын бир тэризлик бирлә
алурмен. Сендин ҳәм көрмәс, мендин ҳәм көрмәс. Бирәўни оттан, бирәўни суўдан. бирәўни
қылыштан, бирәўни хасталықтан, ҳәр кимни бир ис бирлэ өлтирурмен.
Андын сон ол топырақны Йаман шәҳри бирлә Тайыф дегән йернин арасына төкти. Қырық
күн үстигә ғам шәшмесинен суў төкти, қамыр қылды. Андын сон Рэҳмәт дәрьясыдан суў салдылар, ылай болды. Екки йыл үсти думан болды. Екки йылдан сон сүўрәт болды. ‘Гайыф бирлә
Мэккении арасында қырық йыл сүўрәт болып йатты, башы Мэккеге қарап, аяғы Тайыфқа қарап
қырық йыл йатты. Андын сон афтабньщ ыссығлығынан кепти, гербиштек болды. Шамаллар
урып, ишинен шамал өзи шықты.
Бир күни Әзәзүл периштелер бирлән келип, адамньщ сүўрәтини көрди, адам көзине жаман
көринип кетти ўә сорады:
- Бу не турур?
Периштелер айтты:
- Қудайтаала топырақтан адам халқ етипдур.
Әзирайил адам қәлибине кирди. Йетмиш мьщ дэрья көрди, йетмиш мьщ шәҳәр көрди.
Дәрьялар мәўижурур, илгэри өтип йүрэр болды. Нәгаҳышқоты шуғлаурып, Әзәзүлни күйдирәр
болды. Әзәзүл қашып шықты.
Сонда ол: «Адамньщ иши кен эркэн» деп, ҳәсад бирлән яман көрип, үстигә түпирди, ол
киндикнин үстигә түшти.
Ҳақтааладан Жәбирайылға пәрман болды:
- Алып ташлағыл, - деп.
Жәбирайыл алып ташлады. Киндиктиц ойығы андын болды.
Ҳақтааладан пәрман болды.
Жәбирайыл, Микайыл, Исрапыл, Әзирайылға йегмиш периштелер бирлә адам жанын, нурын
бир табақка салып келтирди. Йетти қат йер, стти қат асманньщ периштелери тамашаға келдилер.
Ҳақтааладан пәрман болды:
- Әй, жан, бу қәлибиқе киргил!
Жан айтты:
- Әй, Бар Худая! Мен нураный (нурдан жаратылған) болсам, бул қәлип зулманый (қаранғы)
болса, мен анға кирсәм, йүз бәла ўә меҳнат көрәрмән, - деди.
Анда Ҳақтаала айтты:
- Әй, жан, киргил! Киргеннен сон қәлибинни хуб яхшы көрэрсән. Шықмағьщны хош көрмэй,
шықарда зорлық ўә икраҳлық (қыйыншылық) бирлә шықарсан.
Ҳәнуз жан адамньщ ағзыдан дымағыға кирди. Адам көзин ашып, бәдәнигә қарады: «Недин
болған эркәнмән?» деп көрсә, ҳәммә бәдәни ылай турур.
Худайтаала адамға өз бәдәнин анын ушун көргизди, таинки, лайдан болған ын көрип, тәкәббур
етмәсин ушун.
Андын сон жан адамныц башыға йайылды, бойныға кирмәй турур болды. Периштелер жанды бәдәнгә қыстадылар.
Анда Әзәзүл:
- Жанныц наласына бақмас ердим. Ҳақтаала мени аныц пәрманында қылса, мен аныц
пәрманын қылмас ердим, әгәр аны мениц пәрманымда қылса, аны мен ҳәлак қылар едим, - деди.
Бир иериште адамныц димағыға кирип қарыш қылды. Адам акс урып, «Әлҳамдулилла», - деди.
www.ziyouz.com kutubxonasi

Жәбрайылға пәрман болды:
- Ол акс суўыны алып сақлагыл. Андын Ийса атлы пайғамбар халқ қылурмен!
Андын соц жан адамньщ көкирәгинә келди. Адам қыям турмаққа ашықты. Қыям турмаққа
имканы, қүдирәти йетмәди. Адам асығыўшыдур. Андын соқ жан ишкә ўә қарныға йайылды.
Таам, иштаҳа қылды. Мундын соқ жан тамам бәдэниға йайылды. Бәдәни гөшт, ўә қан, ўә тамыр, ўә сицирге айналдылар. Ўә қәлипдин адам сүўрәти, адам пайда болды. Бундан соц Аллатаала Ҳәзирет адамға тырнақдан бәдәнгә тери қылды. Күн-күндин ҳүсни зияда болды, гөяки ақ
гүмишдек болды. Периштелер тамашаға келип көрдиләр.
Андын соц Ҳақтааладан нидә келди:
- Я, адам, сенгә рәҳмэт қылдым, - деди.
Адам акса урғанда: «Әлҳәмдуллаҳ» деп еди, анда периштелер: «Йараҳманалла» деди. Бәс,
«Йараҳманмалла» парыз болды. Ҳәр ким акса урып, «Әлҳәмдуллаҳ» десәләр. Андын соц Ҳақтаала
Жәбирайылға пәрман қылды, беҳишдән ҳиллә келтирип, адамға кийдирдиләр. Башыға таж
қойдылар. Алтын тахт үстиндә олтырғызып, Ҳақтаала жумлә периштелерге пәрман қылды:
- Адамға сәжда қылыцлар! - деп.
Ол сәжда тәҳият сәждасы еди. Худа ҳәмири ушын ибадат деп, ҳәммә мәләйикләр сәждаға баш
қойдылар. Әзәзүл адамны ҳүрмәтләп сәждаға баш қоймады, такаббур йүзидән айтты:
- Мен аташ, нураный (оттан, нурдан жаратылған) болсам, ол ҳәки зулманий (қара топырақтан)
болса, аца сәжда қылып, иътиқад қылмац, - деди.
Әмма, таўқы-лаънат ҳаўада муаллақ болып турып еди, Әзәзүлниц бойныға түшти. Дәрҳәл
сүўрэти бәдәл болды. Периштелер аны көрип, шүкиранасыға йэне бир сәжда қылдылар. Ҳала,
әўўалғы сәжда парыз болды, соцғы сәжда ўэжып болды.
Иблисайтты:
- Әй, Бар худая! Мени сен шайтан қылдыц, адамны бир баҳана қылдыц.
Андын соц Ҳақтаала Әзәзүлге өз хатын өзине көргизди. Йазып турур: «Ҳәр бәндә өзиниц
хожасыныц әмирин тутмаса, сазаўары ләънәт болсын!» деп. Иблисбул хатты көрип, йығлап айтты:
- Әй, Бар Худая! Адам ушын мени дәргаҳыцдан қуўаладыц. Маца мүҳләт бергил. Ўә тирик
әйләб олтурмәгил. Та нафҳ суур урып ҳәммә жанлар қырылып, нешшә йыллар өтгәндин соц
йәне қайтадан нафх сааний суурға урылып, ҳәммә жанлар тирилғунча мени тирик қойғыл, - деп
тиләк тиләди.
Анда Аллатаала жаўаб берди:
- Нафҳәўўәлгә шекем тирик қойдым! - деп.
Андын соц Иблис айтты:
/1
ү \ __________________
- Эй, Бар Худая! Йәне ҳам бир ҳажатым бар, бергил! Мени адам көзинен пинҳән қыл. Адамныц
гөшти бирлә посты арасында жай бергил. Оллаҳы, адамны йолдан аздурурман. Улуғлығым ҳақы
ҳүрмәти бирлә, адамны әўўелгидән аздурурман. Мәгар яхшы салих бәндәләриц қутылур,-деп
қасамяд етти.
Анда Аллатаала жаўаб берди:
- Бердим! - деп.
Шайтанныц мурады ҳасыл болды. Буннан соц Аллатаала айтты:
- Дозақты толтурурмен сениц әўладыц бирлән ўэ сениц ўасўасыц бирлэн, сенга табелардан,
- деб қасамяд етти.
Андын соц шайтан адамныц арқасыға түшти.
Андын соц Ҳақтаала периштелрге пәрман қылды:
- Адамны тахт бирлә көтәриб, асманны гездириц! - деи.
Периштелер адамны тахты бирлә көтерип, йүз йыл асманды гездирди, асмандағы барлық
әжайып-ғарайып нәрсәләрни көргизди. Андын соц оны беҳишке киргизди. Түрли-түрли
неғматлар йеб, тилләлар кийиб, беҳишләрни сәйран етти. Адамға ҳәмме нәрсени берди. Лекин
адамныц бир әрам-қарары болмады, зияда дилтәц болды. Аныц ушунким, өз жынысы йоқ еди.
Ҳүрләр ҳәм жуфтлық қылмады. Олар адамға:
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-Ҳақтааладан әмир йоқжуфтлыққа, - дедиләр. - Ўә йәне ҳәммә келинләрмиз, - дедиләр.
Адамға жуфт керәк болды. Адам қыял бирлә йатур эрди, не уйғақ ерди, не уйқыда ерди,
Жәбирайыл әлайҳисссалам келиб, адамнын шәп қабырғасындан бир қабырға алды. Адамға
ҳеш зәҳмәт йетмәди. Әгәр зәҳмәт йетсә, хатунлар мундағ шийрин болмас еди. Ҳақтаала ол
қабырғадан Ҳаўаны халқ йетти. Ҳақтаала өз ғәзийнесиндеги барлық нәрсени Ҳаўаға берди,
беҳиш тилләларын кийдирди ўә башыға таж қойды.
Адам көзин ашып, бас ушында отырган Ҳаўаны көрди. Адам айтты:
- Әй, Бар Худая! Бу ким турур?
Нидә келди:
- СенинжуфтьщАдам бийқарар болып, қол узатур болды.
Нидә келди:
- Әй, адам, никаҳ қылмағунша қол тийгизбегил!
Андын соц ҳүрлер келип, пәрдә бағлап, табақ-табақ жәўаҳырлар нисар қылдылар. Йетти қат
асманньщ периштелери туўбы дарақты түбиндә жәм болдылар. Ҳақтаала өзи-өзине сәна айтып,
никаҳ етип, хутба оқыды.
Андын сон Адам әлайҳиссалам Ҳаўаға қол узатар болды. Ҳаўа өзин шекти.
Ҳақтааладан нидә келди:
- Әй, адам! Ҳаўаньщ никаҳҳақын ҳәм қальщ малын бергил. Таки сана ҳалал болсын.
Адам айтты:
- Әй, Қудая! Ҳәмме нәрсе сеники турур. Мен не берейин? - деди.
Ҳақтаала айтты:
- Менин ҳәбибимға он мәртебе салаўат йибәргил, - деди.
Адам айтты:
- Ҳәбибин ким турур?
Ҳақтаала айтты:
- Ҳәбибим - Мухаммед Мустафа турур. Ол сенин фәрзендинтурур. Он сегиз мын әләмни аньщ
туфайлидән халқ етибмен, - деди.
Адам айтты:
- Аны мақа көргизгил.
Ҳақтаала айтты:
- Бас бармағьщньщ тырнағына бақғыл!
Адам нәзәр қылды. Әўўәлдин ақыргача болатурған фәрзәндлерин көрди. Ортада Мухаммед
Мустафаны көрди. Аца салаўат айтты.
Андын сон Ҳақтаала айтты:
- Я, адам, Мухамад Расулуллаҳньщҳаққы-ҳүрмәти ушын Ҳаўаны сана ҳалал қылдым. Беҳишдә
сәйран қылғыл! Ҳәр түрли нәғмәтлар ўә мийўаларны Ҳаўа бирлә еккиләриниз йенизләр! Лекин
буўдай дарағын йемәгил! Әгәр йесәниз, залымлардан боларсызлар. Шайтакнан хабардар болғыл,
йолдан шықармасын. Я, адам, беҳишдә төрт нәрсә болмас: ашлық, шөллик, йаланғашлық, әфтаб
болмас.
Адам әлайҳиссалам беҳиш қапыларын көрди. Беҳиш қапылары мәҳкәм еди. Адам пикир етти:
«Мен бейиште, шайтан дүняда қалды. Ол бу йерге нешук кирәр» деп фарағат болды.
Әмма, шайтан Ҳақтааланьщ атларыдан үш ат биләр ерди. Исми-Ағзам дерләр. 0л атларны
оқып, беҳиш қаиысыға келди. Адамньщ исян-зибаны йақын келди. Адамньщ тырнақ териси
териге тәбдил болып, юмшақ бәдән болып қалды. Ҳала, адамларньщ тырнақлары шу тырнақ
бәдәндин қалып турур, таинки, адамлар әўўәлги ҳалларын ядына тутсын деп.
Әлқысса, шайтан беҳиш қапысыға келип турды. Ол заманларда таўыс бирлән йылан
беҳиш қапысын сақлар еди. Таўыс беҳиш гүнгирасы үстиндә отырур эрди. Бир ўақытта биреў
Ҳақтааланьщ Ағзам исмин оқып оньщ қасына келди. Таўыс оған:
- Бәс, бу йердә не ишләрсен? - деди.
Ол айтты:
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- Периштемен, беҳишкә кирмәкушун келдим.
Таўысайтты:
- Беҳиште адам бар. Мен адам үстигә киргизмәсмән. Сен шайтансац, - деди.
Шайтан айтты:
- Мен саца үш дууа үйретейин, ҳала, бири - қарры болмассен. Бири - тоцмассен, бири беҳишдән шықмассен, әгәр ол дуўаларны оқысақ.
Таўыс йыланға мәшўәрәт қылды. Йылан айтты:
- Бизлерге әмир йоқтурур, киши киргизмәймиз. Сен шайтан турурсен.
Шайтан айтты:
- Ағзыцны ашғыл, мен кирейин, - деди.
Йылан ағзын ашты, шайтан кирип, айтты:
- Мени буўдай яғашыньщ алдына алып барғыл, - деди.
Йылан андағ қылды. Шайтан ол йердә ялғандын нала тартып, йығлады. Аны ешитиб, ҳүрләр
тамашаға келдиләр. Қаўа ешитиб, ортаға түшти ўә айтты:
- Әй, йылан. нешүк йығларсан?
Шайтан айтты:
- Сизләрушын йыгларман. Ҳәр ким буўдай мийўасын йемәсә, беҳишдән шықар.
Ҳаўа айтты:
- Ялған айтурсен.
Шайтан ялған ант ишти ўә айтты:
- Ҳәр ким ялған ант ишсә, шайтан бирлә дозақта бир йердә болур, - деди.
Шайтанныц сөзин йылан айтты деп фэҳим еттиләр. Андын соқ Ҳаўа қырық қәдем йүриб,
бир дана буғдай алды. Бугдайныц данасыньщ орнынан үш қатра қан тамды. Ҳаўа буғдайны
алып, башына қойды. Бир кэса тилип алып жеди. Қалғанын зәҳийра қылды. Шу қан ушун хатунлар бала туўса, қырық күн қан көрәр. Аны нифас дерләр. Ўә йәнә бир айда үш күн қан көрәр.
Аны ҳайз дерләр. Ўә йәнә ҳала тәҳэрет қылурда төрт ағзаны йуўмақ парыз турур. Бу маъсулият нэрсәләрниц күллисиниц ҳәм сәбәблэри буғдай йемәкдин болды. Адам буғдай йеб, қуўаты
бирлә жимә қылды. Бул да парыз болды ҳәм тәҳәретте ағзаны йуўмақ парыз турур. Себеби не туРУР»өзге ағзаны йуўмақ парыз емэсләр, ол болдыким, йүзи бирлән буғдайға бақты, аяқы бирлән
йүрди, қолы бирлән алды, башы бирлән көтәрди. Бу ағзалар гүна қылды. Аньщ ушын йуўмақ парыз турур. та гүнаҳдан пәк болсын деп йуўарлар.
Ҳаўа Адамға келди ўә айтты:
- Я, Адам, буғдай йегил, мен йедим.
Адам айтты:
- Йемәсмен, аныцучунким, Ҳақтаала пэрман қылды, буғдай йемэ деп.
Ол ўақыт буғдай адамныц көзине жилўа берди. Адам айтты мингән тахтына:
- Мени алып қашғыл, - деди.
Тахт адамны он мыц йыллық йергэ алып барды. Буғдай йәне ҳәзир болды. Жилўа қылды.
Буғдайныц дарахты күмүшдэн, япырақлары зәбәржәттан эрди. Буғдай бир ҳалаўат мийўа ерди,
замча миқдарынша. ҳала буғдайныц қысық йери Адам ўэ Ҳаўаныц алган жайы турур.
АДАМ АТА ҲӘМ ҲАЎА ЕНЕ
(Р-1242, №183023)
Ец әййемги заманларда дүньяда тиришилик жоқ екен. Усылай жер неше-неше жыллар тиришиликсиз жасапты. Ақыры Жаратқан Тәцири буннан қызық болмайды екен деп, дәслеп Адам
атаны жаратыпты. Адам ата дүньяға келип, ҳеш нәрсеге қызықпапты. Бул да болмайды екен
деп, қасына Ҳаўа енени жаратыпты. Екеўи буннан кейин бир-бирине ес болып, тиришилик ете
баслапты. Күнлердиц бир күни ҳаял жүкли болып бир ул, бир қыз туўыпты. Ҳаўа ене еки емшегин алжастырмай емизеди екен. Оларды қосайын десе, өзлеринен басқа адам жоқ. Ақырында оц
жақтағы емшегин емген улға шеп емшегин емген қызын қосып, «барыц, тиришилик етиц» деп
жибере берипти. Соннан жер бетинде тиришилик басланыпты.
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АДАМ А Т А ҲӘ М Ҳ А Ў А ЕНЕ Т УЎРА Л Ы
(Р-539, № 176382)
Бул әпсана бойынша, дәслеп қудай Адам атаны жаратып, соцынан ол уйқылағанда оныц бир
қабырғасынан Ҳаўа енени жаратады. Сөйтип оларға мәцги өлмейтуғын өмир берип, бейиштин
бағыиа жибереди. Оларға қудай бейиштин барлық жемислеринен жеп ләззетленип жасаўға
рухсат етеди де, бирақ бейиштиц ортасында өсип турған бир дарақтьщ мийўесин алып жеўди
қадаған етеди. Бир күни шайтан жыланньщ кебин кийип, Ҳаўа ене бөлек жүргенде қасына келип, қудайдьщ жеме деген мийўесин жеўге үгитлейди. Шайтанньщ азғырыўына ерип Ҳаўа ене
сол мийўеден жейди ҳәм Адам атаға да жегизеди. Ол дарақ «жақсыл ық пенен жаманлықты билиў
дарағы» екен дейди. Мийўени жегеннен кейин олардьщ көзлери ашылын, дәслеп өзлериниқ
жалақаш жүргенлигин биледи. Буны билип қойған қудай Адам ата менен Ҳаўа енеге қәҳәри келип, булардьщ бул гүнасы ушын мэцгилик өлмейтуғын өмирден айырады ҳәм оларды бейиштен шығарып, жерге қуўып жибереди. Олар сол гүнасын жуўыў ушын өлгенше мийнет ислеп,
азап-ақыретли өмир кеширсин дейди. Адам ата ҳәм Ҳаўа енениц усы гүнасы олардан өнип өскен
үрим-путақларына өтип, жердиц жүзиндеги адамзаттьщ ҳәммеси солардьщ ислеген гүнасынан
пәклениўиушын.өзөмириницақырынашекем қудайдьщжолынамийнететип.оннанөмирннше
жалынып кеширим сораўлары керек дейди.
Ж ЕРДИЦ ДӨРЕЛИЎИ
(Р-1302, № 183830)
Әййем заманларда жер болмаған, оньщ орнын қуры суў ийелеп турған. Суймырық деген қус
суўдьщ астынан уйықты тумсығына салып алыи шығып өзине уя ислей баслайды. Сол уйықуяға шац-тозац, шөп-шалацлар жыйналып үлкен жерди пайда етеди. Соннан жер пайда болған
екен.
КИЙЕЛИ ҚАРАТАС
(Р-539, № 176382)
Адам ата менен Ҳаўа енени бейиштен жерге таслағанда екеўи еки жерге түскен екен. Адам
ата бир таўға, ал Ҳаўа ене бир тециздиц бойындағы атаўға түскен екен. Соннан олар бир-бирин
излеп таба алмай, еки жүз жыл айралықҳәм жеккелик азабын басынан кеширген екен. Шеккен
азабын көрип отырған Қудайтаала аяп, бир-бирин қайтадан табыстырған екен. Адам ата мыц
да бир тәўбе етип, Аллаға сыйынып, ибадатхана сорапты. Адам атаныц тилеги қабыл болыпты.
Периштелер ақша булттан ақ шатыр ислеп, оны Адам ата бейишке күнде баратуғын ўақтында
ибадатханасыныц қасына тигип береди. Соннан кейин Адам ата ҳәр күни қудайға сыйынып,
ҳәр күни периштелерге қусап усы ибадатхананы жети рет айланатуғын болған. Адам ата өлген
күни сол ибадатхана, яғный периштелер тигип берген ақша бултлы шатырлар аспанға қайта
көтерилип кеткен екен. Ал оныц орнына Адам атаныц баласы тастан ҳэм ылайдан тап сол ақ
бултлы шатырға қусатып ибадатхана салыпты. Бирақ топан суў тасқыны оны қыйратып кеткен екен. Ҳәзирги Мәкке қаласы сол орынға салынған деседи. Ибрайым пайғамбар өзиниц баласы Исмайыл менен бирге сол жерге ибадатхана тиклепти. Сонда Жэбирайыл периште оған
бир тас экелип берипти. Бул тас Адам ата жерге тасланганда оныц менен бирге тасланған екен.
Ол тас Адам ата менен бирге жерге түскени менен топан суўдыц уйымасына түсип сүцгип кеткен, соннан Жәбирайыл периште алып шыққан дейди. Ал енди биреўлер Алла Адам атаны жергетаслағанда онша жақсы көрмейтуғын, гүнаны көп ислеген периштеси менен бирге таслаған,
сонда ол тасқа айланған екен дейди. Ҳәзир буны Меккеде кийели қара тас дейди. Аллатала бул
тасты жерге таслағанда аппақ болған, бирақ қуданыц гүнакар бенделери оны ернин тийгизии
сүйе бергеннен кейин тас қарайып кеткен екен дейди. Усы Меккеге зыярат исленген күнлери
урыс-қағыс деген болмаған. Усы зыяратўақытлары жаўласып жүргенлер қуралларын таслаған,
урылар да өз талапларын тоқтатқан.
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ТОПАН СУЎЫ
(Р-1242, №183023)
Өткензаманлардьщбириндежержүзинсуубасыптопантасыўы болатуғынбилип Жобирайыл
Нуў пайғамбарға хабарласыпты. Бул сумлы хабарды еситкен Нуў пайғамбар бир ушан кеме
соқтырып, адамлар, ҳайўанлар, қуслар, жанлы-жәнликлер менен барлық жаратылыстьщ жуптыларын жыйнап, кеме толғанша тийепти.
Нешше күнлер суўда жүзип жүргениндетышқан Нуў пайғамбардьщ кемесин тесип, кемесуўға
ғарқ болатуғын болыпты. Усы ўақытта кемедеги жылан тесикке тығын болып, кемени суўға
батыўдан аман сақлап қалыпты. Жыланньщ усы қылған жақсылығына Нуў пайғамбар сыйлық
бермекши болып, жыланды шақырып алыпты.
- Сен бизлерди суў апатшылығынан аман алып қалдьщ, сениц не тилегиц бар, сора, беремен,
- депти.
- Мен бир тилегим бар, ол да болса, маған мазалы қан берип бир тойғызсан болғаны, - депти.
Сол ўақытта Нуў пайғамбар қанньщ ашшысы менен душшысын ҳәм мазасын билип келиў
ушын сонаны жумсапты. Сона жанлы м ам ум ар д ьщ қанын сорып, бәрин тексерип шығыпты
да, ишиндеги қанныц мазалысы адамньщ қаны екенин билипти. Бул хабарды Нуў пайғамбарга
айтыў ушын адамньщ қаны мазалы деп киятырған сонаныц алдынан қарлығаш шығып, оньщ
тилин суўырып алыпты, соннан баслап сонаньщтили байланып, ызылдайтуғын болып қалыпты.
Сона Нуў пайғамбарга келип ызылдай берипти. Нуў пайғамбар оньщ не деп турғанына
түсинбей, қарлығаштан сорапты. Сонда қарлығаш:
- Ец мазалы қан - қурбақаньщ қаны деи тур, - депти.
Соннан берли жылан қурбақаньщ қанын сорыйтуғын болыпты. Ал қарлығаш адамларға
жақсылық ислеп, жыланнан аман сақлап қалғаны ушын Нуў пайғамбар қарлығашқа:
- Мен саған адамзаттыц төбесинен орын беремен, - деити.
Мине, соннан берли қарлығаш өз уясын адамзаттыц жайыныц үстине салады. Қарлығаш
әййемнен адамзаттыц досты болған, сонлықтан оған адамлар жаманлық қылмаўы керек.
Суў қайтып, кеме бийикте қалады. Ҳайўанатлар тарқап, тек адамзат қалады. Қараса бир ойдан, қумныц арасынан түтин шығып атырғанын көреди. Жердиц бетин суў алса да, бул қалған
не зат екен деп барса, бир кемпир отыр екен. Кемпир айтады:
- Усы жерде бир ешким бар, соны бағып, оныц жүнинен шарық ийиремен. Сөйтип оны
қарызыма беремен деп отырман. Ҳәзирети Баҳаўатдин жолына жети тецге садақа беремен, Дейди.
Кемпирге:
- Сен қалай қалдыц жер бетин топан суў басқанда? - дейди.
Сонда кемиир:
- Ешкимниц аяғы ызғар болып келеди, неге десем, жер бетин топан суў алған екен ғой, - дейди.
Сонда адамзаттан кемпир, ҳайўанлардан ешки артық қалған екен дейди. Кемпир менен
ешкиниц ақырзаман, қыямет-қайымнан аман қалыўы - ол да бир қудайдыц қүдирети екен дейди.
ТЕМ ИРҚАЗЫ Қ ЖУЛДЫЗЫ
(Р-1242, №183023)
Аспандағы жайнаған жулдызлар ишинде басқалардан гөре айрықша жарқырап туратуғын
жулдызлардыц биреўиниц Темирқазық жулдызы деп айтылыўында бир сыр бар екенин ата-бабаларымыз былай тәрийплейди.
Темирқазық жулдызы қаққан жулдыздай бир орында турады. Басқа жулдызлар қозғалса да,
ол қозғалмайды. Усы Темирқазықжулдызыныц қасында еки жулдыз орналасқан. Оныц биреўи
Ақбоз ат, ал екиншиси Көкбоз ат жулдызы деп аталады. Усы еки жулдыз мудамы Темирқазық
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жулдызын аиланып жүреди де қояды. Ал енди усы Ақбоз ат жулдызы менен Көкбоз ат жулды*
зына жақын жерде жети жулдыздьщ қақшыйып қарап турғанын көресиз. Усы жети жулдыз жети қарақшы жулдызы деп аталады.
Вир күни жети қарақшыныц Темирқазық жулдызына байланған Ақбоз ат пенен Көкбоз ат
жулдызларын урлап кетиўге келген хабарын периштелер Ақбоз ат пенен Көкбоз атқа хабарлапты. Сол ўақытта Аллатаала барлық периштелерин жыйнап:
- Сенлер ҳәзирден баслап Темирқазық жулдызындағы байлаўлы турған Ақбоз ат пенен
Көкбоз атты урлаўға келген жети қарақшыны турған жеринде қатырып таслақлар. Себеби
қарақшылар Ақ боз ат пенен Көк боз атты урлап кетсе, ертецги күни дүньяға келген пайғамбар
пияда қалады, барық, сол еки атты қорғап қальщлар! - деп жумсап жиберипти.
Псриштелер Аллатааланьщ ҳәмирин бәржай етип, атларды сақлап қалыпты. Пайғамбарымыз
минген тулпардьщ анасы Ақбоз ат, атасы Көкбоз ат екен деседи.
Ш0Л11АН МЕНЕН ҮРКЕРДИЦ ТАРТЫСЫ
(Р-1242, №183023)
Аспан әлеминдеги еки мьщ жулдызлардьщ ишиндеги Шолпан жулдызы менен Үркер
жулдызыньщ арасындағы тартыс, сулыўлыққа таласыў елеге шекем питиспей киятырғанын
ҳпр ким де билетуғын шығар. Шолпан жулдызы бир ханныц мацлайына питкен, сулыўлықтан
ҳешкимди алдына салмайтуғын қызы екен. Шолпан бойжетип камалына келгенде яр тацлап, өзи
сулыу, өзи ақыллы, батырлықтан алдына жан салмайтуғын жигитти ацсап, өз үйинде отырып
қалыпты. Нуган өмирлик жолдас болғандай адам табылмапты.Ец ақырында Шолпан «бүйтип
жүргенше мем бул жерде жүрмей-ақ қояйын, зериккенде сырласып, шеримди тарқатаман,
аспандағы Үркер жулдыздыц қасында болғаным жақсы болар» деп Аллатааладан тилек тилеп,
Үркерге жибериўди өтинипти дейди. Аллатаала бир периштесин жиберип, Шолпанды Үркердин
қасына алып барыўды буйырыпты.
Шолпан барып Үркердиц қасында қырық қызы ҳәм сицлиси менен ойын-саўық қурып
отырганын көрипти. Шолпан Үркер менен сицлисиниц ҳәм қасындағы қырық қызыныц өзинен
теге-ЛЫУ СКеНЛИГИН көрип' бул жерде олар менен тУра алмасын билипти де, алып барған периш- Ҳүрметли периштем, мен алып келгеницушын тәцир жарылқасын, Аллатаалаға да алғысым
көп. Ьирақ мен бул сулыўлардыц қасында көзге түспей қалатуғын түрим бар, сол ушын мени
оасқа бир жулдызларға, қала берсе, 1сүн шыгар тәрептеги жулдызлардыц биреўин апарағой, деп жалыныпты.
Периште сол жерде Аллатааладан пәрман алып, Шолпанды күн шығардағы жулдызға алып
ушыпты.
Ҳәзирги Шолпан жулдызы аталған жулдыз сол Шолпанныц барған жулдызы екен. Шолпан
жулдызы тац саз бсргенде көринип, айдай жарқырап турады екен. Адамлар оныц сәўле шашқан
шуғласына ҳәўес етип, қызларыныц атын Шолпан қойыўға әдетленипти. Шығыс тәрептен
кәринетугын сол жалғыз жарық жулдыз ханныц сулыў жалғыз қызы жасап турған Шолпанныц
аты менен аталып кетиптимиш деседи.
үркерди н си н ли си

(Р-1242, №183023)
Ал енди Аспандағы бир топ шоқжулдыздыц Үркер болып атыўында да бир сыр бар екенлигин
ҳәрким биле бермеиди. Үркер деген қыз өзиниц қырық қызы менен жүргенинде дини де басқа,
тили де басқа елдиц сан мыц ләшкерине тап болып, булар қырық қызды қолға түсириў нийетинде болады. Үркер баслаған қырық қыз қарсылық көрсетиў мүмкиншилиги болмаған соц, Аллатааладан жәрдем сорап жалбарынады. Аллатаала өзиниц периштелерин жиберип, жаў бара
алмаитуғын аспан әлемине алып шығыўын буйырыпты. Периштелер Үркерди қырық қызы меwww.ziyouz.com kutubxonasi

28

нен аспанға алып шығыпты. Аспандағы шоқжулдыз душпаннан үрккен қызлар болғаны ушын
ҳәм Үркер қыздыц аты меиен Үркер жулдызы болып кеткенине нешше заманлар болғанлығын
қудай билсин.
Үркер қасындағы қырық қызы менен аспанға ушып кеткенде жалгыз сицлиси зар қағып
душнан қолында қалып қойыпты. Үркер барған жеринде есап қылса, сиқлисиниц жоқ екенлигин билип, Аллатаалаға жылап, сицлисин әкелип бериўди сораныпты. Үркердиц бул тилеги
Аллатаалаға жетип, периштелериниц биреўин Үркердиц жаў қолындағы қалған сицлисин апасына апарып қосыўға буйрық берипти. Периште Үлкердиц сицлисин апасына алып шығып апасына жақынлаған жерде аспанда аты шыққан жети қарақшы периштениц алдынан шығып:
- Әй, Аллатааланыц сүйген периштеси, бизлер жүрген жети мүсәпирмиз, бизлердиц
тамағымызды писирип, кийимимизди жуўып беретуғын ҳеш кимимиз жоқ, сол ушын қасыцдағы
сицлицизди бизлердиц биреўимизге некелеп кетпейсиз бе? - деп жалыныпты.
Периште булардыц бул жағдайына реҳими келип, Үркердиц сицлисиниц келисими менен жети қарақшыныц биреўине ҳақ некесин қыйып берген екен дейди. Солай етип жети қарақшыныц
қасындағы жулдыз Үркердиц сицлиси екен деседи халық.
ШАЙТАН
(Р-1302, № 183830)
Дәслеп шайтан адамзат пенен тец өмир сүриптимиш. Күнде араласады екен дейди. Адам ата
азанда ацға кетсе, балалары шайтанныц балалары менен ойнайды. Бурын тып-тыныш жүрген
олар енди бир-бири менен урысып, төбелесетуғын болыпты. Күнде усылай қайталана бергеннен кейин Адам ата ашыўланып, Ҳаўа енеге кейипти. Адам ата кетиўден шайтан балалардыц
анасы және оларды булардыц қосына алып келип кетеди екен.
Бир күни Адам ата олардыц жат қылық үйреткенлигин көрип, балта менен шаўып-шаўыи,
бэрин өлтирии, көмип кетеди. Кеште келсе, және олар ойнап жүрген. Ертецине тағы да шаўып,
туўрамлап кетипти. Кешқурын келсе, тағы да тирилип кеткенлигин көрипти.
Азанда тура сала оларды бирме-бир шаўыи, қазандағы гөшке қосып қуўыртып, балалары
менен барлығы тойып жеп алыпты. «Уўҳ, қутылдық-ғой» деп ойлапты Адам ата. Сол ўақытта
шайтанлардыц анасы келип қарқылдап күлипти де:
- Бәри бир, бизден қутыла алмайсыз. Биз бурын адамныц сыртында жүрсек, енди ишине кирип алдық. Енди өмир бойы бирге жасаймыз. Ўа-ҳа-ҳа! - деп шақалақ атып күлипти.
Әне, соннан буяғына шайтан питкен адамныц ишине кирип алғанмыш.
ЕШЕКҚЫРЫЛҒАН
(Р-84, №37513)
Шолпан ец жарық жулдыз. Оныц туўылыўы менен тацныц атыўын белгилейди. Бир топар
саўдегерлер тацалдында жолға шығады екен. Қыстыц қәҳэрли бир күни ғезекши болып отырған
адам шығыста туўған бир жулдызды Шолпанға жорып, адамларды оятып, жолға түсип кетипти. Сөйтип баратса, жуўғарада ататуғын тац жоқ, адамлар адасып, ешеклер қырылып қалган.
Соннан сол жулдыздыц атын «Ешекқырылған» дейди екен. «Шолпан туўса, суў суўыйды, тәрези
туўса, тац суўыйды» деген де гәп бар. Адам өлсе, басын Темирқазыққа қаратып қояды.
АЙДЫЦ БЕТИ НЕГЕ ТЫ РТЫ Қ
(Р-539, № 176382)
«Айдыц бети неге тыртық» деген әпсанада айтылыўынша, Қуяш бир байдыц қызы болған, ал
оныц ери Ай басқа бир байдыц баласы болған екен. Олар екеўи бир-бири менен урысып қалып,
Қуяш айдыц бетин тырнап, бетинетыртықсалғаннан кейин екеўи адамларға көриниўге уялады
екен. Бирақадамлар жердиц бетин жақтыртыў ушын олардыц көринип турыўын өтиниш етипти. Соннан берли олар бири-бирин көрмей, ушыраспай, адамларға көринип жүредимиш.
www.ziyouz.com kutubxonasi

АЙ МЕНЕН КҮН
(Р-539, № 176382)
Күн менен Ай бир адамнын еки қызы (егиз қыз) болған екен. Күнге шайтан келип, Айды жаманлайды.
- Сеннен Ай сулыўырақ, сен оннан сулыў емессеқ. - дейди.
Айды қызғанған Күн Айға барып,оньщ бетин өзиниц ыссылыгы менен күйдирипти. Айдьщ
бетиндеги дақсоннан қалған екен. Соннан бери еки туўысқан бир-бирине жақынламайды екен
деп айтысады.
ТАСҚЫРМАН
(Р-1207, № 182886)
Бир жети журтқа дацқы кеткен бай болған екен. Ол 1*үзде егин-тегинлерин жыйнатып, бир
неше қырман гүдилеп болганнан кейин сықмарлығы тутып, дийханларға дурыслы қақыларын
бермепти. Сонда қолына ҳаса услаған, ийман жүзли, ақ сақаллы ғарры келип байға:
- Егер сен усы дийханларьщ болмағанда усыншама қырман шашлармедиц? Егинлериц атызда қалып, ийт-қусқа жем болмай ма? Солардьщ арқасынан усындай байлыққа қольщ жетип
жүргенин умытпа! Ҳақыларын бер, мийнетлеринен рәҳәттапсын, - дегенде, бай:
- Сен ғарры, бул истиц басында жоқсац, қасында жоқсац, буған араласатуғын жағдайьщ жоқ.
Олар қудай қарғаған адамлар. Мен болса, қудай сыйлаған адамман. Бергим келгенинше бердим,
артық берсем, дәўлетим таяды, сен өз бағдарыц менен жүре бер, жолаўшымысац, жолыцды тап,
- депти.
Сонда ақсақаллы ғарры қәҳәрленип:
- Сен қудайды билетуғын ба едиц?! Онда оньщ қүдиретин көр, мына жыйнаған
қырманларьщньщ бәри тасқа айлансын! - деп, ҳасасын жерге урыпты. Қатара турған гүдилер
сол заматта тасқа айланып қалыпты.Жолаўшы ғарры дәрҳал көзден ғайып болыпты. Соннан бери бул жер «Тасқырман» аталып кеткен.
КҮН НЕГЕ ҚЫЗАРЫП ШЫГЫП, ҚЫЗАРЫП БАТАДЫ?
(Р-1242, №183023)
Күн - лаўлап жанып турған от. Айтыўшылаэ оны дозақ оты дейди екен. Оған барған адамларды периштелер қоллап, аман алып қайтпаса, сол заматта жанып кетеди екен. Күн аспанды
айланып жүреди екен де, оньщ жүрисинде де бир қызық жағдайлар бар қусайды. Күн шығарда
өрт болып қызарып шағады екен. Оньщ былай болып шығыўында да үлкен сыр жасырынған.
Дәслебинде Күн өз орнында қозғалмай турады екен. Сол ўақытта Аллатаала периштелерин
шақырып алып:
- Сенлер қозғалмай қатып турған күнди аспанға алып шығьщлар! - деп буйрық берипти.
Периштелер:
- 0 , Күн! Тез арада аспанда көтерил! Соған Тәциримизден буйрық бар, - депти.
Бирақ Күн периштелердиқ айтқанын тьщламай, қақшыйып тура берипти. Бунман кейин Аллатаала периштелерди жумсапты.
- Сенлердиц жай айтқаньща көнбесе, зорлық пенен шығарыў жолын табасызлар, - деи, және
күнге жумсапты.
Периштелер Күнге барып, аспанға шыгыўға және буйрық берипти. Күн периштелердиц
айтқанына қулақ салмапты. Буннан кейин периштелер Күнниц белине темир шынжыр, темир буғаў салып аспанға тартып шығарыпты. Күн иериштелердиц қылған зорлығына шыдамай, өрт болып қызарып туўатуғыныныц себеби соннан екен. Қала берсе, қатынлардыцтуўарда,
адамлардыц ашыўланғанда бет-аўзыныц қызарып кетиўи, таўықлардыц туўарда кекилиниц
қызарыўы да сол қыйналыўында, ашыўланыўында емес пе?
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Солай етип, Күнниц қызарып, көл-дәрьяныц бетине түсип, дәрьяньщ шуғласы аспанға
көтерилии, аснандағы бултлардьщ қызарыўы да усыннан екен.
КҮН Н ЕГЕ ҚЫЗАРЫП Ш Ы ҒЫ П, ҚЫЗАРЫП БАТАДЫ ?
2-вариант
(Р-1242, № 183023)
Сол заманда дини де, тили де басқа бир тайна ел болады екен. Ол Күнди өзлериниц қудайы
Деп есаплайды екен ҳәм ҳәр күни Күнниц шығарында оған қарап табынады екен. Күн аспанға
көтерилгенде жер бетине жарықтүсип, пүткил шөп-шар, ҳайўанатлар бир жасап қалады екен де.
Күн батарда жерди қарацғы басып, қорқыныш пенен ҳүрлеп турады екен. Күнниц бул ҳәрекетин
жацағы кәпир ели ацлыў менен болады екен. Буны сезген Күн шығарда қыйналып, ашыўланып,
аспанға шықпайман деп қызарады да турады екен.
Усы ўақытта Күнди ашыў қысып, бар даўысы менен бақырады екен. Усы Күнниц бақырған
даўысын еситкен ҳайўанлар менен адамлардыцжүреги жарылып өледи екен. Ендигиден былай
Күнниц бақырған даўысын еситпеў ушын бир ғана себеп бар екен. Сол ўақытта Күнниц шығар
тәрепинде бир үлкен шәҳәр болыпты. Ол қаланыц атын «Жабылса» деп атайды екен. Сол Жабылса шәҳәриниц жетпис үш базары болады екен. Базар ығы-жық .шаўқымлы, кернай-сырнай
тартылған, барлық ойын-саўықтыц нешше түрлери сол жерде ғана өтеди екен. Әне, Күнниц
шығардағы бақырған даўысы сол базар ишиндеги адамлар менен ҳайўанларға еситиледи екен.
Жабылса шәҳәриниц әтирапында «Қабалақ» деген бир ел жасайды екен. Ол елдиц адамлары бүгинги адамдай емес, наятый үлкен болады екен. Қабалақ елиниц бир адамы екинши бир
жақта туратуғын елдиц адамларын бир етигине салып алып, бурқып ағып турған дәрьядан ары
бир өтип, бери бир өтип, ойнап жүреди екен. Бирақ сол Қабалақ елиниц адамларын мусылман
журтыныц адамлары деп есаплайды екен. Мухаммед алайҳиссаламды пайғамбарымыз деп таныйды екен. Олар тац намазын оқыў ушын азан шақырғанда Күн өз-өзинен қорқынышқа ушырап, қызарып-бөртип аспанға көтерилиў менен болады екен. Бул ўақытта Күн төртинши аспанда турады екен. Төртинши аспаннан келген Күнниц жыллылығы жерге, суўға, таўларға түсип,
жер-жәҳәнди ыссылық басады екен. Күнниц тезлиги соншелли, адамныц астыцдағы ат бир
атлағанда Күн бир айшылықжолды жүрип өтеди екен.
Усы жүрис пенен Күн өзиниц батар жерине барып қып-қызыл болып қызарып турады. Усы
ўақытта да бағанағы кәпирдицадамлары далаға шығып, қудайымызбененаманласыпқайтайық
деп, қақшыйып қараў менен болады. Күн усы кәпир елиниц қылығынан қорқып, қызарыўы менен қақшыйып турып қалады екен. Усы жағдайлардан хабары бар Аллатаала периштелерин
жумсап:
- Күнге барыц, кәпнрлерден қорқып қақшыйып турған болмайды, өз орнына барсын, гүнниц
қарацғысы да мусылманлар ушын жүдә зәриў, бар, усыны Күнге хабарлац! - деп буйрық берипти.
Периштелер барып, Күнди батырып қайтып, Аллатаалаға хабарын жеткереди екен. Усы
ўақытта да Күнниц қызарып турған сәўлеси көл, дәрьяға түсип, оныц шуғласы менен аспан тағы
да қызарады екен де, Күнниц қыйналып бақырған даўысы жер бетиндегилерге еситилмейди
екен.
ПАЙҒАМБАР ҚЫЗЫ
(Р-1207, №182886)
Төребек ханым, Назлымхан сулыў, Пайғамбар қызы - Шамун-Нәбийдиц қызлары болған.
Төребекханым. Назлымхан сулыў бойжетип, турмысқа шығып кеткеннен кейин ШамунНәбийдиц журтын жаў шабады. Сонда Пайғамбар қызы Әмиўдәрьяныц жағасында турған кемеге минип қашады. Кеме жүз деген жағына жүзген, бурыл деген жағына бурылған. Изинен қуўып
киятырған жаўдыц кемелери жақынласып қалғанда Пайғамбар қызы минген кеме жағадағы
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бир таўдьщ қапталында баратыр екен. Қыз кемени сол таўға қаратып бурып, оған жеткен жер*
де «Таў жарыл» дейди. Таў қаққа бөлинип, Пайғамбар қызыныц кемесине жол береди. Кейин
жаўдыц кемелери келемен дегенше таў қайта пителип қалады. Сол жер Пайғамбар қызыныц
хүрметине Пайғамбар қызы аталған ексн дсседи.
ҚУС ж о л ы
(Р-1207, №182886)
Аққуўлар жүрген көлге бирден суўықтүсип, олар жыллы жақларға ушып кетиўге мәжбүр болады. Бирақ палапанлары олардыц изине ере алмай қалып қояды. Сонда ана аққуўлар палапанлары адаспай изинен ушып барыўы ушын жол бойы пәрлерин таслап ушқан екен. Соннан қус
жолы пайда болған.
СУЎПЕРИ
(Р-1299, №183812)
Бурын биреўдиц қызы анасыныц айтқанын тыцламай, күн батқан соц кудыққа суўға келген.
Суўға енди келип, шелегине арқанды байлап жиберген екен, бетине бир нәрсе шарп етип тийипти. Қызға сол жерде суўпери салқынын салыпты. Қыз есинен талып калыпты. Қызды үйине
әкелгеннен кейин оянып, өзин-өзи жулыи, делбе болып кетеди.
Қыздыц ата-анасы моллаға оқытқан екен, моллалар оған суўпери салқынын салғанын айтады. Дқыры қыз келе болмай жинли болып кеткен.
Суўпери көбинесе суўға шомылған адамларға зиянын тийгизеди. Ол адамларды билдирмей суўға шомылыўға шақырады екен. Көбине олар шацқай түстиц ўақытында шақыратуғын
қусайды. Суўға түсиўден ол билдирмей аяғынан тартып суўдыц астына алып кетеди я болмаса
суўда шомылып жүрген балаларды алып кетиўге қуштар екен.
ЗҮЛҚАНДЕР ПАТШД
(Р-1207, № 182886)
Бурында жердиц астын-үстин сораған Зүлқандер деген патша өткен. Ол бир күни жер
астындағы сорамын аралап көрейин деп жер астына түседи. Жердиц астындағы Зүлқандердиц
бийи оған бир кесе ун береди.
- Алдын нан етип же, кәраматын соц-соц көресец, - дейди.
Бирақоныц жердиц үстине шығыўы қыйын болады. Оған Сүймурық деген қусты береди.
- Мәгар алып шықса, усы қус сени жердиц үстине алып шығар - дейди.
Сексен қойды пүтинлей Суймурықтыц үстине артады. СуймурықЗүлқандерге шәрт айтады.
- Сен мениц үстимде отырып көзицди ашыўшы болма. Ашсац, екеўимиз де набыт боламыз, дейди. Кейин: - «Қан» деген ўақта қойдыц етинен кесип алда аўзыма таслай бер. - дейди.
Зүлқандер мақул дейди. Суймурық патшаны арқасына жайластырып жердиц астынан үстине
көтериле баслайды. Патша Суймурықтыц айтқанын ислеп, «қан» деген ўақытлары бир кеспе
гөшти аўзына салып, көзин жумып отыра береди. Бир ўақлары көзимди ашып көрейин, қай жерлерде баратыр екенбиз деп көзин ашса, дөгерегиниц бәри жанып турған жалын екен. Сүймурық:
- Көзицди жап, болмаса күйип баратырмыз, - деп бақырады.
Зүлқандер көзин қатты қылып жумып, қәдимги әдетинше, сораған ўақта қойдыц гөшин Сүймурықтыц аўзына салып отыра береди. Бир жерлерге келгенде шыдамы жетпей, тағы көзин
ашады. Қараса, дөгерегиниц бәрин суў қаплап киятыр екен.
- Көзицди жап, болмаса суўға шүмип кетемиз, - дейди Сүймурық.
Дәрқәл көзин жумады. Зүлқандер Сүймурыққа қәдимгидей аўқатын берип отыра береди.
Бир жерлерге келгенде сексен қойдыц гөши де таўсылады. Енди не қыламан деп отырғанда
суймурық «қан» дейди. Зүлқандер оц санынан бир солқым гөш кесип, Сүймурықтыц аўзына саwww.ziyouz.com kutubxonasi

лады. Тағы бир жерлерге келгенде «қан» дейди Сүймурық. Патша сол саныныц гөшин кесип береди. Бираз ўақыттан соц:
- Ал. енди көзицди аш, - дейди.
Көзин ашса, патша өзиниц дәргасыньщ алдында турған екен. Сүймурыққа:
- Енди сиз қайта бериц, - деп рухсат берди.
- Яқшы, саған үш пәримди таслан кетейин, керек болыи қалағойсам, биреўин түтетсец, мен
алдыцда ҳәзир боламан. Маған соцғы берген гөшлериц нениц гөши еди? - деп сорайды.
Патша:
- Мениц санымныц гөши еди, - дейди.
- Ўах, билмеген екенмен, гөшицниц мазалы екенин билгенимде сени көрген бойы жеп қойған
болар едим, - дейди Сүймурық.
Патша шорыларын шақыртып, баяғы бир кесе унды жабыўды буйырады. Ол ун суйықлаў
ийленип, тандырда турмай, түсип қала береди. Қайта-қайта түсип, қозға күйе берген соц қара
көмеши шығып қалады. Бул нанды патшамыз жемейди деп, шорылар басқа уннан нан жаўып
апарып береди. Қара көмеш нанды сол ўақта келе кеткен падашыныц қолына услатады.
- Сениц тециц мынадай нан, усыны же, - дейди ҳаяллар күлисии.
Кәл падашы күлге былғанған шөректи жей баслаған екен, барлық шөплер тилге кирии, оныц
менен сөйлесе баслапты.
Патша ҳаяллардан нанды сорайды.
- Ырасыцды айтыц, болмаса дарға астыраман, - дейди.
Ҳаяллар ырасын айтады.
- Дурыслап жаўа алмаған соц, әўелги көмеш нанды кәл падашыға бердик, - дейди.
- Яқшы онда, - деп, патша кәл надашыны шақыртады.
Падашы келгеннен кейин:
- Нанды жегеннен кейин не болды? - дейди патша.
- Шөптиц тилин билетуғын болдым, тақсыр, - дейди падашы.
Оған Ҳәким Улықнан деген ат берип, патша оны оц жағына отыратуғын ўәзир етип тайынлайды. Соннан баслап Ҳәким Улықпан тәўип атанған екен.
ТАСБАҚАГА АЙЛАНҒАН САЎДАГЕР
(Р-1299, №183812)
Баяғы заманларда огыры иши тар, қатты сықмар бир саўдагер болған екен. Ол питип қалған
бай болса да, дүнья үстине дүнья қосылыўы ушын ҳеш нэрседен таймайды екен. Тәрезиден
урып, киси ҳақысын жеў оныц тийкарғы кәри екен.
Усы саўдагерге иси түсетуғын адамлардыц сабыры таўсылып, олар бир күни қазыныц алдына саўдагердиц үстинен шағым етип барыпты. Қазы оларды тыцлап болыи, шағымныц дурыснадурыслығын өзитексерип көриўушын пақыр кийимин кийип, саўдагердиц дүканына барыпты да, оннан азғантай дуз өлшеп бериўди сорапты.
Саўдагер қарыйдардыц кийимине қарап, пуллы емеслигин билип, мурнын жыйырып,
тәрезиге дуз салыптып, оны өлшеп беринти.
Қазы екинши бир дүканға келип, жацағы дузды өлшеп көрген екен, саўдагер өзи бары-жогы
жүз мысқал дуздаи жигирма мысқалын кем берген екен. Ол қатты ашыўланып саўдагердиц
дүканына қайтып барып:
- Ҳәй, надан, басқаҳасыл нәрселерден жеп қалғаныцда гүнац буншелли аўыр болмаседи. Дуздан жырып қалыўдыц гүнасыныц аўыр екенин билмейтуғынбедиц, тәрези тасыцныц астында
қалғыр! - депти.
Сол сөзди айтыўы мәттал, қазыныц қарғысы қабыл болып, саўдагер ийретилип-шыйратылып тасбақаға айланыпты.
Саўдагердиц тасбақаға айланғанынан хабар тапқан адамлар: «Ақыры, қудайдан таўыпты»
деп қатты қуўанысыпты.
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СҮЛӘЙМАН ПАЙҒАМБАР
(Р-1207, №182886)
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Бул Пайгамбарға мақул түсти. Қазы-кәланды шақыртты. Бәри жыйылды. Пайғамбар өзи бас
болып былай деди:
- Ал, қудай қосқан қосағым, сен маған басьщ шатқалы берли ишиқде шемен болып қалған
арзыў-әрманынды айт, биз билейик. Мине, қазы-кәлан, мынаў басўәзир, бәримиз пирли сарайда
отырмыз. Мынаў қурсағьщнан шыққан балац. Қәне. ишицде дәрт қалмасын, айт, - деди.
- Шабазым, менде не сыр, не арзыў-әрман болсын. Ерим сиздей жети ықлымды сораған патша
болса, ишкеним алдымда, ишпегеним артымда, ҳилле менен пиллеге оранып отырман. Хожейиним патша болса, биз патшаньщ ҳаялы болсақ, не әрман болсын бизде. Бирақ, сонда да гей-гейде
бир нәрсеге қыялым кететуғын еди. Усы патшамыз талай тойлар берип, не бир жаўырыны жер
ийискемеген палўанларды гүрестиреди. Сонда олардьщ тулғасына сүйсинип турып, бойым жыбырлап сала беретуғын еди. «Паҳ, усы нар палўанньщ бири менен ақтөсекте әрмансыз аўнасам,
қушағында балқысам» деген жаман қыял ойымнан өтер еди. Әўели ҳақ, бирақ, бул тек ойым. Усы
ўақытқа дейин патшамыздьщ көзине шөп салмадым, төсегин аяқасты етпедим. Кессеқиз, мине
басым. алсақыз, жаным ҳәзир, - деп көз жасын көл етип жылап, боз-боран болды.
Бир заматта әжайып бир ўақыя жүз берди. Қундағы шешилген майып-мажырық бендениқ
аяғы шықты. Алдын ол тәнеге тутасып кеткен еди. Отырған жәмәәт өз көзине ҳеш исенбеди.
Патша ишинен шүкирлик етти. Қазы-кәлан «Бәрекелла» деи тәселле берди. Пайғамбар енди бас
ўәзирге бурылды. Бас ўәзир:
- Бир қасық қанымнан кешсеқиз, патшайым. Артық-кем кеткен жерим болса, кешириқ! Негизи мен сиздей уллы патшаға бас ўәзир болғанымнан Аллатаалаға мьщ бир мәрте миннетдарман. Патшайым, мен сиз сораған әлемнин өзиқизден кейинги көз-қырағы болсам, мен ушын
буннан артық бахыт бар ма? Менде наўа арзыў жоқ, шүкирлигим мол. Солай болса да, айырым
ўақытта кеўлимнен жаман пикирлер өткен гезлер де болды. Ол бирақ бурынырақта еди. Ол
ырайдан қайттым. Бендеги нашүкирлик ылайық емес екен. Сондағы ойым, бир күн ўақыт келип Суләйман пайғамбар Алланьщ аманатын таисырса, орнына мен патша болағойсам, деген
қыял еди. Мен бәри бир пайғамбер бола алмасымды билдим. Ол тек Алланьщ еркиндеги ис екен.
Тақсыр, буньщ бәри өтти-кетти, кешириқиз, - деп, пайғамбердиц аяғына жығылып. еқкилдеп
жылап жиберди.
Басўәзирдиц жылағанын көрген өзгелердиц де кеўли босасып кетти. Қазы-кәлан:
- Сабыр етиц, сабыр! - деп тоқтатты.
Сол гезде нәресте де қышкырып шырқырай баслады. Қараса, бөпениц еки ийни қозғалыи,
бир демде денесинен қолы жаздырылып шықты. Қазы-кәлан:
- 0 , тоба! - деп жағасын услады. Патша ишинен Аллаға сыйынып отырды. Ендиги гезек
патшаға келди. Қазы-кәлан да патшаға қарады. Сүлэйман патша бир жөткеринип алды да гәп
баслады:
- Мениц Аллатаалаға шүкирлигим көп. Жас ўақта перзент жөнин ойламадық. Тилекти дурыс
тилемедик. Енди бэри орнына түсип киятырғандай. Мени пайғамбар етип жаратты, қустыц да,
ацныц да. тиришилик атаўлыныц бәри-бәрисиниц тилин билемен. Және соларға ҳүкимимди
жүргизе аламан. Жер-дүньядағы шайтан питкенниц басына күн туўғыздым. Олар адамзатқа
қылатуғынын қылаалмайтуғын болды. Бирақ,олартолықжойылмаған екен. Оларетимизгеенисип кеткен екен. Менде арзыў-әрман болмады. Лекин кеўлиме шайтан салған бир болмағыр әдет
тез-тез тәкирарлана береди. Базда оны өзим де ацламай қаламан. Менде не әрман болсын. Маған
жәҳанництүпкир-түпкиринен елшилер, кәрўанлар, сәлемшилер келеди. Қулласы, келиўши көп.
Сонда мен жети ықлымға ҳүкимим жүрген патша болсам да, бир жаман пыйғылда отырар едим.
Қәне, ким не әкелди екен? Маған не тартыўы бар екен? Қолындагы саўғасы не зат болды екен?
- деп баладай соны ҳэўес етип отыраман. Болмаса маған не жетпей атыр?! Буны айтыўдыц өзи
уят! Менде ҳеш кемис нәрсежоқ. Тек биртилегеним гөдек еди, оны да Алла берди. Лекин, өзимиз
Алладан «бирдеце» деп сораған едик, сол «бирдеце»ни бере ғойды. Енди көз жасымызды төгип.
«перзент» деп зар-зар әйлеп атырмыз. Усы бизиц бар жағдайымыз, - деп гэпин ииткерди.
Сол пайытта нәрестениц қысылған, демиккен даўсы шығып, ҳәмме шоршып кетеди. Бәри
жалт бурылса, бирдеце тыпыршылап, мойны, соц басы орнына келип, адам баласы кейпине енwww.ziyouz.com kutubxonasi
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ген екен. Усылайынша пайғамбар өз қәтесине көзи жетип, иерзентли болғанмыш. «Нийетиц жолдасьщ» деген гәп соннан қалған екен.

СҮЛӘЙМАННЫЦ ӘНГҮШТАР ЖҮЗИГИ
(Р-141, N»50413)
СуләйманпатшаөзиницӘнгүштаратлысыйқырлыжүзигиниқжәрдемимененпүткилдүньяда
ҳүкимлик сүрген екен. Ол тек адамлардьщ ғана патшасы емес, нүткил жанлы-жәнликлердиқ,
қуслардьщ да патшасы болып. олардьщ тилин де түсинеди екен.
Бир күни оньщ қас душпаны болған бир дәў Сүләйманньщ Әнгүштар жүзигин урлап алып кетеди ҳәм Сүләйман дүньяға ҳүкимдарлығынан айрылып қалады. Ол енди қатты қапаланып, бир
дәрьяны жағалап кетип баратырып, дәрья бойына қоныс басқан бир балықшыньщ үйин көрип
қалады ҳәм балықшыньщ үйине барып, оған хызметкер болып жалланады.
Сүләйманньщ патшалық еткен ўақтында оньщ жүдә жақсы көретугын бир пышығы менен
күшиги болған екен. Олар Сүләйманньщ басына түскен қыйыншылыққа қатты қыйналып. оған
қалай болмасын жәрдемлесиўди ойласыпты. Екеўи жүзикти дәўдицалғанын билип, онық үйине
келип.уйқылаўынақлыйды.Дәўанықуйқыға кеткендепышыққуйрығыменендәўдиқмурнына
сүйкелип өтеди. Дәў қатты түшкирип жибергенде, мудамы дәўдиқ тилиниқ астында сақланып
жүрген Әнгүштар жүзик оныц аўзынан атлығып шығыпты. Пышық пенен күшик жүзикти ала
қашыпты. Дәўуйқысынан оянып оларды қуўыпты. Екеўи қашып киятырса, алдынан бир дәрья
шығыпты. Олардьщ екеўиниц арасында жүзикти дәрьядан ким алып өтиўи ҳаққында жәнжел
шығынты. Күшик өжетленип, жүзикти дәрьядан өзи алып өтпекши болыпты. Олар дәрьяда
жүзип баратырғанда алдынан үлкен толқын шығып, күшик суўжутып, Әнгүштар жүзигин суўға
түсирип алыпты. Сол әтирапта жүзип жүрген үлкен бир балык оны жутып жиберип, пышық пенен күшик жылап қала берипти. '
Сүләйман балықшыньщ үйине хызметкер болғаннан баслап, бурын балықшыньщ аўына
өзи, ҳаялы, қызы ушын үш балық түсетуғын болса, енди төрт балық түсетуғын болған екен.
Балықшы буған қуўанып, Сүләйманды жақсы көрип қалыпты. Ол Сүләйманды өзине күйеў бала
етип алғысы келипти.
Бир күни балықшы өзиниц тутып алып келген балықларын қызына тазалаўға берипти.
Қыз балықлардыц биреўин тазалап атырса, оныц ишинен тац қаларлық бир жүзик шығыпты.
Ол жүзикти Сүләйманға инам етипти. Сүлайман жүзикти танып, бармағына салады. Усыннанақ дәрриў патшалық оныц дәстине келипти. Қайтадан Сүләйман Әнгүштарға не буйрық берсе, бәри орынланыпты. Сүләйман қайтадан патшалықтахтына минипти. Усы ўақыттан баслап,
жаца күн, жаца дәўир басланыпты.

СҮЛӘЙМАН ПАТША ҲӘМ КӘНИЗЕК
(Р-1299, №183812)
Баяғы заманларда жети ықлымға ҳүкимдарлықеткен Сүләйман деген уллы патша өткен екен.
Дәўлети менен байлыгы менен әлемде оннан өтерлик патша болмаған екен. Оныц сарайы алтын гербишлерден салынып, гәўҳар таслар менен безелипти. Сол сарайда патшаныц өзи менен
бирге оныц төрт жүз ҳаялы жасапты. Ҳаялларыныц тек бир кэнизегинен басқасы иатшалардыц
қызлары екен дә, кәнизеги болса узақ бир журттыц балықшысыныц қызы екен.
Бир күни Сүләйман сол төрт жүз ҳаялы менен сарайда айшы-ишретке берилип отырып,
ҳаялларына:
- Мен сизлерге бул дүньяныц барлықбахтын, дацқын,ләззетин, байлығын инам еттим. Қәне,
сизлер буныц есесине маған не инам ете аласызлар? - деп саўал берипти.
- Мен саған уллы ҳүкимдар әкемниц бар дәўлетин беремен, - депти оныц ҳаялларыныц бири
болған Рум патшасыныц қызы.
- Мен де саған пүткил Шығыстыц бар байлығын, күшин инам ете аламан, - депти Шын
патшасыныц қызы.
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Солай етип, ҳәр патшаньщ қызы Сүләйманга өзлериниц қүдирети жеткен байлық пенен
дәўлетти инам етиўди ўәде етиити.
Гезек баяғы кәнизекке жетипти.
- Қәне, сен маған не инам ете аласац? - депти Сүләйман кәнизекке.
- Уллы ҳүкимдар, мен тек тутқан балығы менен күн көретуғын бир балықшыныц қызыман.
Мен сизге өзимниц опадарлығым менен муҳаббатымнан басқа ҳеш нәрсе бере алмайман, - депти.
Лрадан бираз ўақыт өткеннен кейин, бир күнлери Сүләйман патшаныц душпанларыныц бири сарайдан өзине хызмет ететуғын адам таўып, оныц барлық дәўлетиниц себепшиси болган
сыйқырлы жүзигин урлап алыпты.
Сүләиман патша бир күнде барлық дәўлети менен тажы-тахтынан айрылып, оныц өзи узақ
бир атаўға сүргин етилипти. Ол енди кимсесиз бир атаўда өз несийбесин өзи таўып жеп жасай
беринти. Ол сол атаўға ара-тура келип туратуғын кемелердеги адамлардан өз елиниц хабарын
сорастырып турады екен. Кемедегилер оған енди оныц тахтына басқа адамныц ийелик еткенин,
ҳаялларыныц сол патшаға тийисли болып, бахытлы жасап атырғанын айтыпты.
Бир күни Сүлойман балық аўлайын деп жылымын таярлап отырса, көз ушында бир қайық
көринипти. Қайық атаўға жүзип келгенде, оннан Сүләйманныц баягы кәнизеги түсипти.
Сүләйман кәнизектиц қасына барып, оны баўрына басып:
- Сен бул жерде не қылып жүрсец? - деп сорапты.
- Мени бул жерге саған болған опадарлығым менен муҳаббатым баслап келди, - депти.
Сүләйман менен кәнизек бираз жыллар сол атаўда бахытлы өмир кеширипти. Сүләйман
балықаўласа, кәнизеги оны тазалап аўқат етипти.
Бир күни Сүләйманныц аўына бир үлкен балық илинипти. Кәнизек балықты тазалап отырса,
ишинен бир жүзик шығыпты. Ол жүзикти алып, дәрриў оны Сүләйманға көрсетипти. Сүләйман
өз жүзигин танып:
- Мениц душпаным тецизде жүзип, оны тамашалаўды жақсы көретуғын еди. Шамасы, ол
жүзикти жоғалтып алған қусайды, - деп оны бармағына қайтадан кийипти.
Сыйқырлы жүзик сол заматта оныц жоғалтқан барлық дәўлетин ҳәм тажы-тахтын қайтарып
берипти. Ол тахтын қайтарып алғаннан кейин барлық ҳаялларынан ўаз кешии, кәнизекти
патшалықтыц мәлийкасы етип жәриялап, оныц менен өмириниц ақырына дейин бирге жасапты.
ӘТШӨК
(Р-1299, №183812)
Баяғы заманда бир жылқышы жасаған екен. Сол жылқышыныц қудайдан тилеп алған бир
улы болыпты. Ьала үлкейип, жылқышы оны жумсайтуғын жасқа келгенде, баласы жумсаған
исти питкермей, сылтаў айтып келе беретуғын әдетке ушырапты.
Ьир күни жылқышы баланы өзиниц минип жүретуғын атын әкелиўге жумсапты. Бала сыртқя
шыгып кетип бир майданнан кейин қайтып келип:
- Ат жоқ, ата, - депти.
Жылқышы өзи далаға шығып, атын излеп таўып келипти.
Арадан бираз ўақыт өтип, жылқышы қыслаўға кетерден алдын өзине етик тиктирмекши болып, етикши устаны үйине шақыртыпты. Уста келип, жылқышы менен баласына етик тигиўге
кирисипти. Ол жылқышыныц баласыныц етигин тигип болып, оны баланыц аяғына кийдирип
көрмекши болын шақыртыпты. Бала етикти аяғына кийип көрипти. Етикши стиктиц кемисин
Дүзеп отырып, жумысын бөлгиси келмей балаға:
- Балам, бизиц атқа бир қарап жиберсец-о, - депти.
Бала аттан хабар алыў ушын сыртқа шығын кеткен болыиты да, бир майданнан кейин айланып келип, баяғы әдети бойынша:
- Аға, ат жоқ ғо, - депти.
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Сонда баласыныц әдетинен хабардар әкеси қатты ашыўы келип:
- Ҳә, ат жоқ болғыр! - деп салыпты.
Сол ўақытта қуданыц ҳәмири менен бала қусқа айланып ушып кетипти. Соннан баслап адамлар төбесинде пөпеги бар бул әжайып қусты оныц ҳәмме ўақыт «әтшөк-әтшөк» деп жүриўине
қарап, «Әтшөк» деи атайтуғын болыпты.
БҮЛБҮЛ
(Р-1299, №183812)
Буннан сан мьщлағанжылларбурын Булдырыққассаптьщелиндееки егизекағалы-қарындас
бири-бири менен аразласқанлығы себепли Алланьщ қәҳәрине ушырап, ағасы бозторғайга, ал
қарындасы булбүл қусқа айланыпты.
Қусқа айланғаннан кейин де булардыц басы писпей, орынға таласып шатақ шығара берипти.
Соннан соц Жаратқан оларға былай деп шәрт қойыпты:
- Екеўициз сайрап жарысасыз. Қайсьщыз жецсециз, соныцыз усы мәканда, адамлар арасында қаласыз, - депти.
Олар Жарагқанныц шәртине ыразы болыпты. Келисилген күни тири жанныц бәри жыйналып, олардыц жырын баҳалаўға келипти.
Жарысты бозторғай баслапты. Ол қолынан келгенше жағымлы ҳаўазы менен бозлап,
жыйналған жанзатты өзине қаратыўға ҳәрекет етипти. Оныц даўысы көпшиликке мақул болыпты.
Нәўбет бүлбүлге келипти. Оныц кем-кем ҳәўижге минген сыйқырлы ҳаўазы жыйналғанларды
лал калдырыпты. Олар усы ўақытқа шекем бундай ҳаўазды еситпегенлигин мойынлап, жәнжақтан:
- Бул билди! Бул бизиц кеўлимизди таба билди, - деп шуўласа баслапты.
Қулласы, жыйналғанлардыц тилегине бола, бүлбүл адамлардыц арасында, ец көркем
бағларда жасайтуғын болып ҳәмир етилипти.
Бозторғай болса, бул ҳүкимнен наразы болып: «Мениц шығысым қалпақ торғай, маған тийген қарап болгай» деп, елден шығысып кетипти. Соннан берли халық арасында жыраўлар жырлап жүретугын, бул еки қус ҳаққында мыиандай қосық қалған қусайды:
Бүлбүл қустыц баласы,
Бийикте болар уясы,
Бийикти өрлей суў алса,
Биймаза болар анасы.
Бозторғай қустыц баласы,
Бозацда болар уясы,
Бозацды бойлай суў алса,
Бозығып жүрер анасы.
САҚСАҚ
(Р-539, №176382)
Таў баўырында жасап, «сақ-сақ» деп сайрайтуғын қус бар. Сақсақлар ағалы-инили екен. Олар
көп жәнжеллесе бергени ушын анасыныц ғарғысынаушырап, қусқа айланыи кеткен екен. Ҳәзир
олар «сақ-сақ» ҳәм «сағ-сағ» деп анасына өз саў-саламатлығын билдиреди екен.

доцыз
(Р-1299, №183812)
Баяғы заманлардыц биринде бир балықшы болған екен. Бир күни ол тецизден балық аўлап
киятырып, жолда бир дийўанаға дус болыпты. Дийўана оныц балық толы қалта арқалан
киятырғанын көрип:
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- Мен бир ел гезген дийўана едим, маған қарнымды тойдырғандай балық берсеқ. пәтиямды
берер едим, - депти.
Балықшы сонда ишинен «Күни менен өлдим-азарда тутқан балығымнан не ушын мына бийталап дийўанаға бериўим керек» деп қызғанып:
- Бул қалтадағы балық емес, - депти.
Сонда дийўана кебиндеги Қызыр ата оған:
- Сеннен сирә адамларға жақсылық шықпас. «Пейлице бола, адам сүйместей ҳайўан болағой»
деп терис пәтия берген екен, қуданыц ҳәмири менен балықшы доцызға айланыпты. Соннан берли доқыз адамлардан қашып, тоғай, көллерди мәкан ететуғын болыпты. Ол өзиниц пейлине бола, қолайы келсе, адамлардьщ егинлерине түсип, оларды бийзар қылады екен. Сонлықтан адамлар арасында турнайы, қопал адамларды доцызға тецеў әдет болып қалған екен.

ийт
(Р-1299, №183812)
Әўел баста ийт адам болған екен. Оныц атасыныц азан шақырып қойган негизги аты Сақ
екен. Сақтыц өз анасы ерте қайтыс болып, әкеси бир жас дуўахан ҳаялға үйленеди. Өмиринде
өкшеси қанамаған өгей ана Сақты жүдә жаман көреди екен. Ол мудамы ийни келсе, баланы үйге
дарытпай аўыр жумысларға жегип, оны адамларға жек көринишли етип қойыпты.
Сақөгей анасы буйырган жумысларды мойын таўламай ислеп, оныц оты менен кирип, күли
менен шығып жүре берипти. Ол муштай басы менен бир үйир қойды жайлаўға алып шығып,
күни менен дурыслы аўқатжемей, өгей анасыныц берип жиберген қатты нанын суўға басып жеп
жүре берипти.
Бир күнлери бәҳәр келип, оныц падасындағы қойлар қозылай баслапты. Енди бийшара
Сақтыц мойнындағы миЙнети оннан бетер артыпты. Ол тац азаннан кешке шекем олардыц изине ерип жүрип, күнди бир дем алмай өткереди екен. Усындай азаплы күнлердиц биринде ол
қатты шаршап уйқылап қалыпты. Сол күни қойларға қасқыр шаўып, Сақ орнынан турып бараман дегенше бирталай қой менен қозы қасқырға жем болыпты.
Бирталай малынан айрылған Сақтыц әкеси өгей ананыц азғырыўы менен баланы жазалаўды
оған тапсырыпты да, өзи бир айлықсапарға кетипти. Баладан қалай қутылыўды билмей жүрген
өгей анаға бул жүдә қол келип, ол дуўа оқып, баланы сол ўақытта нәмәлим бир ҳайўанға айландырып жиберипти. Енди өгей ана оны үйден қуўып салайын десе, түри қасқырға мегзеп
кететуғын бул ҳайўан үйди айланшықлап кетпейтуғын қусайды.
Арадан бир ай өтип, Сақтыц әкеси сапардан қайтып келипти. 0л үйине жақынласқанда баяғы
ҳайўанға айланған бала оныцалдына жуўырып шығып, оныц аяқларына сүйкенип, қыцсылапты.
Сонда жаман ҳәдийсениц болғанын сезген ол дәрриў ҳаялынан баласын сорапты. Ҳаял оған:
- Шабазым, оны жазалаўды сен өзиц маган тапсырдыц, - депти.
- Саған баламды жазалаўды тапсырған мен ақмақ екенмен, - деп белиндеги қанжарын
суўырып алып ҳаялдыц көкирегине ашыў менен бир урыпты. Ҳаял сол жерде жан тапсырыпты.
Енди баласын өз ҳалына қайтарыўдыц шарасы жоқпығын билген жацағы киси ҳайўанға
айланған баласын қушақлап отырып, «и-и-й» деп үн салып жылапты.
Соннан баслап адамлар бул адамға садық, жақын жордемши бул ҳайўанды «Ийт» деп атай
баслапты.
БӨДЕНЕ
(Р-1299, №183812)
Илгери ўақытларда адамлар арасында дуўасы дәрьяныц ағысын бағындыратуғын, илимли
бир данышпан улама жасаған екен. Ол адамлардыц ақ-қараны айырып, илимли болыўы ушын
көп мийнет етипти. Усы мийнетлеринежараса, оныцхалықарасында шәкиртлери де көбейипти.
Күнлерден бир күни сол устаз шәкиртлери менен ел аралап киятырып, журт есигинде жүрип.
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жетимликтин азабын көрип, үстинде бийт өрип, бир байдьщ атқорасыньщ қасында аяқ-қолын
баўырынатыгып.уйқылаи атырған бир баланы көрип қалыпты. Кекседанышпан балаға реҳими
келип, оны өзи менен алып кетипти. Үйине келгеннен кейин ол баланы басқа шәкиртлери менен қосып оқыта баслапты.
Таўып алынған бала жүдә зейинли шығып, көп узамай басқа шәкиртлерден озып, анаў-мынаў
билимлердеустазы менен б ә с е к и л е с е ту ғы н дәрежегежетипти.Оньщбилиминиқтәрийпихалық
арасына тарала баслапгы. Бирақ ол илиминиц басқалардан артық екенлигин билип, кеўли менменликке берилипти. Енди ол қасындағы мектеплес жолдасларына менсинбей қарап, қәтте
устазына да гези келсе, гәп қайтаратуғын болыпты.
Данышпан устаз шәкиртиниц асқынлап кеткенин сезип, оны туўры жолға салыўға ҳәрекет
етипти. Бирақ кеўлин әлле қашан шайтан жаўлап алған шәкирт устазыньщ үгитлерине қулақ
салмапты.Олустазыньщүгит-нәсиятыи қызғаныш дептүсинип.оны басқаларға жаманлайтуғын
дәрежеге жетипти.
Арадан бираз ўақыт өткеннен кейин, бир күни сол елдиц ҳүкимдары елдеги ен билимли, уламаларды сарайына мәсләҳәтке шақыртыпты. Көптиц қатарында бул алымныц да исми
шақырылганлар дизимине жазылыпты.
Сарайдыц шабарманы устаздьщ сарайға шақыртылғанлығы ҳаққындағы хабарды көп узамай елге алып келипти. Буны есигкен баяғы шэкиртхалықты жыйнап алып:
- Бул аймақта билими меннен өтетуғын алым жоқ. Сарайға мен барыўым керек, - депти.
Сонда шәкиртиниц бул гәпин еситкен устаз оған:
- Дурыс айтасац! Егер мен ҳақыйқатында да жетик алым, дана устаз болғанымда, сен буншелли тәрбиясыз болмаған болар едиц. Мен қанша билим берген менен, сен менлик бола алмай,
бөтенлигицше қалдыц. Ҳәй, бөтен-эй, - деп көзине жас алыпты.
Сонда бендесиниц бул әндийшесизлигине қәҳәри келген Аллатаала жацағы шэкиртти қас пенен көздиц арасында үсти басы шубар, түсиниксиз нәрселерди тынбай сайрап жүрген бир қусқа
айландырып жиберипти.
Адамлар бурын өзлери көрмеген бул қусты не деп атарын билмей, кеўли қабарған устаздыц
ец ақырғы айтқан «бөтен-әй» деген сөзи менен оны «Бөдене» деп атап кетипти.
ҲӘККЕ
(Р-1299. №183812)
Баста Саўысқан бир қойшыманныц улы екен. Аўыл сыртындағы қойларды ийт-қустан
қорыўды соған тапсырыпты. Саўысқан мал басында қараўылшылық етермиш. Саўысқан жүдә
сақ екен. Ацшыл ацғарымпазлығына бола, оны гүзетке жиберермиш. Селт еткен сести мүлт
жибермей еситетуғын Саўысқан, малға жақынлап жүрген жыртқыш ацлардыц келиўин тыцтыцлап билермиш. Күнде-күнде бир талап пенен жүре берип, зеригипти. Қойшыларды бир
бапламақшы болыпты. Сөйтип, елец-алацда аўылға тапырақлап шаўып келип, «Қойға қасқыр
шапты-ҳә, қойға қасқыр шапты», «Жылдам болыцлар, қойды бөлип алып қуўып кетти» деп жар
салып, елди шыртуйқысынан оятып, азан менен аўылды дүрликтирип өте шығады. Атой салып
ҳәммени «атланшап» етеди. Албырасқан малшылар өрре қозғалып, шапқылаўы менен қой басына барса, тым-тырыс, қойлар оцынан қайырылып, баяў жайылып баратыр екен. Жән-жаққа
жуўырысады, аманлық. Олар саўысқанныц жалған сөйлегенине ашыўланып излерине ғырра
қайтыпты.
Тағы бирде Саўысқан адамларды усылай алдап, қуры ҳәлеклепти. Елдиц исениминсн
айырылған Саўысқан күнлердиц күнинде ырастан-ақ қойларды қасқыр тартып атырғаныныц
үстинен шығады. Жан пәрманы менен жуўырып, «Қойға ийт-қус» тийди деп жар салып, хабар берсе, ҳешким қозғалмапты. Анда жуўырыпты, мында жуўырыпты, тири бендени исендире алмапты. Ақыр соцында шаршап-шалығып, бөрилерди үркитиў менен өзи әўере болыпты.
Бэрибир ҳеш нәтийже шықпапты. Қанша қой-жанлықты қасқырлар қансыратып, шалажансар
етип кетсе, биразын бөлип әкетипти. Аўыл адамлары бул ўайраншылық ўақыяны соцынан би-
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лип, «Ўах, әттец!» деп гапылда қалыпты. Саўысқанньщ алдьщғы айтқан өтириклери өзиниқ жолына тосық болып, дуйым елдиқ наразлығына дуўшакер болыпты.
Саўысқан кейин де өтирик сөйлеў әдетин қоя алмай, журтқа пәнт бере бере берипти. Сырын
билмегенлерди «пахта менен баўызлап» кетипти. Саўысқанньщ суйықлығы жәми жәмәәтке
әшкара болып, «қәкки» деген ат кешипти. Алаяқалдамшылығынан суйыққа шыгып қалыпты.
Ец соқында қарғысқа ушырап, бүгингидей турққа ийе болып қалған екен. Келе-келе «ҳәкки»
аты «ҳәкке» болып айтылып, усы ат пенен атала баслапты. Ҳәккениц саўысқан деген өз аты да
қосыла жүриўи оньщ әўелги исин еслетип турармыш.

пышық
(Р-1299, №183812)
Атам заманлардьщ биринде батырлығы, байлығы менен дацқ шығарған бир баҳадыр болыпты. Алптьщ аты жер жарса да, перзентсизлик себеп, кеўилинин бир жағы жарты екен. Ол перзентли болыўдын барлық шарасын ислеп, нешше әўлийелерге түнеп, Алладан өзинс бир тырнақ
тилепти, бирақ оньщ тилеклери қабыл болмапты.
Оньщ перзентсиз өтиўинен қорққан ағайин-туўғанлары перзент алып асыраўды мәсләҳәт берипти. Кецпейил, алп жигитолардьщ сөзин жықпай, бир узақағайинлеринен бала алып асырапты. Асырап алған баласын ҳеш кемлик көрсетпей өсирипти. Кеўли не тилесе, таяр етипти.
Арадан жыллар өгип, бала ержетип, қаны асырап алған әкесиники емеслиги билинип, ол түрли
қылық көрсете баслапты. Ол асырап алған әкесиниц мал-дүньясына мэсирип, менменликке берилии,бийшара-пақырларды кемситип.дүньясы көплердицалдында басийипти.Өзинәкесиниқ
алдында сыпайы тутып, былай шыққанда адамларға турпайылық пенен әдепсизликтин, нешше
түрин көрсетипти.
Күнлерден бир күни ол өзиниқ пада-пада қойы турып, бир шопанньщ мацлайына питкен
жалғыз қойын тартып алып, сойдырыпты. Усы ўақытқа шекем батырдьщ кеўлине қарап шыдап
келген халықтьщ бул сапары шыдамы таўсылып, олар баланьщ үстинен шағым етипти. Сонда
өмир бойы нәмәртликти өзиниқ қас душпаны деп билип келген батыр бул гәпти еситип, төбе
шашы тикке турыпты. Ол дәрриў асыранды улын алдына шақырыи алып:
- Мен сени халыққа береди. бирақ тартыи алмайды деп өсирдим. Сонша мал-дәўлет саған
азлықетти ме? Бәрибир пасықлығыца бардьщ. Буннан ҳайўан болғаньщабзал еди, - деп өзиниқ
мақлайына урыпты.
Сол ўақытта әке ғарғысы оқ болып, сол жерде турған халықтьщ алдында жақағы жигит
пышыққа айланыпты. Сол-сол екен, пышық өзи мийнет етиўди жақтырмағанлығы себепли,
адамлардьщ арасында жасап қалып, ол не берсе, соньщ мснен күнелтип, ебин тапса бир-еки
тышқан тутып жеп жүреди екен.
ҚУМЫРЫ
(Р-1299, №183812)
Бир заманларда қумыры қус емес, ал бир патшаньщ сулыўлықта теци жоқ қызы болған екен.
Оньщ ата-анасыньщ қойған исми Қумар болыпты. Қумар бойжеткеннен кейин қасына қырық
қызын алып, шикарға шығып, кеўлин жазып жүриўди әдет етипти.
Сол журтта Көкен атлы бир мерген жигит бар екен. Бул жигитте бой-сыны менен өзи қатарлы
жигитлердиц алды болыи, кемиси - тек кэмбағаллығы екен.
Күнлерден бир күни Қумыры қасындағы қырық қызы менен шикарга шыгыпты. Тап сол
ўақытта Көкен де күндеги несийбесин излеп, қуралын сазлап ац аўлаўға атланыпты. Сөйтип
жүрип, қыз бенен қырда ушырасып қалыпты. Жигит өзиниц атқан ацларынан қызға инәм етипти. Сол жерде жаслар арасында жыллылық пайда болыпты. Енди олар сол кец саҳрада тез-тез
ушырасып туратуғын болыпты.
Еки жастьщ қуўанышлары менен ушырасыўлары көпке созылмапты. Қызыньщ ацшы жигит
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пенен ушырасып жүргенинен хабар тапқан қыздыц әкеси қызға уйден шығыўды қадаған ете*
ди. Сонда дуўаханлықтан хабары бар қыз кептерге айланып, суйген жигитиниц алдына ушып
баратуғын болады. Бирақ буннан анасы хабар табады. Күйеўиниц бул сырдан хабар таўып,
қызды жазалаўынан қорққан қыздыц анасы сол жердеги бир дуўахан кемпирге сырын айтып,
бул истиц алдын алмақшы болыпты.
Дуўахан кемпир қыздыц анасына берген ўәдесине муўапық, кептердиц ушып келетуғын жеРине барып оны күтип отырады. Сол ўақытта усы жерге Көкен де жетип келеди. Жигит д аахан
кемпирдиц бул жерге бийкарға келмегенин кеўли сезип, оқжайын таярлап, бир бүктиц артына
жасырынып кемпирди ацлып отырады.
Бирўақытта қумыры кебине енгсн қыз да ушып келип бир тасқа қонады. Усыны күтип турған
кемпир енди қызды өз ҳалына қайтаратуғын дуўаны оқыйман деп атырғанда, жигит кемпирдиц
арқасына оқ жай менен атады. Оқ тийип жараланған кемпир сонда жан айбатта:
- Сен себепли өлип кетер болдым. Қудайым өмир бойы қумыры болып қалғайсац, - депти де
жан тапсырыиты.
Қыз өз ҳалына қайтыўға урынып қашнелли дуўа оқымасын, бирақ қыз ҳалына ене алмапты. Кемпирдиц дуўасы күшлилик етипти. Сол-сол екен, қумыры қус өз сүйген жигитин излеп,
қырды гезеди екен.
АҚҚУЎ
(Р-1299, №183812)
Баяғы заманларда аты әлемге белгили бир патша болған екен. Сол патшаныц сулыўлықта
тецсиз бир қызы болыпты. Қыз он сегиз жасына келгенде оныц сулыўлығыныц дацқы жети
ықлымға тараиты. Оны ҳаяллыққа алмақшы патша менен шахзадалардыц есап-саны болмапты.
Бирақ қыз олардыц ҳеш қайсысын қәлемепти.
Күнлерден бир күни иатшаныц қызы қасындағы хызметкер қызлар менен сарайдан онша
узақемес жердеги көлдиц бойына дем алыў ушын келипти. Қызлар суўдыц бойында дем алып
отырса, көлдиц бойындағы төбешиктиц артынан сырнайдыц жағымлы даўысы еситилипти.
Жас мәлийка сырнайдан шыққан сазды мәлҳэм болып еситипти де, оны ким шертип отырғанын
билгиси келип, қасындағы бир хызметкер қызына:
- Мына сазды шертип отырған адамды дәрриў таўып, алдыма алып келицлер! - депти.
Хызметкер қыз дәрриўтөбешикке қарайжуўырып кетипти. Барып қараса, сын-сымбаты жүдә
келискен бир жигит қойларын жайып, өзи бир шеттс сырнай шертип отыр екен. Ол жигиттиц
қасына барып:
- Сизди мәлийкамыз шақырып атыр, - депти.
Жигит хызметкер қыздыц гәпин еки қыла алмай, үндемей оныц изине ерип мәлийканыц алдына келипти. Сарайда ҳеш қашан бундай көркем жигитти көрмеген мәлийка оны бир көриўден
сүйип қалыпты. Ж игитте өмиринде бундай гөззал қызды көрмегенине ықырар болыпты.
- Сен кимсец? - деп сораиты мәлийка жигиттен.
- Мен усы жердиц шопаныман, - депти жигит.
Олар бир-бирин таслап кете алмай, бираз әцгимелесип отырыпты. Жигит мәлийкаға сырнайы менен ол ҳеш қашан еситип көрмеген сазларды шертип берип, оныц кеўлин шад етипти.
- Қәлесециз, мәлийкам, бул жерге ҳәр күни келиц. Мен сизге бүгингиден де жақсы намаларды
шертип беремен, - депти жигит мэлийка менен хошласып атырып.
Сол-сол екен, мәлийка жигитти бир күн көрмесе тура алмайтуғын болыпты. Ол тац атыўдан
қасына садық хызметкер бир-еки қызын ертип, көл бойына қарай асығады екен. Еки ашық кемкем бир-бирине үйренисип, буннан былай не болса да бирге болыўға ант ишисипти.
Кки ашықтыц қуўанышы узаққа созылмапты. Қоцсы мәмлекеттиц мэлийкаға қашшан-ақ
ашықболып жүрген патшасы қыздыц әкесине үлкен дәбдебе менен жаўшы жөнетиити. Қыздыц
әкеси өзине гөре күшлирек патшаныц гәпин жерде қалдыра алмай, мәлийканы оған ҳаяллыққа
бериўге ыразы болыпты.

www.ziyouz.com kutubxonasi

42

Өзинин қонсы патшаға узатылатуғынлығынан хабар тапқан қыз қатты қайғыға түсип.
әкесинин алдына барып:
- Ата, мен бул патшаға турмысқа шығыўды қәлемеймен. - депти.
- Мен оған сени бериўге ўәде бердим. Егер ўэдемди бузсам, халқым қәўип астында қалады, -

■
*

Мәлийка еки от арасында қалыпты. Сонда патша әкесинин сөзин қеш қашан еки қылмайтуғын
қызынын буншелли өзгергенинен қэўипленип. оныц ен жақын хызметкерин алдына шақырып,
оны қыстаўға алыпты.
Өлим жазасынан қорққан хызметкер қыз патшага мәлийканын бир шопан жигитке ашық
екенин, олардьщ ҳәр күни танда көл бойында ушырасатуғынлығын айтып қойыпты. Патша хызметкер қыздынгәпин еситип, қатты гәзепленип. еки жәлладын алдына шақырып алып, мәлиика
менен ушырасыўға ҳәдди сыйған шопан жигитти өлтириўди буйырыпты.
Өз мәлийкасыньщсырын айтып қойғанхызметкер қызеткен исине қатты ҳүжданы қыйналып,
мәлийкаға келип болған исти баянлапты.
Сүйген адамын өлимнен қалай қутқарыўды түни менен ойлап басы қатқан мэлиика. ертенине
«не болса, болар» деп тәўекел етип, жигитти қәўиптен хабардар етиў ушын тан атыўдан ози көл
бойын қарай жуўырыпты. Ол узақтан буны күтип турған жигитке қарай кетип баратырған еки
жәлладты көрип, жерге дизерлеп отырыпты да қолларын жоқарыға көтерип: «Жаратқан иием,
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бақлап турған Жаратыўшы оньщ тилегин қабыл етипти. Жәлладлар енди шопан жигиттин алдына жеттим дегенде, жигит те, қыз да аппақаққуўларға айланып, көкке қарай пәрўаз етиптн.
Олар соннан баслап тәнринин қүдирети себеп, бир-биринен айрылмайтуғын, садық жуплыққа
- муҳаббат тымсалына айланыпты.
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АБЫҲАЯТ - МӘЦГИ ТИРИШ ИЯИК ШӘШМЕСИ
(Р-1242, №183023)
Даўыл сүргинине түскен бултлар женилген парсы шаҳыныц лошкериндей ызғып баратыр. Қула дүзде дөц басында жетимсиреген ғарры байтеректиц қуўрақ шақаларын жағымпаз
ызғырықсамал үсти-үстинежулқылайтүседи.Ол қартайған.бесқушақжеткисизбелин көлденец
қурт геўлеген. Ол өзиниц соцғы күнлери жақынласқан гезде баяғы уйтқып өткен жаслық гезлерин, күшине толысын турған шағларын есине түсирген ғарры қусайды. Байтеректиц есине
түсиргендей неси жоқ дейсец?
Ол мәўжиреп аққан өзектиц бойына егилди. Бир жағы егиншилик, екинши жағында саўлатлы
сыпатларына сүйенген бийик-бийик жайлары бар, зер гүмбезлери күнге шағылысқан салтанатлы ески дала турады. Усы жерден өтетуғын үлкен кәрўан жолынан муцлы қоцыраўлардьщ
даўысы, түрли тилде сөйлеўши кәўанлардьщ даўысы естилетуғын еди. Байтеректиц астындағы
усы гүзардан жети патшаньщ ләшкери өтти. 0, бул байтеректиц көрмегени сыяқлы, көргени де
көп.Аленди ше?Енди оғанжылларағымындағаррылықкелипжетти. Гаррылықтьщда бахытлы
ҳәм бахытсыз түрлери болады ғой, тап соньщ бахытсыз түри байтерекке келип, өзиниц тиркис
қоллары менен пәнже салып, «жетер сонша жыл турғаньщ» деп, оны арман-берман шайқайды.
Өйткени оньщтерецтамырларын муздай суў менен жуўып турған өзек әлле қашан кеўип қалды.
Қурғашылықтьщ ақыбетинен ел мәканынан безип, егисликжерлер қашшан-ақ қацырап қалған.
Патшалардыц әдилсизлигинен ҳәм олардьщ үзликсиз қыян-кести жаўгершилигинин салдарынан салтанатлы қаладан да адам өмири аўлақ кетип, енди оньщ муцлы қарабаханаларында
жапалақлар мэлшийип отыр, ара-тура байыўлылардьщ жан шоршытарлық байбайы еситиледи.
Ал Искендер патша болса жақында бир қыстьщ күни усы жерден өтип баратырып әскерлерине:
«тоқсаныз, мына теректи шаўып, жағыи жылынынлар» деп мәсләҳэт берди. Оған не? Бир гезде оньщ әкеси қүдиретли Филипп патшаньщ бул байтеректин жасыл келенкесинде саялап
өткенин, ҳәтте шатырын тигнп отырып түсленип кеткенлигин Искендер қайдан билсин, биле
қойғанда да, бул жәҳәнгир патшадан қандай мийрим-шәпәәт болыўы мүмкин?... Гарры байтерек
ызғырық самалдан дирилдеп, онын қуўрақ шақалары тынымсыз тербеледи...
Ғарры тасқа жамбаслап жатып, жыртық кийимлери менен тозған сүйеклерин желден қымтай
түсип, байтерекке узақтигилип отырды да, бир мәҳәли қарқылдап «сүле баслады. Басы салбырап, мацлайынан тамшылаған терин жсци менен қайта-қайта сүртип, ҳалықдап отырған жигит
сескенип, ғаррыға тацырқаныў нәзери менен едирейе қарады:
- Ага, заманыцныц қатал эдетине илаж қыла алмай, оған ықтыярсыз көнип, сени тирилей
қойымшылыққа апаратырман ғой? Өлер алдыцда сеники не күлки, айтыцшы? - деп телмирди
жигит.
- Ҳеш... Ешейин, өзим-ақ күлип атырман. Ҳа-ҳа-ҳа...
- Өзиц-ақ неге күлесец? Мүмкин емес! Күн тәцирисиниц ҳаққына жалынып өтинемен, айтшы,
аға, мәнисин? Не ушын күлдиц?
- Ўа-ҳа-ҳа...
Ғарры және де қаттырақ күлди. Жигит ҳэтте албырағанынан орнынан түргелип, не ислерин
билмей, аяғына от басқан таўықтай, әкеси жатырған тасты шыр айланды. Өлим деген қатты
1чыйын ис ғой. Адам өзиниц өлимге гириптар болғанын алдын-ала ссзсе, көп жағдайда ақылҳуўшынан айырылыўы да сөзсиз. Жигитусылай ойлаған еди.
- Ўай, дәўран-ай? - деп мәнили еснеди ғарры ҳәм гөне тсрскке және бузылған қалаға узақ тигилип жатты да, қәпелимде жалт бурылып жигитке саўал берди:
- Адамды қартайған гезде тирилей-ақ қойымшылыққа апарып таслаўды неге шығарғанын
билесец бе?
- Бул жөнинде мен, ырасымды айтсам, еле ойланып көрмеген екенмен, аға. Шынында да,
не ушын олай ислейди? Бәлки, бул қудайдыц буйрығы шығар? Ал егер солай болса, қудай не
ушын адамларды жаратады? Сен ҳәмме илимнен хабардарсац ғой, аға. Бир жуўабын айтып кетши маған.
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- Жоқ, бул қудайдьщ буйрығы емес. Бул адамньщөзиниқ буйрығы. Адам қартайғаннан кейин
өз хожалығына масыл болады, бала-шағасыньщ мойнына артықмаш жүк болады. Соньщ ушын
ғаррыларды«пайдасыз»адамсыпатында өз балаларынаарқалатыпапартқызып.әўлийешиликке
таслатыў жөнинде қайсы бир патша пәрман шығарған. Бул соньщ ақыбети, улым, зәлели жоқ,
«халыққа дәстүр болса, қатын, арқама мин» деген екен биреў. Сол айтқандай, мени жыллы
ошағымньщ басынан арқалап алып шыққан екенсещ кел, енди мени тезирек әўлийешиликке
аиарып таслап, үйиқе қайта ғой. Сениқ айыбьщ жоқ бунда. Елдиқ дәстүринен атлаў қыйын, деген менен, улым, бул шынында да әдалатсызлық ғой.
- Аға, айтқаньщ дурыс ғой. Бирақ мешщ не илажым бар? Енди сен жақағы күлгениқниқ себебин маған қашан айтқаньщша усы жерде отыраман. Керек десец. сениқ қасьщнан ҳеш кетпеймен, әке ҳәм бала соқғы демимизде де бирге боламыз.
Гарры баласына мийримли әкелик көзлери менен телмирди де, бирақ қаттылықты көп көрип
қатып-семген жүзи ишиндеги қайғыны дәрҳал ишке жутып жиберди.
- Мейли, айтайын,- деди ол жамбасы астындағы тасты шуқлаи отырып, - Мен де өз әкемди
қойымшылыққа арқалап киятырып тап усы тасқа отырып дем алған едим, жеқим менен
жүзимнен теримди сүрткен едим. Әкеце не қылсақ, алдьща сол келеди. Өзлеримиздиқ баладай ақылсызлығымыз мениқ күлкимди келтирди. Ақыры ойлап қара, адам қартайғаны ушын
неликтен жазықлы болыўы керек? Ямаса ғаррылықты сорап я урлап ала ма? Адам ҳәмме
нәрсени өмиринше өзи ушын ислеп-ислеп тырбанып, ал соцынан қартайған гезинде өзин-өзи
қорлайтуғын болса, бул неге күлкили болмасын, балам!?
Жигит биреў ийтерип жибергендей болып орнынан ушып-ақ түргелди ҳәм әкеси жатырған,
өзи отырған жалпақ, суўықсур тастьщ астынан жылан шығып киятырған сыяқлы көзи шырасынан шығып, сол тасқа мелшийип қарады да, турып қалды.
- Дурысынан келгенде, қартайған гезинде адамнық қәдир-қымбаты артыўы тийис. Сен
үйимиздиц алдындағы жүзим ағашын мысалға алып қара. Оны биз сонша еқбегимиз бенен бағып-қағамыз. Ол дәслеп өзиниц сулыў жапырақларын жайып алады. Жазға қарай сол
жапырақлар қальщласып, оньщ арасына аппақ гүллердиц сығалап қарап турғанын көресец. Ау>
гүзде ше? 0 , 1*үзде жүзим өзиниц ширеге шыртылдап толған аўыр солқымларын көтере алмай
ийиле баслайды. Сөйтип, шийрин жүзим дәнелерин үзип жеўге ямаса оннан ләззетли ишимлик
ислеп ишиў мақсетинде оньщ дөгерегинде адамлар пал ҳәррелериндей үймелеседи... Ғаррылық
та сондай. Оньщ белинен мәдары кетип.жүзим шақаларындай ийилседе, басында пискен жүзим
солқымларындай ақыл бар. Ол ақыл сонша аўыр қыйыншылықлар арасынан теқиз маржанларындай терип алынған. Бул туўралы бир данышпан: «ғаррылық - ақыл ҳәм тәжирийбе алтынлары салынған гөне гүзе» деп қандай сулыў сөз айтқан?...
ҒаррЫ узақ сөйледи. Бирақ оньщ айтқан сөзин жигит өз әкесинин аўзынан еситип емес, бәлки
мына бир ызғарлы сур тастьщ бетинен оқып турғандай еди. Әллен ўақытта ол қарацғы түн
қушағынан безип, алыс аспан жийегине батып кеткен айға қарады:
- Аға, өлер алдыцда көп сөйлеп қыйналып қалдьщ гой. Батпан қайғыдан онсери пайда
түспейди. Қәне, мин арқама. Ақыры, сени қәбирице апарып таслағаным ушын мен жазықлы болмайман ғой. Қайтама мойнымдағы парызлы исимнен қутыламан. Журт алдында жүзим төмен
болмайды. Ал ақлығыц мени де арқалап киятырып усы тасқа мингенде сени жыллы сезим менен еске аламан. Мениц қолымнан келери ҳәзирше усы...
Гарры қарсыласқан жоқ. Ол көзин жумып, баласыныц тершиген қарыўлы ецсесине басын қойып, анасы арқалаған нәрестедей тербелип келе берди. Ол ишинен қуўанып та киятыр. Өйткени ғарры, яғный ақыл ҳәм тәжрийбе алтыны толтырылған гөне гүзени алдай алыў
мүмкин бе? Өз баласыныц қойымшылыққа емес, ал үйине қайтып алып киятырғанын сезип киятыр. Мейли үйге қайтып аиарсын. Бир күн болса да, өз бала-шағацныц алган демин еситип,
оларға жақын жерде жатқан жақсы. Бәлки, ҳеш ким билмес, сөйтип бир күнлери тыныш жатыи,
жыллы төсегинде өлер. Қанша айтсац да қула дүзде, әўлийешиликте қацғырып өлгеннен сол абзал ғой, ал оныц есесине қылыштан өлиў - бул ерлик ис. Бәлки, айырым өсекшил ҳәм күншил
қоцсылар сырды ашып қояр, ал ондай жағдайда, мейли, натшаныц қылышынан-ақөлермен. Ал
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патша еситсе, тек ғаррыны өлтирип қояр ма екен? Қатал урп-әдетти бузғаны ушын алды менен
ғаррыныц жалғыз баласын елтирсе ше?
Усы ойға келгенде ғаррыныцтула бойы музлап, тырысқан жслкесине қумырысқа өре баслайДЫ.
- Ҳәй, балам, қайт изице, мен үйге бармайман. Мени буйрықлы мәканға апарып тасла, - деп
бақыражақ болды ғарры. Бирақ аўыл арасына кирип, ҳәтте есигиниц алдына өз қолы менен
еккен, тәрбиялаған жүзим бағыньщ ишине де кирип қалғанын сезип, «қой, бақырсам қоцсықобалар еситип қояр», - деп ойлады да, көзин жумып баласыныц мойнына бсккемирек асыла
түсти.
* * *

Бул сапары енди булт емес, адамлар ызғып киятыр. Ешекли, арбалы, пияда арқаларына артынып-тартынып, аламанныц арасында шубалып, бәлент таўдыц етегине жақынлады. Шаўқым,
атлардыц оқыранып, ешеклердиц ацқырғаны, дүсирлеген туяқсести, арбалардыц шыйқылдысы
менен сатырлысы бәри қосылып, бир түсиниксиз ҳәм биймәни гүўилдиге айналган. Бирақбул
гүўилдини қураўшы ҳәр бир сестен ҳәм үннен қатты ҳарығанлық сезиледи. Гүцкилдескен сеслерден наразылықеситиледи.
- Искендер патшаныц қудай тәрспинен берилген жасқа да қанаат қылмағаны ғой. Бизди бунша шуўлатып Қап таўыныц етегине айдағаны қалай? Ал биз бул жерге келгенде абыҳаят суўын
қалай таппақшымыз? Ол бар суў ма, әлле жоқ суў ма? Әйтеўир бир иси ериккен биреў айта салған
гой. Шарапқа мәсирип отырған патша да исене қалған.
- Қанаатын жойтқан адамныц көзи бир қысым топыраққа ғана тойыўы мүмкин, басқа ҳеш
нәрсеге тоймайды.
- Искендер Зулхарнайын жети журтты жаўлап алды. Қүдиретли парсы патшасы Дара оныц
қәҳәрине төтепки бере алмай, үш рет әскерин таслап қашты. Мен саған айтайын, бир жола Дара
патшасы урыста әскери жецилгенде Искендерди көре сала көшпели алтын шатырыныц ишине
шапанын шешип таслап қашқанын өз көзим менен көргенмен. Мысыр менен Балықтыц алтынгәўҳары Искендердиц аяғыныц астында бақаншақтай шашылды. Мине, усылардыц бәринен келип Искендерге шақ та шықты. Халық арасында соныц менен «саған Искендерге уқсаған шақ
шыгар дейсец бе?» деген кекесин сөздиц пайда болыўы да соннан. Оллаҳый. Искендер патшаныц
еки мүнизи бар, бул туўралы маған патшаныц шаштәрезиництэнҳа өзи айтқан, - деп сыбырлады
ешекли жолаўшылардыц бири екиншисинс. - Ал абыҳаят суўын ким ишсе, ол ҳеш өлмейтуғын
болса керек. Патшаныц анаў Аластун деген усгазы ол суўды патшаныц тапсырмасына муўапық
излеп тапқан. Аластун китапларды ақтарып, олардыц биреўинде Қап таўыныц етегинде «мыц
булақ» деген бар едимиш, сол «мыц булақтыц бир шәшмесинен абыҳаят суўы ағадымыш» деп
жазылғанын көрген. Искендер енди сол суўды излеп табыў ушын халқын қыран-жоян етип,
бизди мына саратанныц ыссысында алысқа айдап киятыр. Ал биз ол суўды қалай табамыз? Ол
шэшмелердиц қайсысында абыҳаят суўы бар екенлигин мениц мына минип киятырған ешегим
биле қоймаса, адам билмейди.
- Биз енди сол мыц булақтыц барлық шәшмелериндеги суўды татып көрип, дэмине қарап
болжаймыз ғой шамасы?
-Бәлким.солай ислейтуғын шығармыз. Булақтыцбасынабарғаннан кейин патшамыздыцөзи
абыҳаятсуўын қәйтип излеўдицбирилажынайтар.Деген менен, қәйтседе булақтыцсуўы деген
жарықлық мыц да бир кеселдиц даўасы болады деседи ғой журт. Соған қарап, мыц булақтан суў
ишкен соц мына ақсақаягымныц сырқырағаны қойып, дүзелип кетер-аў деген үмит пенен мен
қуўанып та киятырман.
-Ў ай , сорлы ақсақ! «Ҳәркимниц бир дәрти бар» деген. Ал мен болсам, сол мыц булақтыц ишинен қудай ғарғап абыҳаят суўын ишип қояман ба деп қорқып киятырман, - деп екинши ғаўға
сақаллы киси шеп көзин қысып күлди. - Өйткени ол суўды ишип қойып, изинде өле алмасац,
дүньяныц аўыр машақатын шегиў менен қацбақтай жумалап кетип отырасац ғой... Қой,
шырағым, батпан уўайымнан онсери пайда жоқ. Мине, мыц булаққа келдик пе деймен, көштиц
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алды тоқтады ғой, жора, себеп пенен жолда танысып қалдық, енди қосты да бирге басайық, деди ғаўға сақал киси ақсаққа қарап, ҳәм ешегиниц дорбасындағы бес-алты қақпаш балықты
қымтастырьщқырап қойды.
**•
Арқанньщузыны, гәптиқ қысқасы жақсы деген. Қысқасы, абыҳаят суўы табылыптымиш. Ол
былай болыпты. Гөҳиқап таўыныц етегине келип адамлар шатырлары менен қосларын тигип,
патшаныц буйрығы бойынша абыҳаят суўын излеўге киристи.
- Еситпедим демецлер, усы таўдыц етегиндеги мыц булақтыц биреўинде абыҳаят суўы бар.
Қәрбулақтыцсуўынанҳәмметатып көресиз.татымы азмазтурышлырақ, шала пискен мэйектиц
ийиснндей бийжағдайлаў ийиси бар жыллы суў болса, сол шәшмени белгилеп, бир шийшесин
патшаныц шатырына әкелип бересиз, егер де әкелмесециз, жасырынып қоста қалсацыз,айыплы
болып өлесиз. Абыҳаят суўынан таўып алып кслсециз, бағ-дәўлетли бай болып, өмирицизше
күлесиз. Ҳәмме соған жүресиз, ҳәмме соған жүресиз, еситпедим демецлер, - деп патшаныцузын
гегирдек жаршысы қыя тастыц үстине шығып қыйғыра баслады.
Сол күни-ақ патшаныц шатырына шийше көтерип жуўырыўшылар көи болды. Өйткени мыц
булақтыц көпшилик шәшмелериниц суўы татымлы, азмаз турышлырақ, шала пискен мәйектиц
ийисиндей бийжағдай ийиси бар суў болып шықты.
«Енди Абыҳаят суўын қалай табамыз?» деп, патшаныц адамлары албырасыи отырғанда бир
жигит шатырға кирип келди де, патша отырған, пил сүйегинен исленген көшпели тахтыц алды*
на саққа жүгинии, натшаға қуллық е*гти.
- Тақсыр, қүдиретли патшайым, сизиц ҳүрметли атыцыздыцәрўағы менен ант етемен, мынаў
әкелгеним Абыҳаят суўыныц дәл өзи, - деп бир шийше суўды патшаныц алдына қойды.
- Қеш ким әкелген суўыныц абыҳаят шәшмеси екенлиги жөнинде бундай исеним менен ант
ишкенжоқеди.Қәне, бала.сенусысуўдыцмәцгитиришиликсуўыекенлигинқалайдэлиллейсец?
- деди Искендер патша.
Жигит сонда қойнынан бир қақпаш балықты суўырып алды да, оныц аўзына шийшедеги
суўдан азғана тамызып еди, балықтыц аўзы шөлпилдеп, былғац-былғац етип тирилип, қолда
турмай туўлай баслады.
Патша қуўанғанынан узын муртларын таўлап, көзлерин сығырайтып, сылқ-сылқ күлди. Сонда патша жигитке жақын келип:
- Бул суўды сен кимниц жэрдеми менен таптыц? Бул сендей оқыў, билимнен хабары жоқ,
өнермент жас жигиттиц қолынан келетуғын ис емес. Қәне, ырасыцды айта бер, - деп күлди.
Жигит албырай баслады. Ол патшаныц алдында өтирик сөйлеўге батылы бармады.
- Мен өзимниц ғарры әкемди еки дийўалдыц ортасына салып жасырып келген едим. Сол
ғарры маған бунда кетеримде былай деди:
- Балам, сен өзиц менен бирге бес-алты қақпаш балық ала кет. Мыц булаққа барғаннан кейин ҳәр шәшмеге қақбаш балықты қуйрығынан услап батырып ала бер. Абыҳаят шәшмесине
батырғаныцда балық тирилип кетеди. Әне, сол суўдан патшаға алып бар, бирақ өзиц ишиўши
болма.
Менусылай иследим. Бирҳәптегедейинсолай иследим. Бирҳәптеге дейин қақпаш балықлардыц көбиси суўға жибип, шыл-пәрше болды. Ақыры мен үмитсизлендим де, бир тастыц қуўысында жаттым. «Адамды қартайғанда тирилей әўлийешиликке апарыи таслайтуғыныныц себеби, ол қартая келе алжыйды екен ғой. Олай болмағанда, қақпаш балықтыц қайта тирилиўи
мүмкин бе? Алжыған ғаррымныц сандырағына ерген мен де ақмақ екенмен» деп қапталымда
жылан көзиндей жылтырап ағып атырған булаққа мына ец соцғы қақпаш балықты ашыў менен
ылақтырып жиберген едим, ол дәрҳал тирилип, шыпырлай баслады.
Усы жерге келгенде патша жигиттиц сөзин бөлди.
- Болды, болды, жигитим. Бәрекелла! Сен не тилейсец патшацнан?
- Тақсыр, қүдиретли патшайым, усы Абыҳаят суўын ишип, дүнья турғанша турғайсац.
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Мениц сизден улды тилегим - елдиц дәстүрин атлап, ғарры әкемди жасырып сақлағаным
ушын өзимниц жанымды ҳәм сол байғус ғаррыныц қанынан кеш. Оннан кейин бизиц турған
аўылымыз жылда суўдан тарығып, ашаршылыққа ушыраймыз, егер рети болғандай болса,
аўылымыздыц дақыллары менен жүзимликлери жайнап-жаснап, суў ишип турғандай бир жап
қаздырып берсециз, бизиц тухым-теберигимиз сизиц саўлығыцызды тилеп жасар еди, - деди
жигит ийбене сөйлеп.
Патша жигитке сын көзи менен қарап бираз отырды да. «жәллад» деп бақырды. Үстине қара
кийим кийген еки жәллад айбалталарын жалацлатып жетип келди. Сонда шарапқа мәсирип
отырган, есин жоғалтқан патшаныц кейпи бузылысқанын көрип Аләстун:
- Қүдиретли патшайым, сабыр етиц? Сиз бул жигитти өлтирмекшисиз ғой, солай емес пе?
Сиз бул пухарацыздыц тилегин өзицизге хорлық деп сезесиз. Шынында да жети журтты жаўлап
алған, мол дәўлеттиц ийеси болған патшадан бундай ҳеш нәрсеге арзымайтуғын тилекти тилеў
ерси көринетуғыны ырас. Қанаатқа берекет деген. Бул жигиттиц қанаатшылығы егер патшаларда болғанда урыс, жәнжел деген нәрсе болмас еди. Сиз, мине жети журтты жаўлап алдыцыз.
Оған да қанаатланбай, маған абыҳаят сууын излетип, китапларды ақтарттыцыз, халқыцызды
Гөҳиқап таўыныц етегине айдап, қысым қылдыцыз... Енди бул жигитти өлтирежақсыз. Жақсылыққа жақсылықжоқ па? Егер бул жигитти өлтиретуғын болсацыз, мына мени, яғный өзициздиц
бийшара муғаллимицизди де қоса өлтириц. Егер жарылқайтуғын болсацыз, жигитти ҳәм оныц
әкесин ғана емес, ал ҳәмме ғаррыларға да рәҳим қылыц. Ғаррыларды әжелинен бурын өлтириў
дәстүри адамшылықты қорлаў деген сөз. Бул қудайдыц емес, қандай да бир залым патшаныц
шығарып кеткен зацы. Сонлықтан сиз әдиллик қылғыцыз келсе, сол нәлетий дәстүрди бийкарға
шығарыцыз. Ғаррылық- бул ақыл ҳәм тәжирийбе алтынлары толтырылған гөне гүзе. Оны мезгилсиз сындырыўға болмайды. Егер бул бала әкесин жасырып сақламағанда, сиз, бәлки, абыҳаят
суўын таба алмас та едициз, - деп Аләстун патшаға нәсият оқый баслады.
Қәҳәри қайтып, сабасына түскен Искендер патша жәлладларын қайтарып жиберди де:
-Келенди.менмынаалымАластунныцөтинишинемуўапықгүнацнанөттим.ҳәмғаррыларды
қойымшылыққа апарып таслаў жөниндеги дәстүрди бүгиннен баслап бийкар еттим. Ал сениц
аўылыца мен арна қазып, қумырысқаныцжумысына бийлик етип жүриўге ўақтым жоқҳәм бундай ҳеш нәрсеге арзымайтуғын ис пенен айланысыў патшаға миясар емес. Сени патшалығымныц
ец болмағанда үштен бирин сорар деп тәме еткен едим. Ал сен ақылда әкеце тартпайтуғын бир
көргенсиз жигит екенсец. Бар, кете бер, - деп, патша абыҳаят суўын әкелген жигитти желкесине
жуп таяқурғызып, шатырдан қуўып жибереди.

Абыҳаят суўы табылғаннан кейин халық шубырысыи елине қайтты.
Искендер патша өзин енди ҳәдден тыс қүдиретли сезип, ўақыты хош, кеўили жәм болып
киятыр. Ол өзине тәбия адамларын ҳәм ец сайланды ләшкерлерин алып, жол-жөнекей кеўил
көтернспе етип қайтты.
Патшаныц жолы ушы-қыйыры жоқ сыпсыған тоғай еди. Патша тоғайдыц ацларын қырып
аўлап киятыр. Ол ҳәзир өзин жер қудайы сыпатында сезеди. Сезбеске не? Ол жети журттыц
үстинен ҳәмирин жүргизеди. Ол енди өлмейди де. Енди ол дүнья жүзин тегис жаўлап алыў
ушын елине барыўдан ләшкер жыйнаўға тисин қайрап киятыр. Бул сондай урыс болады, ондай
урысты дүнья жаралғалы көрмеген. Оныц шегирткедей сансыз қалыц әскери енди Ҳиндистан
тоғайларын қанлайды. Шын ўәлаятыныц шексиз далаларын қарабаханаға айландырады...
Патша усындай шийрин қыялда киятыр еди. Ол әлле қайдан:
- Искендер патша, ҳәй, Искендер? - деп шақырған даўысты еситти.
Атлар үркип кетти, патшаныц қуйқасы жуўлай баслады. Ҳаў, ақыры ол есин билгенли ҳеш
ким оныц атын бундай ҳүрметсизлик пенен айтыўға жүрексинбеген ғой? Ҳәмме оған «тақсыр,
қүдиретли патшайым» - деп қуллық қылады. Ҳәттеки, өзин тәрбиялаған уллы алым Аләстунға
шекем оған «қүдиретли патшайым» деп қол қаўсырып, иззет пенен хабарласады. Ал бул не
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әламат? Ямаса изде киятырған адамлардьщ биреўи шараиқа мәс болып, ес-ақылын ишип қойды
ма, әлле?
Бирақ қәпелимде сол даўыс тағы қайталанды. Бул сапары даўыс тап патшаньщ атыньщ
алдыцғы оқ аяғыньщ астынан шықты.
- Искендер патша, асқынлама. тарт атьщньщ басын, - деди сонда шөп арасынан.
Патша абайлап қараса, жерде жатқан бир қуў геллени көреди.
- Мен баягы Сүләйман патшаньщ геллесимен,- деди қуў гелле, - мен дүнья жүзиндеги адамзат әўладына ғана емес, ал маған қудайдьщ өзи жиберген тилсимли жүзиги арқасында қусларга
да патшалық қылдым. Ақырында қуслардьщ жәрдеми менен мен абыҳаят суўын таптырып иштим. Ьнди мен, мине, мьщжылдан бери өлмей, хор болыи аяқастында қуў геллем шығып жатырман. Буннан мьщ жыл бурын маған Жәбирайыл периште келин, «мен сениц жаньщды ала алмайман, өйткени сен абыҳаятсуўын иштиц. Ал енди мыцжылдан кейин дүньяға Искендер деген
қәҳәрли патша келеди. Сени бир өлтирсе, сол ғана өлтириўи мүмкин. Егер ол да өлтиро алмаса,
сен мәцгиге жанлы қуу сүйек болыи жата бересец» деген. Соннан берли мен сени күтип атырман. Саган нәсиятым, абыҳаят суўын ишиўши болма ҳәм мени өлтирип кет, - деп қуў гелле Искендерге жалына баслайды.
Искендер аўыр ойланып турып қалды. Ол қуў геллеге узақ тигилип қалды да, не ислерин
билмей, көк аспанға көз таслады. Бултлар қөшип баратыр. Қуслар аўыр қанатын сермеп туў
аспан жийегинде кем-кем көзден жогалды. Барлық нәрсе ҳэрекетте, барлық нәрсе көшиўде. Бул
дүньяда оган мәцгилик жоқ сыяқлы көринди. Ол атыныц басын тежеп. қуў геллеге қарады:
- Ҳәй, Сүләйман патшаныц геллеси! Бергенўәсиятыцушын миннетдарман. Шынында да, мен
абыҳаят суўын ишпеймен. Ал сени де өлтирмеймен. Өйткени сен маған душпанлық сткеницжоқ,
бәлки, үлкен дослық иследиц. Ал енди хош бол, - деп Искендер патша аттыц басын бурды.
Қуў гелле қатты қорқыўға түсип албырай баслады. Ақырында ол ийегиндеги бар күшин жыйнап, Искендер патшаны ец жаман сөгислери менен сөгип, бақыра баслады. Сонда ғәзепленип
ашыўға минген Искендер айланып келип, қылышын қынабынан суўырып:
- Не дейсец, алжыған? - дсп бир дәпинген еди, оныц қорқынышлы айбатынан-ақ қорқып қуў
геллениц ийеги сылқ етип, жан тапсырды...
Искендер аўыр ойға түсип узақжүрди. Ол ҳеш ким менен сөйлеспеди. Ақырсында ол өзиниц
ақылгөйи болған Аләстунға қарап еди, ол да басын төмен салып киятыр екен.
- Абыҳаят суўы жерге төгип таслансын, - деди патша ҳеш кимге қарамай ҳәмир етип.
Аләстун қойнындағы алтын қутыны алды да. оннан шийшени шығарды ҳәм аттыц үстинен
турып абыҳаят суўын жолдыц ернегине төгип жиберди.
Сонда абыҳаят суўы ажырық шөптиц үстине төгилиптимиш ҳәм оннан соц ғарга ишиптимиш
деседи...
ИСКЕНДЕР ЗҮЛҚАРНАЙЫН
(Р-1207, №182886}
Бурынғы өткен заманда Искендер Зулқарнайын деген патша өтипти. Ол урыспаз патша болып, дүньяныц көп жерин бағындырып алыпты, сонда да дүньяныц көбине көзи тоймапты.
Бир күнлери Искендер Зулқарнайын көп мыцлаған ләшкерин урысқа таярлап, бир үлкен
патшалықты бағындырыи алыўға жол тартыпты. Искендер урысқа шығарда жер силкинип, күн
тутылып үлкен дүбелей болады екен. Искендер патша узақжолға шығып, күн-түни сел жаўын
болып. елат жаўынға ғарқ болыпты.
Искендер бағдар алған патшалықты қырғынға ушыратып, адамлардыц қанлары жаўын
суўы менен сарқырап агып, жер бетин қан суўы басыпты. Искендер бул патшалықты өзине
багындырып алып, өз патшалығын дүньяға жайынты.
Искендер үлкен жорықтан келгеннен кейин өз патшалыгында көп иркилин жатпайтуғын
патша екен. Ол аяқжетер жердеги патшалықтыц көбисин өзине бағындырып алыпты.
Бир күни Искендер жатып қыял етеди. Мен баргам патшалық ҳәмме ўақытта мениц күшиме
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шыдам бере алмады, аяқ жетер жердсги елдиқ бәрин багындырып алдым. Усындай қарыўлы
ләшкерлерим, жолбарыстай күшим турғанда жер бетиндеги елатлықтьщ патшасы мен болмай
ким болады, деп ойлайды.
Искендер натша ләшкербасыларын жыйнап алып, бир жыллық азық-аўқатын таярлаўға, атжарақларын сайлаўға буйрық береди. Искендер патшаныц ләшкерлери үш ай таярлық көрип,
бир күни азан-қазан уллы шаўқым менен бирнеше мьщлаған ләшкерлерин ертип, жөн алды
қарабарақ, еситпеген, көрмеген патшалық излеп жол тартыпты. Искендердиц ләшкерлериниц
көплиги сонша, оныц бас-аяғына атлы адам бир жети күнде зорға жетеди екен. Жерден
көтерилген шац менен аспанды қаплаған қара булт бир-бири менен уласып, жер бетин түнерген
қарацғылық басыпты.
Искендер патша үлкен бир жәзийралықдалаға шығып, отыз күн, отыз түн жүрипти. Ҳеш жерден патшалықтыц дәрегин таппапты. Бул узақжол адам баласы түўе,жаратқанныц алдында дизе бүкпеген Искендер иатшаныц да дицкесин кетирип, димарын қуртыпты. Патша алып шыққан
суўларын таўысып, шөлден өлер ҳалатқа жетипти. Усындай ҳалда киятырса, алдыларынан
сарқырап ағып турған бир булақтыц суўыныц үстинен шығыпты. Патша суўды көрип жүреги
жарылғанша қуўаныпты да. ҳәй-пәйине қарамай жата қалып, суўдан мийрин қандырыпты. Бул
суў басқа суўларға қарағанда патшаға әжайып суў болып көринипти.
Искендер патша суўды ишип болып, бул суў жай булақтыц суўы емес, әбизәмзәмниц суўы
болыўы мүмкин деп, өлген балықты салса, тириледи дегенди патша еситиўи бар еди, усыны ислеп көрмекши болады. Патша алып шыққан қақпаш балығын алып, суўға салады. Балықтыц
суўға түсиўден өрлеп жүзип кетеди. Искендер патша бул ҳәдийсени көрип ац-тац қалады.
Патша ләшкерлерин жыйнап алып:
- Бул әжайып сырлы суў екен. Буны өрлеп, сағасын таўып алайық. Бул суўдыц ийеси өзимиз
екенин белгилеп, үлкен бир ойын-саўық етейик, - деп, ләшкерлерин атландырып булақтыц
сағасына жол тартады.
Бирнеше күн жол жүрип барса, ағып турған әбизәмзәм суўыныц сағасында алтын жалатқан
сарайдыц дәрўазасын көрипти. Дәрўазаны ашып, ишке кириўге ҳәрекет еткен менен, ҳешқандай
ашылмайды. Искендер қатты қәҳәрге минип, дәрўазаны урып, «аш» деп бақырады. Бирўақытта
дәрўазаныц ишинен:
- Бул жерде саған орын жоқ, саған кириўге болмайды. Бул жер жаратқанныц жататуғын орны, - деген даўыс шығады.
Сол ўақытта Искендер патша:
- Бул жер жаратқанныц жайы болса, мен жер жүзиниц патшасы Искендермен. Мен жер бетиндеги күшлилердиц күшлисимен. Мениц алдымда жаратқанныц бас иймеген бендеси жоқ. Не
ушын ашпайсац? - деп қәҳәрге минипти.
Дәрўаза ишиндеги адам:
- Биз жер бетиндеги адамлардыц бәрин жецип алдым, күшлилердиц күшлисимен деген адамды танымаймыз. Биз өз нәпсисине өзи реҳим қылатугын, жер бетиндеги адамға аяныш көз бенен қарайтуғын адамды таныймыз. Бул орын сондай адамлардыц келетуғын орны, - деи жуўап
береди.
Искендер иатша қанша күш салып дәрўазаға кирмекши болса да ҳеш қандай илаж ете алмайды. Қандай қыян-кески урыстан қайтпаған патшаныц жүреги бир ғана дәрўазаманға батына алмады. Патша ашыўынан қайтып, жалына баслады. Өмиринде патшалар алдынан кесе өтпеген
Искендер натша усы жерде урыссыз жецилиске түстим деген ойға түседи.
- Әй, жаратқанныц бейиши гүзетшиси, мени еки бастан ишке киргизбедиц, мени билген адам пүткил әлемниц патшасы дейтуғын еди, егер мени ишке жибермесец, бул дәрўазаға
келгенимниц бир белгиси болсын, маған бир зат таслай ғой. Пүткил жер бетиндеги халық адам
баласы аяқ баспаған жерге барғанымды билетуғын болсын, - ден жалынады.
Усы ўақытта бейиштиц ^зетшиси:
- Мә, саған, ақылынан адасқан адам патшасы, - деп, жудырықтай қуў сүйекти Искендер
патшаға ылақтырады.
4 - Киракл.'1И«к фопмслоры
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Искендер патша қуў сүйекти қалтасына салып, ләшкерлерине келип анықлап қараса, қуўарған
қуў сүйек екенин көрип қайран қалады. Сонша күн, сонша түн жүрип келгенде бир дәрўазаманға
ҳалым келмей, оньщ үстине берген сыйлығы қуў сүйек деп, патшаньщ көзи қызарып, тула бойы
қалтырап, сүйекти ылақтырып жиберипти. Сол ўақытта ләшкерлеринин ишиндеги ақылгөй
бир әскербасшысы:
Жоқары мәртебели патшамыз, дәрўазаманньщ сизге берген сыйлығында әжайып бир сыр
бар. Сиз буньщ сырын ҳәзир көресиз. Бул сыйлыққа теқ келетуғын зат жоқ. Сиз тәрези алдырып, барлық алтын-гүмисти тәрезиниқ бир басына, ал бул сүйекти бир басына салып тартып
көрициз. Сиз буньщ қаншалық салмағыньщ бар екенлигин өз көзиқиз бенен көресиз, - дейди.
Искендер патша ақылгөй әскер басшысыньщ ақылын тьщлапты. Тәрези алдырып, бир басына сүйекти, екинши басына ат басындай алтынды салып, тәрезини тартқан екен, тәрезиниц
сүйексалғанбасы жерден көтерилмепти. Алтынньщ үстинебирләген гүмиссалыпты/гәрезиниц
сүйек салган басы сирә қозғалмапты. Буны көрип турған Искендер патша алтыннан пуў берген айбалтасын, алтын-гүмистиқ үстине салып, тәрезиниц басын айбалтам басар деп ойлапты.
Бирақ сүйек салған тәрезиниқ басы өз орнынан қозғалмапты. Сол ўақытта патша жудырықтай
сүйектиц қүдиретине ҳайран қалып, буган теқ келердей не зат бар деп ойға кетипти. Искендер
патша өз билмеслигин лэшкерлеринен жасырмай:
- Бул сүйекке тец келгендей не нәрсе бар екен? - деп сорайды.
Сонда ақылгөй әскер басшысы:
- Буныц ҳәмелин биз табамыз, - деп орнынан ушып турады да, жерден бир уўыс топырақты
алып, сүйектиц асықтьщ қарамындай шуқырына салады. Усы ўақытта тәрезиниц сүйек салған
басы жоқарыға көтерилип, алтын салған басы жерге тарс етип түсипти. Искендер патша бул
ҳәдийсени көрип ақ-тақ қалыпты. Сонда патшаньщақылгөйи:
- Тақсыр патшайым, бул сүйек адамньщ көз сүйеги. Адамньщ көзи кишкентай болса да,
дүньяньщ барлық байлығына, қызығына тоймайды. Алтын да, мал-мүлк те, ҳүрмет-атақ та
адамньщ тири ўақтындагы көзин ҳеш қандай толтыра алмайды. Болған үстине болғанды,
көрген үстине көргенди тилеп турады. 0 дүньяға барғанда ғана барлық байлық пенен ҳүрмет
жоқ болады. Сол қурдым көздиц кишкене шуқанағы бир гана қысым топырақ пенен толады.
Оньщ бержағында көз қумары толған емес.уллы патшайым, - дейди.
Искендер патша ақылгөй әскер басшысыньщ бул сөзине тәсийин қалып, өзиниц сонша
жыл ел шаўып тапқан барлық байлығыньщ қызықлы рәҳәтин бир қысым топырақ астында қалатуғынына көзи жетипти. Сол күннен баслап елине қайтып, қалған өмирин өз елинде
өткериўге серт етипти.
ИСКЕНДЕР ЗҮЛҚАРНАЙЫ ННЬЩ Ш АҚЫ БАР
(Р-1242, №183023)
Бурынғы өткен заманда Искендер Зүлқарнайын деген патша болыпты. Искендер анасынан
туўылғанда тас төбесинде бир бөртиги бар екен. Сол бүртик өсе келе шақ болыпты.
Искендер жети жасына келгенде дүнья жүзине патша болыпты. Ол басындағы шақын сездирмеў ушын басына ҳәмме ўақыт төбеси шошақ бас кийим кийип жүреди екен. Ел болған соц
шәштәрезсиз болсын ба, Искендер патша шашын алдырыўға барыпты. Шаштәрез Искендердиц
басындағы шақты көрип, жүреги жарылганша қорқыпты. Бирақ аяғынан димар кетип, қолы
қалтырап, өлдим азарда патшаныц шашын алып болыпты. Искендер патша шашын алдырып
болыўдан сол жерде шаштәрезди өлтириў жолына түсипти. Солай етип шәҳәрдеги аты шыққан
шаштәрезлердин ҳәммесин өлтирген хабары пүткил шаштәрезлерге жайылып, патшаныц шашын ҳеш ким алмайтуғын болыпты.
Бир күнлери Искендер патшаныц шашы өсип, шашы желкесине түсип, не қыларын билмей отырғаныныц үстине бир ғарры кирип келеди. Искендер патша ғарры менен сөйлесип
болғаннан кейин:
- Ата, мениц шашымды алып бересец бе?- дейди.
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Шаштәрез ғарры:
- Бир қасық қанымнан кешсеқ, алайын, тақсыр, - депти.
Искендер патша көп ойланып отырып ақырында:
- Бар, кештим. Бирақ Искендер патшаньщ басында шақы бар, - деп ҳеш кимге айтыўшы болма. Егер айтсақ. өзин өлимдар, мал-мүлкиц талаўда болатуғынын есиннен шығарма, - деп ҳәмир
етеди.
Гарры ҳешкимге айтиасқа ўәде берип, патшаньщ шашын алып үйине қайтады.
Шаштәрезүйинеқайтып киятырыпИскендердиншақынаҳайранқалыпөз-өзиненҳаўлығады.
Буны ишинде сақлаўға шыдамы жетпейди. Биреўге айтып шерин тарқатайын десе, патшадан
қорқады, айтпайын десе, иши дүбирлеп. ес-ақылынан айырылады. Гарры патшаньщ шашын
аламан деп үлкен бәлеге қалады. Сол күни шыдайды, келеси күни шыдаўға шамасы келмейди.
Гаррыньщ иши толып, өлер ҳалатқа кследи.
Гарры шәҳәрден шығып, бир шөл-жәзийрадағы гөне қуйыньщ үстинен шығады. Бул жерден
ҳеш ким еситпес деген қыялға кетип, аўзын гөне қуйыньщ аўзына басып, үш реет «Искендер
патшаньщ шақы ба-ар» деп бақырады. Гаррыньщ айтыўы сол, гөне қуйынньщ иши «Искендер
патшаньщ шақы ба-ар» деген гүниренген сес болып кетеди. Ғарры бул сестен жаны шығардай
қорқып, бир көлге келип, қальщ қамыслықтьщ арасына жасырынады. Ғарры бул жерде де
иши дүбирлеп жата алмайды. Ол және «Искендер патшаньщ шақы ба-ар» деп қышқырады. Сол
ўақытта қатты самал есип, қамыслардьщ баслары ийилип шайқалып, бир-бирине айтқандай сезиледи. Ғаррыньщ қулағына «Искендер патшаньщ шақы ба-ар» деген шуўлаған сес еситилгендей болады. Ғарры бул жерде де мәкан таппай, жөн алды қарабарақ кете береди. Сол кетистен
бир тоғайлыққа ушырасады. Шаштәрез ғарры қалын қуўрайдьщ арасына кирип, бул жерден
ҳеш ким еситпейди деген ойга
Искендер патшаньщ шақы ба-ар» деп қышқырады. Усы
ўақытта ғарры қумарын тар
тапқандай сезеди. Бирақ бул хабар әллеқашан-ақ
Искендер патшаньщ қулағын
ыққа жайылған еди.
Искендер Зүлқарнайы
арасында тарап кеткен «Искендер иатшаньщ шақы бар»
деген сөзге ары келип, и
дүньядан өтеди. Орнына шаштәрез ғарры патша болып,
мурат-мақсетине жетеди.
1Р ПДТШАСЫ
!42, №183023)
Баяғы өткен заманда қуслардьщ па
ы. Күнлерден бир күн қуслар патшасы
өзине қуслардьщ пәринен үй салды
ардьщ бәрин жыйыпты. Ҳәмме қус
келсе де, байыўлы келмедти. Ша
барса,
ериити. Ен ақырында
болмағаннан кейин, қуслардьщ па
байыўлын!
ақырып келиўге қаршығаны жиберипти. Қаршыға ушын барыпты. Байы
елгенин билмей, уясыньщ аўзында хабарсыз, пәрўайы-пәлек отырғанда
синен шари етип бүрип алыпты да, қуслар
патшасыньщ алдына апарыпты.
/
Қуслар патшасы;
- Неге шақырғанда үш күннен бери келмейсе
сорапты.
Сонда байыўлы:
-Тақсыр, үш күннен бери келмегеним, ой ойлап
едим, - депти.
- Ол қандай ой?- депти қуслар патшасы.
- Тақсыр, сиз қустьщ пәринен үй салдырмақшы брлыпсыз. Қуры пәр үй бола ма? Ол үйдин
шақарагы қайда, керегеси қайда, уўыгы қайда, соны ойлап отыр едим, - депти.
Сол ўақытта қуслар патшасы ойланып көрсе, шақарақсыз, уўықсыз, керегесиз үй болмайтуғынын анлаи, қуслардьщ аяғынан тусаўларын алып, дарқан етипти. Сөйтсе, байыўлыньщ келгенин күтпей-ақ қусларды жула баслаған екен, сонда ҳәмме қуслардан бурын жарғанатты жулған
екен. Басқа қусларға гезек келгенде байыўлыны да алып келген екен. Қуслардьщ ишинде ғарға
менен шымшық тусаўын шешиўге асығып ушып кетипти. Жарғанаттьщ жүнсиз болыўы, ғарға
менен шымшықтыц адымламай секирип жүриўи соннан қалған екен.
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ҚОРҚЫТ БАБА
(Р-1242, N»183023)
Жацадәрья бойында қарақалпақлардыц Шийрин деген қаласы болған. Ҳәзирги ол жерлерде
Қорқыт ата деген әўлийе бар. Ерте ўақытларда сол жағада Қорқыт деген адам өткен. Ол қудайға:
- Мен өлетуғын болсам, қырықжыл бурын хабар бер, - дейди екен.
Қудайтаала буған келисипти. Бир күнлери хабар келеди. Қорқыт ата буннан қорқып, ҳәр жерде қашып жүре береди. Ол қай жерге барса, сол жердиқ адамлары «Қорқыт деген киси өледи
екен, соған гөр қазып атырмыз» дейди. Соннан қашып, Қорқыт Жақадәрьяға келеди. Ол ақыры
шаршап, өлимнен қутыла алмайтуғынын түсинеди. Адамларға:
- Мени бир гилемниц үстине отырғызып, Жацадәрьяға ығызып жиберицлер, - депти.
Солай исленеди. Қорқыт дәрьяныц ортасында, гилемниц үстинде қобыз шертип кете береди.
Қорқыттыц қобызыныц даўысын еситип, Шийрин қаласындағы қырық қыз майданға шығып,
қосық айтып шақырады. Бирақ Қорқыт келмейди. Ығып кете береди. Сонда қызлар Қорқытты
ғарғайды. Қорқыттас болып қалады. Соннан Қорқыт атаны Жацадәрья бойына жерлеген екен.

ҚОРҚЫТТЬЩ ГӨРИ
(Р-1242, №183023)
Қорқыт баба өлимнен қатты қорқады екен. Ол қалай болмасын, қәйткенде өлмей қалыўға
болатуғын жолларды ойлайды, ҳеш таба алмайды. Не болғанда өлмеў мүмкин? Таў-тас болғанда
ма? Ол бийик таўларға барады.
- Таўлар, сизлер мә!
Төбеси аспан менен
- Жоқ бизлер де қар
Ол ушы-қайыры жо!
- Мүмкин, сизлер ө/
- Жоқ, бизлер де қа]
- Енди ким бул дүщ
Қорқыт баба өз сор;
гзип келеди. Қай жерге
барса да, алдынан гөр I
- Бул не? - деп сора!
- Қорқыггыц гөри, Қорқыт буннан жәь
гқа гөр қазып атырған
адамлар шыға береди.
ирдиц гөззаллығы, бул
тиришилик дүньядан
флына қобызын алып
жырлай баслайды.
Ол суўдыц бетине г
;обызын алып жырлай
баслайды. Оныц қобы:
ғы барлық тиришилик
етиўши жанлы мақлуқ.
м алады. Сонда Қорқыт
баба дүньяда өлмей қа
қа келеди. Ол қобызын
тартып, усылай кете б>
ип кетеди. Сонда оныц
қобызын тыцлап кият
:лады. Сөйтип, Қорқыт
баба қанша өлимнен қ
<!рақ ол адамларға ҳеш
өлмейтуғын қобыз бен

ҚАЙДА БАРСАҚ, ҚОРҚЫТТЬЩ ГӨРИ
(Р-1299,№ 183812)
Қорқыт деген адам қарақалпақларға да, қазақларға да, өзбеклерге де, қулласы түркий тиллес
халықлардыц барлығына тецдей атақлы жыраў болған. Көп жасаған. Ол ел аралап жыр айтып
жүрип, «мен өлмеймен» дейди екен. Мусылманларда қартайған адамныц тири ўақытларында
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гөрин қазып қоятуғын бир дәстүр бар. Гөрди сол ғарры адамнық өзи я жақын ағайинлери қазып
қояды.
Қорқыт жүдә қартайған. Халық оны қатты ҳүрмет ететуғын болған. Соныц ушын аўылыныц
адамлары қашан болса да бул өледи ғой деп, оны ҳүрметлеп, гөрин қазып қойыпты. Бир пийшемби күни Қорқыт әўлийеге барса, қазыўлы турған гөрди көрипти. Адамлардан «бул кимниц
гөри?» деп сораса, адамлар оған «бул Қорқыт атаныц гөри» депти. Қорқыт қорқып кетипти. Бул
аўыл мени сыйламайды екен деп, дәрҳәл басқа аўылға көшип кетипти. Барса, ол аўылда гөр қазып
атырған адамлардыц үстинен шығыпты. «Бул не?» деп сораса, бул «Қорқыт атаныц гөри» деп
жуўап берипти. Соннан Қорқытата ол аўылды да қойып, басқа аўылларға қарай көшипти. Қайда
барса, гөр қазып атырған адамлардыц үстинен шыға берипти. «Бул кимниц гөри?» десе, ҳәммеси
«Қорқыт атаныц гөри» деп жуўап бере берипти. Соннан соц ол қазақ, өзбек, түркменлердиц еллерине қарай көшипти. Қайсы елге бармасын, оныц алдынан гөр қазып атырған адамлар шыға
берипти. «Бул кимниц гөри?» десе, олардыц ҳәммеси бул «Қорқыттыц гөри» деп жуўап берипти. Соннан соц Қорқыт ата, «қой, болмады, елиме қайтайын, бул адамлардыц сықылы жаман
екен, мени тирилей-ақ көмип таслар, адамлардыц бул ҳәрекетине қарағанда, мен сирә өлетуғын
шығарман. Өлетуғын болсам, өз елимде өлейин» деп, қайтадан қарақалпақларға қайтып келипти.
Ол келгеннен кейин адамлар:
- Ҳә, Қорқыт ата, не болды? - деп сораса:
- Қайда барсам, мениц гөримди қазып атырған адамларды көрдим. Соннан соц өлсем өз елимде өлейин деп, елиме қайттым, - депти.
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ГҮМБЕЗИ ДӘУУАР
(Р-1242, №183023)
Көгалай көк тециздиц ортасында саўлатлы, гүцгираларына алтын шаитырылған гүмбез бар
деседи. Бул гүмбез айланып турады екен де, жыл он еки айда есиги ашылып, басқа ўақта жабық
турса керек. Ким илимди ышқы етсе, сол адам дүньяныц барлық ләззетинен кешип, сол гүмбезди
излейди ҳәм көгерген көк тециздиц жағасына барып, гүмбездиц жағаға айланып келиўин, өзи
мәҳәлинде есигиниц ашылыўын күтиўи керек. Бул гүмбези дәўўар деп, яғный илим ажайыбаты
делинеди.
Гүмбези дәўўарға кеўили саррас, жаны таза ҳәм қатац зейини бар, зийрек адам гана кириўге
миясар болады.
Нееипетип, оған кирген адам отыз жыл илим ҳикметин үйренеди. Бирақол нан орнына илим
нуры менен аўқатланады. Сонлықтан гүмбези дәўўарға кирген адам негизинде бир оймақаўқат
жемейди дейди. Буныц есесине ол отыз жылда дүньяныц илимин оқып таўысқан. Оймақка
көнбеген, зериккен адам шаймий болып, изинде мәўлети питпей-ақ шығарып тасланады.
Илимге қанып шыққан адам отыз жыл дегенде қурғаққа жибериледи де, жургқа илим-өнер
үйретиўге жумсалады.
Несин айтасыз, бирақ бул гүмбези дәўўарға кирип, илим нуры менен қанып шыққанлар
дүньяда ҳәр елде бирли-ярым ғана кисилер болады. Бул гүмбездиц әжайып тилсимин ец дәслеп
Аплатун ҳәм Аластунлар ашты да, өзлери оқып шығып, илим дүньясында ҳүкимин жүргизди.
Бул гүмбезде Фирдаўсий, Муралы-Шер, Наўайы, Хожайы Ҳафыз, Абусий деген уллы адамлар
оқыўға миясар болған.
БАРАҚТЫ
(Р-1242, №1830

>

™

қус салғанда қусын ҳаялы баплап беБарақ батыр қус салыўды жүдә қумартады екен. Би
реди екен. Бир күни ҳаялы Бараққа:
- Батыр, бүгин қусты алып шықпа, - депти
Сонда Барақ:
- Неге? - деп сорапты.
/ /
Ҳаялы Бараққа:
ц, - депти.
- Бүгин буныц еки уяласы келди, қуст
Н1 шығады. Қусты ацғажиберсе, оныц
Барақ батыр ҳаялыныц айтқанын тыцламаи, қусты
ақ далбайын қолына алып шақырса
ац менен жумыс болмай, өз алдына қацғып кете береди.
жасынан қолға үйреткен Барақты
да, қайырылмай, ҳәр жерге қонып отыра береди. Қус
и қыймай, соцынан Барақты бүрип
шсларын
таслап кетиўге қыймай, ал қалайын десе,
ық қыял менен киятырғанын көрип,
өлтирейин деп Бараққа қарсы шабады. Барақ
атыныц баўырыныц астына кирип кетеди.
Үйден шыққанда қустыц жаман қыялын сезгён Барақтыц ҳаялы изинен бақлап киятырған
екен. Келсе, қус аттыц баўырыныц астына кирип жатқан Барақты бүрип өлтирген екен.
Сонда қатын қустыц бир тегеўринин кесип жиберип:
- Жерде мен батырман деп зарлайын, асланда сен тегеўриним деп зарла, -деген екен.
Солай етип, Барақөз қусыныцтырнағынан өлген екен.
Барақтыц тамы ҳәзир де бар. Бөрши таўдыц күн шығар жағындағы Жацадәрья деген жерде.
Оныц тамында Барақтыц қусыныц тырнағыныц сүўрети де бар дейди көрген адамлар.
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ИБРАҲИМ САХДБАНЬЩ БАЛАСЫ ИСМАЙЫЛДЫ
ҚУРБАНЛЫ ҚҚА БЕРИЎИ
(Р-1242, №183023)
Ибраҳим Халилдиц өзи бийперзент болған. Егер перзентим болса, перзентимди қурбанлыққа
шалар едим, деп жылапты. Бийбиҳажар деген ҳаялы бар екен. Киши ҳаялын желмаяға мингизип, жел маяньщ тоқтаған жерине түсирии кел деп жибереди. Желмая үш күн жүрип, төртинши
күни бир шуқырдыц жанына барып шөккен. Ҳаял сол жерде ҳәмилели болған. Қудайтаала
сексеўилдиц палын шығарып, соны жеп жүре берген. Ол ҳаял босанған соц баланьщ атын Исмайыл қойған. Баланыц тепкилеген жеринен суў шығады. Жолаўшылар суўға үйир болып, олар
отырған жер кәрўан жолға айланады. Бийбиҳажар баласы менен сол жерде бола береди. Исмайыл жети жасқа келеди. Булардьщ хабары Ибраҳимге жетеди.
Қудайтааланьщ Ибраҳим Халийге, балац Исмайылды қурбанлық қылып шаласац, деген
пәрманы келеди. Ҳақ пәрманын Ибраҳимге Жәбирайыл жеткереди. Ибраҳим ҳақ пәрманына
қайыл болып, ҳаялы Ҳажарға Исмайылды жуўындырып, кийиндир деп тапсырма береди.
Ибраҳим Исмайылды Мәкке шәҳәриниц сыртына, бир шөл-жазийраларға алып шығады. Баласына билдирместен жип иенен пышақ та алып шыгады. Жолда иблис шайтан Исмайылдыц
басын айландырып, «сени атац өлтирмеге алып баратыр» дейди. Исмайыл иблистиқ әзәзүл
гәплерине исенбей, оган тас атады, иблисти қуўып жибереди. Бир ўақытлары Ибраҳим менен
Исмайыл аталы-балалы болып таўдағы Исмайылды қурбанлық қылатуғын жерге жетеди. Атасы Ибраҳим сол жерде баласы Исмайылға оны қурбанлық қылыўушын қудадан пәрман келгенпигии а й т а п и Спи па Мгмяыи! п*

Күнлердиқ бир күнинде Бийбимәрьям қуданьщ қүдирети менен некесиз Ийса пайғамбарымызды туўыпты. Ийса жас ўақтынан баслап-ақ бир қүдиретли күшке ийе болып, дуўа менен
соқырдыц көзин, ақсақтьщ аяғын жазып, өлини де тирилтеди екен.
Ийса жас ўақтында анасы Бийбимәрьям менен таўда жасайды. Бес ўақыт намазын оқып,
ораза айын да сол жерде өткереди. Ол ҳайўанатлар менен сөйлесип, жанлы-мақлуқлар менен
жақсы қатнаста болады екен. Бир күни Ийса бир жаққа кеткенде Әзирайыл қуда ҳәмири менен
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Мәрьямньщ жанын алыўға келипти. Әзирайыл Мәрьямньщ «балам келсин, соннан соц жанымДы алыўға қайылман» деген сөзине қарамай, жанын алып кетипти.
Ийса үйине келсе, өлип қалған анасын көрипти. Ийсанық анасын периштелер ақжаўып, арыў
кенинлеп жайғастырады. Сол жерде Ийса анасыньщ басына барып, қудадан анасын көриўге тилек етеди. Қүдирет пенен гөр жарылып, гүллер арасында жатқан Ийса тири анасын көреди. Сол
ўақытта анасына тил питип «Малға кеўил бөлмегил, ҳақ буйрығын қоймағыл» дегсн нәсият айтады.
ИЙСА ПАЙҒАМБАРДЫ Ц ҚАМАЛЫЎЫ
(Р-1242, №183023)
Ийса пайғамбарға исенимсизлик билдирген душпанлары оған қатты азап береди екен. Душпанлары Ийсаны қамап қойып өлтирмекши болғанда, оған қуда ҳәмири менен Жәбирайыл периште келипти. Жәбирайыл периште қамақта жатқан Ийсаға тамньщ төбесиндеги тесиктен
хабарласқан ҳәм оған, сени шығарып аламан, деген ишарат билдирген. Сонда Ийса Жәбирайылға
қарап, «басым сыйса да, еки ийним сыймайды ғой» деп, еки ийнин көрсетипти. Жәбирайыл периште:
- Маған жақынлап келе бер, шығарып аламан, - депти ҳәм шығарып алып, душпанларынан
қутқарыпты.
Христианлардьщ шоқыныўы, яғный қолын мацлайына, оннан соқ еки ийнине тийгизиўи соннан қалған деседи.
ЮСУП ПАЙҒАМБА1
(Р-1242, №11
Күнлердин бир күнинде Юсуп пайғамбарымыз түс көр
сейни не боларына ҳайран
қалып, түсин атасы Яқубқа жорытыўушын келипти.
- Ата! - депти Юсуп атасы Яқубқа, - мен түнде бир ә
п түс көрдим. Түсимде маған күн менен айдьщ ҳәм он бир жулдыздын қадалып қарап тур
көрдим, - дейди.
Сонда атасы баласы Юсупке:
- Шырағым, мына көрген түсин бир әжайып түс е
бирақ бул көрген түсинди туўысқанларьща айтып жүриўши болма, олар саған жаманлық
п жүриўи мүмкин, - деп зинҳар-зинҳар
тапсырыпты.
Яқуб баласы Юсупты басқа балаларынан гөре
көреди екен ҳәм бир ели қасынан
шығармайды екен. Юсуптын ағалары атасыныи Юсупт»
ы көретуғынын сезеди екен ҳәм
оны қалай болмасын пайытын таўып өл|ириў нийетинде
>еди екен.
Бир күни Яқубтьщ балалары атасына
- Ата бизлер Юсупти шетимизден жақсы көремиз, ЮсуЬ барлықўақыт сизин қасьщызда болып, ҳеш қызық көре алмай жүргенин сиз билесиз. Бизлёр бүгин Юсупти шикарға алып шығып,
қус салып, ийт жууыртып қызық көрсетфк деген т«ийеттемиз, сол ушын Юсупты бир күнге
қыдыртып қайтыўға рухсат етсениз деп сррап Келдик, - дейди.
Яқубтьщ балалары бир әмеллеп атасын көндирип, Юсупти шикарға алып шығыпты. Олар
аўылынан бир күншилик жол жүргенне
ейнн баяғы көкиреклериндеги жаманлығын баслаўға
кирисипти. Юсупты бир шьщыраў қуды
*аслап, Юсупти қасқыржеп кетти деп, көйлегин қанға
бояп, атасы Яқубтьщ қолына услатып
Гол ўақытта Яқубтьщ еки көзи көр болып қалыпты.
Юсуп шьщыраў қудықтьщ ишинде
га берсин. Бир күнлери басқа бир елдин кәрўанлары
сол қудықтьщ үстинен шығып, түйелерин суўғарып, өзлери де шай-суў ишиў ушын сол жерге жүклерин түсирип, қудыққа шелек салса, ай десе аўзы, күн десе көзи бар бир сулыў бала
жигиттин шелекке асылып шыққанын көрип ҳайран қалысыпты. Кәрўанлар Юсупти алып кетип, Мысыр шәҳәриндеги бир байға сатады. Ол байдыц киши ҳаялы Юсуитин сулыўлығына
ышқы кетип, оған кеўлин билдиреди. Юсуп ол ҳаялдьщ айтқанына көнбейди ҳәм сол жерден тура қашады. Ҳаял қашып баратырған Юсуптин көйлегинин етегине жабысып, көйлегинин бир
www.ziyouz.com kutubxonasi

қапталын жулып алып қалады.
Ҳаялдық байы кеште келгенде:
- Сениц сатыи алған кулық маған ҳарамлық қылды, буны бул жерден жоқ етпесец, мен бул
үйде турмайман, - деп Юсупти жаманлайды.
Юсуп болған ўақыяны айтқан менен, байдыц ҳаялы шарбаяқлап, өзиниц айтқанына
көндиреди. Солай етип, бай Юсупти жазаға буйырып, зинданға таслайды. Юсуп қудықта жатып,
патшаньщ берген жумбақларын шешип, азатлыққа шығады. Ол бир елге барып, ашлықтьщ азабын шегип атырған елди тоқлыққа шығарады.
Юсуп өзи ҳүкимлик сүрген елди тоқлыққа шығарып, аты әлемге жайылып кетеди. Күнлердиқ
бир күнинде баяғы өзине жаманлық еткен ағалары ҳарып-шаршап Юсуптин елине келеди. Ағалары Юсупти танымайды, ал Юсуп ағаларын танып, оларға көп жақсылық қылады ҳәм
өзинин Юсуп екенлигин айтады. Сол жерде Юсуп ағаларына үстиндеги көйлегин шешип берип:
- Усы көйлегимди атама анарып берин ҳәм менич тири екенлигимди хабарлан. - дейди.
Юсуптын ағалары көйлекти атасы Яқубқа берди. Яқуб көйлекти көзине сүрткен екен, нешше
жыл көр болып қалған көзи ашылыпты.
Юсуптич ағалары оннан баяғы ислеген қыянетлерин кешириўди өтинеди. Юсуп ағаларына
кеширим берии, оларды тахтқа миндирип, өзи Аллатааланьщ нуры жаўған бендеси саналып,
пайғамбар дәрежесине көтерилиити.
ҲӘЗИРЕТИ ӘЛИЙ МЕНЕН КЕСИКБАС БАТЫР
(Р-1242, №183023)
Муҳаммед пайғамбар бир күялери өзиниц ен жақын адамлары Әбиўбәкир, Омар, Оспан ҳәм
Әлий және отыз үш мыц саҳабалары менён сәўбет қылып отырғаныньщ үстине аяқ-қолы жоқ,
домаланған ғана басы бар бирёўтЗп бөдупты. Ол жыйналган пайғамбар менен саҳабалардын алдына келип, енирегенде етёг-и'т6ды; кез жасы менен өзинин басынан өткен аянышлы жағдайын
айтып береди. Кесикбасты саҳабаЛар Әлий пайғамбардын алдына жақынлатпақшы болып,
орнынан көтерейин десе, басты қозғалта алмайды. Сөйтсе, ол Аллатааланьщ жүзин көриўге
мүнәсип болған бир қүдиретли адам екей. Кесикбас адам пайғамбардьщ алдында:
- Мен он еки мүшем сазўақтында Аллатаала менен әчгиме-сәўбет қурып, елиў мәртеҳажылық
жасадым, жарлы-жақыбайларға ғамхор)пь1 болдым, барымды оларға садақа қылып үлестирип
берип турдым, - деп, өзинич сондай әндйиШеди адам екенлиги туўралы таныстырады.
Бир күнлери Кесикбас батыр тулпарына минипл.өзинин туўған қаласы Нурдан аспанға
ушыпты. Жолда периштелер менен ушырасып, сол жерде Ийса пайғамбар менен әнгиме-дүкан
қурысып, яр-дос болынты. Ийса пайғамбар менен бирге намаз оқып, Аллатаалаға қулшылық
қылады екен. Ол Қызыр Ильястьщ досты болған адам!екен. Қайда жүрсе де, Қызыр Ильяс пенен бирге жүреди екен. Сөйтип жүрпенинде Кесикбастьщ есине ҳаял, бала-шағасы түсип, қапа
болады. Себеби зулым дәўлер Кесийбастьщ а^тқ-қо^ьш ҳәм балаларын жеп қойған еди, ал
ҳаялын шьщыраў қудыққа алып кеткен ^рЯады. Усь( аянышлы жагдайларын айтып Кесикбас
Аллатааладан жалбарынып тилек тилейди.'Содуақцгта, қандай қасарысқан жаў болса да, бети
қайтпаған Әлий батыр пайгамбардан Кесикбастьщ аяқ-қолын пүтинлеп, дәў жеп қойған балаларын таўып, тутқындағы ҳаялын қутқарып, қуллаСы, Кесикбасқа азап-ақырет берген дәўлерди
қырып-жойып келиўге Аллатааладан урықсат сорадтыл
- Егер де усы Кесикбасқа қол ушымды бере алмасам, ёркек атымды атаман ҳәм Дүлдүл аттьщ
белине қайтып минбеймен! - деп ант береди.
V )
Аллатаала қаншама тәўелле қылып, қәўипли жер, бармай-ақ қой, десе де, пайғамбарлардьщ
айтқанына көнбейтуғынын билдирип, тулпарына минип, зулфиқар қылышын қолына алып,
Әлий батыр Кесикбас батырды ертип алыстағы дәўдин елине атланыпты.
Кесикбас батыр Әлийдич алдында ат шаптырым жерде ушып отырады, сөйтсе, оныц қанаты
бар екен. Ол жол жүрип баратырып қураны-кәримди яд етип, Әлий менен бес ўақыт намазды
да қаза қылмайды. Әлий Кесикбастьщ бул қәсийетине ҳәўеси келип, жақсы көргенлиги сондай,
Кесикбастьщ еки бетинен шорп-шорп еттирип сүйип те алады. Олар сол кетистен жети күн, жеwww.ziyouz.com kutubxonasi

ти түн тынбай жүреди, талай таў-таслардан, телегей тециз бенен пышық мурны батпайтугын
тоғайлықтан, ушса қустыц қанаты күйетуғын сақралардан өтии, Кесикбастықҳаялын алып кеткен қудықтьщ басына келеди.
Сол жерде Әлий Кесикбасты қудықтық басында қалдырып, өзи менен бирге алып шыққан
бир жүз елиў қулаш арқанды белине байлап қудыққа түседи. Әлий Аллатаалаға сыйынып,
қудықтық түбине қарай кете береди. Сыртта қалған Дүлдүл менен Кесикбас батыр еки қолы
жағасында, ӘлиЙге аманлық ҳәм сәт сапар тилеп, зар қагып тура береди. Арадан жети күн өтил,
сегизинши күни Әлийдиц табаны қудықтыц төменине тийеди. Ол усы жерде қанша жатқаны
белгисиз, шаршағаны соншелли, қатып уйқылап қалыпты. Оянып қараса, озиниц қудықтьщ
түбинде жатқанын көрип, Аллатааладан мәдет сорап жалына береди. Солай етип, қарсы алдында турған үлкен дәрўазаны көреди, дәрўазаны ашса, алдында гурған әжайып сарайга тап болады. Сарайдьщ ишине кирип барса, тум-тусқа сәўле шашып турган ҳаялга көзи түседи. Қайғыдан
қапа шеккен ҳаялдьщалған деминен сарай солқылдап, көзжасынан сарқырап булақагыптурған
екен. Сөйтсе, баягы излеп киятырған Кесикбастьщ ҳаялы екенлигин биледи. Екинши жайга барса, аяқ-қоллары кисенлеўли бес жүз адамньщ жатырғанын көреди, булардыц барлығы мусылман әўладынан екен. Әўелинде булар мьщ адамнан көп екен, дәў олардыц ҳәр күни бес-алтаўын
жеп, булар қалғаны екен. Тири қалғанларына Әлийдиц барлық дәўлерди нықпырт етип, буларды қутқарып қайтатугыны түсинде аян берип, олар күнде қудага қулшылық қылып, Әлийдиц
келиўин сарсыла күтип отырған екен.
Ҳәзирети Әлий сарайдыц және бир бөлмесине киргенде бойы минардай, басы гүмбездей,
ҳәр бир саўсақлары мисли адамдай дәўди көреди. Қараса, ҳәрбир шығарған леби түтиндей болып бурқырайды. Уйқылап жатырған дәўди зүлфиқары менен шабайын деп турады да, бул
нәмәртлик болар, оны оянғаннан кейин күш сынасып көрейин деп, дәўдиц басын шапқанды
қойып, бар даўысы менен бақырады, бирақ дәў оянатуғын бәле емес. Екинши рет бақырған екен,
сол ўақытта таў-тас гүциренип, жер-жәҳән қозгалып кетеди. Усыдан сәтем алған дәўуйқысынан
оянса, қарсы алдында қақшыйып турған ҳәзирети Әлийди көрипти. Дәў бир батиан келетугын
шоқмарын алып Әлийдиц тас төбесинен урған екен, Әлий дйзесине шекем жерге кирип кетипти. Солай етип дәў үш ретке шекем Әлийди урады, Әлий ҳеш үндеместен қақшыйып тура береди. Ендиги гезек Әлийге келеди. Әлий қылышын қолға алып:
- Әй, дәў, мен сениц менен былай келисейин: сениц маған күшиц келмейди, сен мусылман динине кирсец, жаныц өзицде қалады, егер бул шәртти орынламасац, өз обалыц өзице, - дейди.
Бирақ дәў мусылман динине кирии, қудаға қулшылық қылыўдан бас тартады. Буннан кейин Әлий дәўдиц әй-пәйине қарамай, турған жеринде қолындағы қылышы менен басын қагын
түсиреди. Усы ўақытта гүўлеген дәўлер келип Әлийге жабылады. Әлий қылышын оцлы-соллы
сермеп, бес жүзге жақын дәўди қыйратып салады, ал қалғанлары қашып бәдәр кетеди.
Ҳәзирети Әлий қудықтағы барлық мусылманларды, Кесикбастыц ҳаялын азатлықка шығарып, өлген ҳәм қашып кеткен дәўлердиц мал-мүлки меиен дүньясын оларға бөлип берипти. Сөйтип булардыц барлыгын қудықтыц түбине бир жерге жыйнапты. Баяғы қудықтыц басында қалған Кесикбас батыр менен Дүлдүл аты ж оқ арадан нешше айлар өткенин Әлийдиц
өзи де билмейди. Әлий адамларды қудықтыц ишинен жарық дүньяға қалай шығарарын билмей қатты қыйналыпты. Әлий Аллатаала?а жалбарынып көмек көрсетиўин тилейди, руўхына
дуўа оқыйды. Сол ўақытта Аллатааладан тилеги қабыл болып, Әлийге Жәбирайыл периштени
жиберипти ҳәм қанатына мингизип Кесикбастыц ҳаялы менен гүллән мусылманларды алыи
қайтыўға буйрықберинти. Усы ўақытта Әлий барлықжәмәәти менен шыцыраў қудықтан қалай
шыққанын өзи де билмей қалады.
Пайғамбар барлық саҳабалары менен Әлийди күтип алыўға алдынан шыгыпты. Қуўанышы
қойнына сыймаған Кесикбас батыр Әлийдиц Дүлдүл атын минип, Аллатааланыц алдына келип, бар алғысын жаўдыра берипти. Аллатааланыц елшиси Кесикбастыц барлық нийетиниц
орынланыўы ушын Аллатаалага дуўа оқыўга тилек билдиреди. Сол заматта қуданыц елшиси Муҳаммед алайҳиссаламныц еткен дуўасы қабыл болып, Кесикбас батырдыц аяқ-қолы
пүтинленип, жас жигитлик шағына келипти. Кесикбас ҳаялы менен саў-саламат көрисип,
Әлийдиц ғамхорлыгы менен мурат-мақсетине жетипти дейди.
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ҚЫ ДЫ РАТА
(Р-539, №176382)
Ертеде халық ишинде Имамжан, Мағзымжан деген еки бала болыпты. Екеўи сегиз-тоғыз
жасларында ойнап жүргенде қасына Қыдыр ата келеди. Балалар ҳәзирети Қыдыр атаға сәлем
береди. - Атларьщыз ким? - дегенде, өзлерин Имамжан, Мағзымжан деп таныстырады. Сонда
ҳәзирети Қыдыр ата балаларға былай деген екен:
- Имамжан үлкейгенде дәрьяньщ арқа жағына, ал Мағзымжан болса ержеткеннен сон
дәрьяныц қубласына ийелик етеди, - дейди. - Халыққа әдиллик қылыц, жетим-жесирдиц муцын
тыцлап, оларды орынлаўға, талабын қанаатландырыўға тырысыцлар, - деп кетеди.
Екеўи үлкейип, ҳәзирети Қыдыр айтқанындай, биреўи дәрьяныц арқасына, биреўи дәрьяныц
кубласына басшылық етип, халықтыц күн көриси жақсы болып күн кеширеди. Бир күнлери
Имамжан ханға барып киятырса, жолда жатырған жалацаш балаға көзи түседи. Имамжан баланы жерден көтерип алады. Сол ўақытта ҳэзирети Қыдыр пайда болып:
- Бул илаҳийда аспаннан түскен бала, адамзат баласы емес, - дейди.
- Атын ким қоямыз? - дегенде:
- Аты Қарақул ҳәзирети болады, - дейди.
Ол Аллаталаныц перзенти, халық пенен бирге жасаған кәраматлы адам.
САУ1ИҲ ПАЙҒАМБАР
(Р-539, №176382)
Ибраҳим пайғамбар дүньяға ке
1 алдын Аллатала адамларға Салиҳ пайғамбарды жиберген екен. Бирақ адамлар оны « 1^..
ар» деп есапламапты ҳәм оған:
- Егер Қудайтаала жибергени ырас болса, қүдиретицди көрсет. Мына жерге ақтүйе туўғыз,
сонда сениц пайғамбар екенлигице исенемиз, - дейди.
Сонда Салиҳ пайғамбар қудайға мүрәжат еткенде, таў бирден қақ айырылып, арасынан бир
түйе шығып сол жерде туўыпты дейди. Сонда адамлардыц биразы Салиҳты пайғамбар деп таныса, ал биразы еле де исенбеген екен. Салиҳ пайғамбар оларға түйени таслап кетипти ҳәм:
- Бул түйеге тиймецлер, егер оған тийсециз, бәрициз апатқа ушырайсыз, - деп айтып кетип-

Алланыц қәҳәрине, кәраматына ушырап, үлкен адамларын шошқаға, жас балаларын маймылға
айландырып жиберген екен дейди.
МУХАММЕД ПАЙҒАМБАР
(Р-539, №176382)
Мухаммед пайғамбарымыз туўыларда анасы ҳеш толғатпаған, қуяш дүньяны түнде де жақты
қылған дейди. Ал, пайғамбарымыз болса көзлерин аснанға қаратып, «Қудайтаала уллы, оннан
басқа қудай жоқ, ал мен оныц пайғамбарыман» деген екен. Усы ўақытта көллер бирден кеўип кетип, дәрьялар тасқан дейди. Сонда адамлар:
- Бул бала сондай бир қүдиретке ийе болады, ҳәтте уллы бир патшалық орнатып, адамларға
жаца бир дин әкеледи, - деген екен.
Периштелер Мухаммедтиц еки ийнине пайгамбарлық мөрин басып кеткен, сонлықтан оныц
ийнинде қал болған. Көктен еки периштетүсип, Мухаммедти жатқызып, оньщжүрегин суўырып
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алып тазалаған екен дейди. Себеби Адам Атадан қалған гүналар оны қылмыс ислеўге ийтермелемесин деп солай ислеген екен. Периштелер усы гүналарды алып таслап, жүректи тазалаған
екен. Мухаммедтиқ жүрегин тазалап. орнына ийман, билим, пайғамбарлық нурын салып кеткен
екен дейди.
ҲӘБИП МӘЛИК
(Р-539, №176382)
Ҳәбип Мәлик деген дәўлетли адам болыпты. Журт оныц билимлилиги ушын «дана Ҳәбип»
Деп атар екен. Ол барлық илимнен, дин тәлиматларынан хабардар, ҳәмме динде болған. тек өлип
көрмеген билгир екен. Сол ўақытта Ҳәбип Мәлик бир жүз қырықжаста екен. Соньщушын да ол
барлық затларды көрип-билиўге ўақты жеткен екен. Ол Меккеге өзиниқ ләшкерлери менен келеди. Ҳәбиптин бир қызы болады, ол гүцелек, герецҳәм соқыр болады. Меккедеги Кәәбадан шыпасытийердеп оны зыяратқаалып келген екен.Ол Мухаммедти шақырыпалып.оньщўәсиятлап
жүрген диний тәлиматы бойынша сорайды. Ҳэбип те бутқа табынатуғын болған. Мухаммед усы
Ҳәбипке барарўақтында ҳаял, бала-шағасы «бармацыз, сизге қастыянлық қылады» десе де, «Аллатаала яр болсын» деп барған екеи. Мухаммедтиц шашларынан пайғамбарлық нур шашылып,
үстинен хош ийис тарайды екен. Мухаммед үйинен жолға шыққанда атлар киснемей, түйе бозламай, қулаққа урғандай танадай тым-тырыслық ҳүким сүреди екен. Дана Ҳэбип пайғамбарды
жыллы жүзлилик пенен күтип алып, оған:
- Сен өзицди пайғамбарман, Қудайтааланьщ елшисимен дейди екенсеқ. Егер усы дурыс болса. дүньяга келген ҳәр бир пайғамбар белгили бир кәрамат көрсетип, халықты исендирген. Нуў
пайғамбар аспанда жети түрли ренде шуғла шығарған, Ибрайым пайғамбар жанып турған отты сөндирген, Исмайыл пайғамбар қурбанлыққа шалынар ўақтында орнына қозы шалынып
кәраматлы ис болған. Муўса пайғамбардьщ кәраматлы хасасы болған, ал Ийса пайғамбар өликти
тирилткен ҳәм бир аўыз сөз бенен уйытқыған самалды тоқтатқан. Демек, сен пайғамбар болсац,
өнерицди көрсет, - депти ҳәм Ҳәбип еки талап қояды. Бириншиси:
- Ҳәбиптиц шатырында не бар ҳәм ол бул жерге не ушын алып келинген?
Бул сораўға Мухаммед енкейип отырып, қумға бир нәрселерди сызады. Сөйтип, басын
көтерип, оған тилсиз, қулақсыз, соқыр болып туўылған қызын бул жерге шыпасы тийерме екен
Деген нийет пенен зыяратқа алып келгенин айтады.
- Сен ҳәзир шатырьща кирип, қызьщ менен сөйлесип, Аллатааланыц қүдиретине ийман келтир, - дейди.
Ҳэбиб данышпан шатырына кирсе, путкиллей саўалып кеткен қызын көрип, Мухаммедтин
пайғамбарлығына тәўбе етти.
Екинши талабы:
- Тал түсте аспанды қара түнек қылып, сол Кәәбаньщ үстине айды туўғыз, - деди.
Мухаммед пайғамбар бул кәраматты да көрсетеди. Тал түсте ымырт түсип, аспан түнереди.
Кәәбаньщ үстине ай сәўлесин шашып турады. Сөйтии, ай да зыяратшыларға қусап Кәәбаны жеги рет айланған екен. Және аспандағы ай Мухаммедтин алдына жарқ етип түсип, сол женинен
кирип, онженинен шыққан екен. Мине Мухаммедөзининпайғамбарлығын өз бенделерининалДында усындай кәраматлар менен тэрийплеген екен дейди.
ҲӘКИМ УЛЫҚМЛН - КӘРАМАТЛЫ ТӘЎИП
(Р-1242, №183023)
Жәмшид патшаньщ заманында Ҳәким Улықман деген тәўип болды. Улықман жети жасынан
жер астында илим оқып, жер бетинде желкилдеген шөп қоймай үйренип шығады.
Жас жигит гезинде Улықман аўыр дәртке сазаўар болған анасын емлеў ушын «ақ сүйек» деген шөпти излеп Гөҳиқап таўыньщ етегиндеги хош тәбиятлы жарларды гезип жүргенде бир
сайғақты көреди. Сайғақ бәлент таўдьщ басында турып тил-зибанға кирип:
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- Ҳәй? Улықман тәўип, сенин анана қудай дәрт берди, енди сен оны өлимнен алып
қалмақшысан, қудайдын буйрығына қарсы шықпақшысан. Бул қустанылықболмай ма?-депти.
- Наўқасқа шыпа излеген менен адам қустаны бола бере ме? Мен анамды өлимнен алып қала
алмайман, бирақ оньщ кесел дәртинен емес, өз дастығынан қартайып өлгенин көргим келеди.
Оннанша сен өз алдында турған шарасыз адамға жәрдем бер, дәртке даўа болсын, «ақ сүйек»
шөптин өсетуғын жерин таўып бер. Мен өлгенше сени ядлап жүрейин, - деди Улықман.
- Бул әтирапқа адамзат туқымынан ҳеш ким келиўге жүрексинбеген еди. Кел, енди саған
жаманлық қылмай-ақ қояйын. Мен өзим-де сенин келиўицди күтип тур едим. Сен менин
саўалыма дурыс жуўап таптьщ. Бир жола мен туяғым менен қумырысқаны басып едим, ол да
он еки таўланып, зорға жан берди. Ҳәр ким де дәртке даўа излейди. Менин де өзиме ылайық
дәртим бар. Менин үш елигимнин биреўи туўылғалы берли көзи көрмейди. Тастан жығылып,
алдьщғы бир аягы да өнип кетти. Оған ем болатуғын шөп минерлиги менен түсерлиги жоқ
қыямай шьщньщ басында өседи. Сен қәсийетли шыиа китабьщнан көрип, излеп келген шөбин
сол. Енди сол шөпти алыўдьщ ҳәмелин тап ҳәм менин елигимнин дәртине де дәрман берип кет,
- дейди сайғақ.
Улықман көп ойланып турды да, сайғаққа:
- Мен бул шөптин қай жерде өсетуғынлығын билмеймен, қыямай жартастьщ бәлент
жарқабағында өсип турганын китаптан көрип едим. Соньщ ушын мен бир өгиз терисин ҳәм
қырық қулаш арқан алып келгенмен. Енди сенин жәрдемин сол болсын, маған сол қыямай тасты көрсет ҳәм сол жерге суймурық қусты алып кел, - дейди.
Сайғақ Улықманды сол тасқа апарды ҳәм қонып отырған суймурық қустьщ алдына барды.
Суймурықжемтик көргеннен кейин турсын ба, сайғақты қуўа жөнеледи. Ал сайғақ болса белгили қыямай тастын қасына келип, тас қуўысына жасырына қояды. Жемтигин жойытқан қус жерде жатқан өгизди көрип, оған пәнже урады да, көтерип алып қыямай тасқа минеди. Улықман терини тилип жиберип сыртқа шығады ҳәм қусты үркитип, әтирапына қараса, ҳәр гүли зумрат
тасындай жарқырап жанын турған шыпалы шөплерди көрип, қуўанып кетеди. Дәрҳал ол кисесин шөпке толтырып, арқанды бир путаға байлап. сырғып түседи. Сайғақтын елигин емлеп, елине келип, өз анасын кеселден жазады.

Сөйтип, Ҳәким Улықман «тәўип» деген ат шығарып, оньщ ҳәмири алдында жети патша жорға-

зинен оған:
кеткен еди. Улықман шыпа
- Сенин еминди ҳәзирше мен таба алмадым, мына дәрини ишип көр, соннан бир тәўир
боларсан, - деди.
Наўқас тәўиптин «саған ем жоқ» дегенин түсинди ҳәм, ен болмаса таза ҳаўада ылағыи жүрип
өлейин деп, үйине бармастан қула-далаға қанғырып кете берди. Ол диқкеси қурығанша жүре
берди. Ақырында бир гүди жантақтьщ қасына барып «үҳ» деп жығылды, қатты шөллей баслады. Жығылыи жатып дөгерегине қараса, туўалыстан биртаўтайлақжелип киятырғанын көрди.
Тайлақ келе сала екинши бир гүдишектен жантақжей баслады. Ал бир оҳ жылан сонда шертилип келип, тайлақтьщ тирсегине оралды да, өрлеп барып, оньщ желинин сылқ-сылқ еме баслады. Жылан еме берди, еме берди, ақырсында жуп-жумалақболды ҳәм тарс етип айырылып жерге түсти.
Таўтайлақта үйирине қарай желип кете берди.
- Енди мен бул жерде өз өлимимди күтин, азап шегип жатқанша.жыланньщ ишинен төгилген
сүтти жалап, зәҳәрленип-ақөлейин, - деп, дийхан зорға ецбеклеп, қарсысындағы жантақ гүдиниц
қасына келсе, жарылып өлген жыланды ҳәм оньщ қасында атам заманғы аттьщ туяғыньщ бершимек болып қатып қалған из-шанағында шүмпилдеп толып турған сүтти көрди. Ол ет-бетинен
жатып сүтти ишип таўысты ҳәм шып-шып терлеп, бийҳал болып, сол жерге сулқтүсип жатып
қалды.
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Кесел дийхан неше саат, неше күн уйықлағанын өзи билмейди. Оянса, тац атқан, исиклери қайтқан ҳәм бойы қустай жецил. Кеселден дәрек жоқ «Бул түсим шығар» деп ойлайды ҳәм
өзиниц ол жер, бул жерин шымшып та қарап атыр. Ж оқ түси емес. Ол түргелип, аяғын басып,
адым атыўға да сескенип бираз турды. Соцынан қуўаныштан езиўи қулағына жетип, жайрацлап
басып, аўылына қарай жүрип кетти.
Аўылына келип, адамлардан сорастырын қараса, Улықман тәўип сол жерде бир қоцсы аўылда
екенлигин билди ҳәм ол тез арада Улықманды излеп таўып, былай деди:
- Тақсыр Ҳәким Улықман-аў, сиз маған ем жоқ дегендей едициз ғой, ямаса мен сизге
•гүсинбедим бе?
Сонда Ҳәким Улықман да алдында аўыр дәрттен саўығып, қулындағы қәдцине келип турған
кеселди арқасынан қағып қуўанды:
- Сениц кеселице қандай ем керек екенин мен билгеним ырас. Шыпа китабына қарап көрсем,
онда былай деп жазылған екен, - деи Улықман дийханға оқып бере баслады.
- Бир таўтайлақты оқжылан емиўи керек, әне, сол жыланньщ ишиндеги азлап зәҳәрленген
сүт несип етсе, сениц кеселиц сонда жазылыўы керек еди. Ал енди ол тайлағы қургырды
қалай табайын ҳәм оны емиўге оқжыланды қалай мэжбүрлейин! Түсинип турсац ба, әзизим?!
Сонлықтан мен бул емди саған буйырсам, «мына тәўип шылғый саў емес көринеди, өзи түйенин
қуйрығы жерге тийгенде әкец гөрден тирилип шығады деп тур ғой. Қайдағы бир жоқ нәрсени
сандырақлап турғанын қара» деп, мени адамлар әжиўелеп, аўылынан қуўып шығарар. Сол
ушын мен саган ем буйыра алмадым. Бирақсениц тәцириниқ таза ҳаўасын жутыўға қуштар болып, сырқат дастығынан безип, далада қацғырып кеткениц жақсы болған. Сен сол сүтти таўып
ишкенсец. Ал енди маған сол оқжыланньщ өлигин керсетиўиц керек. Өйткени ол жыланньщ басында алмасты да еритип жиберетуғын күшли зәҳәр бар. Сол зәҳәрден мьщ да бир аўырыўга
ддри-дәрман жасалады, -деп Улықман тәўип китабын жанты.
* **
Күнлердиц күнинде ҳэким Улықманға айтсац адамньщақылына сыймайтуғын бир семиз патша келди. Патша отырса тура алмайтуғын, турса отыра алмайтуғын, қасында киятырған адамды
мойнын бурып көре алмайтуғын еди. Еки ўәзир еки қолтығына кирип. қара тер болып сүйеп тур,
ал патша еки ийнинен дем алады.
- Аяғыца бас урып қуллық қыламан, қүдиретли Улықман тәўип, патшалығымныц тец жарысын саган беремен, тек бир шыбын жаныма көкирегимди кецейтицкиреп берсец болғаны, - деди ол бир сөзди бес бөлип, ҳалықлап.
■ х.
Улықман тәўип иатшаныц алдынан бир қарады, туў сыртынан шығып және қарады. сөйтип
күтпеген жерден, төмен қарап турып:
- Қүдиретли патшайым, мен де өзициздей бир бендемен, ал таўсылып турған демге тек
кимниц илажы бар екенлигин өзициз түсинесиз гой, - дейди.
Бунысыз да зорға турган патшаныц жүреги аўзына тыгылып, сылқ ете қалды. Әллен ўақта
өзине келип, алдында турған тэўипти жети атасынан былай қарғап, шығып кетеди. Бул да аздай, Улықман тәўип патшаныц изинен қарап гурып:
- Тақсыр, патшайым, маған патшалығыцыздыц жартысын бериўге асықпай-ақ қойыц, алпыс
күннен кейин патшалығыцыз онысыз да артыцда қацырап қалайын деи тур. Өлимге илаж жоқ,
-д е п бақырды.
- «Өлгенниц үстине тепкен» болды деген, усыдан артық бола ма? - деи ойлады патша ҳәм
буўыны қурып, адым жерде бир талып, к й п күнде сарайына жетти.
Патша енди өз өлимин күтип, төсек тартып жатып алды. Адамға өз өлимин күтиўден жаман
не болсын! Күн санаса, күн өтпейди, түнди түнге урып, қайғы шегеди. Туўған-туўысқаны, елжурты менен хошласады. Бети семип, қарны қалталанып, патша күн сайын тап таслап, аза баслады. Сөйтип. қарақаншылық пенен алпыс күн де толды-аў. «Тәўип болған менен, ол қудай ма,
қәтелесиўи мүмкин, бәлки, бес-алты күн соцырақ өлермен» деп, тағы жүре берди. Бирақтәўир
болғанын өзи де сезбеди.
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Ақырында дәти шыдамай, ат жаллап, Улықманды алдырып:
- Алиыс күнде өлесиз дегенициз қайда тәўип? - деп оған бақырайып қарады патша.
Ал тәўип үндемей патшаньщ тамырын услап отырып, оньщ тәўир болғанын сезди. Сонда да
ол:
- Тақсыр-аў. бендениц айтқаны дәл келе бермейди, ғой, мүмкин қарыўлы денеқиз алланыц
ҳәмирине көнбей атырған шығар. Бирақ, асып кеткенде енди бир ай ғана өмир сүриўиқиз
мүмкин, - деди, күлимсиреп.
ҚОБЛАННЫЦ ТУЎЫЛЫЎЫ
(Р-39. № 37341)
Ҳәзирети Әлий кәпирлерге қарсы урысады. Урыстьщ тыныспасында ол намаз оқып отырғанында астында торы аты бар, он төрт жасар, айдары желкилдеген бала келип, Ҳәзирети Әлий
намазын оқып болған соц сәлемлеседи екен. Сол ўақытта душпан да келил, қыйналып турған
ўағы екен. Әлийдин душпанларын қырыўға жәрдемлесип, торы атлы бала бираз ўақыттан сон
көзден ғайып болыпты. Әлий ҳайран болып, Муҳаммед пайғамбарға келип:
- Ол торы атлы ким болады? Сондай бир ўәкил көрдим, - деп сорапты.
Сонда ол:
- Ендиги мөҳминлер ушын туўылатуғын қуданьщ шери - Қубылы Қоблан, - деити.
ЕУ1ИН САГЫНҒАН БАЛ АҲӘМ КӘРАМАТЛЫ ИЙШАН
(Р-1207, N«182886)
Бир әнгиме бар. Оны адамлар Қораз ийшанға, екинши бир адамлар Қэллибек ийшанға тийисли деп айтысады. Аўылдан бир жетим бала «Жипек жолы» кәрўанлары менен қосылып кетип
қалады. Солай етип Кэбатуллаға барады. Қанша жыллар өткени белгисиз. Ол аўылын сағынады.
Сол жерде бир бай менен танысып, өзинин аўылға қайтқысы келип жүргенлигин айтады. Ол киси:
- Ҳәр жума күни сизин елден бир ақатлы адам келеди. Ҳасасын ана жерге суғып, атын байлайды. Жума намазын оқыи болғаннан сон жэне атына минип қайтады. Реҳими келсе, бирде сол киси алып кетиўи мүмкин, - дейди.
Бир жума күни тан атқаннан сон сол жерде ақлып отырады. Сол айтқандай түс шамасында ақ
атқа минип бир киси келеди.
- Ассалаўма әлейкум, тақсыр! - деп сәлем береди. Атыньщ жылаўын услап аттан түсиреди. Ол
сәлемин қабыл алады, бирақ сөйлеспейди.
- Зияратьщыз қабыл болғай! Нийетлерициз қабыл болғай, аға! Мени алып кетин елге, - деп
жалынады.
- Илажы жоқ, - дейди ийшан ҳәм жума намазын оқып болып-ақатына минип кетип қалады.
Ҳәр келген сапары жацағы келген кисиге жалына береди. Ҳәр келген сайын ол да «илажым
жоқ» дейди. Усы аўҳалда бир ай өте ме, еки ай өте ме, әттец. ол елин сагынған киси кетерўақытта
аттьщ алдында кеселеп жатыи алып жылайды. Жатқан адамды басып өтпеў керск.
- Яқшы, алып кетейин. Бир шэртим бар, - дейди.
- Қандай шэртин бар болса да, қайылман, аға! Тек елге жеткерсен болар, - дейди.
- Елге барғанда ҳеш қашан ҳеш кимге де кимнинәкелгенлигин, қалай келгеницди айтпайман
деп шәрт айт, - дейди.
V -'
- Шәрт айттым, ҳеш ўақытта да айтпайман, аға. Ант ишемсн, - дейди.
Атына мингестиреди. Көзин шаршы менен байлайды. «Мен аш деген ўақытта аш» дейди. Көзин жумады. Бир ўақытлары аттыц туяғыньщ сести яки қыймылдысы билинбей кетеди. Көзинин қыйығын салып қараса, аспанда ушыи киятырғанын көреди. Ол киси аман-есен
ағайинлерине қосылады.

www.ziyouz.com kutubxonasi

ХОРЕЗМШ АҲ ҲӘМ НАЗЛЫМХАН СУЛЫУ
(Р-448, № 176391)
Хорезм халқы үш рет толысып, үш рет жоқ болған екен. Буныц себеби - елдиц толысқан
ўақтында айдарҳа келип елди жутады екен. Ел қайтадан жыйнала баслаған күнлердиц биринде
Хорезм деген бир сайыл аўыл аралап жүреди екен. Хорезм елди жутатуғын айдарҳаны жоқетипти. Соныц менен ели оны өзлерине хан сайлап алыпты. Хорезм халыққа жайлы әдил хан болыпты. Хорезмниц әдиллиги пүткил халыққа таралады.
Сол ўақытта ноғайдыц бир патшасы бар екен. Ол Хорезмниц әдиллигин еситип, соныц
әдиллигин өз көзим менен көрип қайтайын деп, дийўана сыпатта кийинип, Хорезм ханды
көрмеге жол алады.
Ноғайдыц ханы нешше күнлер жол жүрип, Хорезм ханныц жерине жетиседи. Ноғайдыц ханы
жолда кетип баратырып жараған түйеге ушырасады. Не де болса усы жардан секирип түйеден
қутылайын ден жардан секирген ўақытта уйқылап атырған адамныц үстине түседи. Ол адам сол
жерде жан тапсырады.
Бул өлген адам бир дийўана сайыл екен. Оныц баласы бар екен. Дийўананыц баласы «сен
мениц атамды өлтирдиц, сени ханныц алдына алып бараман» деп, услап алыи Хорезмшаҳтыц
алдына алып барады. Шаҳбулардыц арызын сорайды. Сонда атасы өлген жигит:
- Тақсыр, мынаўадам мениц атамныц үстине түсип,атамды басып өлтирди. Соныцушын буннан мениц атамныц қунын алып бересец, - дейди.
Хорезмшаҳ даўагерге:
- Бул адам сениц атацды қаслықтан өлтирмеген екен, тосыннан болған ўақыя екен, сол ушын
сен даўды қойыи, келисе қойыц, - деп ақыл берипти.
Жигит шаҳтыц бул төрелигине келиспейди. Буннан кейин Хорезмшаҳ:
-Олай болатуғын болса, буладамды сеницатацныцжатқан жеринежатқарамыз.Сенжуўырып
келип усы адамныц үстине түсип өлтиресец. Егер үстине түсип өлтире алмасац, атацныц қунын
сорағанды қоясац, - депти.
- Бул бир қыйын ис екен. Мен атамныц өлимин кештим, - деп, даўкес адам жөнине кетеди.
Өлимнен аман қалған ноғайдыц патшасы Хорезм»
диллигин өз көзи менен көрип, буған
қатты ыразы болып:
- Назлымхан деген қызым бар, сол қызымды саған беремен, - деп ўәде етип, елине қайтады.
Ноғайдыц патшасы елине келгеннен кейин бойжетип отырған қызы Назлымханды қасына
көп адам қосып, елинде қалған X
'>ереди. Назлымхан нешше күн жол
мшаҳ Назлымхан келместен бурын
жүрип Хорезмниц елине жетеди.
аўырыи өлген екен.
Назлымхан Хорезмшаҳтыц ҳүрметине өз алдына үл
. салдырады. Ол күтә сулыў
болғаннан кейин, оны айттыратуғынлар көбейеди. Бирақ Назлымхан буларды алдап, ҳеш қайсысына тиймейди. Ҳәзирги Хожели қаласыныц күнбатыс-қубласындағы Назлымхан сулыў деген
жер соныц атына қойылған деген халық 1*үррици бар.
СҮРЕ
(Р-1207, N0182886)
Мамытжан мақсымныц әкеси Абдимажит ҳажы ийшан Мәкке-Мукаррамада бесжыл оқыған.
Бирге жолдасы менен елге пиядалап қайтып киятырып «Ясин» сүресин айтып келе бериити.
Жолдыц бойында жас қыз қой бағып отыр екен. Қыздыц қойлары үркип қашып кетипти.
- Сизлер қуранды қәте оқып, қойларымды үркиттициз, -депти қыз.
- Бизлер бес жыл оқып, медресени питкерип киятырмыз. Яқ, бизлер емес үркиткен, - депти.
Жацағы қыз саққа жүгинип, «Ясин» сүресин оқыпты. Қашып кеткен қойлары қайтып келип,
мойнын төмен түсирип турыпты. Қыз айтыпты:
- Ал, сиз оқыц, - депти.
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Булар оқыған екен, қойлар және патырақлап қашып кетипти.
- Кимнен тәлим алдьщыз, сицлим? - деп сораған.
- Атамнан, - депти қыз.
Сол жерде Ҳажы ийшан кейин қайтып. және үш жыл оқыган екен.
ИЙШАН ҲӘМ ҚЫДЫР АТА
{Р-1207, №182886)
Жас ўақтында-ақ Имам ийшан ақыллы, зийрек, парасатлы болып, басқалардан айрылып
турған. Бир сапары Хийўа ханы шикарға шығып, Мискин аўылыньщ үстинен өтип баратырса, жолда бир топар баллар ойнап отырған екен. Атлыларды көрип ҳәммеси қашып кеткен.
Жас Имам қашиай, үстин қағып, жолдан шетке шығып сәлем берип турған. Ханныц нәзери кетип, ат үстинде турып оньщ қулағынан тартқан. Бала үндемеген. Қулағынан тартып көтерген.
Үндемеген. Қулағынан көтерии турып хан былай депти:
- Келешекте бай болар десем, мацлайында аша туяқтьщ белгиси жоқ, хан болар десем.
қарақалнақта ханлықжоқ. Келешекте улама боларсац, - депти.
Имам ийшан жас ўақларында атлы зияратқа Шыбылый шейхқа киятырған. Ол ўақта Кегейли арнасы дәрьяныц саласы болып, толып ағып турған дейди. Тек Қарый-ийшанныц тусында
өткел болған. Сол жерге келсе, бир ақ сәлле кийген ғарры, ол да арғы жаққа өтпекши болып
турған екен. Сәлем береди.
- Ата, атқа миниц, екеўимиз мингесип өтейик, - депти Имам.
- Балам, биз пиядаға үйренип қалғанбыз, сиз иркилмей кете бериц, - депти.
Бала қылмаған. Аттан түсип, ғаррыны атқа мингизип, өзи кейнине минип, суўдан өткен.
Сөйлесип келе берген.
- Балам, қай жерге барасац?
- Шыбылый шейхқа зияратқа бараман, - депти.
- Екеўимиздиц де жолымыз бир екен. Атыцыз ким? - деген ғарры.
- Атым Имам.
- Сениц атыцды мен Имаматдин деп қойып едим, балам. Мине ушырасқанымызға қара, - депти.
Гарры баладан көп нәрселерди сорап сынап көрипти.
Шыбылый шейхқа келген жерде басына ақсәлле кийген қырықадам ғаррыны аттан түсирип
алыпты.Ғарры балаға:
- Ағаца Аллаберди Әзиз бабадан сәлем айтып бар, сени Бухарага оқытсын. Медреседе оқып
билим ал. балам, - деп, ғарры пәтиясын берипти.
Сол жерде:
- Ата, сизиц атыцыз ким? - деп ғаррыға қараған ўақта, ғарры да, қырық сәллели адамлар да
көзден ғайып болыпты.
Бул Аллаберди Азиз баба болып жүрген Қыдыр ата екен дейди. Имам үйине барғаннан кейин
бул көргенлерин әкесине айтады.
ШЫБЫЛЫЙ АТА
(Р-1299, №138812)
Шыбылый ата қойымшылығы Кегейли аймағындағы «Дәрўазақум» хожалығы сорамында,
Қуўанышжарма бойында жайласқан. Оныц бир қапталы көгилдир лалазарлық болса, екинши
тәрепи - Қызылқум. Қойымшылық қапталында Қуўанышжармадан өткел болған. Ацыз дереклерде усы өткелдиц дарғашысы Гайып ата күнлердиц биринде суу астында жатырған адамды көреди ҳәм оны суўдан шығарып алады. Суўға мантыгып, өлим халатында жатырған адам
Гайып дарғаға:
- Қудайдыц дийдарына ашық болып, өзимниц тиришилигимди жойып, оныц жолына аталған
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Әбиў Бәкир Шыбылый деген адам едим. Бул исиме сиз араластьщыз, Қудайдьщ буйрығы солай
шығар. Мени усы жерге жерлец. Зияратқа келгенлер дәслеп сизди зияратласын, - дсйди.
Ўақьггтьщ өтиўи менен Гайып дарғашы да әлемнен өтип, атаньщ қәбири қасына жерленеди.
Мине, сол айтылған ўәсиятқа ылайық, қойымшылыққа келген зияратшылар дәслеп Гайып ата
қәбирин, соц Шыбылый ата қәбирин зияратлайтуғын болған.
ҲАЯЛЛАР ХАНЛЫГЫ ҲАҚҚЫ НДА ӘПСАНА
(Р-1299, №183812)
Бул ўақыя бурынғы өткен заманда жердиц, аспанньщ. адамлардьщ қәм үрп-әдетлердиқ
ҳәзиргидей емес, ал басқаша ўақтында болған екен. Дүньяда үлкен бир патшалық болыпты. 'Гек
сол патшалықғана дүньяға бир келген, ондай патшалық дүньяда ендигиден былай болмаса керек. Себеби тәғдирдиц ҳүкими менен жоқ болған патшалықтьщ қайтадан туўылыўы, қайтадан
дүньяға келиўи мүмкин емес екен.
Бул халықтьщ патшасы ҳаял болган. Оньщ ўәзирлери де, дийўанбегиси де, ләшкерлери де,
молласы менен қазылары да ҳаяллардан болыпты. Бул гил ҳаяллар патшалығы еди. Ол патшалықтьщ орайлық қаласы Самирам деген қала болып, оныц ханы Занай деген ҳаял екен.
Ол қала ҳәзирги қалалардай емес, ал ақылға уғрас келмейтуғын әжайыи қала болып, отыз жети мыц бөренениц үстинде орналасқан еди. Бул қалага ҳеш ким өз ерки менен кире алмайтуғын,
ҳеш бир адам ец бийик аттыц үстинде турып та, ец узын найзасы ҳәм ец узын арқанлары менен
де оған шыға алмайтуғын еди. Соныц ушын да бул ҳаяллар патшалығы узақ өмир сүрсе итимал.
Усы Самирам деген қалада еркеклер де болған, бирақ булар күтә аз муғдарда екен. Бул қалада
кецес өткеретуғын да, гүнәкарларға ҳүким шығаратуғын да, урысқа баратуғын да, ац аўлайтуғын
да ҳаяллар болған. Ал еркеклерге болса далаға шыгыў қадаған етилген, олар үйлерди жыйнастырып, балаларды жубататуғын болған. Жубатқанда да тек ер балаларды жубататуғын болған,
ал қызлардыц ҳәммеси ержеткенше бир жсрге, Занай ханныц сарайына жыйналып, сол жерде
тәрбияланатуғын болған.
Бул ўақытта жаца туўылған қызлардыц ҳәммеси тири қалдырылады екен дә, ал ер балаларды бир жерге жыйнап, бир қатарға дизип жатқарып, олардыц жүзден бирнн ғана қалдырып,
басқаларын жыйнап, төмендеги қасқырлардыц, жолбарыслардыц, арысланлардыц ҳәм жыртқыш қуслардыц алдына жемтик етип ылақтырып таслайды екен. Ал тири қалатуғын, дүньяда
буннан былай өмир сүретуғын бахытлы баланы бир соқыр кемпир танлап алады екен. Оннан
кейин соқыр кемпир тап тәғдирдиц өзиндей болып, баланы қалай керек болса, солай жумсай
беретуғын болыпты.
Күнлерден бир күн ҳаял патша Занай жүкли болып, ай-күни жақынласыпты. Гүзде аспан көк
липасын таслап, сур липасын кийинип, жер үстине көз жасын көл етип төге баслайды. Сонда
жерге төгилген көз жасынан дәрьялар тасады, көллерге суў лыққа толады, сонда да аспандагы
көз жасы - суў азаймайды.
Занай ханныцтуўатуғын ўақты жақынлағанда бир соқыр кемпир тап усылайынша ециренип
жылай берипти. Ол көп ўақыт жылапты. Оныц көз жасы көл болып. Самирам қаласыныц бөренелеринен төмен қарай ағыпты. Бир ўақытлары жылап отырған соқыр ксмпирди көрген халық
оны қоршап алып:
- Сениц буншама жылаўыца не ссбеп болды? - деи сорапты.
Сол ўақьпта кемпир жыйналған халыққа қарап:
- Ҳәзирги күнде бизиц басымызға аўыр қайғы-ҳәсирет түсейин деп тур. Бул қайғы-ҳәсирет
бизиц ханымыз Занайдыц курсағында. Өйткени ханымыз қыз емес, ал ул туўа ғойса бар ма, жаца
туўылган нәресте бизиц ҳаяллар патшалығымызды қуртады.
Кемпирусыны айтып болып.ецкилдеи жылай-жылай, қәпелимде серпилген думандай көзден
гайыи болады. Ал кемпирдиц отырған жеринде шаппаттай ҳөл қалады да, ол да ҳә демей-ақ
қуяшқа кеўип кетеди.
Усы күнлери Занай хан қатты ойлана баслайды. Ал ҳаяллар оннан да бетер ойланады. Бир
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күни сол қаланыц ен ғарры ақылгөилери жыиналып, усы тууралы отыз жети күн, отыз жети
түн отырып ойласыққурады. Бирақбул ойласықтан ҳеш нәрсе шықпайды. Енди қаланыцецжас
ақылгөйлери жыйналып, отыз жети күн ҳәм отыз жети түн отырып ойласады. Буннан да ҳеш
нәрсе шықпайды. Буннан кейин жақа гана аяқларын тапыл-тапыл басып киятырған биргелки
балалар менен қызларды жыйнайды. Сол жыйналғанлардьщ ишинен бир кишкене қыз Занай
ханға ҳәм пүткил Самирам қаласыныц халқына қарап былай дейди:
- Халайықлар, сизлерге неге буншама қабырғацыз қайысып, қапалана бересизлер? Буныц
ойланатуғы н ҳеш нэрсеси ж оқ Егер Занай хан ул туўатуғын болса, баланы алықлар да, төмендеги
қасқыр, арыслан жолбарыс ҳәм жыргқыш қусларға таслац. Бул бала ҳеш ўақытта тири қалып
қатарға қосылатуғын болмасын!
Қыздьщбул кецесин еситкеннен кейин пүткил Самирам қаласындағы адамлардьщ қуўанышы
қойнына сыймайды. Олар басларына дөнип турған бул анаттан оцай қутылыўға болатуғынын
билип қуўанысады. Булардьщ ишинде бир адам - бахытсыз ана Занай хан ғана бурынғыдан да
бетер ойланып, алтын гилемниц үстинде отыр. Ол айыпкер адам сыяқлы халыққа қарай алмайДЫ.

Бир ўақытта адамлар ханныц жүрегинде қандай ғулғула болыи атырғанын сезип, Занай
ханньщ туўыўын ацлыўушын дәрриў өзи тасжүрек, өзи қырағы еки жасаўыл ҳаялды таўып келеди. Буннан кейин Занай ханды сол ҳаялға қосып, ҳаяллар сарайына апарып қамап қояды. Адамлар, Занай хан өзиниқ аналық жүреги шыдамай, баласын аяп, сақлап қалып, өз патшалығына
тагы да апат келтирмесин, деген ой менен сол еки ҳаялға оны күни-түни ацлыўды муқыятлап
тапсырады.
Занай хан көпке шекем қыйналады, азап шегеди, бирақ шыдайды. Минекей, Зинай ханньщ
туўатуғын ўақты-сәти де жақынлап қалады. Ол туўаман дегенше қуяш тек еки рет шығыи, еки
рет батыўы керек еди.
Бахтықара Занай хан өзин ақлыўушын қойылған хызметкер ҳаялларын шақырып алып жалына баслайды:
- Сизлерге көтергеницизше алтын, сарайдан үйлерицизге шекемги аралыққа төселгенде
қанша ҳасыл зат кетсе, сонша беремен. Сизлерден бир ғана тилегим бар, ол да болса туўған
баламньщ аман қалыўына жэрдем етиц, - деп жалынады.
- Ж оқ биз сизиц бул айтқаньщызды ислей алмаймыз, - деп жуўап береди қараўыл ҳаяллар.
Буннан кейин, Занай хан оларға:
- Мен сизлерге шек таслап емес, ал өзлерициз қәлеген жигитлерицизди ҳаялынан айырып
алып бериўге деўәдемди беремен. Мениц бир тилегим, мениц жаца туўған жас нәрестемди аман
қалдырсацыз болды, - деп жалынады. / Н Н Ш Н Й б М л ,
_________
- Ж оқ биз буны ислей алмаймыз, - дейди жасаўыл ҳаяллар.
Занай хан не қыларын билмейди, көп ойланып, басы мец-зец болады. Тек Занай хан емес, ал
оныцжасаўыл ҳаяллары да ойланады.
Занай ханныц туўыўына саррас үш саат қалған ўақьггта баяғы тасжүрек ҳэм қырағы жасаўыл
ҳаяллар оныц қасына келеди де, сыбырласа баслайды. Усыны сезген Занай ханныц жүрегинде
булардыц кеўилин таптым-аў деген қуўанышлы сезим иайда болады.
- Бизлерге усы жердеги еркеклерден емес, төсекте емин-еркин жата алатуғын, қалага кире
алмай жүрген жигитлерден күйеў керек. Егер беретуғын болсац, сондай еркеклерден бер, - дейди ҳаяллар.
Занай хан бул ҳаяллардыц тилеклерин орынлағысы келмей, көпке шекем шыдайды. Бирақ
толғақтыц ец ақырғы минутында, жас нәрестениц ингалаған даўысын еситкен ўақтында:
- Сизлер төменде жүрген еркеклерден қәлеген жигитлерицди алыцлар. Тек бир өтинишим,
меницжас перзентимди аман сақлап қалыцлар, - дейди Занай хан ҳаялларға.
Буннан ксйин жасаўыл ҳаяллар жаца туўылған баланы алып кетип жасырады да, бир бөбек
қызды алып келип, Занай ханныц қолына салады. Кейин далаға шығып, келип турған халыққа
қарап:
- Халайықлар! Бир аяғы гөрде, бир аяғы жерде, қартайып, болдырып отырған, алжыған
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соқыр кемпир жууҳалық пенен көз жасын көл қылып, сизлерди алдаған екен. Соныц ушын да
ол кемпирдиц жаны жәҳәннемге кетти. Занай хан ул емес, қыз тууды. Инанбасацлар, минекей,
мынаў ҳәзир ғана туўылған қыз. Бул жерде еглецбецлер, Занай ханға қуглы болсын айтыцлар!
- деп хабарлайды.
Бул қуўанышлы хабар Самирам қаласыныц ҳәмме жерине, пүткил ҳаяллар патшалығына таралады. Бул хабарды еситкен ҳаяллар ҳәр түрли жипек таўарлары, ҳинд орамаллары, алтыны,
қант, нан-шөреклерн менен қутлы болсынға барса, базы биреўлери Занай ханға жылқы, қойешки, түйелерден, қулласы, төрт түлик малдыц ҳәр қайсысынан мыц бастан айдап апарып береди.
Баяғы тасжүрек ҳәм қырағы жасаўыл ҳаяллар өзлерине күйеў тацлаўга әллеқашан-ақ кирисип кеткен еди. Олар төменде аиадай жерде еки атлы жигитти көреди. Олардыц басында қара
қурашы бар. Көзлери түнги булттан шыққан жулдыздай қара қураштыц астында жылт-жулт
етеди. Үстилеринде алтын зер шапан, ал атлары басынан туяғына шекем ҳәр түрли қымбат
баҳалы таслар қадалган қайыслар менен безелген.
Ҳаяллар жоқарыдан төменге зәцгилерди таслап, жацағы еки жигитти безенген атлары менен
қоса жоқарыдағы Самирам қаласына тартып шығарады. Булар Самирам қаласында бола береди.
Күн өз ўақтында шығып, өзўақтында батып,ўақыт өз гезеги менен зымырап өте бсреди. Күн артынан ҳәпте, ҳәпте артынан ай, ай артынан жыллар өтеди.
Занай ханныц туўған баласы басқа бир ҳаялдыц қолында саат санап, күн санап өссе, ал усыныц менен бирге ханныц асыранды қызы да бой тиклеп өсе береди. Солай етип Занай алыстан
өз баласыныц бой-сымбатына қарап қуўанып, ҳәкимлик етиў менен жубанып жүре береди.
Тасжүрек, қырағы ҳаяллар да өзлериниц төменнен көтерип алған күйеўлери менен апақ-шапақ
болып, татыў турмыста жасап, өзлериниц бахтына мардыйып жүреди.
Арадан онлаған жыл өтсе де, ҳаяллар патшалығыныц үстине ҳеш жерден бәле ямаса апат
дөнбейди, ҳеш қандай қәўип-қәтер де болмайды. Буннан кейнн Занай хан ҳәм оныц жасаўыл
ҳаяллары баяғы ўәлий кемпирдиц үстинен күлип, масқаралайды.
Занай ханныц баласы кәмалға келип, Самирам қаласындағы барлық жигитлерден де сулыў
болады. Оған Искендер деп ат қояды. Бундай ат елеге шекем бул қаладағы адамлардыц ҳеш
қайсысынада қойылмаған еди. Бир күнлери аспанда қап-қара түнерген бул тлар пайда болады, Самирам қаласыныц үстин қаплап турады. Енди бир бәлениц болатуғыны усы қаплаған қара булттан сезилип турғандай, далацлықтан ҳәўлирген самал даўысынан да апаттыц жақынлағандай
көринеди.
Самирам қаласында күтә бир аўыр аўҳал жүзеге келип, қорқынышлы апат күтпеген жерден пайда болады. Усы ўақытлардан баслап ерлер бир-бири менен ым қағысып. сыбырласып,
ҳаялларға одырайып қарайтуғын болады. Буннан соц булардыц ҳәммеси қаланыц ортасындағы
үлкен бир майданға жыйналады. Олар ханныц жасырып қойған баласы Искендерди ортаға
алып, оныц қыр дөгерегин қоршап турып, ҳәммеси бирден жабырласып, уў-шуў болады. Бирақ
булардыц ишинен айырықша бир адамныц ғана даўысы еситилип, бир адам ҳәммениц атынан сөйлеп турғандай тым-тырыс. Ол адам ханныц баласы Искендер екен. Ол ҳәмме ушын бас
қатырып ойлап турыпты.
Еркеклер былай дейди.
- Биз ендигиден былай сизлердиц гөнерген ҳаял тәртибицизге көнбеймиз, ендигиден былай
бизсизицҳаял ханыцызды мойынламаймыз. Бизөзлеримизгежацадан Искендердихан етипсайлап алдық, бизиц ушын енди жаца хан менен бирге жаца заман да келди. Буннан былай халықты
өзлеримиз басқарамыз, урысқа да, ацға да өзлеримиз барамыз, ҳаялларды да өзлеримиз тацлап
аламыз, ал сизлер, ҳаяллар, бизлердиц орнымызда үйлерде жумыс ислейсизлер, бала бағыў, бизлерге аўқат писирип бериў, кийим тигип бериў - ҳәммеси сизлердиц мойныцызда болады. Соныц
менен бирге, бизиц балаларымызды - жас нәрестелерди төмендеги қасқыр, арыслан, жолбарыс ҳәм жыртқыш қуслардыц жемтигине таслаўға жол қоймаймыз. Басларыцыздагы оқ өтпес,
қылыш кеспес кийимлерицизди бизлерге бериц, ал сизлер өзлерициз шойын менен қоладан
қуйылған қазан ҳәм қуманларға ийелик етицлер. Өткир қылышларды, узын найзаларыц ме-
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нен жуўан арқанларықды, оқжай менен оқларьщды бизлерге берицлер, ал өзлерициз қоларьща
ийне, бел, кесеў ҳәм қазан былғайтуғын шөмиш алып, үй хызметин ислециз. Егерде сизлер өз
ерклериқиз бенен айтқан нәрселерди бермесеқлер, онда бизлер күш жумсап зорлық ленен аламыз. Пүткил ҳаяллар болып, биз бенен урысыўға шығасызлар, кимниц күши басым болса, соньщ
айтқаны болады.
Занай хан ерлердиц бул қылған исине қатты қәҳәри келип, пүткил ҳаяллардан дүзген ләшкерлерин бир жерге топлайды да, өзи қолына қылышын алып ерлер менен саўашқа кирисип кетеди. Отыз жети күн, отыз жети түн қырғын урыс болады. Самирам қаласыньщ барлық көшелери
ҳәм майданлары қанға боялады.
Бул қырғын саўашты ҳаяллар ерлерден басым келеди. Себеби, ерлер аз. Жүз ҳаялға бир еркектен келетуғын болса, оньщ үстине ерлер муш пенен урса, ҳаяллар қылыш пенен, найза ҳәм
сарыжайлар менен қырғынға ушыратады. Занай ханньщ ләшкерлери еркеклердиқ өлгенинен
қалғанларын қолға түсирип, оларды үш тәрептен орып қоршап алады, ал олардьщ ханы Искендердиц қол-аягын қыл арқан менен байлап алып кетеди.
Ҳаяллар патшалығыныц қазылары кеқеске жыйналып, бағынбаған, барлық бәле ҳәм апатқа
себепши болған, қаланықортасындағы дөнгелек майданшадатурып.ҳаяллар менен арысландай
айқасқанларды жазалаўға кириседи. Көрген адамлардьщ төбе шашы тик турсын деген ой менен,
Искендерди қатты қыйнап, азап-ақырет берип өлтириўге ҳүким шығарады. «Оньщ жүрегин иймектен келген өткир пышақ пенен кесип алып, оны узын найзаньщ ушына илдирип қаланыц
үстине қадап қойыў керек. Оннаи кейин тирилей териси сыйырып алынсын, терисин сыйырып
алғанда да күтә әстелик пенен,ҳәр саатта алақандай жери кесип алынсын», деи көрсетилген еди
усы шығарылған ҳүкимде. Буннан кейин «өзин-өзи хан көтерген Искендерди Занай ханньщ өзи
өз қолы менен өлтирсин», -деп уйғарылды.
Искендерди жаўызларша азаплап өлтириўди ҳәмме адам керсин ҳәм оньщ өлимине адамлардыц кеўли толып қуўансын, деген мақсет пенен оны қаланыц еқ бийик жерине шығарады.
Занай хан өлим жазасына ҳүким етилген баланьщ қасына келип, оған тигилип қарайды, бирақ
көзи ҳеш нәрсени көрмейди. Ол өзиниқ бахытсыз баласын да, жән-жағын қоршап алған дүркиндүркин адамларды да, өзиниц қаласын да, патша сарайын да, ҳәтте аспанды да көрмейди. Оныц
көзин нур шашып турған күнниц шуғласы да шағыстыра алмайды. Ҳәмме нәрсе оныц жасқа
толған көз алдында думандай болып булдырап көринеди.
Занай ханныц еки көзинен аққан жас қызыл қыя қумлар менен қоршалған батыстағы алыс
тецизге қарай аға баслады. Ҳәзирги Әмиўдәрьи ҳәм Сырдәрья сол Занай ханныц еки көзинен
аққан жасынан пайда болған, деген ацыз сөз ел ишинде пайда болады.
Занай хан ана емес пе, ол қолындагы өткир қанжарын көтерейин десе, қолы ләц болын қалғандай қыймылдамайды, темирдей қатып қалған. Буннан кейин Занай хан өзиниц қол астындағы
пүткил ҳаяллардыц алдында турып өз қылмысын мойынлап, өкинип былай дейди:
- Халайықлар, шынында мен сизлерди алдаған едим. Мен өзимди де, пүткил ҳаяллар ханлығын да қурттым, бул исте маған мениц садық малайларым болган тасжүрек ҳәм қырагы
жасаўыл ҳаяллар жәрдем берди. Мен қыз емес, ул туўдым. Мен оны сизлсрден жасырдым, минекей мынаў мениц балам, таи өзимниц қурсағымнан шыққан балам. Баяғы соқыр кемпир шын
гәпти айтқан еди, бирақбизлер сол дурыссөздиц үстинен мазақушп күлдик. Мен өз қурсағымнан
шыққан баламды, өзимниц туўған перзентимди өлтиргеннен гөре, пүткил патшалықты жоқеткеним, оннан қала берсе усы иймек өткир қанжарды өзиме урғаным абзал. Халайықлар, мен айыилыман, баламныц орнына биринши болып өзим өлемен! - деп, Занай хан қолындағы өткир
қанжарын туўра көкирегине тақап, тап жүректиц қақортасынан урып жибереди. Усы ўақытта
хан астындағы алтын зер менен нағысланып тоқылған гилемниц үстине шалқасынан қулайды.
Сол заматы-ақ аспан селк ете қалып, оны қара булт қаплайды ҳәм ҳаяллар патшалығыныц
қаласы Самирамныц бөренелери қышырлай баслайды. Ҳаяллардыцбәри бирден аўыр гүрсинеди,
ал ерлер ғалаба шадлыққа бөленип, қуўанышы қойнына сыймайды.
Ҳаяллардыц үрейи ушып кетти, олардыцжан-зәрреси қалмай, үйлерине тым-тырақай қашып
кетеди, куўыс-қолтыққа барып жасырына баслайды. Ал қурал-жарақларын қорққанынан көшелерге таслап кетеди.
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Ерлер сол қурал-жарақларды жыйнап алып, үйлердиц есиклерине сыртынан нәҳән қулып
урып, ендигиден былай қалаға өз билгенинше ҳәкимлик ете баслайды. Ерлер ҳаяллар патшалығын өзине бағындырғаннан кейин ҳәмме ҳаялларды өз ара тецдей бөлисип алады. Бирақерлер аз да, ҳаяллар көп еди. Сонлықтан да ҳаялларды бөлискенде бир еркекке жүз ҳаялдан туўра
келди. Сол ўақыттан баслап бир ҳаял бир еркекке тийисли болыпты. Бирақ оны да басқа ҳаяллар
менен шериклесип алыпты. Ал еркеклердиц болса бир неше ҳаяллары болып, қайсы ҳаялын
жақсы көрсе, сол ҳаялыныц үйине барып гилемниц үстинде ҳәз етип жататуғын болыпты.
Соныцмененҳаялларпатшалыгыныцалтындәўири питипти.оныцорнынаҳәзирги дәўирдей
кецислик заман емес, ал басқа бир оғада қыйын, зимистан дәўир басланыпты.
Нәҳән аўыр қулыплар, бийик дийўалар, аўыр қайғылар, көл болын төгилген көз жаслары....
Отыз жети мыц жыл бурын заман услайынша басланынты ҳәм тағы да отыз жети мыц жыл
даўам ете береди.

АҚШАКӨЛ
(Р-1207, №182886)
Бурынғы өткен заманларда бир Ақша хан деген адам өткен. Сол ханныц отырған жеринде кол
пайда болған. Сол ушын көл ханныц атына қойылып, Ақшакөл болып аталып кеткен.
Бир нешше заманныц өтиўи менен, Султан Сүйин деген патша көлге қуйып турған арнаныц
сағасын байлатып таслайды. Буннан кейин көл тартылып қалады да, аяқтағы елге суў бармай
қалады. Усы көлдиц үсти менен ағатуғын арнаныц аягында Назлымхан сулыўдеген болады. Ели
суўсыз қалғаннан кейин, ол елинен қырық қулынлы бийени жыйнатып, арнаныцсағасын аштырып келиўге таярлайды.
Назлымхан сулыў ҳәр жерге бир бийени байлап, арнаны байлатқан Султан Сүйин патшаға барады.
'/
г \ Сх.
- Бизлер суўсыз қалдық, бизге бөгеген арнаныц сағасын аштырып бер, - дейди Назлымхан
сулыў патшаға.
Сонда Султан Сүйин патша Назлымхан сулыўға:
- Егерде сен маған тийетуғын болсац, арнаныц сағасын ашып беремен, болмаса ҳәлекленбе.
- дейди.
Буннан хабары бар Иазлымхан Султан Сүйинди алдап, «тийемен» деп, арнаныц сағасын аштырады да, елине қарай қашады. Ол қулыны аўылда қалган қырық бийени гезекпе-гезек минип
елине келеди. Султан Сүйин патша жете алмай пәнгжеп қалады.
Қыздан пәнтдеген Султан Сүйин патша:
- Әй, қудайым, мен ҳаялдан пәнт жедим. Мениц жер бетинде тири жүриўиме болмайды, - деп
жердиц астына кирип кетеди.
Қәзирги Қызылқалаға жақын жердеги Султан сарай деген жер аты усы Султан Сүйинниц
атына қойылған деседи. Өйткени, усы Султан сарайда жердиц астында қазылған үцгир бар. Усы
үцгир Султан Сүйинниц жатқан үцгири деседи.
Арадан бир неше жүзлеген жыл ўақыт өткеннен кейин Ақшакөлдиц суўы қурып қалады. Оннан кейин жоне суў толады. Бул ўақытлары көлдиц басында Естемес деген адам отырады екен.
Көлдиц аты Естемес көл болып аталады да, Ақшакөл аты қалып қояды. Соныц менен бул жердиц
аты баяғы Естемес көл деген атты да қойып, Торацғыл сай деген ат пенен аталып кетеди.
1952-жыллары Торацғыл сайға қайтадан суў түсип, үлкен көлге айналады. Соныц менен
халықец бурынгы аты - Ақшакөл деп атап кетти. Ақшакөлдиц тарийхы усындай болған.
Ақшакөл Топырақ қала ҳәм Қызыл қаланыц қубласында жайласқан. Еки арасы шама менен
алты-жети шақырым.
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АДАКҚАЛА
(Р-1302, №183830)
Арал тецизиник астында Адақ деп аталатуғын қала бар екен. Сол қаланьщ патшасы қыз екен.
Патша қыз сондай әдил болады, оныц қол астындағы ел бахытлы, тоқжасайды. Патша қыздыц
даққын еситип. басқа бир елдиқ патшасы оны айттырып келеди. Қыз патшаға тиймейди.
Буған ашыўланған патша Әмиўдәрьяньщ сағасын байлап, қыздьщ қаласын суўсыз қалдырады.
Халқыньщ суўсыз қырылыўға келгенин көрип, қыз патшаға келип, өзинин оған тийиўге рийза
екенин айтады. Бирақ қыз, изимнен суў жеткен жерде тийемен, деп шәрт қояды. Қыз қулыны
аўылда қалған атты минеди. Гәўир қыздьщ изинен тез суў жетсин деп, суўды қатты ағызады.
Бирақ қулыны кейинде қалған атлар суўға жеткизбейди. Соннан Адақ қаласы суўдьщ астында
қалып, усы Арал теқизи пайда болған екен деседи.
ТӨКТАЎЫ
(Р-1302, №183830)
Бурынғы заманда бир өжет дәў адамларға жаманлық ислегиси келип, Әмиўдәрьяны бөгеў
ушын етегине топырақ салып, дәрьяга келеди. Әмиўдәрьяньщ суўынан күн көрип отырған
халық шуўлап, дәўди тоқтататуғын адам излейди. Сонда бир кемпир:
- Дәўди мен тоқтатаман, - дейди.
Кемпир дәўдин изинен барып:
- Дәрьяны бөге, адамлар суўсыз қалсын, -дейди.
Буны еситкен дәў:
^ \
- Мен сенин айтқанынды ислеймен бе?! - деп, етегиндеги топырақты сол турған жерине
төгип кетеди. Ол топырақ ҳәзнр таў сыяқлы болып үйилип жатыр.

л

г
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МҮИТЕН
(Р-1302, №183830)

Мухаммед пайғам-бардьщ Тәмин деген саҳабасын перилер Мәдийнадан көтерип кетип,
Дағыстанға апарып таслайды. Тәмин - мүйтенлердиц арғы бабасы. Ол жерде мусылман пери менен кәпир перилердин урысыньщ үстинен шығады. Мүйтеннин жәрдеми менен мусылман пери кәпир перини женеди. Мүйтен бул хызмети ушын перинин журтында қалдырылады, псриден қыз әпереди. Мүйтен мектеп ашады, бала оқытады. Ол елине қайтқысы келеди. Арадан сегиз
жыл өтеди. Сол жүргенде Қыдыр ата бултқа антып, мүйтенди мингизип жибереди. Булт оған
«жерге қарама» дейди, лекин мүйтен жерге қарап қояды. Сөйтип оны бултжерге қарағаны ушын
тоғайға таслап кетеди. Тоғайда ол бирнеше жыл жасайды, үстине жүн шығып кетеди. Мүйтен
деген сөз «мүй» - жүн, «тен» - дене, яғный үстине жүн шыққан адам деген сөз екен. Ол бир неше
жылдан соц елине келсе, қаялын биреў алайын деп атыр екен. Ҳаялы оны танымайды. Оны Әлий
таныйды. Үсти-басын жуўып, жүнин алған соц Өарып ҳаялы таныйды. Соннан баслап жойтылган
адамныц ҳаялына сексен жылға шекем неке түспесин делинеди.
ТАМДЫБУЛАҚ
(Р-586, №180080)
Атам заманда бул Қызылдыц ортасында журт аз болған. Сол гезде Ҳажар деген киси усы
мацайда тиришилик етер екен. Ҳажардыц ай десе аўзы, күн десе көзи бар, ақылына көрки сай,
әри пац, бойлы-сойлы жацғыз бир қызы болыпты. Бул қыздыц туў сыртынан ашық болған
жигит-желец сан-санақсыз көринеди. Ел-елаттыц аўзындағы әцгиме де сол қыз туўралы. Бирақ
ол ҳешкимди унатпайды.
Толған айдай толықсып, бул қыз өсе берсин. Енди әкесине уўайым түсипти:
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- Ҳаў, бизиц қыз үй болыўды ойлаймекен, өзи?
Ҳажардьщ үйине саўшы келип, күнде биреў сорап келип атырған екен-дә. Оньщ ишинде
не бир серкелер, не бир еркелер бар екен. Байлығы менен дуйым Қызылды аўзына қатарын
атырған байлар да бар, олардыц баллары ямаса инилери бар.
Бир күни «Қой, қурысын, журттан уятты» деп, Ҳажар қызы менен сөйлесип, мәни-жайды айтады.
- Қызым-аў, сен бизин жар дегенде жалғыз қызымыз болсақ, бизде сеннен өзге ул да, қыз
да жоқ. Таянышымыз да, сүйенишимиз де тәнҳа өзиқ. шырағым! Енди бизиц не күнимиз бар?!
Қары қойдық жасындай жасымыз қалды. Енди өзиқнин бир шанараққа келин болып түсип,
түтин түтеткен күницди көрсек, деген нийетимиз бар. Ананньщ да, менин де бир Алладан тилегимиз сол. Ақ босаға буйырып, тойынды көрсек, артымызға алан болмас едик. Өзицнин не
ойлағаньщ бар?
- Мәйли, ата! Менин де ойлаганым бар еди, соны айтайын.
- Айт, жаным!
- Сиз мени бар мийримиқиз бенен өсирдициз. Анам ақ сүт берип кәмалга келтирди, бар
тәрбиясын берди. Мен де сизлердин ҳадал перзентиниз болып, мына жалпақ журттьщ да
алғысын алсам деймен. Сиз күлли халыққа жар салғызсақыз. Егер ким де ким бул Қызылға дайрадан (дәрьядан) суў әкелип, ел-халықтын мүтәжин питкерсе, сол жигит менин қызыма ылайық
деқиз. Ол уят емес, бурынғыньщ жолы. Эне, сол иске басын байлап, журт ушын жан күйдирген
ер-азаматқа мен де яр болып, турмысқа шығаман.
Ҳажар жән-жаққа жаршы жөнелтип, қызыньщ шәртин жеткереди. Халық қыздын ақылына
тәнти болып, сүйсинеди. Арадан күн өтеди, ҳәпте өтеди, айлар өтеди. Тым-тырыс. Баяғы жаўшы
жиберген бозбалалар да, сөз салған жигит атаўлысыньщ қай-қайсыеы да бул иске жүреги
даўамай, үнсиз қалыпты. Шәрттин аўыр қойылғанына Ҳажар қысылыпты. Ҳажар дүнья-малға
кенде емес, ол да усы ортаға белгили байдьщ бири еди.
Ол заманда дәйраньщ ен жақыны Әмиў ғой. Әмиўдин суўы Қызылдьщ бир шетине келип,
қумғасинипкетиптурған.Әмиўдинөзижаяўадамғабир нешеҳәптеликжол. Ал дайраньщсағасы
айлық жол екен. Сол ўақта Ақтаўдьщ жанбаўырында жалғыз үйли жарлы жигит күн кеширеди
екен. Басына питкен малы жоқ, бирақ байларға шопан-шолық болып жүрген ол жигиттин аты
Аймақекен. Ҳажар байдьщ қызыньщ ныспы Қарлығаш екен. Қарлығаш қыздьщ хабары Аймаққа
де жетеди. Қудайдан басқа панасы жоқ Аймақ бул хабардан кеўли толып, «нартәўекел, мен де
бағымды көрейин, байдан пәте алайын» деп төресинен руқсат алып, жолға шығады. Халық ишинен Аймақтьщ тилегин тилеп, ай барып, аман оралыўын күни-түни Алладан сорап отырады.
Аймақ сол кеткеннен күнди түнге улап, сәл тын алса, тағы да жүрип, неше қыр-адырлардан
асып, өмири көрмеген жерлерди басып Әмиўге де жетеди. Булақ суўынан жуда болып, қақтьщ
қақсыған суўын ишип жүрген халқын дәйраньщ суўына қандырсам, деген Аймақ мести толтыра суў қуйып алады. Суўды аларын алып болып, енди оны ағызбай-тамызбай жеткериў жағын
ойлап, бас қатырады. «Я, бир Алла!» деп тағы да тартыи отырады. Түнеў күнги өзи келген жол
менен төтелеп тартады. Жолда аққасы кепсе де суў ишпей, тек ернине тийгизип қояды. Тағы
да күни-түни тынымсыз сапар шегеди. Жүрген сайын суў да азая береди. Сәл көз шырымын алса, сонша қанаат тутып, дицкелегенине қарамай илгери баса береди. Ойиатқа түскен жерде елге жақын қалғанын билнп қуўанып кетеди. Сол ўақта қолындағы мес ушып кетип, ортасынан
қақ бөлинеди. Жалма-жан қалған суўды алып қалыўға тырысады. Суўдыцтөгилип кеткен жери
соннан берли Сөгети аталыпты. Оньщ ол бастағы аты Суўкетти екен. Ҳәзир Сөкитти деген аты
да бар. Аса қыйналса да, қалған суўды дин аман жеткизейин деп жанталасады. Ақтаўға жақын
қалған жсрде местен үлкен бир тамшы тамып, суў тагы азайыпты. Ол жер үлкен Тамды аталыпты. Күнниц ыссылығынан жыртық местеги суў да пуўласып, азғана тамшы қалыпты. Және бир
жүргенинде кишилеў тамшы жерге тамыпты. Бул жер Киши Тамды екен. Енди гаў етегине жеткенше ҳеш жол өнбей, илгери басқан аяғы кери кетип, Аймақ әбден болдырады.
Аўылға да өлдим-азарда жетипти. Қараса, местиц түбинде бир-ақтамшы суў қалыпты. Аўылдьщбирадамы Аймақты асыға күтип отырған екен. Аймақоларды көрип қуўанып.суўдыцтолық
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буйырмағанына гүрсинип, өз басынан кеширгенин бастан-аяқ айтып берип, түни менен гүррин
қурады. Халық оны еситип, жигиттиц ерлигине сүйсинсе де, қыйнала-қыйнала тарқасады.
Қанша тьщласа да, Аймақтық әцгимесин есите бергиси келип, зорға үйлерине қайтады. Бәри
азанда келиўди уйғарады. Азанда қараса, кешеги Аймақтьщ меси турған, тамшы тамған жерде мөлдир булақ сылдырлап ағып атырғанмыш. Булақтьщ бойында көкке бой созған қос шынар өсип шығыпты. Аўыл-елден уялган Аймақ сол күни түни бойы Аллага жалбарынып суў сорап, сол отырған жеринде есинен аўып қулаған екен. Аймақтьщтилеги қабыл болып, оньщ меси
турған жерден булақатылып шығыпты. Аймақтьщ өзи байшынарға айланып қалған емиш.
Сол түни Аймақтьщ келген хабарын еситип, Қарлығаш та оны көриўге асығады. Тецқурбылары менен ол да жетип келипти. Ол Аймақтьщ орнында таўланып аққан кәўсер булақты
ғана көреди. Бирўақта оньщ көзи шынарга түсип қатып қалады. Оньщ Аймақекенлигин биледи.
Жигиттиц мәрт минезине ырза болған ол шынарды баўырына басып, көз жасын көл қылады. Усы
пайытта Қарлыгаш та шынарға айланып, байшынарга жабысып қалыптымыш. Ац-тац болған
қурбы-қурдаслары аўзын аша лал болып қалады. Сол күннен берли бул булақ «Тамдыбулақ» деп
аталған екен. Ал, булақ бойындағы бир-бирине жабыса өскен қос шынар - қосжүректиқ ықласы
болып, мәқгиликке байланып қалған дейди.
АЙДАР
(Р-586, №180080)
Таўдағы үлкен үцгирлердиц биринде Айдар жасайды екен. Жаздьщ ыссысында күн қапырық
болып кетсе, журт ысқырып, Айдар бабаны жэрдемге шақырады. Айдар журттьщ шақырғанына
дәрриў келе қоймайды. Оннан кейин оған жаман хабар айтып, ҳүрейин ушырады. Сол гезде ол
қазғалады. Ол қыймылдаса жел турады. Айдарды шақырған ўақытта:
- Айдар, ҳә, Айдар,
Ыссыға шыдамай,
Анақ өлди-әй,
Қудыққа түсип,
Балақ өлди-әй,
Ҳаялықды уйқы басты,
Айланды қайғы басты.
Шаққан-шаққан кел,
Шамалын^Щ! жибер! деп үш мәрте ысқырады. Сол сәтте жел келеди. Келмеген жағдайда тағы да:
- Айдар, ҳә, Айдар,
Демицди қайтар,
Шөлден балан өлди,
Жерден хабар келди, - деп,
кишкенс балалар үсти-үстине ысқыра береди. Соны еситкен Айдар жалма-жан орнынан турып
жүгиреди. Сол гезинде шамал еседи. Ыссы Айдардьщ деми қусайды. Ол дем алған гездеаўзынан
ыссы жалын шығып турар екен. Айдар - шамалдын пири екен. Дийқан да, шопан да, күн жерге
түсип ысып кетсе, оннан медет күтеди.
ӘЙЙЕМ КЕМПИР
(Р-586, № 180080)
Илгериде жер жаралмастан алдын Ийемиз самалдьщ,жаўынньщ пирлерин дөретипти. Әййем
кемпир - жаўынньщ пири қусайды. Оньщ қулағы еситпейди. Тек 1*үлдирмама ойнаған гезде ол
қулағын түреди. Балалар алды менен Гүлдирмаманы шақырады:
Гүлдир мама, Шүлдир мама,
Шалдыр мама, Жалдыр мама.
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Жала бултты қуйдыр, мама,
Жаўынықды жаўдыр, мама.
Онда да жаўын болмаса. барлық бала жыйналып:
- Сел мама, Селдир мама,
Бултты айдап келтир, мама.
Гүлдирмама ойнасын,
Жаўын жаўсын, қоймасын.
Жылға сайды толтыр, мама, деп қосыла жар салады. Жалпы, жети маманы гезекпе-гезек шақырады. Ақырында тасбақа
таўып, соны аўдарып үстине шантырады. «Енди Әййем кемпир сарысын» дейди. Әййем кемпир тасбақаны көрсе, жини тырысып, үстине жиппередимиш. Әййем кемпирди «мама» деп
шақырады.
Әййем мама, қамшылат,
Жаўыныцды тамшылат, - дейди. Сол ўақта өз-өзинен булт келип, жаўын себелеп қуяды.
Әййем кемпир булт питкенди қамшы менен шықпыртып айдап келип, әўели өзи шаптырады.
Соц қорққанынан булт та қуйып береди дейди.
САМАНБАЙ
(Р-1299, №184812)
Кегейли жақта Саманбай деген адам жасаган екен. Ол ержүрек, мәрт ҳәм адамгершиликли
болғанлығы ушын аўыл адамлары оны батыр деп агаған. Саманбай күн кешириў мақсетинде
Әмиўдәрьяньщ оқ жағасына көшип келип, адамларды дәрьяньщ арғы жағасынан берги жағасына алып өтетуғын дарғашы болып ислей баслапты. 0 л адамларды тек дәрьядан өткерип қоймастан, оларды ҳәр түрли апатлардан, әсиресе, жайын топылысынан қорғап, жағаға аман-есен
жеткереди екен.
Бир күни қолында ҳасасы бар, аппақ кийим кийген, ақ сақаллы ғарры Саманбайдьщ кемесине минип:
- Балам, дәрьяньщ арғы тэрепине откерип қой, - депти.
- Болады.ата, - депти де, Саманбай дәрьяньщ күшли ағысында кемесин айдай баслапты. Олар
дәрьяньщ ортасына келгенде ақ сақаллы ғарры:
- Балам, жацағы жағада мениц қоржынып қалып қойыиты, сол жағаға қайта айда, - депти.
- Әжеп болады, - депти де. Саманбай кемени изине қарай айдапты. Олар қоржынды алып, кемедежүзип кетеберипти. _________
//
^
, \\
Кеме дәрьяньщ ортасына келгенде ақ сақаллы ғарры тағы да:
- Балам, жақағы жағада ҳасам қалып қойыиты. Қайығықды және сол тәрепке айдай ғой, депти.
Саманбай және қайыгын кейинге қарап айдап, ҳасасын алып қайтыпты.

Ақ сақаллы ғарры дәрьяньщ ортасына келгснде Саманбайға:
- Балам, қартайған адамньщ мийи қурысын. Сол жағада пул салатуғын шыжлан қалтам қалып
қойыпты. Егер қыйналмасац, соны да алып қайтайық, - депти.
Терлеп-тепшип, ескек есиўден қолы талып шаршаған Саманбай мацлайындағы терди билеги менен сыпырып:
- Әжеп болады, ата, - депти де, бар күшин жыйнап, дәрьяньщ қатты ағысына кемени изге
қайтарып, шыжлан қалтаны да алып қайтыпты. Солай етип олар дэрьяньщ арғы жағасындағы
Хожа ели тәрепке жетипти. Кемеден түсип болғаннан соқ ақ сақаллы ғарры:
- Балам, сабыр-тақатлы, мәрт азамат екенсеқ. Илайым, мәртебец буннан да зыяда болсын.
Атьщ мэқгилик болын ел аўзында қалсын! - деп ақ пәтиясын берипти де, көзден ғайып болыпты.
Адамлардан жәрдемин аямай гуғын бул батыр ҳәм бийминнет адамнық дацқы көп жерлерге
тарқатылыпты. Сол ўақытлардан баслап ол жасаған жер «Саманбай елаты» деп атала баслапты.
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ҲӘКИМ АТА
(Р-1207, №182886)
Ҳәзирети Қәким ата қай жерден келгени биймәлим. Ол Нуўрахан бабаньщ елине келип.
тоғайдм шаўа береди. Тоғайдьщ бажбаны бул ҳәдийсени Буўрахан бабаға айтып келеди. Хан
сонда:
- Ол киси менен исин болмасын. бир жайдьщ орнын ашып. жай салажақ, - дейди.
Вуўрахан бабаныц үш қызы бар екен. Оныц қәсийетли адам екенлигин билип. оған жәрдемге
үлкен қызын жибереди. Қызы үйине келгеннен кейин:
- Не иследиц? - деп сорайды.
Қызы:
- Бардым, отырып-отырып қайттым. Маған ҳеш нәрсе деген ж оқ мен де ҳеш нәрсе демедим.
Сөйтип қайттым, - дейди.
Екинши қызы да усылай етип қайтып келеди. Кейин ец генже қызын жибереди. Қызы Ҳәким
атаныц касына барып, ол не ислесе, бул да соны ислеп жүре береди. Жай питкенше жанында болады. Жай питкеннен кейин де қыз Ҳәким атаныц жанында бир ақшам түнейди. Бирақ Ҳәким
ата қызға тиймейди. Ертецине қызға:
- Атаца барыи айта ғой, жай питти, өзиц бизге мүнәсип нашар екенсец, - дейди.
Қыз атасына бул гәплерди айтып береди. Ҳәким атаныц бул қыздан Асқар-Мамыт, СултанҮбби деген еки перзенти болады. Балалары жигит болып жетилисип киятырған күнлердиц бир
күнинде ата-анасы чай ишип отырып бири-биринен: - Қайсы баланы тәўир көресец? - деп сорасыпты Сонда кемпир - Асқар-Мамытты, Ҳәким ата - Султан-Үббини, - деген екен. Ҳәким ата:
- Онда шақырайық, кимниц баласы бурын келер екен, - дейди.
Кемпир Асқар-Мамытты шақырады. БТегинде мәши менен ҳә демей-ақ жетип келеди. Ол
жақын жерлердеги ацызға мәш сеўип жүрген екен. Ҳэким ата Султан-Үббини шақырады, келмейди. Үш мәртебе шақырады, келмейди. Бираз ўақыттан соц келеди. Атасы:
- Мен сени жақсы көретуғын балам деп жүр едим, бүгин мени қатты иренжиттиц, шақырғанда
келмедиц, ғапылмедиц? - дейди.
Сонда Султан-Үбби:
- Бир топар балықшылар қайығы аўдарылып, суўға ғарқ болайын деп атырғанда жәрдем сорап бақырды. Сиз бул жақтан бақырдыцыз. Адамлар ҳәлек болмасын, агамныц жумысы сәўелеў
шығар деп. соларға кеттим. Қайықты тиклеп, балықшыларды ишине салып, темир арқан менен
қырға шығарып киятырман, ата. - деп, ийниниц арқан тилген жерлерин корсетеди.
Буған да инанбайды.
- Инанбасац, ата, адамлар ертец үйице нәзир әкеледи. Сонда взлеринек сорарсац, - дейди.
Айтқанындай, суў аиатынан аман қалған адамлар Ҳәким атаныц үйине садақаларын әкелип
кетеди. Көп мал жыйылады. Оларды сойып, гөшин қазанға салып писиргеннен кейин СултанҮбби адамларға:
- Сүйегине тиймецлер, тек етин жец, дейди.
Адамлар етин жеп, сүйеклерин жыйнастырып қоя береди. Атасыныц кеўли буған да жибимейди. Сонда Султан-Үбби:
- Ата, мына сүйеклерге жан бер - дейди.
- Балам, жан бериў қолымнан келмейди, - дейди Ҳәким ата.
- Онда бизге пәтия бериц, биз жан беремиз, - дейди Султан-Үбби.
Атасы пәтиясын бергеннен кейин Султан Үбби қолындағы шыбықты силтеген сайын
сүйеклер терисине қапланып, мал қәддине келип, отлап кете берипти. Ҳәким ата сонда баласына қарап турып:
- Әй, балам, еки қошқардыц басы бир қазанға сыймаиды деген гәп бар еди, мен кете берсем
де болады екен енди, - депти.
Сонда баласы турып:
- Ата, ата кетпек жоқ, бала кетпек бар, балацды үш мәртебе сатып жеўге ҳақыц бар, мен кетермен, - дейди.
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- Кетпе, балам, бир эмеллеп оцысармыз, - дейди.
Ҳәким ата бул сөзди кемпири Әнберге айтады.
- Балақды пинҳамы жайға салып сақла, ол кетип қалмасын, - дейди.
Султан Үббини анасы қарақғы жайға киргизип, есиктиқ сыртын тәмбилеи қояды. Кеште
тамағын береди. Азанда барса, жоқекен. Жайдықтүцликтесигинен кептер болып ушып шығып
кетипти. Ҳәзирги кептер қуслар Султан-Үббиниқ қанынан таралғанмыш. Ҳәким ата зар қағып
>аласын излеп, енди қайлардан табарман баламды деп жүргенде бир кептер оған:
г " Бау,ачДы биР тапсақ ғайып ерен қырық шилтенниқ арасынан табарсақ аяғықа темир
геуиш, қолықа темир ҳаса алып излегенде солар отырған жерден табарсақ дейди.
Ҳәким ата аяғына темир геўиш. қолына темир ҳаса алып, баласын излеўдиқ жолына түседи.
Арадан бнр нешежыллар өткеннен кейин биртаўдьщжанбаўырында отаўтигилген екен. Барса,
отау ишинде { аиып ерен қырық шилтен бәзим қурып отырған екен, ишинде Султан-Үбби де бар
екен. Ол атасына «кимсеқ?» дегенде «мен» деп жуўап береди Ҳәкнм ата.
- Менменлигиц еле қалмаған екен ғой, ата, енди биз сизге жоқпыз. Султан-Үббиден сексен
еки ер дөрер еди, сексен еки ерден айрылып болдьщыз, қара жер, - деп, кептер кебине айланып
ушып кетиптимиш.
АНА ҲӘЙЙИЎИ
(Р-589, №180082)
Баяғы заманда қарақалпақтьщ бир қызын иргелес еллерден бириниқ жигити унатып қалыпты. Қыз да жигитти қәлепти. Бул ис шәриятқа туўры болса да, халықтыц сол ўақыттағы әдетзақына қаишы екен. Анасы қызыньщ бир сырды айта алмай жүргенлигин түсинипти де, ақыры
бир күни оны сөилетипти. Қыз ишки сезимин жасыра алмай, өзиниқ ғайрыжуртлы бир жигитте
У ИЛИ бар екенин билдиреди. Анасы бул жағдайларды еситкеннен кейин буньщақыбети жақсы
емеслигин, солаи бола қалса, қызыньщ ғана емес, ал ата-анасы да ел-халықтьщ қарсылығына
ушыраитуғынлығын ескертеди. Қыз истиц бундай түс алатуғын болғань.на қатты қыйналады.
Жигит те бул жағдаиды билгеннен кейин басқаша жол излеп:
-д ё й д и ЙбОЛСа' ҚӘЙТСеЧДеаНаННЬЩЫРаЗЫЛЬ,ҒЬ,Н^ ‘ ҚаЛҒаНЬ,НМа^ аЙЫМЬГЗДанкөрермиздағы*-^
Қыз тағы да қыйылып отырып, анасыньщ қайылшылығын сорайды. Қызынық анық кетиўге
бекингенин билген анасы:
у
- Яқшы, қызым, сеи ез байдалықа шаўып баратырсан. Мен ғой берген сүтиме ыразыман
Бирақ пэтиям менен қоса бир ескертиўим де бар: Илайым. алғаи жольщнан қайтпағайсан, ал
гөдекли болғанықда аия аитпағайсач. Әўмийн! - деп жүзин сыйпапты.
Соқғысы ана наласы емес, дәстүр талабы еди...
Ырзашылық алыў менен бирге, қатац ҳүкимди де еситкен қыз өз сүйгени менен кете берипти.
^ыз өзге бир журттьщ ортасына келин болып түсип, жаца өмир баслапты. Ийилип түскен
журтына даунап, өзиниц үлгили тәреплери менен аўыл-елге сыйлы келин болыпты. Лекин бирнеше жыллар перзентли бола алмай, бир тырнаққа зар болып жүреди. Ол бул жағдайдьщ себеоин өз журтыньщ әдет-зақын бузыи кеткенлигинен деп билип, иш-ишинен ынжылады. Күнитүни ата-анасын оилаиды, ҳәтте түслеринде де олардан кеширим сораў менен болады. Сөйтип
жүргенде тилеги қабыл болып, бойына ҳәмиле питеди ҳәм айы-күни жеткенде аман-есен көз
жарады. Нэрестели болганына соншелли қуўанса да, анасыньщ сонғы сөзи ядына түсип. перзентине ҳәиииу аита алмаиды. Себеби. анасыньщ «айя айтпағайсақ!» деп зинҳарлағаны қулағынан
кетпеиди екен.
Көп узамай узақўақыт күткен жигербенти шетнеп қалыпты. Жылап-ециреп, етеги жасқа толады. I әғдир исине шара жоқ, ҳэрким де басқа түскенди көре береди екен.
Күн артынан күнлер. ай артынан айлар. жыл артынан жыллар жылысып. келиншек тағы да
көтереди. Дүньяға бир гөдек келипти. Нәресте нәренжан болғанлықтан тек сулқ болып жата береди, анасыньщ ууызын да еме алмайды. Не илаж, ана бул перзентинин де дийдарына тоя алмапты,
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Жаратқанға жалбарыныўын ҳасла тоқтатпаған ана байғус перзент дағынан қаншелли қыйналса да, жақсылықтан үмитин үзбейди, шүкирлик етеди.
Аз ба, көп пе, арадан тағы да бираз ўақыт өтеди. Бир күнлери ол ҳәмилели болады. Мийрими
шексиз жара гыўшымыз, жас ийис сағынған жубайларға және бир перзент берип ги. Ана пақыр
жүрек-баўырынан жаралған жигербентин баўырына басыпты, аймалапты, ал ҳәййиў айтыўға
келгенде анасынық соқғы сөзлери оны тоқтатады екен.
Тилекке қарсы, бул нэресте де кеселбент болыи, күннен-күнге төменлей береди. Күн-күннен
сөнип баратырған перзентине қараған сайын ана жүреги езилип, «аҳ-ўаҳ» шегипти. Лллаға датпәрият әйлеп, еқ болмаса, усы перзентине өмир бериўин сораныпты. Сондай азаплы демлердин
биринде неше күнлик уйқысызлықтан кирпиги сэл ғана илигип кетеди ҳәм сол қасқағым сәтте
қулағына анасыньщ «Айя айт қызым, ҳэййиў айт!» деген сазасы жеткендей болады. Түси, я оқы
екенин биле алмай, бирден силкинип кетеди ҳәм өз-өзинен ьщылдап бөбегин ҳәййиўлей береди. «Айя» намасы еситилгенде, өлишырай түске енген нәрестенин жүзинде тиришилик нышаны билине баслайды. Ол ҳәййиў айтыўын тоқтатпапты. Әсте-ақырын шақалақтын да бети
бери қараиты. Усылайынша ана ҳәййиўи өлим гүнлигин биротала серпип таслапты. Әне, «ана
ҳәййиўи» деген.
БИЙБИ-ПАТМА
(Р-1299, №183812)
Әпсаналарда айтылыўына қарағанда, Мухаммед пайғамбардьщ кызы Бийби-Патма анадан
артық туўылған ақыллы ҳәм шырайлы ҳаял болып, Аллагаала оған перзент бермей сынаған
екен. Ол өзи ушын тэғдирге тән бесе де, күйеўине бийперзентликти мүнәсип көрмей. оны және
бир мәртебе үйлендириўди уйғарыпты. Ол өзинин нийетин жақын эменгери болған кексе хызметкерге айтып ойласыпты.
- Балам, - депти көпти көрген хызметкер ҳаял, - күндеслик ҳаял адам ушын ен аўыр жүк.
Сенин Мухаммед пайғамбардьщ қызы болғаньщньщ өзи ерин ушын үлкен бахыт, усы нәрсе
сенин кемисинди өтейди. Ойланып көр! - депти.
Бийби-Патма сонда кексе хызметкер ҳаялға:
- Мен ушын бул аўыр жүк емес, мен ушын жупты-ҳалалымныч перзентли болыўын көриўден
саўаплырақ нәрсе жоқ, - депти.
Арадан көп ўақыт өтпей, Бийби-Патма дөгеректеги жақсы қызлары бар ақсүйеклердин шақарақларын қайта-қайта сорастырып, өзи күйеўн ушын қальщлықтанлапты.
Келин келетуғын күн келипти. Келинди алып киятырған көш үйге жақынлағанда баяғы хызметкер ҳаял Бийби-Патма жатақжайынын босағасына шенгелдин кишилеў бир шақасын таслапты. Бирўақытта келинди алып киятырған көш үйге жақынласып келгенде, адамлардьщ «Келин
киятыр! Келин киятыр!» деп көштин алдына қарай жуўырысыпты. Күндесинин қандай нашар екенин көриўге ынтық болып, жүрсги дүрсилдеп турған Бийби-Патма да жуўырып сыртқа
шыққанын сезбей қалыпты.
Сонда баяғы кексе хызметкер ҳаял оньщ қасына келип:
-Әне,көрдннбе,бийкем?Күндесликтиизардабынашыдамай,үйденжуўырыпшыққаныиызды
билмей қалдьщыз, ҳэтте аяғьщызға кирген шенгелди де сезбедициз, себеби күндеа«ик аяғыцызға кирген шецгел зардабынан мьщ есе аўыр, - деггги.
ИСКЕНДЕР ЗҮУ1ҚАРНАЙЫННЫЦ АНАСЫ НА ХАТЫ
(Р-141, №50413)
Дүньяньщ ярымын ийелеген Искендер Зүлхарнайын өлими жақынласқанын сезип, анасына
бир эскери арқалы хатжоллапты. Ол жазған хатында анасына усы хатты алғаннан кейин, сарайда үлкен дәстурхан жайып, миймандаршылыққа ағайин-туўғанынан ҳеш кими өлмеген адамларды мирәт етиўди сорапты.

www.ziyouz.com kutubxonasi

Анасы Искендердин хатын алғаннан кейин, баласынық айтқанындай етип, сарайда үдкен
дәстурхан жаиыуға буирық берип, миймандаршылыққа қеш ағайин-туўғаны өлмеген адамларды мирәт етиўди буйырыиты.
н
Сараидағылар оныц буйрығын дәрҳәл орынлап, сарайда үлкен дәстурхан жайылып, Искендердич анасы келетуғын мииманларды күте баслапты. Арадан бираз ўақыт етсе де, жайылған дәстурханға бир де мииман келмепти.
Сонда ғана Искендер Зүлхарнайынньщ анасы баласыньщ не айтпақшы екенлигин түсинип,
көзине жас алып, ауыр мүсийбетке өзин таярлай баслапты.
МӨЦКЕ БАТЫР ҲӘМ Ж ЕЗТЫ НАҚ
(1299,-№183812)
Бул ўақыя ертеде Сырбойы қарақалпақлары арасында болып өткен. Ол ўақытлары Сырдын
сууы мол болып, дәрья жайылып аққан, бәхэрде жағалықты басып кеткен. Сырдәрьядан саға
алған салалардыц да кенарына сыймай, қыр-дөгерегин тегис суў астында қалдыратугын гезлери көп болып гурған. Дәрьяныц еки бойы дут тоғайлық. Тоғайлар ан-қусқа кенде болмаган
Халықтьщ аншылықтан да, шарўашылықтан да, дийқаншылықтан да несибеси түўел болыпты. Сыр сууыньщ жағасында қарақалпақтьщ қытай арысы қайшылы тайпасыньщ қыдыр
урыуынан бир келата шашаў-шашаў аўыл болып отырады. Тоғай арасындағы аўылдьщ өзи
ҳэр жерде қараиып отырған бир-бир үй екен. Тоғай иши оғада қәўипли болған. Бақташылар
малдын изинен бир ели қалмай жүрмесе, ийт-қус күн бермеген. Жалғыз-жарым жүрген адамлар да базда жезтырнақтьщ ҳүжимине ушырасып турған. Жезтырнақ адам қэлпинде, лекин
қолыньщ тырнақлары сояўдай болады екен. ТырнакдарЫ вскин хәм наятый өткир болып бир
көринедГаМНЫН аЛҚЫМЫН Ш1‘аНСаТ орЫП *»6ереди . ^ ^ н г , у , л ж а с ы н ь щ қанын соратуғын
Жалғыз үйли Мөнке исмли жигит түсте ергенекти илдирии дем алып жатырса, есиктин беккем езип илинген ырғағын таидырып жиберип, бир сулыў келиншек баса-кеклеп кирип келеди.
Мөнке биитаныс жәуанньщ есикти қандай еп пенен ащьщ киргенлигине ҳайран қалады. Оньщ
қолына көзи түсип кеткенде барып бойын жыйып алып/қарсысында турған «нэзалим» - адамыйзат емес, ал анық жезтырнақ екенин сезеди. Сыргга турғанда анаў-мынаў аша алмайтуғын
есиктин ырғағын жезтырнақтьщ сүйир саўсақлар^ Менен сырғытып түсиргенин анлайды
ж Г п а ғ ы Т ™ Мөнке * езть.рнақтан козин айырмаған ҳалда дарҳал керегеде илиўли турған
ГптД Г
УМТЫЛ. аДЫ' МөНКепич он нолын« жарақалыи үлгергенин керген жезтырнақ бир адым
артқа бэсип, екеуи бирер мэурит көз бенен арбасып турады. Қарсыласына ҳеш илаж ете алмаған
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Мөнке бир заман аЧ-тан болып турады. Нэзери өткир, қасы-көзи қыйылған, шашы узын, тек
бармағы менен тырнағы демесе, адамнан айырмасы жо'қ бул мақулықгық тас болмаса өзине
қэуип дөндирежақ екенлигин есине түсиреди. Жүреги тез-тез соғып, енди не ислеў зэрүрлигин
оилаиды. Ьситиуинше, жезтырнақ бир келген жерине жэне қайтып айланады екен. Енди оған
қарсы шара көриу керек. Не де болса, өзи бир исласын табыўды абзал биледи.
Шынында, жезтырнақ бул үйде көптей Мөчкенин жекке өзи екенин абайлап, оны сыртынан
паилап жүрген екен.
Бурынғылардьщ эдиси бойынша Мөнке қараман ағашты кесип, оны адам турқы тэризли
етип қурастырып, үстине күндеги жаўкийимин кийгизип, дэл өзи сыяқландырып жатқызып
қоиыпты. Ал өзине қолаилы тасалаў жерди таўып алып, қылышын белине байлап, кейнинич не
ооларын сырттан бағып жатыпты.
т УмоРтась|б0лҒанўақытта Мөқкениц өзисекиллендирип қойғанағаштьщқасындақарацетип
оиреу паида болады да. бас салып тум-тусына саўсақларын суғып кеп жибереди. Аўзын тамағына
оасқан ғезде телпек ушып кетип, қуры ағашқа тиси сақ етип тийеди. Тырнақларын қайтып
сууыраиын десе ала алмай, бажылдайды да қалады. Мөқке жуўырып барып жезтырнақтьщ баwww.ziyouz.com kutubxonasi

сын шаўып түсирип, оннан соц оныц агашқа кирип қалған қолларын кесип алады. Тац алдында
жезтырнақтьщденесинжерлеп, оныцтырнақларын орап аршаға салып қояды. Болған ўақыяны
сыр сақлайды. Жезтырнақлар өзлериниқ арасынан биреўди кимниқ өлтиргенин билсе, оннан
өш алмай қоймайтуғын усайды. Егер атын билип қойса, душпаныньщ изине түсип, оны қайдан
болса да таўып алыи, жазым етеди екен. Олар қысқа-қысқа сөйлеп, ым-ишараны түсинген
көринеди.
Мөцке бир күни тоғайдан барып ағаш шабады. Бир гезде өзиниц туў сыртында кимницдур
турғанлығын сезеди. Арқасына қайырылса, бир кимсе көрингендей болады ҳәм көзди ашыпжумғанша тасаланып қалады. Бир қараса, қапталынан көлецке өткендей болады. Биресе алдылаўынан зуў етип бирдеце жуўырып өтип кетеди. Оцым ба, түсим бе екен деп, көзин
уўқалап жиберсе, ырасында да изинен бир сүлдердин ерип, бул айланса, ол да айланыи, өзиниц
қыр-соцынан қалмай жүргенин биледи. Оньщ жезтырнақ екенине тақыйық көзи жетеди. Енди
өзи де ҳийле ойлай баслайды.
Шабажақ болып атырған тағы бир теректи тигинен айырады да, бир жағын өзине тартып
турады. Сол ўақытта жезтырнақ та көринеди. Жезтырнақты өзине түсиникли ишара менен
жәрдемге шақырады. Жезтырнақжууырып келип, ортаға қолын салып теректин ортасынан қақ
бөлинген, бирақеле ажырамаған келеси жағын өзинеқарайтартады.Усыны 1сүтиптурған Мөқке
теректиқ өзиниц қолындағы жағын қатты тартып, қайта жиберип қалғанда, жезтырнақтьщ
қолы ағаштьщ ортасында қысылып қалады. Дәрриў жезтырнақтьщ бармақларын шаўып алады. Жанзаттьщ жаны қыйналмасын деп, жезтырнақтьщ геллесин де қағып түседи. Усылай бул
жезтырнақтан да қутылады.
Мөқке усыннан кейин де
топылып жүрген бирнеше жезтырнақты тирилей тутып, қолын кесип алыпты. Г
н дуйым журт еситип, жезтырнақтьщ тырнағын
көриўге көп-көп адамлар ке
а жезтырнақтын тырнағы наятый қымбат турады екен. Бул батырдыц жез
нынан хабардар болған саўдагерлер Мөнкеге келип,
оныцтырнағын сатып ал
нан кейин жезтырнақларды топар-топары менен қолға
түсиреди. Халық өзлерине тынышл'
рмеген жезтырнақлардан басиүкил қутылады. Мөнке
енди басқа да қайыр-сақаўатлы исл
слеп, бурынғы бекинислерди тиклеп. қалалар қурып,
халықты сол жерлерге қайта қонысл
рады. Өзге журтлар жезтырнақты әскер шығарып та
қурта алмай, ақыры жыс тоғайларды
»1 өртеп жиберсе, Мөқке бул жанзатларды бирим-бирим услап, топар-топары менен де
п, халықты жийи-жийи дөнип турған қәўип-қәтерден
жеке өзи қутқарыпты.

►

◄

4

Кетенлердеген батыржигитболға
буза алмайтуғын.жаўға алдырмайтуғын
◄
қала салып бер деп буйырған. Жигит уап бирнеше күнде салып питкерген.
Бир күни ханныц қызы өзиниц қурда
шикарға шығып қаланы көриўге келген- ◄
де Кетенлерди көрип ашық болып қалады.
де бул қызды шеп көрмейди. Күнлерден
бир күн Кетенлер қызды қалаға алып қашып кел
•уған арланған хан өзиниц бир неше мыц
ләшкери менен қаланы қаплап урыс етеди. Бира
еген иси бийҳуўда кетеди, қаланы ала *
алмайды. Ақырында жигит қызын алып ханныц
өзи барады.
- Сиз ҳешким алалмастай беккем бир қала сал
дициз, қаланы салдым. Сизди сынап
көрейин, сизден күшли бул жағада хан жоқ, қызын
кетейин, изимнен қуўады ғой, қаланы
алса, қорғанныц әзиз болғаны, буза алмаса, беккемлиги деп ойладым, басқа ой болған жоқ, мине
қызыцыз, тақсыр, - деп, алдына бас ийипти.
4
Жигиттиц дилўарлығына қайыл болған хан:
- Бар, жаныц азат, қызымды да саған бердим, - депти.
'Л Э И
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ТӨРЕБЕК ХАНЫМ
(Р-1243, №183024}

И.1

М

Бир заманларда усы жағалардық ханы Төребек ханым деген қыз болған екен.
Төребек ханым өзи сулыў, өзи ақыллы қыз болады. Оған дәрьяньщ оқарындағы Султан Санжар Мәзилеп ашық болады. Қыз оны қәлемейди. Соннан кейин Султан Санжар Әмиўдәрьяны
байлатып, аяққа суў жибермейди, Төребек ханымныц журты суўдан кемтар болады. Халық
суўсыз қарап болып, посыўға қарайды. Ели-журты қырылатуғын болған соқ, Төребек ханым
ғарры патшаға ўәде бериўге мәжбүр болады. Оған былай дейди:
- Мен саған тийейин, дәрьяны аш, дәрьяқды байлаған жериқди жықтыр да, изимнен қуў.
Жетсеқ, мен сеники болайын, - дейди.
Оған Султан Санжар ыразы болады. Төребек ханым жүйрик, қулынлы бийелерди жыйнатып, Мойнақтан баслап дәрьяныц басланған жерине шекем ҳәр ат шаптырым жерге қулынды
бир жерге, бийени бир жерге байлап кете береди. Төребек ханымньщ ырзалығын алған патша
дәрьяньщ бөгетин жығыўға буйрық береди. Бөгет жығылады. Төребек ханым патшаға қарап:
- Түргелип турған түйениқ қуйрығы жерге тийген күни сизик мен туўралы мақсетициз иске
асады, - деп қашады.
Хан қуўады, жете алмайды, Себеби қулынлы бийе өзиниц қулынына жеткенше қатты шабады. Сонык менен Төребек ханым жаўдан қутылады. Елге суў келип, ел-жург суўға ғарқ болады.
Бирақ оньщ ҳешқандай пайдасы болмаған, себеби көп ўақыттан берли иркилип жатқан суў бирден атлығып кетип, жол бойындағы далаларды басқан. Соньщ менен бизик усы жағадағы Адақ
деген қала да суўға кеткен. Бирден пәт пенен келген суў астында неше қалалар менен аўыллар
қарап болған. Самалсыз тынық күнлерде суўлардьщ түбинде тас гербиштен салған жайлардьщ
қалдығын көресеқ.
V . ч<ЯоЛ-'
НАЗЛЫМХАН СУЛЫЎ
(Р-539, №176382] ' '

\>

Хожелидеги Назлымханньщ қасында жети гүмбез.
азар бар. Моллалардык айтыўынша,
бул жерге Мухаммед пайғамбардан бурын жасаған Ш;
-Нәбий пайғамбар жерленген. ШамунНәбий пайғамбар күшли болып, көп кәраматлар кө]
н. Оньщ ҳаялы қоксысы менен (кәпир
менен) байланысжасаған екен, бир күни буны билип ойған пайғамбар оны жекпе-жек гүреске
шақырыпты. Пайғамбардьщ ҳаялы кәпи
стындағы жол мененбайланысжасаған
екен. Пайғамбароннан кушли болады, оньькөрген
бийдикҳаялы өзиникериниктайып
жығылыўы ушын оньщ аяғынык астына бир қап тары
пайғамбар тайып жығылады.
Бирақ ол өзиник ийтиник жәрдеми менсн кәпирди
екен. Буған жығылғанына ашыўы
келген пайғамбар, кәпирдик алдында неге дизе бүктик деп, өзиник аяғын дизесинен төменин
шаўып таслайды. Усыньщ себебинен оныц өзи де өледи. Пайғамбар өлгеннен кейин оныц жети
қызы әкесине жети гүмбезли мақбара салдырған скен. Бул гүмбездицузынлығы отыз метр. Бул
пайғамбардьщ дизесинен жоқары жағыныц узынлығы екен дейди.
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ҲӘКИМ УЛЫҚПАННЫЦ БАЛАСЫН ҮЙЛЕНДИРИЎИ
(Р-46, N»50412)
Ҳәким Улықпанньщжалғыз баласы бар екен. Баласы ержетипти. Үйлендирмекши болып, баласына қыз
излепти. Қайсы қызды көрсе де, салланып жүрген биреў. Ишки тәбияты Улықпанньщ кеўлинеунамапты.
Мен яқшыны бул жүристен таба алмайман, кеўлимдегидей адам менен сөйлессем, табылар деп, Ҳәким
Улықпан базарға барып, базар қызған ўақытта баласын сабайды. ҳамме тамашасына қарап тарқалып
кете береди. Баласын ертип, және бир қалаға апарып, базарда және сабайды. Бул адамлар да бурынғы
базардагыдай етеди. Және басқа бир қалага барып, базарда баласын сабап атырғанда он үш-он төрт жасар бир қыз келип, баласын сабап атырганыньщ себебин сорайды. Сонда ғарры:
- Бул баланьщ жазығы сол, бар десен, барады, кел десен, келеди, - дейди.
Сонда қыз:
- Бар десен, барса, кел десен, келсе. ози билип ислей алмаса, өлтир, обалы жоқ, - дейди.
Улықпан:
- Қарағым, сенин атыц ким. кимнин қызысан, үйин қайда? - деп сорайды.
Қыз атынын ким екенин, кимнин қызы екенин ҳәм қай жерде екенин айтып береди.
Гарры сорап таўып алып кеште сол үйге қонақ болады. Ғаррысы менен сойлесип, қудалыққа келиседи. Сөйтип, сол қызды баласына алып берди. Усы қыз Улықпанньщ ойынан шыққандай келини болыпты.
АПЛАТУН ТӘЎИПЛИГИ ҲӘМ АЛАСТУННЬЩ ТАПҚЫРЛЫҒЫ ҲАҚҚЫНДА
(Р-1242, №183023)
Бир күни Аплатунға аўыр кеселди алып келипти. Кесел күтә төмен аўҳалда. гөр аўзында жатыр еди.
Ол. “Кай жериц аўырады» деген саўалға тек: «басым» деп сыбырлаўға ғана шамасы жетипти. Кеселдин
үмитсизлигин көрген Аплатун оньщ басын ашып көриўге тәўекел етипти.
Аплатунньщ Аластун деген щэкирти болып, ол даналық ҳәм тапқырлықта устазынан да өткен еди.
Бул жагдай устаз бенен шәкирт ортлсында бираз илимий таласларды, келиспеўшиликлерди туўдырады.
Усыньщ алдында ғана Аплатун менен Аластун адамнын мийин емлеў мәселеси бойынша пикир араз болып, гийнелесип қалған еди. Соннан берли Аластун устазыникине келмейди-де.
- Адамньщ басы үш сайдан туратугынлығын, сайлар арасында жүй барлығын, тақсыр, өзиниз билссиз.
Мине, сайлардыц бирин қоларып алып, мийди ашыўға, ем салганнан кейин қопарылған сайды орнына
қойып ҳәм сыртындағы терини тигиўге болады. Оннан адам өлмейди, - деген еди шәкирт.
Ал Аплатун болса:
- Жоқ, шәкиртим. адамньщ басын ашыўға болмайды. Өйткен жағдайда кесел сөзсиз оледи, - деп турып
алған еди.
Аластун көп китаплардан мысаллар ке.
ийбелер айтып, өз ойын дәлиллемекши болып көрди, лекин оньщ менен устазын п
мады.
- Мумкин, Аластун бир нәрсе билетуғын шығар. «Илим
болмас» деген, бул кесел бәри бир
өледи ғой, тәўекел, бир сынап көрейин, - деген жуўмаққа
еди Аплатун.
Буннан соц ол кеселди жатқызып, оган бийҳуш
. ьж бальзам суўын ишкизеди. Оннан кейин
кеселдиқ бас терисин алып, сүйекти жалана лайды да, абайлап ғана бастьщ бир кәсасын қопарып алады.
Мине әжайып көринис: мийге бир кене
тур. Олөзиниц өткир нәлетий аяқларын мийге суғып
жиберин, бүрип турыпты. Енди оны алып тасласа, кесел жазылыи кетеди. Бирақ оны қалай алып таслаў
керек? Жулып алыўға болмайды, себеби мийдин пердеси бийгпщ қабыгынан да жуқа, жыртылып кетиўи
итимал. Егер перде жыртылса. мий ағады, мий ақса, демек, адам өледи, деген сөз. Бальзам суўыньщ
мәўлети де өтип баратыр, кесел оянса, және өледи.
Аплатун не ислерин билмей, табанына қоз басылған таўықтай бир орында шыр айналды. «Не ислеў керек, не ислеў керек? деген сөзди ол қайталай береди.
Бул ўақытта Аластунньщ ашыўы басылып, устазын көрип қайтыў ҳәўеси менен үйинен шыққан еди.
Мине, ол Алаптунньщ үйине келип те қалды, «Устазым бир илим менен шуғылланып атырса, ҳалақыт берип қоярман» деп, ол ҳәр келгенинде бир кишкене пәтиктен сығалайтуғын еди. Енди ҳәмме мәселе оған
аян болды. Шэкирттиц көкирегинде қуўаныш, устазға муҳаббат, ал кеселге тилеклеслик сезими оянып
кетти. Ол устазына жәрдем бериўди ойлады. Сөйтип, ол пәтиктиц тасасында бугып турып, «Ўағ» деди де,
қаша жөнелди.
Аплатун бул ғайбана сеске селк ете қалды, бирақ көп ўақыт өтпей-ақ оньщ басына бир ой сап ете түстн:
- Қандай ўақта «ўағ» деген сес шығады? - деп саўал берди ол өзине өзи ҳәм: - Әлбетге, бир затқа от
6 - Караадлплқ фольклоры
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басылғанда, - деп жууап берди. Сөйтип ол қууанып, бир ески бизди отқа қыздырды да, мийге қатып турған
кенениц қыр арқасына тийгизип алған еди, торс етип жерге түсти. Буннан кейин қопарылған сай орнына қойылып, териси пухта тигилди. Бираздан кейин кесел оянып, көзин ашты ҳәм көп узамай қулындағы
қәддине келип, саррас айығып та кетти.
Сонда Аплатун шәкиртине мақганып:
- Аластунжан, сизин, айтқаньщыз дурыс, басты ашыи көриўге ҳәм емлеўге болады екен. Бирақ мийге
кене кирип кетсе, оны алыў қыйын болар екен, - деди.
- Мийге кене кирип кетсе деднниз бе?... Қулағынан кирген болса... - деп қуўақыланды Аластун ишинен күлип.
- Қулагынан болса, қулағынан шығар. Әйтеўир, сондай бир кесел келтирилген еди, ғәрип устазьщ
өзиниц тапқырлығы менен оған шыпа бериўге жүрек етип, дәртнне дәрман айта алды...
- Әзиз устазым, сиз қүдиретли ис қылғансыз. Ал кенени алыў жолын сиз қалай үйрендиниз? - деп
көзин қысып, күлди шәкирти.
Сонда устаз «пәтиктен «ўағ» деп кеткен ешек ҳәрре шығар десем, мына сум екен ғой» деп анлай қалды.
Бирақол бул қолайсыз аўҳалдан шыгыўдьщ жолын излеп:
- Әлбетте, оны маған айтқан сиз, устаздан озған шәкиртим, - деп, Аластунньщ арқасынан қағып сылқсылқ күлди ҳәм ҳақыйқатлықтьщ жүзине тикке қараўға мәжбүр болды.
ИМАМ ИЙШАННЬЩТУЎЫЛЫЎЫ
(Р-1299, № 183812)

Имам ийшанньщәкеси Қайыпназар бийТүркистаннан көшип келии, Мискин әтирапына қонысбасқан.
Қайыпназар бийдин жана үйленген күнлери екен. Жас келиншеги шарық ийирнп отырса, үйине бир
ғарры келип, оннан үйдин ийесин сорапты.
- Ол алыс жерге кетти. Жумысьщыз болса маған-ақ айта бериц. <
- Бнзлер көшип баратыр едик. Арбамыздьщ алты кегейи сынып кетти. Сизи.ч үйиниздин алдында арба турганын көрип қайрылдық, - депти гарры.
- Ата, анда балта тур. Керек жерин ала қойьщ, - деп балтаны көрсетипти.
- Күйеўиниз бақырмас па? - депти ғарры.
/ Г /
- Күйеўим жақсы адам. Сизлердин мүтәжиниз питсе, бакырмайды. Қәм арбаны қос өгизи менен әкешешем маған еншиге берген, -депти.
/ /
Гарры балтаны алып сыртқа шығыпты. Балтаньщ сести сситилипти ҳәм бираздан сощ
- Мынаўбалтаныз, - деп, ғарры балтасын ишке әкелип берипти ҳәм рахметин айтып, сыртқа шығыпты.
Және ол ишке қайтып кирип:
- Шырағым, пәтиямды берип кетейин. Ендиги жылы усы күнлери уллы болғайсан- Атын Имаматдин
қойьщ. Ел-халыққа ҳидаят жолын көрсетиўши имам болгай. Илая аўмийн! - деп пәтия берипти.
Келиншек изинен сыртқа шығып қараса, гарры коринбепти. Арбаньщ да ҳеш жери алынбаған екен.
Усылай етип, атаньщ пэтнясыная Имам ийшан туўылады.
ЖИЙЕН ЖЫРАЎ ҲӘМ АМАНБАЙ БАТЫР
(Р-1242,

Жийен бир кәмбағал адамнын баласы екен. Бир күни қой бағып жүрсе, бир жаў келип, Жийеннин елин
шаўып, оларды ат алдына салып айдап алып кетеди. Сонда Жийен он сегиз жаста екен. Душпанлар буларды айдап өз елине апарып, ҳәр қайсысы қолға түскен тутқынларды бөлисип-бөлисип алады. Жийен
хожайыннын шопаны болып, бир-еки жыл қойдьгн изинде жүреди.
Бир күни Жийен қой бағып жүрип уйқылап Қалыпты. Түсине Қыдыр ата енип, қолына қобыз береди.
Жийен оянса, қосық айтқысы келип атыр екен.' Ол бир ағашты қобыз етип, қосық айтып отырса, бир топар атлы адамлар жетип келипти. БирақЖийен бул адамларды көрмепти. Адамлар қула дүзде қосықайтып отырған адамға ҳайран қалып:
- Сен кимсен? - деп сорайды.
- Мен Қарабай батыр дегеннин баласыман, - дейди.
- Тойға бармайсан ба? - дейди адамлар.
- Тойға барар едим, мына қойлар аяғыма тусаў болып тур, таслап кегиўге тағы болмайды, - дейди.
Атлылардьщ ишинде Қарамырза батыр деген бар екен. Ол тойға барған жерде Қарабай батыр менен
ушырасады. Сонда Қарамырза батыр турып:
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- Қарабай батыр, сениц олжа қылып алған балац бар екен, соны маған сатасақ ба? - дептн.
Оған Қарабай батыр турып:
- Менин олжа балама не бересец? - депти.
Қарамырза батыр турып:
- Мен сениц олжа балацды алғаным ушын көп нәрселер беремен, -депти.
Сөйтип Қарамырза батыр олжа баланы сатып алыпты ҳәм баганағы қой бағып жүрген жерине Жийен- X
ди излеп келип, оны тойханаға алып келеди. Жийен тойда қосықиенен өзин Қарабай батырдан Қарамырза
батырдыц сатып алғанын. шопанлықтан қутқарғанын баянлап. оны былай мақтайды:
- Әўуел, әўўел, әўўел айтайын,
Аты жақсы қудайды айтайын,
ж
Қарамырза батырды айтайын,
Өзи журттыц дилбары,
Ашылған екен гүлбары,
Қарамырза батырды айтайын, - дейди.
Қарамырза Жийен ушын қарамалдан тоғыз бас, қойдан тоғыз бас, жылқыдан тогыз бас, түйеден
тоғыз бас мал берип, баланы алады ҳәм үйине қайтарып жибереди. Жийен өз ели Түркистанға келеди.
С°л Ўакытлары Түркистанда Аманбай батыр деген бар екен. Сол өзиниц әскерлерин жыйнап, қалмақлар
менен урысып, еки мындай жигитлсри менен қолға түсиити. Оларды қалмамар шегинен өлтирип атыр
екен. Сол ўақытта Жийен жыраў келип:
- Алалай менен булалай,
Ат болады жорға тай,
Жер шылымға қостым най,
Ертеде вткен Нуртай,
Мусылманныц балларын,
Қосақлап қойдай қырған жоқ,
X
Хожам сендей болған жоқ, - де1
Сонда қалмақтыц ханы:
4
- Тили кесилгир-ай, ссн бул жырды әўеЛден меге айтнадыц? Мен енди қанша адамлардыц ҳаққына Ш қалдым, - деп, қалған адамларды босатьш жиберипти.

САПАРЖЫРАЎ
(Р-46, №50412}
Қарақалпақлардыц өз алдына лапызы бар, п
жыраўларымыц бири Сапар жыраў еди. Оныц абырайы, әсиресе, Мойнақта айрықша еди. Ол «Қо.~.о„~,
амыс», «Ершора» дәстанларын жырлағанда,
халықоны силтидей тынып тыцлайтуғын еди. Адамлар о
өз заманыныц уллы жыраўлары Нурабулла.
Әбдирасули кәл бала менен тец қоятуғ
Сапар жыраў Дилим жыраўдыц изине еки жыл ерип өи нама ҳәм «Қоблан», «Ершора», «Шәрьяр»
дәстанларын үиреген. Сапар жыраў дәстан жырлағанда
ресе түн жарпынан кейин толып-тасып айтады екен.
Дилим жыраў тойларға бақа кесисип барады екен, оньщ өзиниц келисимли бақасы болған. Сол күни
юйДа МЫНтилла түссе де, оныц менен иси болмайды екен. Ол сол келискен нырқына қайыл болып, оннан
кем болса, тойға бармайды екен.
Дилим Сапарга өзиниц ец жақсы шәкирти сыпатында өзиниц қобызын сыйлаған. Ол ўақьғглардыц
дәстури - устаз шәкиртине өзиниц қобызын бсрип жиберип, өзи қобыз соқтырып алады екен.
Дилим пәтия бериўге Саиарды шақырганда ол бармаған. Адамлардыц айтыўына қарағанда. ол өзин
еле бундаи пәтияга мүнэсин емес деп санаған. Бундай жүк мени майырар деп қорққан.
Бир сапары ол түсинде өзнниц сүттиц қаймағын жалап атырғанын корип, түсин Мырзан деген ағасына
жорытқанда. ол Сапарға:
- Я шайыр боларсац, я бақсы боларсац. Мазалы нәрсе соған жорылады, - деген екен.
Сапардыц әкеси Суўралы, Суўралымыц әкеси Сералы, оныц әкеси Теке, оныц әкеси 'Гилеген. Тилеген күтә сазенде адам болған, ол қарақалпақ намаларыныц бэрин шерткен. Өлеринде «Бир әрманым дуўтардыц басына бүлбүл қондыра алмадым, бирақ шацыраққа қондырып едим» депти.
Ол үйленейин деп қыз қыдырып шыққан. Бир жерге барса, бир қыз дуўтар шертип отыр екен. Сол
қызды айттырып алып қайтқан. Сонда қасындагы жигитлери:
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- Сонша қыздық арасынан сайлап алғанықусы ма? - десипти.
- Сизлер менин қулағым менен оны тынлағаныцызда, бундай демеген болар едициз, - депти.
Адамлар Тилегенниц сол ҳаялдан болған қызынан Бердақ туўылған дегенди айтады.
АҚЫМБЕТ ҚӘМ ХИЙЎА ХАНЫ
(Р-1242, №183023}
Хийўа ҳүкимдары Мәдемин хан өзиниц патшалық сән-салтанатын мақтаў ҳәм кеўил көтериў ушын
өз қол астындағы еллерден атақлы бақсы, жыраў, шайыр ҳәм сазенделерди Хийўаға жыйнайды. Сонда
қарақалпақ бақсысы Ақымбет те шақыртылған екен.
Хан бақсыларды алды менен өзиниц сарайындағы бақсылары менен айтысқа түсиреди. Гезек
Ақымбетке келген. Ақымбет ханныц Тамбур деген күтә атақлы бақсысы менен айтысыўға мәжбүр болады. Тамбур өзиниц ец жақсы атқаратуғын «Шырўан» деген намасын айтып, гезекти Ақымбетке берген
екен, Ақымбет бул наманы Тамбурдан да жақсы етип айтыиты. Гелме-гезекти қойыи, дәсме-дәскетүсирнп
көрген екен, адамлар Ақымбетке аўа берипти. Өз бақсысыныц жецилгенинен ғәзепленген хан қастын тигипти. Оны үш күн тынымсыз айттырыпты. Ақымбет бул сынақган да өтеди. Даўысын қалдырыў нийети
менен Ақымбетке шылым суўын бергизеди. Бирақоныцсарайдағы өзбек досты сақ/1андырыи, сол арқалы
ишпей, бул шылым суўын қойнына қуйып жибереди.
Енди хан әбден ашыўы келнп, қазыныц алдына Мақтымқулыныц китабын қойып:
- Аўзын бағып тыцлап отырыц, егер усы китаптан бир сөзди қалдырып, я ғәлет айтса, маған хабар
бериц, - деп буйырады.
Ақымбет бул сынақтан да сүринбей өтеди. Бирақ зорлыққа шыдамай тынымсыз айтып, енди
«қуйылын-қуйылма» деген кеселгс ушырайды. Лекин қайтқанша сыр бермейди. Ақыр соцында илажы
қурып, өз сөзине байланган хан Ақымбетке:
- Сынақтан сүрникпей өттиц, бақсы, қәне, тилегицди айт, - депти.
Сонда Ақымбет ханға:
(А
- Тақсыр, бир қасық қанымнан кешсециз, тилегимди антайын, - деген екен, хан аларып:
V-/
- Кештим, - депти.
Ақымбет ханға тикленип қарап:
- Тақсыр, ендигиден былай, илая сиз мени көрмец, мен сизди көрмейин. Басқа тилегим жоқ - депти.
«Сөз жүйесин тапса, мал ийесин табар» деген, сонда да хан оған бир ала қайыслы ат берипти. «Ала
қайыс» деген наманы Ақымбет сонда шығарған екен.
м Ь, •
/ /
МУЎСА ҲӘМ

(РМуўса бала бир тойда саз шертип, қосық;
РРы:
- Сазы бар екен дә, әттец, сөзи жоқ екен, Буны қулағы шалған Муўса намысланын, «қалай да сөз үйренбесем болмас» деген қарарға келеди. Ол
дуўтарды Пирлепес қасқа деген атақлы сазендеден үйренген екен. Ал Пирлепес қасқа Жийен жыраўдыц
заманласы, теци-тайы жоқ сазенде киси болыпты. Ол бнр жола қара үйде дуўтар шертип отырғанда сазды сулыў шерткени соншелли, бир бүлбүл шацарақтан пәлпеллеп ушып келип, дуўтардыц қулағына
қоныптымыш, деген әпсана тараған. Мине, жас Муўса сол Пирлепес қасқаныц барлықсазларын үйренеди.
Енди оған сөзди ким үйретеди?
- Ақымбет бақсыға бар, - деп ақыл береди жасүлкенлер.
Муўса Шорахан әтирапында, Аққамыс деген жердеги қарақалпақлардан еди. Ол енди кемешилерге
қосылып салдаўтартып, Шымбайға келеди.
Ақымбет Шымбай қаласыныц арқасында Бақанлы деген жерде турады екен. Ол аты қарақалпаққа
белгили бақсы болып, гүрлеп турған ўақты еди. Тегинликте жол болсын сорамайтуғынын билген Муўса
Ақымбеттиц үлкен ҳаялыныц есигине барып хызмет қылады да, көп узамай ҳаялға жағына баслайды. Ол
ҳаялдан Ақымбеттиц перзенти жоқ еди. Сонлықтан бәйбише жас Муўсаны өзине қыяметлик бала етип
алады ҳәм Ақымбеттиц алдына апарады.
- Ақымбет, мына бала Шораханнан сени излеп келип, хызметицди ислеп жүргенине мине үш ай болды. Сен неге оннан жол болсын сорамайсац? - дейди ҳаялы баланы күйеўине таныстырып болып, ҳәм енди оны шәкирт етип алыўын өтинеди.
Буннан кейнн Ақымбет балаға минислигине бир ғунан, шертиўине бир гөнетоз дуўтар берип.
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шәкиртлерине қосады. Бирақ кеўил аўдармайды. Қай жерге барса, Муўса Ақымбеттиқ ҳәм шәкиртлериниқ
атларын жайғастырады, хызметин ислейди, кеште атлардьщ арасында шыбынға таланып, қыста суўыққа
тоқып жатады. Сөйтип ол белгили атқосшы балаға айналады. Ал басқа шәкиртлери болса оныц үстинен
күлип:
- «Майға жарысып өкне де қалқады» дегендей, сеи де бақсы болғық келеди-аў. Сеннен оцлы атқосшы
да шықпайды. - деп күлиседи \әм Муўсаныц басынан тәкибай алып, азап беретуғын болады.
Бирақ Муўса азаптьщ бәрнне көнеди. Ол тойларда атларды бағып, шыбынға таланып жатып,
Ақымбеттиц айтқан дәстан ҳәм қосықларын еситип үйрене береди. Сөйтип ол Ақымбетке бес жыл шәкирт
болады. Ақымбет оған тек соцғы жыллары ғана кеўил аўдарып, өз алдына айтқызып тьщлаған ҳәм оньщ
әжайып хош ҳаўаз сазенде екенин мойынлаған.
Бир күнлери Ақымбет Қаратаўдыц аржақ-бержагынан мийман алып, үлкен той береди ҳәм
мийманлардыц алдына келип:
- Ағайинлер, мен енди қартайдым. Бирақ изимде алты шэкиртим бар. Оларды усы жерде сыннан
отксриўимиз керек, - деп, шәкиртлерди сынға сала баслайды. Еқ қыйын төрт наманы сайлап алып, оларДы \әр шәкиртине гезекпе-гезек айтқызып шығады. Сонда Ақымбет ҳор шәкиртин ҳәр жерге бөлип атырып, Муўсаға:
- Муўса, мен сени ҳеш жерге де бөле алмайман. Өрисинди шеклеўге ҳақым жоқ. Өйткени сен меннен
Де аткнР ^ақсы болыи жетилистин. Соньщ ушын төрт тәрепиц бирдей қубла. Сен пүткил Қара ағашқа ҳәм
сөзицди, ҳам сазыцды жүргизесен, - деп пәтия береди.
Сөйтип, ат баққыш шәкирт бала биринши рет данқлы өмир босағасын усылай атлаған екен.
ШЫЦҚОБЫЗ
(Р-1242, №183023)
Шымбай бетте жасайтуғын қарақалнақтьщ мүйтен урыўынан шыққан, қолы өнерли Арыўхан деген
Қыз болған екен. Ол жүдә нагыслаи қур тоқыйды скен. Бир күни кешке дейнн қур тоқып. шаршаи, бир
нэрселерди ойлап отырғанда қурдьщ жиилерин ўақты-ўақты кесип таярлайтуғын иышағы жерге түсип
кетипти. Қараса. нсшше жыллардан бери иайдаланған полат нышағыньщ сабы түсип қалған. Төмен
түсип баратырып жипке тийип кетип «дьщ» етип, жағымлы бир сес шығады. Қыз дәрриў пышағын алып,
қызықсынып қарайды. Қараса, пышақтьщ сап жағы биздиц ушындай жиқишке, бирақ биздей жумыры
емес, қыяқтай жуқа екен. Бармағы менен азмаз қайыстырын аўанына жиберип қалса, оннан жалақ сес
шығады. Шаршап отырған қыз соннан жағымталлы сес шыққанына қуўанып, ҳәр қыйлы етип шертип
ҳэлекленип отырады. Ақырында оньщ астына гилт қойып, ернине апарып, кесесине тутып, еки тистиц
арасын пышақтьщ қырындай ашып. пышанггьщ жацағы жицишке сабын аўыздьщ ишине қарай шертип
қараса, полат ушыныц сести бурынғыдан гөре жақсырақ ҳэм ашығырақ шыға баслайды. Ҳәтте, намаға да
келгендей болған. Ол полаттағы бундай қәсийетти сезип, ол ўақыттағы Шымбайдыц шебер темиршилеринен есапланған, қарақалпақтыц мәнжиўли деген тийресннен шыққан Шамуратуста дегенге барады.
Арыўхан Шамурат устаға болған ҳәдийсени бир-бир баян қылады. Зейинли ҳәм шебер Шамурат уста
мәселени ацлаи, қыздыц айтқанларын иске асырыўға тыр!.|сады. Нэтийжеде сол Шамурат уста бир саз
әспабын соққан, оныц атын шыцқобыз деген. Қыздыц шыцқобызыныц тили пышағыныц сап жағы
болғанлықтан, оныц бас жағы иышақ болып қала берген. Өйткени ол қур тоқып отырғанда сол пышақ
пенен жип ҳэм қурды кескен. Ериккенде дем алып, пышақтыц сап жағындағы шыцқобызды шертетуғын
болған.
«Нир қыз сондай қобыз соқтырыпты» деген хабарды сол замандағы той-мерекелерде жаца көзге
түскен, дуўтарға нама қоса алатуғын, қосық айтып жүрген қоцыратлы, қазаяқлы урыўынан Турымбет
қызы Зийбагүл деген хош ҳаўаз қыз еситип келип, Арыўханныц шертип отырғанына қарап тац қалыпты.
Зийбагүл Шамурат устаға барып:
- Қур тоқыўшы қыздыц қобызындай қобыз соғып бер, ҳақыцды беремен, бирақ қобызыц пышақсыз
болсын, - деп қасында отырып алыпты.
Шамурат уста:
- Ҳәзир қолым тиймейди, ертец кел, - деседе.Зийбагүлдиц өзи қобызға сондай ышқыпаз болғанлықтан,
устаныц қасынан шықпаған. Бойлы-сынлы, хош ҳаўаз қыз устаныц алдында өтиниш етип, «жан аға» деп
тур»ан соц, Шамурат уста:
- Нэзерицди қайтармайын, бир буйымыц түсип келе қойыпсац. Соғып берейин, бирақ көрикти өзиц
басасац, - дейди.
- Қыз баланыц араласатуғын иси емес еди ғой, ол қалай болар екен? -депти Зийбагүл.
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Уста Шамураттыц ози де сол жумысқа Зийбагулди ылайық көрмей отырған еди.
- Саған бул жумысты ислетпес едим, көрик басатугын шакиртнмди бир жаққа жумсап едим. - дейди.
Жумысым тезирек питсин деп, Зийбагул устаньщ көригин басыўга ыразы болыпты. Қәйтсин ақыры,
шыцқобылга ықласы кеткен Зийбагул темиршиниц көригин басып, шыцқобызды ози айтқандай етип
дузеттирип алыпты.
Шьщқобыздьщ атын шығарған, оны саз әсбабы етип қатарға қосқан сол шебер қуршы қыз Арыўхан менен қоцыратлы қыз Зийбагүл екен.
Той-мерекелерде Зийбагүл сазенде сыпатында шақырылып, дуўтар шертетуғын бақсы менен қатар
Зийбагүл де тыцлаўшыларға шьщқобыз шертип.тамаша береди скен. Зийбагүл қарақалпақтыц көпшилик
намаларын шерте билген. «Әтшөк», «Жетим қыздыц зары», «Қара жорға» деген намаларды да шыцқобыз
бенен атқарады екен. Той-мерекелерде Зийбагүлге тойхана сыйлықты дуўтар шерткен бақсылардан кем
бермеген. Айырым жағдайларда ҳаял-қызлар ер бақсылардан гөре Зийбагүлди көбирек тыцлап. бақсы
келген тойға халық әсиресе ҳаял-қызлар көбирек келетугын болады. Ҳаяллар емнн-еркин отырып. соныц
намасын тыцлайды екен.
Той-мерекелерге барса, Зийбагүл шыцқобызы менен дуўтарын алып барады екен. Тыцлаўшылардыц
талабы бойынша ҳәм дуўтар, ҳәм шыцқобыз шерткен. қосық та айтқан. Өзи таза намалар шығарған.
Ҳәзирги «Шымбай намасы» деп аталып жүрген нама да сол Зийбагүлдиц шығарган намаларыныц бири
усайды.
Шамурат устадан шыцқобыздыц согылыўын үйренемиз деи Хожелиден. Қоцыраттан ҳәм басқа жерлерден, қалалардан жас темирши усталар келген. Шыцқобыа соғыўды үйренип, өз елиндеги ҳәўескер
қыэларга шыцқобыз сатып таратқан.
БАЙНИЯЗ БАҚСЫНЬЩ НАМАСЫ
(Р-173. № 50409)

Заманында Байниязбақсыныцалдынаадамтүспеген.Ькиадамныцдаўысынжалгагандада Байнияздыц
даўысына шақ келмеген.
Бир күни Байнняз бақсыныц намасын айтаман деген бир бақсыны қара үйге жатқарып уйқылатып.
бир қыз бетнн желпип отырады. Үйдиц догерегине де суў серпиледи.
Сол күни Байнияз бақсы бир жақтан атлы киятыр екен. Жацағы қыз атлы киятырған Байнинз бақсыны
танымай:
- Атыцды арманырақтан айда, бул үйде Байнияз бақсыныц намасын айтаман деген бақсы уйқылап
атыр, - дейди.
Байнияз буныц менен иси болмай, аўылдыц шетирегиндеги бир гедей гаррыныц үйине барып түсип
қонақ болады.
Гарры Байнияз бақсыныц атына жем берип турып. қолы дуўтарға тийип кетип, «дыцц» етнп кетеди.
Байниязға барып:
- Дуўтарыц бар екен, дуўтар шерте аласац ба? - деп сорайды.
- Азы-кем, - дейди Байнинз бақсы.
- Онда бир-еки нама шергип бер, - деп ғарры жалынып қоймаған соц, шертип еди, ғаррыныц көзинен
жаслары ериксиз шығады. Гаррыныц өтиниши менен бир-еки аўыз қосықайтып еди, кем-кем сол күнги
тойда отырған адамлар еситип, халықжыйнала баслайды. Келгенлср Байниязға:
- Тойханада бир-екн аўыз айтып бериц, - деп, Байниязды қоярда-қоймай бақсы айтылып атырган жерге апарады.
Сөйтип Ьайнияз бнр нама, бағанағы Байнинз бақсыныц намасын айтады деген бақсы бир нама айта
баслайды. Байнияз бақсы қызыцқырап:
- Ҳә, яранлар, мусырманлар,
Жаман күнлер өтип кетти, - деген намасын айтып болыўдан анаў бақсыны биротала тоқтатады. Аздан кейин жацағы бақсы шығып, тойдан кетип қалады. Қыза-қыза терлеген ўақта сол аўылдыц бир
кэтқудасыныц қызы Байнияз бақсыга бир кесе шай әкелип береди. Бийҳуш болған ол қыз бақсыныц терлеген терин жипек орамал менен сыйырады. Отырған жигитлердиц арасында биреўлери:
- Бақсыныц бетинен сүйип алды, - деген. және биреўлери:
- Бақсыныц бетнндеги терин сыиырды, - деп, өз-ара сыпсыц басланады. Буны көрип шыдай алмаған
қыздыц ағалары тойда шаўқым көтерип. мерекени бузады.
Тағы бир күни хан үлкен той берип, бақсылардыц бәрин жыйдырады. Булардыц ишинде Сүйеў ҳэм
Байнняз бақсылар да болады. Көп бақсылардыц ишинен Сүйеў ҳәм Байнияз бақсылар айрықша көзге илиwww.ziyouz.com kutubxonasi
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неди. Дараланын шыққан усы еки бақсынын қайсысынық басым екснлигин белгилеў пайыты келеди ҳәм
бас байрақты кимге бериў кереклигин анықлаў керек болады. Сонда хан ҳәзирет түркменниц Өкил деген уллы адамына булардьщ қайсысы бәлент бақсы екенлигин айырып, инәм бериўди тапсырады. Окил
екинши бир сазды ҳәм наманы айттырып кимниц басым екенлигин айырыў ушын бир адамға тапсырады. Ол адам, Суйеў бақсы түркмен миллетинен болғанлықтан, биринши гезекти Сүйеў бақсыға береди ҳәм
байрақты да соған бернўге нийетленеди. Ол Сүйеўге барып:
- Гөруғлыны доцыз қамаған жеринен айт, - деп усынады.
Сүйеў:
- Ол иаманы билмеймен ғо, - дейди.
Оннан соц усы наманы Байниязға да усынады. Байнияз, усы қалай болар екен деп, Гөруғлыныц бир
урыста жецилип киягырғанда Сапар көсениц «бүгин урыс тамам болды» деп айтқан қосығын айтады
да, қайырмасында «Гөруғлыны доцыз қамап, дағлар гүмбир-гүмбнрледи, суўлар шүмбир-шамбырлады»
деп наманы жақсы атқарып шығады. Сонда түркменлер: «Әмма галпағыц бақшысы айтқыш екен» деп,
сыйлықты Байниязга алып береди.
ОРЫНБАЙ БАҚСЫНЫЦ ОН ТӨРТ ПЕРДЕСИ
(Р-46, №50412)
Бир күни Жацабай бақсы бир жумыслары менен Орынбай бақсыныц үйине барып қалыпты. Ол
Орынбайдыц үйинде отырып, керегеде илдириўли турған дуўтарға көзи түсип, оған он төрт перде
тартылғанын көрип қалыпты. Сонда ол ҳайран болып. Орынбай бақсыға:
- Мына перделердиц кереги жоқ ғой? Ямаса мәзи байлап қойыпсыз ба? - деп дуўтарды алыпты.
Сонда Орынбай оған:
- Қәне, Жацабай аға, қайсы перделер керек емес. Ксрек емес дегенлерицизди қыйып таслайын, -депти.
Жацабай оган бир-еки иердсни көрсетипти. Сонда Орынбай ол көрсеткен перделерге қарап:
- Биринши көрсеткенициз «Айжамал» иердеси, мынаўсы «Налыш» пердеси, ал мынаўсында «Адыцнан»,
«Мухаллестиц» төрт түри шертиледи. Булардыц арасында керек емес пердениц өзи жоқ, - депти.
ҚУТЫМ БАҚСЫ ҲӘМ ОНЬЩ ШӘКИРТИ ОРЫНБАЙ БАҚСЫ
(Р-46, №50412)
Орынбай бақсы устазы Қутымнан саз ҳәм соз үйренип, он еки-он үш жасларынан баслап дуўтар шертип
айта баслаған, әўеле халықаўзындағы қосықлардан айтып, соцынан мацгытлы Сүйеўбақсыныц шәкирти
Атажан гөрден ҳәм Әмет бақсыдан үйренген.
Қутымнан бнреўлер:
\
—
- Еки шакирт таярлап шығардыцыз. Қәнс, буныц қайсысы бақсы? - деп сорапты.
Сонда Қутым:
- Орынбайдан әзиндей болып шокирт қалмайды. Жацабай бақсы болмайды, - депти.
Қутым өз дәўиринде ханныц сазендеси менен саз шертисип жарысып, оны жецген. Ол «Шырўаны
қәтер», «Сәлки ширўан», «Молла Ермаш», «Нәйлермен», «Мыц түмен», «Дәс нама», «Ешбай», «Көр қыз»,
«Налыш»лардыц түр-түри. «Қоша дәс», «Қошым палўан» намаларын аса шеберлик пенен шерткен. Ол усы
намаларды көркейтиўушын ҳәр наманыц изинде сайқалын берип, наманы байытқан.
Адамлардыц айтыўына карағанда, ол:
- Жигирма жыл бақсышылық еттим. Соныц он жылын халықтыц ортасында қорқпай еркин айзтым.
Аржағындағы он жылда излениў менен бақсыларға жалтақлап жүрдим, - деген екен.
Бақсы «Гөруғлы»дан: «Әреп Райхан», «Бәзирген», «Қырмандәли». «Әўез үйленген», «Ботакөз айым»
бөлимлернн, «Юсуп-Ахмед», «Ҳүрлиқа-Ҳәмнра», «Ашық Гәрип» дәстанларын айтқан, «Ранайли», «Ирани»,
«Салтық», «Қоша дос», «Қошым палўан», «Ширўани қәтер», «Молла Ерман», «Ылғал», «Нәйлермен», «Налыш», «Алақайыс». «Көр қыз». «Дәрдиц иси» намаларын шерткен.
Орынбай бақсы да шеберликте Қутымнан қалыспаған. Оныц жолы да устазына уқсас. Орынбай да
Мацғытта ханныц сазендеси Сабыр гүрек пенен саз шертисип жарысқан. Ганийбай деген жигит Сабыр
гүректен:
- Кнм менен саз шертистиниз, кимлер шебер бақсы? - ден сорапты.
Сонда Сабыр гүрек:
- Коп адамлар менен жарыстым. Бирақ қоцыратлы Орынбай дегеннц жүдә шебер сазенде екен, - деп,
Орынбайға жоқары баҳа берген.
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Бир сапары Ақтөбеде үш жуз бақсыныц жыйынында басқарыўшылар бақсыларға «жетпис перде байлап шертин!» депти.
Қеш ким шерте алмаған. Сонда Орынбай бақсы басқарыўшыларға:
- Керек пердемди таўып шерте берсем бола ма? - депти.
Сөйтип Орынбай жетпнс пердени кәмине келтирип шертип берип, хәммени тан қалдыр»*ан.
Бир күни Орынбай Гөнеге Дәўлетбай ғиржекшн менен бир түркмсннин тойына барған. Булар қуры
қонақ болып барғаны ушын. қасына дуўтары менен гиржегин алып бармаған екен.
Олардыц ким екенин билиўден, адамлар «Бизлерге Орынбай саз шалып берсин» дсп өтиниш етип
қоймапты. Бақсы сонда:
- Мейлн, ықласыныз жерде қалмасын. Дуўтар менен ғиржек алдырып береғойын. - депти.
Соннан Орынбай бақсы дәслеп «Нама басы»ны, изинен «Жекке дәс», «Мухаллес» ти атқарған қусайды.
Сонда түркменлер оған:
- Ҳәй, қаралпақ, дәстаннан биләжәгин бармы? - депти.
- «Юсуп Ахмед»ти айтаман, - депти Орынбай бақсы.
- Әй, туўған әксниен айланайын, айт, - депти олар.
Сол күни Орынбай танатқанша. соннан түске шекем, оннан кешке шекем саз шертип, дәстан атқарған.
Келген мийманларға палаў тартқанда олар бақсынын алдынан кете алмай, «жемеймиз» десипти. Палўан
тутыс пенен ат шабыс, ылақ ойын да жайында қалган. Ақырында той ийеси менен мереке басқарганлар
Орынбайға:
- Қоя ғой, шырағым, өзи сенин билмегенин жоқ екен, - десипти.
Сол тойдан Орынбай бақсы ғалы қоржыннын еки жағын сарпайға толтырып қайтқан екен.
АРЗЫ БАҚСЫ
(Р-450, №176393)
Ақымбет деген бақсы он төрт урыўда болған екен. 0*ан жизия береди екен. Буньщ мәниси: ким оны
айттырса, он тилла пул, бес қадақ набат, жарты қадақ көк шай, бир жипек шапан берген. Буған қүдирети
келмесе, ҳеш ким айттыра алмайды екен.
Қоныратлыда Абылгазы ийшаннынжийени Арзы билимли молла екен. Буны илим көтерип, мешиттен
шығып кеткен ўақытларында қыз-жнгитлер арасына барып, қысса китапларды оқып, қосықайтып отырады екен. Буларды көрип жүрген бир киси:
- Тақсыр ийшанымыз, сизин жийениниз молла Арзы қыз-жигитлердин ортасында бирдейине қосық
айтын отырады, - дейди.
Ийшан буны анлып бир күни барса, оньщ киятырғанын сезип, жигит-қызлардьщ ортасында китабий
мәселелерди айтып отырғанын көреди. Ийшан жанағы кисинин айтқаны жалған екен деп, кетип қалады.
Бир күнлери мешитке пүткиллей бармай, Арзы бақсы, Арзы бақсы аганып өте шығады.
Арзыда енди Ақымбетти бир көрсем деген қыял пайда болады. Ақымбетти излеп талап етип кетеди.
Бир күни Ораз аталық келин түсирип, үлкен той берейин деп атыр деген дабарасын еситип, соған кетеди. Барса, тамамы бақсы-жыраўлар жыйналган екен. Бул бақсылардьщ басшысы Ақымбет екен. Арзы
бармастан бурын-ақ бақсыларды ҳәр үйде отырған жигитлердин үстине бөлистирип болған екен. Арзы
да бақсыман деп кирип барады.
Ақымбет бақсы Арзыны кемпирлердиц үстине алып барады. Арзы шай ишип, бес-алты аўыз кемпирлерге қосық айтып берип, Арзы аталықтьщ үстине келсди. Бул жерде Ақымбет бақсы айтып отыр екен.
Арзы «ассалаўма-әлейкум» деп кирип келип, есикте отырады. Арзы аталық:
- Балам, сен өзинди бекиткен жерде отырып мәс қылсан. байрагынды алар един, - дейди Арзы моллаға.
- Бул Ақымбет деген хан бақсысы, буньщ менен ай гысып қаларсац. - дейди.
Сонда Арзы:
- Мен аржақтан талабан болып киятырман, рейим етсец қәйтеди, ата, - дейди.
- Балам, жассан ғой, майырылып қаларсан, - деп және айтады ол.
Сонда Арзы:
- Рухсат еТсеқ. ен болмаса саз шертисип көрсем еди, аға, - дейди.
Турымбнй қулағын салып тықлап отыр екен:
- Ол баланы қыстай берме, бир дизе орын берейик, шамасын көрсин, - дейди,
Бийлер торге шығарыўға рухсат етип, ашшы салып бир шайнек кок шай әкелдиреди. Бала шайға мақул
қанып алғаннан сон Арзы аталық:
- Бир дәс мухаммес шертип бер, - дейди.
www.ziyouz.com kutubxonasi

89

Бала шертипти. Бул Арзы аталыққа унап қалады. Және ол:
- Қәне, балам, бир мухаллес айт, - дейди.
Сол ўақытта Арзы достандагы Қәзирети Әлий менен баба Рәўшанныц сөйлесип турған жерииен
атқарып береди.
Сонда Арзы аталық:
- Балам, молламысан? - дейди.
- Молла емес, мийманман, - дейди Арзы.
Соннан соц Ақымбет пенен айтысқа түседи. Ақымбетти күнде еситип қалган және күндеги үйреншикли
қосықлар болған соқ, баланық сөзлери тәсирли қәм жағымлы шыгады. Ақымбетке, сен қояғой, дейди. Бала соннан күн шыққанша айтады. Бир ўақытта бийлер:
- Мухаммес пенен отыра бериппиз, бизлерге бир ертек айтып бермейсеқ бе? - депти.
Бала сонда Ашық Айдын пирден айтыпты. Өмирде бийлердиц еситпеген сөзи, қулағына жүдә унап
қалыпты. Сөйтип ҳәмме қайран қалып, рахметин жаўдырыпты. Байрағына бир қара қасқа жорға жипекшежонасы менен, ер-турманы менен, қос бастыргысы менен, көйлек-дамбал, жипек шапан берипти. Бул
Арзыаталықтыц Ақымбетке қойған бас байрағы екен. Сол күннен баслап Ақымбет бақсы дуўтар услаўды
таслап, Арзыға пәтиясын берипти.
АРЗЫ МЕНЕН ДОСЫМ
(Р-450, № 176393)

Қыятта Досым бақсы деген болған. Дуўтарынық тары арбаньщ тартыў арқанындай, қолларыньщ
саўсагытемир жабаньщ сабындай екен. Жүда күшли адам болған.
Өзи түркменлердиц ишинде отырып. оларға унағанлықтан, қарақалпақларга бермеген.
Бир күни Арзы усы Досым бақсыньщ хабарын еситнп излеп барады. Сол ўақытта Арзы жигирма үш жасында екен дә, ал Досым алпыс жасында екен. Қонақ болып сорасады. Арзы қыятпан деген. Сонда Досым:
- Ойбай, шырағым, қыят болсан ағайин екенсен, - деп, жақсы күтеди.
Арзы өзиниц бақсышылық ететуғынын айтыпты. Сонда Досым:
-Түркнен тутас айттырмай, қэлеген жеринен бөлнп айттыра береди. Сен оларға жарасац болғаны ғой,
балам, - депти.
Екеўи бир тойда «Юсун-Ахмет»тен айтысыпты. Сонда Арзыныц сазы да, сөзи де Досымнан өтнп
шығыпты. Досым Арзыны жақсы сыйлап. сарпайлаи қайтарыпты.
ТӨРТ ШӘКИРТТИЦ КӘРИЯТЫ
(Р-1296, № 183776)

Бухара медреселериниц биринде үш-төрт күн даўамында оқыў тоқтап қалыпты. Себеби медресениц
мудәрриси ушты-күйди жоқ болып кеткен екен. Бул хабар Бухара әмирине шекем барып жетипти.
Әмир «Кимде-ким мударристи көрсе, тиккелей патшаныц сарайына алып келсин!» деп буйрық
шығарыпты.
Төртинши күни ҳәмелдарлар мударристи Әмирдиц сарайына сүйрелеклеп алып келди.
Сонда әмир оған:
- Дамла, төрт күннен берли медреседе сабақты тоқтатып, өзициз қай жаққа қацғырып кеттициз? - деп
сорапты.
Сонда устаз әмирге:
- Бируллы халықтыц тортуллы перзентин шығарып салып қайттым, - деп жуўап берди мударрис.
- Ол қандай уллы халық? - депти әмир ҳайран болып.
- Уллы қарақалпақ халқыныц төрт уллы алымын, - депти мударрис.
Сонда әмир ашыўы келип оган:
- Еле тарийхта санға илинбей жүрген көшпели қәўнмниц келгиндилерин оқытқаныц аздай, оларды
бунша ҳүрметлеп, көкке котергенициз не? - депти.
Сонда ол:
- Уллы дәрежели әмиримиз! Уллылық халықтыц санына қарамайды. Мениц бул шәкиртлеримде мийнетсүйгишлик, кишинейиллик.сабырлылық,туўры сөзликсыяқлы пазыйлетлер бисярекен. Оларусы пазыйлетлери мснен устазыныц барлық ақыл ҳәм илимин ийелепти. Қәтте олар еле мен оқый алмаған китапларды, мен билмейтуғын илим ҳәм ҳикметлерди оқып үйренипти. Мен оларға барлық билимлеримди
берип, өзим қуры алақан қалып баратыр екенмен. Сонлықтан олар менен үш күн жолдас болып сөйлесип,
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әдеўир тәлим алып қайттым. Енди сол қарақалпақлардан үйренип келген илимимди медиресениц талабаларына үйретежақпан, - деп жуўап бердн мударрис.
Бул төрт алымнын бири - Әжинияз шайырдын устазы Елмурат ахун, екиншиси - Курбаназар ахун,
үшиншиси - Бесим ийшанлар екен деседи.
БӘРИ ДЕ ЖАСЫНДА ШАППАТ УРМАҒАННЫН КЕСИРИНКН
(Р-1296, N»183776}
Мақтымқулы шайыр болып жетилгеннен кейин патша, бек. бай, ҳәмелдарлардыц иллетлерин сынға
ала берипти.
Күнлерден бир куни сол елаттыц бир үлкен ҳәмелдары Дәўлетмәммед Азадыйға:
- Баланыз не ушын ҳаркимнин зейнине тийе береди? - депти.
Сонда Азадый:
- Балаға ўақтында таяқта керек екен. Жазалаў ҳәм тәрбнянын бир түри екен. Егинге керекли төгин,
суў берилип турса, ол жақсы өседи. Оньщ зейнин ҳеш қайтармаған едим. Натийжеде балам ер минез болып өсти. Бәри де жаста балаға шаппат урмағанымньщ кесиринен болды, - депти.
АТА ДЕГЕНГЕ НЕГЕ АШЫЎЛАНАСАН?
(Р-1296, №183776)
Мақтымқулы ҳэр мезгилге бир мәртебе «ата» деп айтып қоя береди екен. Атасы себебин сораса, ол дым
үндемейди екен. Бир күни Дәўлетмәмед Азадый:
- Ҳә, жағы қарысқыр, неге «ата» деп қақсай бересец? - деп улына бақырған екен, Мақтымқулы сонда:
- Ата, сиз «алла» деп күнине мьщ мәртебе сыйынғанда, мениц ҳәр мезгнлде бир рет «ата» дегениме неге ашыўланасац? - деп жуўап қай гарады.
Дәўлетмәмед Азадый тек өз халқына емес, басқа халық;шрға да көсем болып отырған адам болса да,
«мени Аллага неге тецгересен?» деп улына ашыўланып, оған: «Сениц сазлерин китап болып басылмасын.
Тек бақсылардьщ дуўтарында ғана айтылсын» деп терис пәтия бериптн.
БЕРДАҚ ШАЙЫР МЕНЕН ӘЖИНИЯЗ ШАЙЫРДЬЩ АЙТЫСЫ
(Р-1242, № 183023)
Бир күни Ерназар аталық, Әдил аталық деген өз заманыныц көзге коринген адамлары Шымбайда
Дәўлет пушықтыц үйинде отыр екен. Булардыц үстинде Бердақ та бар екен. Сол жсрде отырганлардыц
биреўи қалаға Әжинняз ахунныц келгенлигин айтады. Отыр»ан аталықлар буны еситии:
- Бул еки шайырды айтыстырып, тамашасын көрейик, - десип, бир адамды Әжиниизды мирот етиўге
жибериптн.
Жиберген адамы көп узамай сол жерге Әжинияз ахунды алып келеди. Әжинияз келгенлер менен
аманлықсорасып болып:
- Бүгин Шымбайға базарлап келип едим, сизлер шақырып атыр деген соц келип турғаным, - депти.
Сонда аталықлар:
- Сиз атыцыз көп жерлерге тараған белгилн адамсыз. Сизди Бердақ шайыр менен таныстырып, тамаша көрейик деп шақыртып едик, - дейди.
- Бердақ шайырды мен де еситетуғын едим. Усы отырғанныц ишинде қайсысы Бердақ бааа? - деи сорапты Әжинияз.
- Мине мынаў отырган бала, - деп, олар Бердақ шайырды көрсетеди.
Әжинияз Бердаққа қараса, бала айтысыуға жүдә қумар болып отырған екен. Сонда Әжинияз ахун
Бердаққа қарап турып:
- Қәне, аталықлардыц бул сөзине не дейсец? Айтысағойсақпекен? - ден сорайды.
- Жақсы ага, бир майдан тамаша берейик, - депти Бердақ.
Сол ўақытга Эжинияз ахун турып:
- Қой, иним, булар еки ийт таластырып тамашасына қарағандай етежақ бизлерди, - дейди.
Бердақсөз мэнисинетүсиннп, дым үндемепти.
Сөйтип Әжинияз орнынан турып:
- Ал енди, аталықлар, жумысларыцыз питсе, бизлер қайтамыз, - деп кетип қалыпты.
Әжинияз елине барғаннаы кейин ҳаялыныц ағасы молла Ибадулла деген киси:
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- Неге Бердақ пенен айтыспадыц? - дсп сорайды.
Сонда Әжинияз:
- Егер де мен айтысып араб-парсы сөзлери менен араластырып қосық шыгарғанымда, ол түсинбей
қалады. Соньщушын мен оны қысындырмайын деген ой менен айтыспадым, - деп жууап берипти.
БЕРДАҚ ШАЙЫРДЬЩ СУЎПЫ БОЛЫЎЫ
(Р-89, N»37436}
Бердақ бираз қартайған шағында Қарақум ҳазиретке барып оған суўпы болған екен. Бир күни ол
ҳәзиреттиқ қолын алыўға келгенде, сал сүрнигип кетип жығылыпты. Сонда шайыр қарап турыўдьщ есабын таппай:
- Суўпы болғанлар мәрт екен,
Болмағанлар нәмәрт екен,
Ғаррылық жаман дәрт екен,
Устуханым ағыр келди, деп, дәррнў суўырып салып қосық шығарған екен.
Соннан сон ҳәзирет оған:
- Ҳә, бәрекелла, шайыршылықта ҳеш кимнен кем болмассац, - деген екен.
ҲҮРЛИМАННЫЦ ТАҚЫЯСЫ
(Р-1242, №183023}
Бердақ шайыр бир күнлери үйине ғәрежети менен қоса базардан тоғыз тақыя сатып алады. Үйине
қайтып кинтырыи жолда бир танысыныц үйинде қонады. Азанда баяғы тақыяны тексерип қараса, тақыя
тоғыз смес. он тақыя болып шығады. Буны көрип Бердақ ҳайран болады. Тақыя қызлар ушын тигилгеи
ҳәм оғада сулыў екен. Бул зыят тақыяныц бир қәсийети бар шыгар деп, оны балаларына да, қызларына
да бермсй жасырып қояды. Себёби, бул қәсийетли тақыяны балам я қызым кийсе, бақсы болып кетер,
бақсышылықтыц өзи аўыр жод. ол жолга балаларым гириптар болмай-ақ қойсын деген ойда болады.
Бердақ қартайып. төсек тартып жлтэды. Бердақжатқанда баягы тақыяны копшигиниц астына қойын
жатады екен. Буны Бердақтыц қызы Ҳүрлиман сезип, бир күни атасы уйқылап атырғанда урлап алып басына кийип, тойға барады. Тойға барса, қыз өзинен өзи қосық айтқысы келип, өзинде бақсышылықсезим
пайда болады. Буны әкеси еситип, қызына:
- Балам, сен бул тақыяны кийме, - деп нәсият береди. Бирақ Бердақ өлгеннен кейин бул тақыя
Хүрлиманныц қолында қалады. Арадан көп ўақыт өтпей Ҳүрлиман турмысқа шыгады. Күйеўге
шыққаннан кейин алты күн отип, ол исип аўырады. Сол аўырып жатырғанында әкеси түсине енеди.
Түсинде Ҳүрлиманга:
- Балам, әке жолын қуўып, пәтия ал, - дейди.
Олдәслеп шырайын жургқа корсетпей қосықайтып, биреўге дуўтар шерттиреди. Соцуялғанды қойып,
«Гүл-Бүлбүлди>* шертеди ҳәм айтады. Усыннан баслап Ҳүрлиман бақсышылық жолына түскен екен дейДИ.
\үг5
\ ү
#
\\
МУРА71Ы-ШЕР ҲӘМ СУЛТДН СҮЙИН ТУЎРАЛЫ СӨЗ
(Р-1242, №183023)
Султан Сүйин патша қайда жүрседеөзиницақыллыҳәм дилўарўәзири болған Муралы-Шерди қасынан
қалдырмайтуғын еди.
Ўәзир Муралы-Шер ақылға жетик, тилге жүйрик адам болды. Патша ол ўәзиры мснен сөйлесиўди де
қыдырыўды да жақсы көрди. Ал Муралы-Шер патшаға тар кешиў, тайғақжерлсрде өзиниц ақыл нуры менен жол таўып берип жүретуғын еди. Сонлықтан Муралы-Шерди патша жақсы көреди, ал басқа ўәзирлер
жек көреди.
Бнр күни олар екеўи нөкерлери менен ел аралап жүрсе, бир қалада ажайып бир сулыў қызды патшаныц
көзи шалып қалды. Патша Муралы-Шерге сол қыздыц ким ҳәм қайдан екенин тез хабарлаўды буйырыиты.
Ал бул қыз ҳақыйқатында Муралы-Шердиц кеўил татыў қызы болып, «енди қосылысамыз» дсп жүрген гези екен. Сонда да ол патшаныц тилин қэйтарыўды ылайық көрмей, қыздыц үйине ат шаўып барады да,
көп узамай қайтып келип, оныц усы жерде бир саўдагердиц қызы екенлигин айтады.
Султан Сүйин сарайға келгеннен кейин тилла жамнан шарап ишип отырып Муралы-Шерге:
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- Достым, сен билесец бе? Мен кешеги саўдагердин қызына ашық болып қалған усайман. Соны сорап
барып кел, - деп сыбырлайды.
Муралы-Шердин басынан қуйылған суў аяғынан шыққандай болады. Бирақол сыр бермейди. Лтланып
кетеди де, сылбырап қыздьщ үйине келеди.
- Саған патша ашық болып қалыпты. Қәне, кийин тез, - дейди ол қызға.
Қыз оған исенбей бираз турады да, анығын билгеннен кейин қатты ашыўланады ҳәм:
- Өлсем де бармайман, мен тек сизди сүйген едим, еле де солай болады, - деп турып алады.
- Ашықболғаны ырас, бирақмен саған «қәне, кийин, патшаға барасац»деп жортага сынаўушын айтып
едим. Мен сени патшаға апармайман, өзим де бармайман, не көрсек, бирге көрермиз, - деди ўәзир.
Қыз аўыр ойланып жүре береди. Ол өзиниқ сүйикли адамына үлкен қәўип туўғанын, өзине жақсы
болмайтуғынын, ал Султан Сүйинниц шарапқа мәсиргенде ҳәр қандай бузақылықтан да қайтпайтуғынын
жақсы түсинеди. Сойтип ол Муралы-Шерге былай дейди:
- Сиз сарайға қайта берициз. Қыз қылмайды, «келип узатып әкетпесе, мен ийт емеспен ғой, әйтеўир
биреўге ерип кете беретуғын» деп айтты деқиз. Оннан кейин ези келер, аржағына жуўапты озим табарман, - деди.
Муралы-Шер жуўабын патшага келип айтты да, сол күннен баслап үйинен шықпай жатып қалды. Патша ертецине күндиз ҳешкимге билдирмей атланып кетип, жолаўшы сыпатында қыздьщ үйине барды.
Барса, қыз өзин-өзи пышақлаған, туўған-туўысқанлары қара кийинип, аза тутып атырганыньщ үстинен
шығады.
- Қызыцыэ неге бундай бахытсызлыққа ушыраған? - деп сорайды патша үй ийесинен.
Үй ийеси оған:
- Ҳәй, шырағым, патшац әдил болмаса, көретугыньщ усы ғой. Патшаныц Муралы-Шер деген бир жақсы
ўәзири бар. қызым сол ўәзирдиц қалынлығы еди. Муралы-Шер патшаньщ қыяметлик досты еди. Бирақ
патша қызымды көрип, сол дослықты бузып, ўәзирине қыянет қылмақшы болды. Қызым сол азапқа шыдамай өзин-взи өлтирип қойыпты, - ден жуўап береди.
Буны еситкен патшаньщ мәслиги тарқап сала берди.
- Нәлет болсын ондай патшаға, нәпси ушын қынметлик дослықты бузған! - деди өзине-өзи намысы
келген патша ҳом сол түни билдирмей сарайга келди. Ол енди өзинин ец жақсы достыньщ ҳәм жанкүйер
ўәзиринин қатты зейнине тийгенин билди. Бул қолайсызлықтан қутылыўдьщ ҳазир ҳеш жолы жоқ еди.
Сонлықтан ол тек шарап ишип, тахтына сүйенип мүлгип отыра берди.
Қыздын озин-өзи өлтиргени жөниндеги хабар көп узамай Муралы-Шерге ҳәм басқа да сарай адамларына еситилди. Муралы-Шер қатты қапа болды. Ал басқа ўэзирлер болса «буны енди натшамызға қалай
билдиремиз» десип, шыр-пыр болысты.
- Буны патшаньщ ғәзебин оятпай. бир билдирсе Муралы-Шер билдирер, - десги ўәзирлер ҳәм МуралыШерге келип, қыздын өлгенин патшаға еситтириўди сорады.
Сонда Муралы-Шер тахтта отырған жеринде Султан Сүйинге келип:
- Сэрўинин саясында солды гүл, нетпек керек? - деп бир аўыз бәйит айтты.
Патша қысынып төмен қарады. Ол сөз не ҳаққында баратырғанлыгын жақсы түсинип, Муралы-Шерден қатты уялды. Султан Сүйин басын жерден сэл көтерип:
- Сәрўиден табыт жасап, гүлден кепин етпек керек, - деп жуўап берди.
Бул узақзаманлар ишиндеацызға айланып кеткен әжайып,сулыўайтылған ҳэм өткирҳақыйқатлықты
билдириўге қаратылған бәйиттин мазмуны озинен-өзи түсиникли еди.
«Патшаньщ саясы күн түсирмей, соннан бир гүл солып қалды, енди оны не ислеў керск?» дегени еди
Муралы-Шердин. Ал буған қашшан-ақ түсинген патша өз бәйити арқалы: «Мен айыпкермен, менин
сүйегимнен табытжасап, гүлге безеп, қызды жерлен» дегени, яғный өзинин пасықис қылғанына өкингени
еди.
КҮНХОЖА ҲАҚҚЫНДА АНЫЗЛАР
(Р-39, №37341)
Күнхожа менин әкемнич әкеси менен жас екен. Қырық сегиз жасында көзинен айырылған, баласыз
болған, әўлийе қыдырған. Түркистанға Хожа Ахмет Яссаўийге барып тунеген, бала тилеген. Түсинде, бир
перзент бердик, деп аян берилген. Күнхожа жолда киятырып:
- Келип-кетер дәўлет ушын,
Қуўанба кеўлим, қуўанба,
Келнп-кетер мийнетушын,
Қыйланба кеўлим, қыйланба.
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Күнхожа Мамут деген балалы болады. Бирақол баласы да узақтурмай шетнейди. Ол перзент дағынан
коп қыиналады. тек Күнхожаньщ өзн ғана емес, үйиниц иши менен қыйналады. Кунхожаныц бир қызы
Мамуттьщ олгенин аза тутып, өмиринше көйлегиниц жаға баўын көктен тағып өткен.
Күнхожа Хожа Ахмет Яссаўийдиқ басына барғанда тилек пенен мынадай сөзлерди айтқан:
- Ата пнйрим. баба пийрим,
Деп келиппен мен сени,
Өз күшигим, өз мүрийдим,
Дермекен деп мен сени, - деген.
Бир байдьщ тойында бай Күнхожаға «мени мақта» деген. Күнхожа байға қарап турса, көзлери көккөмбек, аяқлары ҳәм қоллары ебетейсиз, узын екен, ол туўралы дәрриў мынадай қосық шығарған:
- Шашыў-сақальщ сап-сары,
Көзлериц периўзадек,
Әл-аяғыц қып-қызыл,
Қымбызға пискен ғуўзадек, дегенде, бай «өш» депти.
Бир бий Күнхожаға қусымды мақта деген, сонда ол қусты былайынша мақтаған:
- Сәккизни алар,
Тоққызны алар,
Ҳүким етсе,
Ҳөккизни алар.
Бий турып, Күнхожаға:
- Қусымды еле де жақсылап мақта, - деген. Сонда ол:
- Әл ҳаўаға шығып кетсе,
Сүттиқ қаймағын буза алмас,
Бир қыл менен байлап қойса,
Сексен талпынса үзе алмас, - депти.
ӘЖИНИЯЗ ҲӘМ МОЛЛА ҚОЖБАН
(Р-46, №50416)
Әжинияз қазақ жерине барып, молла Қожбан дегенниц үйинде моллашылық еткен. Молла Қожбан
сол уақлары қазақлардьщ еқ абыройлы адамларынан бири болған. Бул гезде қазақта атақлы шайыр қыз
енешдеген болған. Қыз Меқештсн аўыльждағы барлық шайырлар жецилип, буған молла Қожбан қатты
арланып жүрсди екен. Әжинияз молла Қожбанньщ баласына, айтып жүр деп, бир қосық жазып береди.
Баласы әкесинин алдында отырып косықты оқып отырганда, қосық Қожбанса қатты унайды. Баласынан .Буны қайдан алдын?» деп сорайды. Баласы Әжинииэдын жазып бергенин айтады. Молла Қожбан
сол куннен баслап Әжинияздын изине түседи. Қыз Менеш иенен айтысдеп кунде ортаға алып қоймайды
БирақӘжинияз:
й ' Кыз Мечеш пенен айтысып болмас, ол усы елде аты шыққан үлкен шайыр. және айырым сөзлеримиз
ауыр тииип жүрер, ол жат елде жақсы болмас, - дейди.
Сөйтсе де, Қожбан айтысыўға көндирип, тойға алып келеди. Әжинияз Қыз Мецеш пенен айтысып. оны
жеқеди. Бирақ Меқештиц аўылыиыц жигитлери Әжиниязға топылыс жасайды. сонда Қожбанныц жигитетеди°ЛаРДЫ Т0ИЛаН ҚУ*ЫП шығады*той даЎ менен Дағь*сады. Бунда молла Қожбан ортаға түсип, торелик
СӨЗ ЖҮЙЕСИН ТАПСА, МАЛ ИЙЕСИН ТАБАР
(Р-1299, №184812)
Бир жылы Қарақум ийшан жай салмақшы болыпты. Жай көмекке кеўил жетер адамлардыц барлығын
қалдырмаи шақырыпты. Жай көмекке шақырмаған адамлар да келипти. Оған ким дән, ким қой-ешки,
ким баспақ-тана әкелип атыр екен. Жай салыў азаннан басланып кетипти. Көп жерлерде тандырға нан
жабылып, мал соиылып, қазанлар қайнап атырса керск. Түске таман Қарақум ийшанныц өзи адамларды
көриуге шығыиты. Ол ҳәр жерге барып, жумыс ислеп атырған адамларға ҳармасын айтып атырса керек.
Сол ўақытларда көпшиликтиц ишинен биреў:
- Жаца мына жерден өткен атлыныц ким екенлигин байқамадыцлар ма? - деп сорапты.
- Қәйдем билейик! - депти адамлар.
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Сонда ол адам:
- Ол Бердақ шайыр еди ғой. - депти.
Оныц бул гөпин еситип турған Қарақум ийшан:
- Ҳаў. Бердақөтти ме? Бердақ шайырды айтасац ба?-деп иықлап сорапты.
Жацағы адам:
- Аўа, Бердақ шайыр. Мен оны таныйман, - деп жуўап берипти.
Қарақум ийшан өзинен-ози турып ашыўланып:
- Егер биз Қарақум ийшан болсақ, журт көмекке ығылып бизге келип атырса, ол буны көрип турып
қайырылмай өтип кеткени қалай? Қоне, еки атлы Бердақ шайырдыц изинен тез қуўып жетиц! Олай-булайына қарамай, оны усы жерге алып келиц' Оныц менен сөйлесип көрейик! - депти.
- Зжеп болады, тақсыр! - деп еки адам атланып, Бсрдақ шайырдыц изинен қуўыи жетипти.
- Сизди ҳәзирет шақырып атыр. - депти олар.
- Бармайман! - депти Бердақ.
- Жоқ, бармасац болмайды! Бизлерге сизди қалай болмасын алып келесец деп буйырды, - денти еки
адам.
Бердақ шайыр бармаса болмайтуғынын билип, изине қайтыиты. Келсе, ийшанныц жай көме-ги. Үлкен
жыиын. Қарақум ийшанныц әзи оныц басында тур екен. Бердақ шайыр аттан түсип Қарақум ийшанға
сәлем берип, оныц қасына келипти. Қол алысып сәлемлесип болғаннан кейин ийшан ашыўлы түрде
Бердақ шайырға:
- Қәне. Бердақ, көрип турсац, көмек болып атыр. Биз Қарақум ийшаны болсақ, сен Бердақ шайыр
болсац, буны көрип турыи қайырылмай кетиўге сен уялмайсац ба? - деити салмақлы сөйлеп.
Сонда Бердақ шайыр ийшанға:
- Тақсыр! Жай көмектиц болып атырғанлығын кордим де, барлығына түсиндим де. Бирақ қасымда
еки адамым бар еди. Қайрылайық десем, олар айтқанымды қылмады. Соннан кейин бул жердс иркиле
алмадық, - депти.
Ийшан бурынғысынан бетердаўысын бәлентирек көтерип:
- Ҳаў, олар кимлер? - деп сорапты.
Бердақ шайыр үндемепти. Сонда ийшан шайырды алып келиўге жиберген еки адамға қарап:
- Бердақтыц қасында кимлер бар екен? Ол адамлар қайда? - деп сорапты.
Ол еки адам:
сипт1аҚСЬф! БИЗЛСР БерДаҚТаН баСКЗ аДЗМ көРмеДик Вердақ шайырдыц бир ози кетип баратыр екен, -деИйшан Бердаққа қарап:
- Еситип турсац ба? Қасыцда адам жоқ деп атыр ғой. Сиз жалған да сөйлейсиз бе. шайыр? - депти.
Сонда Нердақшайыр Қарақум ийшанға қарап:
- Тақсыр! Мениц еки адам дегениме сиз түсинбсдицнз. Олардыц биреўи - мендеги жарлылық ал екиншиси - ғаррылық еди, - депти.
//
Қарақум ийшан ләм-лим демей үисиз қалыпты. Бердақ шайыр сол жерде атына минип. сапарын даўам
етиуге жөнепти.
Г
Бул ўақыяныц гуўасы болып турған халайық:
- Әстапуралла! «Соз жүйесин тапса, мал ийссин табар» деген усы екен дә. - деп тац қалыўы менен қала
берипти.
\
'
/ /
МАМАН БИЙДИНТҮСИ
(Р-1299, №184812)
Маман бий отыз жасына келгенде жарлы түсе баслапты. Ол қатынына:
- Үйде сойгандай мал-әлден не бар? - деп сорағанда, қатыны:
- Баспақлы сыйыр бар, - депти.
Сыйырдыц баспағын сойып, аўылдыц атқаминерлериннц барлығын шақырыпты. Жыйылып келген
жигитлерге Маман бий:
- Жатсам, көкирегиме қырық қарлығаш уя салады, усындай бир ҳәдийсе түс көрдим, сизлер жақсыға
жорыц, - депти.
Жигитлер:
- Қырық қарлығаш уя салса, дәўлетли боларсац. ийманыц шығар, - деп жорыпты.
Маман бий бул жорыўға қанаатланбапты.
Ақыр соцы сыйыр сойып, басқа аўылдыц атқаминерлерин шақырыпты. Оларға жацағы түсин айтыпwww.ziyouz.com kutubxonasi

ты. Олар да жақсыға жорып кете берипти. Бул түсти «төркинлетпесем» болмас деп, Сансызбай бийдин
аўылына барады. Барса. Сансызбай бий кетейин деп жорыққа шыққан екен. Маман бии менен сәлемлесип
жол сорапты. Маман бий:
- Кете бериқиз, бирақ қашан келетуғыньщды айтыи кетициз, - депти.
- Усыинан кетсем. он алты күнде келермен, болмаса отыз еки күнде келермен. - депти. - Егер оған
шыдамасацыз, келиниқизге айтағойыцыз. - деп, рухсат алыи кете берипти.
_
Маман бий жатыи он алты күн күтеди. Сансызбай келмейди. Маман бии оиланып-оиланыи.
Сансызбайдыц ҳаялын сынамақшы болып:
- Жаўлығыныз неге кир, көйлегициз неге кир? - деп сораў береди.
Сонда қаял Маман бийге тикке турып жуўап қайтарады:
- Жаўлығымныц кирлиги - қонағымныц көплиги, койлегимниц кирлиги -дәулетимниц барлығы, депти.
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- Япырмай^кеТинжан-ай! Сансызбай болса келмеди, келген жумысымды саған айта берейин, - депти.
- Мен бир түс көрдим. Жатсам, төсиме келип қырық қарлығаш уя салады, бул не болады. келин. - депти.
- Ал, ата. жорыдым, - деп далаға шығып кетеди. - Сизге төрт сере киииз таярладым, және мына шапанды ийницизге тартыцыз, усыннан кейин қарлығаш уя салмақтүўе. қарақус та уя салмас, - депти.
Әне, келин жорыды деп, жигитлер менен қайта берипти. Маман бии қаитып киятырып жи! и глерг й
ТЫ-ТҮЙ тозды, үйдиц үзиклери де тозды, жатсам. үстиме күн түсип. жаталмадым. сол еди мениц көрген
түсим. - деп, қайтып келип үйин кийизден жаўып алыпты.
МАМАН БИЙДИЦ ҲӘМЕЛДЕН ТҮСИЎИ
ууЛ (Р-1299, №184812)

X

Жацадэрьяда тийкарынан он тврт урыў арасынан он мын үйди қаракадпаклар жасаған. Орынбай бий
басшылығындағы мангытлар мсиен Ещан бий басшылығындағы кытаилар бес мын үили еди. Ҳасан бии
меиен Есенгелди бий басшылығындағы бессары урыўы, Токполат бий басшылыгындагы кьшшаклар кам
оймаўыт Маман бий басшылығындағы кенегес оймаўытлар бес мыц үиден ибарат еди.
Қоцырат бийи ҳәм ҳәкими Айдос бий Хииўа пуқаралығын Муҳаммед Амин инақтусында қабыл етип.
Хийўа ханына садық болды.
Муҳаммед Рахим хан Айдос бийге:
X
- Оймаўыт кенегес бийи Маманға айт, елдиц бирлигине турсын. Елин көширтпесин, - деиди.
.. Муҳаммед Раҳим ханныц өзи Жацадәрьянын
Бирақ Маман бий Айдос бийдиц айтқаньп
:ен Маман бийдиц алдына шығады. Хан Маман
арғы жағында «Көкөзек» деген жерге үш жүз
бийге:
//
- Кейин қайт, - дейди.
- Ханымыз. ўәжлесейик. мениц Сизге айтар гәпим бар, - деген Маман бии. _
Көкөзекке барлық қарақалпақ бийлери шақырылады. Сол жердс Маман бии соз алып. уаз аитады.
- Ханымыз, бизиц пуқара халықтыц кү». көриси жүдә томен. Сизиц салған салығыцыздь. төлеи ал- 4
майды. Оиы толеў ушын дийқаншылық етип. егин егиў керек. Оныц ушын жап-салмалар қазып. суу
4
әкелиў керек. Бул иске хан басшылық етпесе болмайды. Екинши жағдаи - малга жаилау суўат, көл ке
рек. Бизде бир бий менен екинши бий усы жөнинде даўласып. жағаласьш қаламыз. Буны арашалауда бизлер қырылысайын деп жүрмиз. Ҳәр бийдиц тийисли шегарасын белгилеп бериуициз керек. Сонда ғана
салығыцызтөленеди.ханымыз,-дейди Маманбий.
- - 0
Сол жерде хан барлық бийлерге - мацғытлар бийи Орынбаи бииге, қытаилар биии Ещан бии .
қоцыратлар бийи Есенгелди бийге. қыпшақлар бийи Тоқполатбийге ҳәм улыўма қарақалпақлар биии Аидосбийлерге шегараларын белгилеп, мөр басып. жарлықбереди. Ал оимаўыт биии Маманға жарлық қагаз
берилмейди. Сол жерде оймаўытларды кенегеслер бийнне қосып жибереди. Маман бии ҳамелден зүсип
қалады.
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МАМЛН БИЙ ҲӘМ САНСЫЗБАЙ
(Р-1242, №183023)
(екинши вариант)
Маман бий Әмиўдәрьянын батыстәрениндеги ҚаратаўдьщЛқтаў дегеи жерине қонысбасалы. Ақтаўдан
және Дәўқараға көшеди. Бул жерде отырған қазақлар Маман бийлерди қонаққа шақырып:
- Сиз қарақалпақ ағайинлер, не себептен бизиц үстимизге көшип келдицизлер? - деп сораў беринти.
Қарақалпақлар:
- Ел ағасы Маман бий түс көрип еди, соны жорыйтуғын адам табылмай, сизлерге жорытыўушын келип атырмыз, - депти.
Сонда қазақлардьщ бир бийи:
- Маман бий, түсицди айт? - депти.
Маман түсин айта баслапты:
- Түснмде төсиме қырық қарлығаш уя салыпты. Оянғанымда, биреўи қалмастан үйимнен шығып кетипти, - депти.
Маманнықтусин еситкен олар:
- Бизлер бул түсикизди жорый алмаймыз. Әлим. Шөмен деген туўыслар бар, солардьщ ишинде аты
шыққан түс жорығыш Сансызбай деген адам бар, бир жорыса, түсинди сол жорыйды. Қазақ болғаны менен, бәри түс жорый алмайды, - дейди.
- Сансызбай қайда? - деп сорайды Маман.
- Ол үш күннен кейин келеди, - деп жуўап береди.
Маман бий оны күтеди. Үш күннен кейин Сансызбай келеди, оған Маман бий түсин айтады.
- Мен сизин бул түсннизди жорыйман. Сиз бизин үйге бара бериқ Бизин үй Сырдәрьяньщ Ақийек деген жеринде. Мен озим Бухараға баратырман, - дейди.
Маман бий Сансызбайдьщ үйине барып, он күн жатады. Сансызбай келмейди. Оннан сон ол ҳаялынан
жуўап сорайды, ол жуўап бермейди, жигирма күн жатады, Сансызбай келмейди. Ақыры Маман бий:
- Шырагым, мен коп егленип қалдым, енди рухсат болса да, болмаса да кетемен, - дейди.
Сонда Сансызбайдын ҳаялы Маман бийге:
- Ата.жумысынды айт, -дейди.
/ Г
- Жумысым - түсимди жорытайын деп едим, - дейди.
Сансызбайдьщ ҳаялы онын келген жумысын билип, түсин жорып қойган екен.
- Сизинтүсинизди әлле қашан-ақжорын қойьшпан, ата, - дейди.
- Қәне, айтшы, шырағым, - депти Маман бий.
- Төсине қырық қарлыгаш уя салса, үйиннин қырық тесиги бар екен, сол тесигицнен күн түседи екен.
Мен сизге жигирма орели кийизди түйеге таярлап қойдым. Соны ал да, үйинди пүтинлей ғой, мениц питиргеним сол, - депти.
Маман бий жолға атланып кеткеннен кейин Сансызбай келсди. Ол ҳаялынан:
- Қарақалпақ ағайинлердин атақпы бийи Маман дегсн киси бизин үйге келиў керек еди. Ол киси келди ме? - дейди.
- Аўа келди. Түс көрип келген екен. Сиз көп кешиккен сон кетип қалды. Түсин өзимше жорып, үйи
тозган екен деп, жигирма оре кийиз берип жибердим, - дейди.
- Сен ол кисиниц түсин оцлап жорый алмапсан- Онын «түсимде төсиме қырық қарлығаш уя салыиты, оянсам, бәри ушып кетнпти» дегени - ол барлық қарақалпақларды бириктирип, бир жерде боламыз
деген нийети бар екен, бирақ бул нийетн болмай, ксўли жабыгып жүр екен, сен бул түсти дурыс жорый
алмапсан. - дейди ҳаялына.
Сансызбай Маман бийдин кеўлин алыў ушын бес жүз қой айдап Маманныц елине кетипти. Жолда изинен жетип:
- Бир кийиз үй не болады, мына қойларды сизге берейин деп алып келдим, ата, - депти.
Маман бий пәтиясын бернпти.
Маман бий усы қойларды айдап, Жанадәрьяга көшеди. Бирақ суў излеп таба алмайды. Бул ўақытта
Жанадәрьяньщ сағасын Бухара ханы байлатқан екен. Маман бий бөгетти жықтырып, Жанадәрьяны суўға
гарқ қылады. Бирақ Байдулла деген биреў Бухара ханына барып:
- Маман бий сизиц байлаған жерицизди жықты. Сырдәръяда суў азайды, - деп хабар береди.
Буны еситкен Бухара ханы Маман бийди қырықжигити менен Бухараға шақыртады. Хан оныц кырық
жигитин босатады да. өзин дарға аспақшы болады. Маман дар арқанныц астына барғанда хан:
- Мениц төрт саўалым бар, со»ан иркилмей жуўап берсец. мен сени дардан азат етемен, -дейди.
www.ziyouz.com kutubxonasi

97

Хан саўалын айтады:
- Суў сағасы не болады, сөз сағасы не болады, жол сағасы не болады, отирик пенен ырастын арасы
қанша жер шығады? - депти.
Сонда Маман бий турып:
- Суў сағасы булақ, жол сағасы туяқ, өтирик пенен ырастьщ арасы төрт ели, - депти.
Бухара ханы буны еситип, колын қулағы менен көздин аралығына салып жиберсе, торт ели екен. Сонда Маман бий:
- Көз бенен көрген ырас, қулақ пенен еситкен втирнк, - дейди.
Маман бийди хан өлим жазасынан қутқарады. Маман бий Жанадәрьяга қоныс басып, «з тиришилигин
ете берген екен.
ЕСЕНГЕЛДИ МЕНЕН АЙДОС БИЙ
(Р-1242, №183023)
Есенгелдн мәҳрем қарақалпақлардан жыйналған салықпарды жыйнастырып, бнр күни өзнннн күйеў
баласы Майбастын үйине қонақболады. Майбас Айдостынтуўысқан ағасы болып, оған Есенгелди озинин
туўысқан қарындасын турмысқа шығарған.
Ханнын ен жақсы мәҳреми ҳәм қайнағасы үйине қонақ болған соч Майбаста не турыс, мал семнзин
сойдырып, иззеттин барлық жақсы түрлерин көрсетип, Есенгелдинин басына еки көпшик. белине еки
көпшик, аяғына еки көпшик қойып, тамақты аўзына шайнап салғанға шекем Есенгелдинин хызмети
ушын тақтурған.
Усы мәҳәлде Майбастын душпанлары Айдостьщ үйине барып, ҳәр түрли ҳийлелик сөзлер менен алдап,
Майбастьщ ислеген ислерин бирим-бирим айтып шағынып, және Майбастьщ қарақалпақлардьщ арын
аяқастына басқанын айтады.
Бурыннан жаманлаўы қанып жүрген ҳәдийсеге Майбастьщ мына қылған иси қосымша болып,
Айдостьщтөбе шашы тик турып,түри бузылып, қарыў-жарақларын асынып, Майбастьщ үйине атланады.
Ондағы мақсети - айтылған сөзлер ырас болса, Есенгелди мәҳремди өл гириў еди.
Ашыўға минген Айдос аттан түспсстен Майбастьщ қара үйиниц есигин қамшысы менен көтерип,
аўҳалдьщ барлығын өз көзи менен кореди де, гырра кейнине қайтады. «Егер де азанға шекем усы қәддин
бузбай отыра берсе, зацгардьщ геллесин алайын» деген ашыў кернейди.
Айдос кетиўи менен Есенгелдинин де мазасы кете баслайды. Ол Айдостан қәўипсинип.танатар-атпастан жолға шығады ҳам Хийўаға қарай жүрип кетеди.
Күннин шығыўына Айдос Майбастьщ үйине келеди де, Есенгелдинин Хийўаға кетип қалғанын билип, изинен қуўады. Қаратаўга жақынлаған жерде изинен қуўып жетеди ҳом оннан барлық жыйналған
тенгени және хан мөрин бериўди талап етеди.
Сонда Есеигелди:
- Мөрди маған хан берди, «халықтан салық жыйна» деди, хан ҳәмири. Салық жыйнадым. тецге
халықтики, алып баратырғаным хан ғәзийнеси, солай болғаннан кейин тартып алсан, илажым жоқ ал өз
қолымнан бермеймен, - деп жуўап береди.
Қәҳәри келген Айдос Есенгелдиниц жағасынан алып, қанжыгасын қанжары менен кесип жиберип,
тецге салған қоржынын тартып алады ҳәм қойнындағы морин де басып алады. Солай етип, алган олжалары менен өзи ханға бара береди. Айдос бий жол бойынша қонған жеринде Есенгелдиниц атынан ханға
хятжачып жибере берген.
Хаттын мазмуны мынандай екен:
«Уллы мәртебели патша. мен сизиц мәҳреминиз Есенгелдимен, күтә қартайдым, салық жыйнаўга
күшим жетпей баратыр. Бизич елимизде Айдос деген адам бар, өзи батыр ҳәм қәҳәрли жас жигит. Соны
орныма мэҳрем етип сайлаўьщызды сорайман. Сол ушын мөр менен жыйналган тенгени Айдосқа берип
жибердим».
Усы мазмунда Есенгелди мәҳремнин атынан жазылған үш-торт хат Айдостан бурын ханға барып жетеди. Айдос Хийўаньщ қаласына кирип барыўдан-ақ ханнын қойған адамлары оны жақсы қарсы алып,
ҳүрметлеп, ханныц алдына алып барады.
Солай етип, хан хатқа исенип, Есенгелдиден хабар болмаганнан кейнн Айдосқа «бий» деген атақберип,
үлкен ҳүрмет пенен қарақалнаққа қайтарады.
Айдос ҳәмелди тартып алғаннан кейнн аўылына қайтып киятырып Босай деген байдьщ садақасыньщ
үстинен шыгады. Садақада хызмет етнн жүргеи жигитлер Айдосты ҳүрмет пенен қабыл етип алып, тазадан тигилген отаўға киргизбекши болып, Айдостыц отаўға кириўин отинеди. Айдос бий отаўға кирейин
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деп турғанда. бул отаўдан қашығырақ тигилген ерекше бир отаўға көзи түседи. Айдос бий иркилип турып, көринген отаўдыц ким ушын тигилгенин қәм онда кимлер бар екенин сорайды. Сонда хызмет етип
журген жнгитлер ол отаўда Есенгелдн мәхремниц бар екенлигин билдиреди. Айдос хызметши жигитлер
тәрепинен усынылған отаўға кирмейди де, жигитлерге қарап:
- Қәмелди болса мен тартып алдым, ханға барып ҳәмел әкел генде мен, сонда неге Есенгелдиге айрықша
отаў тигнп, мени оған киргизбсйди?! - дейди де, отаўға қарап жүре береди.
Отаўға кирип барса, Есенгелдинин бир өзи отыр екен. Айдос бий үйге сәлем берместен-ақ кирип келип,
отаўдан орын алады.
Аз ўақыттан кейин сыйлы тамақ келеди, бас Есенгелдинц алдына қойылады. Тамақ жаца алына
баслағанда Айдос бирден:
- Ҳәмел болса менде, хан мөри де менде, сонда неге басты менин алдыма қоймай, Есенгелдиниц алдына қояды? - дейди де, Есенгелдинц алдындағы басты тартып алады.
Бул ызаға қәҳәрленген ҳәм ашыўы келген Есенгелди сол ўақытта бирден орнынан турады да. тамақты
жеместен кетиўге ыцғайланады. Кийимлерин кийип, белине қамарын буўып атырып Есенгелди Лйдосқа
қарап:
- Ҳәмелимди тартып алдыц, мөримдн тартып алдыц, қоржын толы тецгемди алдыц, үндемедим, ол аздай, үйге киргенде сәлем бермей, жасүлкенди козге илмеднц, онда да үндемедим, ал енди алдымдағы басты тартып алганыц не қылганыц, зацғардыц баласы? Еле басшы да боларсац, баслай алмай да жүрерсец,
бас та жерсец, ақырында өзицннц басыцды да жерсец, мен қуры кеткеннен, бир нышан қалдырып кетейин. Айдос, сен мақаў кесел боласац. жүўернемек боласац, болмаса туқымқурт боласа»ь - депти де, отаўдан
шығып кстип баратырып:
- Келеси жумада мениц намазым болады, соған барарсызлар, жигитлер, - деп шыға атланыпты.
Усыдан баслап Адос бийднц хан алдындағы абыройы ҳәм бийлер арасындағы мәртебеси күшейе баслайды.
МАМАН БИЙДИЧ АЙДОС БИЙГЕ МӘСЛӘҲӘТИ
(Р-1296, N<»183776)
Қарақалпақ Түркистан жағынан аўып келип, Жацадәрья деген жерде бир нешше жыл Ўатан етип,
бир нешше себеплер бойынша оннан да аўып, Хорезмге келиптн. Бир топары Орынбай, Маман деген
баслықлары билен сол Жацадәрьяда қалған еди.
Қарақалпақлар Хорезмге орналасқаннан кейин ҳүкимет ислери булар қолында болған ўақларында
Есенгелди маҳрем, Айдос бий дегенлер баслықболып турғанында қанатлыныц қагыўын, тумсықлыныц
шоқыўын көрмей турган екен.
Бнр күни Хийўаныц ханы менен мәсләҳәтлесип, Жацадәрьяда қалған ағайинлерин аўылы менен
көширип алып қайтыўға Айдос бий барып, келген жөн-жосагын айтып отырғанында Маман менен
Айдостыц ортасында мынадай гүррицлер болыпты:
- Маман:
~ т - шшвЗт- 8А-- - — - _
.
- Бийлигиц қай жерлерге жетеди?
Айдос:
- Жоқарысы Майлышецгел, төмени Арал тецизи, еки ортасы қарақалпақ. Буған ханныц араласы жоқ.
Маман:
- Ханға қәдир-қымбатыц қандай?
Айдос:
- Ханныц еки мәҳрем ўәзири бар. Мен Хийўаға қарай жүрсем, сол еки мәҳрем Қоскөпир деген жерден
алдымнан шығып, күтип аладыдағын, екеўи атымныц жылаўынан услап, жаяў жуўыра береди. Сол барысым билән Хийўа есигинен атлы кирнп, хан болатуғын жайдыц есигинде аттан түсемен. Еки мәҳрем сол
жерде атты услап қдла береди. Ханныц өзи есиктиц алдына шығып қарсы алады. Қушақласып көрисемиз.
Ишкериге киремиз. Тахтқа екеўимиз жанасып отырып сөйлесемиз. Ислеримизди питкеремиз. Ўәдени
бир жерге қоямыз да, мен шығаман. Хан бағанағы қарсы шыққан жерине алып келип салады. Сол жерде атымды тутып. барған еки мәҳремниц биреўи қолтықлап, биреўи зәцгимди басып атландырып, екеўи
жылаўымда жуўыра береди.
Арналгпн қосыма апарып түсиреди. Мен елге қайтпағанша хызметте болады. Хийўаныц ишннде бирер
жерге қыдыра қойсам, жылаўымда жуўырып жүргени-жүрген. Елге қайтарман болсам, және Қосквпирге
дейин жылаўымда жуўырып шығарып салады.
Маман:
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- Сөзицнин сынған жсри бар ма? Ырайын кдйтқаны болды ма?
Айдос:
- Жоқ. Жөн созим еки бастан мақул, елеге дсйнн жон болмаған сөзлернм де мақул болып турады.
Маман:
- бул мәртебелерди қайдан. не себеплерден болды деп билесец?
Айдос:
- Елимнин көплиги, аўзыньщ бирлиги, ел қурғандай батырларым. елдин сөзин айтатуғын шешенлеримнин салдары хийўалынын жүрегин суўлатып турғаны. Өзимнин ерлигим оньщ үстине.
Маман:
- Олай болса, ссн бизге кош деп айтпа. Қайтып кетс бер. Мәртебен қутлы болсын. Биз усында турсақ,
ислсрин паянлы болар.
Айдос:
- Жоқ. Бэримиз бирге болайық, бирлик қылайық. Орынбайға, саған зор дәрежели жарлық мөқир алыи
келдим. Елдин қәзин де, мийнетин де бирге ортақласайық.
Маман:
- Сенин ерлигин болса да, бирлигинжоқ. Ҳәзирги мәртебен, қэзлигин удайына болар деп ойланып, келешекке үлги салып, болжай алмай, қам-қайысты қуўалап жүриисенАйдос:
- Буны не себептен айтасан? Мениц қайсы бир исимнен мин таптыц?
Маман:
- Сен ангөдек адамсац, ойланбайсан. Жанадағы айтып отырған мәртебелерин - бизин мунда
турганымыздан. Биз сенин жел жағьща қорғанбыз, Жанадәрьяда сондай ағайиним бар деп жүре берсен,
усы мәртебене шац қонбас, удайына кетеди. Егерде қоймай алын барып, журттьщ бар-жоғын бир тесикке қамадын бар ғой. оннан сон Хийўаға барғанында Қоскөпирден алдычнан шығатуғын мәқремлер
сен барганьщда жалғаннын уйқылаған болып жатар. Есиктеги қуллары жақын жолатпай қуўыи турар.
Сениндей ацгедек адам шыннан алданғанын билгеннен соц ишқыста болыи өлер, ямаса жоқ болып.
сүйеги дүзлерде қалар. Бир өзинниЦ исиц болса, өзи билсин. Ал елдиц көрген жәбир-машақаты кимниц
мойнына болар екен?
Айдос:
> Д \
- Олай болмаға жол жоқ. Елимиз, жигитлеримиз жақ болып турғанда, мундай истен қайғы жоқ.
Маман:
-Отжыланныцмайын ишкенхийўалы елесаған араласар. Араца бузықлықсалар. Елдежарымесжигитлерди таўып алар. Биреўин ҳәмелге, биреўин яулға қызықгырып. өз инилерицниц қолы билен өзицнин
жағацнан алдырар, бара-бара зораяр. Ис қоЛдан кетер. Соц өкингенниц пайдасы болмас.
Айдос:
_
- Сизиц бул сөзлерициз бизиц журтымызды көрмегеннен соц, қыял билен айтылған бир сөз. Бу күнде
бир қәдиримизди тиклегсн ис, сенлер барғаннан соц қарақалпақтыц орны үлкеймесе, киширер деп
қорықпацыз.
Маман:
- Сөйтсе де, бул сапар қайтып, исиннц түрин барлап, терецнен ойлап көр. Мақул көрсец, қайтып келе
гой, соған дсйин мәўлет бер.
Айдос:
- Бул жасыма келгеннмше атасы басқа хийўалыдан, ат айланбас әйләдурдан түп деген түкиригимиз
жерге туспей. сағымыз сынбай келгенде өз туўганым - сенлерден сағым сыныи, көрместей болып кетермен, -дсди.
\
\
Маман өзиниц балаларына:
- Болмас, балалар, түйелерди қамалан, арбаларды майлап, жегиц. Есер кисини өкпелетии жибсрип,
бир ис арттыра ма деп жүргеннен, биз де арасында бирге болып, көре қонйық. Тислесе, оз бармағы, - деди де, елин көширди.
АЙДОС БИЙ ҲӘМ ОНЬЩ ПЕРЗЕНТЛЕРИ
(Р-1299, №184812)
Айдостыц Ырза, Төре, Мырза-Сейит деген үш баласы болған. Ец үлкен баласы Мырза-Сейит - батыр
ҳәм ақыллы жигит болған. Ол ац аўлап, қус салыи, ел аралап жүреди екен. Айдостыц өзи менен туўысқан
Бегис ҳәм Мыржық деген екн иниси болып, олар да батырлықтаи өз ўақтында алдына адам салмайтуғын
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жигитлерден есапланған. Мине, Айдостыц еки иниси менен Мырза-Сейит келиспей, барлық ўақытта
мәлеллссип, басы писпей, мереке-мәжилислерде илинисип қала бергенлиги себепли Мыржық пенен Бегис Қоцырат бетке, Турым бийднц қарамагына кетип қалған болады.
Бегис пенен МыржықТурым бийдиц ецжақсы көрген, исенген ҳәм сырлас жигитлеринен есапланган,
мерекеде үлкен абырой және ҳүрметке ийе болып өмир сүрип жүрген ўақты екен.
Турым бнй хан алдында күтә абыройлы болып, өзиниц сөзге шеберлиги, ойлап тапқырлыгы,
қыйыншылық болып қалған жағдайларда тез жол табыў усыллары жағынан қарақалиақ бийлери арасында белгили орында турған адам болған.
Мине, усы ўақытта Турым бий Айдос бийдин Есенгелдиден ҳәмелди тартып алғанын ҳәм хан алдында абыройыныц жақсы екенин еситип, қызғанып, күнлей баслайды. Ол Айдос бийдиц баласы Мырза-Сейитпенен инилери Бегисҳәм Мыржықортасындаалааўызлықты келтирип шығарыўғажәнеоларды бирбирине мүмкиншилиги болганша душпанластырыўға күш жумсайды.
Буннан басқа, Турым бий Айдос бийге арнаўлы хат жоллайды, хатында: «Ал, туўысқаным Айдосжан,
сениц еки иниц күтә биймаза екен, бул жақта мениц жүдә мазамды алды. Олар күнде мениц жанымды
алып, әскерлеримди үгитлеп, саған қарай атланысқа шықты. Енди сен тез ўақыт ишинде адам жыйнап,
тез қуралланып таярлық көрмесец, Бегис пенен Мыржыққа қарсы турмасац, елицди бүлдирип, сени жоқ
қылады» деп жазған болады. Айдос қатгы ашыў менен урысқа таярланады. Айдос баягы баласы МырзаСейитти өлтирип кеткеннен кейин-ақекн инисине күтә қатты қәҳәри келген еди. Сол ушын Айдосурысқа
күтә пухта таярланады.
Әскерлеринен айырылып қалған Бегис пенен Мыржықузақжол журип келип, Көкөзекке атларын салып, жүзип жаца ортаға келгенде Айдостыц батыры Арзы батыр жасырынып турып буларды гөзлеп атады. Оқ Бегиске тийип, көзи тынып, аттыц басын мецгере алмай, дәрьяныц ортасында турганында Арзы батыр барып найза менен шаншып өлтиреди, дәрьяға ығызып жибереди. Усы ўақытга Мыржық
қорққанынан кейин қарап, дәрьядан шығып қашып кетеди де, үш жылга шекем оныц оныц ели-тирисин
ҳеш ким билмеген.
Аўыр қайғы ҳәм ел гезиўден сарсылған Мыржық өз туўган елин сағынып, үш жыл дегенде аўылына
қайтып келип Көкөзсктиц бойында, ҳәзирги Мыржықтыц қумыныц шыгыс бетиндеги Ораз аталықтыц
жайыныц жанына келип қоныс басқан. Қалай болмасын Айдос пенен никир жасап, өткен ўақытларда кеткен қәтеликлсрди ортақласпақшы ҳәм мойынласпақшы болып, усы жумысты жақсы шешиўдиц жолларын қарастыра баслаған.
Усы мәҳэлде аўыз алалыққа гириптар болған Айдостыц агайинлери Мыржықтыц ел арасына көшип
келгенин еситип, қалай болмасын, қандай жол менен болса да Мыржықты өлтирип, оныц басын Айдостыц
алдына апарып қойсақабыройлы болмас па екенбиз? - деп, Мырж«.1қты өлтириўдиц ретин гөзлеп жүреди.
Олар мәсләҳәт төбесине шығып, ҳәр түрли жолларды шатпақлап, Мыржықгы өлтириўдиц жолын излестирсе де, ҳеш ретин таба алмайды.
—^
Биреўлери үйине барып, түнде уйқылап атырғанда өлтнрейик десе, екинши биреўлери, ерте азанда
даўыслап шақырайық. Көйлекшец шықса, қылыш пенен шабамыз да өлтиремиз, деп айтқан менен де, сәл
жерде қолымыздан жазым болып, бизлерди қырып кетер деп, батына алмайды.
Ақырында қолдаўлылар тәрепинен уйымластырылган бул ойласық Мыржықты бир үйге дослықдеген тәсил менен шақырып, «Айдос пенен жарастырамыз» деген сылтаў таўып, арнаўлы үй тигип, төрге
отыргызып, «әне, Айдос келеди, мине, Айдос келеди» деп, қара үйдиц ишине он, он бес қарыўлы жигиттен
кирип, биржнгит Мыржықтыц мойнына қыл шылбырдыилмешексалып.есиккеқараптартып.ергенекке
кепленген ўақытта иштеги жигитлер тум-тустан қанжар урып өлтириўдиц жолын ойласады.
Қолдаўлылардыц жуўҳалыгына, «Айдос пенен жарастырамыз» деген сөзине инанган Мыржық саўытсайманларын киймей, шақырылған қара үйге барып, әрманда өлип кетеди.
«Әўлийенн таныйды көзли киси, сыпайыны таныйды сөзли киси» дейди халық Қолдаўлылардыц
Мыржықты бир сумлық пенен шақырғанын сезген ҳаялы Қумар Мыржықтыц жаў-жарақларын, саўытсайманларыныц бәрин бөктериўге тацып, өзи еркек кийимлерин кийип, «Мыржықты алып барған үйдиц
сыртына барып турайын, илажын таўып, үйден аман шыға қойса, саўыт-сайманы менен қурал-жарагы
қолына тийсе, еплеп қутылып кетер» деген ой менен қара үйдиц сыртына жаца келгенде, «ўақ» деген
Мыржықгыц даўысы ҳәм гаўырласқан көп адамлардыц сести еситиледи. Бир бәлениц болғанын билген Қумар қашады да, үйине келип, «Мыржықтыц жалғыз баласы Ерназарды да қолдаўлылар өлтирип
қояр» деген ой менен Турым бийдиц қәўиминде баспаналаўушын басын алып қашып кетеди, қараўыллар
Қумардыц кеткенин билмей қалады.
Мыржықгы өлтирип, мурадына жеткен ақылсыз қолдаўлылар оныц геўдесинен басын кесин алып,
Айдостыц алдына алып барады. Айдос Мыржықтыц басын көрип, өкирип қоя береди.
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- Ҳәй, атаца жуз мыц нәлет қолдаўлылар! Мениц Мыржық баўырымда не қастыларыц бар еди? Олар
Мырза-Сейитти өлтирген болса, оныц қаны ушын Бегисти өлтирдициз ғой, Мыржыкта қандай әкециздиц
қақы бар еди? - деп өксип жылап қоя берипти.
Баягы «Лйдосқа Мыржықтыц басын кесип жагынамыз» деген қолдаўлылар баслы-басына қашыпты.
Айдос бул қайғыдан көп ўақытқа шекем азап шегеди. Халықтан қанша салық жыйнаў жумысын да
үзилиске түсирген.
Хан Айдостыц тиреклери - Мырза-Сейиттиц, инилери Бегис пенен Мыржықтыц өлип кеткенлигин билип, Айдостыц да көзин жойып, қарақалпақлардыц еркин пүткинлей өзине қаратьш алып, езиўди ойлап,
Айдосты Хийўаға шақырады ҳәм усы ўақытта хан өз ҳәмелдарлары менен Айдосты өлтирнўднц жолын
ойластырады.
Туўысқанларынан журдай болып айырылган Айдос барлық қайгыны арқалап, ецсеси түсип, Хийўага
зордан жетип келеди. Белгили өзиниц түсетугын жерине атын байлап, хан сарайына қарай жүрис қылады.
Айдос сарайға киргенде Хийўа сарайыныц жәллатлары Айдосты бурынгыдай қарсы алмайды. Хан
сарайына кирер жерде Айдостыц еки досты алдынан шығып, болган ойласықларды толық Айдосқа
түсиндирип, тек ғана қашып кетиў керек екенлигин айтады. Айдос буган қайыл бол мағаны менен де, еки
досты оны зорлап көндиреди.
«Жалгызлықжылангажарассын»дейдихалық,Айдосхансарайынанкейинқайтып,қорғандәрўазасына
келсе, дәрўаза қулыплы тур екен. Усы жсрде Айдостыц басына жалғызлық түсип, әзәзүллердиц қурбаны
болып, олип кеткен баласы Мырза-Сейитти, инилери Бегис пенен Мыржықты ойлап, ботасын жоға/1Тқан
нардай бозлайды. Не илаж? Қайғырыў адамды қайғы түбине жеткергеннен басқа пайда бере ме? Айдос белин беккем буўады ҳәм қатты қәҳәрге келип, қорған дәрўазасыныц алдында турган сақшыларды
тырқыратып қуўып, қулыплы дәрўазаныц тутқасын услап гартып жибергенде дәрўаза түбинен
қопарылып кетеди. Айдос шығып, ат байлаған жерине барып, қайдасац өлим деи, ҳайт қояды.
Айдостыц қашып кеткени туўралы хабар тез ўақыттыц ишинде Хийўаныц көишилик белгили жерлерине таралады. Бул хабарды еситкен Хийўа ханы жылдамлық пенен әскерлерди топ-лап, Айдостыц изине қуўгыншы жибереди.
Қашқан адамныцоцы бола ма? Айдос алды-артына қарамай, сол кеткеннен ҳеш жерде нркилмей үйине
келеди де, бала-шагалары менен бирге жүклерин нарларга артып, Қызылқумға қарап жол тартады. Көп
жерлерден асып, олар шөлдежол бойы қудықлардан суў ишип кете береди. Айдостыц ҳаялы:
- Изимнзден ханныц әскерлери қуўып келер, сол ушын жол бойындағы қудықларды көмии кетейик, деп ақыл берсе, Айдос:
- Меницусындай аўҳалға түскенимди билип, еки көзим - Төре менен Ырза изимнен излеп келер, сонда қудықлар көмиўли болса, шолде зая болар, - деп қудықларды көмдирмейди.
Ханныц қуўгыншылары Айдостыц изинен тындырмай қуўып отырады да, Бөршиництаўыныц шығысқубласында изинен жетеди. Хан нөкерлериниц басшылары бул жерде сумлық ойлайды. Айқасып тирилей услайын десе, Айдосгыц қарыўлы екеннн биледи. қырып кетер деп қорқады да. Айдосты сөйлесиўге
шақырады. Айдос өзиниц саўыт-сайманларын кийип, қарыў-жарақларын асынып сөйлесиўге шығады.
Нөкер басшысы Айдосқа:
- Бизлер саған дослық нийет пенен келднк, уллы мәртебели ханымыз сизди қарақалпаққа хан етип
сайлаўды мақул көрип отыр еди, сиз қашып кетипсиз. Хан бизлерди сизгежиберди, ал сиз болсацыз қуралжарақсаўыт-сайман менен шығып.бизлердидушпанша қарсыалыпотырсыз. Егердесизбизицсөзимизге
исенбесециз, мына қолымдағы қуран урсьж, - деп, қолына услап турған қара китапты көрсетедн.
Динге исенетуғын ҳәм қаша-қаштан обден зықы шыққан, қайғыдан жүреги жарылып, албырап турған
Айдос саўытын жаца шеше баслағанда, ханныц нөкер басысы бирден қылышты сермейди. Айдостыц
геўдеден айрылган басы жумалап жерге түседи. «Кец кейим тозбас, кецесли ел азбас» дегендей-ақ, журтсыз, кецессиз қалған Айдос саўытын шешип атыр»'ан ўақытта артында турған Арзы батыр: «Ўаҳ, екеўимиз
де өлдик» деп бас бармағын аўзына салып, оны тиси менен тислеп жулып алған екен, - дейди. Солай етип,
хан қуўғыншылары өз мақсетлерин иске асырыи, елине қайтады ҳәм Айдостыц геллесин Хийўа ханына
саўға қылады.
Айдостыц қуўғынғаушыраи кеткенин еситкен еки баласы - Ырза менен Төре бағып жүрген малларын
қоя береди де, өз жайлаўына келеди. Бурынгы отырган журтында Айдос ҳәм бала-шағаларыныц көшип
кеткенин биледи де, бундай қыйыншылыққа себепшн болган Турым бий деп еситип, Турым бийдиц журтына жол тартады. Жолда баратырып, жайылып жүрген Турым бийдиц көп малларын алдыларына салып
қуўып, Таллықтыц жағасына келеди. Усы жерде көп жүристен шаршаған атларды, маллардыц бәрин арғы
жүзге өткериўге күши жетпейди де, Ырза менен Төре де аты менен бирге суўға кетип өледи.
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АЙДОС БИЙ, БЕГИС ҲӘМ МЫРЖЫҚ
(Р-1242, №183023)
Султамурат бийдиц Айбас, Майбас, Айдос деген үш баласы болады. Майбастыц еки баласы болады.
Үлкени - Мыржық, кишкенеси - Бегис.
Бегис күтә шырайлы, жүзине көзи түскен адам изине ерип кете беретугын сулыў болган. Палымбет
бийдин океси Бегим бийдиц қалыцлығы Бегисти жақсы көрип, астыртын байлаиыс жасап, соннан жүкли
болып қалыпты. Сонда халық:
- Өзиц елге ағасац, ал инилериц бузықшылық қылады, бул қалай? - деп Айдосқа айып тагады.
Бул созге шыдай алмаган Айдос инисин қатты сабайды. Айдостыц сабаганына шыдай алмаган Бегис
Қоцыратқа қашып кетеди. Бул ўақытта Қоцыраттыцҳәкими Торе деген екен. БегисТөреге қарап:
- Мени агам менен жарастыр, - дейди.
Тез арада Бегистиц абыройы көтерилип кетеди. Бир күни Қоцыратқа Хийўа ханыныц бир адамы келеди. Ол Бегисти Қоцыратта көрип, ханға:
- Айдос Мыржық пенен арқаны ийелеп, енди иниси Бегисти Қоцыратқа жиберип қойыпты. Сөйтип,
бәри биригип, Хинўаныц ханлығын алмақшы екен, - деп ханға айтып береди. Буннан кейин хан «Өз көзиц
менен көрип кел» дсл, бир исенимли адамын жиберипти. Ол адам «дуп-дурыс екен» деп барады. Соннан
кейин Хийўа ханы Айдосты шақыртқан. Сөйтип оннан:
- Айдос баба, Бегис қайда? - деп сорапты.
- Ьир жаман ис қылып, оған кейип едим, соған ашыўланып, Қоцыратқа көшип кетти, - деп жуўап берипти.
Сонда хан:
- Мына жақган Төре менен Бегис, буяғынан Мыржық пенен өзиц Хийўаны шабажақсац, буны билемиз.
Ҳәзир сени дарға асаман, ямаса зыйыққа отырғызаман, - деп ги.
Сонда Айдос:
/-^
- Егер ондай болса, мени жибериц, өзимниц ҳақ екеннмди көрсетейин. - депти.
Хан рухсат етипти. Айдос елине қайтыпты. Бегис бул ўақлары есине келип. «ағамнан бөлек жүргеним
болмас, кеширим сорап.елге қайтайын» деп ойлайды. Бир күни Бегис«ағам менен жарастыр» деп ҳәммеге
айттым гой, енди мен ағама бара берейин, мениц булай айтып жүргенимди ол да еситкен шыгар, - деп келеберипти.Айдостыцүйине келсе,ол жоқексн. Қазаҳдәрьядабирбайсуўпы шақырып,соған кеткенекен.
Айдос ағасын көриў ушын Бегис сол жерге жетип, үйге кирип барса, Айдос песмн оқып атырған екен. Намазын оқып болғаннан кейин қолынан алайын деп, Бегис есик бетке таман, бир дизерлеп отырған екен.
Айдос намазды оқып болып, қапталында жатырған «ақ қылыш» деген қылышын алып, Бегис қолынан
алыў ушын умытылған ўақытга қылышты тартып жибериити. Қылыш Бегистиц бир жақ шекесин ала
түсипти. Бегис жан айбат пенен далаға жуўырып шығып, сол пәт пенен өзин суўға таслайды ҳәм сол жерде жан тапсырады. Бирақ қай жерге жерленгенй белгисиз.
Бегистиц өлгени ҳаққында Мыржыққа хабар береди. Ол сол ўақытга «Мыржықтыц қумы» деген жерде отырады екен. Мыржық буған күтә қапа болады. Бегисти жерлеп болғаннан соц адамлар Айдосқа
«Мыржықтыц түри жаман» деп айтын барады. Сонда Айдос:
- Бегистиц өлимине мен қыйналған жоқпан ба, атаца нәлет қолдаўлылар! Бегис келди деп маған алдын биреўиц хабар бермедицлер ямаса ашыўымды басып болып әкелмедицлер, - деп қатты қапа болыпАрадағы адамлар Айдосқа «Мыржық сени өлтирмекши» деп айтыи бара берипти. Ақырында Айдос
буган исенип, тоғыз адам жиберипти.
- Мыржықты өлтирнп келмссециз, бәрициздиц басыцызды ақ қылыш пенен шабаман, - депти.
Ол тоғыз адамныц екеўи Мыржықтан үлкен екен. Бесеўи Мыржық пенен жаслы. екеўи киши. Олар
Мыржықтыц үйинде жоғыныц үстине келеди.
- Мыржық қайда? - дсп сорайды ҳзялынан.
- Мыржық малға кеткен еди ,- дейди ҳаялы Қумар оларга ҳәм:
- Аттан түсиц, кешикпей келип қалады,-деп мирәт етеди.
- Тәцир жарылқасын. бизлер Мыржықтыц алыстагы жоралары едик. Ойласатуғын жумысларымыз бар
еди. Келе гойса бизиц изимизден барар, бизлер Есим дәрьяныц бойында ат отлатып турамыз. Кеште келип қонақ боламыз, - деп кетип қалады.
Көп узамай Мыржықта келеди.
- Бир майданлықта бнр топар атлы келди, сениц жораларыц екен. Есимниц бойында ат жайып отырамыз, келсе изимизден жетсин деп кетти. Бирақ, түрлерин жаман көрдим, сақланыцқырап барарсац, шабазым, - дейди Мыржықтыц ҳаялы.
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- Не айтып отырғаныц өзицниц, мени излеп келген жораларым шығар. - деп олардыц изинен атын
шаба женеледи. Барса. тоғызы да ат жайып отыр екен. Шетинен сәлемлесип, бесеўиниц қолынан алып
улгергенде олар Мыржықгы бас салады. Сол жерде Мыржықты өлтирип, үстине шаианын айқыра жаўып,
олар кетии қалады.
Мыржық кешиккеннен кейин Қумар изинен барса. Мыржықтыц өлигиниц усгинен шығлды.
Қумар булардан қорқып, «жалғызым Ерназарды да өлтирип қояр» деп төркинине кетипти.
АЙДОС БИЙ
(Р-89, № 37436)
Қарақалпақ халқы ата журты Түркистаннан келип, Хорезм жерине орналасып атырған ўақытта Майбас бий деген адам басқарып, соц ол қартайып аўырыўға шатылғаннан кейин оныц орнына Хийўа ханы тәрепинен жаўынгер Есенгелди бий деген келеди. Ол да халықтан алынатуғын қәр гүрли салқларды
жыйнаўушын қарақалпақлардыц бир топарыныц өз ишинен адам табыўды ойлайды.
Ақырында, жас күнинде шаққан, халықты басқарыўға уқыбы, таланты сол ўақытта-ақсезиле баслаған,
Бухара медресесинде оқып атырған Айдосқа хат жазады. «Туўған-туўысқанларыцныц биразы шетнеп
атыр» дегенди еситсе де, Айдос жуўғарада қайта қоймайды.
Бул сөзлерге қулақ аспағаннан соц ел-елат оған екинши рет хат жоллайды. Ол хаттыц ишинде мынадай сөзлерди келтиреди:
«Жақсы атларымыз да, ец жақсы сулыў қызларымыз да, қасыл, гүл когерген жерлеримиз де, қымбат
бахалы затларымыз да қолдан кетти, елде срк болмады... Жермснлер кеўлине келгенин тартып алғаннан
соц, халық бүлиниўгс қарады».
Тап сол ўақытта усы сөз Айдосқа жүрегине қанжар түйрелгендей болып тәсир етеди де, ол ес-ақылынан
айырылып, қапа болады. Оқытқан устазлармнан жуўап алып, өзиництуўған елине қайтады. Келгеннен кейин ҳеш қандай той-мерекеге қатнаспай, қыз-келиншеклерге де ҳозил айтып ойнамай, елден ерек жерге
отаўтигип жата береди. Аўыл жасүлкенлериницзрасында «Айдосты халыққа аға болады деп шақыртсақ,
бул ғой той-жыйынларға бармай, қыз-келиншеклерге нәзер аўдармастан, бир өзи бир жақга «Нуралы
жер» болып жатыр. Бизлердиц сөзимиздиц аяқастында қалғаны ма. болмаса бул баланыц ойлап атырған
ойы барма екен-әй» деген ғалаўыт туўады. Ҳәр жерде усындай сыпсыц-сыпсыц сөз басланады. Есенгелди
бийдиц тутымынан қысылған халық Айдостыц тезирек көпшиликке араласқанын мақул көреди. Оннан
да басқа, пүткил елдиц аўырманлыгын тайсалмай хан алдында шешер деген пикирде болған үмитдарлар,
оныц сол гездеги пишиминен, козқарасынан усы созлерине дерек тапқандай болып, сүйсинеди.
Жекке-сийрек адамларға таиыла келген баланыц өрлиги, жагымпазлық етип, қыйпақлап сөйлеўи
қайғыдан басын көтере алмай жүргенлерге қуўат ендиреди. Деген менен, Айдос сондай дәрежеде бирли-ярым адамлардыц көзине түссе де, ол гөдек, тәўекелшил болады. Өсек таратқанларды да. шынын
айтқанларды да бнр көзқарастан баҳалайтуғын билимсиз, адамныц өмири менен барабар истиц түйинин
шешиўге олақ желөкперек жигит болып, ел басқарыў-шылардыц қатарына қосылады.
Есенгелди бий халықтан аўыр салықларды өндирип жүрип, Айдостыц ағасы Майбас бийдиц үйине
қонып отырғанда асылған тамақты өз қолы менен жемей, Майбасқа аўзына салдырып, жаца туўған баладай арқасына тонын жаўып, әлиешлеп, не десе соны тайынлап, дәлбиреклеп хызмет етип жүргеннниц
үстинеТурым бийдиц әкеси Аймурза бий Айдосты алып келип сырттан:
- Ағацныц ислеп отырған исине қара, аўқатты өзи жегендей Есенгелдиниц қолы жоқпа еди, я адамға
ҳүрмет еткенниц мәниси усындай бола ма? - дейди.
Усыннан кейин Айдос етине бурыш жаққандай қатты намысы келип. қылышты қолына алып, өзнниц
ағасын шаўып таслайын деп умтылғанда, тағы да Аймурза бий арашаға түсип, Айдостыц ашыўын сорап,
жарастырады.
Қәпелимде қаўпыржып қалган Есенгелди бий ац-тацы шыгып, булардыц арасына суғылысып, үжипли
сөз қоспайды. Суп-сур болып, көзнниц асытынан Айдосқд қарап, шаншылып отыра қалады. Айдос оныц
қоржынға салып, атына бөктернп қойған ақшасын көрип, оны шешип алмай, қанжар менен кесип алады.
Сонда Есенгелди бий Айдосты қасына шақырып:
- Шырағым. сен болайын деп жүр едиц. Сен мениц қарғысымды алма. Мен ғой тоғыз ханныц сарқытын
ишкен адамман, - дейди.
Айдос бурыла берип:
- Сен тоғыз ханныц сарқьггын ишкен болсац, тоғыз байдан айрылған тул қатынсац дә, - дейди.
Есенгелди бий жылап:
- Жүўернемек бол, қыршыныцнан кет, тухымқурт болғайсац илайым, - деп жөнине кетеди.
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Қапаланып баратырған Есенгелди бийдиц алдынан бир жигит шығып.
- Жасуллы, мен сизди аўылдан излеп шығып едим. Жақында бир уллы болып, соньщ қуўанышына
гон бериў ушын, қағыстырып-соғыстырып жыйнаған-тергенлеримди шашайын деп едим. Соған сизди
шақырып келнн турман, - дейди.
- Жақсы, барайын, - деп, Есенгелди сол күни ақшамы менен той жеп, кундизги қызыгын баслаўушын
мерекеге басшылық етпеге шығып кетеди.
Тап байраққа ат жиберер ўақта Айдос пенен Лймурза бий де барады. Той ишинде бир адам:
- Есенгелди аға, атларды қай жерден қашырамыз? - дейди.
- Айымбет ийшаннан қашсын.
- Атларды Қараөзектен қашырыў керек. Айымбет ийшаннан қашса, атларга жәбир болады, - дейди Айдос.
Есенгелдиге қарсы бундай сөз айтқан қандай аўзы батыр адам деп, журт тан қалады. Ат байраққа
Қараөзектен жибериледн. Кешқурын жолға шабылган атлар да келип, той тарқар ўақытта Есенгелди бий:
- Халқым, елим, мен сизлерден иштим-жедим. Тилим де тийди. Енди маған үлкен-кишилер ырза
оолыц. Мен сегиз- гоғыз күн турып, өлемен. Оныншы күни - намазым. Сизлер менен мениц хошласқаным,
ырзаласқаным ҳәм өлер алдымдағы сизлерге берген хабарым усы, - дейди.
Есенгелди бий коп узамай өзинин айтқан күнлериниц биринде қазаланады. Айдос болса сол қәддинде
бир неше жыл халыққа аға болып, турмыс кеширип жүре береди ҳәм Хийўа ханыньщ «Майлышецгел» деген жеринин бир жағын өз қол астына сорайды.
Хийўа ханыньщ қусбегиси халықтан зәкат аламан деп жүрип, Майбас бийди урып, хорланғанда, оньщ
Мыржық, Бегис дсген Айдос пенен қаналас инилери хан қусбегисине қарсы атларын минип, қылышын
белине баилап шығады. Қусбеги бул гаўганы еситип, қашып ханга барады. Тек өлимнен басын саўғалап
қалғаны болмаса. қусбегинин ханға алып барған базарлыгы болмайды. Қуры алақан қусбегини хан
қагытып сөйлеп:
- Жыйган салыгычыз қайда? - деп сораганда, қусбеги:
- Қарақалпақ халқы аш екен, бир жылга мәўлет алды, - дейди.
- Жоқ тақсыр. Бегис, Мыржықзәкат бермейди. Елдин манлайына апармастан бизлерди қуўып салды,
- дейди сонда биреўи турып.
Хинўа ханы өзнниц ҳәмелдарлары менен бирге Бегис пенен Мыржықты қалай өлтирин, барлық елге
өзиниц үстемлигин жүргизиўдиц шарасын ойлайды. Ақырында әскер алып барсақ қыргын болар, алдаў
пенен өзин-өзине өлтиртейин деген иикнрге келеди ҳәм бул қурыққа басқалардан гөре Айдостьщ оцай
түсетугынын ҳийлекер хан алдын ала шамалайды да, оган астыртын хат жоллап, шақыртып алады. Хан
көзин жыпылықлатып отырып, Лйдостыц пайдасын ойлаган киси қусап:
- Сизди әлленегып қалар деп, көп қорқаман. Сонда да тәғдирдиц баслаўы болар, - дейди, сәл ецсесин
котерицкиреп қойып.
Бул ушырма сөздиц кейниниц не менен питетугынын билмеген Айдос, дар жолында турған кисидей,
қалпаллыққа ханға берилип сөйлеп, изине ерген халықтыц мәпин уттырып алады. Ол:
- Бизден неге қорқасыз? Биз болсақ өзициздиц пухарацыз, - дейди жуўасып.
Сумырай хан тамсанып.
Мен қәўип етпей не қылайын. Жақсы көретугын адамым тарыққанда арқа сүйер қәўендерим.
жауға шапсам, жарагым едиц. Ақыльща сай питкен күшице мен ыразы болып. қуўанғанымнан жанымды қоярға жер таппаўшы едим. Бирақ, сениц сол мәртебецди қызғанып, журт көзине танылып, азгана
елице ага болғаньщды күнлеп, еки бирдсй баўырыц Бегис, Мыржықмудамы сыртыцнан жаманлап, мениц
қулагымды тындырмайды. Агамныц билимине қайылшылыгымыз жоқ, атамныц абыройын өзиме алыи
бердеп жүр. Қалага келген сайыи соныцүстинен сөз қозгайды. Ментыпыршылап.айтпасаекендеп отыраман. Сонда да олардыц балалығы ма, болмаса кисилик жарыстырғаны ма, әйтеўир сөздиц аўыр-жецилине
сер салмай, кеўилине келгенин ислегиси келеди.Мен соған бирсеницушын қыйналаман.узақөмирицниц
қысқарыўына жүрегим сызлап, қатац қайгыраман, қапа боламан, - дейди Айдостыц бетине жалт қарап.
Баганадан бери уйып, Хийўа ханыныц қайырқомсып айтқан сөзлерин селт етпей тыцлап отырган
Айдостыц мына сөзди еситкенде жаны бирден сескенип:
- Ҳаў, олар сөйтип жүр ме?! - денти.
Аўзын пышықтай ацлып, енди не дер екен деп, қасында турған қусбеги-метерлер, Айдостыц жолдан тайып түскенин көргенде жүзлерине қан жуўырып, «сол сөзди бәримиз де еситип жүрмиз» деп
гууалық берип, дастурхан басында ант ишеди. Ортага қуранды қойып, жециниц ишине бизди салып, «усы
аитылған сөзлер өтирик болса, бизди қуран урсын» деп бизди қымтацқырап. қарсы алдына тутады да. ҳәр
қаисысы мацлайын бирим-бирим қуранга тийгизеди. Булардыц бул ҳийлесин Айдос сезбейди. матгапыл
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қалады. Жацағы жәдигөйлердин ант ишип, қуран услап, я өлим, я жүрим деп жуўмақ жасаған сөзи сырттан қараған кисиге шәртли болып, ырастай көринсе де, негизги аўырманлық, қудай жағынан қураннын
күши менен туўдыралатугын бәле-мәтер Хийўа ханынын тәрепдарларына жантаспастан, қолларындағы
бизге тийисли болып қалады. Олардьщ күннен бурын ойлаған бул ойы Айдостьщ қийлекер ханға сатылып
кетиўнне себепши болады. Хийўадан усындай өсек сөзге иши толып, бар қүжданын соньщ кеўилдегидей
тамамланыўы ушын бел байлаған Айдосқа аўылына келгеннен кейии де жалпылдақ дослары қосылады.
Сөйтип, Бегис пенен Мыржықтьщ үстине барады. Барса, Мыржықтьщ ҳаялы тары салып, қуўырып атыр
екен. Дәрҳал бир жигит қара үйдиц есигин аша сала ишке кирип:
- Мыржық аға, сизди Айдос ағам шақырып атыр, шамасы Хийўалы менен қас болып келген бе деймен,
- дейди.
Мыржық кийимлерин иле сала шала-пала кийип, сыртқа шыгып хабарласпақшы болып, босағадан атлай бергенде, ҳаялы турып:
- Жаў жоқ десоц жар астында деген, жарақларынды алып кетсец болмай ма? - дейди.
- Қатын да ақмақ бола береди екен-аў, Айдос ағам турғанда жар астында жаў не жейди, - деп бара берипти.
Мыржық Айдосқа сәлем берип, аман-есенлик сорасқаннан соқ:
- Қаў, аға, неге келдиц, түсиц қашып тур ғой? - дейди.
- Жоқ, қарағым. Өзимниц болғаным ғой, - деп Мыржықты әцгимеге айландырып турғанда Айдос
қасына ерип келген еки адамға ым қағып, белги бергенде, олар ацлаўсыз турған Мыржықты арқан менен орап алады. Айдос қулашын кере қылышты тартып жибергенде, оныц ҳасыл тәни екиге бөлинеди.
Мыржықтыц ҳанлы ериниц геўдеси думалап анадай жерде жатқанын көреди. Айдосқа қарсы қарап:
- Ладан, мениц нем кетер!? Өзицниц өрисиц тарылды. Жаў жағыцдағы панацнан айрылдыц, басыца
келген бахытты қаралы еттиц, иницди өлтирдиц. - дейди де, Мыржықтыц алты жасар баласы Ерназарды
көтерип қашып кетеди.
Айдос сондай алдаўшылық жол менен Бегисти де өлтиреди. Еки инисиниц геўдесин алып, Хийўа ханына атланады. Айдос Хийўаға барса, бурынгыдай абыройы болмайды, оныц атын бурын жылаўлап жүрген
адамлар енди сәлем де бермейди, хабар да алмайды.
Хан еки батыр жигиттиц геллесин көрип, Айдостыц шыннан ладан екенин биледи. Оган бийлик те бермей мысқыллап.хорлап өлтирмекши болады. БирақАйдосеки достыньщ жэрдеми менен Хиўадан қашып,
өз елине келеди ҳәм өзи қатарлы алпыс бийди шақырып алып, бир алманы бөлип жеп, Хийўа ханына
қарсы урысыўға ўәделеседи. Нәтийжеде олар да Хийўа ханыныц тэрепине әтип кетип, жеккесиреген Айдос Түркистанға қашады. Отырган мәканы, үй-жайы бүлинеди, басы қацғырады. Ақылынан адасқан азғана
елдиц сатылған басшысы өмирин хорлайды. Бир жөн алып кеткен бахытсызлықты қайтарыўға албыраған,
ақмақ бийдиц шамасы келмейди. Енди ол тек өзиниц қара басыныц ғамын ойлап, әбден болдырғанлықтан
Хийўа медресесинде оқып атырған еки баласы - Ырза менен Төреге де ақыл айтып, қол бере алмайды. Сумырай Хийўа ханы Айдостыц қорқып қашқанын билнп. онЫц изинен шағын қуралланған нокерлери менен қуўады ҳам басын паналаўға жер таба алмай жүрген бийди тағы да алдаўшылық пенен услап алып,
азаплап өлтиреди. Бул ўақытта қарақалпақ халқыныц азатлығын Бегис пенен Мыржықтай болып қорғап
жүрген Арзы батыр айрықша көзге түседи. Ол Айдостыц Хийўа ханына шыннан сатылғанын тек өлер алдында гана биледи. Усындай қорлыққа шыдамай бас бармағын тислеп жулып алады ҳәм әрманлық пенен Хийўа ханы ләшкерлериниц қолынан өлип кетеди. Тирилей қолы артына байланып, көкирек суйеги
қанжар менен тилинип, батырдыц жүрегине муздай суў серииледи.
Хийўада оқыи атырған Ырза менен Төрениц де оқыўын даўам ете бериўнне мүмкиншилик болмайДы. куўдаланады. Әкесине усамаған жаслардыц алдында басшылық еткендей адам болмағанлықтан,
олар да азгана қарсыласқаннан кейин, Ырза урыс ўақтында қоршаўда қалып, Таллық дәрьясына кетип
өледи де, Торе ол урыста аман қутылып, қэйин журтында усланады ҳәм Хийўаныц жәллатлары тәрепинен
зулымлық пснен өлтириледи.
Хийўа ханыныц нөкерлери Айдостыц балаларын өзине қоспай жолын бөгеп, екеўин еки жаққа айырып
қуўады. Сонлықтан олардыц күши бирикпей, тармақланып кетеди де, бириниц кейнинен бири олиўине
себепши болады. Сөйтип, Айдостыц тухымларыныц көпшилиги Хийўа ханы тәрепинен қаза табады.
Ақырында, баяғы Мыржықтыц алты жасар баласы Ерназар алакөзди аталары қыз кийимин кийгизип,
Хийўа ханыныц гәззапларынан жасырып қалады. Ерназар он сегиз жасына шыққанша қыз аты менен аталып жүреди де, ханныц бир сейилинде гүреске түсип жығып, соннан соц барын жигит екени анықланады.
Ол Айдостыц дәўиринде сағы сынған қарақалпақ халқын қайтадан қатарға қосып, залым Хийўа ханына
бас ийместен, өзиниц ишинен шыққан сатқын адамлардыц огынан өлип кетеди.
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АЙДОС СЫНШЫ
(Р-1299. №184812)
Айдос Арзы, Дүйсен деген инилериниц үйине барып отырғанда, үйинде үш жасар қарындасы бар
екен, адамлар майданға шыққанда Айдос: «түпәй, түпэй» дсп басынан сыйпап. арқасынан қаққан екен.
Майданға шыққан ўақлары жолдаслары Айдостан:
- Неге ондай еттиц? - деп сорапты.
- Сонда Айдос:
- Үш журтқа кәсапаты тийетуғын нашар екен, тобесинде нышаны бар екен, өлмесецлер көрерсизлер,
- депти.
0 л қызды бир байдыц жалғыз баласына атастырып қоиды. ержетип күиеулеп жүреди екен, сөитип
жүргенде басқа биреў менен жүрип, өзиниц күйеўин ат тепти етип, буўып өлтирии, аттыц астына тасланты. Әкесине ат теўип өлтирди деп хабар жибереди, әкеси бақырыи-шақырып, жаманлатқыр, саған не болды деп, аттан булай бир, булай бир өтеди. Аттыц көзинен жасы мөлтилдеп тура береди. Валасын алып
аўылына кетеди.
Енди қыз күйеўди болса өлтирип. жорасына тийетугынына қуўанып жүре береди. Жецгелери:
- Қатты кеттиц ғой, яўмыттай ағаларыц бар, абайласац-о, - депти.
Қыздыцаты Бөпелей екен. Ол:
- Арзы ағам болмаса, Дүйсен ағамныц аўзына шөп өлшеп алдым ғой, - депги.
Дүйсен ағасы арт жағынан ат жетелеп еситип келе береди, есиктен келип Бөпелей атты жетелеп
қублаға қарап жүре береди. Сол ўақта төрде турған қылышты алып барыи атты тусап атырған қызға:
- Бөпелейжан, аўзына шөп өлшеп алған ағац келди, - депти.
- Ўай-ўай, аға, не жазығым бар еди? - дегенде, қызды тец болип таслапты.
Айдос:
- Қыздыц жорасы Төремуратты да өлтириў керек, - дейди. ^ 7 / ,
I қойыи.алма-гезекуйқылаиды екен.
Ол еситип тоғайга қашып кетеди. Тоғайда жүрип қосщы
^^.урдт
«бул жерге адам келмейди» деп
Бир ўақлары бир шац көринеди. Қошшысы «қашайықаға»..
•агам бар ғой, маған тиймейди» дейди.
арқайын жата береди. «Ал келди» дегенде, «Ўай, ишинде пәле
Сол ағасы алды бурын барып, услап шалады.
(ураттыц қунын алыўға қағаз әкеледи.
ремур
Төремураггыц ағасы Байжанбай Хийўаға барып, ханнан
оларға ойласып:
Сөйтип хан шақыртады. Айдос, Дүйсен, Арзы үшеўи кетеди.
нын
алса, қалай қыласыз? - депти.
- Қунын алса, сонша қолдаўлыға бир шайыдан келмейди
Сонда ағасы Арзы:
- Мени берс бер, - депти.
Иниси Дүйсен:
болмаса, мени бер, - депти.
- Мен ини болып неге жарайман.усындай
Арзы бийперзент екен, ол:
енше, өлгеним жақсы, мени бер, - депти.
Iжылағанын
- Әй, шырағым. сениц балаларыцныц «аға»
да бермей. аман келинти. Байжан және
,
қ\'н
да,
Булар Хийўаға барып. жатып-жатьш қайт
1
ан келип, ақыры қояды.
барып қағаз әкеледи, солай етип үш мәрте б

Айдос бий елден салық жыйнап жүргенде қытайлылардыц аўылында бир үйде сулыў келиншекти көрип, ашық болып қалыпты. Соннан кейин «ол мениц ҳаялым болыўы керек» деп елге зорлық етип,
сол үйден ол келиншекти алып кетипти. АЙДос бийдиц бул зорлығына ҳеш ким илаж ете алмапты. Ол
аўылдағы бир жекке жигиттиц ҳаялы екен. Жигит ҳаялын Айдос бий алып кеткеннен кенин бессары
Барақ батырдыц үйине барып:
- Мениц ҳаялымды Айдос бий алып кет^ги, - деп налыпты.
Ол жигит Барақтыц есигинде нешше күнлер жүрипти. Барак батыр оны аяп, урысса да. сөилесик пенен
болса да жигиттиц ҳаялын Айдостан алып бериў ушын Айдостыц қаласына жақын жердеги бес мешиттиц
бири - Нурылла ахунныц мешитине келип қоныпты. Бул жерге ҳаялын Айдос бин алып кеткен жигитти
де қошшы етип ертип келипти.
Барақ батыр келип қонып атыр деген хабарды биреўлер Айдосқа жеткерипти. Айдос Барақ батырдыц
неге келин атырғанын түсинипти.
Азанда Айдос:
www.ziyouz.com kutubxonasi

107

- Барып келиц. Барақ батыр не қылып атыр екен, - дсп биреўди мешитке жиберипти.
Барса, Барақ батыр бир арба қызыл шеқгелди далаға токтирип, соныц үстинде жалацаи! аўнап атыр
екен. Ол адам Лйдосқа не көргенин айтып келипти.
Айдос:
- Онда бизиц менен урысқа келген екен. Баяғы қаялды дәрҳәл апарып бериц, - деп Айдос өз адамларына тапсырыпты.
Қаялдыц Айдостыц есигине келгенине бир жылдан асыпты. Ол жүкли де болып қалған екен. Ол. енди
бурынгы күйсўиме не бетим менен бараман деп, шатақ шыгарыпты.
Сонда Айдос:
- Шатақ болмай турып қзялды Барақ батырдыц қолына тапсырыц, - деи буйырыпты.
Оннан кейин ҳаялдыц пытыр-шытырыиа қарамай, арбаныц азна ағашына байлап, Барақ батырга апарып берипти.
Ҳаял үйине келиўден босаныпты. Сол баладан өрбигенлердиц барлығы қеш нәрсени тыцла-майтуғын,
шатақболып туўылынты. Енди оннан туўылган балаларды бессары емес, қолдаўлы Айдос бийдиц тухымы ден айта алмай, бессарыларды сыпайыластырып «Азнағул бессарыныц тухымындай» (азна ағашқа
байлап алып келгенлиги ушьж), «Азнагулдай» деп атайды. Соннан елде «Азнағул бессарыдай» деген гәп
қалған.
АЙДОС БИЙ ҲӘМ ЖӘНИБЕК
(Р-1299, №184812)
Жәнибек қазақлардыц бир адамын өлтирип қойыпты. Қазақлар қун алыўға келипти ҳәм елиў сыйырға
питимжасапты. Қазақлар қайтып баратырғанда алдынан бала Айдос шығып:
- Қунды неге келистициз? - депти.
Сонда Айдос:

баслапты.

Қарақалпақтыц Ережеп, Турым деген б:
ети менен Хийўаға барып:
- Еки елдицтатыў жасаўы ушын, хан
Хан бул мәсләҳәтты қабыл етин, гүзде ап
мыц жылқысы бар екен. Сол жылқыныц иши
Ол атты пүткил қарақалпақ халқы болып. «б
ды. Тойда барлыгы болып бир жүз елиў ат б;
Арзыныц Бөртеси атлардыц алдында келеди
жеп бийлер ханга:
- Ат та хандики. халық та хандики, атыцыз байрақтан биринши болып келди, - деп қутлы болсын айтыпты.
Сонда хан ҳәзирет марапатланып, орнынан турып, бийлердиц қутлы болсынын қабыл етипти.
Ат байрагынан кейин гүрес басланыпты. Бул гүресте Қоқан ханыныц Қоцыраўлы палўаны менен
гүресиўге Хийўа ханыныц қол астындағы паўанларын салыўғаадамлар қорқысыпты. Себеби, жецисти Бухаралы палўанныц алып кетиўине көзлери жетипти. Сол ўақытта Турым бий арланып, ҳәзиретке:
- Тақсыр ханы.м, арзым бар, - депти.
- Арзыц болса, айт, - дейди хан.
Сонда Турым бий:
- Қоқан ханныц палўаны менен гүресиўге бизиц елимизден ҳсш кимниц шықпаўы ар-намыс емес пе?
Егер рухсат етсециз, сизиц зинданыцызда жети жылдан бери жатқан бир адам бар. Бизиц арымызды алса, сол алып береди, - дейди.
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Хан Ерназар палўанды умытып кеткен екен.
- Ол ким? - деп сорапты хан.
- Ерназар деген қарақалпақ бала,- депти Турым бий.
Сол ўақытта хан Ерназарды зинданнан шығарып әкелиўге рухсат етипти. Турым бий менен ханныц
пашшабы Ерназарды алып келиўге кстипти. Ерназарды зинданнан шығарып алып келсе, жигиттиц шашлары, тырнақлары өсип кеткен екен.
Бул ўақытлары Ерназар келгенге шекем ханньщбасқа палўанларына басбайрақты бергизбей тоқтатып
қойған екен.
Ерназарды Хийўа ханыньщ алдына әкеледи. Хан оньщ ҳәлленип алыўы ушын он бес күн бермекши болады. Бирақ Ерназар ҳәзир гүреске таяр екенлигин айтып, ханнан рухсат сорайды. Хан рухсат етеди.
Буннан кейин Ерназар ортаға шығып, Қоқан палўаны менен гүреске түседи. Ерназар алысыў гезекти
«қонақ едициз» деп Қоқанлы палўанға береди. Қоқан палўаны биринши гезекти алып, Ерназарды жыға
алмайды. Гезек Ерназарға келеди. Ол Қоқан палўанын қушақлап көтерии, Қоқан ханыньщ алдына апарып
таслайды. Сол ўақытта қарақалпақлардьщ ишинен Ерназардыц күшине марапатланған бирсўи күлип жибереди. Хан ол адамныц күлгенин айып көрип, үлкен жазаға буйырыпты.
Той тарқағаннан кейин Турым бий Ерназар палўанныц Қоқанлы палўанды жыққанына қутлы болсын
айтып, хан ҳәзиретке екинши рет келипти. Хан қутлы болсынды қабыл алады.
Той тамам болғаннан кейин Хийўа ханы:
- Ат байрағьщызды альщ - деп, Турым бий менен Ережеп бийди шақыртады.
Ортаға бир шекпенди жайып, хантецгеден мьщ тилланы (хантецгеден тоғыз тецге бир тилла) берген
екен. Сол ўақытта Турым бий қапталындағы қосбаўлы пышағын шығарып алып, теқгени санаўға еринип,
ортасынан төртке бөледи. Тенгенин тен жартысын хан алдыиа ысырып:
- Ҳэзирети ханымыз, барлық қарақалпақ халқы да, озып келген ат та сизики, мынаны сиз альщыз, депти.
Буған ханньщ ўақты хош болып, аттьщ ийеси Арзыға аталық ҳэмелин берин, Арзы сол жерде «Арзы
аталық» болыпты.
Хан Ерназарды алдына шақырып алып:
- Мынаў сениц палўан байрағын. - деп, тилла салынған табақты Ерназарга усынады.
Ерназар ханға қол қаўсырып турып:
- Тақсыр ханымыз, байрақ сизики. Менин бир тилегим бар, егер соны берсеииз, менин байрағым сол
болсын, - дейди.
Хан Ерназардьщ бетине қарап:
- Айт тилегинди, орынлаймыз, - дейди.
- Ҳәзирети ханымыз, сиз айыпқа буйырган қарақалпақтын алпыс бийи менен кешеги тойда гүналы
болған жигиттин бас бостанлығын берсениз, менин тилегим сол, - дейди Ерназар.
Хан Ерназардьщ тилегин орынлап, ат байрағын алып, ханлығына қайтыпты.
ҚАЗЫЎШЫЛЫРГА ЖЕҚИЛЛИК ӘКЕЛГЕН ЕРНАЗАР АЛАКӨЗ
(Р-1242, №183023)
Өткен дәўирлерде ханнын аўыр жумысларынан халық күтә көп азап көрген.
Қазыў күтә аўыр болып, өзине тийген шегин бола алмаған адам болса, оны көмип таслайтуғын ямаса
урып өлтиретугын болган.
Хан ҳәмелдарларынан аўыр азапқа қалған халық өз-ара көп ойласып, бизлерге жениллик алып берсе,
Ерназар алакөз алып береди деп, оған адам жибереди.
Халықтьщ тилегине ылайық Ерназар ат минип, Хийўаға кетеди. Кетер алдында:
- Ертен кешке айланып келемен, егерде оннан кешиксем, өлди деп есаплай берин. - деп ескертеди.
Айтқанындай, келеси күни кешке жетип келе жыгылады. Оньщ қолында ханньщ жениллик берген
гүўалық қағазы бар екен.
Ерназар бийжағдай болып, жатып қалады. Тәўиплер, тэжрийбели кисилер сер салып, абайлап қараса,
Ерназар Хийўаға барып хан менен сөйлесиўге кеткенде онын минип барған атыньщ ер-турманларына хан
адамлары душпанлық етип, адамға зыянлы зәҳәр жаққан екен. Жол жүргенде усы зәҳәр денесине азмазлап синип қалыпты. Мине, сол уўдьщ себебинен жығылған екен.
Адамлар аўыл бойыншы қатық жыйнап, Ерназардық уў синген жерине ем етнп, зордан келеге келтирипти.
Халықушын жанын пидә етип жүргенде ханньщ мийримсиз малайлары Ерназарға усындай жаманлық
ислейди.
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ЕРНАЗАРДАН ХАН ҚОРҚАДЫ ЕКЕН
(Р-1242, №183023)
Халықтыц тилеги бойынша ямаса тиккелей өзиниц жумысы болағойса, Ерназар алакнз Хийўаға барып, хан менен хабарласып қайтады екен. Оныц ержүрек, батырлығынан сескенген хан сарайы алдында
турган қараўыллары, хан жәлладлары, хан қәмелдарлары болсын, Ерназар алакөзге «тек» деп оныц райын қайгарыўға бата алмайды екен. Қәттеки. оны көрген адамлардыц айтыўы бойынша, ханныц өзи де
Ерназар алакөзден қорқады екен деседи.
Ханныц Ерназардан қорқатуғынын ханныц өзи ҳеш кимге билдиргиси келмейди екен.
Бир күни ханныцўэзирлери. ақылгөйлери ойласып ханга былай депти:
- Тақсыр, сиз уллы мәртебсли адамсыз, Ерназар келгенде орныцыздан турып, түрициз бузылып қарсы
аласыз. ол қалай болғаны?
Тийкарында хан күтә сыйлы қонақ келгенде ямаса сырт еллерден патшалар ямаса елшилер келгенде
ғана орнынан турыўы керек екен.
Сонда хан:
- Жоқ, мен қорқпайман, Ерназардан да адам қорқамекен, - деп жуўап қайтарыпты.
Хан ҳәмелдарлары ханныц Ерназар алакөзден қорқатуғынын дэлиллеп, өзинс көрсетпекши болып,
сумлық ойлап таўыпты.
Ерназар Хийўаға келипти. Жақын ўақытта хан сарайына келеди деген хабар таралыўдан хан
ҳәмелдарлары билдирмей ханныц зерли шапанын астындагы көпшикке тигип қояды. Усы ўақытта Ерназар хан сарайына кирип келеди. Хан орнынан ушын турып, оныц менен бирге тигилген көпшик те салбырап хан шапанына илинип турғанын хан ҳәмелдарлары көрипти.
Ерназар кеткеннен кейин хан ҳәмелдарлары ханнан неге орнынан турганын айтыўды өтинипти.
- Ҳей. азаматларым, мен Ерназардан қорқпай ҳәм ол келген ўақытта орнымнан турмай не қылайын,
Ерназар есиктен кирген ўақытта еки ийнинде еки арыслан ала түсетуғындай болып, көзлери масаладай
жанып келеди. Соннан кейин орнымнан турғанымды билмсй қаламан, - деп жуўап берипти.
ХЛЛЫҚАЛҒЫСЫ
(Р-1242, №183023)
Қарақалнақтыц белгили бир жеринде урлық пенен аты шыққан бир адам болыпты. Ол елди бийзарға
келтирген, өзи күшли, бәтбәшер бирсў болса керек.
Ол бир күнлери Ерназар алакөздиц дацқын еситип, соныц менен бир күп1 сынасып көриўди арман етеди екен. Бул ойын ол барлықжүрген жеринде айтып жүрипти.
Урыдан әбден бийзар болып, мазасы кеткен халықөзлери-ақЕрназарға хабар жеткериўге мәжбүрболған.
Ерназар ҳеш ўақытта өзлигинен биреўге тиймейди, зыян келтирмейди екен. Бирақ барған адамлар бул
қарақшыныцхалықтыцтынышын алып жүргенин айтып қоймаганнан соц, келипти.
Ерназар атақлы уры менен ушырасқаннан кейин, оған бул ислерин қойыў кереклиги туўралы көп
кецес берген. Уры буған кянбеген, өзиниц гүресиўге таяр екенлигин билдирген.
Ақырында халықтыц өтиниши ҳәм урыныц тилеги бойынша Ерназар уры менен гүресипти. Гүрес
көпке созылмаса керек, Ерназардыц гүресте сүйетуғын ҳәмели жанбас урыў екен, бир жанбас урғанда
урыныц жанбас сүйеги гүл-опат болыпты.
Халықурыныц қыянетшилигинен қутылғанына Ерназарға алғыс айтыпты.
ЖҮРИТИЎИН ТАПСА, ҚӘМЕЛДИҚ КИШКЕНЕСИ ЖОҚ
(Р-1242, №183023)
Ерназар алакөз ханға жақпай қалғанлығы себепли коп ўақытқа шекем оны хан «ақ үйли» етип қояды.
Ол турмыстан қысылып, күн көриси қыйынласа баслайды.
Бул қорлыққа шыдамаган Ерназар алакөз ханға барып ҳәмел сорайды. Хан Ерназар алакөзге:
- Бар. саған самалды ҳәмел етип бердим, - деп жуўап берипти.
- Әжеп болады, тақсыр, - деп, Ерназар шыгып кетеди.
Бул буўдай писиктиц ўақты екен. Ерназар базардан еки-үш шыпта сатып алады да, қай жерде буўдай
қырман алыи атырған адам болса, оныц ким болғанына қарамастан, барады да өр жағына шыптаны тутып, самал жибермейди. Себебин сораған адамларға:
- Хан маған самал ҳәмелин берди. - деп жуўап береди.
Усы ҳәдийседен кейин адамлардан ханға арыз түсе баслайды. Хан Ерназарды шақырып алып:
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- Енди саған шылым ҳә.мелин берднм, - деп хабарлайды.
Ерназар буған да «әжеп болады» деп шығып кетеди. Қалаға барып шарбақларға кирип, ким болса да,
шылым шегип отырса болды, қолынан тартып алады да, шылым пулын алады. Егер ким де ким қарсылық
көрсетсе, «хан ҳүкими» дейди де. өлтире сабайды. Азын-аўлақўақыттық ишинде бул ҳәмели менен де Ерназар пүткил қаланы бийзар етеди.
Ханға көп адамнан арыз түседи. Ҳеш илажын қылмаған хан Ерназарды шақырып алып, өзиниц қәлеген
жумысын берген екен. «Жүритиўин тапса, ҳәмелдиц кишкенеси жоқ» деген сөз соннан қалған екен.
ЕР ЖИГИТКЕ ҚУС ТА, ИЙТ ТЕ ЖАРАҚ
(Р-1242, №183023)
Бир күни хан Ерназар менен сөйлесип отырып, гәптиц арасында:
- Ер жигиткс не жарақ болады? - деп сораған екен, Ерназар ханға:
- Ер жигитке ийт те, қус та жарақ болады, - деп жуўап берипти.
Буныц бир ҳалын көрейин деп, хан ҳәмелдарларына буйрық береди. «Бүгин қалада жаны бар адам есиклери иштен илнп, далаға шықпай отырсын, ким де ким далага шықса, өзи өлимдар, малы патшалық» деп
жар урғызады. Хан ҳүкими орынланбай қала ма? Қала азмаз ғана ўақыттыц ишинде тым-тырыс болады.
Усы ўақытта хан Ерназарға рухсат береди де. жәллатларға қорғанныц дәрўазасын бекитип, қарацғыда
байлаўлы турған жараған түйени көшеге босатып жибериўди буйырады.
Жақты кормей иши писип турган түйе ҳеш бир қыймылдаған жан габа алмай жүргенде жаца ғана сарайдан шыққан Ерназарды көреди.
Түйеництәп берген найтта Ерназар жән-жағына қараса, қолайлы ҳеш жарақтаба алмаиты. Түйе болса жақынлап қалған. Усы ўақытта бир буралқы ийт Ерназардыц жанынан өте бергенде, Ерназар ийттиц
артқы аяғынан услап алыпты да. келген түйениц басына урыпты. Ийт болса пыт-шыты шығып кетипти,
ал түйениц омыртқасы үзилип кетип, турған жеринде сеспей қатыпты. Ерназар ҳеш нэрседен хабарсыз
адамдай өз жөнине кетипти.
/V
/ С/ / .V
Хан барлық болған ҳәрекетти бнйикте турып ўәзирлери менен кории турган екен. «Ер жигнтке ийт те,
қус та жарақ» деген сөздиц мэнисине сонда түсинии ги.
ЕРНАЗАР КЕНЕГЕС ПЕНЕН УШЫРАСЫЎ
(Р-1242, №183023)
г /
Ерназар алакөз заманында кенегес Ерназар бий деген адам болыиты. Ол да өз заманында белгили адам
болған.
/ 1
Бир күни усы Ерназар бий атлы қус салыўға шығыпты. Күни менен ат үстинде сандалып, қус салыпты, бирақ қанша сарсылып жүрсе де, ац табылмай, кеш болыи баратырғанда аўылына қайтып киятырса, алдынан бир дуғыжым, қара пәрец жигит шығыпты. Ол пияда қус салыи жүрип-ақ қоян, қырғаўыл,
түлкилерден көн ац алыпты.
Ерназар бий жацағы нияда жигиттен услаган ацын басып алмақшы болады да, атты қаттырақ айдап,
қамшы менен керилип арқасына бир урады да, атқа қақтырып қетеди. Пияда абайламаған киси қусап, артына бурылып та қарамай жүре бсреди.
//
Буған Ерназар бийдиц ашыўы келип:
- Қэй зацғар, адамбысац ямаса шайтанбысац? - деп даўыслап, үстине және ат айдайды.
Пияда жигит артынан келип қалган аттыц суўлығынан услап тартып жибереди. Ат оммақана атыи,
үстиндеги Ерназар бий эдеўир жерге ушып кетип, жалп етип қулайды. Азтан жығылған оцлы бола ма? Орнынан тура алмай атырғанда аттыц шылбыры менен аяқ-қолын байлап, кишкене оқпанға шалқасына таслап, қусын жанына қойып, атты минип кстип қалады.
Солай етип, бир үйге барып қыргаўыл, қоянды көп етип астырып, бир адамды Ерназар бийге жиберип:
- Тез акелегөр, қосшым, өлнн қалар, - деп тзпсырады.
Көп ўақыттан кейин Ерназар бийди аль>п келеди, жайғасып отырыи алғаннан кейин жацағы жигит Ерназар бийге қарап:
- Коргенсиз жигит екенсец, қамшы менен урдыц, атқа қақтырдыц, үндемедим, екинши үстиме ат
айдағаныц не қылғаныц? «Өзицди ер билсец, басқаны шер бил» деген халық нақылын еситтиц бе,
зацғардыц баласы! Сен ат минип жүргениц менен, шамацды байқаўыц керек. Биз Ерназар алакөз деген
боламыз, - ден, тағы да көн сөзлер менен оған нәсият берип, кейийди.
Ерназар бин қатты қысынын, атын ҳэм де үстиндеги мелле шапанын Ерназар алакөзге саўғага берип,
кеширим сорап тарқасады.
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ҲӘЛЕК БОЛМАЙ-АҚ ҚОЙЫЦ БАЛАЛАРЫМ
(Р-1242, №183023)
Ерназар ханға жаманатлы болып Хийўадан қашып кинтыр екен, изинен он-он бес атлы адам қууыпты.
Ерназар олардан бурын келип, дәрьядан кеме менен өтип кетипти. Қуўғыншылар дәрьяға келип.
дарғадан Ерназардьщ дәрегин сорапты. Дарғашы көи ўақыт бурын бир жигиттиц өтип кеткенин айтыпты.
Барлығы дәрьяньщ арғы бетинс шықпақшы болып кемеге мингенде қуўғыншыларға қарап дарғашы:
- Балаларым, изинен қуўып ҳәлек болмай-ақ қойық,- депти.
Себебин сорағанда дарғашы:
- Жақағы өтип кеткен жигиттин бир өзи мингенде суў кеменин жийек ушына шамаласып еди. сизлер барлығычыз мингенде де кемеге бир сал қацбақ жүклегендей-ақ болды, - деп жуўап берип,
қуўғыншылардьщ Ерназар алакөзди услаў қолынан келмейтуғынын ескертипти.
Солай етип, олар Ерназардьщ изинен қуўыўға қорқып, сол жерден изине қайтыпты.
ЫРЗАМАН, УУ1ЫМ!
(Р-1242, №183023)
Ерназардьщ анасы Қумар аналықдеген болған. Ол күтә ақыллы.зийрек, свзге шебер хдял болыпты. Ол
Есенгелди мәҳремннн қызы екен.
Ерназар алакөзге оқтийип жараланғанын биле тура, үш күнге шексм оньщ үстине ҳеш ким бара аламайды. Ақырында өлгенин анық билип, хан әскерлери Ерназардьщ басын кесип, Хийўаға алып кетеди.
Хийўа ханы Ерназардьщ геллесин алғаннан сон. оньщ туўған анасын кормекши болып, буны қандай
ҳаял туўды екен деп қызықсыныпты. Сөйтип, Хийўаға анасы менен қарындасын шақыртыпты.
Ерназардын басы қоржыннан алынып, ханнын алдына қойылған ўақытта ханньщ ҳүрейи қалмай, орнынан ушып турады. Буны көрии турған ана;
- Ырзаман, улым, берген ақ сүгимеТЖуртлардьщ тирисинен қорқпаган хан сенин өлигиннен қорқып,
орнынан турып атыр, - депти.
Сонда хан буны көрип:
ү \
- Ат бийеден, алп анадан туўады, деген дурыс екен. Ерназардын туўған анасында кәрамат бар екен, деп сын берипти.
\ \
ЕРНАЗАР АЛАКӨЗ - НӨКЕР
!42,№183023)
Иран шахларына қарсы жүргизилген саўашлардьщ биринде Хийўа ханы женилиске ушырайды.
Нөкерлери басқы таўыи, кейин серпилип қашады. Аты шаққан, жүйриклери қутылады да, көлиги жаманлары қоршаўда қалып қояды. Ерназар алакөз изинс қараса, хан әдеўир кейинде қалған екен. Алакоз артына айланып келип:
- Хан ҳәзиретимиз, сиз мына атьщыз бенен жаўдан қутыла алмайсыз. Сиз тутқын болып қолға түссениз.
ел басшысыз қалады ҳәм дағдарысқа ушыраиды. Хорезмди жаў басып алса, журттьщтолысы төгилип, ортасы шайпалады. Сонлықтан сиз менин жүйрикатыма мицициз. Мен сизинябьщызды алайын. Мен өлген
менен ҳеш гәп болмас. Өли болсам бир шуқыр, тири болсам, есабын таўып бир жағынан шығарман, - депти.
Хийўа ханы:
- Сиз аман-есен Хийўаға барсаныз, маған корсетерсиз, - деп қолындағы жүзигин алакозге бернпти ҳәм
өзи жаўдан қашып қутылыпты.
Ерназар алакөз ханньщ жаман ябысы менен жортақлан кйятырғанда қызылбастьщ еки батыры оны
қолга түсирипти. Алакөздин аяқларын байлап, үйине алып келипти. Батырлардьщ анасы бар екен. Ерназар оны кориўден туўған анасы Қумар ядына түсип, жылаи жиберипти ҳәм ақ шашлы кемпирдин
қушағына бойын таслапты.
Батырдьщ анасы Ерназардан сорапты:
- Сен неге жыладьщ? Мениц аяғыма не ушын басьщды тийгиздин? Бул сенин өлимнен қорққанын ба
ямаса жөгилигин бс?
Оған Ерназар алакөз былай деп жуўап берипти:
- Мен бир жесир ҳаялдьщ баласы едим. Жаў қолына тутқын болып түстим. Сизиц балаларьщыз мени
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бул елатқа ерксиз алып келди. Сизди көргенимде өзимнин ақ сут берген әзийз анам ядыма түсип кетти.
Мен өзимди бийлеп тура алмадым. Лнанын аты ана емес пе? Лнама болған перзентлик сезим мени сизин
қушағыцызга бойымды таслаўға мәжбүр етти. Бул менин өлимнен қорққанлығымнан ямаса өлимнен
қутылыў ушын сизге жарамсақланғанлығымнан емес. бәл-ким, анаға болған пәк меқир муҳаббатым
шығар...
Батырлардыч анасынын баўыры ерип кетти ҳәм ол Ерназар алакөзди өз перзентиндей жақсы көрип
қушақлап сүйди. Ана көзиниц жасын сүртип былай деди:
- Бурын менич улым үшеў еди. Ен үлкени саўашта өлип. улым екеў болып қалды деп қайғырып жүр
едим. Тәғдир маған олген улымньщ орнына ғайыптан тағы бир ул берди. Балаларым, сизлер бул жигитке енди тутқын деп қараманлар. Берген ақ сүтиме мени ырза болсын десениз, оньщ аяқ-қолларын тез
шешиқлер ҳәм өзлеримизднн туўысқан инимиз деп есапланлар. - депти.
Батырлар ананьщ буйрығын булжытпай орынлады. Ерназар алакөз жас жағынан бул жигитлерден киши еди. Сонлықтан ол кобинесе үйде қалатуғын болды. Ағалары шикарга шықса ямаса саўашқа кеткенде
алакөз батырлардьщ анасына келип бирдей жылайтуғын еди. Бир күни ол кемпир Ерназардан:
- Ишкенин алдында, ишпегенин артында, кийимге де зар смессен. Я биреўден хорлық көрип жүрсеч
бе? Сен неге жылай бересец? - деп сорады.
- Менин бул елатқа тутқын болып түскениме де әдеўир ўақыт болды. Менин аўылда қалған анам мен
қайтып бармағаннан кейин, «улым шейит өлген шығар» деп ойлап, күни-туни зарланып отыр. Ол есиме
түскенде, мен де өзимди тута алмайман. - деп жуўап береди Ерназар.
Ллакөздин батырлығын. ақ көкиреюжгин батырлардьщ анасы күтә унататуғын еди.
- Улым, жағдайынды жақсы түсинемен. Сен бизин елатқа тутқын болып түстич. Мен саған рухсат еткен менен, еки балам саған тиймеген менен, сени аўыл адамлары туз ып алса, олтирип қойыўы мүмкин.
Сени аман қутқарғандай жүйрик ат бизде ҳэзирше жоқ. Сени бир қутқарса, ер жете келе Сары бийеден
туўған торы тай ғана қутқарыўы мүмкин. Сен оған күнде түрли жсмис ҳэм тағамлардан қосып исленген
бир жентек тақан бернп баға бер. Кететуғын күничди өзим айтаман. - депти батырлардьщ анасы.
Ерназар алакөз торы тайды сыйпап-сылап өзине үйрете баслады. Ананьщ кенеси бойынша ол түрлн
жемис ҳәм тағамлардан қосып исленген тақаннан қырық қосыўысын аўысгырып алады. Торы тай да
өсии, кәмалына келеди. Бир күни кемпир:
- Енди елине қайта бер, - деп рухсат береди. - Сени аўыл адамлары қуўар. Қуўғыншылардьщ қарасын
көрген ўақытта жанағы тақаннан бир қосыўысын атьща бер, бирқосыўысын өзин же. Онын қәсийети бар.
Ол сизлерди шөллетпейди де. аш қылмайды да. Бар, жольщ болсын, баушм, - деп, батырлардьщ анасы Ерназар алакөзге ақ пәтиясын берип қалады.
/
Ерназар алакөздин қашқанлығын сезип. қызылбаслар 01 Гы1| изинен қуўады. Қуўғыншылар жақынлаган
ўақытта бир қосыўыс тақанды аты, бир қосыўыс тақанды өзи жейди де, атына «шүў» дейди. Торы аттьщ
қарасы көринбей қалады. Солай етип, Ерназар алакөз Хорёзм шуқырына келип жетеди. Хорезмге келген ўақытта баягы еки батыр «Хош бол, Ерназар нним» деп, оньщ менен алыстан хошласып қалады.
Қ»/ўғыншылар да алакөзди енди услай алмайтуғынын билип, аўылларына қайтады.
Ерназар алакөз жүзикти ханға карсетедн. Хан оған жоқары ҳәмел береди. Буны қызғанган хан
ҳэмелдарлары алакөзди жаманлап, орнынан алдырады. Ерназарға қандай ҳәмел берсе де, ханнан пайын
алып жүреди. Оннан қорққан хан ҳәм оньщ ҳәмелдарлары алакөзди барлықжумыс-тан босатып, аўылына
қайтарады. Жақсылыққа жаманлық ислеген ханға қарсы Ерназар алакөз көтерилиске шыгады.
ЕРНАЗАР КЕНЕГЕСТИН АЛАМАНДЫ ҚУТҚАРЫЎЫ
(Р-80, № 50411)
Хийўа ханы қызылбаслардан женилип, әскерлеринин көбиси қырылады. Азық-аўқат, от-жеми
таўсылып, хан да албырайды. Сол мәҳәлде алыстан буланлаи бир нәрсе көринеди. Хан лэшкер басшысына сол жаққа қарай жүриўди буйырады. Кем-кем бул нэрсениц түтин екени байқалады. Оған жетсе, қуўырылған кәбап, үйилген қулан, жыйылған от-жем, азық-аўқаттьщ үстинен шығады. Ҳәммеси
қуўанысын сөйлесе баслайды. Булардьщ қызылбас емес, хорезмли адамлар екенин билип, бир путанын
түбинде жасырынып отырған Қабыл түргеледи. Оныц атасы Түркистаннан келген қарақалпақтын белгили бир байы болып, баласы дүзде қулан аўлап жүрген екен.
Хан:
- Бизди Хийўаға жеткере аласыз ба? - дегенде, Қабыл:
- Жеткеремен, - деи жуўап береди. - Бирақсизлер бир күн дем альщызлар. Атларыцыз жемге, өзлериниз
аўқатқа тойьщызлар.
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Қабылдыц көзге көринип турған затларынан басқа, ҳәр жерде көмип, жасырып қойған қәрежетлери
де бар екен. Бул затлардьщ ҳәммесин хийўалыларға әкелип береди. Хан ҳәм оньщ ләшкерлери Қабылдьщ
жолбасшылығы астында Хийўаға келеди. Қабылға қәмел, көп жер ҳәм сарпай инам етиледи.
Хан Қабылдыц шэрдәреси деген жерден (хан менен оныц биринши ушырасқан орны) үлкен сарай салдырыи бермекши болады. Жасаўылбасылары барлық қарақалпақ пухарасын жыйнайды. Сол ўақыттағы
халықта не бар еди дейсец? Олардыц алып шыққан азығы жолда таўсылып, еки-үш күнге бармай-ақ аштан өле баслайды. Аламан ғалаба қырылажақ болады.
Сол ўақытта Ерназар кенегес бала жигит екен. Ярым ақшамда ол:
- Хийўа ханыныц буйрығы! Аламан, аўылларыцызға тарқалыцлар, болмаса сизлер аштан өлесизлер.
Кимде-ким аламанды иркемен десе, өзи өлимдар, малы патшалық-деп жар қышқыртады.
Ҳәрким өз аўылына тарайды. Хан ҳәмелдарлары Хийўаға қайтып келеди. Хан қарақалпақ бийлеринен:
- Елицизде ондай батырлық көрсеткендей ким бар еди? - деп сорастырады.
Бийлердиц биреўи:
- Ерназар бала болыўы керек, Сол бала келсе, орнымнан қалай турғанымды билмей қалатуғын едим,
- дейди.
Хан ақылгөйлери:
- Ерназар кенегести таўып келип, басын алдырыў керек, деген буйрық шығарыцыз, - деген мәҳәлде
Ерназардыц өзи хан сарайына жетип келип:
- Излеп әўере болмай-ақ қойыцлар, мен пиядалап жаца ғана жетип турман, - депти.
Хан:
- Аламанды неге тарқаттыц? - деп сорайды.
Ерназар кенегес:
- Бирадам жайлы болғанда не, болмағанда не? Халық қырылмасын. Халықтыц көз жасы сизиц бурында
бир неше мәртебе тасып-қайтып турған дәўлетицизге кес болар ма деп қорқтым, - деп жуўап қайтарады.
Хан Ерназар кенегеске тийисли сарпай, ҳәмел, ат-жарақ берип жибереди. Кейин-ала Ерназар, «ҳәмел самал» дегендей, кеўлинежел толып кетнп, пухараны көзи көрмей қалады.
'V
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ЕРНАЗАР ШОЙЫНШЫ
(Р-91, №37515)
Бурынғы өткен ўақытта Шымбай ўэлантында Ерназар шойыншы деген палўан жигит өмир сүрипти.
Ол жасынан күшли ҳәм шаққан жигит болып ер жетипти.
Бир күни усы Ерназар шойыншы қазақарасын аралап жүрсе, бир байдыц үйиниц үстинен шығыпты.
Бай менен таныса келе, байға өзиниц палўан екенин айтады.
Ертецине азанда бай сыйырды бир жаптыц бойына қамап:
- Кимде-ким сыйырлардыц аяғын буўып, биримлеп өткере алса, өткерген сыйыр өзиники болады, деп хабарлайды.
/у
Ортадан бул сыйырларды алатуғын адам табылмапты.
Ец кейнинде Ерназар шойыншы сыйырларды жаптан өткерип, барлығын алады, бай буған күтэ рийза болады.
Көп кешикпей аўылда той болып.онда гүрестутылады. Байдыцбаласы күтә қарыўлы жигитекен.Оныц
менен Ерназар шойыншы гүресип, көп қыйыншылық пенен жығады. Усы гүресте шойыншы Ерназардыц
еки бармағы шикасланыпты дейди.
Ерназар шойыншы бул тойдан көп дүнья алып аўылына қайтып келсе, аўылласлары оныц жолына айдай қарап отыр екен. Себеби туркменлерден бес палўан келип, қарақалпақ бойынша барлық палўанларды
жығып атыр екен.
Ерназар булардыц бәрин де жығып, халықалғысын алыпты деседи.
ЕРНАЗАР КЕНЕГЕС
Р-1299, №184812
(биринши вариант)
Қабыл бий өлгенде Ерназар он тврт жаста екен. Хийўада бир мересим болып, Есим тақылдақ Ерназарды Хийўаға алып барады. Хийўаға барғанша қайтып сәлемлесиўди. кэйтин сөйлесиўди, қәйтип отырыўды
түсиндирип барады. Ерназар ханныц оцжағында отырған. Сонда ханныцўәзири:
- Ҳәй бала! Ары кет! Неге бул жерде отырсац? - депти.
8 - Ҳарацалплк фольклоры
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- Мен жуўазшыныц жууазында отырғаным жоқ. Отырсам, әкемниц орнында отырман, - дейди Ерназар.
Сонда хан Ерназарға қарап:
- Сиз Қабыл бийдиц уғлымысыз? - деп, сол жерде дуўа еткен екен дейди.
Ўәзирдиц әкеси жуўаз айдаўшы екен.
ЕРНАЗАР КЕНЕГЕС
(Р-1299, №184812)
(екинши нариант)
Ерназар алакөз Хийўа ханына қарсы шығыў ушын дәрьяныц арғы жагасындағы «Гөне қайыр» деген
жерде дөцгелек ор қазып, сол жерге қарақалпақлардыц алпыс бийин нөкерлери менен шақырады. Ерназар алакөз ҳамме бийлерге былай депти:
- Хийўа ханы менен қайтадан урысамыз. Бизлерге яўмыт түркменлери, араллы өзбеклер қосылып,
бирге урысатуғын болды. Бүгин ҳеш жаққа кетпеймиз. Тац атқан ўақта жүрис етемиз. Бир алманы алпыс
бий жеп, ант етемиз, - дейди.
Сонда Ерназар кенегес сөйлепти:
- Бизиц нөкерлеримиз бундай үлкен урысқа тайын емес екенлигин кешеги урыста көрдик. Көп адам
қырылып қалды. Шанышқы. жаба, шоқмар менен ханныц бир атса да мылтығы бар, қылыш, қалқаны
бар әскерлерин қалай жецемиз. Өткен урыста тек мылтықтыц даўысынан қорқып, сен, пәленше бий,
сен, төленше бай, бүктиц арасында жасырынып жүрдициз. Ақкөзлик стпейик. Салық ҳзм басқа мәселени
сөйлесиўлер жолы менен-ақ шешин турайық. Ханға елши жиберейик. Ал азатлық алыўды кейин, қарыўжарақланып, нөкерлерди урысқа тайынлап болып баслайық, - дейди.
Бирақ бул пикирди Ерназар алакөз қабыл етпейди.
- Бизлерге қазақлар да жэрдем етеди. Бул рет бизлер жецемиз, - депти.
Ерназар аталықтыц пикирине Азберген бий, Арзы бийлер, Тахтакөиирден Төле бийлер қосылған.
Хийўа ханына төрт бий жасырын хат жазады, қол қояды.Хатта және урыс болатуғынлығы айтылады, қан
төгилмеслигин өтиниш етеди. Урыстыц алдыи алып, Ерназар алакозди кеширип, сөйлесиўлер жүргизиўди
соранады.
^
Хат тайын болады. Енди хагы Хийўаға ким жеткереди? Ерназар кенеғесгиц атқосшысы, оимаўыт
урыўынан Жаргулек деген болған. Хаты соған тапсырады. Ерназар аталықтыц Жалта деген ярым тулпар
аты болған.
- Хатты тәнҳа ханныц өзине тапсырасац. Тац атиастан бурын орныца келип турасац, - дейди Ерназар
аталық
Жалтаныц ордан секирип өткенин қараўыллар билмсй де қалады. Сол ўакыттағы Хийўа ханы Сейид
Муҳаммед хан уйқысынан оянып, хатты оқыйды.
- Торт бийге де бизден сэлем айтыц. Бизден саўға - төртеўине де мына тилланы бериц. Егер жәц болар
болса, шекпениниц оц таманын қайырып түссин, - депти хан.
Ийттиц сүўрети қуйылған алақандай торт алтынды алып, тац жаца саз берип киятырган ўақытта
атқосшы жетип келеди. Жалта қара тер болып, биринши пәтте ордан секире алмай, пысқырып қаймығып
кетеди. Екинши рет секиртейин деп атырғанда қараўыллар сезип оянады. Есим тақылдақ деген Ерназар
кенегестиц ақылгөйи ҳәм тыцшысы барып, оныц қулағына сыбырлайды.
- Ал. Ерназаржан, басыцныц ғамын же, - дейди.
Ерназар кенегес Жалтаға минип қашады. Сол қашыўдан ол Қарақум ийшанга барып наналайды. Ерназар кенегес бул урыста қатнаспаған. Алманы да жемеген дейди.
* •
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ЕРНАЗАР АТА71ЫҚ ҲӘМ АТҚОСШЫ
(Р-1299, №184812)
/ /
Ерназар аталық Қоқан ханлығында елши жумысын атқарып қайтқан. Ол салық мәселеси бо\ ынша
ханға барғанда элеп нөкистеги Дос деген кисини өзи мснен алып кетеди. Ол киси дәўдей, сықылсь адам
болған.
- Хан менен бирге аўқат жеймиз. Сен есиктиц аўзында ацлып тур. Табақ алынатуғын ўақыт . мен
«Дос!» деймен. Сен туўры келип, ҳеш кимди тыцламай, табақты алып кет, - деп оған жол бойы түсиндирип
барған Ерназар аталық.
Хийўаға ҳәр сапары келгенде хан оныц менен бирге аўқат жейди екен. Бул сапары да бирге
аўқатланыпты. Бир ўақлары аталық «Дос» депти. Ол тарбыйған қан-қара қоллары менен табақты алып,
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бәсип баратырып аўзын урадай ашып, палаўдьщ бәрин бир асап, шайнамастан жутып жиберипти. Кейин
табакты шеп қолтығына қысып турып:
- Тақсыр, пәтия етсециз, - депти.
Хан пәтия етеди.
- Бул ким? - деп сорайды хан.
- Бул мениц атқосшым. Аўылдағылардьщ ен жөнлиси усы, ханымыз. Усындайларға маған салық
төлетиў қыйын болып тур, - депти аталық.
- Төлемесе төлемесин. Енди бундайларды алып келме, - депти хан.
Солай етип, жолын таўған Ерназар аталық салықтын ярымын азайтып қайтыпты деседи.
ҚОШЫМ ПАЛЎАН
(Р-1299, N0184812)
Ерназар аталықтьщ жүзден аслам нөкери болған. Оймаўыт аўылыньщ шығыс тәрепинде «Аталық
тебе» деген жерде Қошым налўан соған басшылық етип. шатыр қурып, ойнатып жатады екен. Хийўа ханы
ләшкерлеринен женилип қалғаннан кейин аталық пенен мәлеллесип, Қошым палўан қазақтын Қазалы
жағына кетип қалады. Даланлықпенен Қошым палўан кетип баратырса, бир төбешиктиц үстинде жалғыз
бир нашардын отырғанын кореди.
- Ҳаў қарындас! Жалғыз өзиц бул жерде не қылып отырсац, - дейди.
- Түйе менен суў алып атыр едим, батпаққа батып қалды. Төрт адам шығара алмады. Аўылға кетти,
аўқатланып ҳәм тағы да адам алып келеди, - дейди.
Қошым барып көрсе, оқпанға түйенин аяқлары кирип кеткен екен.
- Қарындас, айып көрмен. Мен кәрўаннан адасып қалдым. Наньщыз болса, бериц, ашпан, - дейди.
Нан жен, суў ишип ҳәлленип болғаннан соқ батқан түйеге барып, дәслеп қуйрығынан тартып, кейин
аягынан тартып саўмалап, түйени батпақтан шыгарады. Аш болған түйе қырға шыққан сон отлап, жайылып кетеди. Қошым палўан көп иркилмей кетип қалады. Аўылдан баяғы кеткен адамлар қайтып келсе,
түйенин отлап жүргенин кореди.
т-'
- Буны ким шығарды? - дейди олар.
Нашар болган ҳэдийсени айтады.
- Қай тәрепке кетти?
- Арқа тэрепке кетти? - дейди нашар.
Изинен адам барып, Қошым палўанды ертип аўылына алып барады.
Аўыл бнйи оны қонақ етип күтеди. Ким екенин, қайдан ҳәм қай жаққа баратуғынын сорастырып,
сөйлескеннен кейин аўыл бийи:
- Үйде бола бериц. Аўылды уры-баспашылардан қорғак, - деп өтиниш етеди. Оған үй-жай берип,
үйлендиреди.
Арадан сегиз ай өткеннен соц Қошым елин сағынады.
- Бул жүрисим болмас, елге барайын, - деп, бнйден рухсат сорайды.
Әкеси қызыньщжателге кеткенин қәлемейдн.
Қошым палўан:
- Жалғыз өзим-ақ кетемен, - дейди.
Буныц пикиринен қайтпайтуғын ожетадам екеннн билип, оньщ қайтыўына бир түйеге азық-түлигин
жүклеп берип, узатыи салады.
ЕРНАЗАРДЫНКМБЕТИ
(Р-80, №50411)
Ерназар узын бойлы. бийдай рец, қара қаслы, ала көзли, еки бетиниц алмасы қып-қызыл, мурты
қулагына жеткен, омыраўы үш адамныц омыраўындай, огиз кабыр»а. кец жаўырынлы, жуўан қурық мойынлы жигит болған. Күш жағынан он жигиттей болмаған менен, жети жигиттин күши болған. Ерназар
тецликке көнсе де, кемликке көнбеген, ар-намысын жибермеген азамат болган. Адамлардық айтыўына
қарағанда, анасы Ерназарга жүкли болганда жолбарыстыц жүрегине жериген.
Қумар аналық баласы өлмесинен алдын түсинде аспаннан бнр айбалта түсип, сол айбалтаньщ жерде
жүрген жолбарыстьщ басын шаўып түскенин көрген. Ол сонда-ақ баласыньщ жақын арада бул дүньядан
кететуғынын сезген. Әсиресе, халықтьщ ядында қалғаны - бул Ерназардьщ анаў-мынаў адам тик қарай
алмайтуғын ала көзлери менен айбаты екен.
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Батырдьщ қөктем даугысы онын душпанларын ақылдан састырған. Ерназар «халық баласын жылатпайман» деп еки жерден қорган салып, Хийўа ханына қарсы гүрескен. Өз ўақтында ханнын алтын шекпенин тартып алып кийген.
Ерназардын қәбири Қазақдәрьяньщ бир таўыньщ бойында. Ерназардьщ қәбирин адамлар «Ердин
қәбири» деп зиярат етеди.
ЕРЕЖЕП ТЕНТЕКТИЦ ТУЎЫЛЫЎЫ
(Р-45, № 50409}
Ережеп тентектин бабасы Сери тентек деген киси болған. Сери тентектин баласы Қулшы тентек деген
киси. Усы Қулшы тентектич баласы - өзимизге белгили, атагы шыққан Ережеп тентек болған.
Ережеп тентектин атын хан қойған дейди.
Әдил аталық ханға барып:
- Қулшы тентек дегенде бир яқшы қус бар, сол сизге жүдә миясар, шақырып, сорап алсаныз қалай болар екен? -деп жеткерип барады.
Дәслеп Әдил аталық келип:
- Қулшы, сендеги қустьщ данқы ханға түсипти. Сени хан шақырып атыр, қусынды да алып бар, - дейдн.
Қулшы бул хабарды Әдил аталықтьщ өзи жеткерип барғанлыгын дәрҳал сезе қояды.
- Сизден басқа ким айтсын, сизден болған ғой. Не шара, хан шақыртса барамыз дә, - деп ханға барады.
Қусы менен барған Қулшыға хан:
- Айып етпесениз, сизин қусьщыздды сорап отырман, - дейди.
Қулшы бир майданға дейин дым үндемей отырады. Ақыр соны басын көтерип:
- Яқшы, алағойын. тақсыр, - депти.
Хан алтын түймели бир шапан, бир қосыўыс тилла береди қәм:
- Менин ханлық дәўиримде есигинди жел ашып, жел жапсын \әм уллы болғайсан. Егерде айтқаным келип, уллы бола қойсан, балацнын атын Ережеп қойғайсан, - деп пәтия береди.
Бир жыл өткеннен кейин Қулшы уллы болып, атын Ережеп қояды.
ЕРЕЖЕП ТЕНТЕКТИЦ БИЙ БОЛЫЎЫ
(Р-1242, №183023)
Хийўа ханы қарақалпақлардын өз ишинен бий сайлайтугын болып, ҳәзирги Қаратаўға келип жатыпты
ҳәм барлық қарақалпақлардан бий болады-аў деген адамлардын бәрин хан алдынан өткеретуғын болыпты. Хийўа ханы таўдьщ басына төсек салдырып шалқа ортасына жатып, келген қарақалпақларға қолын
бермей, аяғын көтере берипти. Келген қарақалиақлардын бәри ханньщтек аяғынан услап сэлемлесип кетеберипти.
Гезек Ережеп тентекке келип ги. Ол сәлемлесейин деп ханга келсе, оған да аяғын көтерипти. Сонда Ережеп тентек:
- Тур, занғар, сенин аягьщнан алып сәлемлесетуғын қарақалпағын мен бе?! - депти.
Сол ўақытта хан орнынан өрре турып, Ережеп тентектин қолынан алып:
- Қарақалпаққа бий усы болады, - депти ҳәм оны қарақалпақхалқынын бийи етип сайлап кетипти.
ТУРЫМ БИЙ
(Р-1299, №184812)
Бир сыбайлас отырған халықтьщ басшыларыньщ өз-ара аразласыўы хан ҳәмелдарларына қарақалнақ
халқынын айырым басшыларын жоқ етиўге жол ашып береди.
Хийўа ханы бурын Турым бийге ҳеш илаж ете алмайды екен. Себеби Бегис пенен Мыржықтан, Айдос
бийден ҳәм онын баласы Мырза-Сейиттен айбынады екен. Өйткени Турым бий де Есенгелди мәҳремнин
күйеў баласы болып. оларға да жақынлығы бар еди. Енди болса Турым бийдин елде бас көтерер бир өзи
болып қалды. ол ҳақыйқатында да өзин күтә жалғыз сезди, оньщ үстине усы ўақытлары Турым бийдиц
қартайып, күши азая баслаған дэўири еди.
«Ғаздьщ абатлығы айдын көли менен, ердин абатлығы пайтақ ели менен» деп халық бий-карға
айтпаған ғой. Хан Турым бийди есапқа да алмаған, оньщ мснен иси де болмайды. Ол өз аўылында ҳеш кимге белгисиз жата береди. Турым бийдин бурынгы хан алдындағы абырайынан ҳештеме қалмайды. Усы
аўҳаллардын келип шығыўына ези себепши болғанын түсинеди және өзинин бий болып данқы шыгып
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жүргени Бегис пенен Мыржықтьщ, Айдостық арқасынан екенин жақсы биледи.
Не илаж? Болған нәрсе болыи кетти, қайғырған менен. орнына келмейди. Турым бнй де барлық иске
қайыл болып, өз қэўиминде жата береди.
Бир күни хан өзининхәмелдарлары менен сөйлесип отырып, қус салыўды мәсләҳәт етеди. Ханныц бир
ўәзири:
- Ҳәй. уллы мэртебсли ханым, қарақалпақтыц Турым бийи қус салыўды күтә жақсы көретуғын еди.
ол бизлер менен бир неше мәртебе қус салып еди. Ҳәзир ол өз қэўиминда жумыссыз жатыр деп еситемен.
Турым бийди де қус салыўға бирге алып жүрсек, қусы ҳэм жақсы аты болса, бирге тамаша көрип қайтар,
егерде қусы нмаса белгили аты болмаса, масқара қылыи, күлкиге алып қайтармыз, - деп өтиниш қылады.
Хан келисим береди.
Турым бийге ацға шықпастан бурын хабар бериледи. Турым бий қатты қапа болады. Себеби онда
жақсы ат та, жақсы алғыр қус та жоқ еди. Деген менен, Турым бий бир ой табады. Ол ханнан хабар келген күннен баслап бир ҳәккени услап алады да, соныц уйқысын алып, ац аўлаўға үйретнп, қайтара береди.
Хан ацға шығатуғын күни Турым бийге хабар береди. Турым бий де бир жаман атты минип, қолына
бир ҳәккени қондырып, хан қусшылары менен бирге кете береди. Хан ҳәм оныц жалпылдақлары Турым
бийдиц бул аўҳалын көрип, бир майдан оны масқаралап күлисип алады.
Булар азаннан кешке шекем қус салады. Хан қусшылары бир неше мәртебе өзиниц қусларын ацға жиберсе де. олар ацға шаппай, басқа бир жаққа ушып кетеди ямаса ацға жақынлап турып, жерге қонып қала
береди.
Ҳайран болған хан қусшыларыныц ядына Турым бий түседи. барлығы жыйналып. Турым бийдиц жанына келип:
- Ҳаў, Турым бий, сиз неге қусыцызды ацға қоспайсыз? - деп сорайды.
- Әй, азаматлар, уллы патшамыздан рухсат болса, қусты ацға қосамыз, элбетте. -дейди.
Хан қусын салыўға рухсат береди. Турым бий ҳәккени қолына қондырып, адамлардыц алдына шығып,
алға қарап азмаз жүрген екен, бир қоян қаша жөнелипти. Турым бий де қолындағы ҳәккени жиберип
қалған екен, ҳәкке қоянныц изинен зымырап барып, қоянды бүрип, тыпжылтпай отыра қалыпты. ҳәмме
ҳайран болыпты.
Турым бий шаўып барып қоянды ҳәккеден жаздырып алып, оны сойып. ҳәккениц аяқбаўынан жаздырып, өз жөнине қоя берипти.
Сонда хан:
- Ҳаў, Турым бий, сен неге қусыцды тағы сала бермедиц? - деп сорағанда. Турым бий:
- Әй, тақсыр, ҳәккениц ҳалы бир қоянлық,- деп жуўап берипти.
Хан не дерин билмей, адамлары менен сол жерден изине қайтыпты дейди.
Бирақ Турым бийге Хийўа ханы бурынғыдай бийлик еттирмейди. Турым бий өмирнниц ақырында
бийликтен түсип, зордан күн көрип, қапашылық иенен дүньядан өтипти.
\ \
ТУРЫМ БИЙДИЦ ОЙҚАНЫ
(Р-1299, №184812)
Турым бий деген қарақалпақларда аты шыққан бий болған. Ол Хийўа ханыныц ақылгөйи болып, хан
қасында отырған адамлардыц бири екен. Ханныц пәрманы менен ол бийлердиц үстинен қарайтуғын
бийлердиц бийи болып танылған.
Ол өзи Қоцыратта жасаса керек. Халық батырлары Бегис иенен Мыржық Турым бий отырған жерге
келген сайын оныц үстинен күлип:
- Ҳа. бий аға. қашан қарақалпақларға тецликти әпересец, өзиц болсац Хийўаға сатылган адамсац, сениц
де геллецди алыў керек, - деп, оны масқаралап, ермек қылып кетеди екен.
Сол себепли Турым бий, халық батырлары болса да, Бегис пенен Мыржықты жек көреди екен. Бирақ
Турым бий батыр жигитлерге ҳеш нәрсе ислей алмайды екен.
Бир жылларда Айдос Есенгелди мәҳрем дегеннен бийликти басып алады. Ксенгелди мәҳремниц
қарындасы Турым бийдиц ҳаялы екен. Сол себепли Турым бий Айдос бийди де жек көреди екен.
Бир күнлери Турым бий Бегис, Мыржықжане де Айдос бий үшеўин жоқ қылыў мақсетинде арнаўлы
сапар менен Хийўадан Қоцыратқа келеди. Ол өз үйине Бегис пенен Мыржықты шақырып алады. Оларға:
- Айдос ҳәмслпараз, жаман адам. Ол бийликти Есенгелди мәҳремнен тартыи алды. Енди ол елди,
халықты бүлдиреди. Айдос қарақалпақларға бийлердиц бийи болғаннан, сизлердиц биреўициз бий
болыўыцыз керек. Оннан енди бийликти алыў қыйын. Өйткени ол ханды алдап алыи кетти. Енди тек
оннан урысып, жецип аласац! Соныц ушын екеўициз Айдостыц қаласына атланыўыцыз керек. Мен сиз-
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лергс Кочыраттан әскер жыйнап беремен. Барып Айдостьщ қаласын шабық, өзин өлтириц. Биреўиц
тап сол жерде оныц орнына бий болыц. Мен Хийўада сизлердиц бийлигицизди қуўатлайман. Әне, сонда
қарақалпақларга тецлнк келеди, - деп түснндиреди.
Солай етип, ол ацқаў батырлар Бегис пенен Мыржықты Айдосқа қарсы атланыўға үгитлейди.
Турым бий Қоцыраттыц дөгерегинен Мыржық, Бегис пенен биргс Айдос бийдиц қаласын шабыўға
баратуғын үш жүзден көбирек нөкер жыйнап алады. Оларды Бегис пенен Мыржыктыц қолларына тапсырады. Турым бий Бегис пенен Мыржықтан жасырып, өзиниц әскерлерине төмендегидей қупыя тапсырма береди:
- Снзлер Бегис пенен Мыржықтыц басшылыгында Айдостыц қаласына атланасызлар. Кешке шекем
жүрип, Таллықтан өтесизлер. Алдыцыз кеш болып қалады. Қарацғыда жүриў қыйын. Соныц ушын түнде
тоғайға қоныўғатуўра келеди. Тоғайдыц бир ашықжеринде үш жүзициз қонасыз. Түнде ҳәммеуйқыға кетеди. Бегис пенен Мыржық та уйықлайды. Әдетге, батырлар қатты уйқылайды. Сол ўақытларда сизлер
билдирмей, Бегис пенен Мыржықты далаға таслап, биреўициз де қалмай қашып Қоцыратқа қайтыцлар.
Олар екеўи дүздеуйқылап қалаберсин! Азандаөзлериуйқысы қаныптурар. Қасларындаадам қалмағанын
көрип, не қыларын билмес. Екеўи Қоцыратқа қайтыўға арланар. Әри онланып, бери ойланып, Айдостыц
қасына өзлери-ақ шабыўға атланар. Булар барғаннан соц я Айдос бий өлер, я Бегис пенен Мыржық өлер,
түбинде бир қырылыў болар. Сизлер қайта берицлер, - деп тапсырады.
Усындай мақсет пенен Турым бий Бегис пенен Мыржыққа Қоцыраттан аскер жыйнап берип, Айдос
бийдиц қаласына қарай атландырады.
Булар қаладан шығып кетиўден Турым бий екинши туўры жол менен басқа бир адамнан Айдос бийге төмендегидей хат жоллайды. «Айдос бий, сениц Бегис Мыржық деген еки ақмақ нннлериц бар скен.
Олар бир күни келип, бизиц жасап тур»ан Қоцырат қаламызды шаўып кетипти. Ендн бүгин әскер жыйнап,
сениц қалацды шабыўға кетипти деп еситип отырман. Урысқа таярланып отырмасац, кыйын болады. Буны мен саған билдириўге миннетлимен!»
Айдос та Турым бийден хат алғаннан койин бийғам болмайдь». Қоцыраттан уш жүз аглысы менен шығып, Айдос бийдиц қаласына атланған Бегис пенен Мыржық Таллыққа келгенде геўгим түседи.
Тоғаидыц ашықжерин таўып, еки батыр әскерлерге қоныуГа буйрық береди. Тоғайда дөцгеленип қоныс
басады. Түнде ортаға от жағылады, тамақ жейди. Уйқылаўга жатады. Еки батыр ҳә демей-ақ уйқылап
қалады. Кейин үш жүз атлы бурынғы Турым бийдиц тапсырмасы боиынша Таллықтан өтип, түни менен
қашып Қоцыратқа келеди. Азанда Бегис пенен Мыржық оянса, екеўи ғана қалыпты. Әскерлер жоқ. Екеўи
ҳайран болады. Олар ҳақыйқаттан да енди кейин -Қоцыратқа қайтыўға арсынады. Не ислеў керек? Ойланады. Не де болса, екеўимиз-ақ Айдосқа қарсы урысқа бар
Деп, Айдос бийдиц қаласына атланысып
даўам етеди.
Айдостыц қаласыныц түбинен Көкөзек деген дәрьи
(ы екен. Дәрьядан Бегис алдында, Мыржық
кейнинде өтип киятырғанда урысқа таярланып турғанЛй
ыц Арзы батыр дегени алдында ат пенен
ж\'зип киятырған Бегисти атып, жаралы ете,
ги сти (
кетип, аттыц ериниц басына асылып. кейин қайтайын десе, атқа күши жетпейди.
Кейнинде киятырған
ўҳалын көрнп.атын кейнн қайтарып, Кокөзектен шығып.
тоғайға қашып кирип кетеди.
Арзы батыр пилтели мылтықты және о
й қалады.
Арзы батыр кейин қашқан Мыржықты,
Бегисти көрип, атын Көкөзекке салып
жиберип Бегйсти шанышқы менен шаншып
ийтерип ығызып жиберии, оныц атын өз
тәрепине алып шығады,
Ағасы өлген соц Мыржық көп ўақытлар а !аныц жүрип, бир күни өзи Айдостыц қаласын шабыўға келеди. Бирақ сол сапары Айдос бий елден сал
'шаўға кеткен болып шығады. Бул сапары ол Айдосты
өлтиреалмайды. Бирақ Мырза-Сейит деген
щ үлкен баласы Қозғанбай деген жерде, Ақжағыстыц
бойында қус салып жүрген екен, ол соны изл таўып алады. Мырза-Сейит Мыржықтыц түрин жаман
көрип, қусты таслап, қалаға қарай қашады. Мы сық оныц изинен қууады. Қалаға жақынлаған жерде изинен жетип, найзатүйреп Мырза-Сейитти өлт >еди. Айдостыц баласы Мыржықтыц найзасы тийип қулап,
жан тапсырған жерге жерленеди. Ҳәзир ол жерде - Айдос қаланыц қасында, Сейитшилик деген үлкен
әўлийе бар.
Солай етип, Мыржық Айдостыц өмирине үлкен қәўип туўдырады. Айдостыц қаласы қамал болады.
Ағасы менен инисиниц өз-ара душпанласып қырылысыўына халықҳайран қалады.
Бул Хийўадағы Турым бийдиц салып жүрген ойқаны екенлигин ел биледи. Соннан елде «Турым бийдиц
ойқаны» деген гәп қалады.
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ТҮУ1КШ1И ТӨРЕБЕК
(Р-1242, №183023)
Хийўаныц ханы Мухаммед Әмин өлгенде ханныц Хожамурат. 'Гөре бий деген еки баласы қалған. Дәстүр
бойынша хан өлгеннен кейин улкен баласы хан болыў керек екен. бнрақ кишкенеси Хожамурат хан болын кетеди. Соннан кейин Торе инисине ашыўланып, Қоцырагқа келип ел жыйнап, өз алдына хан болған
\әм Хнйўа ханына бағынблған. Төре бийдиц басшы адамлары араллы озбек Тәжимурат қасқа, қарақалпақ
Гулкили Төребек дегенлер болған. Сөйтип олар бесжыл даўамында халықты өзлери басқарған ҳәм Хийўа
ханы менен ҳәр жылы урысқа шығып турған. Олар Қоцырат қорғанын Хийўалыларга бермеген. Буннан
кейин Хийўа ханы олардьщ арасына жансыз жиберген ҳәм «Төре бийди ким өлтирсе, ат басындай алтын
ҳәм жоқары ҳәмел беремен» деп ўәде еткен. Бул ўақытлары Тәжимурат қасқа өз басшысына опасызлық
етип. Төре бийди өлтиреди. Хинўа нөкерлери Қоныратты шабады. Котерилисшилер жециледи. Тулкили
'Торебек қырға, қазақлар арасына жасырыныўға можбур болады. Қырда ол бир жылдан көбирек жүреди.
Усы ўақытлары, Хийўаға орыслар әскер алып киятыр, деген хабар тарайды. Хийўа ханы «Ким орыслар менен бизлерди урыстырмай. парахат жол менен жайластыра алады?» деп, адам излетеди. Сонда халық:
- Бул истек Тулкили Төребектин қолынан келеди, - деп жуўап бередн.
Хан оны излетип таўын алып, Хийўаға алдырады. Хан:
- Горебекжан, сен былтырдан берн қайда жүр един? - дейди.
Түлкили Торебек:
- Қазақтьщ шопаны өлсе, ҳаялы оны азалап, бир жыл уйинде отырады. Мениц көп дузын ишип. аз хызметин қылған адамым өлди. Соны азалап былтырдан бери жатыр едим, - дейди.
Хан Төребекке:
- Сен доа ьща садық хызмет еткен екенсец, енди бизге дс ҳақ көкирегин менен хызмет етесен бе? дейди.
Түлкили Төребек:
- Сизге төбем менен хызмет етемен. - дейди.
Хан оған:
- Қәзирден баслап иске кирис, - деп буйрық бериптн.
Тулкили Төребек:
- Жоқ, ҲӘЗИрше буйырған жумысынды орынлай алмайман. - деп жуўап берипти. - Себеби Қонырат
котерилисинин басшысы Төре бнйднн геллеси жылына шекем хан сарайына илдириўли тур. Дослеп сен
маған ағамнын геллесин бер. Мен оны геўдесине қосайын ҳәм басына ескерткиш әўлнйе салайын. Соған
кететуғын қәрежет, уста таўыи бер. Оннан сон қандай жумысқа буйырсан да. бараман, - деп ўәде берипти.
Хан еле Хожамурат екен. Бақталаслықта туўысқан ағасын өлтирии қойғаны, оньщ сүйегин басқа
адамньщ излеп келгени ядына түсип, хан жылап жиберипти. Ол Түлкили Төребектин өтинишин орынлапТЫ' ТөРе бийдин геллесин геўдесине қосыўушын ғәзийнеден мьщ тилла ажыратыпты. Пискен гербиштиц
ҳәр бирин бир тилладан алып, Топ атқан деген жерден оған естелик орнатады.
Төребек хан менен Хийўаға қайтып кинтырып орыс әскерлерин алдынан шығады. Түлкили Төребек
Хийўа ханын урыссыз орыс патшалыгына жизия төлейтуғьщ болып келистиреди.
Ол Ўақытта орыс тилин тек Түлкили Төребек ғана биледи екеи. Себеби ол Қоныратқа келгенде бнр орыс
пенен тамыр болып, соннан үйренген қусайды. Бул ўақытта Қонырат көтерил исине қатнасыўшылар орыслар менен баиланыста болған. Төре бийдиц исенимли адамы Түлкили Төребек бурынырақта еки сапар он
торт урыўдан Сейтбек ҳәм басқа адамлар менен бирге орыс патшасына елши болып барған. Екннши сапары ол орыслардан әдеўир әскер алып қайтады. Хнйўа ханы бул истен хабары бар, Төре бийдин ҳәрекетине
қосылған ҳәр оир қарақалпақ үйинен бир адам өлтирмекши болады. Қарақалпақлар орыслардьщ қоллаиқуўатлаўы бойынша бул жазадан азат етиледи.
Түлкили Төребектиц тәсири артып кетеди ҳәм көторилистиц қайтадан басланыў қәўпинен қорқып,
Хиўа ханы ҳийлекерлик жолына өтеди. Ол ақыллы, батыр жигитлерди халықтан бөлип алыў ушын сарай
хызметине тартыўға, олардын бала-шағаларына Хийўа шаҳәринде турыўға рухсат етеди. Бирақ Түлкили
Төребек:
- Хийўаға көшип келмеймен. өз халқымнан бөлинбеймен, - деп қарсылықбилдиреди.
Хнйўа хаиы Түлкили Төребектин бул тилегин де есапқа алады ҳәм оған:
- <.из сарай хызметине керск адамсыз. Сизиц жақынырақ жерге қонысаасыўынызға рухсат етемиз.
Сиз өзинизге тәбия хожалықлар менен келициз ҳәм Ташаўыз шәҳэрине жақын қолайлы бир орыннан еки
мьщ танап жер аласыз, - деп жалынады.
Гүлкили Гөребек ханныц бул усынысын қабыл етиўге мэжбүр болады ҳәм өз аўылын Ташаўызға
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коширип апарады. Ол жердеги аўылды қоцсылары «шыпталы қарақалпақлар» деп атайды екен. 'Гүлкили
Төребектөменги қарақалпақлардан бөлингеннен кейин ханга хызмет етиўге мәжбүр болыпты. Бирақсарай хызметине алыўды ол ханньщ жарылқаўы. жазадан азат етиўи деп есапламайды. Керисннпге, жер
аўдарыў. халықтыц бирлигин бузып. күшин бөлшеклеў деп сезедн. Усы ўақытлары қарақалпақлар Хийўа
ханына қарсы көтерилис шығарса, қозғалацныц басшыларын. ҳәмелдарларга тилеклес болган адамларды өз елинен айырып алып. Хийўаға жақын жерлерге қонысландыратуғын болган. Усындай себеплер менен Түлкили Төребек тусында бес жүз үйлн қарақалпақлар Майлышецгелдиц күн батар жағында Тақга
деген жерден мыц танап егислик майданды алып, сол жаққа көшип барыпты. Бундай сүргинге айдалған
қарақалпақлар Хорезм ойпатыныц бир қанша жерлеринде болган ҳәм олар Хийўа ханына қарсы екиншн
мәрте көтерилис шыгарыў имканиятынан айырылган.
Түлкили Төребек ол жаққа бар»аннан кейин хан әскерлериниц жүзбасысы болған. Ол қартайганда
көзли болыпты дейди. Бирақ Төребек баратугын жерин адаспай таўып алады екен. Мудамы оныц алдында бир ақтүлки жүреди екен ҳәм аты оныц изинен ереди екен. Сонлықтан халықоны Түлкили Торебек деп
атаиды екен. Ҳәзир Түлкили Торебектиц тухымлары алты атаға келипти деседи. Оныц үрнм-путақлары
Хорезм ўәлаятында, Ташаўыз ўәлаятындағы Рузым жап, Алтмыш жап деген жерде, Қанлыкөл районыныц
Қанлыкөл хожалыгында жасайды деседи халық
ТӨРЕБИЙ
(Р-1242, №183023)
'Гөремурат (Төре бий) ҳәм Хожамурат екеўи ағайинли киси болған. Еки ағайинли жнгит Қоцыратта достатыў турады ексн. Бир күни Хожамурат «үйлеримиздиц аўызбиршилиги бизлерден» деп. өзин корсетип
мақтанса керек. сонда Хожамураттыц ҳаялы:
- Үйдиц аўызбиршилиги еркектен емес, қатынлардан, бизлерден, - дейди.
Хожамурат:
- Қойсаца, - деп қатынына урысып таслаған.
Буған ашыўы келеген қатын бул сөзлерди бир алдыца келтирейин деп, қолайлы жағдайды излейди.
БиР КҮНИ Таремураттыц үйине қонақ келип. соған сойылған қойдыц артқы аяғын Хожамураттыц баласына. алдыцғы аяғын Төремураттыц баласына услата салады қой сойып атырған адам. Усыны көрген
Хожамураттыц ҳаялы мәлелдиц түйини етип, өзиниц байына:
- Көрдиц бе, қайнаганыц қылып отырғанын. Хожамураттыц баласы артта болсын деп артқы аяқгы
сениц балаца берди, бизлерди өзлеринен кем көреди, - деп жортага шатақ шығарады.
Буган өкпелеген Хожамурат Төремурат әжағасынан хожалығын бөлеклеп, Қоцыратты таслап, Хийўага
көшии кетеди. Хийўалы Қоцырат пенен жаў болып, Торе бий менен душпан болып турғанда Хийўа ханы
Хожамураттыц Хийўаға келиўин айрықша ўақыя деп биледи. Оған хийўалылар ҳүрмет көрсетип. үлкен
ҳәмел береди.
Төре бий хийўалы менен жети жыл даўамында урыс қылады. Хийўалы Төре бийди жеце алмайды. Төре
бнй баслаган қоцыратлы арал өзбеклери Қоцыратта Төре бийдиц қаласы деген үлкен қорған салады,
1 оре бийдиц басшылыгында Хийўа ханына бағынбайтуғын, оған салық төлемейтугын еркин ел болгысы
келеди. Хийўалылар 'Гөре бийдиц бағыныўын талап етеди ҳәм «сизлерди бәрибир ашырқатып аламыз»
дейди. Сонда Төре бий хийўалыларга былай деген скен:
- Қалбай деген байым бар, байлығы тасып атыр, күнде барсам да, байлыгынан бере береди. Оннан қала
берсе, сүтилмек деге багым бар. жылына үш писеди, әўели көгин жеймен, оннан соц гүлин жеймен. оннан
соц собыгын жеимен. Буннан басқа үш ай саўыным, үш ай қаўыным, үш ай қабағым, үш ай шабагым бар, деп, олардыц абай-сиясатына көнбейди.
Тере бий қатты айбатлы киси болған. Ҳәр қандай адам оныцтуўры нәзерине барыўға айбынады екен.
Оныц «Ақша» деген зор аты болган. Ақша атына минип туўры киятырғанында қандай жүрекли адам болса да, қорқатуғын болған.
Жети жыл удайына урыс халықтыц жанына тийеди. Усы жагдайдыц аўырлыгы гейпара турақсыз
басшылардьщ Хийўа ханы менен тиллесиўине, урыстан шаршаган халықтыц ўақытша кейпинен
пайдаланыўға мүмкиншилик туўдырған.
Сол ўақыттагы Қутлымурат деген Төре бийднц сәрдары Төре бийдиц көзиниц ләкетлигинен ескерип, сынаў ушын бнр жола шығырдыц маслығыныц астынан алып өтеди. Төре бий атта княтырып,
ҳақыйқатында да квзи әззи көретугын болғанлықтан, шыгырдыц маслығына өзин урып алады. Буны абайлаған Қутлымурат екинши рет бир отырыспада түргелип кетип баратырғанда геўишлерип терис қояды. Онда да Төре бий көзиниц ләкетлнгинен терис қойған геўишти көрмей, киймскши болады,
Қутлымурат бираз сынаўдан кейин 'Гөре бийдиц көзиницжақсы көрмейтуғынын билнп.оны өлтирмекши
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боладм. Оны влтириў жүдә қыйынға түседи. Төре бийдин Лқша аты астында, қара шолақ қь.лышь.
ләсгинде түрганда қеш ким олтире алмайтуғынын ҳәмме биледи.
Бнр күниоқшаўырақтигилген Твре бийдин отаўыньщ қасында баилаулы атыменен ергекь^ь.рыу
турған шолақ қара қылышын Қутлымурат урлаи аладь. да. үидин туу сыртынан «жау ^ я и п к ^ д ы д
даўрықсалады. Уйқылап атырған жеринен ушып турып далаға жууырып шыққан Горе
геллесин алады. Солай етии, қонь.ратлылар жети жыл даўамында Хииуа ханға қарсь. гүрескен
М Г б ^ Т о р Т б Г д Г ө л т и р и ў д е Хийўа ханын қоллайтуғын Қутлымурат
леси ушын сыйлықалыў мақсетинде геллени Хийўаға алып барады.Төре биидин геллеси Хииуа.а барғ
ўақытта хан:
- Хәй, надан қонырат. - деп ғарқылдап күледи.
Твре бийдин геллесин корген Хийўадағь. иниси Хожамурат бул иске кыин^ып:
- Әттегене-ай, Твре бий менен жаў болып отырғанымыз. Хииуа менен ел боль.п оть.ргань.мыз еди.
.чин геупегине косып қояғойьщ. - деп. геллени алып келгенлерди Қоныратқа қаитарады.
Иннси Хожамурат агась, Тнре бийден айра тускенине пәнтжеп. ағасын «Пайғамбар қызы» аулниесине
жерлеп, басына естелик жай салдырған екен дейди.
ПАНЛХАН
(Р-1242, №183023)
Теребийөлгеннен кейинонынжақынлары басынан қорқьш.жансамаўушыиХийўагак^ады.Себеби
Қутлымурат Торе бийдн олтирнўи менен онын жакынларынан бас квт1Ргенл^ я^
“ " “ 7 ^ еК" " ^
кылыў каўпи туўады. Хийўага кашканлардын ишинде Тере биидин жииени Мухаммед Пана деген жигит
пен^Шеонмбет батыр деген де болады. Пана Тере бнйднн жнйени болганы ушын жан саклап кашып келсе, Шернмбетбатырдьщ Кекат дегенатын Қутлымуратбасып алғаннан кеиин ШсримГ' " ^
Хнйўага кетнп калады. Әне, Хнйўада Пана да. Шеримбет те талап ислеп жүре береди. Мухаммед Пана дег
■
Ж
^
“&
Д: “
м Г еН
н-Шеримбет екеўн Хнйўада ушырасып калады. гап бнрб н р и Г ь се: ,ш к^лып журсен7»нен басланады. Екеўн дэртлесип. еллерн ндына түснп ж,аласып. «Киси
елине патша болганнан, өз елимизде шопан болган артык» деп. екеуи Хииўадан
Каи™ ^ "
ўаделеседи. Олар бир нешше күн жол нсүрнп. Қокыратқа кешке жакын келеди. Коныраттьм^ишинде
Қанжаптагы«Бийдинкөпири»иниккасы,щажагадаекеўибет-колынжуўыпотырса, Кутлымурат
р
жайлан квпир таманға бир өзи әстен атлы киятырғанын көреди. Мухаммед Пана менен Шеримбет бать I
буны көрип бир-бирине «Көктен тилегенди жерден берди қудайым» дейди де. екеўи жагадан жоқарыга
шығадықәм Кутлымуратбийди аттан аўдарып, геллесиналады, лашын «Бий квпирдиц;»~ « г а д у ;
Усы уақытта күн батып, қаранғы түсип кетеди. Пана менен Шеримбет батыр Қутлы мурат бнидии арызх
насьщда қонып шығадь. Ертенин"азан менен «заман кимнинзаманы. Панахаиньщзаманы^ депжарурлыоып жибереди. Пана хан болып, Шеримбет батыр болып. Қоныратта бир ақшамда озгерис болады.
П а " в Рзинин зулымлығынан баРямаса Торе бийдин каны ушын ба, бас кетерген бии, ^ м - Р д и н
балалаоын түқымқурт қылады. Түркменлер менен тил бириктиреди. Хийўа хань. менен де тиллеседи. Па,13 ханнынзаманы жүдә аўыр болады. Бир жағынан зулымлық, екинши жағынан ашлық, үшинши жақтан
ала аўызлык ханға деген халықтын жек көриўшилигин күшейтип жибереди;
блг Кйтепген бийлеринииҳәммеси Әзбергеннин қорғанына қашып барады. Әпиўаиы халықтын уакиллери
бас к » С “ 1 н зулымлығына ^арсы кырьщ жигнт жыйналып, кара койдь.соьп.хандь, =
ў
У11. 11 ,. мәсләхат қылады. Бирақ биринши мәсләҳәт билинип қалып. қырықжигит дар.а асылады. Ькинши
жыйылып мэслақэт етеди. Олар ханнын отырган жерине бастырып ^реДш Пана хан аламлар бастырып киргенде «Не қылып едим, Қонырат?» деп. жсти қабат жаидыи төринс қашады.
Адамлар Панахандь. т^тып алып, тирилей азаплаи өлтиреди. Қашқан жеринен Шеримбеттн. 0НЬ'Пбалаларын датутып алып олтиреди. Өйткени Пана ханньщжәллады болған Шеримбет шоқмар менен бирур .
гунасыз бенделерди өлтиретугын болған. Панаханньщ кемпирин балалар сарсан кесекке салып өлтирген.
" Т а Г н Г р Г Г Г ы Х к ы р а т г а он тврт ай тана хан балган. Ол усы ^ к ь - ь щ ншинде - , , , ^
жаманльщтан баска хеш кандай жақсылық кврсоте алмаган. Панаханньщ усындаи зулымлығы
арқасында халықарасында мынандай қосық найда болған:
Пана хан болды ханымыз,
Гүнжара болды нанымыз.
Егер Хийўалы келмегенде.
Шыгар еди жанымыз.
www.ziyouz.com kutubxonasi

122

МОЛЛЛ ПИРИМНИН ҚАМА/1Ы
(Р-1242, №183023)
Өз заманында Қутлымурат хан боламан деи Қоцыратты салдырган екен. Қоцырат питкеннен кейин
қырықжигит Пананы бас етип, Қутлымуратты шалып влтиреди ҳәм Пананы хан тиклейди.
Пана хан болып турған ўақтында халықты бүлдиреди. Пананыц әскери келип Бозатаўды шабады. Мине, усыннан молла Пирим деген адам қамал ислеп қорганады.
Молла Пирим менен Өтепберген екеўи жақын адам болған. Молла Пирим қамалды үлкейтип, қала
салмақшы болады. Бирақ Өтепберген буған келисим бермейди. Молла Пирим қала салыўға кириседи.
Буннан кейин Өтепберген қасына онлаған адамды ертип Тербенбес деген жерге келеди. Молла Пирим
қала салып, түркмеилер менен урысады. Усы дәўирде Әжинииз ахун да бодады. Қаланы жаў алған соц.
АУшпан молла Пиримдн услап алады, бирақөлтирмейди. Әжининз ахунды бенде етип, ешекке терис мингизип айдап қайтады. Усы ўақытлары Әжинияз шайыр «Бозатаў» шығармасын жазады. Әжиниязды айдап
киятырып түркменлер оныц ахун екенлигин билген соц босатып жибереди.
Молла Пиримииц шабылыўы қыста болады. Молла Пнрим дәрўазаманныц ҳақын бермегенликтен
дэрўазаман өкпелеп кетип қалады. Усыннан пайдаланган душпанлар дәрўазаны бузып кирип, қаланы
басын алады. Қаланыц Порхан қайтпа деген шығыс-арқа жағынан Пиримниц өзи жаў кирместен бурын
қашып қутылады.
ӨЙТПЕГЕНДЕ, ҚУРБАҚА ЖУТТЫРАСАҚ БА?
(Р-1299. №184812)
Халықтыц айтыўына қараганда, бир заманларда қарақалпақлардыц бир бөлими Бухара ханлыгына
қараған. Олар Мнянкөл деген жерде жасаған. Бул жердеги қарақалпақлар Бухара ханлығына қарсы
көтерилис жасаған. Оларға Әмиў бойыныц қарақалпақлары да жәрдемге келген. Усы котерилисте Бухара ханы жецилиске ушырап, кейин қарақалпақлар ие тилесе, сол тилегин орынлаған. Хийўалы
қарақалнақлардыц Бухара ханы қарамағындағы көгерилисжасаған қарақалпақларка жордемге барыўын
Хийўа ханы астыртын қуўатлаған. Оныц мақсети, егер қарақалпақлар Бухар менен өш болса, Хорезмге
көшип келиўи мүмкин. деи ойлаған. Бирақўақыттыц өтиўи менен, Бухара ханы көтерилисти басып таслап, көтерилисжасаўшыларды қатты жазалаған ҳәм Хийўа ханынан көтерилиске келин қатнасқан Хорезм
қарақалпақларын да жазалаўды, жаза;1ағанда да Бухара ханыныц жазасын қолланыўды өтиииш еткен.
Бухара жазасы - жазалы адамларга тири қурбақа жуттырады екен.
Усыны дэлил етип, Хийўаныцханы бурыннан жек көрип жүрген урыўлардан үш мыццаЙ қарақалпақты
Хнйўага шақыртып жазалаған. Хан ҳәр күни, ҳәр саатта алдына он-оннан адам шақыртып. оларға шелекке салып қойған тирн қурбақаларды көрсеткен.
- Усыннан бир-бир қурбақадан жутасыз. Жутпасацыз, халықтыц көзинше асып өлтиремиз, - деген.
Жазалы адам ойланып-ойланып, бир тири қурбақа жутқан менен өлермекенмен дсп, бир қурбақадан
жутқан. Қурбақа жутқан адамларды адамға көрсетпей, үлкен жабықсейисханаға апарып таслай берген.
Қурбақа адамныц ишинде тегинликте өлмейди екен. Ишти тырнап, еки-үш саатта адам өле берген. Солай етип, Хийўаныц ханы Бухара қарақалпақлары көтерилисине жәрдемге барған үш мыц қарақалпақты
қурбақа жуттырып олтирген. Бул ец аўыр жазаныц түри екен. Бул халықтыц ядында умытылмас из
қалдырған.
АМАНБАЙ БАТЫР
(Р-1242, №183023)
Аманбай ҮйсеЙин деген Бухар ҳәмелдарыныц баласы екен. Ол жаслайынан жигерли, шаққан, батыр болып өседи. Аманбай қыйқац болған соц, әкеси оны үйинен қуўын жибереди. Ол куни ушын бир ийшанныц
үйинде ийшанныц торет суўын жылытып берип жүре береди. Сөйтип жүрип, узақжерлердеги атышыққан
байлардыц малын айдап алып қайтады екен. Ийшанныц сол елге аты шыққан ала аты болады. Аманбай
сол атгы ықзасы менен бағады екен.
Бир куни Лманбай бир топар мал айдан келгенде, малдыц ийелери изинен жетеди. Аманбай ийшанға
тәрет суўын жылытып берип, ийшан да тац намазын оқыйын деп атырғанда мал ийелери ийшанныц
үйине кирип келеди. Ийшан намазын оқып болып, жолаўшылардан жол болсын сорайды.
- Бизлер мал жойытқан жоқшымыз, урыны қуўып келдик, - дейди жолаўшылар.
- Ол ким? - дейди ийшан.
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- Мынаў отырған жигит. - ден Лманбайды көрсетеди.
Ийшан:
- Мүмкин емес, бул мениц исенимли атқосшым. - деп ақламақшы болады.
Сонда Лманбай Ийшанға қарап:
- Ақламац тақсыр, болсақ болған шығармыз, - дейди.
- Онда. бар балам, мына ала атты ал да кете бер, сен бул жерге сыймассан. - депти.
Солай етип, Аманбай жигитлерин ертип. ала атты минип алып, үлкен байларды талап, малларын сойыи жеп жата береди.
Бнр күнлери Аманбайдьщ әксси оледи, соған ас бериў ушын әмнрден мал сораса:
- Саған беретуғын малым жоқ, өзиц таўып ала бер, - дейди.
Буған ашыўы келген Аманбай әмирдин малларын айдап келип сатып. әкесиниц асын береди. Ьуган
амирдин ашыўы келеди ҳәм Аманбайдын жигитлерин әскер жыйнап келип қырып таслаиды. Олардыц
арасында аман қалганларынан Жийенди әмирдиц алдына услап алып келеди. Жийен ҳәм жыраў, ҳәм шайыр адам екен. Әмир оған:
- Лдамлар сени жыраў ҳәм шайыр деседи, сен агацды мақта, - деп буйрық береди.
Сонда Жийен жыраўдыц Аманбайды мақгап айтқаны екен:
- Алалай менен булалай,
Ат болмай ма жорға тай,
Жер шылымга кешгим най,
Ертеде өтксн Аманбай,
Аманбайдыц ала аты.
Қолтығында қанаты,
Аманбай жаўга шапқанда,
Жарқылдайды полаты, деп салдырта береди. Бул қатарлар аталардыц жырына айланып қалган екен.
ИСПАНДИЯРХАН
(Р-80, № 50411)

Хийўаныц ханы Мәдирейим хан әкесн Сейтимбет хан өлгеннен кейин орнына хан болып, 93 жасында
қайтыс болады. Мәдирейим хан өлген жылы - қуйрықлы жулдыздыц тууған жылы едн. Хан өлгеннен кейнн еки қатынныц баласы - Сейдулла менен Испандияр ханлыққа таласады. Испандияр хан болады. /1скин ол жас болғанлыгы себепли. оныц жумысына Ислам хожа деген адам басшылықетип отырады. Ислам
хожа ханныц адамларына «Ақ патшага хат жазып, орыс алдырып, балаларды оқыттыраиық. 1ил-тәлим
үйренсин» деи ойласады. Буннан кейин ол адамлар Ислам хожаны ханга жамаи.пайды. Хан «далаға ҳеш
адам шықпасын» деп буйрықберип, Ислам хожаны сойын олтиреди.
Испандияр хан қарақаптал (соз) кеселинешалынады.Усыўақытлары ханныцжалиылдагы Көпжүрсин
беглербеги (табын урыўынан):
'
- Алды ашылмаглн қырыққызды көрсец, жазыласац. Бирақ шәриятта төрт қатыннан зыяталыуға болмайды деген рәўият бар, сол ушын қырық қызды биримлеп көрип, талақ қылып таслайсац. - дейди.
Испандияр ханныц қол астында Жүснп ийшан деген адам «Испандияр өз халқыныц қызын зорлады. ол өзиниц қызындай болыў керек. хан шориятты бузды» деген сөз таратады. Буннан кеиин Бсглалы.
Шамлы кәл деген түркменлер Шыйықназар деген батырды басшы қылып, Хийўаныц ханы Испандиярғл
қарсы көтсрилиске шығады. Испандияр хан Жумагул дегёнди басшы қылып түркменлерге қарсы қояды.
Түркменлерди қырғынға ушыратып. баяғы сөз таратқан Жүсип ийшанды услаи алып қамайды.
ХОЖЕ/1И ЎАҚЫЯСЫ
(Р-1299, №184812)
Хийўаныц соцғы ханларыныц бири Испандияр халық арасында ец зулым ҳәм бузық хан сыпатында ат
қалдырды. Әсиресе. оныц пүткил ханлықты ләрзеге келтирген «Хожели ўақыясы» аты менен белгили иси
узақўақытлар даўамында халықтыц ядында ец жаман күнлер сыпатында сақланып қалды.
Испандияр хан өзиниц нырққа сыймайтуғын әдетлернне бола. «қарақаптал» кеселине шатылады
Бир ақмақ тәўип оған, егер ол еле еркек көрмеген қырық қыз бенен жынысый қатнас жасаса, кеселден
айығатуғынын айтыпты. Тәўиптиц айтқан шыпасы оған хат пенен қәлем болып, ол ханлықтан қызлар
алдырыўға буйрық береди.
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Ханныц қолына түскен еки қыз ханға қарсылық көрсеткени ушын үстине қайнаған суў қуйып
олтириледи. Хлнныц хызметкерлери екинши мәртебе Хожелиден жигирма қызды хан ҳәремнне алып
кетиў ушын келетугын болганда. халық өз қызларын Әмиўдәрьяньщ оц тәрепине, Нөкиске жибереди.
Сонда он алты қыз минген қайықаўдарылып. қызлар дәрьяға ғарқ болады.
Хан сонда да хан ҳәремине қыз тасыйтуғын, халық «мөгедек арба» деп атайтуғын арбасын және Хожелиге жибереди. Арба менен келген ханныц адамлары Хожелиниқ ҳәкими Әўез хожага ханньщ буйрыгын
жеткереди. Әўез хожа Хожелиниқ муфтийи Асаматдин хожа ҳәм Махмуд хожалар менен ойласып. ханнын
буйрығын орынламаўға келиседи. Буньщ үстине. Хожелинин үлкен уламаларыньщ бири Ша Сасун ийшан
ханнан келген адамларға:
- Ханға хожелишилер қыз түўе, қаншық ийт те бермейди екен деп айтып барьщ. - депти.
Арадан бир-еки күн өткеннен кейин Хожелиниц халқы Юсип порхан дегенниц үйиндеги мерекеде ойласып, бул исти Әўезжан хожа менен ойласып. кейин Хийўаға ханньщалдына барыўды келиседи. Олар Хожели халқыньщ усындай келисимге келгени ҳаққындагы хабарды ханға жеткериўушын қаланық ец абырайлы адамлары болған Қазақбай саллақҳәм Дурдыбай ханга жибериледи.
Соньщ арасында Хожелиииц дус келген нәрсе менен қуралланған халкы алты жүз адам болып, Хийўа
тәрепке жүрис қылады. Жолда оларға мацғытлылар, гүрленлилер ҳәм сол әтираптағы майда аўыллардан
да адамлар қосылып, олардыц саны үш мыц адамнан асып кетеди.
Олар Хииўаға жақынлаған жерде тоқтап, ханға тахтган ўаз кешиўди, егер бул талап орынланбаса,
Хийўаға ҳүжим қылатуғынын айтып, елши жибереди.
Арадан бирқаншаўақыт өткеннен кейин ханныц адамлары келип, булардан бир неше адамды келисим
ушын сарайға мирәт етеди. Хан сарайына мацғытлы Даргабек басшылығында сегиз адам кетеди.
Хийўа ханы орыс патшасы армиясыныц Хийўа горнизоныныц баслығы Колосовскийдиц жәрдемине
исенип, ўәдесинде турмай, оларды зинданға салдырады.
Өз жетекшилериниц зинданга тасланғанлығынан хабар тапқан көтерилисшилер Әўез хожаныц
нөкер басшысы Абдиқэдир жүзбасыныц қол астына биригип, Хийўаға топылыс жасайды. Хийўа жанында олар ханныц тәрепдарлары менен бир неше күн саўаш жүргизеди. Бирақ Хийўа тәреп басым келип,
көтернлисшилер тараи кетиўгс мэжбүр болады.
Буннан кейин Абдиқәднр жүзбасы қасындағы адамлары менен тунде Хийўаға жасырын кирип, зинДан жанындағы бир үйден зинданға қарай жер асты жолын қазып, баяғы зинданға салынған жолдасларын қутқарып алады.
Буннан кейин бул иске түркмен Жунайдхан араласады. Ол Хийўаны алып. Исфандияр ханды тахттан
аўдарыўға ериседи, бирақол орыс патшасы тәрепдарлары оны хан деп тән алмайды.
Орыс патшасы ҳәмелдарларыныц көмеги менен Испандияр тахтты қайтарып алады. Олардыц басшылыгында ханлыққа С.Галкин басшылығында жазалаў отряды жибериледи.
Хан Галкин менен Мацғытқа келип, Дарғанбекти ҳәм оныц тәрепинде болған бирнеше адамды дарға
астырады. Соц олар Хожелиге қарай жол алады.
Жазалаўшылардыц киятырғанынан хабар тапқан Әўез хожа менен жақсы қатнаста болган Аррекли
бай оған шет елге қашыўды мәсләҳпт береди. Сонда Әўез хожа:
- Мен хожелишилерди бундай жағдайда таслап кете алмайман. Не болса да, тәғдиримнен көремен, деп жуўап берген екен.
Испандияр Галкин менен Хожелиге келип, котерилисти басқарған Әўез хожа, Махмуджан хожа, АсаматДин Ийшан, Баҳаўатдин қарий, Машариф муфтий, молла Юсип, Хожабай хожа, Хожалепес қазый, Абдиқәдир
жүзбасы, Худайберген дийўан сыяқаы елднц намысы ушын гүрескен адамларды Хожелиниц «Комир базар» майданына алып шығып, дарға астырады.
Халық олардыц денелерин Ережеп қәлпе қойымшылығыныц қасына жерлейди.
Арадан еки жыл откеннен кейин бул қанлы ўақыяныц себепшиси болған Испандияр хан Жунайдхан
тәрепинен өлтириледи.
ҚОҚЫРАТ
(Р-46, №50412)
Ералы хан қалмақлар менен қатты урыс еткен, қалмақлар Хийўаныц дөгерегиндеги халықларды тезтез келип талай беретуғын болған. Еккен егини, тапқан мал-дүньясын талап ала берген, буған қарсы
халық галаба көтерилип, жаўды Қоцыраттыц аржағындағы Усгирттен асырып салады. Жаўды биротала туқымқурт етиў ушын Ералы хан әскерлери менен Үстирттиц үсти арқалы қуўа береди. бирақ атлаРЫ шаршап, суўын таўысады. Қалмақлардыц әскерлери изинен көмекши әскер келип. қайгып топылады.
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Ералы ханныц әскерлери жаўға төтепки бере алмай, жары жолда изге айланып қашады. Ералы ханнын
аты семиз, баққы ат екен, жолда исип, кейинлеп қала берипти, сонда әскерлердиц ишинде бир қоцыр
атлы бала артына айланып шаўып келип, өзинин жүйрик атын ханға береди. Хан буған қуўанып, атқа
минип, балаға қолындағы жүзигин береди. Сөйтип, Ералы хан аман қутылып кетеди, изден жеткен жаў
баланьщ еки қолын артына байлап, урып-соғып ханынын алдына айдап барады. Қалмақтын ханы:
- Хорезмнин пухарасымысан? Сен не ислегенинди билесен бе? - дейди.
Бала:
- Әлбетте, билемен, - деп жуўап береди.
- Сени не күтип турғанын да сезесец ғой?
- Дурыс, тақсыр, сеземен, - дейди бала.
- Ондай болса, хан ушын, яғный биреў ушын өзиқнин жанынды аямағаньщ не. биз сени ҳәзир дарға
асамыз, басыцды ийтке таслаймыз, не пайда таптьщ? - дейди.
- Дурыс, тақсыр, мен өлсем, өлемен кетемен. жылап атырған бала-шағам жоқ, өлтирсециз өлтире
берин, ийтке салсан да, дарға ассан да алдында турман, маған бәри бир. Ал ол дуйым журттьщ басшысы, қолға түсип, дарға асылса, үйиринен айырылған жылқыдай алды-артына кетип, қырылмай ма?! Ел
бүлгинге түседи, ата баладан, бала атадан айырылып, посып кетпей ме? Оларды солай еткенше, мениқ
бир өзнм өлгеним жақсы емес пе, тақсыр?! - депти.
Хан баланьщ гәпине узақ ойланып отырып:
- Бала ырастан да қаггы ақыллы екен, ҳәрбир адам халықушын, хан ушын усыншама жаны ашып, бир
адамньщ баласындай гамхорлық егип умтылса, ҳеш қандай жаўға алдырмайды екен. - деп, баланы босатып жиберип, сол жерден елине қайтып кетипти.
Бала пайыў-пияда неше күнде Хийўаға келсе, «Қоныр атты минген бала ким?» деп қалаға жар урғызып,
ҳеш жерден таба алмай атыр екен. Биреўлер «мен едим» деп барып жүргенлердин де есап саны жоқ екен.
патша «бул емес» деп қайтарып жибере берген. Бир күнлери бала ханньщ алдына барып «мине, тақсыр»
деп, жүзигин берип, атын сорайды, сөйтип қайтарман болады. Баланьщ отыз үйли аўылы менен бирге
«өмир-өмирине салықтөлемейсен» деп, қолына жарлық жазып береди. Сол отыз үйли қонырат усы жерге
жайғасқан соннан отыз үйли Қоцырат аўылы, Қоцырат қаласы болып кеткен. Сол баланьщ ақлық-шаўлық,
ҳуўлықларын да, қалада туратуғын жериниц атын да умыттым. Бир нарсе баба дегенде ҳәр ханньщ
ўақтында қайта мөр басылып келген жарлық бар еди. Туқым-туқымына ҳеш қандай салықтөлемеген.

ҚОЦЫРАТ АТАЎЫ
(Р-1299, №183812)
Бурынғы ўақытта ҳазирги Қоныраттьщ турған орнын суў алып, тециз болып турғанда, усы тециздин
ортасында бир атаў болған екен. Суў тасқыны басып киятырғанда сол атаўға шығып, басқа жаққа қаша
алмай, бир қоныр аттайы менен қалып қойыпты. Соннан баслап сол атаў «Қонырат» деп атала баслапты.
Суў қайтып, әтирап кебе баслағаннан кейин де адамлар:
- Ҳәмме жерди суў алса да, бул атаўға суў шықпайды екен, - деп, сол атаўға көшип келип қоныс таба
баслапты.
Өзлерине жайлы мәкан таба алмай жүргенлер Қоныратқа көшкенлерден:
- Қай жерге көшип бардыцлар? - десе, олар:
- Бизлер Қонырат атаўына көшип бардық. Ол жерде дүньяны суў алса да, үйреккс бир пул дегендей,
арқайын отыра бсресен - десипти.
Солай етип атаўдьщ дөгерегине халық топланып, ол үлкен мәканға айланыпты.

ҚОЦЫР АТЛЫ АДАМ
(Р-1299, -№183812)
Бурынғы ўақытта ҳәзирги Қоныратаймағында жасап атырған халықарасында қатты ашаршылықболыпты. Сол жылы еккен егинлер питпей, ҳәмме елде қатты қурғақшылық болған екен.
Сол ашаршылықта адамлар ишпеге нәрсе таппай жүргенде, бир күни бир бийтаныс қоқыр ат минген
адам пайда болыпты. Ол ҳәр күни атына тийеп бир батпаннан дән әкелип, халыққа үлестире баслапты.
Сонда дән таппай жүргснлер жанағы қоқыр атлыдан дән алып киятырғанлардан:
- Дәнди қайдан алдьщлар? - деп сораса, олар:
- Бир қоқыр атлыдан алдық, - деп жуўап береди екен.
Солай етип, адамлар сол қоцыр атлы берген дән себепли ашаршылықтан аман қалыпты. Соннан бул ел
сол қоқыр атлыньщ аты менен «Қонырат» болған екен деседи.
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ЖЕР-СУЎ УШЫН ТАЛАСЛАР
Р-45. № 50409)
Бурынырақта Гөне Үргениште қарақалпақлар жасайды екен. Қарақалпаққа Моншақпы. Юсипбектин
Майқаласына шекемги жерлер тийислн екен. Сол ўақытта қарақалпақтьщ ишинен атақлы адамлар банмақлы Тилеўмурат бий. қазаяқлы Насыратдин бий деген кисилер болған. Қарақалпақлар қоқсылас,
қәзирги Шоманаидьщ шет жағасында турыўшы айырым туркмен аўыллары болып. олар қарақалпақ бийлеринен суўды. жерди алып найдаланар екен. Жерди жарымшыға алып егеди екен. Бир күни Тилеўмурат
бииден түркменнин қарахожа деген урыўыныц баслығы Мәмбет деген жарымшыға жер сорап алады.
* илеўмурат рухсат етеди. Оньщ артынан екинши урыўдын бир бийи келип жер сорайды. Ол жерди Мәмбет
қарахожаға бергенин айтады. Сонын үстинде сонғы келген урыўдьщ адамлары, не ушын бизге бермей.
Мәмбет хожага бердин деп. Гилеўмурат бийдин иниси Дәрьябайды көп атлы болыи келип өлтирип кетеди. Мэмбет ҳәм басқа жақын урыўдьщ адамлары менен де урыс болып. булардан көп адам өледи. Мәмбет
ҳәм балалары қаза табады. Қарақалпақ ҳәм түркменлердич арасында бир-бирине өшпенлилик күшейеди.
Солаи етип. түркмен дәслеп жерди жарымшыға алын. сонынан өзлерине ала баслайды.
Жарымшыға жер берсец, жер ийесин жеринен шығарады дегендей. түркменлер қарақалпақларды жерлеринен ысырып шығара баслайды. Усы дәўирден түркменлер өзлеринин ишинен онлаган атлы баспашы
шолкемлестирип, қарақалпақ аўылларыньщ шет-шебирлеринен малларын урлап, айдап кетип жүрген.
Қарақалплқлар бул аўҳалды Хийўа ханынан жеткереди. Хийўа ханы араларынан жүзбасы сайлап қойыўды
усыныс етеди. Сол ўақытта Тилеўмурат ҳәм Насыратдин бийлер тийекли Сейдалы дегенди жүзбасылыққа
усынады. Сеидалыны жүзбасылыққа сайлаўыньщ себеби, бириншиден, қочсылас түркмен аўыллары менен өшпенли болмаў мақсетинде болса. екиишиден. Сейдалы ғайратлы ҳэм басқаларға қарағанда питегене қарыў-жарақты билетуғын жигит болады. Оннан қалса. басқа урыўдьщ жигити. қандай бәне болса.
соған болсын деп ойлайды.
Сеидалы жүзбасы ханньщ рухсаты менен өзинин қрлына онлағая нөкер алады. Буларды Хийўа ханы қурал-жарак пенен тәминлейди. Баспашылардьщ жолын тосып жүре береди. Бир күни жасырынып
жүрип баспашынын онлаған атлысыньщ ишиндеги басшысын атып түсиреди, қалғанлары қашып кетеди. Жанағы баспашыньщ геллесин бир бийик жерге асып қояды. Ҳэзирги «Гелле асқан» деп аталатугын
жер де сол болса итимал. Сейдалы жанағы баспашыныц геллеснн Мәдирейим ханға алып барады. Соннан баслап жо»,арылаи баслайды. Усындай жағдайлар болғаннан кейин Сейдалы яўмытлардын өшпенли
болыуынан қәунпсинип, елде мынадай тәртип орнагады:
- Гүркменлер менен қатнаспайсан. сырды алады, егер де қэтнасқьщ келсе, түркменлер меинен пәтек
алсын. - дейди.
Усы дэўирде халықлардын арасында:
/
- Қыйт етсеқ, геллен кетер.
—
/
Сейдалы изиннен жетер,
Өкше хатьщ болмаса,
Бу йерлерден өтпе яўмыт, Деген қосықлар тараған.
Қазаяқлы Насыратдин менен баймақлы Тилеўмурат бийлер тийеклиге бийлик, батырлық жетти деп
күнлеп, және де, Сеидалыны босатыў керек. болмаса түркменгежаў боламыз деп қәўипсинип, Сейдаланы
ханға жаманлайды. Нөкер жыйнап, соньщ бәнеси менен елди жеп атыр, дейди. Сөйтип Юсипти жүзбасы
етип саилаўға ханга усыныс етеди. Юсип жүзбасы болады. Урыўы қазанқлы екен. Сол Юсип жүзбасыньщ
Ьегимнияз деген баласы да болган.
Юсии жүзбасы болыўы менен түркмен ҳәм қарақалпақлар араласып кетеди. Юсиптиц өзи қазаяқлы
оолмаған. ҳәм елден Сейдалы қусап Насырагдинди ғәрежет пенен тәминлей алмаған. Соннан сон
нөкерлер тараи баслаиды. Талаўшылық күшейеди. Бул 1900-жыллары Мәдирейим ханньщ тусында болса керек. Усындаи жағдайда халық қайтады. Сейдалыны жүзбасы етип сайлайды. Бар абырайы қашқан
соч Сейдалы бурынғыдай ҳүкимин жүргизе алмайды. Усыньщ кейнинен түркменлер. неге қайтадан
Далыны жүзбасы көтердичиз деп, Насыратдин бийдин иниси Байжанньщ қызы Бийбайшаны алып
қашады. Насыратдин бий өзинич таныс яўмытлары арқалы көп пул төлеп. Бийбайшаны зорға қайтып
алады. Биибаишанын бурынғыдай абырайы болмайды, ол түркменлер алып кетпесинен бурын жаслайынан 1 илеумурат биидин баласы Мырзамуратқа пәтия оқып қойылған екен. Ен сонында Бийбайша жетпис
жасларына келген Өтеп көнши деген ғарры «збекке басын шатады. Бийбайша Гөне Хожелидеги заводтьщ
жанындағы үлкен гене көпирдин қубла тәрепинде жасаған.

www.ziyouz.com kutubxonasi

МАЙҚЫ БИЙ
(Р-22а, N4 89951)
Қазақ, қарақалпақ, озбектин бир атасы Майқы бий болған. Майқы бий үш балаға енши бергенде быдайдегенекен:
- Балалар, енши алысқанда май сүртисип енши алынлар. араларьщ майдай жумсақ болсын.
Бнрақ бул балалар енши алысқанда Майқы бийдин сөзин тынламайды. Енши алғанда май сүртисип
енши алып айрылыспай, алмас сүртип айрылысқан екен. Сонлықган аға-ини үш баланыц арасы маидай
;болмай, алмастай қатты болыптымыш деседи.
ТАҒАБЕРГЕН СЫНШЫ
(Р-1296, №183776)
Елгелдиден сон Есенгелдинин әўладлары жарлы түсип, Шәҳәрбай беглербеги қырға тамыр излеп кетеди. Тағаберген сыншы:
- Уллы елдин уллы перзентинин үрим-путағы ағаиим излеп келипти. - деп. белгили қдзақбайларына
онытаныстырыпты. Олардьщ ҳәр бири Шәҳәрбайға сарпай ҳәм түйелер береди. Ол демде байып кетеди.
СондаТағаберген сыншы Шәҳәрбайға:
- Сенин буған күшинжетпес, - деп, өз адамлары менен малды ойга айдап келеди. Ол Шәҳәрбайды Хийўа
қаласына ертип барады ҳам олар үлкен бир ҳәмелдарға мийман болып, оны жақсылап сариайлайды.
Соннан хан ҳәмелдары оған кеўили питип:
- Не тилегиниз бар? - деп сорайды.
Сонда Тағаберген сыншы оған:
- Сиз Шәҳәрбайға тийисли ҳәмелди алдырып берсениз болды, - дейди.
Жанағы ҳәмелдар Шәҳәрбайға беглербеги деген ҳәмелди алып береди.
ДӘЎЛЕТ ПУШЫҚ ҲӘМ ТАГАБЕРГЕН СЫНШЫ
(Р-1296, №183776)
Тагаберген сыншы Шәҳәрбайды изине ертип, қарақалпақ бийлерине, ҳәмелдарларына мийман болады. Ол сол ўақытта бираз қартайган адам екен.
ОларДәўлет пушықтьщ үйине келген екен. Дәўлет пушық кеште де. азанда да «Гарры. бул күнде қандай
қэмелдесен?» деп сорап қоймапты. Сонда Тағаберген сыншы оган:
- Гарры адам қандай ҳәмел алыўы мүмкин? Онын орны қуўыста! Бурынлары даўлет қусы деген
болатугын еди. Ол адамларды танлап, басына қонатуғын еди. Бул күнде ол адам тацламайтуғыи болып
кетги. Ақсақтыц аяғына, шолақтьщ қолына, пушықтын мурнына қонып атыр. Алдын жоқ, өзиц шыққан
жүйрик екенсец. артқы жағын қәм болмас, - деп пәтия берипти.
Көп кешикпей Дәўлет пушық қайтыс болады. Тағаберген сыншы айтқандай, Дәўлет пушықтьщ
туқымынан атқа минер шықпапты деседи.
ӨТЕПБЕРГЕН БАИ
(Р-1296, №183776)
Кенегес Ерназар аталықтын егеде болған, дәўлетинин де толысқан, ал қыятлы Садық аталықтьщ жас
жигит, жана ҳэмелдар болған ўағы екен.
Бир күни Ерназар аталықтьщ үйине Садық аталык келип қонады. Жанында картайьщқыраған
Өтепберген бай да бар екен.
Ақшамшылықта гүрринлесип отырғанда Ерназар аталықтьщ иниси Нуралы қара деген Өтепберген
байды муқатып болып, бир кекесин сөз сөйлейди:
- Өтеке, жасын болса қартайды. Дәўлетин болса мол деп еситемнз. Енди қудай деп бала-шағаныц алдында барлықтьщ ҳәзлигин корип огыратуғын ўақтьщ екен. Усы жасқа келгенде бирнэрсс тамар ма екен
деген кисидей, өз қатарьщ жок, жалан жас жигитлердин изине срип. сыпаыыгершилик қуўып жүргенин
айып. Көп жигиттин ортасында бир взин тап қойдьщ ишинде жүрген жалғыз ешектей көринесен. - депти.
Сонда Өтепберген бай оған:
- Сениц қайғьщ жоқ. Қәтепли бир қара нарыц (Ерназар аталық) бар. Үстине артқан жүгинди көп
арттын-аз арттын демей, аўдырмай-қалдырмай, табаны. колтыгы жерге тиймей, нәзерлеген жерине алып
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барып ҳәм алып келеди. Сен қайғысыз арқайын үйинде жатасан. Менин күшине толмаған бир тайлағым
бар (Садық аталық). Тапқан жүгимди соған артып, өзим жетеклеп. бир жсрде аўып. бир жерде ақсап,
қолтыгы, табаны жерге гә тийип, гә тиймей барады. Сол жүкти жолда қалдырмаслықушын тайлағымды
жетелеп мен де жүремен. Аўса, дүзетемен, көмеклесемен, - деп жуўап берипти.
Сонда Ерназар аталық инисин қатты кейип:
- Саған ким қойыпты Өтепберген байды келеке қылмаға? Ҳалын билмеген ҳәлек болады деген. Тур,
найсап, Өтекеге бир сарпай алып келип жап! - депти.
Нуралы қара Өтепберген байға бир қара шекпен жаўып:
- Мени әпиў ети»с - деп кеширим сорапты.
ӨТЕПБЕРГЕН БАЙ МЕНЕН ҚУТЛЫМУРАТ БИЙ
(Р-1296, №183776)
Араллы қоқырат Қутлымурат бий өз заманында зор, айтқан сөзи ханға өтимли, сөзн сынбайтуғын бнр
адам болган екен.
Онын менен заманлас қарақалпақ Өтепберген бай тилге шешен, ақылы толық болса да, сози ханға көп
өтимли емес екен.
Өтепберген байдьщ ханнан питетуғын бир жумысы болып. бир өзи барғаны менен питпейтуғынына
көзи жетип, сөзи өтимли адамды алдына салып бармаға нийетленип жүргенде Қутлымурат бий Хийўаға
атланыпты.
Өтепберген бай да изинен бир қосшысы менен онын изинен атланып жүре берипти. Ол өзинин жумысын Қутлымурат бийге түсиндирип айтыўдыц есабын таппай, ақыры атқосшысына:
- Сен Қутлымурат бийдин бир қапталы менен қаш, мен қуўайын, бнйдин көзи түсип, бир сөз сорамас
па екен? - депти.
Қосшысы қашып, артынан Өтепберген бай қуўып, бийдинтусынан өте бергенде бий қосшыға:
- Хийўаға баратқан адамлардьщ биреўи аталық, биреўи бий болайын деп баратыр. Өтепберген бай не
болайын деп баратқан екен? - деп сорапты.
Сонда Өтепбергеннин қосшысы:
- Аға, буны өзинен сора, - деп тусынан өте берипти.
Сол ўақ қосшысын қуўып киятқан Өтепберген бай да бийге қапталласып келипти. Бий сол сөзин буған
да айтыпты.
Сонда Өтепберген:
- Аға, мен хан болайын деп баратырман, - депти.
Қутлымурат бий ҳайран болып:
- Хан болғаны қалай? - депти.
/ /
- Жигиттин айтқан сөзи тьщланып, көнлиндеги иси пите берсе, сол хан болғаны ғой, - деп жуўап берипти.
- Яқшы, - депти Қутлымурат бий.
Олар Хийўаға барып түскеннен кейин Қутлымурат бий Өтепберген байға:
- Алдыма түс! - деп, оны ханға алып барыи, алды менен мунын исин питкерип қайтарган екен.
«Сөз жүйесин тапса, мал ийесин табар» деген сөз соннан қалған екен.
ҚАЗЫ ҚОСЫМ ҚӘМ ЕСЕН АХУН
(Р-1296, №183776)
Бурынғы заманда ашамайлы урыўыньщ жапар тийресинен Қазы Қосым деген адам болып, түрли даўжәнжелди шеше алатуғын ақыллы ҳәм дилўар улама сыпатында халыққа танылыпты.
Таллық болысыньщ басқарыўшысы Қулен Қудайшүкир улы тогыз қатын алыпты. Шәрияттьщ
қағыйдасы бойынша төрт қатыннан артығына неке оқыўға болмайды екен. Сонлықтан сол елаттағы
уламалар тоғызыншы ҳаялдьщ некесин қыйыўға жүрексинбепти. Сол себепли Қулен болыс Қоныратқа
арнаўлы адам жиберип, Қазы Қосымды шақырыпты.
Қазы Қосым болыстьщ үйинде бир-еки күн мийман болып, қонақ асын жепти. Берген инамын алып,
сарпайын кийип, аўылына қайтыпты.
Сол елатта Хийўа медиреселерннде қазы менен бирге оқыған Есен ахун деген киси жасайды екен. Ол
илими жағынан Қазы Қосымнан да алық, туўры сөзли адам болып, сол себепли ҳәмелдарлар оны жақсы
көрмейди екен. Аўылдын бир шетине кишкене бир ылашық соғып, сол жерде балаларды оқытады екен.
Кемпири де ертерек дүньядан қайтып, жалғыз баслы мектеп молласынын ҳақысы, үсир-кеўсен, садақа
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есабынан тамағын асырайды екен. Қазы Қосым атқосшылары менен қайтып киятырғанда Есен ахун оньщ
алдынан шығыпты:
- Күн жумадан бузылады. ел уламадан бузылады, - деп ата-бабаларымыз бийкарғг айтпаса керек. Сиз не
ушын шәрияттьщ барлық шәртин биле тура, қылаплық ислеп, Қулен болыстыц тоғызыншы қатыныныц
некесин қыйдыцыз? - депти.
-Үлкен қәмелдарлардыц қайсысы сизиц менен ҳәм бизиц менен ойласып атыр? -депти Қазы Қосым.
- Олар кеўлине не келсе, соны ислеп жүр. Қулен болыс тоғыз қатын менен әлле қашан ерли-зайыплы болып, айшы-ишрет қурып кеткен. Бизди тек некелерин қыйды деў ушын шақыртқан. Егер мен де саған
қусап, буны ислеўден бас тартсам, тағы бир улама барып, болыстыц хызметин бәржай қылады. Ондай жағдайда биз қазылықтан, қүрмет-иззеттен, ат-тон сарпайдан да айрыламыз. Қулен болысқа жек
көринип қалмаўымыз ушын шақырған ўақтында келдим. Қонақасын жеп, берген инамын қабыл алдым,
сарпайын кийип, атын миндим. Бирақ өзимниц көрген-билгенимди жазып кеттим. Инанбасацыз, барып
оқырсыз, - депти Қазы Қосым.
Қулен болыс Қазы Қосым аўылына кеткеннен кейинТаллықелатыныцуламаларын үйине шақыртып:
- Сизлер ахунман, молламан деп халықты қуры алдап жүр екенсизлер. Улама болатуғын болсацыз, неге мениц хдялларымыныц некесин қыйып бере алмадыцыз? Сизлердиц қолыцыздан келмеген хызметти
жапар Қазы Қосым бир майданда бәржай қылды, - деп, Қулен болыс бир бет қағазды оларға көрсетипти.
Есен ахун қағазды алып оқып қараса, онда мынадай сөзлер жазылған екен: «Көлдежүрген жалғызақган
тоғыз мегежинди аяйын ба? Таллықболысы Қуленництоғыз қатыны өзине қутлы болсын!»
ӨТЕШ БАТЫР ҚАҚҚЫНДА
(Р-141,№ 50417)
Бир күни Өтеш аўырып қалған. Түнде иниси Қаражан келип, жаў келип қалды деп, хабар берген. Кемпир:
- Бара ғой, шырағым, бармасац болмас, V деп мацлайын сүйген.
Өтеш мылтығын қолына алып бара бергеи- Былайырақ шығып:
- Қаражан, Сайыт, жаў қайда? - деп бақырған.
- Мына жаққа кел, - деп биреў ишара еткен.
Теректиц басында турган бир түркмен Өтешти атып түсирип, өлгенин билип, қасына келген. Өтешти
көрип:
- Адам айбынатуғын жигит екен. Тирилей қолга түсиргенде қәм оны өзимизге қосып алғанда болар
еди, - деп әрман еткен деседи.
• ••
Бир күни қоцсы келиншек Өтештиц үйине кирип барыпты. Қараса, Өтеш муртын қулағына еки орап
қойған екен. Көзи кәсадай, бирден кирип барғанльпсган ба, қорқып кетип, ийба менен сәлем берипти.
Өтеш қоцсыны көрсетип, кемпирине: г
- Бул кимниц қаялы, - депти.
Кемпири:
- Қоцсы бабаныц қаялы ғой, - депти
Өтеш:
- Келиншек, тартынбай, үйден буйымыц болса, алып тура бер, - депти.
Өтештиц өзи нанды ошаққа писирип атыр екен.

ш

Қырдан алты қазақ Қанлыкөлге көшип келген. Булардыцталабы урлықекен. Өзлерин алты қудай деп
атайды екен. Бир күни Өтештиц аўылына жақын туратуғын бир жарлыныц сыйырын тартып алыпты. Ол
киси Өтешке барып, сыйырын алты қазақтыц тартып алғанын айтып жылапты. Өтештиц буган реқими
түсип, ертецине алты қудайдыц аўылына барып, ортацғы үйдиц шацырағын атып түсирген, және бир
үйдиц де шацырағын атып ортасына түсирген. Урылар жабырласып далаға шыққан,
Өтеш оларға:
- Кимлерсиз? - деген.
Сонда олар:
- Бизлер алты қудаймыз, - деп жуўаи берген.
Өтеш:
- Сизлер пәленшениц сыйырын алдыцыз ба? - деп, бағанағы кисиниц атын айтып, сыйырын сол
9 - Қаракалпик фодьклоры
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ўақытта таптырған. Бул уры қазақлар Өтештен қорқып, ертеқине Қанлыкөлден көшип кеткен. Өтеш
туўралы қосықпар шығарылған. Өтештиц Сапар деген баласы, Қаражан, Сайыт деген болған. Олартуўралы
да қосықлар шығарылған.
•••
Өтештин балалығы менен жаслығы кәмбағалшылықта өткен. Ол анасына ерип түркменлердин арасына кеткенде Гөненин сыртында Қумшүнгүлди жайлаған дәўлетли яўмыттын қойын баққан.
Бир күни онын түркмен баярынын еки баласы гүзлик бийдай ектирип атырғанда басқа бир түркмен
олар менен жәнжеллесип, жанағы еки баланьщ биреўин атып кетеди.
Бул хабарды еситкен шопанлар жайлаўда жүрген Өтешке келип:
- Баярыннын басына үлкен бир мүсийбет түсип атыр, - деп, болған ҳәдийсени оған айтып берипти.
Өтеш дәрриў түркменнин үйине келеди. Сонда баяры оған:
- Көйлекли туўылған перзентим еди. Жәбирде қалдым, - деп көзине жас алыпты.
Өтеш баярына:
- Маған дәрриў мылтықалдырып берин. - депти.
Баяры оньщ пәтин көрип, Хожам ханньщ берзенкисин жүз тиллаға әкеп береди.
Түс ўақта Өтеш атланып, баярыньщ баласын атқан түркменнин үйине кирип барады. Түркмен орнынан ушып тураман дегенше Өтеш оны қақ манлайынан атады. Соныц арасында мылтықгьщ даўысын еситип, далада жүрген және бир түркмен ишке жуўырып киреди. Өтеш қас қақпастан оны да о дүньяға раўана
етеди. Кейин баярыныц қасына қайтып келип:
- Душпанынды өлтирдим, - дейди.
Буннан кейинбаяры оған мал бақтырмай.түркменнинАман.Тағандегенатақлыжигитлери қатарында
атқа миндиреди.
Өтештин бул иси халық арасында дуў-дуў әнгиме болады. Буны Гөнеге келген хан да еситеди. Хан бир
күни нөкерлери менен оқатыўды машқы етип атырғанда қасындағыларға Өтешти көрмекши екенлигин
айтады. Қасындағылар ханнын алдына Өтешти шақыртып алдырады. Өтеш келгеннен кейин хан оған
мылтықберип, нышанда турған алманы көрсетеди. Өтеш ҳеш қыйналмай алманы атып, оны қақ бөледи.
Сонда хан оған:
- Патшалыққа керек адам екенсен. - депти.
КӨЗИҚЕ ГҮРЛЕННИЦ БАЗАРЫН КӨРСЕТЕЙИН БЕ?
(Р-1299, №184812)
XIX әсирдин басында Хийўа ханы Айдостын басшылығында Жанадәрья бойындағы қарақалпақларды
урыссыз өзине бағындырыўдын алдында:
—
- Егер қарақалпақлар урыссыз Хийўаға бағынса, оларды бес жыл бойына барлық салықтан азат етемен. - деп ўәде қылған.
Қарақалпақлар Хийўа қарамына орналасып алғаннан кейин хан ол шәртин бузған. Арадан еки жыл
өтпей-ақ халықтан салық талап ете баслаған. Әлбегге, хан салықты қарақалпақлардьщ бәрине бирден
емес, бир шетинен баслап салып көрген. Ен әўели Хийўа ханы өзлерине жақын жерлерге орналасқан Майлы
шеқгелдеги, Гүрлен әтирапында жасаўшы қарақалпақлардынманғытурыўына салықсалған. Манғыттьщ
салықтан бастартқан аўылларын хан өз әскерлерине шаптьгрған. Буны еситкен қарақалпақлар көтерилис
жасап, Хийўа әскерлери менен қарсыласқан. Олар:
- Хан бес жыл салық алмаймыз деген шәртинде турсын, - деп үзил-кесил талап қойған.
Буны ханға айтып барса, хан:
- Бермегенлеринен тартып альщ. егер салық төлемеймиз деп көтерилис жасаса, қырып таслан, - деп
ләшкерлерине тапсырған.
Бул халықтьщ қатты қәҳәрин келтирген. Салық жыйнаўға шыққан хан нөкерлери менен халық арасында соқлығысыў келип шыққан. Қарақалпақлар хан әскерлеринен басым келген. Өзи база| күни
екен, женилиске ушыраған хан әскерлери Гүрленнин үлкен шарбақтағы базарына қашып кирг» « ҳәм
базаршылардьщ арасына жасырынған. Базардын ишинде қырғын урыс басланған. Базардынтас-та қаны
шыққан. Базардағылардын кимисинин уны, кимисинин дәни, кимисинин тақаны, кимисинин «асыбайы шашылған. Сол күнги Гүрленнин базары адамлардьщ ядынан шықпастай болған. Саўашта Хийўа
ханыньщ ләшкерлери женилиске ушыраған. Соннан елдин ишинде анаў-мынаў деп мурнын көтерген
адамға «Көзине Гүрленнин базарын көрсетейин бе?» деген тарийхый сөз қалған екен деседи.
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КИМГЕ КЕРЕК ҚУРБАНҚУЛДЬЩ СЫРНАИЫ?
(Р-1299, №184812}

С

Қоқанныц ханы карақалпақлардан қаяллыққа қыз сораған. Қарақалпақлар қыз бермеймиз деп
қарсылық көрсеткен, себеби зулым ханнын қаялыққа қыз сорағаны халықтьщ намысына тийген. Солай
етип, халық ойласып, ханлыққа қыз бермесликке шешим еткен. Буны еситкен Қоқан ханы қарақалпақларды шабыўға таярланған. Ханныц ләшкер тартып елге келетуғынын билген қарақалпақлар, елди жаўға
шаптырмайық десип, ханныц әскерлерин тоқтатыўдыц илажын ойлап табады.
Олар Қоқан ханына адам жибереди. Ол ханға барып:
- Қарақалпақлар елинен ханға сулыў қызлардан бир қыз береди. Бирақханға қыз бергени ушын халық
оны қырық күн той берип узатпақшы. Елде бақсы-жыраўлар болғаны менен, сырнайшы жоқ Соныц ушын
тойға сырнайшы соратып жиберди, - дейди.
Қоқанныц ханы хабаршыныц гәпине инанады. Қарақалпақларды шаппақшы болып атырған атланысын тоқтатады. Хан қасындағы ўәзирлери менен ойласып, қарақалпақтан келген адамға Қурбанқул деген
атақлы сырнайшыны қосып жибереди.
Қарақалпақлар хан жиберген сырнайшыға өз алдына отаў тигип береди. Ол ертец сырнайды
шертетуғын шыгарман деп күнде сырнайды сазлап, майлап, таярлығын көреди. Бирақбасланатуғын той
болмайды. Арадан бираз күнлер өтеди. Сырнайшы жүдә зеригип кетеди. Бир күнлери сырнайшы:
Й
- Той болмайтуғын болса, қайтайын, - дейди.
Ал қарақалпақларға ўақыттан утыў керек болады. Той болмай, сырнайшы Қоқанға барса, хан ләшкер
тартып, елге қәўип туўады. Сонда биразлар:
- Буны бүйтип қуры қаратып қойғаннан, елди аралатып сырнай шерттирейик. «Бизде тәртип сондай,
тойдан алдын елди аралап сырнай шертириледи дейик», - деп те усыныс етеди.
Лекин көпшилик буған қайыл болмайды. Ондағы мақсет - халық болса аза кийинип отыр, «кимге керек сол Қурбанқулдыц сырнайы» деп, шерттирмейди. Солай етип, бул гәп сол тарийхый ўақыялардан
қалған екен дейди.
КӨЗИҚЕ ХОЖА ҚОРЛЫҒЫН КӨРСЕТЕЙИН БЕ?
\ (Р-1299, №184812)
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Бурынғы заманларда Жәнибек деген хан болыпты. Ол жүдә залым болған. Сол заманлардан ел ишиндеҳәзирге шекем мынадай гәплер қалыпты.
Бурынғы өткен заманда,
Жәнибек хан болыпты,
Пухарасын аямай,
Аш-арығына қарамай,
П
Салықсалып алыпты,
Айтар гәпи сол екен:
Сыйса да бер он тецге,
Сыймаса да да бер он тецге,
Берер затыц болмаса,
❖
Жәнибек ханныц буйрығы,
Бостан елди өцгеге,
Деп қыслаўға от берген.
Жәнибек ханныц зулымлығынан ели-халқы басқа жақларға көше берипти. Буны көрген Жәнибек хан;
«
- Булар қай жақларға барып оцысып атыр екен? Барған жерлеринде меннен әдил хан таўып атырма
►
екен? - деп, көшкен елдиц тәғдийри менен қызығыпты. \ \
Ол бир күнлери Жәнибек ханныц халқы Үргениш патшасы Әдилқутлықханныц елине барып оцысып
атыр екен, деген хабар еситипти.
Жәнибек хан ойланыпты. Әдилқутлық хан бизден әдилмекен? Егер әдил болса, Әдилқутлықтыц
әдиллигин көрейин, және де бизден қашып көшкен елдиц оцысығын көрсйин деп, Жәнибек хан жаман
жаман кийимлер кийип, посқан елдиц изине ере берипти. Ол көп күнлер жаяўдан-жаяў жол жүрипти. Аш
ч
болып, ишерге тамақтаппай, өлерге келипти. Бир күни көшлерин түсирип,тамақжеп отырған кәрўанныц
үстинен шығыпты. Бурын гөш жеп үйренген патша, олардан бир қадақ гөш сорапты. Сонда кәрўаншылар:
- Биз сизге бир қадақ гөш беремиз. Бирақ керекўағында сол бир қадақ гөшти өз етицнен кесип бересец?
- деп оныц алдына шәрт қойыпты.
www.ziyouz.com kutubxonasi

132

Өлейин деп турған патша:
- Мен Әднлқутлық ханнын елине баратырман. Сол жерге аман жетсем. сизлерднц маган берген
гөшинизди етимнен кесип беремен. - деп ўәде етипти.
Оннан кейин кәрўанбасы Жәнибекке бир қадақгөш берипти.
Жәнибек хан және елдиц изинен жүриўин даўам етипти. Бир майданлыққа келгенде ол бнр жараған
түйеге дус болыпты. Қашқан менен, қутылыўы гүман болыпты. Жәнибек жерден бир жудырыкгай тасты
алып.куўып кияты рғантүйеницбасы наурған екен.түйенин көзи парга шығыпты.Түйежата қалыпты.Оныц
изинен түйенин ийеси киятыр екен, түйесиниц көзи шығып қалғанлығын көрип, Жәнибекке «төлейсец)»
деп даў салыпты. Жәнибек буған да «Әдилқутлықтыц елине барсам, төлеймен» деп ўәде етеди.
Жәнибек күнлерден бир күн Әдилқутлықтыц елине жетипти. Қешким оны үйине киргизбепти. Оған
қонақ жер уўайым болыпты. Дүзде жатыўға хан қорқыпты. Егер бағда жатсам, ҳеш ким тиймейди деп
ойлап, ол үлкен пақсадан асырылып, бир шарбақтыц ишине түсипти. Бағдыц ийеси пақшаныц қасына
кәт қурып, өлеси бир ғаррысын сол кәтте жатқарып бағады екен. Жәнибек тап сол ғаррыныц үстине
түсипти. Гарры сеспестен қатып өлипти. Ғаррыныц баласы Жәнибектиц жағасынан тутып, экемди сен
өлтирдиц деи, оннан қун талап етипти. Жәнибектиц беретуғын заты жоқ, Ғаррыныц баласы оны сабапсабап, Әдилқутлықханныц алдына апарыпты. Барса, баяғы Жәнибекке гош берген кәрўанбасы, Жэнибек
көзин шығарған түйениц ийеси де отыр екен. Солай етип, ханныц алдында Жәнибекке даўым бар дегенлер көбейипти.
Әдилқутлық хан барлық даўагерлердиц гәплерин тыцлаи-еситипти. Әдилқутлық бир сықылсыз.
қорениш адам екен. Хан даўагерлердиц алдына шәртлер қойьшты. Әкеси өлгенге:
- Ҳәзир бағлы ҳәрем табамыз, сени ҳәремниц сыртына жиберемиз. Сен сол кәттиц қайсы жерде
турғанлығын таўып, усы кисидей болып тап үстине түссец, онда қун өндиремиз. Егер үстине түспей, басқа
жаққа түссец, сени дарға асамыз, - депти.
Даўагер ойланып турып:
- Онда мен қойдым. Ол өзи өлеси гарры еди. Бул қасақана өлтирмеген болыўы керек, - деп, сөзинен таныпты.
Солай етип ӘдилқутлықЖәннбекти бир даўдан қутқарыпты.
Хан кәрўанбасыға:
- (
- Қәзир қолыца пышақ беремен. Бул адамды жалацашлайман. Сен оныц қәлеген жеринен бир қадақ
гөш кесип аласац. Сонда бир қадақтан көп кессец де, аз кесип алсац да, дарға асаман, - депти.
Кәрўанбасы:
- Ол өзи беремен деп жүргеннен кейин даўласып келип едим. болмаса. даўым жоқ, - деп танып
шыгыпты.
Солай етип, Әдилқутлықтыц әдиллигинен Жәнибек екинши даўдан да қутылыпты.
Енди хан түйениц ийесине:
- Ҳәзир бир түйе табамыз, - депти. - Соннан соц қолыца жудырықтай бир тас услатамыз. Түйени биреки адам алдына салып қуўады. Сонда сен усы киси ислегендей етип түйениц оц көзин урып шығарасац.
Егер түйениц оц көзине тасыцды тийгизе алмасац, өзиц өлимдар. малыц патшалық болады, - депти.
Түйениц ийеси:
- Мен даўды қойдым. - депти.
Солай етип, Жәнибек барлық даўдан қутылыпты. Жәнибек өзиниц елине, халқына зулымлық етип
жүргенлигине түсинипти.
Сонда Жәнибек хан Әдилқутлыққа қарап:
- Мен де сендей хан едим. Елим, халқым посып көше берди. Булар қайсы жерлерден жай таўып атыр
екен, ол елдиц патшасы менен бир сөйлесип көрейин деп келип едим. Елим сизиц қол астыцызға келип
орналасып болды. Сиз маған қарағанда әдил екенсиз. Мен енди сизге қызымды берсмен, сени өэиме күйеў
бала етемен. Солай етип эдилликти сеннен үйренемен, - депти.
Әдилқутлық ғарры адам екен. Жәнибек ханныц қызы Төребек ханым әкесиниц сөзин сындырмай,
Әдилқутлыққа ҳаяллыққа келисим берип келсе де, оны ғарры болғаны ушын менсинбей. Әдилқутлықтын
бас ўәзири Алмас дегенди ойнас қылыпты. Көп узамай бас ўәзир Әдилқутлықты өлтирип. Жәнибектиц
қызы Төребек ханымды өзи ҳаяллыққа алып. өзи хан болыпты.
Буны еситкен Жәнибек хан қызына өкпелеп, оныц менен қатнасыўдан бас тартыпты.
Арадан көп жыллар өтипти. Жәннбектиц ели Әдилқутлықтыц журты Үргеиишке келип болыпты.
Жәнибектиц қызы бир күни өзиниц күйеўи Алмасқа айтыпты:
- Мениц экемниц халқы сениц елице келип болды. Енди онда адам аз қалған болса керек. Сен
қарақалпақлардыц елин өзице оп-оцай бағындырып аласац. - депти.
Буны еситкен Алмас Жәнибектиц елине атланыс жасапты. Арал. Әмиў бойын жағалаған еки ел уры-
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сып, көп қан төгилиити. Урыста Жәнибектиц әскерлери Алмастьщ әскерлеринен басым келип, Алмас елине қашыпты. Оныц изинен қууып келген Жәнибек ханныц әскерлери Алмастыц басын кесип алыпты.
Жәнибек хан Әдилқутлықты өлтирген, еки елди бүлгиншиликке салған өзиниц қызы екенлигин билип, оны да өлтирмекши болыпты, бирақ қызы қашып кетипти. Қызды излеп таба алмапты. Оннан кейин
Жәнибек хан дүньядағы китапханларды шақырып, китап аштырыпты, палкерлерди алдырып. пал аштырыпты. қоррандозларға қорра таслатыпты. Булардыц қәммеси: - Қызыц Хожа елинде жасырынып атыр, дей берипти. Ол ҳәзирги Хожели болса керек.
Жәнибек хан хожа елине келип, қызды кимде-ким таўып берсе, мыц тилла беретуғынлығын
дағазалапты. Ҳеш ким қыздыц дәрегин айтпапты. Қыздыц қаяқта екенлигин айтпаған соц Жәнибек хан
Хожа елинде күнде еки адамды халықтыц көзинше жазалай берипти. Бир жылда Хожа елиниц халқы аўыр
мүсийбетке қалыиты. Бирақҳешким қызды айтпапты. Хожа елиниц халқы таўсылғаннан кейин ханныц
қызыныц өлиги куйыдан таўылыпты. Солай етип, Хожа ели қыз себепли адам басына түспеген қорлық
көрипти. Бундай Хожа қырғыны, Хожа қорлығы елден елге гәп болып таралыпты. «Хожа қорлығы» деген
гап елде усыннан таралған екен дейди.
САҒАН КИМНИҚСӨЗИ БАР ҚОШЫМ ПАЛЎАН,
ӘКЕҚНИН ЕКИ ҚЫРЛЫ ПЫШАҒЫ БАР!
(Р-1299. N»184812)
Қошым палўан деген - Жацабай шайырдыц әкесиниц дайысы. Қошым палўан шайыр ҳәм уста болған.
Уста болғанлығы ушын еки жүзли өткир жоцғыға телетиннен қын соғып алып, жоцғыны мудамы қасынан
қалдырмай алып жүрген. Ол жоцгы менен дус келген жеринде ергенек пе, уўық па. соға берген. Керек жеринде ағашты жона берген. Барған жеринде балта ма, бел ме, пышақ па, саплап кете берген. Керек десец,
соныц менен мал да, таўық та соя берген. Дуўтар да соққан. Дуўтар шертип, қосық та шығарған. Гүреске
де түсе берген. Ал оныц жийени Қаратай да палўан болған. Баласы Жацабай шайыр да дәрьяныц аржақбержагында арқасы жерге тиймеген палўан болған. Адамлар оған «Саған кимниц сөзи бар» дейди ексн.
Буныц мәниси - «Ҳәй сен, Жацабай, Қошым палўанныц әўладысац ғой, сен жықпай, ким жығады, саған
кимниц сөзи бар» дегенди ацлатқан. Бул тийкарынан «Әкец палўан, дайыц палўан, әкециц дайысы палўан
ҳәм шайыр. Қолынан келмеген иси жоқ, сен оныц әўлады болсац, әлбетте, сен де қуры емессец» деген
түсиникти береди. Солай етип, бул сөзлердиц келип шығыў тарийхы Жацабай палўанға байланыслы.
Ҳәзирги түсинигинде де «сен ислемей ким ислейди, әлбетге, сениц қолыцнан келеди» дегенди ацлатады.
ҚУЛЕКЕ ТӘЎИП БУЙЫРҒАНДАЙ
(Р-1299, N»184812)
Қулеке тәўип қарақалпақпарда болған, тарийхый адам. Халықтыц айтыўына қарағанда, ол өз
дәўиринде халық тәўипшилигиниц ец жетик адамларынан есапланған. Ол киси ҳаққында елде жүдә көп
гәптаралған.
';и '
Қулеке тәўиптиц тәрийпи Хийўа ханына да жетипти. Хан көп тэўиплерди шақыртыпты. Солардыц
қатарында қарақалпақлардан Қулеке тәўип те бар екен. Ҳәмме тәўиплер ханныц алдында жыйналып
болганнан кейин биреў аўзы буўылған үлкен бир ала қап экелип, тәўиплердиц алдына қойыпты.
Хан тәўиплерге:
- Қәне, қаптағы сынық затты дүзейсизлер! - деп ҳәмир етипти.
Ханныц ҳәмири бойынша қапты ана тәўип бир услап, мына тәўип бир услап көрипти. Тәўиплердиц
ҳешқайсысы қаптағыныц қандай сынықҳәм нениц сынығы екенин билмепти. Гезек Қулеке тәўипке келипти. Ол қапты услап-услап көрип, емлеўге кирисип кетипти. Бир ўақытлары қапта бир дүцкийген нәрсе
пайда болыпты. Бир ўақытларда Қулеке ханға қарап:
- Болдым, тақсыр, - депти.
Хан қапты алып келген адамға:
- Қәне, енди қаптыц аўзын шеш! - депти.
Шешсе, қаптыц ишинен үлкен бир тандыр шығыпты.
Хан гүлалы тандырды сындырып қапқа салып әкелдирген екен. Ким соны қаптыц сыртынан таўып,
тандыр қылып қураса, сол тәўип деп есапланады деп ойлаған екен. Оны Қулеке тәўип соғып берипти.
Буннан кейин оған хан:
- Сарайда қал, хан тәўиби боласац, - деп өтиниш етипти.
Қулеке тәўип «қалмайман, елиме кетемен» деп, ханныц айтқанын қылмай, қарақалпақларға қайтып
келипти дейди.
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СУМЛЫҚТЫ АЛА ТАНА БАСЛАЙДЫ
(Р-1299, N0184812)
XVIII әсирде Қарақалпақлар Жақадәрья, Қууандәрья әтирапларында жасаған. Ол жерлерде халық
жақсы күн көрген, бағлар, жүзимзарлықлар көп болған. Ел жүдә тойған. Соған қарамастан, бир күнлери
қарақалпақлардыц қоқырат арысынық урыўлары Үргениш, Хийўа таманларға қарай көшемиз деп гәп
тапқан. Бирақхалықтьщ көбиси бул мәканнан көшиўди мақул таппаған. Қарақалпақлардьщ еки арысынын
жасүлкенлери жыйналысып, халықты орнынан қозғамаўушын талай мәртебе сөйлесикжүргизген. Бирақ
қоцырат урыўлары буны тынламай, көшпекши болады. Әсиресе, бул урыўдын Хорезмге қарай көшиў
мәселесин Айдос бийдин бабасы Ҳажыгелди бий деген басқарады. Ол сол ўақытларда сексен жети жасында екен. Хджыгелди бий өгиз минип жүреди екен, өзи жүдә ири адам болған.
Бурынғы заманларда бизин халқымызда өгиз, танаға минип жүриў дәстур болған. Бул ҳаққында
әдебиятымыз тарийхында да белгили мағлыўматлар бар. Мәселен:
Тал таяғын қолына алып,
Ушырасқан соқ сол аўқалға,
Қара суўға тақан шалып,
Көп қысылшан дәўран өткен,
Өгиз минсе ата-ана,
Өгиз минсе ата-ана,
Минип жүрген заман өткен,
Баллар минип баспақ тана,
Қырда минсе қара малға,
Табылмай дурыс мәнзилхана,
Суўда минип жекен салға,
Түўесилмес әрман өткен, деген қатарлар бар.
Халық Хорезмге көшиўге таярланып атырғанда Ҳажыгелди бий өледи. Оннан кейин қоныратлылар
және көшпей қалады. Жанадәрьяда Ҳажыгелди бийдин толық ас-абатын бернп болғаннан кейин онын
баласы Султан бийдин басшылығында қоныратлылар Хорезмге қарай көшеди. Халық көшкенде, әкемнен
қалған дәстүр еди деп, Султан бий жолға шығарда миниўге көликлери көп болса да, көшти баслап жүриў
ушын бир ири ала тананы ертлеп минип шығады. Ал балалары Айдос пенен Майбасларға да тана мингизеди. Сонда Айдос отыз жаста, Майбас отыз жети жаста екен.
Жацадарьядан қарақалпақлардын пүткил қоцырат урыўлары қалмай көшеди. Он төрт урыў көшпей,
орнында қалады. Қоқырат урыўлары Хорезмге жеткенге шекем таи азаннан кешке шекем жол жүрип,
ҳәр күни кеште жеткен жерине келнп қонады. Азанда ала тананы минип Султан бий жолға шықса, халық
изине ере береди. Олар көшип киятырып көп еллердин үстинен өтеди. Адамлардьщ қайсы жерлерде
тоқтайтуғынлығы басшыдан басқаға белгисиз болады.
Ала тана көшти баслап жүрсе, ҳәмме жүреди, ала тана жүрмесе, халық өз орнынан қозғалмайды. Сол
ўақытлардьщ өзинде адамларда «көшти ала тана баслайды»» деген гәп қалған. Түркистаннан Хорезмге қарай ала тана минген биреў үлкен бир халықты көширип басқарып киятыр, деген хабар Хорезмнин
халқына қашшан жеткен екен.
/Г, —
/
Көп күнлерден кейин халық Хорезмге жетип орналасып, Хийўа ханлығына бағынған. Көп жыллардан
кейин Султан бий өлип, және бираз ўақытлардан кейин оньщ орнына Айдос елге бий болған. Айдос бий
болғаннан кейин елде салықтын түрлерн квбейген.
Мәселен, жер салығы, шөп салығы, суў салығы, жан салығы ҳәм тағы басқалар. Айдос бий елге «бул
салық хан ҳәмири» деп дағазаланған. Елге «телесен де төлейсен. төлемесец де төлейсец» деп ҳәмир еткен.
Ел жүдә бүлинген. Бурынғы ата журты Туркистанды.Жацадәрьяны әрман еткен. Халықол жақлардан бул
жақларға неге келдик деп налыған. Айдос бийвзиниц зулымлығын халыққа күннен-күнге өткерген. Елде
оған қарсы ҳешким тура алмаған. Қарсы турғанды ол жазалаган. Ҳешким наразылығын оларға ашықайта
алмаған. Ала тана баслап келген күнлер халықтьщ ядынан шықпаған. Адамлар жыйналған жерлерде Султан бий. Айдос бий деп олардыц атларын айта алмаған менен, бәлени баслап, халықгы бүлдирип жүрген
ала тана мингенниц тухымлары, ямаса бәленн табатуғынлар ала тана мингенлер деп айтысатуғын. Солай етип, халық бәлени Султан бийдиц туХымлары баслайды деўдиц орнына, «бәлени ала тана баслайды» дейтуғын болған. Халық Султан бий, Айдос бий деген атлардьщ орнына «ала тана» деген гәп пенен
алмасгырып айтқан.
Ўақыттыц өтиўи менен бул гаптиц мәниси бираз өзгериске ушыраған. Егер биреўди бир нәрсеге
жөнсизлик иследи деп гүманланса, адамлар «бәлени ала тана баслайды» деп айтатуғын болған.
Ҳақыйқатында, бул зулымлықтыц себебинен келип шыққан гәп болған.
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ЖЛЦЛБАЙ ПАЛЎАН
(Р-91,№ 37515)
Өткен ўакытта қарақалпак хаякынык арасында Жанабай падўан деген жаўырыны жерге тиймеген,
атағы шыққан палўан өмир сүрипти.
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шакыртылған бслады. БнракЖанабай баска бнр тойға кетнп, иркнлннкиреп,

палўанларды жығып, палўан табақ қәм палўан байрақты алады.
Халықтын аўзында Жақабайға отыз бир жасында көз тииип өлди деген сөз бар.

Мен өзимди жети кырлы деп журсем. сен сегиз кырлы жигит екенсен- Меннен сазды да, күшти де
арггырдын. - деп. гүресиўге бата алмай қайтып кетипти.
Жанабайға усы жигиттин көзи тийипти, деседи халық.
^ У .С \
С'

\

АСАНБИЙ
(Р-46,50412)

1ИИ*111И
екк ай жыйнагдн кусайды .Туркнсганны нбийлери менен кеп,те

'

- Аға, дәрья сағалы дегенге қуўанамыз. бизди көширип. баслап баратуғын адам жок. дейди

С°кГ -е°к н ат жүги тецгени көрсе, жарыи хан ҳэзирет жэне жумсэр, быйыл алдын тайғак кыс болдьь Жарын келсек.дузтартып кеширермиз. бГлам.Жол баслаў, кеш көшириў деген ҳеш нэрсе емес, - дейди Асан.
Түркнстаннан с - к ^ н а ^ п е с .
тип Г а р е Г е р и Г й н а п койған е ке н Кыйналмай-а^бес-алты а т ж у гн тенгени алып кайтады. Кайтарсын
ТҮРКБ Г Г Р;Г е е Г н а едЫи м °Г а н СкаеНл д и«.К е ш етуғы н болсацыз,ғамлана к о й ы н .- дейди.

Сейтип жетн жуз арба жегип кешкен екеи дейди. Бираз жол жүрип, Таркыслау деген^жерге кел

.

ттттшшщ
аштырмаган, ызғарына мэкке-сэкке еккен дейди. Келеси жыль, жане каздырған. жер ызғарланған сон
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қуламаган. Халықтьщ тамағы тояды. Келеси жылы және қазған. уш жылда жақсы дийхан болған. Асан
аталықсонда тоқсан бирде екен. Сол жылы Айдостьщ Хийўадан оқып қайтқан жылы екен. Ол Айдосқа:
- Мен қартайдым. Түркистанда көп ағайин қалды, қалғанын сен көшир, - деген екен.
Айдос жети күннен кейин Хийўаға барып:
- Маған жәрдем бериц. - депти.
Хан:
- Не жәрдем? - деп сорайды.
Сонда Айдос:
- Түркистанда меник көп ағайиним бар екен. Соны көширип келемен. Менин ағайиним көбейсин,
сенин пухаран көбейсин, - деген.
Хан көшиўушын шөлге шыдамлы болады деп, Айдосқа мьщ түйе берген екен, Айдос ханға:
- Қарақалпақтүйе аўзын ашса, таслап қашып кетеди, үйренген сәрўанлардан елиў адам бер, - депти.
Көп ойласықтан кейин хан елиў сәрўанды түйе менен бирге алып кетиўге рухсат етипти. Айдос жети күн Хийўада жатып, жол-жорығын сазлап алып, Түркистанға жол тартыпты. Түркистанда қалған
қарақалпақларды мьщ түйе менен көширген Айдос екен дейди. Көшерде жети ақсақал көшпей қалған.
Маман бий:
- Аға, көп әкеттиН/ ондалы-мындалы болайық, - деген екен, лекин Айдос айтқанын етпепти.
Айдос мынтүйе менен көширип әкелген елди Есим бойына қондырыпты. Елиў сәрўанды да жибермей,
түйе бақтырады. Өзи жети күннен кейин Хийўаға атланады. Жане Хийўадағы ханға барып:
- Тақсыр, жэрдем бересен, - дейди.
Хан «не жәрдем?» деп сорағанда:
- Тақсыр, «бүлген елден бүлдирген алма» деген, бул халық қыстан шықпайды, - дейди.
Сонда хан:
- Үй басына он сомнан пул берейик, - дейди.
Айдос:
/~ 1Т )
- Он сомьщ төрт-бес батиан тары да болмайды, тақсыр. Меннн сизге арзым бар. Ол да болса, мьщ
түйени қазы хат пенен берсеқ, оны халыққа сатып жедирсем, сонда қыстан шығады, - депти.
Хан:
- Айдос балалық етпе, үй басына он сомнан ала бер, - деген екен.
Бул сапары Айдостьщ арзы питпей қайтады. Және жети күн өткеннен арзы етиўге барады. Бул сапары
ханньщ ырайы босансыған екен, бирақ бунда да арзасы орынланбай қайтады. Үшинши рет және барады.
- Бес-алты бала аштан өлди, оларды қара үйге салып қулып урып кеттим, соны көретуғын нөкер
бересен. - дейди Айдос. - Айдостьщ ағайинлери өлсе, Мәдирейимнин пуқарасы өлсе, саған да, маған да
жақсы ат болмас.
Хан қазы-кәлан, қазы-ордасын шақырып:
- Усы көшекти буларға берин, бул қарақалпақ бәне менен Хийўаға ойран салайын деп жүр. Келгенде
көзине қарамайсыз ба? Мьщ түйени альщлар, питти, - депти хан.
Айдос.
I
I ИИИ4
- Әй, тақсыр, беретуғын болсан. казы хат пенен берин. қарақалиақ ишип кетер, жеп кетер, тыныш кетер, мьщ түйенин сораўына мен қаларман, - депти.
/✓
Хан:
/
- Сен тири болсан, биз тири болсақ, қазы хат неге керек? - депти.
Сөйтип, Айдос мьщ түйенин рухсатын алып елге қайтыпты. Ол ўақта узақ базар, келте базар деген болады екен. Ҳәр түйени алпыс-жетпис тенгеден сатып, буўдай-жүўери алып, халыққа үлестирип, буўдай
писикке илестирип жиберген екен дейди.
ӘЗБЕРГЕН
(Р-46, №50412)
Әзберген деген қазақжигит жас бала ўақтында түркмен басшыларына қырық жигит пенен бенде болады. Үйлерине апарғаннан кейин балаларды бөлистириўди ойласады. Ишиндеги басшысы балалардын
ишиндеги ен батырын алғысы келеди. Буларды сынаў ушын олардьщ көзинше қырық пышақты ушын
жоқары қаратып қадап, үстине бир зат жаўып, балаларды таслаўға буйырады. Балалар бағанағы көрген
нышақлары бар шығар деп қорқып, мәжбүрлесе де, үстине бойын атпайды. Сонда Әзберген, маған қашан
болса да бир өлим бар ғой деп, пышақ бар жерге өзин атады. Баспашылардьщ басшысы оны:
- Бир туўған жигит екенсец! - деп қушақлап алады. Оны үйине апарып, өзинин баласындай етип
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сақлайды. Бала жигирмаға шығады. Баспашылардын басшысы Аўған патшасынық баласын урлап алып
сатыўды, қызын өзине қаяллыққд алыўды мақсет етип қойған екен. Әзбергенди сынаў ушын қәр күни бир
неше шақырым елден дүзге шығып кетип, адастырып қайтады, жигит кеште таўып келе береди. Алты ай
даўамында усындай дүзге үйретеди.
Бир күни Әзбергенге, шәҳәр геземиз деп, бир қаланы шабыўға бармақшы болады. Түнде дем алып жатып, қалаға тартады. Биринши пақсадан түркмен атын қарғытады, аман өтеди. Оннан кейнн Әзберген де
қарғытып, аман өтеди. Аўғанньщ патшасы қыдырып кеткен екен. Әзбергенге қызды әкелип береди де,
өзи баланы алып шығыўға кетеди. Қызды басшысыньщ үйине әкеледи. Баспашыньщ қызы Әзбергенге
жылап, мынадай дейди:
- Енди әкем келген соц сени өлтиреди, мына қызды жесир қылады. Усы қызды сен алып қаш, - дейди
*әм екеўине еки жақсы ат таўып береди.
Бир күн өткеннен кейин баланы жайғастырып келсе, Әзберген үйинде жоқекенин көреди. Қашып кеткенин билип, кейнинен қуўады. Сонда қыз найза менен баспашыны шаншып өлтиреди.
Буннан Әзбергенниқ елине екеўи кете береди. Бир жерде булақтыц басында дем алады. Қыз булаққа
шомылады. Әзберген уйқылап қалады. Оянып қараса, қызды жылан сорып өлтирипти. Қызды сол жерге
жерлеп, басына жай салып, Әзберген елине келеди.
Енди баяғы күнлерди умытады. Барымтадан мал алыўға бел байлайды. Бир күни бир жерде жайылып жүрген он еки түйени көрип, соны қуўып келмекши болады. Түйеге жақынласа бергенде бир қыз бенен бир жигит Әзбергеннин жаманлық қылайын деп, түйени қуўып баратырғанын көрип, изинен қуўады.
Қуўып жетип, оны найза шаншып, атына бәнт етеди. Әзберген жигитлери менен елине қашып барады.
Бул екеўи мурындық ата излеп жүрген екен. Әзберген бир жыл жатып жарасынан жазылады. Бир жылдан
еонжақагы екеўи излеп келип, Әзбергенди шақырып:
- Әй, жигит, мени пышақ пенен шалып өлтир, жақсылап көм, - деп жалынады.
Сонда ол жигит айтыпты:
- Сен түйелерди сатарсан. ишинде бир ақ баслы түйем бар, сол өтпес, - депти.
Ақбаслы түйеден басқасыньщ бәрин сатынты. Ақбаслы түйени ҳәр қалаға апарып сата алмай жүргенде
бир адам сатып алады. Ол адам былайырақ шығарып:
- Бул түйедеги менин иним еди. Сен қалай өлтирдин? - деп сорайды.
Әзберген баяғы ислеген ислерин айтып береди. Ол адам, бизин үйге қон, инимниқ ҳаялын беремен деп,
зорлап қоярда-қоймай үйине ертип кетеди. Сөйтип Әзбергенди қонақ қылады. Қатын да төсектин астына қылыш алып жатқан екен. Ҳаялдьщ қапталында оны жатқарады. Ҳаял қолын созса, өзимдей жигиттин
хдялына жантаспайман деп, жолатпайды. Ҳаял жигиттин кылышын майлап, шақырлатып жүреди, силтеп
турады. Жигиттин мәртлигин сынап, тиймейди. Солай етип жети ақшамды өткереди. Кетерде хошласып:
- Сен бағ ектир, жети жылдан кейнн бараман, - деп ўәде етипти.
Айтқан ўақтында қырықатлы болып келип, Әзбергендикинде қонақболады. Әзбергеи буларды күтип
сыйлап жибереди. Усы айтқан Әзбергеннин ҳәўлиси. бағы деген Қонырат бетте бар қусайды.
ИЙГИЛИК ПАЛЎАН
(Р-46, №50412)
Бурынғы заманда Ийгилик палўан деген болыпты. Ол бир гүресте хан палўанын жығып өлтиреди. Бул
жақтан келген бийлер:
- Әй, Нарым-ай. - дейди.
Сонда хан:
- Нарын не шекеди. - дейди.
Бийлерден биреўи:
- Нарым пүтин жүк көтереди. - дейди.
Ийгилик бийлердин демеўи менен он сегиз батпан жүқти ыйығына көтереди. Қанша жүк көтерсе де,
хан палўанын жыгып өлтиргени ушын ханға гүналы болады. Бийлер палўанды жасырып, елге қашырып
жибереди.
Өлген палўанньщ иниси ержетип, арадан бирнеше жыл өткеннен кейин Ийгиликти излеп шығады. Ол
излеп киятырса, арбасы сынып, жапта отыны менен жатқан бир адамды көреди. Арбасы сынып атырған
адам бир ўақытта суўдағы жатқан арбасын жүги менен көтерип, сыртқа шығарады. Оннан кейин жанағы
келген жигит те атты ийнине қағып салып, арқалап жаптан өткереди. Жигит:
- Ийгилик палўанньщ үйи қайсы? - деп сорайды.
- Ҳа анаў, - деп көрсетип жибереди.
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Жигит. бул Ийгилик лалуаннын взи шығар, «ерден ердин қәўпи бар деген» деп, сол жерден қайтқысы
келеди. Сонда да сонша жерден келгеннен кейин, үйине барады. Барса, Ийгилик палўанньщ отынға кеткенин айтады. Бираздан кейин Ийгилик палўанньщ өзи де келеди. Бағанағы киси Ийгилик палўанньщ өзи
екенин таныйды. Ийгилик палўан келген жигитти сыйлап сарпай жаўып қайтарады.
ОРАЗ АТАЛЫҚ
(Р-91, N9 34658)
Ораз аталықтыц Әўез. Есназар соқыр деген балалары болыпты. Әўез деген баласы жасы толып жигит
болып, қыз излеп жүр екен. Төремурат бөгежейли дегеннин ержеткен қызы болыпты. Ол күтә сулыў, ел
айырған қыз болса керек. Сол аўылда Камал шайтан дегенниц үйине түсип, сол арқалы қызды алдырып
сөйлеседи.
Қыз:
- Дүньядан тақ өтсем де, саған тиймеймен, - депти.
Әўез:
- Егерде сен мени алмасам, Ораз аталықтьщ баласы емеспен, - деп шарт етеди.
Әўез Камал шайтанньщ шайтаншылығы менен, дүнья-малдын көплиги менен қызды келисимге келтирипти, үйине қайтып ямаса болып жүре береди.
Бир күнлери Ораздын Есназар соқыр деген баласы да қыз излеп, ел аралап жүрип Төремурат
бөгежейлинин қызы бар дегенди еситип, сонын аўылына барады. Бул жерде ким бар деп сорастырып
жүрип, Камал шайтанға бул да тап болыпты. Ол мақсетин Камал шайтанға айтады. Сонда Камал:
- Сен өзин болсан соқырсан, оньщ үстине ол қыз елде бир өзи, саған тийе қоярмекен. Тийген күнде де
көп мал керек, дүнья керек, - дейди.
- Дуньяға келетуғын болса, ол гәп емес, - дейди Есназар. Бунда Әўез туўралы ҳештеме айтылмайды.
Көп дүнья алған Камал Есназар менен белгилн күнди белгилеп, сол күнге қызды оньщ артына
мингестириўге ўәде кылып қала береди. Белгили күни Есназар жолдаслары менен қызды алып кетиўге
келеди. Усыган шекем қызды Камал шайтан келистирип, атқа мингестириўге таярлап қояды,
Ол қызға:
- Әўез сени бурынғы айтылғандай, саз-салтанат пенен алыўды қойды. Ол бир жаққа кеткпекши екен,
сол ушын пәленше күнге ол атлы келеди, соған мингеспесен болмайтуғын болды, - деген, қыз келисим
берген.
Соньщ менен, қыз Есназар соқырдьщ артына мингестириледи. Олар жүрип отырып, тан ата үйине
жақынласа бергенде қыз алдындағы жигитке қараса, мудамы бир тәрепке қарай береди екен.
- Ҳаў. бала, мынаў соқыр ма?! - депти.
- Не өзн? Соқыр болсам да артыма минип киятырсан ғой, - депти Есназар.
Соннан қыз бойын аттан таслапты. Сол жерде қызды силейтип урып, үйине аггарып. келинди түсиреди.
Ағасы Әўез келинин көрейин деп келсе, зар жылап турған баяғы өзинин қалынлығы көреди. Тез шығады
да. атқа минип, қылышын қолына алып Камал шайтанньщ үйине қарап шабады.
Камал шайтан даусындай болатуғынын билип, атты ертлеп, үйинен шығып бир гөнетамды тасалап тура береди. Әўез де жигитлери менен қуйылып Камалдын үйине түсе бергенде, Камал да, Ораз аталықтыц
үйи қайдасан деп, атты қуйындай ушырады. Оньщ қашқанын көрип қалып, Әўез де изинен жаздырады.
Камал көп бурын барып аттан секирип түсип, атты қоя береди де, өзи Ораз аталықтьщ үстине кирип
барады. Сол ўақытга Ораз аталық қартайып отырған адам екен.
- Ораз аға, ассалаўма-әлейкум, мени мына балаларын өлтиретуғын болып еди ғой. сизге келмегенимде. Мен Әўезинди көрсетип, соқырьща қатын әпердим. Болмаса сенин соқыр балача қатын тийе ме, соныц
ушын ҳәзир менин изимнен қуўып Әўез киятыр, қолында қылышы, жүзинде ашыўы. көкирегинде дығы,
- депти.
Ораз басын көтерип қарап:
- Отыра бер, өзимиз көремиз, - депти.
Соньщ арасында Әўез де келип:
- Камал, қайда жайын болса. шық! - деп бақырады.
Сонда Ораз аталықӘўезди шақырады. Ол келген сон:
- Әўез, сен не ислеп жүрсен? Камалдын жүрегиндей жүрек ҳешқайсысьщызда жоқ, оньщ ислеген иси
ҳешқайсысыцыздын қольщыздан келмейди. Сен Камалға тиймектуўе, жанынан жүрип кор, қудайдьщбаласы екенсец! - депти де, Камалды үлкен сый менен елине қайтарыпты.

www.ziyouz.com kutubxonasi

139

АЙЫМБЕТ
(Р-1299, №184812)
Ақызларда айтылыўына қараганда, ерте заманларда Түркистанда шығысы кенегес урыўынан Айымбет, Байымбет қәм Қулымбет деген агайинли үш жигит болган екен. Олар ац аўлап. көлде ғазға дузақсалады екен. Бир күнлери бир ғарры келип, Қулымбеттен Кәбатулланьщ жолын сорапты. Өзи бир ғазын
қашыртып, күйип-писип турған Қулымбет:
- Ғазымды үркитесец, ғарры, билмеймен, кейин қайт, - деп оныц менен сөйлеспеген.
Буннан кейин ғарры Айымбетке келип, оннан жол сорапты. Ол ғарры менен сөйлесип, сәлемлесипти.
Кәбанынжолын силтепти. Келген ғарры Айымбетке пәтиясын берип былай депти:
- Шырагым, бул талабықды қой. Жанлы мақлуқларға көп азап берме. Аўылына қайт. Жайьщнын
күншығыс тәрепинен шенгелден қалын етип, беккем қыспалап, мьщ қой сыятуғын қора соқ мықаы ергенек қой. Соны келеси сәрсенби күни питкерип, кеште қораньщ аўзын ашып жат. Көп қойлар келип, тола баслағаннан сон тан атады. Көк қошқар келеди. Қора толғаннан кейин, қошқар қалған қойларды изине ертип, ергенектен шыққан ўақытта сыртқа шығып, ергенекти бекит. Усы айтқанларымды ислесеқ бай
боласақ Сол байлық сенин жети урпағына жетеди, - деп пәтиясын береди де, ғарры кетип қалады.
Айымбет аўылға барып үлкен кетпенди қолға алып, шенгелдин қалынжерине тийисип кетеди. Күн демей, түн демей шенгел шабады. Оны арқалап тасып, үлкен қора соғады. Қаялы болса:
- Сен алжыдық Үйде жейтуғын тамақ таўсылды. Көлге барғанды да қойдық Үйинде бир ешкин жоқ
бунша қора соғып, - деп тонқылдайды.
Айымбет ҳанлыньщ сөзин де, басқылаған аўылдағы жораларыньщ сөзин де тьщламайды. Қораны
айтқан күни питирип. түнде ергенегин ашып жатады. Тац саз берген мәҳәлде қойлардыц мацыраған
даўысынан оянады. Ол «я, алла бергейсец» деп көрпеден турмай жата береди. Уллы-шаўқымнан ҳаялы
оянады. Ол керегеден далаға қараса, көп қойлардыц кирип атырғанын көреди.
- Ҳа, ағасы, тур \а-тур! Көк қошқар қойларды ертип әкетип баратыр, - дейди.
Шаўқым күшейеди. Қошқарлардьщ гелле тасласқан даўыслары еситиледи. Еле тац ата қойма-ған екен.
кемпири қоймағаннан соқ Айымбет жууырыўы менен жалац аяқ қораға барады. Енди ергенекти бекитип
атырғанда еле иште жүрген көк қошқар Айымбстти пәт пенен келип дүгип, шығып кетеди. Айымбеттиц
аяғы сынып, соннан баслап ақсақ Айымбет бай атанады.
РЕЙИПНАЗАР
(Р-1299, №184812)
Ережеп тентекке аталық:
- Балларымды сынап бер, - депти.
Балларыныц бэри бир көрпеде қара үйде уйқылап жатқан екен. Ережеп тентек көрпени ашып жиберип, балларға қарапты. Ережеп тентек адамға нэзерин саларда еки көзиниц қабағын бармақлары менен
ашып турып қарайды екен.
- Түпәлем-түпәлем. Жата бериқ келе боларсыз. - деген.
Қара үйден шықса. қостыц түбинде тыр жалацаш баланыц қаўынды шопағы менен жеп отырғанын
көреди.
- Ҳа! Кенегеслерди бир шыбығы менен айдайтуғын мында екен ғо, - деп Рейипназарды көрсеткен дейди.
Рейипназар көп жыллар болыс болған. Сейтназар ҳажыдан Қудайназар туўылады. Қабыл бий
Әмиўдәрьяныц шеп тәрепи, ҳәзирги Тақыятас қадасы тусына кенегеслерди көширип апарған. Сол жерден канал қазып, суў апарған.
Қабыл бий қартайған соц орнына баласы Ерназар бий болады. Сонда аўыл адамлары Қабыл бийге келип:
- Балацыз орньщызды басып, бий болыпты, - деп қутлы болсын айтып атырғанда Қабыл бий:
- Терисинс қутлы болсын. Аяцда болса, жалайсац, балацда болса, сорайсац, - депти.
ҚОШЫМ ПАЛЎАН ҲӘМ ҚАЗАҚ ПАЛЎАН
(Р-1299, №184812)
Қазалы жақтыц атақлы палўаны Қошым палўанды излеп келеди. Бир нарға өзи минген, және бирине
баҳалы затлар тийеген. «Егер жецсем. дос болайын, жецилсем, мына затларды саўға етейин» деп сорастырып келе береди. Қошым палўанныц ағаш усташылықтан хабары бар екен. Ол тамныц қуяшында арбаға
көшер соғып, гүпшегине кийдирип көрип атыр екен. Түйели қазақ оннан Қошым палўанныц үйин сорапты.
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- Мына көпирден өтип, оц таманға қарап жүр, анаў шеттеги там, - деп, көшерди гүпшеги менен қосып
көтерип көрсетипти.
- Ҳаў, усы а>гылдын жол силтеўшиси мынаў болса, Қошым палўанға барып, оныц менен гүресиўдин не
кереги бар?! Ҳаў шырақ! Сенин менен дос болайын. Қонақал, - деп түйесинен түсипти.
Сөйтип олар қыяметлик дос болған екен.
РЕЙИМ БОЛЫСҲӘМ БАЙНАЗАР
(Р-1299, №184812)
Рейим болыстынорынбасарлары болған. Болысоларды сынап көрмекши болып:
- Әй, Тилеў добал! Үш жыл болды бирге жүргенимизге. Үйден шай ишин деп айтпадыц ғо? Бул қалай?
Иргенди көрип, шай ишейнк, соған таярланып жүр, - депти.
Бир күнлери:
- Тилеў добал, не қылдьщ? - деп сораса:
- Онқасы болмай жүр, - деп жуўап берипти.
- Онда, Алламурат мәрем, сен шай бере ғой, - депти болыс.
Буған да бир ҳәптедей мүддет берген. Бул да:
- Болыс аға! Ҳаялым аўырып жүр. - депти.
- Ал, Байназар араншы, гезек саған келди. Аман-саў булар гезегин өткерди. Сен не дейсен? - депти болыс.
- Мен, болыс аға, ҳәзир-ақ тайынман, - депти Байназар.
- Онда, ертен түске барамыз. Сизлер еле умытпач- Сизлерден де шай ишемиз, - депти болыс.
Сонда Байназар жалғыз ешкисин сойып, буларды күткен. 0л да буўаз екен, ишинен баласы шыққан.
Сонда Байназар:
- Тапқан биреўин сояды, таппаған екеўин сояды, болыс аға, - депти.
Болыс ўақты хош болып, дем алып, пәтиясын берген. Кетеринде былай депти:
- Байназар, саған қудайым береди. Бирақ жанарсан да, өшерсеч. Тилеў, сениц артқы жағын қарацғығо. Алламуратқа да соған усаған сөз айтқан. Кейин Рейипназар болыс қайтыс болғаинан сон Байназар болыс болған.
ҚЫРАН ҚАРАҚШЫ
(Р-1299. №184812)
Бир күни Имам ийшанга қартайған бир адам келип:
- Мен суўпы болайын, пәтиянызды берин, - деп, алып келген затларын ийшанныц алдына қойыпты.
Ийшаннын қырық суўпысы болған. Жанағы келген адамды таныған суўпылар ийшанньщ қулағына
сыбырлапты:
- Бул аты шыққан Қыран деген қарақшы, уры, адам өлтирген. Бул жерге жолатпан, тақсыр, - депти.
Ийшан ойланып қалыпты.
- Қуръаны кәримнен «Ясин» сүресин ядлап келин- Қырық парыздын ярымын үйренгеннен сон келерсиз. Ҳәзир сиз тайын емессиз, шырағым, - депти ийшан.
- Солай ма? - депти қарақшы.
Есиктен шығып баратырып қырықсуўпыньщқапыньщқасындатурган геўишлеринурлап алып кетип
қалған. Ол заманда аяқ кийим қымбат. Суўпылар ийшанға арыз етипти.
- Оны өзлериниз барып шешиц. - депти ийшан.
Суўпылар қарақшыға барып, жалынып, ен соцында оны ийшанға алып келипти.
- Сениц айтқанын бола қойсын, шырағым. Урлық еткенинди қой. Суўпылыққа алайық. Қолынды жай...
- Тоқтап турын. Мен бул суўпылардай көп жүре алмайман. Мен тек үш күн суўпы болсам болады. Соған
пәтия берин, - депти.
Не илаж, сөйтип ийшан пәтия берипти. Үш күн өткеннен сон ийшанға, қарақшы дүньядан өтти деген
хабар келипти.
- Астаўпыралла, - депти ийшан. - Мен усы таўды паналап келип едим. Бул кисинин тилегинин алла
тәрепинен қабыл болыўына қаран- Марҳумнын атына усы таўдыц атын қояйық, - депти.
Соннан баслап адамлар оны Қыран таў деп атайтуғын болған. Қыран тек бай адамлардьщ малларын
урлап әкелип, ғәриплерге береди екен.
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ТӘЎЕКЕЛ ЕРДИН ИСИ
(Р-1299, N0184812)
Хийўаньщ ханы қарақалпақлардын азабын берген ғой. Халықтын ишиндеги сулыў қызларды патша хаяллыққа алыў ушын бирме-бир алдынан откерипти. Сонда ел шетиндеги бир елеспесиз ылашықта
туратуғын жарлы кисинин он алты жасар жас өспирим перзенти патшанын кеўлине унапты. Хан усы
қызды хдялынын үстине алмақшы болыпты.
Буны еситкен қыздын әкеси өз перзентииин ығбалына тырысып, нәўше гүлдей нәрестени қырыққа
шыққан адамға бериўди мақул, көрмей ханға барып арыз айтыпты.
Сонда хан ол кисини дарға асыўға буйрық берипти. Жәллатлар қыздьщ әкеснн жана дарға аса бергенде арқа беттен бир ақ атлы келипти де, дардын арқанын кесип жиберипти.
Жәллатлардьщ ҳүрейи ушып, болған ўақыяны ханға айтқанда, хан:
- Дар арқанын кескен кисини алдыма әкел! - депти.
Жәллатлар жанағы кисини алып келгенде хан оған:
- Ҳаў, бендем! Дардын арқанын неге кестин? - дегенде, ол киси:
- Тақсыр! Бул дүньяда жаман да өтеди, жақсы да отеди. Мен де дүньяда өзимнен кейинги үримпутақларыма ат қалдырып кетейин деген мақсет пенен дардьщ арқанын кесиўге тәўекел еттим, - депти.
Сонда хан:
- Ҳәй, занғар! Бапладьщ ғой! Тәўекел - ердин иси. Бирақ ерлик билекте емес, жүректе. Сенин де дардьщ
арқанын кесиўге тәўекел еткен жүрегич ушын. бар, гүнанды кештим, - депти.
Нәтийжеде олардын екеўи де өлимнен аман қалыпты. Сөйтип тәўекелликтен ерликке жетискен жигит
- қарақалпақтағы Ерназар батыр екен.
ДӘЎЛЕТ ПУШЫҚ ТОЙДА
(Р-1299, N0184812)
Сейтназар ҳажы той бергенде Дәўлет иушыққа айтылмай қалған екен, ол аўылындағы пәтли бес-алты
жигитти ертип.тойға келеди. Тойханадағы ҳажыға бир адам келип:
- Ҳажы аға, буўдай атызды басқылап. онлаған атлы берман киятыр. Барып, оларға жолды көрсетип
қайтайын ба? - депти.
- Яқ, барма. Ол Дәўлет пушық шығар, оған тойға айтылмай қалыпты, даў шығарайын деп киятырған.
Оларға тийме, - депти ҳажы.
Дәўлет пушықтуўры тойханаға атты айдап, Сейтназар ҳажыға:
- Қэне, ҳажы жора! Неге тойына айттырмадьщ? Ҳәмел бар ўақта қыяметлик дос болып едик. Ҳәмелден
түскен сон дослық қойыла ма? - депти.
Сейтназар ҳажы болса оньщ қолынан алып, аттан түсирип:
- Айтыўшыдан болыпты, ашыўды қой, достым. Той пайықды жеп кет, - деп, бир қойды сойып бернп
күтипти дейди.
ЕРИМБЕТКЕТКЕН
(Р-488, №176391)
Еримбеткеткен деген арнаньщ аталыў себеби мынандай болған екен. Усы арнаньщ бойында Еримбет деген киси жасапты. Гүзде қой қырқымы ўақтында Еримбет иниси менен екеўи қойларды арнаға айдап келип, жуўа баслайды. Бир ўақытлары ағып турған суў бир қойды ыққа қарай ағызып алып кетеди.
Буны көрген Еримбеттин иниси қойды услаў ушын өзин суўға таслайды. Бирақ ол суўға мантығып, шөге
баслайды. Еримбет инисинин суўға кететуғынын билгеннен кейин жүзип барып, инисин услайды. Сол
ўақыгга иниси ағасыньщ мойнынан қапсыра қушақлайды да. жибермейди. Сөйтип, сол жерде екеўи де
суўтүбине кетеди.
Сонлықтан ҳэзирги «Еримбет арна» сол кисинин атына байланыслы «Еримбет кеткен» болып аталып
кеткен.
Бул арна Төрткүл районыньщ Қызылқала массивинде жайласқан.
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ЕДИГЕНИЦ ДАНАЛЫҒЫ
(Р-1302, N0183830)
Едигемиц заманында патшаныц алдына бир балаға таласқан еки \аял келеди. Сонда патша Едигеге:
- Баланыц хақыйқый анасын таўып бер. - дегенде, Едиге:
- Баланы қақ ортасынан бөлип, екеўицизге бөлип беремен, - дейди.
Сонда баланын ҳақыйқый анасы:
- Балам тири жүрсе болар, белмеқ, - деп жалынады.
Сондай етип, баланьщ анасын Едиге анықлайды.

ЖУПАР ҚОРЫҒЫ
(Р-1299, №184812)
Бухарада «Жупар қорығы» деген жер бар. Оныц тарийхы төмендегише.
Өткен заманларда Ибрайым деген байдьщ Жупар деген қаялы болған. Жупардан он бес бала.
Ибрайымныц тоқалынан да он бес бала туўылады. Ибрайым өлгеннен соц Жупар отыз баланы алып,
өз туўған ели - Көкөзек пенен Тербенбести таслап, Бухарға көшеди. Ол жерде бир қорықтьщ үстинен
шығады. Ол Бухар ханыньщ қорығы екен.
Жупар аса ақыллы кемпир болған. 0л қасындағы адамларға:
- Усы жер бизлерге қолайлы екен. Усы қорыққа қоныс басайық? - деп кецес береди.
Бирақ қасындағы адамлар менен баллары:
- Бул ханныц қорығы, хан бизиц геллемизди алады, - деп, қарсы турады.
Жупар буларды зорлап, усы жерге қоныс бастырады, отыз бала Жупардыц тәрбиясында болады.
Балалардыц ҳеш қайсысы Жупардыцайтқанынан шықпайды екен.
Бир күни ханныц қорықшысы келип, ханға:
- Тақсыр, Сизиц қорығыцызға бир аўыл зорлық пенен қоныс басты, - деп хабар береди.
Сонда хан:
. чТў- Мениц қорығыма руқсатсыз келип қоныс басқан қандай адамлар, бунда бир мәни бар шығар? - деп,
өзи қасына жети ўәэирин алып, көриўге келеди.
/ /‘
Жупар ханды үйге киргизип, отыз баласына сәлем бергизеди. Жыбырласқан отыз баланы көрген хан:
- Булардыц бәрин өзиц туўдыц ба? - депти.
- Жоқ, он бесин өзим, он бесин тоқал туўды, - депти Жупар.
- Усы шырайыцызға, усы ақылыцызға бола, үстицизге қалай ҳаял алдырдыцыз? - дейди хан.
Сонда Жупар:
- Қатынныц жаманы ерин қызғанады, ханныц жаманы хан жерин қызғанады, тақсыр. - депти.
Хан сөзден жецилип, «қанша жер ийелегициз келсе, ийелей бериц» деп руқсат берген екен. Сол Жупар
жасаған жер «Жупар қорығы» деген ат пенен ҳәзирге шекем белгили.
■--_____
\\
ГҮЛДИРСИН
(Р-1242, №183023)
I

Ьг У

Бурынғы өткен заманда Хорезм елинде Гүлисган деген абат ел, суўға мол қала болады, оныц ғарры
патшасыныц Гүлдирсин деген қызы болады. Жасынан әлпешлеп тәрбияланған Гүлдирсин бойжетеди.
Сол мәҳәллери елине монғоллар топылады. Буннан сескенген, сезикленген халық Гүлдирсинниц
әкесиниц қаласына келип тығылады. Қаладағы халықтыц басына қайғы-уўайым түседи. Көп жерлерди
қарап қылып киятырған душпанлар қалаға жақынласады. Ақырында кец даланы, гүлленген бағларды
ўайран қылып, қаланы қоршап алады. Халық қаланы мәртлерше қорғап, күш бириктирип турады. Душпанлар халықтыц қарсылығын жеце алмайды. Сөйтип, бир неше айлар өтеди. Қаладағы азық-аўқат
таўсылып, ашаршылық басланады. Бирақ аш халық қуралларыи тасламайды, душпанларға бағынбайды.
Бир күни патша ҳәмелдарлары менен ләшкербасыларын кецеске шақырады. Кецес қатнасыўшыларынан биреўиниц пикири мақулланады. Бул ойласық бойынша, патша қаладағы ҳәр бир үйден бир уўыс
буўдайдан жыйнатып, еки-үш өгиз таўып, ец соцғы дәнди жегизип, бир неше күн бағып, оларды қаланыц
дәрўазасынан шығарып жибереди.
Ашлық қаланы қамал қылған душпанларды да дәрмансызландырады. Душпанлар қаладан шыққан
өгизлерди услап алып сояды. Олардыц ишинен шыққан буўдайларды көрип, душпан ләшкерлери:
- Егер олар қарамалларды усындай етип бағатуғын болса, олардыц еле жыйнаған азық-аўқатлары көп
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ексн, қамап турыў пайдасыз, қаланы алып болмайды, ашлықтан аман қалыў ушын тез арада қайтып кетиў
керек, - деп шаўқым салады, араларында алағадалық басланады.
Буны еситкен душпан ләшкербасылары да қамалды даўам еттириў пайдасыз деген ой менен
ләшкерлериналып.кейинқайтыўғатаярлықкөребаслайды.БирақГүлистанпатш асыныцқызыГүлдирсин

өзел-журтына қыянет қылады. Ол қалаайналасынқоршагандийўаллардықүстиненурыстысерлепжүрип,
душпан патшасыньщ баласынық сулыў екенлигин билип. шахдадаға хат жазып, гүлистанлылардық сырын ашып береди. Хатты оқжай оғына орап, оларға қарап атады. Ел қыянетшиси Гүлдирсин өз хатында: «Атамньщ өгизлерди жибергендеги мақсети - сизлерди алдаў, қала халқы ашаршылықтан қырылып
атыр. Шыдақ- қаланьщ өзи бағынады» деп жазған болады.
Душпан ләшкербасылары «тағы еки-үш күн шыдайық» деген ой менен, қайтып кетиўди қойып, қаланы
қамал еттириўди даўам қылады, үш-төрт күннен кейин гүлистанлылардьщ бир қатары ашлықтан өле
баслайды. Буған шыдай алмаған қала халқы дәрўазаны ашады. Душпанлар басып киреди. Халық таланады, қала өртенеди. Көп адам қырылады. Тирилерин қул етип алады. Гүлдирсиннин әкесинин басын
қаланын минарасына қыстырып қояды. Қызды душпан патшасыньщ алдына апарады. Оньщ кеқесшилери,
ләшкербасылары: «Бул перзент бизин патшамыздын баласына ылайық екен»деп ойлайды.
Шахзада асаў ат алып келиўге буйрық береди. Оған қыэдыц шашынан байлаўға тапсырады. Кенесшилери менен ләшкер басшылары:
- Буныныз қалай? Сиз ушын бул қыз ата-анасынан, ел-журтынан кешип берилди ғой, - дейди.
Оларға шахзада:
- Бул дурыс, бирақ ол билмеген. көрмеген адам ушын ата-анасынан. ел-журтынан кешкен, халқына
қыянет қылған болса. олардай жақын болмаған меннен бунын кешиўи. қыянет етиўи соншелли жецил
болыўы мүмкин. Басқа биреўге қыянет қылмасын, - деп жуўап қайтарады.
Шахзаданыц ҳәмири орынланады. Гүлдирсин ат қуйрығына байланады. Асаў ат қыянетши қызды
тастан-тасқа, шөптен-шөпке сүйрейди. Оныц паршаланған денеси қула дүзде қалып, азғын қаны өнимли
далаларды ўайранлыққа сазаўар етеди. Ўатан қыянетшисинен жәбирленген халық сол қарап болған
қалаға Гүлдирсин деп қояды. Усы жаўлардыц шабыўлыўынан кейин ол қала қайтадан кәмалға келмейди
де, халық оны таслап. басқа жаққз қоныс аўдарады.
V1

ДОСНАЗАРДЬЩ АЛЛАЯРЫ
(Р-1299, №184812)
Аллаяр Досназаров Москваға Калининницалдына кирип:
- Барлық миллетлерге автоном берип атырсыз, қарақалиақларға неге бермейсиз? - деп сорапты.
Калинин оған:
- Сизлер қазақларга тилициз де, түрициз де жақын халық екенсиз, қазақлар менен бирге жасай бериц,
- депти.
Сонда Аллаяр Досназаров:
- Яқ, биз қазаққа усамаймыз. биз өз алдымызға миллетпиз. Яқшы, қазаққа жақын болсақ, қазақлар
«Бозатаўды» айтып берсинши, - депти.
Отырған қазақлардан бирде-бир қазақ«Бозатаўды» билмепти. Соннан кейин Калинин оған:
- Сизлерге автоном бердик, - депти.

X I БАҒДАТ
(Р-1242, №183023)
Бурын Бағдат қаласы турған әтирап суўлықекен. Суўқурып баслаған соц еки адам келип қоныс басқан.
Олар Сарыныц көлинен дуз әкелип сатады екен. Биреўиниц ҳаялы жоқ екен. Ҳаялы жоқ киси ҳаялы бар
киси уйқылап атырғанда оны өлтирип, ҳаялын алмақшы болады. Ол енди өлтирейин деп атырғанда.
ҳаялы бар киси оянып кетип, қасындағы кисиниц өлтирмекшц нийетин билип:
- Мени өлтирмекши екенсец, өлтирерсец Бирақ мениц аманатымды ҳаялыма тапсыр. Ҳаялым
ҳәмиледар еди. Ул туўса, атын Дат қойсын, - деп тапсырыпты.
Айтқанындай. ҳаялы ул туўыпты. Атын Дат қойған. Ҳаялға сол жигит үйленипти. Екеўи жертөледе
сөйтин жасай береди.
Сол елге жақын Абдулла хан деген хан шикарға шығып жүрсе, жертөледен шығып турған түтинди
көрип, қайырылыпты. Келсе, бир кемпир баласы менен отыр екен. Кемпир баласын жумсаған сайын
«Дат» деп атын айтатуғын усайды. Хан буныц мэнисин сорапты. Анасы бәрин айтып берипти. Хан Даггыц
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әкесин дарға асыпты да, усы жердиц бәрин Датқа берипти. Қалаға сол бала ҳәкимлик етипти. Солай етип,
усы қаланыч аты Бағдат атанған екен.
Бағдаттан алыс емес жерде қалмақтық қаласы бар екен. Олар Бағдатқа топылыс жасап турады екен.
Қаланы қанша қамал етсе де, ҳеш ала алмапты. Қанша излссе де, қаланыц ишине киретуғын жолды ҳеш
таба алмапты. Қаланы қанша қамал етсе де, қала халқы берилмепти. Лқыры қалмақтьщ патшасы енди
кетпекши болып отырғанда пәтпелекке жазылған хат ҳаўадан ушып келеди. Хатта қаланық дәрўазасы
қайсы жерде екенлиги айтылған екен. Бағдат патшасыньщ қызы қалмақтьщ патшасына ашық болып
қалған екен. Хатты сол қыз жазған екен. Сөйтип, қалмақлар қаланы алған деседи.
ШЫМБЛЙ
(Р-539, №176382)
Шымбай қаласыныц орнында бурынлары қальщ то**айлықлар болыи, ол жерде жьщғыл, қамыс,
жантақусаған жабайы шөплер қаплап жатқан. Сол жерде қарақалпақ аўылларыньщ биринен Шыныбай
деген жигит талап излеп шығынты. Ол усы қалыц тоғайлықта өзине имарат тиклеп, дийханшылық пенен
шуғылланады. Жерлерди ашып, егин егип, мол өним жыйнаи алады. Өнимдар топырақлардан жыйнаған
өнимлерин сатып тиришилик еткен. Буны көрген адамлар бул жерге көплеи келе баслаған. Соныц менен бул жер үлкейии, қалаға айланған. Лдамлар өзлериниц өнимлерин сатып, өзлерине керекли затларын алып, жақсы күн кеширген. Шыныбай халыққа жаны ашып. халықтыц сөзин сөйлеген. Усы адамныц
атына байланыслы бул жер «Шымбай» деп аталған. Адамлардыц айтыўынша, ертеде Шымбайдыц орны үлкен бағ болып, ол жерден жемислердиц барлықтүри табылатуғын болған. Халықтыц күн көриси
көбинесе соннан болатуғын еди деп айтысады адамлар.

Бурынғы өткен заманларда тал, торацғыл питкен бир тогай болып, ол тогайды аралап аққан бир өзск
бар екен. Бирақ тоғайдыц ишинде, арнаныц бойында ел, адамзат жоқ екен. Соцына таман узағырақ жерлерден халықкелип, арба, шыгырларына кегей кесип алып қайтады екеы. Сол ушын арнаныц аты Кегейли аталған екен.
Сол заманлардағы ашлықтыц себебинен Шымбай деген бир жигит өз елинен аўып-тозып кетип, жолы
сол тоғайға түсипти. Ол тоғайды аралап жүрип арнаны таўып алады ҳәм оныц бир жерин балық аўламага
қолайлап, қосбасып, шолиы сүзе береди. Шымбай шолпыны қанша көп сүзседе.ҳәр күни еки балықтүсип,
артықала алмайды. Сол еки балықты жеп, ҳаялы менен екеўи аўқат қылып отыра береди.
Арадан бир неше жыл откеннен соц Шымбайдыц ҳаялыныц жанында бир ийт пайда болыпты. Ийттиц
келиўин Шымбай өзине бир жақсы ырым билип, үмитленип, асырамақшы болыпты. Сонда қатыны:
- Асырайғойсақжақсы болар еди, бирақ күндеги ырысқымыз еки балық, өзимизге зордан тамақболады, буны қалай асыраймыз? - депти.
Сонда Шымбай турып:
- Жан бергенге жай берермен деген, бир жағдайы болар, болмаса шала қурсақ болып тойған бир адам
болармыздагы, - деп, сол күни өзлериниц балығынан бөлнп ийтке де салады.
Ертецине шолпы сүзсе, үш балық түсипти. Соннан булардыц ийтке ықласы артып. тәрбият қылып,
бир үйде үш жан өмир кеширеди. Сол күни Шымбайдыц ығбалы ашылып, берекеттиц питкен күни екен.
Салған шолпысы қуры шықпайтуғын болып, алган балықларды сақлай алмай, сүзгенди қойып турған
екен.
Бир күни қатыны менен ойласып, ел қыдырмақ болып, қатынын үйде қалдырып, өзи ийтин ертип
кетсе, тоғайдан жол таппаған жеринде ийттиц баслаўы менен сүлдер таўып, көп күнлерде ел тапқан
екен. Өзиниц турған жеринде сондай бир пайдалы тоғай ҳәм балықлы арнаныц хабарын айтқаннан
соц, ашлықтан еле қутылып болмаған халық ерип барып балық алып, тоғайдан агаш ҳәм кегей қырқып,
қатнасық басланып. Шымбайдыц да бахты ашылып, жанланбаға қараған. Мал көбейген, жән-жақтан ашарықлар келип қонып, Шымбайды паналап отырыўшы ел де көбейген. Солай етип, халық орналасқан
жердиц аты Шымбай деп, арнаға Кегейли деп ат берилген.
Шымбай күннен-күнге байыйды, үй-үскенеси дүзеледи. Шоманай деген бир қызы, Дәўқара, Тазқара деген уллары болады. Шымбай аўылы қуралып, оныц байлығы, жер-суўыныц пайдалылығы туўралы ҳаўаза
елге жайылып кетеди. Бул хабар өзиниц елине де жетеди. Шымбайдыц атасы еситип, бир күнлери излеп
таўып алып, қонақ болады. Баласы менен танысып, үйинде бираз күн жатып, ҳарығанлығын шығарыпты.
Шымбай да қонақ қылып, әбден күтип, сыйлапты. Гарры бир күнлери жүрермен болып, жуўап сораса, баласы Шымбай:
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- Үйирлеп жылқы, падалап мал, қоралап қой алып кетиц, - деп, алдына салыпты.
Атасы буныц бәрин қабыл алмай:
- Мен енди малды не қылайын, өзице несип етсин, - дейди.
Шымбайдыц атасы сыншы киси екен. Келгеннен берли барлап қарап, бул дәулетлердиц қайдан питкенин, қайсысыныц бағына бола жыйналып турғанын биле алмай тур еди. Хошласып, далаға шығып,
атыныц үстине мингеннен соц ғарры жән-жақты болжап қараса. еректеги қой қораныц сыртында бир көк
ийттицжатқанын көрнп. Шымбайдағы дәўлеттиц бәри сол ийтте турғандай болып көринеди.
- Балам, анаў жатқан ийтти шақыршы, - дейди ғарры.
Шымбай «Қутлы аяқ» деп шақырады. Ийт келип, қуйрығын былғацлатып турады.
-Ҳәй, балам, үйим жалғыз, ийт-қуслар бар, сол ийтицди берсец, дүнья-малдыц бәрин бергендей
көрейин, - дейди.
Шымбай «яқшы» дейдн де, ийттиц мойнынан байламақшы болып жип излеп, үйге киреди. Соныц арасында ийт те барып, үйге тутыўлы турған туўырлыққа сарыйды. Шымбай ийттиц мойнына жип тағып,
атасыныц тебингисине байлап береди. Гарры ийтке қараса. бағанагы дәўлет ийтте жоқ екенин сезеди.
Шымбайдыц ғаррысы «дэўлет қайда кетти екен?» деп жән-жаққа қараса, үйге тутыўлы гвне туўырлықга
турғанын көреди.
- Ҳәй, балам, мына ийтнц өзице қутлы болсын, өзим ғарры адамман, ийтицди үйге алып бара алмаспан,
жибере бер. Мениц қуры кетпегенимди мақул көрсец, үйицниц оц жағына тутылган гөне туўырлықты
алып, мениц артыма бөктере ғой, гөнецди көзицдей көрип жүрейин, - дейди.
Шымбай «яқшы» дейди де, үйиниц белбеўин шешпеге айланыса бергенде бир көк тоқлы келип, ийттиц
сарыған жерин жалайды. Шымбай туўырлықты бүклеп, атасыныц артына бөктере-йин деп атырғанда
гарры серлеп қараса, мунда да қут жоқ,
- Ҳаў, бул қалай болды? - деп жән-жақгы серлесе, дәўлеттиц көк тоқлыда турғанын көреди.
- Өзим ғарры адамман, оган-буған айланып, кешигип қалдым. Балам, бүгин ҳеш жерге кете алмаспан,
- дейди гарры.
Баласы:
Л )
' ,- ''0
- Бүгин де қоныц, ертец срте турып кетерсиз. - дейди.
Атасы сонда:
- Мынаў жүрген көк қасқа тоқлыны сойып, ишегин шығармай писирип, басқа кисиге дузын да таттырмай, мениц алдыма қоярсац, соны жеп. пәтиямды берип-ақ кетейин, - деп, аттан түседи.
Шымбай «яқшы» деп, аттыц жылаўын услап. әкесин қолтықлап аттан түсиреди. Атасы үйге киреди. Күн
кеш болады. Тоқлыныц гөши қазанда қайнап писип те жақынлайды. Тоқлыныц гөши писип шамаласқан
ўақытта Шымбайдыц баласы Дәўқара уйқысынан оянып:
- Апа, ет бер, - деп қыцырлық етеди.
Ҳешким ерке баланы жубата алмайды. Шымбайдыц ҳаялы сорпаныц үстине шошайып шығып турған
тоқлыныц тилиниц ушына қолын алып барған екен, еки бармақтай жери қолына келеди, тилди алып
балаға береди. Бала да соныц менен жай болады. Керсенге салынған ет ғаррыныц алдына келеди. Гарры
етлерди қараса, баганағы қут етте де жоқ. Ҳайран болып, тоқлыныц мүшесин, тилин бирим-бирим
түўеллейди. Сол ўақытта, атамныц қолмнан ет жсймен деп келип, дизесин шығанақлап отыра кеткен
төрт жасар Дәўқараға қараса, қуттыц бәри Дәўқарада турғанын көрип, Шымбайды шақырады.
- Ҳә. балам, мен саған қонған дәўлеггиц қутын әўладымныц бәрине тегис бөлип берермен деп едим,
бул олай болып шықпады, тек сениц өзицниц әўладыца гана несип еткен екен. Мынаў Дәўқараны таза
сақла, - деп атланып кетеди.
Шымбайдыц дәслепки қонған жери бара-бара қала болып, Шымбай қаласы атанып, Дәўқара деген
орын Шымбайдыц баласы Дәўқараныц атағына аталған екен. Тазқара ҳәм ҳәзирги Шоманай деген жер
Шымбайдыц қызыныц түскен жери екен. Шымбайдыц ушы узайып, жаны жайылып, байып, үстине ел
жыйылып. қала бола баслайды. Бирақ мал сақламаққа қолайы кетип қалады. Шымбай малды сыйдыра
алмағаннан кейин отарға жибермеге ойланады.
Нәзерлеген иси алдына басып турған баласы Дәўқара малдыц басынан қалмай, отаўы менен көшип
барып, малға жай болған бир кец орынды қоныс еткен. Сол қоныс Дәўқаранын жайлаўы, қыслаўы болып «Дәўқара» деп аталыпты. Малыныц өсиўинде кемис жоқ елдиц қуралып толысыўында да кемис жоқ
бирақ Дәўқаранын неше баласы бары мәлим емес. Белгили Мәкария деген бир қызы бар екен. Ол қыз
ержеткен. Дәўқара өзи узақ жерде болған бир бай менен қуда болып, Мәкарияныц күйеўи келип-кетип,
қалыцлық ойнап жүреди екен. Бир жола Мэкарияныц күйеўи келип жатқанында түнниц ярымы болған
ўақыт екен. Узақтан бир гүрилди сес пайда болыпты. Бул гүрилдини еситип, елиниц зәрреси қалмай
қорқысыпты. Сол ўақытта Мәкарияныц күйеўи:
10- Ҳарақдлпдкфольклоры
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- Қайнатама бар. маған өзиниц тулпарын берсе, усы гүрилдиден хабар алып келер едим, - депти.
Мэкария барып, бул сөзди атасына айтып, тулпарды ертлеп береди. Күйеў тулпарға минип алған сон
Макарияға:
- Сен кийимлеринди кийип, белинди буўынып, жегденди алқымыннан алып, есиктин алдында тайын
бол. Егерде бир жаманлық ис болса, жаў иси, жаў-жәлем алып кетермен, - деп, өзи гүрилди шыққан жаққа
қарап кетеди.
Барып қараса, таўдын үстинен адам бойы асырыл ып, жарланып ағып киятырған суўдын гүрилдиси екенин көреди. Тулпардын басын бурғаншелли суўдыч алды келип, тулпардын төсине қағады. Мәкариянын
күйеўи атқа қамшы басып қашады да, қутылып, аўылына келип. отаўдын алдында тайын болып турған
Мәкарияны артына мингестирип алып ҳайдай береди.
Мәкариянын кай жерлерге барғаны биймэлим. Бирақ узакгга Мәкария деген журт бар екен.
Мәкариянын қашып барған жери екен. Сол атақ Мәкарияныч атағынан болған екен. Шымбайға қонған бахыт Мәкарияда болған екен. Сонынушын Мәкария деген журт оғада дәўлетли болып киятқан екен емиш,
- деп қарақалпақтын ғаррылары гүррин етеди екен.
ҚЫРЫҚҚЫЗ ҚАЛА
(Р-1242, №183023)
Қарақалпақлардын бир бөлими Гөне Үргенишке көшип келеди. Олардыч арасынан Мүйтен Мирен деген киси Гөне Үргениште отырғысы келмей. Арал бойына көшип кетеди. Тениз жағасына келип,
балықшылық пенен шуғылланады. Гоне Үргеништен бир жарлынын қызына үйленеди.
Мирен өзи уқыпсыз, ал хдялы күтә искер, ақыллы болады. Ол аў, сал тоқып күн кереди. Күнлердин
күнинде олар бир қызлы болады. Қызы бир жасында жүрип, бир ярым жаста сөйлейди. Оған Төренияз деген киси:
- Сен Гөнеден келген жарлы един, енди гүллендин- Қызынньщ аты Гүлайым болсын, - дейди.
Қыз үш жасында сөзге шебер, шешен болады. Енди сол аўылдағы отыз-қырық қыз күнде Гүлайым менен ойнайды екен. Қыз тоғыз жасына келеди.
Бир күни бир жарлынын баласын сол елдин патшасы дарға асып олтирмекши болады. Хан балаға саўал
бернп, үш күн мәўлет береди.
- Усы саўалды шешсен, өлимнен азатсан, шеше алмасац, өлимдарсан, - дейди.
- Дүньяда кимлер бири-бири менен татыў? -дейди.
Бала Гүлайымды нзлеп келип, буныч мәнисин сорайды.
Гүлайым:
- Дүньяда бирин-бири жақсы көретуғын ерли-зайыплылар татыў дей ғой. Бирақ мени айтпа, - дейди.
Бала ханға келнп, сораўдьщ шешимин айтады. Хан:
- Дәлиллеп бер? - дейди.
/ / ' Бала дәлил таба алмайды. Гүлайым сол ўақлары дардьщ жанына келип тур екен, өзи дәлиллеп береди.
- Мен жас ўақтымда акем менен шешемнин ортасында жататуғын едим. Түнде уйқылап. азанда
қарасам, шетте жатқанымды көремен. Ал әкем менен шешемниц қушақласып жатқанын көремен. Соған
қарағанда, ерли-зайыплы екеўи татыў болса керек, - дейди.
Патша:
- Дурыс, - дейди.
Патшанынтоғыз қатыны бар еди. Соған қарамастан, Гүлайымды алмақшы болады.
Жаўшы жибергени менен, қыз жуўап бермейди. Қыз сондай сулыў болса да, кийиўге кийими болмайды. Ан терисинен кийим тигип кийеди екен. Патша жақсы кийимлер жибереди, қыз алмайды. Он төрт жасар Гүлайым кейинги жаўшыға:
/ /
- Патшаньщ өзи келсин, - дейди.
Гүлайым туўылғаннан кейин әкесининаўҳалы жақсыланып.тәўир-ақбой көтерген екен. Гүлайымньщ
қолынан келмейтуғын өнери жоқ он бармэғы ойылған шебер, ҳэтте етикти де өзи тигеди екен.
Патша бир күни өзи келсе, Гүлайымды көрип аттан қулап, талып қалады. Сол ўақытта Гү жым
патшанын кийимлеринин нағыс үлгисин жерге сызып алады. Бир ўақытлары патша есине келеди.
Гүлайым патшаға үш шәрт қояды:
- Биринши шәртим - алты ай мәўлет бер, кейин мени жықсан, аласан. Екинши шәртим - қырық қызым
бар. Ойнап жүрген қырқын қырықжерге қояман, шунатайьщ менен түртип, биреўин жықсан да. мен саған
тийемен. Үшинши шәртим - қырық қызымды қатарластырып қояман. Арғы шетиндеги ийнеге берги шетинде турып қырық қулаш жипекти өткизип берсен, тийемен, - дейди.
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Патша алты ай ойланады.Свйтип таўекел етип келеди. Агган түсерде қь.зды көрнп, қалтырай баслай-

Д - о -Р Д-

көшеди. Гүлайымнын дайысынын кырық мын жьшқысы бар екен. Даиылары.
- Усы жылкылардын ишинен сайлап биреўин ал, - деиди.
Гүлайым көп жылқынын ишинен бир ақсақбийени услайды. Буны көрип. атасы қызын .
- Неге дайыннан жаман ат алдын? - дейди.
с„ п
Гипяйым йзинин тилине
Бир жылдан кейин бийе үсти тегис, сондай сулыў таи тууады. Бул таиды Гүлаиым взииин тилине
үйретеди. Усы ўақыттан баслап қыздын атағы шығып. абыраиы өсип кетеди.
ргитип кызлын

гине исенип, оған тахтгы бермекши болады. Қыз:

бағынады. Дон бойынан Полат, Шойын, Тас деген үш жигит келеди.
Гулайым Шойын менен Тасты қа демей-ақ жығады. Полат пенен кеп күн
алмайды. Буннан кейин Гүлайымға Қырымньщ налўанлары Аинас, Ермақ дегенлер келди. Гүл
^пл-^тти 1ксян менин менен гүресесен, жыгылсац, кейин қайта бер, - дейди.
•
Гулай! 1МНЫНбөлеси екен. Арысланды Гүлайымнынанасы жасында бир ҳәптеауызландырған

- Р - « и к гүлай,„м, - деп. у ™ жерде екеўи танысады Г и аяклыда бвле татыў, тврт ая*ш да бота татыў. деген усыинаи ка=

е„.

•КГл ат^ Т ш ^ Гер аи ~ л г а и „а и кейии калмамар Г е Ц т ы к аржагыиа втип кетеди. Олар кетип 6 ,

сынаў ушын үйдин алтына қамыс төсеп:
^ д Г б Г а Г л а е 7 е “ вГеТш е Г и Т е Г и ~ а д ы п шыкканекеи, „шииде Айкар, Шайкар де,е„ свзге
шебер еки жигит бар еди. Шайқары:
- Сиз қасты қақпай, бармақты қыймылдатпан. қамысты төсеи беРи^ ; ^ е" ^
йып.
Сөйтип, Мейир сөзден женилип қалыпты ҳәм күиеулердин алдына бир табақ сөкти қоиып.
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- Қытырлатпай жен, - дептн.
Шайқар және қыз женгеси Мейирге:
- Қырық қызықды қатарластырып отырғыз. Соньщ арғы шетинен сөкти көтерип, көкирегинди дирилдетпей кед. - дейди.
Жигитлер қыз женгесин және женеди.
Арыслан менен Гүлайым қосылады ҳәм сол жердин айырым халқы менен Түркистанға көшеди.
Гүлайым жети патшадан өз елин қорғаған. Гүлайымнын қәбири Түркнстанда, ал онын қырық қызы олар
Түркистанға көшкенде усы жерде қалып, ҳәзирги «Қырық қыз» деген жерде жаслған екен деседи халық.
ҚАРАБАЙЛЫ
(Р-1242, №183023)
Қарабайлы бурынғы ўақытлары Лаўзан деген жердин қубласынан ағады екен. Сол жерден Ийшан
жыққынға сексен жыл аққан дейди. Оннан сон суў Мамыйға қарап ағып турған жыллары хан Аллақул деген екен.
Усы ўақытлары теке түркмен Рәмберген инақ деген адам ханныц қасында отырады екен. Бир күни
инақханға:
- Нөкерди ҳеш нәрсе көрип, билмеген гедейдии балаларынан алдық, сол ушын бизлер урыста женилип
қалдық. Енди нөкерди бай баласынан алыў керек. Өйткени бай баласынынжүреги қайтапаған ҳәм олар өз
абыройлары ушын таласады, - дейди.
Соннан, бай баласынын атын алайық, ғайратлы болса, өзин алайық деп, нөкерге алатуғын адамларды
хатлап шығады. Бирақ усы күнлери елде оба кесели пайда болып, жыйналған иөкерлердин көпшилиги
өлип кетеди.
Усы ўақытта урыс болып, урысқа қатнасқан қырық адамнан тек сегизи аман қалады. Бул ўақытта
дәрья Үргеништин алдынан тенизге қуйып турады екен. Ҳәзирги Қарабайлы деген жерде отырған мыц
үй қара жалаў байлап отырады скен. Соннан сол жер «Қарабайлы» деп аталып кеткен.
* * *

Қарабайлы Түркистаннан көшип келген қарақалпақлардьщ күши менен қазылған. Бул жапты қазыўда
қатты тәртип орнатылган. Тәртип бойынша, қазыўшы күн шықпай келиўи тийис болған. Күн шыққан соц
келген адамды сабайды екен. Сол күнлери бир жигит өзиниц сүйген қызына жасырынып барып жүрген
екен, бир күни көбирекуйқылап, күн шығыўға қалып қояды.
- Енди мени өлтиреди, -дейди жигит қызға.
Қыз:
- Бир ақбоз ат таўып бер, - депти.
Сол атты таўып алып, бир жағын қараға бояйды. Сөйтип, жанағы жигит жапты қазып атырған
аламаннын тусынан «Мурапларды урыцлар» деи бир қышқырып өткенде қара ат болып көринеди,
ал екинши рет өткенде ақ ат болып көринеди. Оныц қандай ат екенлигин ҳешким анықлай алмайды.
Биреўлер ақ атлы десе, биреўлери қара атлы еди деп таласады. Усы аласапыранл ықга қазыўшылар мурапларды сулайтып салады. Усыннан баслап, бурын қызыл жалаўбайлап қазыў қазып турған қазыўшылар
қара жалаў байлап. бул жер «Қарабайлы» аталып кеткен.
«Қ А Л Л Ы Ж А ҒЫ С»

(Р-539, № 176382)
Булай аталыўыныц себеби - Назархан менен Шымбайға бул жерден базаршылар откен. Бирақ
Қуўанышжармада көпир болмаған. Халық ишинде Қаллы деген атамыз усы дәрьяныц басына көшип келип орналасады ҳәм адамлардан шай пулы алып, дәрьядан өткерип отырған. Соннан бул жер «Қаллы
жағыс» деп аталып кеткен.
ХАЛҚАБАД
(Р-539, №176382)
Бурынлары ҳәр урыў бөлек-бөлек болып отыратуғын болған. Ийшан қала - ийшанлардыц орналасқан
қаласы болғанлықтан, солай аталған. Халқабадқа келсек. бул жерди Ханмақсым келип басқарған. Халық
түркменлер менен шабысқан. Түркмен шабысында Ханмақсымга тийген оқ өтпей, түркменлерди жецип,
сол жерде «халық абат болсын деген нийетте «Халқабад» деп атаған дейди.
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УЙҒЫРТӘСИЛИҚДИ ҚОЙ!
(Р-1299, №184812)
Бир заманларда хийўалылар менен қарақалпақлар шегара жерге даўласқан. Хийўалылар
Майлышенгелдин дөгерегине қарақалпақларды жақынлатпайтуғын болған, ал қарақалпақлар оннан
да аррағырақ отырмақшы болған. Еки жақ әўеле кәтқуда, жасүлкен жиберисип, сөйлесип көрген. Ен
ақырында келисимге келген. Буны өз-ара ойласықта уйғырлар тапқан.
- Түнде еки жақтын адамлары сол жерге барып. қудайға, пайгамбарға, ата-бабаларға сыйынып жатамыз. Қудайтааладан «Жер хийўалыларға тийисли ме, я қарақалпақларға тийисли ме, саза бер» деп тилеймиз. Егер саза келсе келгени, келмесе көрермиз, - деп келиседи.
Түндеекихалықтынўәкиллериқасынакөпадамлардыалып.таласжердиншегарасындақудайтааладан
тилектилеп жатады. Ал оньщ алдында түнде уйғырлар өзлеринин бир сексен жастағы гаррысын қеш кимге көрсетпей, талас жерднн шегарасына көмеди. Өлместей қылып үстине шенгел, жантақтаслайды. Оған:
- Сен таннын алдында саза бересен, - деп тапсырыпты.
Буннан хийўалылардьщ хабары болмайды.
Ҳәмме қудай гааладан тилек тилеп жатса, тацньщ алдында жер гүниренген. Бунда:
- Бул жер қарақалпақлардын ата-бабасынын жери, Хийўаға тийисли емес. Бул жерди хийўалылар тартып алып, егин еккен менен, апатшылыққа ушырайды, - деген анық саза келеди.
Ҳәмме жатқан адамлар буны еситип қашады. Үйлерине барып, көбиси садақа береди. Буннан кейин
хийўалылар жерден ўаз кешеди. Солай етип, жер қарақалпақларға қалады. Бул уйғырлардын ойлап тапқан
тәсили арқалы иске асады. Соннан елде «уйғыр тәсил» деген гәп қалады. Бирақ бир неше жыллардан кейин сатқынлар буны хийўалыларға айтып қояды. Хийўа ханы еситип ашыўы келеди ҳәм қарақалпақтьщ
уйғыр урыўларын қырып жибереди. Соннан көп уйғырлар қорқып, уйғыр емеспиз деп, қарақалпақтын
найман урыўыньщ атына өтип кетеди. Ал уйғыр-найман болыўыньщ себеплери де усыннан екен дейди.
ЖЕРШЫЛЫМ ШЕККЕН ҚАРАҚАЛПАҚ
(Р-1299, №184812)
XIII әсирдин басларында қарақалпақлардын бир топары Гөне Үргеништиц қубла жағасына келип орналаса баслайды. Буны биразлар қарақалпақлардьщ Түркистаннан Қотан көл менен Тақыркөлге келип
биринши орналасыўы еди деп те атайды. Қулласы, бул ўақыя Сарайкөлден қубларақта болған.
Бул Хийўа ханлығы менен түркменлсрдинарасындағы жер екен. Хийўанынханы қарақалпақлар келип
орналасып атыр дегенди еситип, олардын жаўынгер халықекенл игин билип, олардын үстине ләшкер тартып өзи келеди. Хан әўеле келип атырған елдин басшылары менен сөйлесик жүргизеди. Қарақалпақлар
бул жер ата-бабамыздьщ жери деп, ханды тынламайды. Егер Хийўаньщ ханы урысса, урысатуғын да болады.
Сонда қарақалпақтьщ ўәкиллери Хийўа ханына төмендегидей шәрт қояды:
- Биз бул жерге жана келип орналасып атырмыз. Еле бул жерди толық ийелеги нимиз жоқ. Еки жақтан
төрешилер сайлайық. Егер усы аймақтан жер шылым ушырасса - қарақалпақлардики. егер ағаш шылым
шықса - хийўалылардики, - деген келисимге келипти.
Хан буған қайыл болыпты. Еки тәрептен төрешилер сайланып, сол аймақ бир ай даўамында изертленеди. Ҳақыйқатында да көп жерден жер шылым табылады.Торешилер бул ўақыяларды көзбе-көз, жүзбежүз айтып келеди. Бирақхан утылған болып қуры кетпеўушын:
- Онда бул шарўаға тийисли, қазақлардьщ жери, - деп дағазалайды.
Бундағы ханнын сумлығы - өзи айтыста женилгеннен кейин қарақалпақларды қуўатламайтуғын
болғанлықтан. түркменлер қуўатлар деп ойлаған екен. Себеби бул жерде түркменлер менен қазақпар жаў
болып турған екен.
Хийўа ханы қайтып кеткен. Қарақалпақлар жер шылымды сылтаўлан қалып қойған екен дейди.
ҚАНЛЫКӨЛ
(Р-84, № 36834)
Бурынлары қызыл суў көп болған. Аршан муз болып, Мамыйға қарап аўнаған. Суў Мамыйға қырықжети жыл аққан, жетпис жети жылда суўдан шыққан. Әне, соннан соқ қолдаўлы бир жыл, араллылар бир
жыл, қазақлар бир жыл, қолдаўлы Ерназар бир жыл мәпленген. Бир күни көлгежылым салыўдық үстинде
қытай менен қолдаўлы айтысады. «Жылымды алды менен бизлер саламыз» деген қытайлардьщ бир ада-

www.ziyouz.com kutubxonasi

мын қолдаўлылар урып өлтирип, тура-тура қашқан. Қытайлар қуўып жетип, қолдаўлылардьщ уш адамын
услап, өлини арбаға салады. Сол ўақта Жана қалада Изейли деген ҳәким екен. Өлини ҳәкимниқ алдына
апарады. Қәким қазыны шақырады.
- Мына адамды өлтирген анаў кисилер, - деп, үш адамды көрсетеди. Өлини жерлеп, үш адамды Хийўа
ханына айдап апарады. Хан оларды қазыға тапсырады. Қазы болса шәриятқа буйырады. Шәрият бойынша.
бир адамды уш адам өлтирсе, уш адамнын қунын төлеў керек екен. Сөйтип, қолдаўлыларға үш адамньщ
қуны түсип, бир мын бесжүз тилла бериўи тийис болады. Лекин олар бул ақшаны таба алмайды.
Усланған адамлардын ҳәр қайсысынан бес жүз тилладан төлеўди талап етеди. Олар бул ақшаны төлей
алмай, орнына ҳәр қайсысын бир ярым мьщ тиллаға баҳалап, үш қыз береди. Ол қызлардьщ атлары - Тоян, Мәки, Бийби деген екен.
Қанлыкөл деп айтылмағы - көлдеги муздыц үстине адамнын қаны төгилгени себепли усылай аталған
екен.
ҚАРАТЕРЕЦ
(Р-22а, № 82401}
Қарақалпақ жеринин арқа бетинде, Қызылқумнын арқа-батысында Тербенбес таўы деген бир бийик
төбе бар. Сол төбенин тусерлигинде Қаратерецдеп аталған бир көл бар. Жергиликли ел адамлары көлдин
суўы терен. суўыныч рени қара, сонлықтан Қаратерен деп аталған деседи. Ғаррылардын айтыўынша.
бул көлдин асты бир заманларда үлкен бир қала болған, суў алғаннан сон көл болып кеткен, Қаратереч
көлинин суўы астында елеге шекем сол қала бар екен деседи.
ҮРГЕ
(Р-46, №50412)
Үрге - ертеде бир қалмақтыц қызы болған. Үлкен суў басқыны болып, соннан елди ақыллылық пенен
қутқарган. Халықты жыйнап, таўдын баўрайына қала салдырған. Елди шабыўға келген талай жаўларды
қайтарған, халық қаланьщ атын қыздын атына қойған, соннан Үрге болып кеткен.
ҚАРАЖАР
/ /
(Р-1012, №182691) /
л
/ /
Мынажерде Кеўсердегенөзен бар.СөйердеМискинатадегенадамболған.Ол былайырақтажасайтуғын,
сабақлас болған бир ийшан менен: «Егер өлсек, екеўимизди бир жерге қоятуғын болсын» деп ўәделескен.
Усы жерде қарабарақ өсип турған бир бийик шоқалақ қум болған екен. Өлгеннен кейин өзлерин соған
қойдыратуғын болыпты. Бир күнлери сол Мискин атанын сол досты қайтыс болыпты. Әлий ийшаннын
аўылынан мақсымлары ийшанды бермеген,
н. Ал Мискин өлгеннен кейин оны усы
шоқалақ қумныч басына қойган. Сап гезде
екен, узақтан жарланып, қараўытып
коринип турады екен. Сонын ушын да ол же
ан.

►
►

ҚЫЯТ-АШАМАЙЛЫ
(Р-1012, №1в2691Г
Қыят-ашамайлы деген арыс еки атанын баласы болады, қыят мьщ үйли болады, ашамайлы тоғыз жүз
үйли болады. Тоғыз жуз үйли ашамайлыны Әўез бий басқарады. Сол ўақытта мьщ үйли қыяттьщ бийи
олип, азайып турған ўақты екен. Бир күни қыяттыч арасынан Өтепберген деген ғарры адам шығады.
Ол ҳәмелге қызыгып, ҳәмел усламаған, лекин елдин кәтқуда, билгир адамы болады. Өтепбергенниқ
атқосшысы - он жети жасар Садық деген жигит болады. «Болар бала бес жасынан беллиди» дегендей-ақ,
Садықжасынан шаққан, ақыллы жигит болады.
Бир күни Өтепберген Садықгы Әўез бийге жибереди. Жибергендеги мақсети - Әўез бийден саға сорап
алыў еди.
Садық Әўез бийдиқ үйине барса, бий уйқылап атыр екен. Садық Әўез бийдиқ ҳаялына:
- Мен бир жумыс пенен бийге жолығайын деп келип едим, - дейди.
Ҳаялы:
- Бул ўақытта уйқысынан оятып жолыққан менен. саған жөнли жуўап айтпайды, - дейди.
Әўез бийдиқ ҳаялы қойыў етип уйтып қойған қатықты Садықтық алдына әкелип қояды. Садық
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қатықты төрт бөлип, бир бөлимин ишеди де, қолындағы қамшысынын бүлдирги сабы менен үйдин есигинашып сыртқа шыгады, елине қайтады.
Әўезбийдин хаялы қатты ойшыл. сынап билгиш екен. Бала шығып кеткеннен кеиин ол куиеуине.
- Сен турып, баланын сораўына жуўап бериўин керек еди. Ол билекшил. күшли екен, наизаньщ ушы
иенен елиқди бөлип, бир бвлиминде қалдыраман деген ой менен ашыўланып шығып кетти. - депти.
Әўез бий бул сөзге итибар бермейди.
Садык үйине барады. Баланык каггы ашыўланып келгенлигин билген Өтепберген екеўи атланып
Хийўа ханына барып арыз етеди.
Өтепберген хан менен қол алысып.танысып болғаннан кейин хан:
- Қәне, айт. қандай жумыслар менен келдиц? - деп сорайды.
Сонда Өтепберген ханға:
-Хан шырағым,
Менннайтқан сөзиме нан шырағым,
Ашамайлынын баллары қамырдан түйе қылып ойнайды,
Қыяттьщбаллары нан деп жылайды,
Бнтөменги отырған халықпыз, шырағым, - дегенде. хан оған:
- Көрген жәбириқизди айта берин - деп сорайды.
цлииг
Отепберген мын үйли қыят пенен тоғыз жүз үйли ашамайлынын сыбаилас бир жерде қоныс басып отырғанлығын, суў болмағанлықтан қыят урыўыньщ аш екенлигин. суў алып, дииханшылық етип
отырған ашамайлы урыўыныцтоқекенлигин, қыятурыўы ашамаилы урыўыньщбиии Әуезден сууға саға
ала алмай отырғанлығын шебер, дилўарлық сөзлер менен түсиндирип аитады. Хан хаткерине барыуды
буйырып жибереди. Екеўи хаткерге барады. Хаткер булардан парасы ушын қырық қашарсораиды:
- Қырық қашардын бәри де бир жылы туўылған болсын, барлығы мени жоқ, қара болсын. - деиди.
Булолардын епке келсе жумыс ниткермейин деген хлйлеси еди. Бул сөзге Садық қатгы оиланады. «Ьуларды қайдан табамыз? Бундай қашар бизден табыла ма?» деп ишинен қыйланады.
Сонда қатты ҳәкери келген Өтепберген:'. ^
- Хәй, туўмай кеткир! Мын үйли қыяттан мендей бай қырық үи шықпаи ма. қәр баидьщ барлық
иалынын ишинен бир-бирден жақагы бизлерден сораған менсиз қашартабылмаи ма?! Барлығы да табылады,-деп,басындаөзиотЫрыпжаздырады.
_
_
Хатгы буларға берип. қәкимге тапсырма-буйрық береди. Ҳәким үш үиге бир белдардан салып, он үш
күн қазыў қаздырып, Қуўандәрьядан жаптын сағасын алған. Сол жап «Қыятжап» деп аталған. Ол уақыта
Қыятжаптьщаяғы қәзирги Жайлынын үстине қуйған.
Қыятлар жапты қазып алғаннан кейин дийханшылық етип. курғынлы хожалық бола баслаған. ьир
күнлери Өтепберген Әўез бийден:
- Мына жерлериннен егис ушын қыятларға жер бер,- деп сорайды.
Булардьщханға барып жүргенине ашыўльг Әўезбий:
- Сен алжыган ғарры менен сөйлеспеймен, - дейди.
Сейтип. турып шығып баратырған ўақтында Садық:
- Ол ғарры болса, биз қатарьщ емеспиз бе? - деп. Әўез бийдин шалғайынан услап жерге отырғызады.
^ Л ^ к и м н и н бир жайы бар, ат бола ма деген дәмеси бар. - деп Өтепберген сол жерде көтерилип
^«Жери байдын ели бай» деген. халық жыйналып. дийкдншылық ислейди. Өтепберген байдьщ балаға
кеўли питип, Садыққа мөр-жарлық алып берип, аталық ҳәмелди әпереди.
«СҮЎЕШ1И» АРНАСЫ
(Р-1299, №184812)
Хожелиде жана арна қазылып, иске түскен ўақытлары Хийўа ханы келеди. Ханньщ келгенин еситкен қала хәкими арнаны жағалап киятырып, балық аўлап жүрген адамды көреди. Ҳәким балықшыдан
еки үлкен сүўен сатып алып, ханға қуўырып береди. Балықтын мазасын татқан хан балықты қаи жерден
алғанын сорапты. Ҳәким қаланы екиге бөлип ағып турған арнаньщ жақында қазылғанын ҳәм балықты
усы арнадан услағанлығын айтып берипти. Буны еситкен Хийўаньщ ханы:
- Арнақызда балық көп болсын, аты «Сүўенли» бола қойсын, - дегсн екен.
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АЯЗҚАЛА
(Р-1299, №184812)
Бул қала Аяз атлы шоиан жигиггин атына қойылған деп айтысады. Аяздын басына «бахыт қусы»
қонып.хан болады. Олусы қалаларды салдырады. Хан болған дәўириндеол менменликке бернлмеўушын
шопан болған күнлеринде кийген кийимлерин қасына илдирип қойын:
- Аяз хан, хдлынды бил, шопан таяғына бақ, - ден өзиниқ шопан болған ўақытларын еске түсиреди
екен.
НАЗЛЫМХАН СУЛЫЎ
(Р-1299, №184812)
Назлымхан - бир патшаньщ қызы болып, онын сулыўлығы жер жүзиндеги халықларға таралады,
қызды айттырып көп патшалардан елшилер келеди. Қыз ҳеш кимди қәлемейди. Қызға Әбнўтәлип атлы уста жигит те ашық болады. Қыз жигитке өзинич ашықлыгын сүўретлейтуғын, дүньяда тени жоқ
имарат тиклеўди буйырады. Уста қыздыч тилегин орынлап, усы мақбараны салады. Қыз жигитке берген ўәдесинде турмайды. Буған шыдай алмаған уста жигит мақбаранын гүмбезинен өзин таслап өледи.
Жигиттин ҳақыйқат ашық екенин көрген қыз да мақбарадан бойын таслап еледи. Еки ашықгын қәбири
усы мақбарада сақланады. Олардьщ бирине «өмир әжайып. бирақ ол мәнги емео* деп жазылған.
ҚАЙДАН ШЫҚҚАН ҚАЛҚАМАН?
(Р-1299, №184812)
Бир заманларда Айбүйир таўыньщ етегинде Кетенлер базары деген үлкен базар болыпты. Ол
қарақалпақлардьщ қолдаўлы урыўынық қалийжан деген тайпасынын базары екен. Бул үлкен бир урыў
болып, Айбүйир таўынан Лрал тенизинин етегине шекемги, ҳәгге Сыр, Түркистан жағаларына шекемги
аралықларда жайласыпты. Олар басқа халықлардан ғәрезсиз жасаған. Кетенлер базарында ҳәмме нәрсе
молшылық ҳәм арзан болады екен. Журтшылық оны Қалийжанлардьщ базары деп атаған. Бул базарға
қазақлардада, түркменлер де, өзбеклер де базарлаўға келеди екен. Бул жерди хорез млилер «қәлийжанлар»
ямаса «халқы аман жерлер» деп айтады екен. Соньщ ушын ол тил тийгизиўге болмайтуғын. илаҳийда
жаратылған ҳүрметли орын деп танылған. Көп жыллардаўамында «Қәлийжан*, «Қәлийжанныч ели* деп
те, «халқы аман» ямаса қосылып: «қалқаман» деген сөзге де көшии кеткен. Сол себепли елде сөз айтыўға
болмайтуғын адамлар болса, бул «қайдан шыққзн қалқаман» деп айтылатуғын болған,
«ИДИРИС» НАМАСЫ
(Р-448, №176391)
Муўса бақсы Оразалы болыстын үйинде отырып дуўтар шертипти. Муўса бир шерткен намасын
қайталамай шертип берипти.
Муўсаньщ шерткен намасы Оразалы болысқа күтә унап қалады. Болыс Муусаға әдирәс шапанды
сарпайға береди. Соннан баслап Муўсаньщ сол шерткен намасы «Әдирәс» (халықарасында «Идирис») намасы болып аталып кеткен.
- Бул ҳәзирги «Яша пери» намасы, - дейди Султан Юсупов. Бул киси Муўсаньщ туўған жийени. Өзи де
дуўтар шертеди.
«НАР ИЙДИРГЕН» НАМАСЫНЬЩ КЕЛИП ШЫГЫЎЫ
/(Р-61, №34628)
Бир журтта Қалнияз жат деген адам Әзербайжан журтына баратыр екен. Жолда бир байдыц үйине
барып түсленеди. Шай ишип, дем алып отырса, Ақнурхан атлы бир келиншектин ботасы өлген ингенди
саўмақшы болып, сүт шығара алмай, қыйналып атырғанын көрип, Қалнияз жат келиншектин қасына келип бир нама шерткен екен, инген ийип, сүт берипти. Әне, сол нама «Ақнурхан» деп аталып, түйе саўған
келиншекке байланыслы дөреген екен. Ҳәзир бизде бул наманы «Нар ийдирген» деп атайды.
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«АРЫЎХАН» НАМАСЫ
(Р-61. №34629)
Муўса бақсы тойдан қайтып киятырып бир қыздын үйине келип түсленеди. Қыз шай. нан берип хыз*
мет етеди. Сонда Муўса бақсы сол қызға:
- Сен бир жақсы нашар екенсеқ. саған бир нама шертип берейин, - деп, бир қосық айтады.
Сонда қыз:
- Мениц атым Арыўхан еди, сол айтқан наманыз «Арыўхан» деп аталсын. - деп. Муўсаға сарпайға бир
жипектон кийдирип жибереди. «Арыўхан» намасы усыннан келип шыққан екен.
«ШӨЛ АСҚАН» НАМАСЫ
(Р-1299, №184812)
Сәтемир ханнын әскерлери узақ шөлде суў таба алмай. аўыр азап көрген. Сол әскерлердин ишинде
бир жыраў көрген азап-ақыретлерин баянлап, усы наманы шертипти. Ол «Шөл асқан» деп аталған екен.
Жыраў жырлаған бул нама Сәтемир хан әскерлеринин шөлистаннан аман-есен өтиўине жәрдем, күшқуўат болыпты.
«ТАЎДАН АСҚАН»
(Р-1299, №184812)
«Таўдан асқан» намасында көшкен ел ҳаққында, көшиў қыйыншылығына шыдамай, көшке ере алмай
турған кемпирлердин кеўлин көтериў ушын шертилген нама екен. Наманы тьщлаған кемпирлер өзине
күш-қуўат алып, жүрип баратырған көшке ерген екен дейди.
«ЖЕТИ АСЫРЫМ»
(Р-1299, №184812)
«Жети асырым» намасы қарақалпақлар жасап турған шөлистанлықты. еспе қумларды, еспе қумлардан
кешип өтиўдин қыйыншылығын жырлайды.
«ЖАМАНШЫҒАНАҚ»
(Р-1299, №184812)
«Жаманшығанақ» намасыныц пайда болыўы жөнинде мынадай гәп бар. Халықтын көпшилиги
жеринин суўы тайып, егин еге алмай, ашаршылыққа ушыраи, Әмиўдәрьянын өрине қарай жол жүрип, сапар шегеди екен. Ол замандағы тийкарғы көлик кеме болған. Адамлар дәрьяньщ орине қарап кемесин
сүйреп салдаў тартып, аўыр азаплар шеккен. Сол қыйыншылықларды сүўретлеп шығарылған нама - усы
«Жаманшығанақ» намасы екен.
«БЕСКЕМПИР»
(Р-1299, №184812)
Бир күни елдин бир жеринде той болады. Тойға дәстүр бойынша көп адамлар келеди. Келген адамларга
табақ тартылады. Бир үйде бес көсе адам отыр екен. Тойды басқарып жүрген адам табақтартып жүрген
жигитлерге:
- Мына үйде бес кемнир отыр. Соларға табақ тарт, - дейди.
Табақ тартылады. Усыннан баслап бес көсенин балалары «бес кемпир» аталып, урыў атамасы да соннан келип шыққан екен.
АСАН ҚАЙҒЫ
(Р-1299, №184812)
Асан қайғы жас ўақтында серилик қурған адам екен. Жасында оны Асан қайқы дейди екен. «Қайқы»
деген - дәли, салқы. сал-сери деген сөз ғой. Жас та болса қатарына бас болып, мырзалықетип, көзге түсип
қалған көринеди. Ол заманда қайқылар аўыл-аўылды аралап. қай жерде той-тамаша болса, жыйын болса. сонда барған. Көптин жыйналған жеринде не бир өнер түрлери көрсетиледи. Оны еситип. журт тағы
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да агылады. «Той десе қуубас жумалар» дегендей, ол гезде басқа не қызық бар? Бир жерде думан болса.
пүткил халықсолай қарай ығады ғой. Сондайда жыйылган қарақурым халықгы к&рип турып Асан қайқы:
- Ўаҳ, әттеқ! Түбинде усы адамнық бәри өледи-аў, - деп, соны қайғырады екен. Өзи журт кеўлин
квтергени менен, иши усы жағын ойлап. қынжылатуғын қусайды. Жүйткиген қуланды көрсе де, жылысып суўсыған жыланды көрсе де, онын кемшил жағын уўайымлап турады екен.
Қуйрығы жоқ жалы жоқ,
Қулан қәйтип күн көрер?
Аяғы жоқ, қолы жоқ,
Жылан қәйтип күн көрер? - деген ғой.
Сөйткен қайқы жигит келе-келе Асан қайғы атаныпты. Асан қайғы қарақалпақтьщ бир бөлегин
Жәнибек ханньщ қараўына киргизген. Баласы Абат батыр ханныч қасында болған. Булардьщ ата-теги қытай-қарақалпақ.
БАЙПОЛАТ БАБА
(Р-1299, №184812)
Қарақалпақта өткен атышуўлы адамлардьщ бири - қайшылы қәўиминиц бабасы Байполат баба. Ол
киси көп әскерге ийелик қылган. Түркистанда турған. Улама болған. Халық Байполат шайық дейди.
«Қытайдан ул туўылса улама болар» деп баба туқымына айтылған. Түркистанда қарақалпақты әўели
«Ҳақ мусылман» деген. Кейин бир өсек шығып, «пирсиз қарылпақ» деп келеке етиўшилер пайда болған.
Солардьщ сөзин бийкарлап. қарақалпақтын пири бар екенин. оньщ Қорасан екенлигин усы Байполат баба көптин көзинше дәлилин таўып айтып берген. Қорасан пирдич қәбирин ашып көрсетип, оньщ белгилерин ашпай турып айтып берген. Қудайқул шайық гүўаға турған. Сол жерде ас тарқатып, көптин көзин
жеткерген. Сол ушын қарақалпақ баласы «Байполат бабам» дейди.
Қорасан - пирим, Қудайқул,
Адассам взиц жолға сал,
/ л ■'
Тарықсам жәрдем бериўши,
Байполат атлы бабам бар, деген сөз усы себептен айтылған. Байполаттьщ ерлиги көп болган. Оны тарийхты тексерген адамлар биледи. Усы жақтын қариялары шежире айтса, Байполатты сөзге қоспай тура алмайды.
/ 1
ЖАКАДӘРЬЯ БАТЫРЛАРЫ
(Р-1299, №184812)
/ /
Елибай қарақалпағыныц биразы бурын Сыр бойындағы Жанадәрья әтирапында жасаған. Нуртай
батыр, Орынбай батырлар жат журтты Сырдан бери өткермеген. Өткен-кеткен кәрўаннан салық алып
турған. Алаштыц гейбир урыўлары бери отеЙИн десе, оған жол бермеген. Нуртай батыр:
- Ҳә. қазақ, атыцды киснетпе,
Байталым иш таслайды, - деп. дәрьяныц берги жағында турып, қазақтьщ зэрресин ушырады екен.
Нуртай қазақты қан қақсаткан. Ол өзи жетим бала екен. Маман бий нәўше ўағында Нуратаға келип, усы
баланы тәўир көрип, қайсарлыгына сүйсинип, ергип кеткен екен. Бирақ қазақты көп шаўып, өзимизгежаў
қылып алған. Нуртай батырдьщ озбырлығы қазаққа жаман өткен.
«Қазаққа Нур жоқ, қалпаққа Сыр жоқ» - деген сөз ел-журт Жанадәрьядан көшкен соч айтылған. Халық
жән-жаққа бөлинген. Сонда ата-бабамыз:
Жачадәрья жай қалды,
Қуўан деген сай қалды.
Балларымньщ азығы,
Бузаўымньщ қазығы,
Жийде менен тал қалды, деп зар ениреп, Елибайға түскен екен. Елибайда шарўа қарақалпақлар отырған. Сырдан келген халық
дийқан болған. Көп ўақыт қыйналған. Малга жайлы болған сон. олар усы қарақалпақтьщ ортасында орналасып қалған екен.
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ОТАР БУРҚЫТ
(Р-1299, №184812)
Нурата әўелден қарақалпақтьщ жери. Бул жерде тәцке. нөкис, шүйит, санмурын, шылжыўыт деген
урыўлар бурыннан отырады. Таўдағы қарақалпа!сгы «Таўлылар»* деп атайды. Биразын «Жаман түрикпен»
деп те кеткен. Булар Мақғышлақта түрикпен менен иргелес отырған. Сонлықтан да буларды «Жаман
түрикпен», «Мацгышлаў» деп те айтады. Ал жоқарыда аты аталған урыўлар сол жердицтийкарғы халқы.
Бул жерлерге, усы халықтыц арасына Бурқыт деген ел келген. Шамасы, олар қырғызға жақын. Олар келе сала қарақалпақтыц жақсы жайлаўларына жабысып, жерлесип отырган елди ысырган. Егин егип
отырғанныц да жерлерин ийелеп алған. Сол заманда шыққан сөз: «Қус жаўызы - бүркит. журт жаўызы Бурқыт. Отар бурқыт», - дейди. Ақыры буныцхабары Әмиргетүскен. Әмирдицтеги өзимизден, қарақдлпақ,
мацғыт. Жасүлкен адамлар Ақмацғыт деп айтып отыратуғын еди. Оны еситкен Әмир бурқытларды бөл ипбөлип жиберген. Нуратадан түп-тамыры менен көширткен. «Қарпыққа Сыр жоқ, Бурқытқа Нур жоқ» - деген сөзлер сол себептен шыққан. Бурқыт журты қарақалпақты «қарпық» деген. Солай етип, бурқыттан
қутылған. Олар басқа елди де шапқан ғой. Негизинде «Қарақалпақтыц базары да, мазары да Нуратада» деген дурыс сөз. Жер түбинде өз иЙесине қала береди екен. Нуратага жети журт келип кеткен.
БУХАРБАЙ БАТЫР
(Р-1299, №184812)
Мөцке батырдыц туқымынан Бухарбай батыр деген шыққан. Усы ортадағы қарақалпақ Бухарбайға
арқа сүйеген. Бурынғылар:
Бай болсац, журтыца пайдац тийсин,
Батыр болсац, жаўыца найзац тийсин, - деген ғой.
Бухарбай да қарақалпақгыц намысын қолдан бермеген батыр болыпты. «Бухарбай өлсе, қарылпақты
басып қоямыз» деп Сырдыц аргы бетиниц батырлары айтады екен. Изине көп түсипти. Қарақалпақгыц
көп батырын сартта. қазақта ацсызда өлтирген. Ақыры қарақалпақта сумлыққа көшкен. Бир күни Бухарбай Қуўацныц базарына барса, изинен Жалацтөс дегеи батыр ацлып жүрген екен. Бухарбай да тисқаққан,
сақадам екен, түнде ат болып киснейди. Сейтсе, Жалацтестиц аты да киснейди. Оныцжақын жерде екенлигин биле қояды. Кийимин тез сексеўилдиц сазағына кийгизеди де, орнын өзгертип, өзи сырттан бақлап
жатады. Бир гезде Жалацтөс жасырынып келип, томарды Бухарбай батыр деп. шаўып келип жибергенде
қылышы жас, қатты сазақтыц арасында қысылып қалады. 0л қақ мацлайдыц тусы деп Бухарбайдыц басын шабыўды ойлаған екен. Сол арада Бухарбай да жетип келил, Жалацтөстиц өвин шабады. «Биреўге гөр
қазба, өзиц түсерсец» дегендей, Бухарбайды өлтириўди неше күннен берли ойластырып, изинен қалмай
ацлып жүрген Жалацтөстиц жазымы да өзинен болады.
ҚАРАҒАЗЫ БИЙ
(Р-590, №180083)
Бухардыц қарақалпағында Қарағазыдан артық бий болмаған. Оныц өзиниц соцғы журнағын Буқыш
бийлер айтып кеткен. Олардыц сөзин «шежи» дейди екен. Қарағазыныц көп сөзин палапанныц Нәдири,
Сәкец-Сындар биледи. Қарағазы қарақалпақтыцқоцырат арысы тобықлы тайпасынан шыққан. Тобықлы
- Тамдыныц сыртында. Қарағазы бийднц омириниц соцы Қарадарақжақта өткен.
Қарағазыдан сорапты:
- Аға, ец көринип турған айыптыц түрин айтып берицизши, - деп.
Сонда Қаракец:
- Арғымақтыц лөкилдеп желгени айып,
Азаматтыц кецкилдеп күлгени айып,
Аламанныц жаўдан ығып жүргени айып,
Алабайдыц үйден шығып үргени айыи, - дейди.
Биз «Қаракец» десе, Қарағазы бийди түсинемиз. Ана жақта «қаракец» деп тек қарақалпақты айтады. Бизде «Қаракец айтыпты», «қаракец ондай деген», «қаракец бундай деген» десе, пахат Қарағазы
бийге есимиз кетеди. Ол кисиниц сөзлери төгилип, өзгеше айтылган ғой. Сол ушын оныц жай сөзин де
«Қарағазыдан қалған қара жыр» деп отырады. Қарағазы бийдиц көп сөзи өзи менен кеткен ғой. Бизицайтып жүргенимиз бержақтағысы. «Қамыр ушынан пәтир» дей ме, тап сондай.
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ЕСИМ БАТЫР
(Р-1299, №184812)
Есим батыр - Есеке батырдыц урпағы. Есимниц шын аты Есмурат, әкесиниц аты Есемурат екен. Журт
Есеке деп кеткен. Есим батырдан Буқыш бий туўылған. Ол кемецгер киси болған. Есим батырдьщ аты
шығыўы да Қырдын батырларына сес көрсетиў менен белгили болған. Жалантөсти женген. Қырдан келген кәрўан Есимнин атынын изин көрсе, соны да кесип өте алмаған. Олар Есимнек күтә қорққан. Оған бажы пул твлеп турған. Есим батырдьщ қасқа аты болған. Сол жолға қулағын тигеди де. бир нәрсе боларын
сезеди екен. Буны билген Есим:
Есим жаў деп жылар,
Қасқа ат жол деп жылар,
Буқыш даў деп жылар, - дейди екен.
Буқыш жасынан даў-жәнжелди шешиўге қумар болған деседи. Есим батыр бийик Төрткүлтөбеде
тоғызқумалақ (тоғызтомалақ), шатыраш (шахмат) ойнап отырады екен. Кәрўан келсе:
- Ал, аға, мынаў сизиц пайыныз, мынаў атычыздын пайы, тағысын-тағы, - деп, салығынан қутылған.
Есим салықтан түскен мал-жарақты қара халыққа тарқатып берген. Өзи өмири мал жыймаған. Тек
астына минген қасқа аты, бир қара үйи, бала-шағасы бар.Тапқан-тутқанын елге үлестирип берип отырған.
Еснм (Есмурат) батыр қарақалпақтын қытай арысы шөмишли тайпасыньщ әлсейит урыўынан. Онын саяқ
тийресинин батыр саяқатасынан шыққан.
БУҚЫШ БИЙ
(Р-1299. №184812)
Буқыш бий Есим батырдын бел баласы. Өзи шешен, өзи көсем болған адам. Буқыштьщ алдын қеш ким
кесип өте алмаган. Бухар әмиринин өзи де оннан айбынған. Буқыштын жүйели сөзи көп. Сонын биринде
былай дейди:
Басшыда жайсан сол болар,
Ел-журтын дурыс жөнлесе,
Қазыда жайсан сол болар,
Әдилинен тергесе,
Жигитте жайсач сол болар,
Журтын бнр жаўға бермесе,
Бийде жайсан сол болар,
Туўры жолға сермесе,
Байда жайсан сол болар,
Не керексе. ал десе,
Төреде жайсан сол болар,
Ҳәрне иске сал десе,
Шорада жайсан сол болар,
Сораған ўәжди бер десе,
Қарада жайсан сол болар,
Садақа ардан жап десе.
Бул сын сөз. Жақсы ат, дурыс перзент, яр туўралы:
Жүйрик ат - жигит пырағы,
Мәнзилине жеткизер,
Уллы ул - ата шырағы,
Уллыға қарап бет дүзер,
Жақсы яр - үйдин турағы,
Жатты да жақын еткизер, деген сөзи де бар.
Буқыш бийден Тағаймурат, Бегмурат, Жолмурат, Наммурат, Нармурат, Жөнмурат, Халмурат, Шамурат,
Қосмурат, Досмурат деген балалар туўылған.
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БУҚЫШ БИЙ ҲӘМ АНҒАРА БИЙ
(Р-1299. №184812)
Есим батыр лүньядан өткеннен кейин-ақ Қырда қысылған шөмекейлер Елибайға қарай өткен. Олар
келгеннен кейин қарақалпақтын қонысы тарылған. Әсте-әсте олар қарақалпақты өз жерннен қысып
шығарыўға күш салған. Ец жақсы жерлерди ийелеўге ҳәрекет еткен. Бунын соны даўға уласады. Қазақ
жағынан Ақғара бий даўға араласады. Ол Буқыштан бир жас киши екен. Қарақалпақтан Буқыш бас болады. Олар Аяққудықты даўлайды. Даўда қарақалпақженетуғын болады. Өйткени, жер усылардики. Әўлийе
де, жайлаў да - бәри ата-бабасынан берли ийелеп келген жерлери. Сол гезде әўлийеге адам қойған менен,
басына тас жаздыртыў оншелли үрдис емес екен. Анғара бий соны сезип. қуўлықты асырады. Бир түнде
Нуратаға адам жибертип, сол жақта тастаярлатады. Бир-еки ата-бабасынын атын, өлген жылын жаздыртып, қарақалпақтын қорымына қойдырады. Даўдьщ басы Әмирге жетеди. Әмирдин ўәкилине де олар пара берип қойған екен. Буқыш оны қылмайды. Бухардан келген ўәкиллер сөзди Ачғараға бередн. Анғара:
- Ҳә, Буқа, мына жер енди ийелсрине қайтарылсын. Туяқты көтеретуғын ўақтьщыз жетти, - дейди.
- Буған не дәлилин бар? - дейди Буқыш.
- Мына мазардағы қәбирди көр, менин аталарымньщ аты жазылған. Ол биреў емес, екеў, - дейди
Ачғара.
- Ҳаў, сол еки бейиттен басқасы кимдики екен, билдин бе? - деп қарсы даў айтады.
Ақғара дадымал айта алмайды.
- Билмесен. билип қой! Баяғыда Қырдан ҳарып-талып еки қазақ келип, усы арада өлип еди. Ақжуўып,
арыў кепинлеп қойдық. Қалтасынан шыққан қағаздан аты-жөнин билип, басына тас қойдырггық.
Әйтеўир, мусылманнын баласы ғой деп, жыл асын да берип едик. Онда сенин не даўьщ бар? - деп Буқыш
айтқанда, Анғара биротала лал болады.
- Буқа, және не мүддәҳәниз бар? - дейди ўәкиллер.
- Бул Аяқбулақ о бастан қарақалпақтьщ қытай-қыпшақ еллеринич жери. Арамызда азырақ қочыратымыз бар. Қолдаўлы, тобықлы туқымы, қыят бар. Бир жылы Астырттан тоғыз үйли жан манғыт келди.
Солар бар.
- Оған не дәлилиниз бар? - дейди ўәкиллер.
- Сол тогыз үйли манғыт келгенде жер бергенбиз. Олар да бақуўат еди. Ҳәр үйде бир-бир қыз бар, шетинен ерке. Солар жаз бойы мына булақтьщ басында сырғанақ тебетуғын еди. Әне, олардьщ өзи гүўа, дейди Буқыш бий.
- Ҳе. қыс емес, жаз күнинде не сырғанақ? - дейди ўәкил.
- Байдьщ қызы бәри де. Қыста ойнаған ойынын жазда да ойнағысы келеди. Сосын анаў жылтыр тастьщ
бетин айнадай етип тегис қылыи берген. Қасында жолбарыстын изи бар. Соны қызықкөреди. Олар сол таста ойнайды. Ҳәзир де жаз айы. Баллар сонда сырғанақтебеди. Исенбесениз, барып көрин! Баяғы сырганақ
тепкен тоғыз қыздьщ тогызы да усында отыр, оларды бирме-бир сөйлет, - дейди.
- Яқшы! Туўры жуўап! Не саўал бар басқа? - дейди олар.
- Саўал жоқ, талабымыз бар, - дейди бий.
- Айтьщыз!
- Айтсам, енди қайтып алаш баласынын бул араға табаны тиймесин! Жеримизди өзимизге қалдырсын,
буларды тез көширин, - дейди.
Шөмекейлерден жәбир көрген урыўлар шуўлап қоя береди:
- Ет жаманы - көмекей, ел жаманы - шөмекей дегени ырас екен-аў. Сәл болмаса қанғырып қала
жазладық гой, - деп ҳағынан жарылады.
Шөмекейлер сол күни-ақ үйлеринен шығып, уўлап-шуўлап, азан-қазан болып көшеди. Аспан жерге
түскендей, күн ыссы екен. Кемпирлер жолда жығылып. шал-шаўқан жарамай қалып, балалар көшке ере
алмай, нагыз шубырынды болады. Бәринин басын қосыў қыйын, қулағанды Анғара бий арбаға салдыртып, намысқа тырысады.
Бир күн өткеннен кейин қарқаралы көш емес, қаралы көш кейиине енеди. Зар ениреген балалар,
даўысы қарлыққан аналар, ғарры-қуррылар аса әбигер тартады. Көш қырылыўға қарайды. Анғара бий
көштин изине бир адам қалдырып, «қара көринсе, хабар бер» деп тапсырады. Изимизден келер-аў деген
онда дәме болады. Көш кете берсин!
Буқыш бий ойланады. «Қой, қурсын, бир тайпа ел қырылып қалар. Ашыў менен айтып едим, изинеи жетейин» деп, алпыс түйеге жүз жигирма дүнгир суў артып, булар да жөнеледи. Көш сол ўақытта
Қамыслыньщ сайы деген жерге барып қалған екен. Болдырса да, артына қарай-қарай баратырған екен.
Лдам да, мал да. көлик те - бәри де суўсап, зордан сүйретилип баратырған екен. Изде қалған қараўыл бала
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Буқышты алыстан танып, қуйгытыўы менен Ақғарага келеди.
- Сүйинши, ата! Буқыш бий киятыр! - дейди бала.
- Аўзыца май, балам, азамат ғой Буқа! Ел-журт ушын туўған ер ғой! Бизди жаманлыққа қыймапты.
Өэим де сөйтии ойлаған едим. Кеўлим алдамапты. Енди бизге өлим жоқ. Тек өзимиз арсызлықеттик, - деп
жылап жибереди.
Буқыштыцалдынан шығып, «баўырымлап» көриседи. Ацғара Буқыштьщмөтиресинен мийри қанғанша
суў ишеди. Жүз жигирма дүқгир менен жанды да, малды да тегис суўға қандырып, Буқыш бий халықтын
алғысын алады. Бий көшти тоқтаттырады. Пикиринен қайтқанын айтады. Журт оған да жылайды.
- Өгизди босатыц! - дейдн Буқыш.
Өгизди босатса, жерди тарпып, шақы менен шуқығанда булақ атқылайды. Буқыш:
- Әне, мына жерде қамыстыц қуры шықпағанын билип едим. суў жақын екен ғой, - деп өз шамасын айтады.
Сол жерде халық маўқын басып, көшти түсиреди. Қарақалпақ аўыллары ериўлик жасап, оларды
қайтадан кутип, мийман етеди. Шөмекейлер соннан берли Елибай жерине биротала қоныс басып қалады.
МАЙЛЫ
(Р-590, N«180083)
Майлы - бизиц ески атамыз. «Балталылар» деген бурын «Майлыбалта» десе толық айтылған болады. «Айбалталы Айбарыс» деген бабамыз болыпты. «Айбалталы Айедил» деген бабамыз атайы ер болған.
Майлыбалта өскен ата. Тәўелибайда «Майлылар» дейди. Майлыньщ гөне журты усы Елибайда. Аяққудық
жақта «Майлы», «Гөне Майлы» деген жерлер бар. Сол жерлерде майлыбалталар мәкан басып отырған.
Майлыбалтадан Мадан, Сымбыл, Жәдик, Қыйра деген аталар тарайды. Усы аталар Қызылқумда
отырған. Тамды жерин жайлаған Қыцыр туқымы Сымбыл атадан тарайды. Олар кейин Султанрабатқа
көшип кеткен. Тамдыныц түбиндеги Қыцыр солардыц қонысы.
Қыцырда кейин қолдаўлылар отырған. Ақыры ол араны Бозғыл балалары егелеген. Сырдыц бойындағы
майлыбалтплар арасында көи болдым. Сонда олар «биз Тамдыдан келгенбиз» деп айтады. Байырқумда
Көлеген аталыгы жасайды. Олар да «Биз Тамдыныц қарақалпағымыз, Бухар кисисимиз» деп сөйлейди.
«Майлы» деген жер аты да арғы бабаларымыздан қалса керек. «Досжан майлы» деген де жер бар бул
өцирде.
БАЛҚЫ БАПЛАЎ
(Р-1299, №184812)
Керизбулақтыц күншығар сыртында Кийик таўы бар. Ол ара озалдан Томаўлыныц жери. Қоцырат
арысыныц қолдаўлы тайпасында Томаўлы батыр. Томай елши деген өткен. Солардыц туқымын беселер ямаса бескемпир дейди. Бескемпир урыўыныц Көкирек агасы сол Кийиктиц таўын жайлаған. Оныц
күнбатар жағында эйдик жота бар. Шығыс жағы үш-төрт төбеден кейии Айдарлыныц айтақырына тутасады. Жерлери ири қарага да, қой-жанлыққа да, падаға да қолай. Ара-парасында Қырдан келген шарўалар
бул араны қолайлап жүрген екен. Бирде баяғы жотаға келип, бир жерди белгилеп, олардыц бир адамы сол
араға қылыш көмип кетсди. Бул шөмекейдиц ишиндеги бозғыл тайпасына сицген қайқы тармағыныц
балқы урыўыныц адамы екен. Олар элим ортасында отырған соц сыйыспай. жеп таппай, қыйналыста
жүрген екен.
Бир жылы Қырда қалыц қар жаўып, байлар бар малынан айрылып қалады. Балқылар соннан әсте-әсте
жылжып Елибайға келеди. Кийиктиц таўына көш түсиреди. Ол ўақытга руқсатсыз бир қонысқа қонбаған.
Ал булар жер ийесинен сорамай, тоқтап турган екен. Енди бескемпирлер атқа минип барады. Олар жақсы
қарсы алады. Булар үндемейди. Олар да үндемейди. Бескемпирлерди жақсылап күтеди, ат-шапан береди.
Соцынан олардыц ақсақалы айтады:
- Әй, баўырлар, бәрицизге рақмат! Бизиц жөримизди жаўға бермей алыи отыр екенсиз, енди қонысымыз
да бир болсын, анда болайық!
Булар ац-тац болады. Оннан кейин олар айтады:
- Биз қуда болмайық, ағайын-анда болайық, дедик! Усыны бузбайық, - деп тәкирарлайды.
- Жер жөнин айтқаныцызды түсинбедик, - дейди.
" \е, буныц дәлили. баяғыда бабамыз қылышын усы жерлерге көмип кеткек дейтуғын еди, соны
көрсециз, өзициз де билесиз, - дейди.
Барып қараса, қақыйқат. Соннан бескемпир менен балқы ағайин болады. Ески сөз билетуғын адамлар
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балқыныц негизи - бөлинип қалган қарақалпақ деседи. Солай етип, балқылар ап-ацсат қонысты алады.
Журт буны «Балқы баплаў» дейди. Сол ўақытта олар басқа аймақларды да усылай ийелеген ямаса қыз берип, қатнасты қальщлатқан.
Балқы, балқы, балпы,
Балақлары салпы,
Сабаяқта қымыз бар,
Сапыра ишкен бир қыз бар,
Балқыньщ қызын алма,
Бәлесине қалма, деген сөз соннан қалған.
Балқы әлимбет, отарбай, тоқхожа, өнтек, қыйыққалтан, сәмет, ақбалқы деген аталарға ажыралады.
Балқыларды шөмекейлер де айырған. «Балқы - суў бетинде қалқы» дейди. Ҳэзир балалар усылай ойнайды. Олар да бурын суў бойында болған. «Сырдыц суўын ишкен сум болар» деп, балқылар бескемпирлерди бир алдап баплаған екен.
ГӨРУҒЛЫ
Р-590, N»180083)
Гөруғлы гөрбан да, гөрбар да емес. ол сәрдар. Ацыздьщ айтыўынша, Ахмет сәрдардыц әйелинен
туўылған. Анасы Қилал пери дейди. Мен ғой өзим жыраўдан еситпедим, журттьщ айтыўынан билгеним!
Әйтеўир, усы Тамды беттиц жыраўлары Гөруғлыны он түр етип жырлаған. Жыраўдыц еки түри бар; бири қобыз бенен жырлайды, бириарасы домбыра, лақай менен жырлайды. Екеўиниц айтыўжолы жақын.
Гөруғлыны билмейтуғын жыраў жоқ-аў қарақалпақта. Сырға барып үйретип жүрген бизиц қарақалпақтыц
жыршылары.
Гөруғлы гөрде туўылған екен. Журт көреди ғой бир күни. Бир бала мазараттан шығып, тағы да ойнап кирип кетеди. Енди сол баланы ацлыйды. Бала адамныц қарасын көриўден жасырынып қалады.
Әўели оныцул я қыз екенин биле алмаған. Соннан «ул болса мына егер менен қамшыға келер, қыз болса
куўыршақ пенен ойнар» деп, мазаратқа аттыц егерин, қасына қамшы қояды, қуўыршақ қояды.
Гөруғлы аттыц егерине минип ойнайды, сөйтип биледи бала екенин.

X

ҚОС ҚУМАЛАҚШЫ
(Р-1299, №184812)
Тәўелибайда Шынберген қумалақшыдегенөткен.Бирдеол тағажуртынаншығып.жолдабирқудықтыц
басына келеди. Сол жерде шайла бар болып, онда бир ҳаял жасайды екен. Ойы - усында тыц алып, азанда жүрип кетиў. Күндеги әдетине басып, үй-ишине қумалақсалып көриўди жөн көреди. Қумалақты жаяды. Көзи жайсыз жағдайды оқыйды. Қумалақ «Үйице барсац - ҳаялыц, жолда түнесец - өзице өлим келип
тур» дегенди уқтырады. Үш мәрте ашады, үшеўинде де солай. Бираз есецкиреп қалады. Бир заманнан кейин атына минип. қайтадан жолга түседи. «Дәў де болса үйге жетейин, эйтеўир бир өлим күтип тур екен,
демимиздиц питкен жери болар» деп, асыгыс-үсигисжөней береди. Қумалақсол ашыўлы күйинде қалады.
Шынберген кеткеннен кейин сәлден соц сол жерге тағы бир жолаўшы тоқтзйды. Қараса, ашыўлы
қумалақтур. Қумалақты қозғап көрсе, бир қумалақашылмай қалган екен. Өзинен алдынғы жолаўшыныц
суўыт жүрип кеткенин, қумалақты сол ашқанын биледи. Изди көрсе, жаца, аттыц тезегиниц ийиси
бурқыраптур. Оныцелеузай қоймағанын шамалайдЫ. Бул жолаў-шыатайы палкер, қумалақшыТацжарық
деген адам екен. Тацжарықаттыц жылаўын жаздырыи, шаба жөнеледи. Әдеўир жүргеннен кейин алыстан
бир қара көринеди. Өзинен алдыцғы жолаўшы екенин билип, атты еркине жибереди. Ҳәдемей изинен де
жетеди.
\
- Ассалаўма әлейкум, төрем!
- Ўәлейкум, ағасы!
- Жолда еки жерде тсқтаған сенбедиц?
- Мен едим, қайдан билдициз?
- Сен қудықтыц басында бир. сәл шыға бере тағы қумалақ ашқан екенсец. Мен соныц сырын билип
киятырғаным.
- Ҳе, не екен? Тез айтыц, мен үйге жетиўим керек, - дейди Шынберген.
- Сабыр ет, сабыр! Ҳәзир бәрин айтаман.
- Хош? - дейди Шынберген шыдамай.

щ

X
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- Мен сениц жолынды ашып берейин. Сен ашқанда «Үйице барсан, ҳаялын. жолда қонсан. өзин өлесен»
деген мәни шықты ма?
- Дурыс, қалай билдиниз? Енди жолымды қәйтип ашасыз?
- Сәл сабыр ет! Сен қырық қумалақтын сырын билипсен де. қырық бириншиге келгенде гилтти
таппапсан- Мен буны ашып. изиннен қуўып жетип келип отырман. Тез қоржыныцды ал да, силки, сонсын
билесен. - дейди жолаўшы.
Дәрриў қоржынды ала сала қақса, ишинен ийренлеп сур жылан түседи.
- Әне, кердиц бе, жолда түнегеницде қоржынды басыца дастанып жатар едиц. Мына жылан сени шағар
еди. Үйице барғанда «не базарлығы бар екен?» деп қаялыц қоржыныцды ашар еди. Жылан оны шағар еди.
Әне, қырықбиринши шешилди.
Сол арада екеўи қушақ айқастырып, мәцгиликке дос болған екен.
ҚЫПШАҚЛАР
(Р-590, N«180083)
Ҳәзирет Әлийдиц заманы екен. Әлий Қап таўындағы қәбийлелерди динге түсириў ушын урыс ашқан
екен, әскери оларға баш бере алмапты. Таўлыларды ҳеш ала алмағаннан кейин қайтыўға ыцғайласып турса, алыстан буўдақ-буўдақ шац, көп аттыц көриниси менен дүсирлиси еситиледи. Көз жиберип қараса, көк
жалаўлы Жайылқан ләшкерлери екен. Айқай-сүренине қулақсалса. «Ақпышақ!» деген уран айтылып киятыр екен. Қарақалпақ қолы екенине толық көзи жетип. қуўанып кетипти. «Сизге жәрдемге келдик» дейди олар. Тамғаларына қарап, булардыц қарақыпшақ батырлары екенин ацлапты.
Әлий келген әскерлерге өз арасынан Хожа сайлап, ҳәр қайсысын ҳәр топарға бас етеди. Қыишақ қолы
таў халқын биринен соц бирин бас ийдирип, мусылман қылады. Сол шапқында жабылар алғы сапта жүрип,
көп ерлик көрсетеди. «Қыпшақ қолыныц нағыз хожалары - жабылар екен» дсген атақ алады. Ҳәзирети
Әлий қыпшақтыц ҳәр бир азаматыныц белине ақпышақ байлал. жецисти алып бергени ушын олардыц
биразын Қап таўын жайлаған халықларға хожа етип қалдырып кетеди. Бул хабарды Муҳаммед пайғамбар
еситип «Үшбуў түрклер мениц өз үмметлеримдур. Кимдур бул халыққа бас иймесе, оларға заўал болур.
Қарақалпақлар - мсннц Машырықтағы қолқанатымдур» депти.
Жабы урыўыныц атына айтылатуғын:
Әйне жабы - Дәшти Қыпшақлық,
Минген атлары топышақлық
Кимдур қыпшаққа тил тийгизсе,
Өзи өлимдар, малы патшаҳлық - деген сөз Ҳәзирети Әлийден қалған екен.
ТОГАНАСТЫЦ ТОҒЫЗ ТОМАЛАГЫ
(Р-590, №180083)
Қыпшақтыц ец зор батыры Тоғанас болған. Тоғанас батыр усы Улы Қызылда жасаган. «Тоғанастыц
тоғыз улы» деп ат шығарған батырлар аты қыпшақтыц намына айланған. Тоғанастыц тоғыз улы,
инисиниц бе, ағасыныц ба бир улы, еки қулы - соны менен он еки қыпшақТоғанастыц атына өткен ғой.
«Он еки баўлы қыпшақ» деген солар. «Нам батырдан қалады».
Мынаў Аяққудықтыц таўында Тоғанас өз балалары менен тоғызтомалақ ойнайды екен. Балаларына ермек болсын деп сол араға ойып тоғызтомалақтыц тоқтасын жасатып берипти. Сол әле бар, тап сол
күйинде. Тоғызтомалақты қазақ түйениц тезеги менен ойнайды. Биз кесек пенен, тас пенен ойнаймыз.
ҲӘЗИРЕТИ ӘЛИЙ
(Р-590, №180083)
Ҳәзнрети Әлий - пайғамбардыц күйеў баласы. Ол шийийлердиц көшбасшысы, бнз сүннийлермиз.
Ҳәзирет Әлийдиц бул ортаға келген-келмегени белгисиз. Бирақ рәўийлер «Ҳәзирет Әлий Нурға келгенлер» деп рәўият қь!лады. Нурдыц таўында әйдик түйениц орны бар. Соны «Ҳәзирети Әлийдиц түйесиниц
шөккен орны» дейди. Аяққудықтыц басындағы тасбулақта да тап сондай из бар. Ол жолбарыстыц изине
уқсайды. Тастыц бетинде ғана бажырайып тур. Ҳәзирети Әлийге қарақалпақ халқы жәрдемге барған екен.
Ҳәзирети Әлнй өмир-өмиринше «қыпшағым-қосшағым» деп кетипти.
Оныц ацыэы былай:
Ҳәзирети Әлий Қап таўыныц етегиндеги бир талай халықты ала алмапты. Енди қайтыўға мейил
турғанда алыстан ала-бурқан шац көринипти. Шабарын жиберсе, «Ақпышақ!», «Ақпышақ!» деп уран са-
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лып келатырған қарақалпақ қолы екен. Ләшкердин алды келип жеткен гезде «Бәрекелле! Қуп шағында
келдиқиз, қуп шағында...» деп қуўаныпты. Сол «купшақ» деген сөз бара-бара «қыпшақ» болып кеткенмиш. Сөйтип бул қыпшақдинге түспей атырған таўдьщ халқын тегис бағындырып бергенмиш. Жабынын
да «Динди Жабы-Дәшти Қыпшақ!» деп уранға шығып жүргени сол гез екен.
Әне, Ҳәзирети Әлийдиц ҳикаясы.
МӨНКЕ БИЙ
(Р-590, N«180083)
Ноғай заманында Мөқке бий жас болса керек тә. Халықтын басына тәшпиш түсип дәўдиреп жүрген
күнинде «Сиз не айтасыз бул күнимизгс» дегенде:
- Жайықтан берман өткенде,
Жырғалы кецес қурмадьщ,
Едилден берман өткенде,
Егели кеқес қурмадын,
Келе бийлер кенесип,
Келели кенес қурмадын, деп сын айтқан екен.
Мөнке бий алдағыны болжап кеткен киси. Қарақалпақтын қозғаларын. қара қулдьщ бийлик аларын,
бэрин айтып кеткен. Журттын айтыўы ырас болса, бизин усы Тамдыны да сөзине қосып кеткен екен.
Мөнкенин бир сөзинде:
Қаразымды зым басар,
Бухараны қум басар,
Тамдыны жер тартар,
Төрткүлди суў басар, - дептимиш.
Қай ўақ бир ўақ Қаразым журтын «зым» басармыш. Бухараны қум басып келатыр ҳәзирдич өзинде.
Тамдынын бар байлығы алынып,асты гәўекболып үнирейип атыр, бир зилзәле болса, үсти опырылып кетеди. Төрткүлди бир суў басқаны бар. Бәри келип тур сол сөздин\ \
\

ШАМЛЫБЕЛ
(Р-590, N»180083)

Булдырықтьщ журты Шамлы екен. Б»
1ент, бир жоталы болып келгени ушын ол араны «Шамлыбел» депти. Қысқартып «Шәмбил» деген. Ус
[амлыбелде Гөруғлы Әўезди Булдырық қассаптан тартып
алады екен. Ескинин айтыўы солай. «Гөруғлг
қарақалпақтьщ барлықжыраўы жырлаған. Бул
бир жырлаў емес, көп дәстан. Бас-аяғы алш
щ оннан асығын бизи ч жыраўлар жырлаған.
Ал мына иәстегилер бәрин биледи. Бегмз
жыраў да жырдаған. Соньщ барлығында Шәмбил айтылады.
Ол өзи былай:
Шәмбил, Шэмбил болғанда,
Шәмбил абат болғанда,
Қырық жигиттин жегени.
Қанты-набат болғанда,
Шэмбил қандай Шәмбил еди,
Ақдәрўазалы Шәмбил,
Көк дәрўазалы Шәмбил,
Көпке ҳаўазалы Шәмбил еди.
Кенимықтьщ түбиндеги Шардараньщқасында Шәмбилдиндәрўазасы болған. Кенимықтағыжыраўлар
ҳәржайдьщорнын анықайтып береди. Шардарада Буқар әмирлериницоннан бурынғы патшазадалардьщ
бәргасы болған. Өйерде зор шардәре болған. Орны турғой але.
СЕРИК- СЕРИК
(Р-590, N»180083)
Тоғанас батыр балалары менен «серик-серик» ойнайды екен. Енди ол ата-бабаньщ ойыны ғой. Биз де
ойнадық, өзич де ойнап жүргенинди көрдик. Биз ҳәзиргинин баласындай болып ешек пенен емес, ат пенен ойнаймыз. Сөйтсек, кемпирлер кейийди:
11 - Қлрлқдлплк фольклоры
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- Ағацда жоқ арғымақ,
Тағацда жоқ ар»ымақ,
Қайсы атаннық кэсиби,
Ат үстинен қарғымақ,
Аттан-атты жарыстырып турып қарғыймыз да, «се - рик» деп қуйгытып шабамыз. Атқа ерген ийтти
ала қашамыз. Арты «улақойын» болады.
Тоғанастын балаларынын ишинде еншисине жағал тай тийген генжетайы өте епшил екен. Қарғыўдан
да сол алық, ылақты да сол алады. Өзи сүтқуртқан генже. Тоғанас баба сол баласына пәтийе берии, жағал
тайлы баласынын қолында қайтқан екен. Сол жағал ат минген баласыньщ туқымы «жағалтай» аталыпты.
Сол Жағал аўылдан енши алып шыққан балалары «Жағалбайлы» атанады. Жағалтайдан да. Жағалбайдан
да батыр көп шыққан. Тоғанастыц туғырын алып қалған жагалтайлар - қыпшақтьщ үлкен үйи.
ОЦ ҚОЛЫМ, СОЛ ҚОЛЫМ - БӘРИ ДЕ ө з и қ о л ы м
(Р-1299, №184812)
Бурынғы ўақытлары қолдаўлы қарақалпақта «ноқта ағасы» деп аталған. Өз заманында Турымбийдин
Ноқта бий деген лақабы болған. Елди жақлаған Ноқта бий ханға аса жаға бермеген.
Төрт жигит дарга жегилейин деп турганда:
- Тақсыр ханым, әпиў ет. - деи Турымбий араға түсинти.
Хан гүналылар ишинде Қоныраттын жигитин былай қалдырып, қалған мацғыт, қытай, қыгниақтын
жигитлерин бәри-бир дарға асажақболыпты. Сонда Ноқта бий:
- Тақсыр ханым-әй! Қудай жарылқаса ҳәмме бендесин тен жарылқайды, патша пуқарасын әпиў етсе,
теқ эпиў етеди. Барлықхалықтьщ атасы өзи болған соқ, бир иерзентин екиншисинен кем көрмейди, мына пуқаларьщныч бэрин эпиў ет, - депти.
Хан турып:
- Әй, Ноқта бий, өзиннин қоцыратыцды әпиў еттим, енди жөниЦе кете бермейсен бе? - депти.
Турымбий айтыпты:
- Тақсыр ханым-ай, «Он қолым, сол қолым, бәри өзимниц қолым». қайсысын кессен де, қансырап
өлемен, өлтирсен, төртеўин тендей өлтир, мына Палўан атаға өз қолым менен көмип, жайғастырып
қайтайын, әпиў етсен, тендей әпиў ет, алдыма салып қарақалпаққа айдап қайтайын, - депти.
Хан гүналыларды әпиў етипти.
ТҮП ҚЫПШАҚ
(Р-590, №180083)
«Қыпшақтын атасы қарақалпақ, қарақалпақтын асасы қыпшақ» деседи шежирешилер. «Түп қыпшақ»
дейди бизди. Басқа қыпшақтьщ бэри бизин Қара бабамыздан, Әлипбай бабамыздан, Тоғанас батырдан
тараған. «Алты арыс қарақалпақ» дейди ғой, ол мүйтен. қонырат, қытай, қыпшақ, кенегес, мангыт. Ҳәр
қайсысы бир арыс.
«Арыс» деген атты әўелги алғаны қыпшақтуқымы екен. «Арыс» деген де атақ. Бул алты ел жаўынгер
болып, ер болып, «арыс» атанған.
Ертеде Қырда жер даўы болган. Сонда Уллы жүз бенен Орта жүз даўласыпты. Ақыры ортасынан
«төбебий» сайлап, еки ел бир мәмилеге келипти. «Жер орта жүздики де, уллы жүздики де емес, бул орта
ежелден Қыпшақтьщ журты. Өз жернн халық Қыпшаққа қайтарайық» деп шешипти. Биреўлер:
- Ҳаў, Қыпшақ орта жүзге кирмей ме? - дегенде, бийлер:
- Жақ, Қыпшақтыц түби - түпқыпшақ. Түпқыпшақол - Қараныц туқымы, қарақалпақ. Оларды биз сол
ушын «Қарақыпшақ» деймиз. Қыпшақтек орта жүздиц ортасында қалып кеткен. Арғын менен араласып,
ағайин болып кеткен. Арғын менен араз болып жүрген де Қыпшақ. Қыпшақтан өкпелеп, бул жаққа келди
ғой Арғын ата баласы, - депти.
Тагы да сондай жер даўы болыпты. Бул Балқаш жақта болған. Уллы жүз бенен Орта жүздиц даўы. Ол
ўақытта Арқадағы Қоцырлар Түркистанға түспеген. Жер сол қоцыраттики екен. Жердн арғын менен
үйсин даўласқан. Ецсоцында бийлер «Жер - қоцыраттики» дсп сөзди тоқтатады. Еки жақтьщдаўагерлери
«Онда Уллы жүзге тийесили», «жоқ, Орта жүзге тийесили» деп. ҳеш түсинбей қалыпты. Себеби, Қоцырат
сол еки жүздиц арасында отырады екен. Олар еки жүзге де сицбеген, тек өз жөни менен, жолы менен жеринен узап кетпеген. Бир бийшикеш:
- Қоцырат ким, сонда? - депти. - Мына жақ Қыпшақтики, мынаў Қоцыраттики болса, булар ким? - дейДИ гой.
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Сонда Теле бий айтыпты:
- Қазақта Қыпшақ жоқ, Қоныратта қушақ жоқ. Бул ол заман, бул заманнан берли бар сөз. Соған
тоқтадық, - депти.
Гәптиц поскеллеси, Қыпшақ бизиц арамызда жүрип «қазақ» атанып жүр, Қоцырат та сондай.
Қоныраттыц да қушаққа тартар баўырынын бәри қарақалпақта, екеўи де арамыздағы араласып жүрген
ел, дегенди еки аўыз сөз бенен уқтырыпты.
Соннан кейин гәпти басы ашылмаған. «Төбебий» деп те айтылады.
НУР АТА
(Р-590, №180083)
Нур Ата - қәдимнен кийели жер. Ийшан аталар «Қудайдын нур ата еткен жери» дейди. Қарақалпақбаласы қашан-қашаннан бери Нур өциринде ыстықәўмет қылады. Бүйерде «Қарақалпақ қорымы» деген үлкен
мазарат бар. Қорым - қорып турылатын орын. Бул жер котте қэбиристан. Усы заманда журт Түркистанды
«Екиншн Мэкке» деп зыярат қылса, ерте ўақта Ҳәзирет Султаннын өзи буяқты зыярат қылған. Ҳәзирет
Султаннан Түркистандағы шайық-уламалар:
- Нур сизге нешик улық? - деп сорағанда, ол:
- Ол қарақалпақушын улықдур. Қарақалпа»сгын базары да Нур. Қара мазары да Нур, - депти.
Ол заманда Нур Ата жерин «Нур» деп қысқа ғана атайды екен.
Қара мазар - баба мазар. бабалар қорымы деген сөз. Қырдын халқы уллысын Йассыға, Ҳэзирет
Султанға апарып қойса. Нурдын халқы өз ийги-жақсыларын Нур Атаға қояды. Нур қәбиристанына Нур
Ата қойылғаннан кейин барын, бүйер тағы да үлкен әўлийеге айланған.
Нур Атадағы қарақалпаққорымы мыц-мьщжылдан берли бар. Кейин ол араны хожалар егелеген. Нур
Атада Истам ийшан бар. Солардыц эўлады Нур Атаныц небир тарийхын бнледи.
САРЫ ЖАЙЛАЎ
(Р-590, №180083)
Ысылдаған Сары қум, бүйерлер Қызылдыц ишинде ап-анық көринип турады. Артыў-артыў қум, етекке
түссец жал-жал болып турады. Шәрден келген адам бүйерлерде ел бар деп ойламайды. Көп халықты аман
алып қалған да - Қызыл, қырда қурғақшылықтан жутап тарыққан журттыц бәри Қызылға келип қулаған
ғой. Сөйтип, мал-жаны жай таўып, «Сары жайлаў» аталған бүйерлерде ирге тепкен. Солардыц бири Назарбай деген бай менен Алтын гаяқАхметдеген адам екен. Сары жайлаў - Молдыйманныцжериницески аты.
Алтынтаяқ Ахмет аскан бай адам болған. Жети әйели бар екен, жети әйелден төрт-бес қызы бар да, ул
баласы болмапты. Сол төрт-бес қызды Бухарада тәлим алған моллабәшше оқытады екен. Бул молла-имам
келбети келискен жигит болыпты. Ахмет бай оны «Молдеке», «Молда иймам» деп шақырады екен. Негизин биреў төлецгит дейди. биреў ақмацгыт дейди. Анығын билмедим. Әйтеўир журт ол кисини байдыц
айтыўы менен «Молда ийман», «Молдыйман» атап кетипти.
Ау1тынтаяқ Ахмет кербаз адам болған. Қолына алтыннан қәсе услап жүреди екен. Ул көрмегенсин сегизинши әйел алыпты. Оны журт «Мыцқой» дейди екен. Соған қарағанда. қыз қалыцы мыц қой болғанаў шамасы.
Сол «Мыцқой» аталган жас келиншек пенен Молла ийман кеўил қосыпты. «Сен арыстай азамат болсац,
мени қалайша мына қақсал қартқа қыя алдыц? Нетермиз, бул шабардан кетермиз» деп, жигит пенен ерип
кетиўге өзи қуштар болыиты. Моллекец де намысқа тырысып, алып қашыпты. СөЙтип. Үрмеде отырған
Назарбайдыц аўылына апарыпты. Назарбай бир илажын таўып, жарым кеўил, қос ашықты қутқарып
қалыпты. Алтынтаяқ Ахмет те тыншыпты.
Есесине Молла иймам Назарбайға қудық қазып берипти. Бул қудықҳәзир де «Назарбай» аталады. Назарбайда шүйит Жубатқан Булақбаев неше жыл қой бақты.
Назарбай молла-иймамға «Сен бул моллашылықты қой, тәп-тәўир-ақ қудықшы екеницди көрдик,
сениц мацлайыцды қудықшылық ашады» деп. тағы бир қудық қаздырыпты. Оған «Молдыйман» (Молла-иймам) деп ат қойғызады. Сары жайлаў деген жердеги бул қудықтыц орны бар. әле. Оны қәзир «Гөне»
дейди. Жаца аўылдыц аты да соған орай «Молдыйман» аталды.
Молдыйманныц сыртындағы «Кемпир қарақшы» Назарбайдыц жалғыз улы қайтыс болғанда
кемпириниц қайыцнан соқтырған белгиси.
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«ХОЖАҚЫРҒЫН»
(Р-1207, N»182886)
«Хожақыргын» деген гәп бар. Арабларда Хожжез деген залым патша болады. Оныц бир ўәзири хожа болады. Бир күни патшаныц дәргайына бир днйўана келеди. «Мынаны дийўанага апарып бер» деп, хожаныц
қолына бир гәўҳар береди. Хожа дийўанага бермей, гәўҳарды өзи алып, қолына бақыр услатып жибереди.
Дийўана арадан ўақыт өткерип, тағы келеди. Тагы сондай жол менен хожа гәўҳарды ийелейди. Дийўана
ушинши келгенинде оны патша шақырып алып:
- Мен саган еки гәўҳар бердим. Ишип-жеўице, кийиниўице сол жетпей ме? - дейди.
- Сен маған гәўҳар емес, ярым тецгеден еки тецге бердиц, - деп жуўап береди дийўана.
- Яқшы онда, - деп, қолына тағы бир гәўҳар услатады.
Патша дийўана кеткеннен ксйин, сарпай бөлистириў болады деп, елиндеги хожаларды шақыртып, шетинен қырғызып таслайды. Соннан «Хожақыргын» аталып кеткен екен.
МЕТЕР, ЕРЕЖЕП БИЙ ҲӘМ ТУРЫМ БИЙ
(Р-1299, N»184812)
Ережеп аға бий баба, салықушын халыққа зулым атанбайын деп, Хийўа ханынан:
- Метер ўазыйпасын атқарыўға адам бер, - депти.
Ол метер халыққа (салық төлемеге я жағдай айтпаға баратуғынларга) пешеханадан аяғын шығарып
көрисетуғын дәрежеге келипти. Еси бар жигитлер Ағабий бабаға шикаят етипти. Қара пухара адамдай
болып ол сәлемге барса, метер пешеханадан қол алысыўға аяғын шығарыпты. Таярланып барған бий
пәкиси менен метердиц бас бармағын аяғынан кесип алыпты да, ханға барып, болған ҳәдийселерди баян
етип, бармақты көрсетипти.
Ол метер қәйтсе де ханга жақынлаўадам болса керек, сонша ҳәмели, лаўазымына қарамай, Ережеп бий-

- Ҳа, Қоцыраттыц Ноқта бийи, кештик бир қасық қаныцыздан, айтыц арзыцызды, - депти.
Әнеусы ўақытлары қарақалпақтыц бийлери, батыр-нөкерлери ҳәмде ханныц сарай ҳәмелдарлары изли-изинен ийин тиресе келип датқа жайды толтырып турды дейди.
- Хийўада Муҳаммед Рәҳим ханныц Турым бий деген бийи болған екен, астырганды кескен екен,
байлағанды шешкен екен, деген атым қалс
п, дар арқанын кесип келдим тақсыр, - депти.
Шийрин жаннан кешип келдим, десеш, ^
* батырым. Қәне, Турым бийдиц сарпайын келтирицлер,
- депти хан.
Метер шапан келтирипти. Оны ханныц өзи Турымбийдиц ийнине жаўыпты.
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ЖӘДИГЕР
(Р-1299, №184812)
- Жигит ўақтымда жылына еки мәрте көретуғын едим, жигит агасы болғанымда еки жылда бир
көретуғын болдым. Көзли болған жан ағам Сырым бий өкпели дейди, жети жылдан берли бармаппан.
Бул мениц қаргайғанымныц белгиси шығар. Әй. дүнья. қой дүнья, Сырым бийдей ағамды көрейин, қақ
дийдары буйырса. тәнири сәлемимди берейин, - деп, Турымбий Қыйылды гөзлеп, ғурыжланып ат белине минди дейди. Қыйылға қыйып баратуғын ол заманда арбажол жоқ, жолда төрт қонып, бесинши күнге
қарағанда аттын үсти бийге аўырлықетипти. «Анажерде дем алайық, мосыны қойып, ыссы суў қайнатып
берейик» дегенлерди тынламай, бий жүрисин даўам етипти.
Қараса, буларға дуўырлап еки атлы шаўып келе берипти. Келе сала атларынан түсип, булар менен қол
алысып көрисипти. Аман-түўелден сон:
- Ал ағалар, сизлердич киятырған дәрегинизди кеше суўыт баратыр*ан бир жолаўшылар айтып өтти.
Соннан пәтиянызды алып қалайық деп азғана ғамланып едик, үйлеримизге түсип шай-суў ишип өтесиз, депти жигитлердин биреўи.
Турым бий үндеместен әтирапты серлеп қарапты.
- Ҳо анаў булдыраған қос өркеш егиз қум ба?
- Аўа, ата, аўа, - деп жуўап берипти сөйлеген жигит
- Онын арты Ақшүцгил ме?
- Аўа, ата, аўа.
- Бәрекелла, Алла сәтин салғаныньщ алды болғай. Жолды жарыдан аўдарыппыз. Ал, балам. не елсиз,
бийиниз қайда, ол ким? - деп сорапты Турым бий.
- Ата. жана өзиниз айтқан Ақшүнгил деген елмиз, елдич бийи биз пақырмыз, «Балабий» дейди елимиз,
қулағымызға азан айтып қойылган атымыз Мырзабек деген, - депти сөйлеген жигит.
- Онда, балам, баслай ғой елине.
Турым бийди мақул дем алағойыц деп бир өзин бир отаўға киргизипти. Алдына дара табақ тартып,
Балабийдич ози ет туўрап. хызметин етинти. Балабийдин ҳәрўақ-қәрўақ мыйық тартып қоятуғын әдети
бар екен. Бирде мыйық тартқднына ТУрым бийдин көзи түсип, «я алла, я алла, лә иләхд иллаллақ» деп жиберипти. Бетине қайран болып Балабий қараған екен,
- Жаратқан Жаббар ийем, Тәнири таалам, жоқтан бар еткенине. берген ғәниймет демлерине мьщ қәтле
шүкир, аллаҳуў акбар, - деп, Турым бий жүзин сыйпапты, Балабий де «әўмийин» деп жүзин сыйпапты. Турымбий буннан буяғына өзин беккем усламаға ҳәрекет етипти. Сонда да Балабийдич жүрисин көргиси келип тақаты шыдамапты. Сыртқа қосыла шықҚан Балабийге:
- Балам-ай, ҳо анаў ақ тикеннин үсти бетинен шамалы сындырып әкеп берши, тисимди шуқлайын. депти Турым бий.
Басын шеп ийин бетке сәл қыйсайтып, сабырлы жүрис пенен баратырған палўан денели тулғаны енди әбден таныған бий:
- Ўақ-ўақ Жәдигерим екенсеқ ғой, қарар көзим екенсен ғой, Тәниритаалам бар екенсен ғой, берген
екенсен гой, - деп аўзы кемсенлеп сөйленипти.
Талай өли-тирини, телпек дирилдеспе даўларды көре-көре гершимек болып қатып қалған баўыры
ерип, еки көзинен жас парлап ағып кете бернпти дейди.^
Бул аўҳалына ҳайран болған Балабийдин қолын сүйип, манлайына тийгизипти, сөйтип:
- Жәдигержан-ай, енди мени үйге киргизе гой, - депти.
Жолаўшылар сол күни қонып мақул дем алыпты. Азанғы шай үстинде Балабий:
- Ата! Ханлар, бий, батырлар, шешен-жыраўлар ҳаққьщда көп әнгиме-рәўиятлар еситкенбиз, бизин
Қызылдьщ халқы Турым бий-Сырым бий әнгимелерин қызығып, сүйсинип айтады. Егер Алла жол берсе,
Сырым бийге сизлер менен бирге сәлемге барсам бола ма? - деп сорапты.
Турымбий:
\ \
- Мақул, балам, мақул, - депти.
Сырым бий жатқан отаўдьщ сыртынан Турым бий, бурыннан әдети екен:
- Аға, келдим ғой, - деп сүренлепти.
- Келе ғой, шырағым, келе ғой.
- Аға, соқырман деме енди, еки гәўҳар көзинди әкелдим, мерекеден қалдым деме, мерекеге апаратуғын
еки аяғынды әкелдим. Халық пенен көрисетугын еки қолынды әкелдим, - депти.
- Алла бергенбекеи? - депти Сырым бий.
- Аўа ага, Алла бергеи екен, - депти Турым бий.
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Сен оны билмейтугын едиц гой, бнлмейтугын затыцды излемейсец, қалай көристиц?
Қудай користирди, - депти Турым бий.
Жәдигериц қаяқта?
Жәдигерим қасымда, аға, - депти Турым бий.
ҮЙИНЕН ҚУЎЫЛГАНУ1АР
(Р-1207, №182886)

Дәўқара деген адам илгери ўақытлары өткен. Оныц атасы менен бир қазақтыц байы Порлытаўга шекем шарўа жайлайды екен. Нир сапары екеўи гүррицлесипти.
- Неше балац бар? - деп сорапты шарўа қазақ.
- Үш балам бар, екеўи үйленди, биреўин үйлендире алмай жүрмен, - депти.
Ол байдыц да үш қызы болып, ец кишкенеси есалацлаў екен. Сөйтип турмысқа шыга алмай жүр екен.
- Ондай болса. баланы үйлендирнў бизге парыз, қызыцды турмысқа шығарыў саган парыз, еки
есалацды қосайық, енди олар тақ өте ме?! - деп, екеўи де қуда болыўга қол берисипти. Биреўи баласына,
биреўи қызына енши беретугын болыи келисиити. Сөйтип екеўи биригип балларына отаўтигип береди.
Бир көлдиц етегнне апарады да, оларды усы жерде жасай бериц деп таслаи кетеди.
Арадан көп ўақыт өтпей суў тасқыны болып, отаў суўдыц астында қалады. Олар далада қалады. Қыз
шешесине келип жағдайын айтады. Шешеси:
- Бир парызымыздан қутылдық, қызым, енди өзлерициз еплеп күницизди көре бериц, - дейди.
Жигиттиц әкеси де усы сөзди айтады. Илажсыз көл бойына қайтып келип, қамыстан қос соғып, көлге
аў салып балық аўлап, тиришилик етеди. Күнде аў салса, аўына шабақтан артық балық түспейди. Бир
күнлери екеўи қайран болып отырса, қубла тәрептен бурқыраган шац көринеди. Не де болса барып
көрейик деп, жолга түседи. Ол бир байдыц журты екен. Ийелери кетипти. Байдыц гөне журтында тек бир
күшиктен басқа ҳеш нәрсе қалмапты. Ец болмаса балықтыц ишбересин жейдигой деп, оны алып келиити. Сол күшик келиўден олар балыққа гарқ болып қалыпты. Сен бизлерге қут болып келген екенсец деп,
күшикти жүдә сыйлапты. Сөйтип аўлары майланып, олар балықтан байып кетеди. Бирақ «Сорлай» деген
бурынгы атагы қалмайды.
Заман өзгерип, елде ашлық болады. Байлар кол бойындагы қақпаш балықларга дүнья-малларын
аўмастырып алады. Ерли-зайыплар бир жыл-еки жылдыц ишинде байып кетеди. Малын жайыўға жайлаў
таппай, Қусхана таўга шығып кетеди. Оныц төрт шопаны болады. Сөйтип жүргенде ҳаял Дәўқара деген
бала туўды. Еки жылдан кейнн Шымбай деген бала туўады. Өз ата-аналары балларын умытып та кеткен
екен. Жолаўшылардан «Сорлай» деген байдыц барын еситеди. Сонда баласы есине түсип, барып көрейик
деи келсе, баласы менен келини адам көргисиз болып кеткен. Бай өзинше. булар қацгырып қалып
еди, қалайынша байыган екен деп ойланып турса. бир сүриў қойдыц арасында басында шыра жаныи
киятырган ийтин көреди. «Ҳе-е, булардыц дәўлети усы ийт екен-ғо» деген пикирге қашады. Бай олардыц
қонақ асын жеп болып қайтайын деп атырганда ийтин сорайды. Оны услап. байлап алын баратырғанда
нйт тоқтап, отаўга сарыйды. Бай ийт сарыган шийди сорыйды. Оны алайын деп атырғанда бир қызыл
қозы келип шийди жалайды. Сол ўақытга бай:
- 0, сорым-ай, мына қызыл қозыны маган сойып берицши, жеп кетейин, - дейди.
Қозы писерге жақын қазанды айланшықлап ойнап жүрген Дәўқара менен Шымбайға қозыныцтилин
бөлип береди. Уш жағын Шымбай.түп жағын Дәўқара жейди. Табақалдына келген соцтилди сорайды. Үй
ийеси балларыныцжеп қойғанын айтады. Сонда бай отырып:
- Қудай саган дәўлетти шын ықласы менен берген екен, мен сонша талаплансам да.ала алмадым. Шымбай деген балац қатты саўдагер болар, Дәўқарац қатты бай болар, кем болмассац, - деп жолына түскен
екен.
Сорлай Хийўа ханға барып жер сорайды, жайлаў сорайды. Сонда хан:
- Өзиц аралап шықта, қәлеген жерицди ал, - дейди.
Сорлай Шымбай менен сол жерде кәрўан сарай салыи қалады да, Дәўқараға мал бағыў ушын қолайлы
жайлаў деп Бөрши таўдыц етегин тацлайды. Заманында Дәўқара деген атақсоннан қалған. Бул жерлерди
Жацадәрьяныц суўы басып, еки рет халық бүлгиншиликке ушырады. Дәўқара, Шымбай деген атамалар
қарақалпақлар көшип келместен бурын пайда болған.
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ҲӘКИМ АТА
(Р-1207, № 182886)
Ҳәзирет Ҳәким ата Мэкке-Мәдийнеден шығарда астына ақтүйе минип жүрген. Оған:
- Ақтүйеден түсегөрме, шөккен жеринде түсерсец, - деген.
Ақтүйе жол жүрип, жол жүрсе де мол жүрип, Пайғамбар қызыныц қасындағы Жумалақтаўға шөккен.
Ҳәким ата песин оқып алайын деи сол жерден намазжай ислеген. Ҳәзир үлкен қара тас бар. Сол тасқа
Ҳәким атанын суққан ҳасасыньщ орны бар. Ақ түйениц шөккен жеринде түйениц тас табаныныц батқан
жери тур. Ҳэким ата «бизнц мэканымыз усы жер екен» дейди. Кейин Қуўандәрья тәрепке бетлеп, сол жерлерди мэкан етксн. Пайгамбар қызы Ҳәким атаныц қызы болған.

СУЎПЫ АЛЛАЯР
(Р-1207, N0 182886)
Суўпы Аллаяр Мәдирейим ханныц пашшабы болган. Бир күни бир қаялдыц кишкене баласы аўырыпты.
Оны тәўипке апарса:
- Балац жазылып кетер, шошқаныц аўнаған жерине аўнат, - депти.
Шошқаныц жатағын излеп излеп таба алмай, тәўипке қайтып барыпты.
- Ондай болса, Аллаяр пашшаптыц орнына аўнат, - депти.
Оны ацлып жүрин баласын аўнатқаннан кейин баласы тәўир болыи кетипти. Балам тәўир болды деп,
баланыц анасы тәўипке барғанда:
- Ол да шошқаныц биреўи ғой, - деген екен.
Аллаяр пашшап бул гәпти еситип, «астапуралла, мен рас-ақ шошқа болганым ба» деп, ийшанға барып
шатырхат сорапты. Ийшан:
- Саған суўпы болыўға болмайды, - деп қайтарып жиберипти.
Соц қайта-қайта бараберген соц ийшан оған:
- Сен қалаға барып, саллақхана базарынан бир малдыц ишек-қарнын, гелле, бас-аяғын ал, сөйтип бирин-бирине тийгизбей әкелсец, сениц менен соннан кейин сөйлесемен, - депти.
Аллаяр пашшап салақханаға барып, қассаптан ийшанныц айтқан нәрселерин алып, қарынды басына кийген, ишекти мойнына ораған, туяқларды қолына услаған, геллени аўзына тислеген. Сөйтип,
ийшанныц үйине қарай тартқан. Буны корген адамлар «Аллаярды жин урыпты» деп шығарған. Ийшан
ўәдесинде турып, Аллаярға суўпылық шатырхатын бергенмиш. Соннан суўпы Аллаяр болып аты шығып,
китап шығарғанмыш.

ӘНЕС САҲАБА
(Р-1207, № 182886)
Әнес саҳаба он жигити менен иайғамбарға зияратлап барыўға таярланған. Олар жолға шығып, бир неше ай жол жүргеннен кейин бир урыстыц үстине шығады. Әнес саҳаба қараса, бир жағы Пайғамбардыц
таўыныц астындағы адамлар екен. «Ҳа, урысып атырған пайғамбардыц адамлары екен ғой» деп, булар да
қарсы гәреп пенен урысқа түсип араласып кете береди. Сол урыста ҳәзирети Әлий де бар екен.
- Анаў бизлер тәрепке болысып урысып атырған кимлер екен, билип кел, - деп, оны жумсайды
Пайғамбар.
Сонда ол Әнес саҳабаны изине ертип келген екен. Әнести көрген пайғамбар:
- Өзимниц бегим екенсец ғой, ким екен десем, - дегенмиш.
Пайғамбар Әнести Мәкке-Мәдийнеге алып барып, Ҳэзирети Билалдыц қызын алып береди. Оннан бир
перзентли болғаннан кейин Әнестиц ҳаялы қайтыс болады. Сол баладан қазақ дөреген. Қазақ демектиц
мәниси - қасында ақ мец болғанмыш.

АЙРАН АЎЫЛ
(Р-1207, N0 182886)
Айран аўыл деген аттыц шығыў себеби, ец дэслеп бул жерге қырдан бир шарўа қазақ келип қоныс
басқан. Өткен-кеткенлер сол қазақтыц үйинен айран ишип суўсынымызды қандырайық деп бурылады екен. Жердиц қунарлылығын тацлайтуғын адамлар жерди қазып көрип, қайтадан көмеди екен. Егер
топырағы жетпей қалса. ол жер жер болмайды деп, басқа жерди қазыўға кирискен. Молла Үбби жер қазып
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көрип жүргенде Лйран аўылдьщ топырағын қазып, қайта көмип көрсе, әдеўир топырақ аўысып қалыпты.
Сөйтип, дийханшылық етемиз деп, адамлар усы жерге қоныс басыпты. Бирақ қазақтьщ айраны себепли
аўыл «Айран аўыл» атанып кеткен.

ҚАҒАҚУРСАҚ
(Р-1207, N»182886)
Қоцырат аймағында «Қарақурсақ» деген бир аўыл бар. Бул атаманьщ келип шығыўы туўралы
қатықулақ, қыссахан, дилўар бабалардан мийрас болып қалған мынандай рәўият бар.
Әййем заманларда Қоцырат бабаныц атақлы бес улы болған екен. Олар: Бақтамғалы, Қостамғалы,
Қанжығалы (Ханжығалы), Айыллы, Тартыўлы ден ат алған екен. Қанжығалы бабаныц он үш ул перзенти болыпты. Күнлерден бир күни ол уғылларын алдына шақырып алып, қол астындағы жерлерди өзиниц
балаларына әдалатлықпенен бөлип бермекши болыпты.
Ҳәр бир улына нәўбет пенен жерлерди бөлистирип, шек-шегараларын белгилеп бере баслапты.
Бул гәплерди еситип, отаўда уршық ийирип отырған Қанжығалы бабаныц кемпири:
- Он төртинши уғлыцыз да жерден бос қалмасы-ын, - деп сес берипти.
Ҳаялыныц жүкли екенлигинен бийхабар Қанжығалы баба қайран болып, кемпирине қарапты.
Сонда кемпир:
- Қара қурсақта да несибесин күткен биреў бар! - деп бетин бир сызып, төмен қарапты.
«Қурсақ» сөзи бурынлары «ҳәмиле»деген мәнисти ацлатар екен. «Қара» сөзи - «гүманлы», «енди пайда болып атырған» дегенди билдирер екен. Яғный, енди ғана ҳәмиле пайда бола баслаған ҳалатты халық
«қарақурсақ» деп атайды екен.
Усылай етип, Қанжығалы баба өзиниц ец генже, еле туўылмаған баласына да өз аймағынан жер мийрас ажыратып берген екен ҳәм соннан баслап «Қара қурсақ» деген атама халықарасында тарқалған екен,
ден айтысады қариялар.
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АЙМАҚ АТА ҲӘМ АЙТОТЫ
(Р-589, №180082)
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Айтоты шайыр Қызылқумныц ишиндеги Шыбықлы мәканында туўылған. Бул ортада атақпы Аймақ
жыраў жасап өткен екен. Айтоты жети-сегиз жасар гезинде қозы-ылақларға қарап жүрип, бир дөцде
уйқылап қалады. Түсинде басында соппасы бар, қолында аслаўдай қобызы бар, ақ шапанлы. ақ сақаллы
ата қолынан услал турғызыпты. Бул кисиниц қартайса да жүзинен нур қуйылып турған келбетине, бир
қолы менен жецил тартып алған қарыўлылығына ҳайран қалған Айтоты:
- Салем бердик. ата! - дегенде:
- Саламат бол, қызым! Аймақ жыраў деген атац мен едим. - дейди бул бийтаныс киси өзин таныстырып.
Өзинде өнер болмаса да, қосық айтыўға, саз тыцлаўға ҳәўес болып жүрген Айтоты «Өмиримде биринши көргеним жыраўым - Аймақата болды ғой!?» деп ншинен тацырқанып турғанында:
- Қәне, қызым, мацлайыца берейин бе. тацлайыца берейин бе? - дейди жыраў.
Айтоты иркилместен:
- Ата, тацлайыма бер! - деп қуўанып, пәтия сорайды.
«Ал онда тацлайыма бердим!» деп. Аймақ ата да дууаға қол жаяды. Айтоты жүзин СЫЙпаўы менен
көзин ашса. бул түси екен. Сол-сол екен. оныц қара сезиниц өзи де уйқасып, онда шын шайырлық қәбилет
оайда болыпты.

ҚЫТАЙ УЛЫ УЛАМА БОЛАР...
(Р-589, №180082)
Қарақалпақтыц уллы бийи Толы баба ҳәр арысты сынаған ўақытта «Қытай улы улама болар» деп
тәриплеген екен. Уламалықбиринши қацлыларға қоныпты.
Қацлыларға:
- Хожа да, төре де, сейит те. сейдин де, дин жолын тутқанныц бәри сениц туқымыцда, - депти.
Қайшылыларға:
Қацлыдан соцғы жол сенде екен. Хожасызға - хожа, төресизге - төре болыўға ылайық екенсец, - деп еслетипти.
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Қаэаяқлыларға:
- Урпағьщ көп болып, желдин өтинде. жаўдьщ бетинде жүреди екенсен- Уламаға тен болсан да, кем
болмассан- Бирақ, адырлығын басым екен, - деп тәрип берипти.
Қамшылыларға:
- Қам бабаньщ әрўағы сенин туқымьща аўыпты. Әли-әўладын әрўақлы. арқалы болады екен, - деп болжапты.
Қанжарлыларға:
- Динди ғана емес, тилди де берипти. Азыўлысы да. аўызлысы да өзинде екен. - деп сүйсинипти.
Қылышлыларға:
- Уламалық пенен байлықтын шеги бир түсипти. Жолды усласан, жулдызын жарқырап тур екен, - деп
ескертипти.
Қырқарлыларға:
- Уламалық жүрегинде екен. Сеннен де әрўақ айланып кетпейди. Урпағьща батырлық пенен байлық
айланады, - депти.
Қазықлыларға:
- Илим-билимнин түп қазығы өзинде екен. Уламалықтьщ нышаны туқым-теберигине де бар екен, деп шүкирлик билдирипти.
Қырықтамғалыларға:
- Уламалықтан да. батырлықган да бийнесип емес екенсен. Әттеч. туқымық сыртқа көп шашылады
екен, - деп сын айтыпты.
Толы баба буны олардьщ ҳәрқайсысыньщ үйинде бир күн қонып. сәўе көрип айтқан екен.

КӨЛЕГЕН
(Р-589, №180082)
I \
Бурынғы заманда қаранын халқын жаў шаўып, қазаяқлылардын қырсадақ тийресинин бир аўылы
тегис қырғынға ушырапты. Сонйан тек бир ер бала қалған екен. Бул бала да жаў қолында кетипти. Ол
жаўдьщ жылқысын бағып жургенде, тез^к терип жүрген бир қыз бенен жолығады. Қыз да бенде болып
түскен екен. Сораса келе, екеўи де бир елден болып шығады. Олар бирнеше жыл жаўдын хызметинде жүре
береди. Бала ер жетеди, қыз бой жетеди.
Қыз бир күни жигитке:
- Сен өзин қарап жүрген атлардьщ ишинен екеўин танла. екеўмиз қашайық Егер оны ислей алмасан,
мен саған бир сыр айтайын, - дейди.
Қыз өз аўылында белгили бир байдьщ жалғыз қызы екенин айтады. Ата-анасы туўралы айтып берген
қыз қолындағы жүзикти жигитке береди,
-- - Мына жүзик - ен қымбатлы затым. Буны әкем өзиме арнаи соқтырған. Менин аўылыма барып, усы
жүзикти әкеме көрсетсен. әкем қызыньщ тири екеннне көзи жетеди. Бирақ сен мен жөнинде бирден айтпа, бир ийни келгенде әсте-ақырынлап айт. Жүзикти ен соқында далил етип көрсеткейсен, - дейди.
Жигит қыздын сөзи үстинде ойланып жүреди ҳәм қуры жүрмей, көз астына ал ып жүрген бир тулпарды
суўытып баслайды. Бир күни қайымын таўып, жигит жаў қолынан жырылып шығады. Бирнеше ай жол басып, сорастыра-сорастыра қыздын аўылына де жетеди. Қыздьщ әкеси шынында да атақпы бай екен. Бираз жылдан берли жалғыз қызынан айырыльш қалып. онша кеўил-хошлығы жоқ көринеди.
Қыздын әкеси менен жолыққан жигит өзинин басынан кеширгенлерин бир бастан айтып баслайды. Жигиттин сөзин тынлап отырса. бунын бенде болып кеткен ўақыты өз қызыныц жоғалған тусына туўра келицкирейди. Бай қызықсынып, жигитке ҳәрқыйлы сораўлар береди ҳәм бул баланы унатып қалады. Бир күни бай өзинин жалғыз қызыньщ да жаў қолында кеткенлигин, бирақ ҳеш жерден
дәрегин таппағанлығын айтады. Қызыньщ түр-түсин де түсиндирип береди. Усыны айтқаннан кейин
жигит өзинин СОЛ қыз бенен танысқанлығын, бирнеше жылдан берли екеўи жаў қолында бенде болып
жүргенлигин, қызынын саў-саламат екенлигин билдиреди.
Бай дәслебинде «Усы бала менин айтқаныма сай қылып, сөзди қурап айтып отыр-аў>* деп, исенинкиремейди. Сол ўақытта жигит қыздықайтқан сөзлерин әкесинетүйирин қалдырмай айтын, кисесиндеги
жүзикти көрсетеди. Буны көрген ол көзине жас алып, жигиттин айтқанына толық исенип, оны баўырына
басып, манлайынан сүйеди. Қызыньщ тири екенлиги ушын жигиттен «Меннен не қәлесен. соны ал* дейди. Жигит ҳешнәрсе дәметпейди.
Бай оған «Егер сен маған қызымды әкелип берсен. айтқан тилегинди бәржай етейин» дейди. Жигиттин
өзи де қызды жаў қолынан қутқарыўды ойлап жүрген екен. Ол байдан еки жүйрик ат пенен бир қатар ер
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қарыўын сорайды. Бай оныц барлық айтқанын таўып береди. Айтылған керек-жарағы питкеннен кейин
байдан пәтия алған жигит жолға шығады. Бир айға шамалас жол жүрип, баяғы өзиниц бенде бол ып жүрген
жсрине келеди. Сол жердеги таўдьщ арасына атларын жасырып, өзи аўылды ацлыўға өтеди. Аўылды алжаспай таўып келген екен. Аўлаққа шыққан жеринде қызды да табады. Қыз бенен тиллескеннен кейин
қашыўға қолайлы күнди белгилеп, жигиттин өзи таў арасында жасырынын жүреди.
Араны узатпай бир сәти түскен күни екеўи еки ат пенен қашып шығады. Жигитөзинетанысболған жоллар менен жүрип отырып, ҳәр жер - ҳәр жерде атларын суўытып алып, бир айға жақын мүддетте қыздын
аўылына да жетип келеди. Қыз ата-анасына қуўысады, жигит ўәдесин орынлайды. Бай өз қызыньщ
аман-есен келгенлиги ушын шашыў береди. Қыздьщ ата-анасы жаўжүрек жигитти унатып қалады ҳәм
өзлеринин жалғыз қызыньщ тек усындай мәрт азаматқа ғана мүнәсип екенлигин биледи. Бул арада қыз
бенен жигиттиц де бир-бирине болған исеними, сүйиспеншилиги күшейген екен. Бай жалғыз қызын усы
жигитке қосып, үлкен етип той береди ҳәм ел-халықтьщ пәтиясын алып, оларға бөлек отаў тиктиреди, өз
алдына еншисин береди. Жигит байға әри күйеў, әри сүйеў болған соц, журт «Бул азамат саған сая болды, көленке болды» деп қуўанысыпты. Бай да қуўанып «Аўа, көленкем екен, көлегем екен» депти. Келе-келе «көлеге» сөзи «көлеген» болыпты. Жигит өсип-өнип, үбирли-шүбирли болғанда да бай баяғы
сөзин тәкирарлай берер екен. Сол-сол екен, бул жигиггин туқым-тебериги «Көлеген» аталып кетипти.
Әне, көлеген урыўынынўәспи сондай.
ҚОРҚЫТ БАБАНЫЦ ҚОБЫЗЫ
(Р-588, №180401}
Қорқыт баба анньщ да, қустьщ да, жанлыньщ да, жансыздыц да тилин биледи екен. Баба гә тоғай
аралап, гәҳи дала гезип, жер-жәҳәнниқ хабарын билип жүриўди әдетке айландырыпты. Бир күни оған
«ханныц баласы ғайып болыиты» деген хабар жетеди. Желден еситкен хабарын елден де еситеди. Хан
«Ким мениц баламныц аманлығын билдирсе, басынан аяғына дейин алтынға малындыраман» деп шар
тәрепке хабар жибереди. Қорқыт баба бул хабарды да еситеди.
Төрттәрепке қулақтүрсе, «Ханныц баласы қаза болған, ханныцбаласы қаза болған» деген суўықхабар
тал-тал еситиле береди. Түсинде де, оцында да сол хабар аян болады да турады.
Ханнан тағы жарлық шыгыпты. Онда: «Кимдур мениц балам туўралы жаман хабар жеткизсе, өзи
өлимдар, малы патшалық», - депти. Буны еситкеннен кейин хан улыныц дәрегин билгенлер де оны
айтыўга батылы бармайды. Ҳешким ҳекшкимге ҳешнәрсе айтпайды.
Қорқыт бабаныц коз алдына ханныц баласыныц жазым болғаны қайта-қайта келип, сол хабар
қулағынан да. санасынан да кетпейди. Бул жағдайдан қутылыўушын ол бир саз түрин соғыўға кириседи.
Ойланып жүре-жүре бир әсбап соғады. Бирақоныц сести оншелли шықпайды. Бир күни уллы сәскенин
ўақтында сол әсбабын услап отырса. сырттан бир жақсы намалар еситиледи. «Қулағыма келе беретуғын
қәдимги ызыц ба?» деген ой менен отырса, ол ҳаўазлар жақын жерден және шығады. Қорқыт баба үйиниц
алдына шықса, қапталдағы жолдан бир тоиар жигит-желецлер саз даўысқа салып, қосық айтып өтип
баратырған екен. Баба оларды тыцлап тура қалады. Тыцлаған сайын тыцлағысы келеди. Шынында да
булардыц ҳаўазлары ашық, даўыслары кец лапызлы екен. Қорқыт баба олар та-а узап кеткенше, ҳаўазлар
талып-талып, ҳәлсин-ҳәлсин сситилгенше тыцлап тура береди.
Песинниц ўагында баганағы топар тағы да тобын бузбаған ҳалда кери қайтады. Және қосық айтып
киятырған екен. Бирақ, бул жолы даўыслары пәсец, онша жанлы шықпайды. Баба олардыц алдынан
шыгып:
- Ал, жол болсын! Қайда барып, қайдан киятырсыз? - дейди.
Жнгитлердиц ағабийи
- Әлей болсын! Тойға барып, тойдан киятырмыз, - деп жуўап береди.
Қорқыт баба:
- Айгитай! Тойлап киятырган болсацлар, неге бағанағыдай пәтициз жоқ? Ҳаўазларыцжанлы шықпай
киятыр ғой?! - деп сорайды.
- Аўа, дурыс. бағана кетип баратырғанда биз ашқурсақедик. Соннан шығар, ҳаўазымыздыцашық, йошлы болғаны. Ҳәзир, тойдан тойып киятырмыз, - деп жуўап береди.
Буны еситкен Қорқыт баба, «Онда мен де қобызымды мынадайын қомпайтып қоймайын, қарнын орта
етейин» деп, ишин тесип, сести ашық шығатуғын етеди.
Сол ўақытлары ханнан да хабар жетеди. «Қорқыт баба жанлыныц да, жансыздыц да тилнн билетуғын
еди. Не ушын тым-тырыс. Неге мениц ғамлы кеўилиме тәселле бермейди. Шақыртыц Қорқытты» дегеннен кейин баба енди ғана ҳаўазы жөнлесе баслаған сазын қолына алып, ордаға жөнеледи. Хан Қорқыт бабаны ҳүрмет-иззет пенен күтип алады.
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- Ал, сөйле, абызым. - лейди хан.
Қорқыт баба сөйлеў орнына қобызын сазға салып, муқлы нама шала баслайды. Нама кем-кемнен шерли болып, отырған адамларды түўел қайгыға батырады. Хан да, қасындағы адамлар да жылап, аҳылапүўҳилеп кетеди.
Бир пайыт өзин жыйнап алған хан:
- Баба, сен неге маған қайғылы хабар жеткизии турсан? - деп ҳөктем сөйлейди. - Мен, ким жаман хабар
жеткизсе, өзин өлимдар етемен, деп едим. Бундай хабар Сизден шықты ғой, яҳ?! - деп зәҳәрин шашып, орнынан ушып турыўы менен қылышқа қолы барып қалады.
Сол ўақытта Қорқыт баба:
- Тақсыр, дат! - дейди.
- Дадын болса, айт! - деи хан орнына қайта отырады.
- Уллы ханымыз! Бул хабарды жеткизип турған мен емес, мына сазым. Тәнирдиц буйрығын усы айтып
тур. - дейди.
Хан қәҳәрли үн менен:
- Ойын мына шайтанньщ ойыншығын, - деп, қобыздын бет қапламасын кескилеп таслайды. Әне,
қобыздын иши ойық болыўы соннан екен. Бул әсбаптьщ әўелги устасы Қоныр улы Қорқыт баба дейди.
АЙЫЛЛЫ АЙМАҚ ЖЫРАЎ
(Р-589, №180082)
Аймақ жыраў Аяқбулақ аймағында жасаған. Жас ўақтынан-ақ «Айыллы Аймақ жыраў» деген ат пенен
белгили болыпты. Жыраўдын шын аты Аймуҳаммед екен. Бухарга келип, пәтия ашған жыраўлар Аймақ
жыраўдьщ басына түнемей кетпеген. Жыраўдьщ аманат жатқан жери Қызылдьщ ишиндеги Гөне деген мәкан. Жыраўдьщ қазасынан кейин ол жер «Аймақ ата» деп аталған. Аймақ ата Шанқай жыраўдьщ
ғайбана устазы болыпты. Елдинанызына қарағанда «Аймақжыраўдьщэрўағы Шаққайға қоныпты-мыш».
Бухар әмири Наўрыз сейилине шыққанда Аймақжыраўды уллы жыйынға шақыртып, оньщ қобызыныч
қүдиретинетән береди екен. Оньщ қобызы оғада үлкен болып, буны өзи «айқобыз»деп атаған. «Аймақтьщ
айқобызы» деген сөз соннан қалған. Жыраўдьщ шэкиртлери:
Аймақжыраў жырласа,
Айман халықжыйналар,
Айқобызы зарланса,
Аламан жәўлик қыйналар, деген сөзди көп еслейтуғын болған. Аймақ жыраўдьщ атасы Ермақ батыр да қолына қобыз алған
әрўақлы адам болған екен. Жыраўдыцтүп бабасы Айыллы Орақдеген батыр болыпты. Аймақжыраўдыц
өзинен урпақ қалмаған. Жыраў дүньядан өтеринде айқобызын қәбири басына қойыўды нәсиятлапты.
Халықжыраўтилегин бәржай етипти. БарлықБухаржыраўларыньщуллыустазы Аймақжыраўекен.
ТУҒЫРЛЫ ТУРҒАЙ ЖЫРАЎ
(Р-589, №180082)
Туғырлы Тургай жыраў Аяқағытпа деген жерде жасаған. Ол Жийен жыраў менен заманлас екен. Турғай
жыраў қарақалпақлардын қарамойын урыўынан болыпты, Қарамойынньщ Даянқараган деген атасынан
шыққан Турсын жыраўдьщ баласы екен. Турсын Туғырлы деген киси аўыл арасындагы жыраў болған
екен. Ал Турғай жыраў арғы жағы Түркистан, берги жағы Қоқанға белгили болған.
Турсын жыраўдын балалары изли-изинен шетинеп қала береди. Усыннан кейин жыраў Арыслан бапқа
түнеп, Ҳәзирети Султанға зияратлап, Қорасан бабаныц басына барып, Нуратада қудайы тарқатып, ҳаялы
екеўи әўлийеден әўлийе қоймай көп жүреди. Ҳақтилегин берип, ҳаялы бирден үшем туўады ҳәм усы балалары турады. Олардьщ атын да Аман, Есен, Тургай деп қояды. Аман менен Есен атайы шабандоз болады,
ал Турғайға ата кәри - жыраўшылық қонады. Турғайдьщ жыраўшылығы туўралы Жийен жыраў:
- Бухарда бар Турғай жыраў,
Бүлбил яки торғай жыраў. - деп айтып кеткен-емиш. Турғай жыраў бозторғайдьщ сестин салып, гәҳи
бүлбил болып та сайрайды екен.
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АҒАТАЙ БИЙ
(Р-22а. №82401)
Қонырат арысына аға болған Қабыл бий деген өткен. Ол Хийўа ханыныц жақсы көретуғын қәлпеси
болған. Қабылдмн қәлпелиги соншелли, ханнын қолындағы қустьщ жуўырған ацға көзи түсип ушар болса, әўели Қабылдьщ қолына бир қонып алып ушады екен. Егер қус Қабылдьщ қолында киятырған болса,
солай анға салады екен. Ханньщ қолына қоныўын өтиниш етсе, оны да орынлайтуғынға усайды.
Бир күнлери қоцырат арысынан биреў қыпшақлардын бир адамын өлтирип қойып, олардыцарасында
қун даўы күшейеди. Қоқыратлар қыпшақларға «қун алын» десе, олар «яқ, қан аламыз» деп келисимге келмейди. Олар ханға барайын десе, қоныраттьщ Қабыл бийи турған жерде өз сөзлеринин өрлемейтуғынын
биледи. Усыннан кейин қыпшақлар тоқсан жастағы Ағатай бийге барып:
- Ар-намыс бир еди. Әдил сөз адасып, хан менен Қабыл жарасып, жақсыны өзине, жаманды бизге қаратып
тур. Аға, усынын илажын өзин таппасан. қыпшақлар қан түўе, қунға да зар болатуғын түрн бар, - дейди.
«Ар-намыс кетти» дегеннен сон Ағатай бий тетикленип, зәрре омыраўын көтерип:
- Балалар-ай, мен өз дастығымда өлермен бе екенмен деп едим. Әжелим Хийўадан шығар, барсам барайын. Дәслеп мен атарман, арьщызды аларман, соч олар атар, олардын оғы өтер. Тәўекел, барайын, - деп
ат арбаға минип. Хийўаға жөнеледи. Хан алдына арыз бенен барган Ағатай бий:
- Ағатай деген мен едим,
Атаныз бенен тен едим,
Атылды пәтли жалғыз оқ,
Қақғып келип қадалды,
Туўры берсен төречди.
Қадалған оқ суўырылар,
Қыйсық берсеқ төрецди,
Тақсыр аў, ақыбети бар,
Гөриниз сизин қуўырылар, - дейди.
Сонда хан:
- Қоныраттан қунынды алыўға руқсат! - депти де, жәллатларын шақырып:
- Бул адамды елине ақжүзли, абырайлы болып барғандай етип қайтарьщ. - депти.
Бундай етип буйрық берилсе, кийген кийимин, отырар орнын дәрилеп, бара өлетугын етип қайтарады
екен.
Ағатай бий де елине аяғы жетиўден қазаланыпты.
Бул Ағатай бий өз заманында патшадан тийесили мүшесин алып, азға басшы, көпке қосшы болып
вткен инсан екен.
7 /

БАЙЫМБЕТ БАТЫР
(Р-1299, №83812)
Манғыт Байымбет мырзаньщ жас гези екен. Қызылбас пенен болған бир урыста ол «батыр» атанады.
Оған дайы журты қыпшақлар торы ат «мингизеди». Сол торы аттьщ «тулпар туқымы» екенин билип, ол
оны сейислей береди.
Бул гез - «Айдосқала» деген кенттин питип, қарақалпақтын бас бийи Айдос бабанын «қоныстой*
бериўге таярланып атырған мәҳәли екен. Бир күнлери квптен күткен той да басланады. Тойда жигирма,
отыз, қырық шақырымлық мәнзиллерге ат жибериледи. Байымбет батыр да бәйгиге өзинин торы атын
қосады. Байымбеттиц торысы алдына ат түсирмей, айлаўдан биринши болып келеди.
Бул ўақыя онын елин қуўанышқа бөлеп, мацғытлар өзли-өзинен сүйинши сорап, бир көтерилип
қалады. Атқа Маман бий де ынтық болып. оган сын береди. Торыньщ дачқынан хабары бар басқа бийлер
де изли-изинен оны саўдалап келе баслайды. Бирақ, батыр ҳешқайсысына да бермейди.
Торы аттын тәрипин еситкен Хийўа ханы Айдос бийге:
- Бундай тулпар бизге мүнәсип. Оны Хийўаға келтириц. - деп адам жибереди.
Айдос баба ел бийлери менен кенесип, атты ханға саўға етиў керек, деп уйғарады. Байымбет батырға
бийлер өз шешимин билдиреди. Лекин, батыр оған ырзалық бермейди.
Қай заманда болсын, елдин, халықтьщ атын усындай тулпарлар да шығарған. Байымбет батыр Есенкелди бий менен ойласады. Есенкелди бийдин де пикири батыр менен бир жерден шығады. Елдич абырайлы кәтқудасы Жаўынбай хожа да булардьщ тәрепин алады. Байымбет батырдын бирбеткейлигин
билген Айдос бий Әннет ийшанға адам салып:
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- Қалай да, атты ханға тартыў ететуғын болайық. Усыны өзиқиз қал қылып бериц, - деп сәлем айтады.
Енди Әннет ийшан қәтереге түсип:
- Хан ийемнин ықласы кете қойған екен. сенлер де түўе, бир атқа сонша жабысып... Торы ат шыққан
үйирден тағы бир тулпар тууылмас па? Қарақалпақта ат қапылып па? Оннан да сол торыны берип, абырайлы болмайсыз ба? - деп гәп ашады.
Әннет ийшан ханнын да исенимли адамларынан болған. Деген менен, ол Байымбет батырды да. оны
жақлаған Жаўынбай хожаны да өз дегенине көндире алмайды. Усы жерде Әннет ийшан менен Жаўынбай
хожа айтысып қалып, буныц изи насырға шабады. Уламалар ҳамиреге келмей, бир-биринен нала болып.
терис пәтия етиседи. Екеўинин де нәзери қатты екен. Арадан үш күн өтип, олар биринин изинен бири
қайтыс болады.
Енди Хийўа ханы Байымбет батырға өшигеди. Айдос бийге астыртын хат жоллап, Байымбет батырды өлтириўди ҳәм мацгытларды шабыўды таисырады. Қочыратлар тегис атқа минеди. Ақыбети усындай боларын сезген намыслы батыр «Ел бүлгенше, өзим-ақ бас саўғалайын» деп, түни-түни суўыт жүрип,
Қырдағы қабақлардын арасына кетеди.
Байымбет батыр усылайынша барған елине синеди. Батырдын шериги жалғыз ғана сол торы аты болады. Күнлер өте береди. Дәслеп жалқы жүрген батыр сон үйли-дәскели болып, Ақшабийке исмли қызға
үйленеди. Өзи алты ата Алшынныч белли батырына айланады. «Кимсен, Байымбет батыр» атанады.
Бир күни тойда Байымбет батырдьщ тамағына сүйек кетип, нардай азамат демде азып-жүдеп. болдырып қалады. Бул Ақшабийкенин бойындағы ҳәмилесинин айы-күни шамаласып турған ўақытлары
екен. Ал, батырдьщ аўҳалы аўырласа береди. Өзинин өлетуғынына көзи жеткен батыр қостарын жанына
отырғызып, оған көп сырды ашады ҳәм жубатыў айтады:
- Мешщ шыққан тегим - қарақалпақгын манғыт ели, оныц ишинде шүйит урыўынан. Анам Шьшар жагалтайлардан... Усыннан аман-есен коз жарып, уллы болсан. баламнын атын Шүйитбай деп қойғайсанҚыз туўсан. анамныц исмин бер! - деп аманат етеди.
Көп узамай батыр көз жумады.
Батыр қайтыс болғаннан кейин Ақшабийке босанады. Ул перзентли болып. исмин Шүйнтбай деп
қояды. Сол Шүйитбай өсип-өнип, оннан Аманлық, Шуғыл, Сырлыбай. Жағалтай деген балалар туўылады.
Шүйитбайға дәўлет питип, ҳәр баласы бир-бир аўыл болады. Мине, бир аггыц себебинен Байымбет батыр
усылай елден айра түскен екен.
Д \

АҚМАЦҒЫТ АҚША БАТЫР
(3299, №183812)
Ақманғыт Ербатыр мырзаньщ Ақпан, Тоқпаи, Улықпан, Соқпан деген балалары өз батырлығы,
сақыйлығы ҳәм ақыллылығы менен ел-елатқа танылған. Булардьщ үлкени Ақпан батыр. Ақпан батырдан Жансейит, Бақсейит, Бексейит, Ерсейит, Мирсейит. Нурсейит деген перзентлер дөрейдн. Жансейит
Бухарада оқып. тәлим алған екен. Онын урпақлары көбирек илим-билимге бейим болады. Бирақ қандағы
батырлық қәсийет Жансейит бабанын барлық балаларына да өткен квринеди. Жансейит уламаныц
үлкен ҳаялы Сарыбийке анадан Ақша, Көкше деген еки бала. Қулпы, Жаныкей, Көркем деген үш қыз
туўылады. Сарыбийке ана тәбиятынан сары сынлы ҳәм қолы ашық, кен инсан болғанлықтан ел-журт арасында «Сарыкемпир», «Молбийке» атанған. Сарыбийке ана - мүйтеннин бақшақурыўынан болады. Жансейит бабаньщ киши ҳаялы Мәлийке ана - қара қоныратлардан болған. Қара қочыратлардъщ ишиндеги тоқсабалардан. Кара қоныратлардьщ негизи қыпшақболып. бир жылы олардьщаўылын тосаттан жаў
шаўып, еркек киндиктин бәри қылыштан өтеди. Солардан аўыл сыртына отынға кеткен жети бала ғана
тнри қалып, олар дайы журты қоныратлардьщ қолында тәрбияланғанлықтан «қара қоқырат» аталады.
Мәлийке аналықтын шығысын негизге алған ел уллы аналарын «Каракемпир» атандырады. Мәлийке
аналықтан Бекше, Екше деген еки бала, Ханзада, Ақықдеген еки қызтуўылады. «Улдьщаты уйқас, қыздьщ
аты қыйғаш» деген нақылға жүгинген Жансейит баба перзентлерине усылай исм бергенге усайды.^
Жансейит бабаньщ басқа ҳаялларынан да перзентлер болып, олардын балалары да кишкентайынан
усы еки аналыққа баўыр басып өседи. Карақалпақта «Манғыттьщ қызы ерге ес еди, лебизи тас кеседи, қыз
алсан Манғыттаи ал. ҳасылы қызға өтеди» деген ески гәп бар. Сол айтылганындай, Жансейит бабанын
бойындағы кәраматлар, пазыйлетлер қызларына, олардан дөреген жийенлерине, жийеншелерине де
көбирек жуққан деседи.
«Каракемпир» атанған Мәлийке аналықтан туўылған Бекше ҳәм Екше мырзалар да атқа шыққан атаиы
батырлар болыпты.
Сарыбийкс мамадан туўылған Ақша менен Көкше кесек минезли балалар болады. Ақша мырза кишкен-
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тайынан шарўабап болып өседи. Өзи уйқышыллаўекен. Күн сәскеге таянғанда ояна сала, қойды «қудыққа
қулатып*, өзи қарүйдин батыс тәрепине өтип уйқыға кириседи екен, түсте отаўдыц арғы жағына шығып
жатады екен, түс аўа отардан тағы бир хабар алып, иргениц шығыс тусына шығыл уйқылайды екен. Күн
қалай қарай аўса, Ақша мырза да көлецкеге қарай аўысып. қурым кийизди таслай салып.уйқыдан бир бас
көтермейди екен. Қатар-қурбылары Сарыбийке мамаға «бул бала уйқылы-ояў гезицде бойыца питкенге
уқсайды-аў» деп ҳэзиллесетуғын усайды.
Күнлерден бир куни жылқыға жаў шаўып, аўылдыц тайлы-туяғы қалмай жарагына жуўырғанда, улышаўқымнан уйқысы бузылған Ақша мырза ояна сала туси я оцы скенин билмеЙ, үстине жадағайды иле сала атына ырғып минип, жаўға қарай шаба жөнелипти. Ақша мырза асгына ерсиз аттыц арқасы батқанын
Да елемей, шаба береди. Путында тек шолақ дамбал, ийнинде жалбыраған жадағайдан басқа қештеце
Де жок екен. Сонда да ол алды ашық, төси жалтыраган ҳалында артына қарамастан «Мацғыт-чдй!» деп
қыйғырыўы менен жаўдыц изинен елерип умтылады. Басқалар дуўлығасын кийип, саўыт-сайманын асынып, муздай қурсанып шапса, бул жалацаш күйде-ақ жалац қолын шоқмар тәризли етип түйиўи менен
жоқары көтерип, жаўды әдеўир жерге дейин қуўып салып, алды-артына қарамай қашқан қарақшылардан
жылқы үйирин түп-түгел қайырып әкелип болын, қайтадан үйдиц иргесине қарай аўнап жата кетипти.
«Жалац аяқ, жалац бас, жалац мойын, жалац төс жаў қашырды» деген сөз соннан қалған екен.
Бир күни Ақша мырзаныц Шағатай деген жорасы «буныц менен бир ойнайын» деп, уўлы тиси жулынған
ала шубар жыланды әкелип оныц қойнына салып жибереди. Жылан жылыса келип Ақша мырзаныц мойнына оратылады. Бир гезде мырзаныц алқымы қысылып, жутқыншағы муп-муздай болып кетеди. Дем
алыўы аўырласқаннан кейин уйқысы қашып еплеп көзин ашса, қулағы ма, жағы ма - жап-жалпайған бир
бәдбәшер жылан мойнынан оран, енди аўзына кириўге қолайласып киятырған...
Оны ислеген жорасы «не қылар екен?» деп сырттан бақлап турады. Ақша мырза көзин қайтадан жумады да, жыланныц аўзына кириўин күтеди. Жыланныц қәрекетин өз деми қэм оньщ ысылдысынан байқап
жатады. Сол ўақытта жылан ас-дәмниц ийиси келип турған, ацқайып ашыўлы қалған аўызға кире береди.
Ақша мырзаныц аўзына жыланныц бойы төрт елидей кирген гезде оны ғырш еттирип бир тислейди де,
тили суўмацлап қалған басын түпирип таслайды. Жыланныц басқа жагы ийрелецлеўи менен қала береди.
Ақша мырзаны күни менен үй артында бақлап турған жорасы сол ўақытта «ўаҳаҳалап» күлип жибереди.
Ақша мырза даўыс шыққан жаққа жалт қараса, жорасы... Жацағы исти «соннан келген бәле» деп пәмлеп,
«Пай, үсийтип адамныц шырышын бузасыз-аў» деўи менен қайтадан оц жағына қарай аўдарылып, тағы
да уйқыға бас қойған екен.
Он төрт - он бес жаслар шамасында ўақыттыц өзинде-ақ Ақша мырза өзи қатарлы жигитлерге бас болып, олар менен «әскер ойынын» өткереди ҳәм өзинен кишиге де, үлкснге де жол-жоба көрсете алатуғын
дәрежеге жетиседи. Усындай иазыйлетлери ҳәм ел қорғаўдағы ерликлери менен толайым журтқа
танылған Ақша мырза он жети-он сегизлерге келгенде батыр атанады. «Отызда орда бузар» шаққа жеткенинде қалыц елге бий болады.
^
'
Ақша мырза, Ақша батыр, Ақша бий деген атагы менеи көпшиликке мәлим журт ағасыныц әўладлары
бабаныц көзиниц тирисинде-ақ алты бирдей гүрец аўылды қурайды. «Алты аўыл Лқша» деген ибараныц
мәниси усыннан шыққан. Ақша баба жети урпағына шекем сын берип кеткен екен. Бабаныц айтқанлары
айдай келип, арадан нешше әўладлар алмасса да, оныц болжаўы дурысқа шығыпты.

АҚМАЦҒЫТТЬЩ АҚПАНЫ МЕНЕН ТОҚПАНЫ
(Р-1299, №183812)
Ербатыр мырза тац алдында көрген түсин анасы Тынығай мамаға айтады:
- Жыс тоғайдыц арасы менен кетип баратыр екенмен. Бир гезде атым қулағын қайшылап тура қалды.
Қарасам, алдымда еки бала арыслан турған екен. Аттыц үркетуғынын билдим де. дизгинди тартып,
қыя жолға салып кеттим. Оқыстан изиме жалт бурылсам, бағанағы бала арысланлар бизге жақынласып
қалыпты, жуўырған сайын олар үлкейип киятыр. Изиме жеткен гезде оянып кеттим.
Тынығай ана баласыныц түсин тыцлап:
- Қуда қәлесе, балам, арысландай қос ул көреди екенсец, олар да өзицниц изицди басқандай беглер болар. Усы түсимизди пайғамбарлар жорығай! Әмин! - деп тилек етеди.
Арадан айлар өтип, Ербатыр мырзаныц жубайы Күнсулыў көз жарады. Туўылған ул перзенттиц атын
Ақпан деп қояды. Ақпан алты айлық болғанда Кунсулыў көкел сүти менен екиншн перзентин көтереди.
Арадан тоғыз ай. тоғыз күн өтип, айы-күни жетип туўылган бул баланыц исмин Тоқпан деп қояды.
Тынығай ана еки ақлығын да «жүреги кец болсын, қысылып жатпасын» деп, бесикке бөлетпейди. қус
төсекте өсиреди. Ақпан менен Тоқпанныц шешеси Күнсулыў да, мамасы Тынығай ана да қыпшаққызлары
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екен. Дасқал оскен қос ул дайы журтына барғанда бир-бир үйир жылқы алып. оларға манғыттъщ қылыш
тамғасы басылады.
Бурын Наўрыз сейили ўақтында ақсақаллар қәрқыйлы ойынлар. сынлар өткерип. балалардъщ
қәбнлетин байқаған. Жаяў жарысқа жиберип. жүйриклигин, асық ойнатып. алықлығын, жамбы аттырып,
мергенлигин. ат үстинде өнер көрсетгирип, шаққанлығын. 1 7 рес тутгырып, палўанлығын ақлаған қәм
т.б. Усындай жәмәәт жәм болғанда Ербатыр мырза көпшиликтин көзинше еки бадасын сынамаюпы болады. Оларды жанына шақырып:
- Балаларым, мен қәзир бирин ана тусқа, бирин мына тусқа сабын жерге бекксм етип көмип. ушын
жоқары қаратып еки қанжар қояман. Сизлер туў ана белгиден бери қарай жуўырып келип, усы қанжардьщ
үстине бойыцызды таслайсыз. Усы ара - тәрип, - деп. еки жерге қанжарды нықлап қояды да. үстине шаршы жабады.
Сөйтеди де:
„
- Ал. балаларым. орынларьща барынлар. Белги берген пайытымда жууырасызлар. - деп, екеуин межели жерге жибереди.
Балалары шапқыласып кетеди. Олар кетиўден қанжардьщ орнына өзи таярлап таяқтаи етип жоныи
шығарған. қуўраған геўректин ишиндеги бос жағын тикейтип қойып, үстине орамалды жаба салады.
Ақпан менен Тоқпан көрсетилген жерге барып турған гезде әлеўмет олардьщ қызығына қарасыи, еки
сәбийге көз тигеди. «Жуўырыч!» деген гезде екеўи қулдыранлан шаўып келип. шаршыньщ үстин баса-маса қулайды. Ербатыр мырза да. халықта еки баланьщ бойында бабаларына тән қәсииет бар екенине кози
жетип. олардьщ желкесинс түпиреди. Балалардын туўыслы екенлиги. беглиги белгили болады. Ербатыр
мырза балаларыньщ жолы ашылыўы ушын бир жан шығарып. ел ақсақалларыньщ пәтиясын алады. Ьул
бурынғы бабалардан қалған жол екен.
Күнлерден бир күни Ақпан менен Тоқпан асық ойнаи жүрсе. олардьщ жанына ақ сақаллы. ақ сәллели,
ақ шапанлы. ақбоз ат минген бир қария келеди. Екеўи бирден қарияға сәлем береди. Ол сәлемди әлик
алып, балалардан жол сорайды. Ақпан менен Тоқпан қарияньщ алдына түсип отырып. ауылдын арқа
тәрепиндеги данғыл жолды бабаға көрсетеди. Үлкен гүзар жолдын бойына шыққан сон қария:
- Қарақларым, екеўиц де болайын деп турған бала екенсецлер. Мен Шашлы Әзиз атлы бабачызбан.
Қыйналсацыз. қысылсацыз. қай ўақ мениц атымды атасацлар. жаныцызда тайын боламан. Мен бүгин
екеўинин ҳальщнан хабар алыўға келип едим. Шүкир. көрдим өзлерицди. Қәне, балаларым. қолларыцды
жайыцлар! - деп сәбийлерге пэтиясын берип, көзден ғайып болады.
Олар ац-тац болыўы менен қалады. Лекин бабаныц кескин-кейиии бир өмир екеўиниц есинде қалады.
Баба бирнешше мәрте олардыц түслеринеде енеди.
Ноғайдыц заманы екен. Ол ўақта қарақалпақта «Ел шетине жаў келсе, мен барайын» деп еминип
турған жигитлер еки үйдиц биринде болған. Аўылдан онша узақ болмаған туста атларын суўытьш жүрген
Ақпан менсн Тоқпан тепсец жерде емин-еркин жайылып жүрген жылқыларды топа-торыстан бас салып.
суўыт айдап баратырған бир топ түси суўық адамларды көрип қалып, биреўи «Тоқпан» Қа Тоқпан!» деп
қыйғырса. екиншиси «Ақпан! Қа Ақпан!» деп айҳай салып қарақшылардыц изинен түре қуўады. Екеуи
бирден «Ўа, пирим, Әзиз баба!» деп бақырады. Сол сүренлеўи мснсн оларды қуўы п жетип, ҳәрқаисысы бес
қарақшыны байлап-матап аўылға алып келеди. Бул Ақпанныц он бести толтырған, Тоқпанныц он төртке
қараған шагы екен. Аўыл адамлары қарақшыларды сораўға тутып:
- Бизиц бул еки баланыц қолына соншацыз қалай түстициз? - дегенде:
- Гил батырлардыц атын уранлап шапқан қалыц ләшкер келип қалғандай болды көзимизге. Аяққолымыздан жан кетип қалды, - депти.
Ақпан менен Тоқпан сонда:
- Бизлердин қапталымыздан тутас ақ кийинген. ақ ат минген Шашлы Әзиз бабаныц өзи «Келдим,
қуўатларым!» деп шаўып өтти, - дейди.
Қарақшылардыц көзине қаилаған нокердей болыи көринген қос батырға қонған баба әруагы екен.
Усыннан кейин булар барда елге уры-қары жолай алмай жүрген...
Ақпан менен Тоқпан гилецсайдыцтасындай сақа жигитлсрди топлап, оларды муздаи қарыуландырып,
ертеректе бенде болып кеткен мацғыттыц еки аўылын жаў қолынан азат етеди. Булардыц бир топары
«жаманша» деп лақап алса, елге соц қосылған екинши аўыл «қосар» атанады. Бул Ақпан менен Гоқпанныц
бири жигирма бирдиц үстинде жүрген. екиншиси жигирмаға жаца илигип турған гези екен.
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АЛТЫ ЖАСАР АСҚАР
(1299. N0183812)
Арғы теги бир түбирден өрбиген тууысқан еки журттьщ узақжыллар жаўласқан ўақытлары екен. Сонша ўәжлер айтылса да. олардыц кәтқудалары бир келисимге келе алмайды. Бийлердиқ бир мәселени шеше алмай жүргенин абайлаған Асқар олар күнде жыйналатуғын «мэсләҳәттөбе» деп аталатуғын бийик
дөцге келип, ақсақаллардын гәпине қулақтүреди. Гәплеринин рәмэўзинен байқаса, еки тәрептин бийлери де бири-биринин сөзлерин тынламай атырған көринеди. Усы даўды шешиў ушын нешше мэрте адам
жиберилсе де. ортадағы машқала шешимин таппаған екен. Бул Оразақ батырдьщ баласы Асқардын жана
алтыға шыққан ўақты болса керек. Әкесинин бир дизесин баса, ийегине қолын қойыи еркелеп отырған
Асқар:
- Аталар, усы ески даўды питистириўге мен барып қайтайын да... - деп айтып салады.
Еле «ойын баласы» деп жүрген Асқардын тосаттан айтқан бул гэпине ҳәм батыл шешимине бийлер
ҳайран қалысады. Солай да болса, «Ақыл жастан...» деген нақылды еслеген елат ағалары асқардын бул
ықласын. бул ойын дурыс көреди.
Бийлер олар ойластырған пнтимге «баланын барыў» мәселесин ортаға салса, Асқар сөзди онша созып
отырмастан:
- Маған бир түйе менен бир серке берсениз болды, арғы жағыньщ бир илажы болар, - деп, гәпти шорта кесипти.
Әкеси Оразақ батырдьщ балалығында шоқ болганлығын билетуғын бийлер Асқарда да «бир нәтийже
бар» екенлигин анлап. оньщ айтқан талабын қанаатландырыў илажын ислейди. Бала жол жүреринде
олар Асқардын жетегине бир түйе менен серкени услатып турып, «Исин онына басқай!» деп пэтия берип
қалады.
Асқар түйе менен серкени жетегине алып, айтылған мәнзилге де барады. Түйе менен серкени жетеклеген баланы көрген қоқсы елаттьщ ақсақаллары:
- Ей. балақай, жол болсын! - деп қарсы алады.
ч ,у ^ { / \
- Әлей болсын, аталар! - деп Асқар да сәлем береди.
- Қайдан келдин, қай жаққа жол алдьщ? - дейди бийлер.
- Мен сизлерге келдим, - дейди Асқар.
- Не шарўа еди? - деседи бийлер.
- Әкемнин бир тентек иниси бар еди, әкем екеўи атасынан
1ған ғалы-гилемди бөлисе алмай, нешше жылдан берли даўласып жүр. Ақыр-сонында сол даўды
1стириўге өзим белсенип шықтым, - деп
түсиник береди бала.
- Өйтип, сеннен өзге үлкенин жоқ па еди, а? - дейди биил<
- Бар! - деп, балақай түйени көрсетеди.
- «Үлкен» дегенде, биздей ийегинде са<
■ ып турмыз, - деиди ақсақаллар.
- Сақалы бары да бар, минекей! - деп серкени көрсетеди.
- Бай-бай, бала-аў, мына жаман не дейт._? - деп бийлер
! қарасады.
Сонда олардын ишиндеги жасүлкени:
- Айта бер, балам, шарўаады, - дейди де, Өаланьщ сөзине,
№яды.
Асқар аЙтады:
- Менин әкем өзинин туўған иниси менен бир гилемди нешше жылдан берли бвлисе алмай жүр. Олар
ортасынан кескенди қәлейди, мен узынасына кескенди дурыс көремен. Соны олар шеше алмай-ақ қойды,
соган сизлер не дейсиз? - деп сораўлы тигиледи.
Бийлер бир аўыздан:
- Оны ортасынан бөлгеннен сон ол кимгежетеди? Узынасына бөлген дурыс ғой! - деседи.
Асқар:
- Онда, сизлердин гәпиниз усы даўға кесим болды. Мен соны айтаман, - деп жүриўге руқсат сорайды.
Бийлер Асқарга пәтия берип, өз қатарларынан алық болып турған бул баланьщ ҳәдден тыс зийреклигине ырза болады.
Сол пайытта бийлердин биреўи:
- Мына баланьщ дийдилеп турғаны және биз даўласып жүрген Сырдьщ бойы болмасын тағы?! Мүмкин,
соны астарлап айтып турғаны шығар?! - дейди.
- Асқаржан, сешщ айтып турғаньщ «жер кийкилжини» емес пе...? - дейди бийлерднн биреўи.
- Аўа, сол еди, аталар! - деп жуўап береди Асқар.
Сонда ғана бийлер Асқардын сөзинин төркинине түсинип:
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- Ҳа. мына шөжик бизди анық бекиштирди. Үлкенлер үдделей алмаған исти бул балақай бежерди.
Астаўыпыралла!.. Астаўыпыралла! Бул торемиз анаў-мынаў емес, қақыйқый бала бий болып шықты, шынында да сөздин шынайы маманы екен, - деп Асқарға қайыл болады.
Олар Асқарды қайтадан шақырып алып, үстине шапан кийгизип, астына ат микдиреди ҳәм «Ендигидей былай сениц атыц «Маман, Маман, Маман болсын!» деп, үш мәрте тәкирарлап, ақ пәтинларын береди. Соннан баслап Оразақ батырдыц бул баласы «Маман» атанып, соцынан алты арыстын атақлы ҳәм
ардақлы бийи болған екен.
КӨККӨЗ БАТЫР ҲӘМ КӨКЖАЛ БАРАҚ
(Р-1299, N»183812)
Қазаяқлы Қараша палўанньщ туқымында Көккөз батыр деген өткен. Оньщ шын аты Манас екен. Арғы
ата-бабаларын «Көпуста» деп те атапты.
Көккоз батыр әўелде Хийўа ханынын найыбы болыпты. Найыптьщ хызмети - өз қарамағындағы
халықтьщ хабарын ханға билдирип турыў ҳәм салықтыц ўақтында жыйналыўын тәмийинлеў екен. Хан
найыпларыныц абырайы сарайдағылардан кем болмапты. Көккөз батырдьщ сусы басым болып, ханнан
ўәкиллик алған салықжыйнаўшыларды өзи басқарып, оларды бассындырмайды екен, басқаларға да пай
бермейди екен. Сарай ҳәмелдарлары да Көккөзден айбынатуғын болыпты. Олар ханлық ғәзийнесине
түсетуғын салықты өзлери қабыллап алганнан кейин, оннан жырып қалады екен. Бара-бара олардын араны ашыла баслайды. Баста аз-аздан алса, кейин ала алқымды мүдиў кенейтипти.
Гәзийнегетүсетуғынсалықмуғдары кемейгенненхандадагүманпайдаболады.Ал.сарайҳәмелдарлары
Көккөз батырдьщ хан алдына барып қойыўынан қорқып, астыртын ойласық қылады. Олар өзара келисип, биринен кейин бири Көккөзди ханға жаманлап бара берипти. Ҳәмме бирдей жайсыз хабар жеткизебергеннен соц хан Көккозден шын қәдиксирейди ҳәм барлық ҳәмелдарларды алдына шақырып алып,
олардын пикирин бирме-бир тьщлайды. Бир-бири менен тил бириктирген сарайдағылардын сөзи бир
жерден шығып, Көккөзге жаза соралады. Хан Көккөзди хызметинен алыўға буйрық береди ҳәм оны
жазалайтуғын болады.
\
сП^О
Бул ўақ Сырдын арғы жағындағы қарақалпақларды Барақ султан қайта-қдйта шаўып турған тус екен.
Жаўыз болғаны ушын журт оны «Кокжал Барақ» деп атапты. Көкжал Барақ қарақалпақты бир емес, бирнеше мәрте қатара шабады. Ол мьщ-мыцлап малды, он мьщлап жанды алдына салып айдап. Арқаға кетеди. Көкжал Барақ қарақалпақтьщ бир бөлегин өзине қосып алған Абылқайыр ханныцда ордасына топылыс жасап, оны да жазым қылады. Сол туста, Абылқайыр ханныц баласы Ералы султан Көккөздиц Хийўа
ханыныц найыбы ҳдм Елибай қарақалпақларыныц белли батыры екенин еситеди. Ералы султанныц ордасында да бирнеше қарақалпақ батырлары болып, Көккөздиц хабарын солардан билип турған екен ҳәм
оныц өз сорамына келиўиниц тилегинде екен. Ералы султан Қырда «хан» деп аталған.
Хийўа ханыныц сыртынан жаза буйырғанын өз тилеклеслерннен еситкен Көккөз бир түнде елди тик
аяққа турғызып, барлық малы-жаны менен Ералы султанныц журтына атланады. Кетеринде Елибай жерин туўысқаны Қара батырға тапсырады. Көккөздиц изине ергенлер көп болып. бир тайпа ел Сырдыц
арғы тәрепине отип кетеди. «Журт үстине журт келсе - ол да ханныц дәўлети, журт үстинен журт кетсе - ол да ханныц зәўмети» деп, өз журтына аз емес, бир тайпа елдиц Көккөз батырдыц басшылығында
келгенине Ералы султанныц кеўили шад болады. Елнбай журтшылығы Ералы султанныц журтын «Әли
ҳалмақ» дсп жақтырмаса да, оларға қосылган өя баўырласлары «Байсары балалары» барлығы ушын
қарым-қатнасты да үзгиси келмейди. Сол аралықта орда нйесиннц Бараққа қарсы урысажақлығын еситип, сырттағы қарақалпақ батырларыныц базылары олар менен биригеди. Оныц үстине Көккөз баслаған
бирпүтин қол тағы келеди. Сөйтип, Ералы хан қарамағында Арыс балаларыныц қарасы көбейеди.
Ералы хан Көккөзди исенимли билип, көп өтпеЙ оны өз ордасына нөкербасы етип қояды. Ханныц ордасын қорғаған Көккөз басшылығындағы қарақалпақ нөкерлери туқым-тебериги менен «төлецгит» аталып, төре аўладларыныц қасына жайласады.
Көккөзсарайдан кеткеинен кейин оныц айыбы жоқ екени белгили болып, Хийўа ханы оны алдыртқысы
келипти. Өзиниц исенген адамы болғаннан кейин ағайинлерин жиберип шақырттырады да. Бирақ, Көккөз
келгенлерди кери қайтарады. Ералы хан да өз батырын жибергиси келмейтуғынын мәлимлейди. Көккөз
күнде өз нөкерлери менен серик ойынын өткереди екен. Ералы хан Көккөздиц ер минезин ҳәм жәц майданында сыналған нағыз сәрдар екенлигин ацлап, оған әскер дүзиўди буйырады. Тез арада сайлы-сайлы жигитлерден эскер дүзиледи. Көккөздиц исине кеўили толған хан оны әскербасы етип жәриялайды.
Әскер ойыны өте береди.
Бир күни Ералы хан әскер ойынын корип, олардыц қан майданға түсиўге таяр екенин ацлайды. Ол
12
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Көккөзге әкеси Абылқайыр ханнын кегин қайтарыўушын Көкжал Бараққа қарсы атланысқа шығыў кереклигин айтады. Көкжал Барақбир қарақалпақты емес, Сыр бойындағы барлықаўыл-аймақты тоз-тоз еткен
екен. Ол Түркистандағы хожалар Көкжал Барақтын үстинен қүким шығарып қойганлығын да батырдын
есине салады. Көккөздин тилеги де Барақ султан менен жекпе-жекке түсиў екен. Көккөз өз әскеринин
урысқа таяр екенлигин билдиреди. Көккөз бенен онын нөкерлеринин де ойы бир жерден шығады. Көккөз
Қорасан бабанын әўлады Ер Сейитпенбет пенен дос екен. Ол урысқа атланарда хожалардьщ пәтиўасын
көрип. Ер Сейитпенбет пирден пәтия алады. «Я, Арыслан бап!», «Я, Қорасан баба!», «Я, Ақпышақ!» деп, пирлер менен ата уранды айтып шыққан батырлар урысқа атланады. Көккөздин қасына баласы Жумақай да
ереди.
Бир айға шамалас жүргеннен кейин булар Барақ султаннын қолы менен ушырасады. Бир-бирине хабар салғаннан кейин таярлығы бар еки тәрептин қолы да урысқа кирисип кетеди. Көкжал Барақтын
әскерлери көп екен. Әўелги гезде Барақтын күши басым көринсе де, «қаналастын, қарындастьщ қаны
ушын» деп шыққан батырлар урысқа пәтленип түседи, қарсыласларын састырады. Бирақ, Барақ султан
Арқаға қарай шегине отырып, қийле-тәсилди көбейтеди. Ойламаған жерден постырма қойып, Көккөз
қолын бираз шығынға ушыратады.
Ашық майданда урысып қалған Көккөз әскерлери тосын қүжимлерден албырайды. Онын үстине
Арқада қыс ерте түсип, жыллы жақтан барған жаўынгерлер буған шыдамай, өзлерин суўыққа алдырып
алады. Әскердин саны сепсий баслайды. Аўыр жараланған нөкерлерди Көк-көздин өзи изге қайтарады.
Урыс бирнеше айларға созылып кетеди. Көккөздин адамы азайып қалса да, қайтпай урыс сала береди.
Ақыры Көккөз батыр Көкжал Барақты женеди. Көкжал Барақ қарақалпақтын атышуўлы батырынын
қолынан усылай қаза табады.
Көккөз батыр қолы Көкжал Барақты женген гезде Ер Сейитпенбет пир қатты аўырып жатырған екен.
Ол жаны үзилерде Көккөздин күшинин басым екенин, оны әрўақ қоллап турганын, Жумақайдын да
урысқа түскенлигин қәм жақын арада олардьщ женис пенен оралатуғынлығын айтады. Ер Сейитпенбет
пир Қармақшыньщтусындағы Сәрбулақ деген жерге дәпин етиледи.
Ералы хан Көккөз батырдьщ женис пенен киятырғанын еситип. ақ түйелерди сойдыртып, уллы тойды баслап жибереди. Батырды сән-салтанат пенен күтип алады. Женис пенен оралған нөкерлердин
барлығына саўға береди. Той үстинде Көккөз батырға асықжилик услатады. Көккөздин ерлиги ушын оған
«Шақаман» деген атақты берип, хантамға сыйлайды. Көккөз батырурпағы енди қазаяқлыньщ қазтамғасы
менен қатар, төрелердин хантамғасын да еншилейди. Көккөз батырдьщ исми шежиреге «Шақаман» деп
киргизиледи қәм бул атақ журтшылық арасына кеқ жайыл! етеди.
/ /
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ҚАРАҚАЛПАҚЛАР ШЕЖИРЕСИ
(Р-1255, №183198)
1526-жыллар шамасында қарақалпақ халқы Едилден көшип келген дәўирде Түркистанды
тыр хан деген басқарады екен. Бул жерге бурынырақ көшип келген қолдаўлы Ҳажыгелди деген адам өзиниқ иазыйлети, ҳүсни менен ханға жаранын, ўәзир болады, патшадан ҳәм билими
көп болады. Сол ўақытлары ханлықтьщ бул бөлиминен бажы пулы көп келеди. Ҳажыгелдиниц
себебинен қарақалпақ халқы қоныс таўып, мал бағып, егин егип, ҳәр жақтан көшип келип орналаса береди. Енди Жийдели-Байсын жағына Қошқар аталық болады. Миянкөл жағына Асан
аталық болады. Бул еки адам қолдаўлыдан шыққан. Енди Қорығы Жупар, Сәрсебиз жағына
қарамойыннан Ерназар деген адам тоқсаба әмелин алады.
Күнлерден бир күн шуғыллардьщ сөзи менен Қошқар аталық Батыр ханға жаманлы болып,
Хийўа ханына қашып келеди. Қошқар аталықтьщ еки баласы бар екен. Ораз ҳәм Әлий балғалы
деген бул балалар Хорезмге, Хийўа қаласына көнликпейди. Атасын тыцламай, Түркистанға
қайтып келип, көп ағайиннин ишинде мәс болып жүре береди. Еки баланьщ келгенин Батыр
хан еснтип, оларға дөҳмет жасап, өлтирмекши болады. «Мениц ғәзийнеме кирип, көп ақшамды
алды» деп, қазы-кәланньщ алдына алып келеди. Сонда қарақалпақжигитлери бул еки баланьщ
дайысы, шериўши урыўынан Төбет батырға хабар береди. Ол қасына Тайлақ батырды ҳәм басқа
да жигитлерди жыйнап, Батыр ханныц алдына келеди. Сонда батыр Төбет ханға:
- Бул еки бала урлық етип, қазнаға түспейди. Оларды маған бериқ, - дейди.
Батырхан оған:
- Қарақалпағьщды ақлама! Жөниқизге жүре бериқ! - депти.
Сонда Төбет батыр еки балаға полаттан исленген бир бизди берип:
- Бизди нанға «я, Алла» деп бас! Ҳақ болсақ. биз нанға кирмейди. Егер қара болсақ, биз нанға
1ылады, - дейди.
Соцханға қарап:
- Мен балаларға полат биз бенен бир нан бердим. Олар бизди нанға шаншады. Егер олар ҳақ
болса, биз нанға кирмейди, қара болса, биз нанға шаншылады. Биздиқушы нанға кирмей, ушы
екиге айрылса, онда сениц бизге жаў болғаньщ. Қалғанын ертеқ азанда сөйлесемиз, - дейди де,
глерин ертип шығып кетеди.
Батыр хан өзинин қазысын шақырып алып оған:
- Мени Төбет батырдьщ жигитлери өлтирсе, шабылған басымды алып орнына қойсац, мен
қайтадан тирилемен. Егер олар мениц басым менен геўдемниц арасынан ийт өткерсе, онда
мениц биротала өлгеним, - дейди.
/
____
Батыр ханныц бул гәпин Төбет батырдыц жансызлары еситип, оған жеткерип барады.
Ертецине азанда ҳәмме жыйналып, қазыныц алдына келеди. Усы жерде Ораз балғалы полат
бизди ҳәммениц алдында «Я, Алла» деп нанға шанышады. Биздиц ушы екиге айрылады. Төбет
батырашыўы келип, қәҳәр менен қылышын алып, Батыр ханныц басын шаўып таслайды. Оныц
жигитлери Батыр ханныц геўдеси менен басыныц арасынан ийт өткереди. Солай етип.Төбет батыр екижийенин өлимнен сақлап қалады. Енди қарақалпақхалқыныцТүркистаннан көшиўине
себеп болды. Бул Батыр хан деген ҳаслы төре, Сацқай әўлийе дегеннен еди. Сацқайдыц ақлығы
Еримбет хожа Тахтакөпирде жасаған.

Енди БатырханныцорнынаӘмирпатшасы келип.Тәўке ханды хансайлап кетеди.Сол мәҳәлде
көшип келген қарақалпақ халқыныц айланшық етип отырған саны бир мыцға толады. Есап
жүзинен енди Әмирден хабар келеди: «Бир адамыцды хан көтер» деген. Енди төре табылмайды.
Қарақалпақ жигитлери ханныц алдына барып ойласып, бир баласын сорап алып, қарақалпаққа
хан көтереди ҳәм Әмир менен келисип, азмаз ўақыт парахат табады.
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Тәўке қарақалпақ халқына салықты көп салып, халықты ашлыққа гириптар етеди. Сонда
қарақалпақ батыры Төбет батыр бас болып Тәўке ханныц алдына келеди ҳәм халықтық арызмуқын айтады. Сонда Тәўке хан оларға:
- Ҳәй, жигитлер! Кимсиз? Атларьщыз ким? - дейди.
- Атым Төбет. Қасымдағылар мениқ қосшыларым, - деп жуўап береди.
- Атац саған ийттин атын қойған екен, болмаса халқьща хан болғандай адам екенсеқ. - деп,
олардьщ арзына қулақ салмайды.
Халықтан салық ақшаны көп жыйнап, Тәўке ханньщ баласы салықты түйеге артып кетейин
деп атырғанда қарақалпақжигитлери оған:
- Бунда ғәрип-қәсер, жетим-жесирлер бар. Усылардьщ пайын берип кетиқ. -деседи.
Бирақ Тәўке ханньщ баласы олардық сөзине қулақ аспай, сөз алысып, олар ханньщ баласын
өлтирип қояды. Бул хабарды Тәўке хан еситип қапа болып, Қоқан ханы Музаппар менен бирлесип, өш алыў ушын қарақалпақты қатты қыса баслайды. Сонда халықтьщ аўзындағы:
Әўеле бул қалаға ҳажы келди,
Хан өлген сон қай журттан бажы келди,
Ийт атлы шәҳәринди алар деген,
Баяғы Тәўке ханньщ сөзи келди, деген сөз нақыл болып, қарақалпақтьщ Түркистаннан көшиўине себеп болады.
Қоқан ханы қарақалпақтаи қыз соратып, адам жибереди. Жигитлер ойласады. Сонда Асан
аталық:
- Ерназар тоқсабаны ертип өзим бараман. Дәлилин өзим айтаман, - деп, жигитлерден жуўап
алып Қоқанға кетеди. Барып Қоқан ханына:
- Сизин қыз сорағаньщыз қалай? Бул ҳешқандай мәэҳәбте болмаған сөз. Биз сизин
пухаранызбыз. Өз қызьщызды сорағаньщыз айып, - депти.
Хан Асанды көндиремен деп, оны көп урдырып, қыйнайды. Асан «қыз берилмейди» деп, бир
сөзинен таймайды. Қоқан ханы Асанды дарға астырып өлтиртеди. Ал Ерназар жазымын таўып
қашып, «Елдеги батырлар менен келип, гелленди алмасам, енемнен туўмай кетейин» деп, нешше күн жол жүрип елге келеди. Тортай батыр, Хожаназар, Қосназар, қытайдан Асан барақ, Төбет,
Тайлақбасболып көпжигитбирлесип.Қоқанғатопылысжасаған.ОларҚоқанханы Музаппардьщ
геллесин алады, бирақхалқына тиймейди, бала-шағаны жылатпайды.
Енди қарақалпақхалқы Қоқан қорығы.Жупар Сәрсебиз, Миянкөл.Түркистан, Нуратаға дейин
тарайды. Енди Ерназар тоқсаба Жийдели-Байсында тоқсаба әмелин алып турғанда шуғыллар
оны Әмир-Темирге жаманлап, Әмир Ерназарды тоқсаба әмелинен айырады. Сонда гүлли қоцыр
жигитлери буган көнбей, Бухардьщ Шәлеке деген базарын талайды. Бул хабарды Әмир еситип, араға адам түсип, Ерназарға тоқсаба әмелин қайтып берип, жарасық болады. Сонда бизиц
қарияларымыздьщ толғаўы:
Әмир Ерназарды тоқсаба қылды,
Көрмей-билмей Әмир еки сөйледи,
Шуғылға инанып шығарып қойды,
Тоқсаба әмелди қайтарып берди,
/
Бул иске көнбеген халықтан айрылдым,
Гүлли қарақалпақболып топланды,
Ўақты сәҳәр Нақышбентте жыйналды,
Бул иске көнбеген халықтан айрылдым.
«* *
Енди бул мәҳәлде ғалаўыт болып, мал қуўыспа көп болады. Бир жағы қазақ, бир жағы
тәжиклер келип, қарақалпақтьщ малын қуўып кетеди. Сонда кенегес-мацғыттан көп адамлар
барып, малды қайтарып алып қайтады.
Жоқарыдағы себеплер менен Түркистанда урыс болып, енди қарақалпақхалқы күн көриўге
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илажы қалмай, Сырдәрьядан өтип, малларын айдап көше-көш болып, Жацадәрьяға келип
түседи. Бул 1596-жыллар шамасында. Келсе, бул жер қазақжери екен. Қазақ жигитлери оларға
«көш!» деп күн бермейди. Сонда Нуртай батыр қазақтьщ Нурбай деген бийи менен тамыр болып, гүлли қоцырды ец бир отлы, жақсы жерден қонысландырды ҳәм қазақ жигитлери менен
жақсы дослықта күн кеширеди.
Қытай халқы тентек, оты жоқ жерде отырып, күн көре алмай, қазақтан барымтаны көп
қуўысып, жәнжел көп болады. Қоцыр халқы парахат отырады ҳәм халық көп қорығып, үш жыл
шамасында өмир кеширеди.
Олар Хорезмге мал сатып, базарын көрип, жериниц жақсы екенин билди. Сол ўақта Қыпшақтан басқа базар жоқ. Енди қытай халқы қоцыраттыц бул мәслигин ҳәм байып баратырғанын
көрип күнлеп, қоцыр халқына көп жаманлық ислейди. Сонда Нурбайдыц бир инисин қытай жигитлери өлтирип, Қоцыраттыц аўылыныц ишине әкелип таслап кетеди ҳәм қазақларға хабар
береди. Қазақлар өлген адамды таба алмай жүргенде, олар бирге излескен болыи таўып береди.
Енди қазақ халқы жаў болып, өлимтигин Нуртай батырга апарып таслайды. Енди гүлли
қоцыр болып қазақларға қун төлейди. Ҳәр үйге бир тилладан келип, қалганына қазақлар мал
айдап кетеди. Кейинен қазақлар Қызылордадан уйымласып атырған әскерин алып келип, гүлли
қоцыр менен урыс болып, еки жақтан көп адам қаза табады. Қожаназар, Қосназар батырлар
өлип, қоцырдыц дәўлети қайтады. Нуртай усы еки батырдыц өлгенине иши жанып, ол да өледи.
Усы үш батыр Ақийек деген таўдағы Нуртай әўлийеси деген жерде жатыр.
Енди қоцыр халқы оларды қазақ пенен жаў қылып, халықты бүлдирген қытай жигитлерине
өкпелеп, Хорезмге қарай кете берсин, ендиги сөзди қытайдан еситиц.
Сол ўақытлары қытайдыц Барақбатыры өледи. Буны еситкен қазақтыц Сарыбай батыры жигитлерине:
- Барақ өлипти. Иниси Асан жақсы болса, барып пәтия етип қайтайық. Асан жаман болса, олжа
қылып, шаўып қайтайық, - депти. Олар көп адамы менен Асанныцжуртына келипти. Асан оларды жақсы қарсы алын, аттан түсирип, бир отаўға киргизип, малдыц жақсысын сойдырып, бир
ақшам мийман етеди. Азанда олардыц үстине барып сөйлеседи. Мийманларға және гөш тарттырады. Сонда Сарыбай ойлап отырып: «буған бир ис қылайын, сынап көрейин» деп, Асанныц
аўзына бармағы менен суйқап жибереди. Сонда Асан қолында гөш туўрап отырған пышағы менен Сарыбайдыц санын түйреп алып отыра береди. Сонда Сарыбай:
- Ҳәй, Асан! Бул не қылған исиц? - дейди.
- Сенин кол найзацнан калай? - дейди оған Асан.

жоқ баланыц қолынан ҳеш нәрсе келМ С 1 .„..,

п . . . п ...

Асан Сарыбайдыц қыздан туўылып, оц жақта қалғанын билетуғын еди.
Асанныц бул сөзине ашыўланған Сарыбай елине қайтып, бир мыц әскержыйнап келип, гүлли
қытайды қамап жата береди. Далаға адам шығармайды. Сонда Асан:
- Қоцырдан айрылып қалғанымыздыц сазасын тартып атырмыз. Бүгин ақшам еки қазақты
бастырып өтип, қоцыратлыларға, Айдосқа хабар бермесециз, бәримиз өлемиз, - дейди.
Сонда шаққан еки жигит атланып, түн ишинде уйқылап жатқан қазақтыц қарнынан басып.
қазанын төгип, қашып кетеди. Сонда қазақларға «Енди кешеги кеткен Айдос келсе, ҳәммемизди
қырып кетеди. Оннан да қашыўымыз керек» деген ғалаўыт түсип, бәри қашып кетеди. Азанда
келип қараса, бир адам жоқ.
Сонда Асан айтады:
- Қоцырдан айрылып қалғанымыз жарамас. Күнимизге қоцыр батырлары жарар, - дейди.
Сонда қытай халқы жолларда жаман арбаларды қалдырып, «көше-көштен әрман қалмады,
енди жақсы, көшпестей мәкан, жақсы басшы таўып, ел парахатшылық болса» деп, ец баслы
муцын айтып, жол жүрип, бир күнлери Дәўқарабастан асып түседи. Енди бул жерге келсе, бул
Дәўқара Хийўа ханлығына қарайды екен. Сонда олар келген елде «Қарақалпақ халқы көшип ки-
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ятыр, адам жейтуғын бәле қусайды» деп, Қылыш бий деген адамы қала салган ҳәм усы Қорғанша
деген қараўылханаға көп адамды бекитип қойған. Хийўаға, Қара мәтерге «Жолда бир қала бар.
Сол жерге қарақалпақ халқы келип, малларын айдап жибере берген. Бурын орнығып отырған
халқына бүлгиншилик түсип, көп ғалаўыт болып, отырықшы халықлар қублаға қарай көше баслады» деген хабар жетеди, Хийўа ханы әскер жиберип, ортада азмаз урыс болып, әскерлер ирибаслы адамларды тутып алып кетеди. Хийўаға апарып, ақ үйли етип қоя береди. Сол заманда
Байрамалы-Тәжен менен Хийўа жаў еди. Тайлақ батырды Тәженге елши етип жибереди, себеби
бурын барған елшиниқ қулақ-мурнын кесип, шунтыйтып жиберген екен. Сонда қарақалпақлар
Тайлаққа:
- Тайлағым, қашан келесеқ? - дейди.
- Қудайтаала жүрим берсе, Тайлағьщ атан болғанда келеди, - дейди.
Енди 'Гайлақ Байрамалыға аман-есен барады. Барып, Хийўаньщ ханыньщ өтинишин, халқыныц муқын айтады. «Урыс болмасын, балаларымыз жыламасын деп келдим» дейди.
Тайлақ Байрамалы-Тәженнин қызылбас ханы менен урыспақшы болып, әскер жыйнаған
мәҳәлине тап келеди. Байрамалы-Тәжен Тайлаққа:
- Усы урысқа сен менин менен жүр. Соннан аман-есен келсек, жумысынды питкерип жиберемен, - дейди.
Тайлақонын бул шәртин қабыл етип, Байрамалыньщ әскерлери менен Қызылбас патшалығыньщ урысына барады. Урыста еки патшалықтьщ әскерлери еки тәрепте сап тартып турады. Ортаға еки тәрептин палўанлары күш сынасыў ушын шығарылады. Усы гүресте Байрамалы жигитлеринин басы кесилип, тек геўдеси алып келине береди. Сонда арадан биреў гүреске
қарақалпақтын елшиси Тайлақты жибериўди усыныс етеди. Сонда Байрамалы ханы Тайлаққа:
- Ҳәй, Тайлақ енди сен бармасан, биз көп батырдан жуда болдық - дейди.
- Хоп болады, - дейди Тайлақ ҳәм атланып ортаға шығады. Қызылбастан бир палўан ортаға
шыгады. Палўан Тайлақты айланшықлап көп жүреди.
- Батыр болсақ жекпе-жеке шық! - деп бақырады.
Тайлақ жаў палўаныньщ қайымын таўып. «я, Алла» деп көкирегине найза урып, аттан бир
аўдарып алды. Кейин оньщ басын алып, аты менен қоса әкелип береди. Бул батыр қызылбаслардьщ ен күшли бас батыры еди. Енди басқа батырлары Тайлақтан қорқып қалғаны ушын,
оларды гелле қылыў қыйын болмайды. Ол ҳәр күни бес-алты гелле ала береди.
Енди еки ханньщ арасына елши түсип, арада питим болады. Сөйтип аман-есен келип, көп күн
жатып дем алып, бир күни Байрамалы ханына барып жумысын айтады. Сонда Байрамалы хан
питим хат берип, ат-тон сарпай менен Хийўаға қайтарады. Енди нешше күн жол жүрип, аманесен Хийўа ханына келип питим хатты береди ҳәм сөзин баян етеди. Тайлақ бабаныц себебинен гүлли гүнакар болып, ақ үйли болғанлар аман-есен елге келип, парахат жасайды. Енди
қарақалпақ Түркистаннан көшип кеткен соқ Түркистанға ҳәм Қоқанға Болымша ханды ӘмирТемир рухсат етип сайлап қояды.
Сол ўақытлары Хийўа ханлығы менен Қоқан ханлығы арасында ғалаўыт ҳәм келиспеўшилик
көп болады. Бул ўақытларда Хийўада Аллақул ханнындәўири екен. Қарақалпақта Ерназар кенегес аталық екен. Сонда Хиўа ханы Ерназарды шақырып алып, он еки түйеге жүкленген базарлық
пенен елши етип Қоқан ханына жибереди.
Ерназар аталық бир неше адамлар менен жол жүрип, Қоқанға келип түседи, Қоқан ханында
мийман болады. Қоқан ханына жумысын айтып, урыс-қағыс болмаў жағын, жарасық жағын көп
өтинеди ҳәм он еки түйе базарлығын береди.
Сонда Қоқан ханы Ерназардан:
- Сен кимсеқ? Ата-бабақ ким? Олар қандай адамлар болған? - деп сорайды.
Сонда Ерназар айтады:
- Ҳаслымыз - қарақалпақ, кенегес урыўынан боламыз, Едилден, Түркистаннан көшип келип,
Хорезмге орналасқан халықпыз, - дейди.
Сонда Қоқан ханы оннан:
- Сизлерде Ережеп деген бала бар ма? - деп сорайды.
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Ерназар:
- Ережеп тентек деген он сегиз жасар бала бар, - деп жуўап береди.
Сонда Қоқан ханы:
- Бәрекелла, Кенжембай шүйгейдиқ әўладынан басқа адам қурыды ма елшиликке? Ҳәй, Ерназар, сен он еки түйецди алып қайта бер! Сениц бабақ бизиқ бабамыз Едиге төрени жалғыз
баласын Нуратдин менен ҳәм Тоқтамыс хан менен жаў қылып, елди бүлдирип, қарақалпақты
қоныстан қозғап, елди бүлдирди. Сен де бизиқ басымызға жетерсеқ. - деп. Ерназар кенегести
қуўып жибереди.
Енди Ерназар көп күн жол жүрип Хиўаға келип, Аллақул ханға сәлемге барып:
- Жумыс питпеди, - дейди.
Сонда Аллақул хан айтады:
- Арацызда басқа гәп болды ма?
Ерназар айтады:
- Хан Ережеп тентекти сорады, - дейди.
Сонда хан:
- Ережеп тентектиц бабасы Артық заманында Қоқанға хан болып, оларға жақсылық қылған
жери бар еди. Енди Ережеп тентекти жиберейин, - деп, адам жиберип шақырып алып, Ережепке:
- Ҳәй, Ережеп, Қоқанға елшиликке барып қайт, уғлым, - дейди.
Ережеп «Хоп болады» деп орнынан турып-отырады. Сөйтип, қасына қосшыларын ертип, он
еки түйе базарлық пенен жөнеп кетеди.
Бир неше күн жол жүрип, Қоқан ханына барып жетип, мийман болып жата береди.
Бир күни Қоқан ханына сәлемге барады. Қоқан ханы оннан:
- Кимсец. ата-бабан ким? - деп сорайды.
Ережеп айтады:
V - ' " -Д
- Ҳаслым - қарақалпақ, атым - Ережеп, атам Қолшы, оныц аталары - Күнбақсери, Артықсери,
- дейди.
Ч Д
Сонда хан орнынан ушып турып, Ережеп пенен қайтадан қушақлап көрисип отырып:
- Бабац Артық сери шамалы хан болып турған ўағында бизиц туқымымызға көп жақсылық
еткен, - дейди. - Сениц бабацныц жақсылығы ҳәм кәраматы себепли, - деп, қолына келисим хат
берип, бурынғы он еки түйеге тағы он еки түйе қосып, жигирма төрт түйе етип береди.
Ережеп бала нешше күн жол жүрип, мәслик пенен Хийўаға қайтып келди. Келип Аллақул
ханға сәлем береди. Питим хатын ҳәм жигирма төрт түйе жүкти алдына қояды.
Сонда Аллақул хан жүдә мәс болып, балаға жақсы жайдан жай берип, күте береди. Ережеп бала бир неше күн жатып дем алып болып, ханнан рухсат сорап барады. Сонда хан айтады:
- Енди қайтасыз ба? Жақсылап дем алдыцыз ба?- дейди.
Ережеп бала:
- Бизлер аўылдан кеткенимизге көп күн болды.ханымыз. Қайтсақжақсы болар еди.
Сонда хан оған:
- Сизди ўәзир етип тайынласам, қалай көресиз? - дейди.
Сонда бала оған:
- Бул шәҳәрицизде хан болғанымнан, Әлийдиц майданында шамалға қарап отырғаным
жақсы, - дейди.
Сонда Аллақул хан Ережепке «Ағабаба» деген әмел береди. Бир шоры ҳәм ат-тон, сарпай берип, елге қайтарады. Енди бала аман-есен елге қуўысады.
*•*
Ҳикаят енди Хийўа ханлығы менен Мары ханлығыныц урыс баслаўы ҳәм журтган әскер ала
баслаўы ҳаққында болады.
Хийўа ханы қарақалпа»сгағы бий-аталықларды шақырып алып, еки атлық әскер сорайды.
Сонда бийлердиц оданбасысы Турым бий бас болып ханға келип арзын айтады:
- Ҳәй, тақсыр ханымыз, бизиц халқымыз тазадан қонысланған халық. Оныц үстине, олар аш,
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үстинде үйи жоқ, жутатуғын жутымы жоқ. Еки атлық әскер - бир мыц адам болады. Оларға аттон, жарақ ҳәм азық керек. Бир атлық, яғный бес жүз адам болса, соны дүзеп таўып берейик, дегенде қарақалпақбийлери ханныц алдынан қуўылып шығады.
Енди бийлер бир адамды Ережеп бабаға жибереди. Баба жуўықарада келе қоймайды. Бийлер
буған көп қысылады. Буньщ үстине, ҳәр күни ханнан жасаўыл келип:
- Ҳәй, қарақалпақ бийлери, неттициз? - деп қоймайды.
Бир күни Турым бий далада турып: «Ўақ, мениц бир жар соғарым бар еди, келмеди» дегенин
Хиўа ханы еситип:
- Шул Турым қарақалпағын өлтирмесен, қарақалнақ халқы адам бере ме? - депти.
Және бир күн өтип, Ережеп баба келеди. Бабаны бийлер аттан көтерип түсирип, жайға киргизип, болған аўҳалды айтады.
Сонда баба бийлерге:
- Азанда ханға барайық. Барғанда бир жағымда Турым бий менен Айдос, бир жағымда
Қабылжан ҳәм басқа қарақалпақтағы көп бийлер кейнимде толып турса, сол Хийўа ханықды
қаўша сатып жүрген сарт қурлы көрмеймен, - дейди.
Сонда бийлер:
- Берекет тап, баба, - деп, ертецине азанда ханньщ дәстине гүўлеп кирип барады. Хан турып,
Ережеп бабаға қапталынан орын берди. Баба ханға халықтьщ мунын, аш екенин айтады ҳәм бир
атлық адам бере алатуғынын билдиреди. Сонда хан оньщ гәпин еки қыла алмай, бирақ сол бир
атлықадам менен оньщ өзиницурысқа барып келетуғынын айтады.
Сонда баба:
- Хоп болады, - деп орнынан турып, - халық ушын душпан менен урысып өлген адамнын
әрманы жоқ, - дейди.
Сонда хан айтады:
- Бир атлық адамьщды алып кел! Халқьщ аш болса, өзим газнадан ат-тон, жарақ, азық беремен, - дейди.
Бийлер «әжеп» деп тарқасады. Енди олар қайтып келип, ойласық қурады. Бий баба:
- Енди биздеги ен жақсы бир батырды ҳәм ҳәр урыўдан жигитлерди жыйнап алып, бес жүз
жигитке өзим бас болып барсақ, қуда қәлесе, Хорезмге келетуғын жаўдьщ инине суўды қуямыз,
-дейди.
Енди қарақалпақ батырлары жыйналып. Хнйўаға барып ханнан жаў-жарақалып, Ережеп баба
әскербасы болып, Хорезм әскерине қосылып сапар шегип, жолдьщ жәбирин шегип, бир неше
күнде патшалық дабдебе менен Марыға жетеди. Бир неше күн жатып, атларға, адамларға дем
берип, арадағы елшилер сөйлесип, еки тәрептен патшалық әскерлер сап тартып, туў көтерип
турылады.
Ол ўағындағы тәртип: еки тәрептен жекпе-жекке батыр палўанлар шығады екен. Сол шәрт
пенен еки тәрептен палўанлар шыға баслайды. Хийўаньщ бир неше палўаны ортаға шығыи, геллеси душпанға кетип, геўдеси мында келеди. Олардьщ ҳәр бир күни усындай жағдайда өте береди.
Бир күни Мары жағы зор келип, бирден бас салып, буяқтағы Хийўа адамларын қамап алады.
Халық ортада қалып, пышық басқысы болып, Хийўа әскери алды-алдына қарамай қашып кетип, Аллақул ханныцтуўы жығылып, хан душианнын астында қалды. Байрамалыдағы батырлар
ханньщ басын кесип алмақшы болды.
Сонда Ережеп баба аттан түсип, ханды астына басып турады. Душпан ҳәр түрли жарақ пенен
оны урады, лекин жарақ кәр етпейди, бирақ мацлайынан қылыш шаўып, қан ағып тура береди. Енди буны қарақалпақ батырлары көрип, бирден ат қойыўды ойласыпты. Олар: «Хан өлсе,
атасыныц гөрине болсын. Ережеп бабаны өлтиртип елге қайтқанымыздан гөре, өлгенимиз
жақсырақ» деп, жаўға бирден ат қойыпты. Бирин шаншыпты, бирин қылышлапты. Көп душпан
ерлерге зорлық етип, ортаға киргизбей турады. Сонда Амангелди, Лйдос баба, Төбет, Тайлақ,
Көпек батыр ҳәм Асан, Барақлар бас болып, көп адамларды қырып, ортаға басып киреди.
Марылы батырлар буны көрип, алды-алдына қарамай қаша баслайды. Батырлар барып
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көрсе, туу жығылған, Аллақул ханды бабаньщ астына басып турғанын көрип, батырлар орнынантурғызып, атларына мингизии алын, майданға шығады. Кейин буларды әкелип шатырға
усирип, гүлли қарақалпақ батырлары ҳәм Хорезмнен келген батырлардьщ тирилери жыйылып, қашқан жаўды Марыға тығып, қаланы қамайды. Сонда қала халқы сасық қамал болып,
араға адамлар түсип, елшилер келип, жарасық болады. Мары халқы бағынып, жизия төлейди
*әм ҳешкимге тиймеўге келисим жазысады. Көп күнде олар Хиўаға қайтып келип, аз ўақ дем
алып, Ережеп баба Аллақул ханнан жуўап алып, елге қайтады. Бай бабасыньщ кәраматы ҳәм
йы менен қарақалпақхалқы көп ўақлар парахатта болады.
• » *

Енди ҳикаят он үш баланьщ Хийўада өлгени ҳаққында.
Майқы бийдиқ үлкен баласы Жайылған бай, оньщ баласы Нағадай бий, Нағадайдьщ үлкен
инен бир бала болады. Атын Қарабек қояды. Буннан еки бала туўады - Айдар, Әлибек деген.
ўлы қостамғалыньщ бабасы сол заманда нағадай Илбарыс ханньщ қызын алады. Буннан
бирбала туўады. Ханныц қызы туўғаны ушын атын Төребек қояды. Төребектен еки бала болады - бири Досан, бири Байман. Еки бала еншилес болыи, малларына туғыр тамға салып қоя береди. Енди Досаннан он жети бала өсип, кәмалға келеди. Байманнан алты бала ер жетеди ҳәм түп
бабасы Майқыньщ патшалық дәскасы да сонда қалады. Алтыннан туғыры бар екен, сол туғыр
гамға болады. Досан менен Байман еншилес болған малларына туғыр тамғалар салған, өнипөсип.бир-биринен айрылғанда:
Туғыртамғалы халқым, сеннен айрылдым,
Байман темиршиден туғды алты уғыл,
Бирленшисин сорсақ, аты Арзықул,
Екиншиси ақ балғалы шөмишлиси шул,
Тоқмухаммед қараталшы түркмен бул,
Шул алты ғардаштан және айрылдым, деп айтқан толғаўын ғаррылар еле айтысады.
Енди Досанньщ он үш баласы ер жетип кәмалга келгенде Хорезмге көшип келген дәўирлер
екен. Сол мәҳәлде заман патырат болып, қоқыр халқын ҳәм Досан. Байман болғанын күнлеп,
Хиўа ханына жаманлаўшылар болған екен. Олар «Ҳәр ўақта бәле Досанньщ он үш баласынан
келеди» деп ханға гәп жеткереди екен.
Енди Досанньщ он үш баласы қыдырып, асыўдан өтип Гөне Үргенишке келип, Шайқы Нажматдииди ҳәм хожа Шайқы Шәриф бабаны зиярат етеди. Ибн Саҳибты көреди. Соқ олар ҳәзирети
Палўан атаны да зиярат етеди.
Сол ўақта Хийўа бир көше екен. Қунқар деген ханы бар екен. Сонда бул он үш баланы дем
алып атырған жеринде урып өлтиреди ҳәм барлық ат-тонларын талап кетеди.
Бир неше күннен соц қарақалпаққа хабар түседи. Баяғы он үш жигиттиқ он үш отаўына қара
байланады. Ҳаяллары басына, жигитлери мойнына қара орамал байлайды. Бир жылға дейин
азалайды. Бурынғы ўақта жас жигит өлсе, бир жыл азалайды екен.
Күнлерден бир күни бир үйде үлкен ас болады. Бул асқа басшылықетип отырған қолдаўлыдан
Ташбай деген жасүлкен адам екен. Қытайдан бир молла қуран оқып отыр екен. Сол мәҳәлинде
есиктен сегиз жасар бир бала кирип келеди, оньщ мойнына қара орамал байланған екен. Сонда
молла оған:
- Кел, қара мойын бала, - дейди.
Буны Ташбай еситип:
.. /
- Мениц мойныма қара салған, көқлиме жара салған қудаймекен десем, қызынды урайын,
қытай екен. Ўақ, молла, терис оқы, - деп қышқырғанда, Байман темир дүканында зат соғып атыр
екен. Ол балғасын алып жуўырып келип, молланьщ басына урып жибереди. Молла жан тәслим
егеди.
Енди бул хабарды еситип, қытай халқы келип, улкен даў болады. Байманды қашырып жасырып қояды. Көи ўақ даў болып, араға ҳәр түрли жақсы адамлар түсип, гүлли қоқыр болып қун
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төлейди. Үйге бир шайыдан жетпейди. Сол «Қарамойын» деген атақ ҳәм урыў соннан қалды.
«Балғалы батыр киятыр», «Балғалы мырзаға киятыр» деген сөз бенен балғалы атағы ҳәм урыў
аты соннан қалады.
*••
Сол Хийўада өлген он үш баланыц қанын алыў ушын гүлли қоцырдан бир мық адам болып
атланып, қыста муз үстинен Әмиўден өтип, Хийўаны қамап, ханы Қунқарды, Рустем инақты
өлтиреди. Палўан атаға барса, Гөне Үргенишке қашып барып Шайхы Нажматдин Қубрага
тыгылып қалған екен. Буны өлтириўушын куўып барады. Сонда Нажматдин Қубражигитлердиц
алдынан шығып:
- Ҳәй, балларым, ашыўьщызды маған бериц, - деп сорайды.
Жигитлер:
- Бизиц он үш балаиыц өлиўи Палўан атадан болды. Пирим, оны бизге берициз. Биз оны
өтирмегенше, көцлимиз питпейди, - дейди.
Сонда баба оларға:
- Ботаны паналаған шымшық та тири қалады. Ашыўыцызды маған берсециз, ҳаққыцызға
дуўа етейин. Туқымыцыз көп болғай, алдыцызға адам шықпағай, - деп дуўа етеди.
Жигитлер оныц дуўасын алып, Палўан атаны таслап, Хиўаға келди. Енди Досым бий деген қала салып, Әмир ханлығынан рухсат алып ҳәм Гөнедеги Қаразымшасына келип, гүлли
қарақалпақтан бир неше хожалықтан адам көшип келип, дәрьяныц қубласында он еки жыл шамасында қарақалпақлар мәкан дүзетеди.
•••
Турым - қолдаўлылардан. Оныц ец кейни Қоразбек болыс. Турымныц ўағында Хийўадан
Сәрен мәҳрем деген Көкдәрьяныц бойына қала салады. Сонда тецизден кемелер келип, Көктен
Сәрен қалаға шығып турады екен. Қарақалпақтан қанша адамларды аталықлар әкелип, қаланы
сала баслайды. Сәрен көп зулым болады. Бул зулымлықТурымға жақпайды. Турымды Сәрен уш
ирет шақырады, сонда ғана келеди. Келип, Сәренге сәлем береди. Ол сәлемин алмай:
- Х,әй, Турым қарақалпақ, шақырғанда неге келмедиц. қызыцды урайын, өгиз қоцырат?! дейди.
СондаТурымашыўланып.Сәренницаўзынажудырықпененурыпжиберди.Сәренницекитиси
сынып, аўзы қара қан болды. Сәрен Хийўага барып, ўақыяны ханға баян етеди: «Қарақалпақтыц
Турым өгизи еки тисимди урып сындырды» деп ханға мақуллатады.
Буннан кейин Турым бий де атланып барып, ханға сәлем берип, арзын айтады. Сонда хан Турым бийге:
- Ҳәй Турым, бул неткениц? Өлетуғыныцнан хабарыц бар ма? - дейди.
Сонда Турым ханға:
- Ханым, сен - үлкен қыят-қоцырат, мен - кишкене қолдаўлы-қоцырат. Мынаў Сәрен мәҳрем
бизлерге күйеў бола тура, қоцырдыц қызын боқлады. Соған ашыўым келип, «билек бизден, күш
сизден» деп урғаным ырас. Тақсыр ханымыз, енди не қылсацыз, ықтияр өзицизде, - деп тура
береди.
Сонда хан:
- Ондай жарамсыз исти бизиц хызметкеримизге екинши етпециз, - деп, оны қайтарып жиберди.
Турым бәледен қутылып, Хийўаныц қаласын аралап баратырса, жәллатлар бир түркменниц
баласын сүйреп, дарға асыў ушын үш ағашқа алып баратыр екен. Сонда түркмен баласы:
- Ҳәй. Турым аға, мен наҳақтан өлдим ғой, - деп бақырады.
Жәлләтлар баланы урып айдап кете берди. Баланыц жылаған даўысы қулағынан кетпейди.
Турым бий рәҳими келип, тура жүгирип барса, баланы енди дарға асқан екен. Бий барып қылышын суўырып алып, арқанды кесип жиберип, баланы изине ертип ханныц үстине кирип барады.
Барса, жәллат қашшан-ақ барып:
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- Турым қарақалпақдарды кесип, гүнакарды алып кетти, тақсыр. Көрдиқиз бе қарақалпақтық
жаўлығын!? - деп дадлаған екен.
Сонық үстине барады. Сонда хан:
- Ҳәй, бийақыл қарақалпақ, ҳәр ўақ өлимди мойныца алып келесеқ, - дейди.
Сонда Турым айтады:
- Сен ағаныц баласы, мен ининиқ баласы, сизге арқа сүйеп еттим. Соқғыға «Мәдеминдей ханы бар екен, Турымдай бийи бар екен. Байлағанды шешеди екен, асқанды кеседи екен» деген ат
қалсын дедим. Сизден усы гүналы адамды бериўиқизди үмит етемен, -дейди.
Сонда хан:
- Бәрекалла Турым, сизге бермесек болмас, - деп, босатып жибереди.
Енди түркменлер Турымды қонақ етип, ат-тон, сарпай берип қайтарады.
•

*

*

Турым менен Қара метер Дәўқараньщ жери ушын даўласып, хан ҳәзиреттиқ алдына барып
жүгиниседи. Хан оларға:
- Қандай сөзиқиз бар? - дейди.
Қара метер айтады:
- Дәўқара менин жерим, мен қала салып отырман, - дейди.
Турым айтады:
- Мен келип .тоғай ҳәм көл астынан ашып, жер еттим, - дейди.
Олар ҳеш келисимге келмейди. Сонда метер Турымға:
- Сенин бабанТүркистаннан көшип келгенде Дәўқаранынжери сенинтүйеқнин қоржынында
келиппеди, ҳәй занғар! - дейди.
Сонда Турым оған:
- Сенин бабан Суўнақ Гүржистаннан дорбаньщ түбинде келгенде Дәўқаранын жерин дорбаға
салып келгенбекен. Сендей ҳаслы жоқ адамньщ ели ғар болады, - дейди.
Ҳәмме тым-тырыс болады. Хан ҳәммеге қарата:
- Турьщ, кетиқ! - дейди.
Ҳәмме тарқалып кетеди. Турым бий иркилип, бир өзи қалып, ханға:
- Ҳәй ханым, «бас кеспек бар, бирақтил кеспек жоқ» деген сөз бар. Енди бала-шағаны көрип
өлейин, - дейди.
Сонда хан бир адамға:
V
____ _
- Турым бабаны шәҳәрден шығарып сал, - деп буйырды.
Турым аман-есен қайтады. Бирақ Әмиўдин арқасы қарақалпаққа дерек болып қалады. Турым
дәрьядан өткеннен кейин аяғы аўыра баслайды. Үйине келип, төсек тартып жатады. Душпанлар
зәнгиге уў жаққан екен. Турым бий он бес күн жатып, дүнядан қайтады. Солай етип, ол халық
ушын, халықты қонысландырыў ушын жан береди.
\

••

Ол мәҳәлде Айдос он сегиз жасар, Хийўадан оқыўды питкерип келген ўағы екен. Аўылға келип, адамлардан «аўҳал қалай?» деп сорайды. Адамлар оған аўҳалдьщ жақсы емес екенлигин,
Серен келии қала салып атырғанын ҳәм сол себепли халықтьщ жағдайыньщ жаман екенлигин,
Серенниқ қасында Есенгелдиниц мәҳрем болып жүргенин жеткереди.
Айдос бир күни бир тойға барып, Есенгелди менен сөйлеседи:
- Гүлли қарақалпақ болып бирлесип, ханньщ алдына барып, ҳал-аўҳалларымызды айтып,
ишимизден бир адамды аға етип алайық. Соннан сон ойласық пенен ислеген жумыс жақсы болар еди, - дейди.
Сонда Есенгелди мәрем айтады:
- Дәўлети қайтқан қарақалпақсац, сениц сөзиқ бола ма?! - дейди.
Бул сөз Айдосқа жақпайды. Сол мәҳәлде табақ тартылады. Есенгелди мәҳремниц алдына бас
қойылады. Айдосқа жас жигитлер менен бирге қойылады. Сонда Айдос барып басты алып, өз
табағына қойып жей береди. Буған Есенгелди ашыўы келип:
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- Еле бий де боларсан, басьща түссе, басқара алмай басьщ бәлеге де қалар. Жасүлкенге тийсеқ,
бәле табыўьщ да ацсатырақ болар, - деп өкпелеп, тамақтан жемей қайтып кетеди.
Бир күни Айдос Серенниц үстине барайын деп жүрис қылады. Барса, бир отаўда тамақ жеп
атыр екен. Сырттан сығалап қараса, Серен шалқасына жатыр, Есенгелди мәҳрем Серенниц
аўзына гөшти салып отыр. Сонда Серен оған: «Ҳәй баба, бүгин шаршап қалыпсыз. Бир гөшти
мениц аўзыма сал, биреўин өзициздиқ аўзьщызға сальщ» деп отыр екен. Бул исти көрип Айдостьщ ашыўы келип, үйге кирип, Серенниқ жамбасына теўип жибереди. Сонда Серен:
- Айдос деген мақаў бала келди деп еди, сол сен шығарсац, - деп, орнынан турып атқа минип,
Хийўа қайдасац деп кете береди.
Соннан гүлли қарақалпақ болып жыйналып кеқес етип, ортасынан Айдосты бий етип ортаға
алып, гүлли бийлер Хийўаға кетипти. Барып ҳәммеси ханға сәлем берипти. Сонда хан оларға:
- Бизиц Серен мәҳремди теўип қуўып жиберген адамды көрсет! - дейди.
Сонда бийлер айтады:
- Тақсыр ханымыз, арзымыз бар, - дейди.
- Арзьщызды айтьщ! - дейди.
Бийлер:
- Қудайтаала оған қол берип қойыпты, нәғмет берип қойыпты. Жатып алып, Есенгелди мәҳремге аўзына аўқаг салдырып отырғанына ашыўымыз келип, тепкен өзимиз, тақсыр. Бизге
өзициздиц салған медреседе оқып барған Айдосты аға етип берсециз, - дейди.
Хиўа ханы Айдосты аға етип, ақпышақ берип, бий етип жибереди. Барлық бийлер қайтады.
Халық парахатшылықтаўып, аз ўақдем алады
*••
Айдос баба өлгеннен кейин Ерназар бий көп ақ үйли болған бенделердиц ишинде кете береди. Сонда Ерназар он еки жасында скен. Хийўаға барлықадамды жаяў айдап барады. Барғаннан
кейин өз алдына гүлли гүнакарларды бир қарабахана жаман тамларға апарып таслайды. Төсеккөрпе, кийим ҳәм азық-аўқат болмайды. Олар усындай қыйыншылық пенен хан орағын орып,
масақтерип, балларға танқан дәнин қуўырмаш етип береди. Кемпир-ғаррыларға тақан түйип,
арадан алты жыл өтеди.
Бир күни Ерназар хан жанына келеди ҳәм халықтьщ мунын айтады. «Бир ҳәмел бермесеқиз,
күн көре алмайман, тақсыр» деп, қол қаўсырып тура береди. Сонда хан Ерназарды масқара етип:
- Шамалды алағой, - дейди.
Ерназар «хоп болады» деп шығып кетеди. Барып, қырман атып турған адамлардьщ өрине
шыпта тутып отырады. Шатақ шығарған адам болса, «хан ҳәмири» деп басып сабап, дәнин тартып алды. Келисимге келген адамнан бергенин алады. Көп халықтан көп дән жыйнап, ақ үйли
болған адамларды нанға тойдырады. Бенде халық буньщ тапқаны менен күн кеширеди. Бул
ханға жетип барып, хан оған «бул исицди қой» деп, зорға қойдырады.
Енди Ерназар бир күн тағы ханға барып, ҳәмел сорайды. Сонда хан ашыўланып:
- Онда, аттьщ дигиригин алағой, - дейди.
Ерназар «хоп» деп шығып кетеди. Енди Ерназар көп бийлердиқатына барып, дигиригин кеспекши болады. Сонда бийлер «бул не?» деп жәнжел қылады. Ол «ханньщ ҳәмири» деп бийлерди
басып сабап, олардан көп ақша жыйнап алады. Буннан кейин бийлер ханға дадқа келип, Ерназарды қойдырады.
Ерназар бир күни және ханньщ алдына барып қол қаўсырып турады.
- Тақсыр, бизге бир ҳәмел бермесец болмайды, - дейди.
Сонда хан оған:
- Ондай болса, пәйекши бола ғой, - дейди.
Ерназар «ҳоп болады» деп шығып кетеди. 0л енди қәлендерханға барып, бир атаға жагдайын
айтады:
- Көзициз тек ақшаны көрсин, баба. Бизге бир қол шылым, бир қалта ақтемеки бер, - дейди.
Қәлендер айтады:
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- Уғлым, сен Ерназар алакөзсец. пулды дәўлетине қарап ал. Аш-пақырға жантаспа, балам.
Байды. бийлерди аяма, - деп, бир шылымды орап, бир қалта темекини белине байлап жибереди.
Енди Ерназар қатар отырған баққал, шершилерге шылымды берип:
- Бир теқге бер, - дейди.
Сонда олар:
- Қәй, бийақыл қарақалпақ! Неге саған бир пул беремен? - дейди.
Ерназар:
- Бул ханныц ҳәмири, - деп, қолын оныц қалтасына суғып, бир тецгеден алып өте береди.
Асылғаны болса, бир қолы менен жағасынан услап, көкирегинен басып, нықлап бир урып өте
береди.
Сол күни Хийўанын, базары екен. Кешке дейин ақшаны жыйнап, салтац қойнына салып,
шапаныньщтөменинен буўып толтырады. Кеште ханныц алдына барып белбаўын шешип:
- Биринши тапқан ақшаны сизге әкелдим, - деп, оны ханныц алдына төгеди. Ханныц алды
үйилип қалды. Сонда хан айтады:
- Бәрекелла, ҳәмелдиц уллы-кишиси болмайды екен. Егерадамы болса, әлбетте.-деп күледи.
Хан өзи жермен болған соц, ақшаны алып, Ерназарға бир қосыўыс тецге берип:
- Буны үйице ырысқы ет. Усы ҳәмелиц менен күн кешире бер, - дейди.
Енди Ерназар ҳәр күн пәйекшиликтен күн көрип, көшедеги адамлардан шексе де алды, шекпесе
де пул алады. Солай етип тағы еки жыл халықты асырайды. Енди Ерназар он сегизжасына келеди.
Бир күни Хиўаныц ханы Мәдемин хан бир үлкентой бермекши болып,қалагажар шақыртады.
«Пәлен күни той басланады, қырық күн тамаша болады» деп узақ патшалықларға хабар жибереди.
Сөйтип тойдыц тәтәрригин тутады.
Енди сол айтылған күни адамлар келе баслайды. Қарақалиақ, қазақ, өзбек, түркпен ҳәм аўған,
қызылбас палўанлары да келип қалады.
Той басланып, он бес күн шамасында гүрес болады. Хиўа ханныц небир қоцыраў таққан
палўанлары жығылып қала береди. Сонда барлықхиўалылар қапа болып, төмен қарап отырады.
Хан көп бийлерди шақырып, жыйнап алып кецеседи:
- Бизде қандай палўан бар, барыныц бәри жығылып болды. Ар-намыс басқа халыққа кетти,
- дейди.
Буған бийлер үндемейди. Сонда арадан биреў шығып:
- Тақсыр, сиздеги гүналы болып келген Ерназар қарақалпақ болмас па? - дейди.
Хан буған қайыл болып, Ерназарды шақырып:
- Ҳәй, улым, гүресесец бе? - дейди.
Сонда Ерназар:
- Гүресейин, бирақ мени жети күн тойдыр ҳәм жақсы кийим бер, - дейди.
Хан шәртке қайыл болып, оны қарақалпақ бийлерине қосып жети күн бағады. Буннан соц
гүреске әкеледи.
Келсе, бир қызылбас палўаныныц ортада жараған түйедей аўзынан көбик шашып турғанын
көреди. Сонда Ерназар Турым бийге:
- Аға, мен ҳәр ўақ ашыўым келмесе, адам жығалмайман. Саған ҳәр ўақта қарап тураман. Сонда сен қасыма келип, жаўырыныма бес-алты қамшы тартып, «Көтер нарым, көтер!» деп бақыр.
Сонда мениц кәраматымды көресец, - дейди.
Енди ханнан «Ерназар шықсынлар!» деген рухсат болады. Ерназар ортаға шығып, палўан
менен аттай айқасады, буўрадай шайқасады. Услаған жерин ети менен қосып жулып алады.
Қошқар болып дүгиседи, ҳәр түрли тутым көрсетеди.
Бир ўақытта Ерназар қызылбастыц жағасынан услап тартып, арқасына қарайды. Сонда Турым бий жүгирип барып, қолындағы дыры менен Ерназардыц арқасына бир урып: «Көтер нарым!» дейди.
Соны күтип турған Ерназар қызылбас патшасынан келген палўанды қол ушына «Ҳақ-жаббар»
деп көтерип әкелип, Мәдемин ханныц алдына атып урады.
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Сондахан ҳәм бийлер: «Бәрекалла, сени туўған анацнан!» деп гүўлеседи. Байрақты қарақал пақ
бийлери алып келип ханнын алдына қояды. Хан бир шаршы теқге менен байрақты қайтып береди.
Бирақ ханньщ қасындағы душпанлар:
- «Көтер нарым, көтер» дегени неси? - деседи.
Сонда хан оларға:
- Бул нар ғой, - дейди.
Сонда биреў:
- Нар қанша жүк көтереди? - дейди.
Хан Турымға қаран:
- Ерназар нар ма? - дейди.
- Аўа, тақсыр, нар, - дейди.
Хан да қарап турмай:
- Нарьщ он еки батпан жүк және бир қазақты көтере ме, бий аға? - дейди.
- Көтереди, тақсыр, - дейди.
Турым Ерназардьщ ийнине он еки батпан жүк пенен бир қазақты миндиреди. Ерназар жүкти
көтерип әкелип ханныц алдына таслайды.
Енди хан айтады:
- Ҳәй, Ерназар, сизге инамға қусбеги деген ҳәмелди бердим. Буньщ үстине барлық ақ үйли
болған халқьща елине қайтыўға руқсат еттим, - дейди.
Ерназардын арқасында ҳәмме ақ үйлилер ҳәм қарақалпақ бийлери елге қайтып қуўысады.
Енди Ерназар қусбеги бий болып көп күн дәўран сүреди.
Сол заманда Әмиўдин арқасына Жанғазы хан еди. Сол мәҳәлде Ерназар кенегес жаманлық
етеди. Қыпшақ халқы менен бирлесип, мал урлайды ҳәм Жангазы ханға жаманлап, астыртын хабар береди. Бул сырды сезген Ерназар бир келген жасаўылды урып жибереди. Жасаўыл Жанғазы
ханға буны айтып барады. Жанғазы хан өзи келип:
,
;
- Ҳәй, Ерназар. бул не қылғаньщ? - дегенде, Ерназар умтылып Жанғазы ханды пышақ пенен
урады. Араға бийлер түсип, оларды айырып жибереди.
Енди Жанғазы хан Хийўаға кетеди. Буны билген қарақалпақбийлериниц барлығы да Хийўаға
кетеди. Олар Хиўа ханына Қылышбайда жолыгады. Варса, Жанғазы хан қашшан-ақ Ерназарды
жаманлаған екен.
,
Хан берген ҳәмелин қайтып алады ҳәм оны гүнакар етпекши болады. Бийлер бул иске көнбей,
Қылышбай қаласын шаўып кетеди. Сол жердежаўлығын билдиреди. Гүлли қарақалпақбийлери
кеқес етип, хийўалы менен урысыўға ант етип. бир алманы алпыс бий бөлип жейди. Өзлерине
төре таўып, хан көтериў керек болады. Санқай төрени хаи көтерейин деп излесе, Ерназар кенегес қашырып жиберипти. Иниси Зарлық гереқди мал бағып жүрген жеринен услап алып, хан
көтереди. Гүлли қарақалпақ ҳәм хийўалы болып урыс басланады.
Хожелиде көп урыс болып, хийўалы әскерин қублаға көп жерге дейин қуўып барады.
Түркменниц Хожаназар сәрдардын тирилей тутып келтиреди. Енди барлық Хийўа әскери жыйналып, қарақалпақәскерин қырмақшы болады.
Барлық қоцыратлылар дәрьядан өтеди. Қытайлылар ханнан қолы барына исенип, өтпей
қалады. Түн ишинде барлық қытайлылар басқы таўып, дәрьядан өтеди. Азанда қараса, қытайдан
көп балалар ар жақта қалыпты.
Елшилер барып сөйлессе, түркменлер:
- Бизиқ Хожаназар сәрдарымызды берсеқиз. балаларьщызды аласыз, - дейди.
Олар түркменниц сәрдарын апарып берип, балаларды алып қайтады. Енди усы абыройы
менен турмай, олар ханньщ Орынбордан киятырған он тоғыз ушан кемесин талайды ҳәм
Қутлымурат гереқ деген дарғасын өлтиреди. Бул олжаны алғанда бар батырлар кейинги ўақта
бирим-бирим қазаланып, азая баслайды.
Ерназар истиц қыйынға кеткенин билип, Изим жолға Қыран қала деген қала салды. Дәрўазаны
бекитип жата берди. Араға Асан хожа, Сейитлер түсип, хийўалы менен жарастырайықдесе, Ерна-
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зар қылмайды. Қазақларға барып көмек сорап, әскер әкелип, хийўалы менен урысайықдесе, алма жеген алпыс бий ермейди. Хийўалы көп әскер менен келип Ерназарды қамайды. Арба қамал
болып жата береди. Нешше елшилер келсе де. Ерназар питиспей, урысады.
Шайтан пейилли хан адамларға:
- Кимде-ким Ерназарды өлтирип берсе, беглербеги ҳәмелин беремен, - дейди.
Сонда Ерназардьщ өзиниц ағайини Шоцқы Ерназарды атады. 0 л аттан аўып түсип, «Ўақ, дүнья
кеттим-аў» деп ашыў менен қылышты сермегенде, қылыш арбаныц көшерин қыйып түсипти.
Енди оньщ қарындасы ат минип, басына телпек кийип, алты күн урысады. Алты күннен соц
әскерлер қалаға басып кирип, Ерназардыц басын кесип алып кетеди. Көп адам өлтириледи.
Өлмегенлер қашып кетеди. Адамлар жаца туўылған Мәмбетназарды көк көйлек кийдирип,
қазан астына тығып сақлап қалады.
Хиўалылар Ерназардыц геллесин ҳәм Зарлықтөрени Хийўаға алып кетеди. Зарлықты Хийўада
өлтиреди.
Ендиги дәўирде Пазылбек бий болады, баласы Әдил аталық болады. Ораз деген-әм аталық
болады. Айдостыц туқымынан Ережеп тентек «ағабаба» деген ҳәмел алады. Сөйтип, азмаз
ўақыт парахат заман болады. Бирақ қыс қатты болып, муз қатып, түркмен қутырып, халықты
қабатуғын дәўир болады.
Бизиц халықта урыспаз болып, қала қурып, өз басын қорғайды. Майданда қалған малларды
түркмен қуўып кете береди. бирақ небир мәрт, ғошшақ жигитлер барып, малларын қайтарып
әкелип, елдиц арын арлап, урыс қылады.
Хийўа ханыныц бундай алаўызлықты тоқтатыўға ҳалы болмайды. Өзиницжақын жериндеги
халқын зорға қорғайды.
Сол заманда қазақ, ноғайларды орыслар алып, олар бизиц халқымыздыц көзине жақсы
көринеди. Бизден адам барып, орыс патшасынан адам ҳәм жәрдем сорайды. Сол Хийўаныц ишинен бир дийўанбеги орыслар менен тил алысып, астыртын хабарласып турады.
Енди орыс әскери екиге бөлинип, биреўи Қоцырат қаласыныц күнбатардан Қызыл менен
айланып, бир бөлеги шығыстан, Қызыл менен Түйемойынға өтип, бир күнде Хийўаға жетеди.
Хийўа ханы топ атайын десе, баяғы дийўанбеги дәриге суў қуйып, атылмайтуғын еткен екен.
Хорезмди орыслар бийлеп алады. Буннан кейин жаў шабыў мэселеси болмайды. Бирақжер-суў
бай, аталық, болыс, ақсақалдыц қолында болып, күши жоқжарлы-гедей адамлар жалланып күн
көреди. Салықтыц көбин ашлар төлейди, суў да аз болып, ақпай қалады. Бир жыл өтип, қатара
еки жыл ашлық болады.
Енди аш болған қарақалпақ жигитлери шапанды уш жеринен буўып алып, жол тартып кете
береди. Алдынан адам шығып: «Қайда барасыз?» десе. «Жоқарыға, түркменге ҳәм Хийўаға дейин
барып, күнликшилик етемиз» деседи.
Енди қарақалпақхалқыныцурыўға бөлиниўи ҳаққында.
Майқыныц баласы неге урыўға бөлинди? Бурынғы қариялардыц сөзи бар:
Қыпшақтыц туқымы мал урлайды. Ҳеш бир малдыц ен тамғасы болмайды. Әлибектиц тухымы тамға салады. Малдыц оц аяғында бир белги болады. Сол аяғында қос белги болады. Сол
себепли қостамғалы атанған. Досан менен Байман еншилес болған. Малларына туғыр тамғалар
салған. Өнип-өсип, бир-биринен айрылған. «Балғалы халқым, сеннен айрылдым» деген сөз соннан қалған болыўы керек.
Енди гаррыларда мынандай бир гәп бар:
Қарақалпақты көрген бар ма?
Адам кәрўан, кетер көшип,
Қасан-Ҳүсайин - егиз анық,
Бир күн әжел майын ишип,
Хаўарыж өлтирди барып,
Дәҳәт ишире жатар түшип,
Матам тутып қалпақ кийди,
Қайтып мунда келен бар ма?
Ушбу сөзди билен бар ма?
Меницзатым қарақалпақ,
Мәликтен бируғыл болған,
Өзим әмий, тилим жалпақ,
Аныц атын Туман қойған.
Меҳрибандур маған халық,
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Туман қара қалпақкийген,
Ата-бабасын билен бар ма?
Түманньщулы Өзбекти,
Өзбек атадан жалғызды,
Өзине бий, өзи бекти,
Өзбек хожадан қыз алды,
Өзбектейин болған бар ма?
Хожа қыздан уғыл тууды,

Муныц атын Жийен қойды,
Жийеннен Майқы бий туғды,
Ата-бабасын билен бар ма?
Майқыньщжурты Қырымды,
Кәфирлар салды зулымды,
Майқы журтқа бийлик қылды,
Мундай әдил болған бар ма?

«Ҳасан, Ҳусайын - егиз бала шахид болғаннан кейин түмән қара қалпақ кийип азалап, қарақалпақболыўы соннан болды» деп жазған сөзи ҳәм бәйити бар.
Енди сол Майқы бийдиц бес қаялы болады. Биринши, үлкен ҳаялы Жайлыбийке деген. Буннан еки бала туўады. Үлкени Жайылған, иниси Сейилхан болады. Жайылған гүлли Қоцыраттьщ
бабасы болады. Жайылғанныц астында баяғы Майқыныц торы аты болады. Соны минип жүрер
екен. Ҳаяллар: «Қоцыр атлы қайнаға киятыр» дейди екен. Соннан Қоцырат болады.
Жайылғанныц баласы - Нағадай. Бабасы Майқыныц патшалық дәскасы - алтын туғырық
Нағадайда қалады. Нағадайдыц алты ҳаялынан он баласы болып, ец үлкен баласы - Қарабек.
Оннан туўылған еки бала - Айдар, Әлибек қолдаўлы-қостамғалы болады.
Сол заманда Нағадай Илбарысханныц қызын алады. Буннан еки бала болады - Досан, Байман
деген. Досаннан қарамойын, Байманнан балғалы болады. Майқыныц екинши ҳаялы Арыўхан деген. Буннан Қыят деген бир бала болады. Ол Жайылғанға қосшы болады. Жайылған қыз әперип,
хожалық етип жибереди. Бул да қоцырат болады. Ураны - Жайылған. Бул қыяттан ашамайлы,
тийекли, қабасан, баймақлы бөлинеди.
Үшинши ҳаялы Шаўлыбийке - Шоқай деген адамныц қызы екен. Будан еки бала болады.
Биреўи - кенегес, биреўи - мацғыт.
V ,- .
Майқы бийдиц төртинши ҳаялы Улбийке деген. Ол Қытай патшасыныц қызы екен. Бул
ҳаялынан еки бала болады. Үлкени - Қытайбек, кишиси - Қыпшақ. Қытай тоғыз урыўға
бөлинеди. қыпшақ бес урыўға бөлинеди. Барлығы он төрт урыў болады. Қытай халқы бай болып, Түркистанда Уллытаўды жайлаған. Булардыц ураны «Уллытаў» болады. Қыпшақ бийе
саўып, бир үлкен байталдыц терисин саба етип толтырып қойып отырғанлықтан, «Тоқсаба» деген уран соннан қалады.
Майқы бийдиц бесинши ҳаялы Ақшолпан деген. Буннан үш бала туўылады. Бириншиси Мүйтен, екиншиси - Бөденетай, үшиншиси - Бүркитбай. Майқы өлген соц, Ақшолпан Жайылған
байдыц ылақ-қозысын бағып, үш баласы менен адам болып, кәмалға келеди. Қоцырат болады,
ураны «Ақшолпан» болады. Бул балалардыц тағрифи шежире ҳәм қосық етилип жазылған:
Тағриф етсем мен атамды,
Яд етсем өткен бабамды,
Жыйнап алып көп адамды,
Майқы ханлықеткен екен.
Мәкан етип Қырым жерин,
Сонда таўып айтып сөзин,
Жоқарыдан алып орын,
Халықтыц ғамын қылған екен.
Бир торғайдан халық болысты,
Мәкан етти мол қонысты,
Тәғдир қылған бундай исти,
Хан атасы болған екен.
Көшип Қырымныц жеринен,
Айырылып туўған елинен,

тгч

Қо

дилдиц өринен,
мәкан қылған екен.

*
Едилдиц бойын жайлады,

Желиге қулын байлады,
Ырысфақымыз сыймады,
Көп шарапты ишкен екен.
Ҳәр адамныц келди гөйи,
Үстинде тигилген ақ үйи,
Сол мәҳәлде Мөцке бийи,
Халыққа аға болған екен.
Ормамбети аға болды,
Батый ханнан инәм келди,
Сөйтии халқы абат болды,
Шады-қуррам болған екен.
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Абат болған халықтьщ күни,
Бирдей болды күни-түни,
Халыққа аға болған ери,
Ормамбети өлген екен.

Бирге келди бүлген халайық,
Қаза қурып, алды балық,
Мәкан болды жақсы анық,
Қазалыны салған екен.

Аға өлил, қапа болды,
Истин кейни қандай болды,
Уллы.киши жыйылып келди,
Қызға кеқес салған екен.

Қарақалпақ қоныс етти,
Қазақдеген толып кетти,
Күлли қазақжаўлықетти,
Түркистанға көшкен екен.

Халайықты көрди көзи,
Қыз да болса ақыл өзи,
Сарышаньщ айтқан сөзи,
Бирим-бирим келген екен.

Батыр хандай ханы болды,
Жабы келди, ўәзир болды,
Қарақалпақты жыйнап алды,
Жақсы қоныс болған екен.

Бул жерде бир тымсал алайық,
Едилден көшти халайық,
Көшиўге болды ылайық,
Халқым ҳайран болған екен.

Батыр ханы дөҳмет етти,
Батыр Төбет келип жетти,
Батыр ханды гелле етти,
Соқы жаман болған екен.

Көшип келди дәрья Сырға,
Үйин тикти бийик қырға,
Мал отлаўға жери мырға,
Жақсы қоныс болған екен.

Енди ханы Тәўке болды
Бир баласы мәлим болды,
Қарақалпақта ол да өлди,
Баласынан айрылған екен.

«Әўеле бул қалаға бажы келеди. Хан өлген соц Ийт атлы шәҳәрицди алар» деген
ханньщ сөзи келеди.
Деген сөзди халықайтып,
Душпанды жаман муқайтып,
Ханларға жаман қол қатып,
Кейнин ойламаған екен.
Қыз сораған Музаппарға,
«Бермеймен» деп Асан барды,
Асан ушын қурды дарды,
Асанды өлтирген екен.

Әмир ханы зорлық қылды,
Қарақалпақбирлик қылды,
Батырларым ерлик қылды,
Ҳешким тиймеген екен.
ггырларым ағам болды,
лқым, жағац пүтин болды,
жыл дәўран сүрген екен.

Ерназар тоқсаба болғанда,
Әмир еки сөйлегенде,
Гүлли батыр атланғанда,
Әмир қатты қорққан екен.

>тай Нурбайды жақлады,
Қытайға бул ис жақпады,
Ортаға отты таслады,
Ислер қыйын болған екен.
\
Қазақ, қарақалпақурысты,
Алла келтиргей бул исти,
Қозғады отырған қонысты,
Хорезмге көшкен екен.

Гүлли батыр барғанында,
Ол Шелекти алғанында,
Әмирге хабар барғанында,
Әмелди қайтып берген екен.

Асып түсти Дәўқараға,
Қылыш бий салған қалаға,
Алды барды Тазқалаға,
Жақсы мәкан болған екен.

Ҳәмме батыр бирден барды,
Қарақалпақ хабарланды,
Гелле қылды Музаппарды,
Олар Қоқанды алған екен.
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Арқа Хийўаньщ жери еди,
Үстине халық келеди,
«Бул жаман халық» дер еди,
Қубла қарай көшкен екен.
Бул сөзлердиқ көп кемиси,
Қандай болар сөз тегиси,
Қарақалпақ қусбегиси,
Халқын қорғап жүрген екен.
Жигитлери етип тойын,
Душпанларға етип ойын,
Жайлап Кегейли бойын,
Көп қонысты тапқан екен.
Көшип барды Аққалаға,
Шарўа жайлаған далаға,
Қарсы турған көп бәлеге,
1
Айдос бабақ болған екен.
Ҳәр адамныц келди гөйи,
Қарақалпақтыцтолды мийи,
ҚолдаўлыньщТурым бийи,
Ханға қарсы турған екен.
Шериўшиде Төбет, Тайлақ,
Қытайда бар Асан, Барақ,
Беллеринде болып пышақ,
Жаўға қарсы турған екен.
Хийўа ханы етти зулым,
Ол ханларда жоқдур билим,
Қарақалпақтьщ көрген күнин,
Күнлеўшилик болған екен.
Хийўа ханы залым болды,
Көп жерлерге мәлим болды,
Байрамалы жаўлық қылды,
Тайлақелши болған екен.
Сөз айтпасақ әўел бастан,
Түсинбейди ҳешким қастан,
Өшин алып қызылбастан,
Тайлақелге қайтқан екен.
Досанньщ он үш баласы,
Зияратдур муддәасы.
Барғаны Гөне қаласы,
Пирлерди зиярат қылған екен.
Мәслик пенен жатқанында,
Жаны рәҳәт тапқанында,

Хийўалыньщ қоллаўында,
Урылар шәҳит қылған екен.
Гүлли қоқыр ол атланды,
Хийўаға барып топланды,
Гелле қылды ол қунқарды,
Сөйтип қанын алған екен.
Ҳәмме бирден көшип барып,
Душпанына бәле салып,
Досым бийи қала салып,
Майлышеқгелди алған екен.
Серен қаланы салғанда,
Гүлли аталық келгенде,
Үш-төрт ирет шақырғанда,
Турым келмей қалған екен.
Ен сонында Турым келди,
Серен оган жекиринди,
«Қызын урайын, қоныр» деди,
Турым салып кеткен екен.
Серенниц сындырып тисин,
Турым жаман қылды исин,
Ийем билгей ендигисин,
Серен Хийўаға кеткен екен.
пақ бийлери атланды,
ға барып топланды,
тутты олар ханды,
СөЙтип жөнин тапқан екен.
«Қыят, Қоцырат, сен ағасы,
Қолдаўлыдур. биз иниси,
Күйеў болды, сол кемиси,
Соннан тиси сынған екен».
Енди Турым алды күшти,
Бийлик қылды жети пушты,
Саў-саламат елге түсти,
Елге аға болған екен.
Тәғрип еттим Ережепти,
Тентеклиги асып кетти,
Ол Хийўада бийлик етти,
Ағабаба болған екен.
Хиўа ханға шалғай жаўып,
Мацлайыны қылыш шаўып,
Көп душпаннан аман қалып,
Кәраматлы болған екен.
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Кемиси жоқ ата тегинен,
Хийўа шықпады шегинен,
Ережептиц себебинен,
Халық парахат болған екен.
Және жаздым ол Айдосты,
Буныц ҳеш болмады досты,
Қан төкпеклик болды қасты,
Батыр аққаў болған екен.
Теқ бөлип салық теқгени,
Шерик қылмай ханнан өзгени,
Метерге бермей тецгени,
Жүдә уят болған екен.
Айдостьщ жоқ ҳеш кемиси,
Хийўалыда болды иси,
Бегис, Мыржық еки иниси,
Жүдә күшли болған екен.
Еки жасаўыл келип жетти,
Салық пулды алып кетти,
Бегис, Мыржық қуўып жетти.
Сабап, қумға шашқан екен
Ханнын адамын урғаны,
Бегис, Мыржықтын қутырғаны,
Ханға қарсы ис қылғаны,
Үш батырдьщ әжели екен.
Ерназар ақ үйли болғанда,
Хийўаға айдап барғанда,
Көп жәбирди көрди сонда,
Жүдә зулым қылған екен.
Ол Ерназар күшке толып,
Ханға жағып, сәрдар болып,
Хан палўанын қатты жығып,
Қусбеги әмел алған екен.
Саў-саламат елге қайтып,
Ҳәмме душпанды мунайтып,
Өз елинде ханлық етип,
Қорған қаланы салған екен.
Өз басына қатты кетип,
Зарлықтөрени хан етип,
Гүлли бийлери ант етип,
Бир алманы жеген екен.
Көп кемени талап алды,
Өз басына бәле салды.

Хийўа ханы қамап алды,
Арба қамал болған екен.
Шайтан болды Хийўа ханы,
Қамап алды сол қаланы,
Геллесин алып Ерназардыц,
Шәҳид болып қалған екен.
Зорлықетип алды қаланы,
Көп өлтирди жас баланы,
Халық көрип түрли бәлени,
Журт ҳәр жаққа қашқан екен.
Мәмбетназарды жасырды,
Сумлықты ханнан асырды,
Жөнелтип ылғый қасқырды,
Аман алып қалған екен.
Бирлик етти ҳәмме халық,
Ханньщ алдына барып,
Питим болып, төлеп салық,
Халық парахат болған екен.
Дөреди Әдил аталық,
Күн-күннен барар пәт алып,
Хийўадан келди хат алып,
Бул да жермен болған екен.
Аталық болды Оразы,
Бөлинди халықтыц биразы,
Пухарасы болмай ыразы,
Көп салықты алған екен.
болса түркмен шабады,
ы,
пақты қамады,
да жаман болған екен.
Ҳәр урыў салып қаланы,
Мадларды соған қамады,
Батырлар атты шабады,
Тастай қамал болған екен.
Ханнан дәрамат болмады,
Аталық еки ийнин жалмады,
Пара жегенин қоймады,
Халық көшиўге кирген екен.
Патшасы залым болады,
Дәрьяда суўы болмады,
Көп адамлар аштан өлди,
Көби қублаға көшкен екен.
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Жарлыга қоныс болмады,
Ҳэр қолтықта жүрген екен.

Дийқан болды хийўалыға,
Хызмет етти араллыға,
Қызын сатты тамағына,
Қатты қыйын болған екен,

Байдьщ малын жарлы бақты,
Қатынлары отын жақты,
Балларын арқалап бақты,
Жутым жаман болған екен.

Орысияттан әскер келди,
Келип алды Хийўа ханды,
Журт елине қайтқан екен.
Дийўанбеги жол баслады,
Суў қуйып дәриге таслады,
Ханньщ ойы иске аспады,
Журты қарап болған екен.

Қарақалпақ, күниц өтти,
Жақсы сөзи шарапатты,
Ғарры сөзи нәсиятты,
Билгенлерге ўәсиятты,
Билмегенлер надан екен.

Орыс сорады арқаны,
Қубладан қарақалпақтарқады,
Залымлар басын шайқады,
Қолдан ғарбыз кеткен екен.

Қулақсалып көп тьщлаған,
Жақсыньщ сөзин ацлаған,
Кисиге жаманлық қылмаған,
Ол ақылға толған екен.

Сорады ақсақал, болыс,
Күн-күннен көбейди урыс,
Жүдэ үлкейди қоныс,
Бул да жермен болған екен.

Шақырған жерге бармаған,
Кисиниқтилин алмаған,
Айтқан сөзице турмаған,
Ец жаманы болган екен.

Байдьщжумысын оцлады,
Дийқан турғанлар оцбады.
Шьщғыс дәрьяньщ өринде жатқанда Майқы бий қырықжигит пенен барып ақшам мийман
болып жатып, Майқы бийдиц Шьщғысқа айтқан толғаўы:
Бу Шьщғыстыц ақылы озды,
Еки иниси журтты бузды,
Хан табағын дара қойды,
Башқасын еки-ара қойды,
Қырқы қарап турып еди,
Шьщғыс альщ-альщ деди,
Бәрисин бир өзи жеди,
Пәтиясын оқыды,
Қырқы келип сәлем берди,
Шьщғыс тәғзим етип турды.
Сол ақшам меҳман болыпты,
Бәршеси менен танысты,
Майқы баслап сөзледи:
- Сениқ исмиц Шыцғыс ханды,
Көп йығлатма бул мийманды,
Мүсәпирдиц ақлы лалды,
Еки инин журтты бузды,
Менин айтқаным қылмасан.
Қырымға сен хан болмасан,
Сени алмай қуры қайтсам,
Сағыў-саламат жүргенинди.

и

Мен Қырымға барып айтсам,
Алмалы Көрикли енирер,
Қырымдағы бүлген елат,
Бәршеси саған интизар.
Атанды сен ениретип.
Халқынды көп бозлатып,
Анан қойды Шьщғысхан,
Мен қәм қойдым Шьщғыс хан,
Еки иницди қыялмай,
Ноғайыман айрылдым,
Жаўжағыма қала болған,
Жел жағыма пана болған,
Ноғайымнан айрылдым.
Йүз он беште яшым бар,
Аўара болған башым бар,
Сени алмай кетпеймен,
Сеннен басқаны күтпеймен,
Айтқан сөзим тутпасан.
Изиме менин ермесен,
Жалғыз өскен Шьщғысым,
Халқым болды үш қысым,
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Тынламасан Шынғысым,
Меннен көцил қалмасын,
Усы айтқан қарғысым,
Мендей ҳешким болмасын,
Ашыўлансан, өлтирши,
Сақалымды көрмесеқ,
Жүўермектен кетпе сен,
Ақсақалым сэн болмас,
Ал енди, Шынғыс, өлгеним,
Көп халқыма бармасан.
Айтып енди болғаным, Нки болып сен жүрме,
дейип Майқы йығлады.
Шыньщ менен тынласан.
Сол айтқаным алғысым,
Енди Шьщғыстьщ Майқыға қарап айтқан сөзи екен:
Иззетке ҳасыл жарасар,
- Енди, баба, билиниз,
Жақсыға ҳасыл жарасар,
Қанғырған бала мен болдым,
Қанғыға ҳасла сыр айтпа.
Ўәләтизна мен болдым,
Сырынды билип алған сон,
Алтын ханға баралмай,
Өзи болып алған сон,
Бабама сәлем береалмай,
Басына бәле келтирер.
Жүзиқара мен болдым,
Мен биржүрген қанғыны,
Қайтып сени көралмай,
Қырымға султан болалмас,
Анама хызмет қылалмай,
Паналарға атам жоқ,
Дозақы бала мен болдым.
Сағаларға ағам жоқ,
Нағашымнан айрылдым,
Ат байларға иним жоқ,
Қырым журтқа қайрылып,
Баба, мени қанғыртиа,
Барайын десем үйим жоқ,
Патшалық пенен исим жоқ,
Өнген-өскен жерим жоқ,
Жалғыз жүрип болдым тоқ,
Белгили менин атым жоқ.
Ата, мени бозлатпа,
Атам менин күн болды,
№
Ханлық пенен исим жоқ.
Қуда ҳәмири шул болды,
Менин пәндим алмасан,
Алтын хан деген түп бабам,
Бармасам, мени қарғасан,
Шын мәниде ол султан,
Қарғыс алған онбайды,
Айым деген мамам бар,
Туқымқурт болып мен кетсем,
Жан ишинде ол жанан,
Жақсы көрсен. қол қылыш,
Оған не деп барайын,
Жаман көрсен. тил қылыш,
Ол елатқа мен барсам,
Манлайы сорлы анамнын.
Ҳаслымды не деп айтайын,
Көзде жасы көл болар,
Арзым есит, бабажан,
шашы жүн болар,
Буралқыны бақпа ҳасла,
|ди менин болғаным,
Бир күн қайрылмай кетер ол,
■ қанынды қылғаным,
Бәдҳасылды сақлама,
Бул
дүньяньщ түби жоқ, Қырып бир күн кетер ол,
деп. бала бозлай береди. Майқы бий бас болып, қырықадам болып .иттифақбилән Шыцғысты
хан көтереди. Майқы хан атасы болып арбаға миндирилип, Майқыныц торы атын қосып,
Қырымға келеди. Шьщғыс хан болып, ели абат болады. Шыцғыстыц атасы жоқ, күннен болған
еди. Буныц баллары жети султан ҳәм ярым хан Жәнибек хан, Жецгент хан, аныцуғлы Тоқтамыс
хан, қазақ ишинде хан султан Шыцғыстыц зуриядыдур.
***
Қарақалпақ халқыныц бурынғы өнип-өскен жери Қара тециз бенен Каспий аралығында,
Қырым деген жер. Улты - қарақалпақ, дини - мусылман. Узақўақытлар даўамында ҳәр патша
сорамында күн көреди.
Бир заманларда қарақалпақ ишинен Майқы бий өз халқына патшалық етип, халқын қорғайды. Сол заманда ол татар ҳәм ноғайлыларды да қорғаған. Алтын хан деген ҳэр жақтағы душпаннан өз халқын ҳэм қарақалпақларды да қорғап турған.
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Майқы бий қартайып, бир жүз он бес жасына келгенде орыс патшасы ноғайлы халқына жаў
болып, қатты ҳүким жүргизген, соныц салдарынан халық көп азапланған.
Алтын хан өлген сон ноғайлы көше баслаған, «ноғайдай бүлген» деген сөз халық қулағында
сол заманнан қалған.
Ногайдыц бир баласы бөденеге аў қурып, соныц үстинде түркменниц бир баласы менен
урысып олар менен жаў болып қалған. Соньщ салдарынан елде тынышлық болмай, халық ҳәр
тәрепке көшип қаша баслаған.
Алтын ханньщ улы жоқ, жалғыз қызы болған. Аты Алмалы көриклн деген екен. Қыз ерсиз
жүкли болып, бул атасына сезилипти. Атасы қызды гебежеге салын, көп алтын-гүмис пенен
дәрьяға ағызып жибергизеди.
Дәрьяныц аяғындағы қарақалпақ халқында Тумаўыл мерген деген кәрши тутып отырып
услап алған, сандығын сыртқа шығарып қараса, ишинде сулыў бир қыз отыр екен. Қыз жүкли
екен. Ол кейин уғыл туўған. Атын Шьщғыс қойған. Тумаўыл қызды өзине никаҳ етип алғаннан
кейин Бөденетай, Бүргелтай деген еки бала туўылған. Үш бала ержетип, кәмалға келген. Соц
Шьщғыс атасы бар еки баладан бөлинип, атасы жоқлығы билинип, Едил дәрясыньщ өрине,
муғыл халқына жақын жерге барып ац аўлап, аўқат таўып жүре береди. Бирақ енесине:
-Дәрьяғаҳәрўақта барыптур. Суўда қустьщпәрин көрсец,тири болғаным.көрмесец, өлгеним,
Жеген қусымньщ пәрин дәрьяға салып тураман, - деген екен.
Сол заманньщ билимданлары жыйланып, буларға Майқы бий бас болып, Алмалы көриклиге
келип кецес етеди:
- Халық бүлди. Буньщ илажы қандай болады? - дегенде, патшаньщ қызы:
- Усы дәрьяньщ өриндеги Шыцғыс келсе, патша болып, халықабат болащы, - дейди.
Майқы бий бас болып, жигитти излеп таўып, Шьщғысты арбаға миндирип, Майқы хан атасы
болып, аман-есен елге келген. Халық көшпекши болған ҳәм баяғы Шьщғыстьщ жайлаған Майқы
бийдиц көрген жери Едил-Жайықтьщ бойына қарақалиақхалқы орналасқан. Ноғай халқы Қазан,
Самар, Упаға орналасқан. Түркмен халқы Хорезм ҳәм Дарғанға барады.
* * *

Қарақалпақ халқы Едил Жайықтьщ бойында мал бағыўға жақсы екен деп турақласады. Бир
жағы ноғай ҳәм татар, бир жагы қазақ, бир жағы монғол.усы халықлардыц арасында жақсы күн
көрис етип отыра береди. Сөйтип, Майқы бийден гүлли қарақалпақөнип өскен.
Сол ўақлары өзге дин тутыўшылар менен мусылман арасында келиспеўшилик көп болады.
Орыс патшасы езиўшиликке баслайды. Сол ўағында Шьщғыстьщ ақлығы Батый хан деген орыс
басқыншылығын қайтарып, халқымыз аз ўақлар Едилде парахат отырды.
Сол дәўирде қарақалпақ халқына Ормамбет бий ҳәм Мөцке бий деген адамлар аға болады.
Бир күнлери орыс патшалығы жақын келип, үш жүз жыл урысқан ноғай, татар халқын ала
баслайды. Заман патырат болады ҳәм халықта әдеп қалмайды. Сондағы Мөцке бийдиц айтқан
толғаўы:
- Геўиш пенен мәси ж оқ
Етик шығар деп еди,
Әкесинен баласы,
Жетик шығар деп еди,
Шапаны ж оқ белбеў жоқ
Кисе шығар деп еди,
Жүгинис жоқ малдас жоқ
Күйеў шығар деп еди,
Пишениц қалар баўлықсыз,
Қатыныц жүрер жаўлықсыз,
Улыц болар көрмедик,
Қызыц болып әдепсиз.

Парахор болар бийициз.
Жекеннен болар үйициз,
Үстицедушпан келгенде,
Салыгым деп бир алып,
Жер малы деп бир алып,
Анықтаўып бермесец,
Қамшы менен урғанда,
Күндей қайнар мийициз,
Мөцке бийдиц ақылы,
Ақыл емес, нақылы,
Муны, халқым, билициз.
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Қарақалпақ халқынын ағалық етип турған Ормамбет бийи өлип, басшысы өлгеннен кейин
халыққа дағдарыс түсип, барлық қарақалпақ билимпазлары кецес етеди. Ормамбет бийдиц улы
жоқ, үш қызы бар еди. Халықтыц қария ҳәм билимпаз жигитлери қызларға кецеседи:
- Ормамбет бий өлгенде,
Ул қалмады, қыз қалды.
Үш қызлардьщ генжеси,
Алғыр қустьщ пәнжеси,
Сарыша айым дер еди.
Сарыша айым алдына,
Тамамы халық келеди,
Жыйылып кецес қылады,
Сонда айым сөйледи.
Сөйлегенде не деди:
- Ҳа, ноғайым, ноғайым,
Енди кегги оцайыц,
Барлық халық көшкенде,
Қалай болар жағдайыц?
Дәўлетиц тайып турғанда,
Келиспейди оцайыц,
Ақыл жыйнап өзиме,
Алдымды болжап қарайын.
Ҳа, ноғайым, ноғайым,
Сол кеткеннен кетерсец,
Жолды мэскан стсрссц,
Табаныц тозып жолларда,
Талай қумнан өтерсец,
Ҳешбир жерге орнығып,
Мәкан тутып алалмас,
Көп сергиздан боларсац,
Ақыры, халқым, айланып,
Ақдәрьяға жетерсец,
Оннан ҳәм арман өтерсец,
Оннан арман өткен соц,
Залым ханныц зулымынан,
Күн көралмай, сорлы халқым,
Көп жәбирди көрерсец.
Сарттан болар бийициз,
Патлаўық болар үйициз,
Егиўге жер табалмай,
Күнликши болар исициз,
Ақыр күниц көралмай,
Сартқа қызыц бересец,
Сарттан болған балацды,
Жийеним деп сүйерсец,
Балацды алып отырып,
Едилиц түсип ядыца,

Қуў тезектей күйерсец,
Мөцке бийдиц ақылы,
Ақылы емес, нақылы, Деген сөздиц мәнисин,
Сол ўақлары билерсец.
Мал бағыўға жер таппай,
Жалғыз ешки саўыныц,
Арқанлап саўыў күн болар,
Дадыцды айтып барыўға,
Сол ўақ ағац ким болар?
«Жер, малы» деп бир алар,
«Салыгым» деп бир алар,
«Зәкатым» деп бир алар,
«Шөп аўыз» деп бир алар,
«Жамбас пул» деп бир алар,
Бир жылдан соц бас шабар,
Бас шапқанда не қылар,
Патшадан көрип көп азап,
Тапқаныц жаўға алдырып,
Халқыцжаман бүлинип.
Өлдим-талдым дегенде,
Ақдәрьяны сен өтип,
Арқалап мәкан қыларсац,
Енди аз ўақ дем алып,
Тазадан халық боларсац,
Сол дәўирлер болғанда,
Арқадан келер бир бәле,
Атыны қояр оязнай,
Арқацды қысар аяздай,
Тамғалы қағаз сақларсац,
Атацнан қалған мазардай,
иц айтқан бул сөзим,
ыцнан шығып, сор халқым,
ыцныц қандай боларын,
Әдиллик пенен сораған,
Қарун байға тецгерип,
Бир басшыны табыўды,
Ығбалыцнан көрерсец.
Ормамбеттиц сол қызы,
Сөзин тамам қылады,
Билгир қыздыц айтқаны,
Алдымыздан шығып тур.

О

о

• * *

Ноғайлылар залым патшаныц қорлығы себепли қарақалпақ халқыныц үстинен өтип, бир
нешшелери қазаққа, бир нешшелери Хорезмге асып түскен.
Қарақалпақхалқы үстинен қоцсы ноғайлардыцбүлип көшкенин көрип.булардаҳаўлығысып,
Түркистанға қарай жол тартып көше баслаған.

www.ziyouz.com kutubxonasi

Ата балаға, бала атаға қарамастан, жөн алды қарабарақжүре берген. Едилден Сырдәрьяны сорап, қазақ даласы, Қызылқум шөллери менен ҳарып-шаршап, бала-шағаларды көп ҳарықтырып,
Қызылдағы түрли шөп ҳәм гияларды шөплеп, ҳайўанларды аўлап, шорпа орнына қорек қылып
нешше күнлер жол жүреди. Сырдәрьяға жете алмай, аяқлары қабарып шаршап, жоллар да өнбей,
бир ай сабылады.
Бир күнлери қаггы шаршап» бир бийик қумныц үстине барлық қариялар ҳәм адамлар
жәмлесип отырғанда, сол халықтыц жыраўы Жийен жыраў Едил-Жайыгын жоқлап жырлаған:
Жайлаўым сеннен айрылдым.
г- 'Бақасы бала уйқылатпай,
Жыланы жылқы жуўсатпай,
Т
Ж
Жаз күнинде саўыным,
Көлим сеннен айрылдым.
Гүз күнинде қаўыным,
Түбин кессе - гүпшегим,
Жыйнаған ас қабағым,
Ушын кессе - шапшағым,
Қыс күнинде шабағым,
^
Тоғайым сеннен айрылдым.
Халқым, соннан айрылдым.
Мал отлаўға жери кец,
Елимде атлар шабысқан,
Жары менен суўы тец,
Дослар менен танысқан,
Едилим сеннен айрылдым.
Уллы байрам тойларда,
Жарлы менен байы теқ,
Халықлар менен жарысқан,
Ешкиси менен қойы тец,
Жылқым сеннен айрылдым.
Жайығым сеннен айрылдым.
Халқымныц сәни жер еди,
Түби малыма қазығым,
Малымньщ сөни көл еди,
Балаға мазалы азығым,
Көл менен жерим барында,
►
Жийдем сеннен айрылдым.
Көп ҳасыллар өнеди,
Төрт түлик малды айдадым,
Көп ҳәзликтен айрылып.
Сүтпенен майды шайнадым,
Халқым шуўлап келеди,
Желиге қулын байладым,
Сырдәрьяға жете алмай,
Малларым сеннен айрылдым.
Ҳарып-шаршап жатқаным,
Айдын шалқар көллерим,
Бул қайғыдан қутылсам,
Жағалай қонған еллерим,
Маған тацныц атқаны, Таўдан аққан булағым,
Деп сөзин тамам қылады.
Жағалай шапқан ылағым,
нди жигитлер кецесип болып айтысады:
- Бул Қызылқумда жата берсек, аштан өлин қалармыз. Оннан да суў таўып ишейик. Қара суў
қара көрим жерге апарады деген, тынбай кешейик, - деп, көп халық Сырдыц аяғына қулайды.
Аш болған халық Сырдьщ аяғына қала салып, балықуслап, аш болған бала-шағаны тойдырады. Жаз күнлери егин егип, арпа-бийдай сеўип, арпа-тақан көбейеди. Қарақалпақ халқы тоя
\ баслайды.
Бул мәсликти көрген қазақ халқы сол жерде көбейе баслайды. Барлық халық жыйылып,
Қазалы қаласын салып, күн көрип ҳәм базар болып кетеди. Қазалы соннан қалады.
Бул уйымласқан халықтьщ күн көрисин күнлеп, қазақтағы байлар орыс губернасын алып кеип. зорлық етип, гүлли қарақалпақты көширип жибереди. Буннан соқ бизиқ халқымыз дәрьяьщ өрине қарай көше-көше, барыи Түркистанға орналасады.

Қарақалпақхалқы 1526-жыллар шамасында Түркистанға көшип келеди. Сол дэўирде бул елди Бухара ханлығы сораған ҳәм Хорезм шахы қосымша ҳүким жүргизип турған заман екен.
Сол ўағында қарақалпақяардан бизиц елимизге аға болған, қолдаўлыдан Асан деген адам
> «Аталық» ҳәмелин алған.
Қарамойыннан Нуртай әўладынан Ерназар да Бухар ханы менен келисиўиниц арқасында
ҳәмелли болады. Қоцырда Хожаназар, Қосназар, Қытайда Асан барақ ҳәм Амангелди, Төбет
тайлақ деген батыр жигитлердиқ ғайраты менен халық бираз ўақыт парахатшылықта болады. Халық егин егип күн кеширеди. Бир жағы Қызыл болғанлықтан, мал шарўашылығы буған
қосылады.
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Қарақалпақ халқы бир жағы қазақ даласы, аржағы Ташкент, қублада Самарқанд, батысы
Буқарға дейин жетеди. Өзинде Түркистан, Ғыждыўан, Жийдели-Байсын, Жупар қорығы, Қозы
гүзар ҳәм Сәрсебиз, арқасы Нурдьщ таўына дейин орналасады ҳәм толысады.
Сол заманларында Әмир өз сорамына зулым болып, халықты езе баслайды. Пуқарасына ҳәр
түрли жапа етеди.
Қоқан ханы Музаппар деген қарақалиақ халқына қыз салығын салады. Бул қыз соратыў
қарақалпақазаматларына қатты аўыр тийеди.
Сонда хан Асан аталық ҳәм Ерназар тоқсабаны шақырып алыи, «қыз бересец» деп көп зорлайды. Асан оған көнбейди. Сонда Қоқан ханы Асан аталықты дарға асын өлтиреди. Ерназар
тоқсаба қашып келин, гүлли қарақалпақтан адам жыйнап атланыс етип, Музаппарды өлтирип,
өшин алады ҳәм Шәләк деген қаласын шаўын, өзине қаратады.
Ендиги жағында жана болған хан булар менен жарасық етип, Ерназар ҳәм Амангелдини
халыққа бий етип, ықтыяр берии қояды. Халық аз ўақыт парахатшылықта жасайды.
Қазақ халқынын байлары орыс патшасынан күш алып, қарақалпақларға қарсы урыс баслайды. Гүлли қарақалпақхалқы әскер жыйнайды. Бухар әмири көмек бермейди. Қазақ, қарақалпақ
бир-биринен барымтаға малды қуўып алып алып кете берди. Сол себепли елде адам өлиўшилик
көп болады.
Сол заманда Бухара әмирлигинен әсиресе, тәжиклер мал қуўа баслайды. Сонда қарақалпақ
батырлары тәжикти шаўып, оларды ишке киргизбейди.
Кенегес, манғыттан тоғыз жигиттәжикке қас болады. 'Гәжиклер олардан қатты қорқады.
Елде көп ғалаўыт болыи, биржағынан әмир қысып, бир жағынан қазақ басқыншылары топылып, гүлли қарақалапақ халқы енди Сырдәрьядан втип, Жанадәрьяға келип топланады. Сонда
да ғалаўыт, шабылыў көп болады. 1590- жыллар шамасында халық үш жыл жәбир-жапашылық
пенен күн кеширеди.
Сол ўағында қазақ, қарақалпақ болып урыс басланып, еки жақтан да көп адам өледи. Хожаназар, Қосназар батырлар да сол урыста қазаланады. Нуртай батыр Хожаназар, Қосназардьщ
өлимине қапа болып, ишқыста болып, әжелинен өледи. Усы үш батыр өлгеннен кейин қарақалпақ
халқы Хорезм шуқырына, Әмиўдин арқасына көшип келди. Сол үш батырдьщ сүйеги Ақтеректии
таўында, соньщ жинишкелеў жеринде Нуртай әўлийеси деген жерде жатыр.
ТЕЦ ТАМ ҒАЛЫ

Баяғы бир заманда қара қоныратларды қызылбас жаўлап, сол ўақта әдеўир жан тутқында
қалып кеткен екен. Арадан жыллар өткеннен кейин әсир түскен елдин биразын Елбөри бий
қутқарып, қайтыи әкелипти. Қызылбас арасынан алып келинген бул аралас топарды халық
«түрикпеналы» деп атап кетеди. Елбөри бий түрикпеналы топарын еменалы әўладлары менен
еншилес етип, бөлек шығарады. Еменалыдан тараған түменалы туқымлары оларды жатсынбай,
жақын тартады. Түрикпеналылардьщ ишинде Қултай деген бир бозыбап жигит болады. Елбөри
бий бул жигитти өзинин жалғыз улы Байбөриниц қасына қосып, ырғақлылардьщ жылқысына
бас-көз етеди. Қултайға жәрдемши етип, қолбала балаларды қосады.
Елбөрибийелалаламай.еменалымененсеменалыәўладларынжеке-жекеаўылетипшығарады.
Жетим-жесири, туўысы менен туўмасы аралас болған бул жарлы-жақыбай пуқараларды бий
журт қатарына қосып, қоныраттамғадан тамғалық дүзеттиртип, «тентамгалы» деген атты береди. Усыған байланыслы халықарасында:
Еменалы ел болды,
Еншилеске тен болды,
Жетим қозы қой болды,
Жетимек те зор болды, - деген сөз қалады.
Тентамғалыньщ тамға алған дәўири ҳәм елге тенескен тусы сол Елбөри бийдин бийлик еткен
заманы, Қултай бабаньщ жигит ағасы болған ўақытлары екен. Қултай бабаньщ қолбалалары да
өзинен өсип-өнип «тайлар туқымы» деген ат алады.
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ҚАҒАМОИЫН
(Р-1242, №183023)
Қарақалпақтыц ен арғы бабасы Жайылхан, Сейилхан, Алаш дегенлер болған екен.Сейилхан
түркменниц бабасы, Жайылхан Қоцыраттыц бабасы екен. Сейилхан деген бабамыздыц қаялын
сегиз сан малға алып, соннан сегиз сан Сейилхан деп аталғанда, Жайылхан бабамыздьщ ҳаялын
алты сан түйеге алған екен. Ол ўақытта олар ата журты Түркистанға келип, сол жерде отырған
екен.
Буннан айтыўларға қарағанда, қарақалпақлар он төрт урыў емес, ал төрт урыў - Кенегес,
Манғыт, Қытай, Қыпшақ болып бөлинеди. Бул төртеўи Жайылханньщ баласы. Усы төртеўинин
де арғы ата-бабасы Бөгенетай, Бөргентай деген бабамыздантаралады деседи. Буларжасўақтында ойнап жүргенде төбелесип, ағайинлери жақ-жақ болып айырылысып кеткен.
Түркистанда отырғанда бир кисинин отыз улыньщ жигирма сегизи Хийўа ханына базарлап
келемиз деп Хийўаға келеди екен. Булардьщ келгенин хийўалылар көрип, ҳайран қалады. «Түри
басқа, өзлери ири адамлар» деп ханына хабар береди. Оларды хан қонаққа шақырып, булардьщ
бирқаншасын өлтиреди. Булар кешиккеннен кейин, қалған екеўи соларды излеп келеди. Олар
мойнына, билеклерине аза етип қара орамал байлаған, соннан қарамойын атанып кеткен десе-

ҚОЛДА ТАМҒАЛЫ ҚОЛДАЎЛЫ
(Р-589, -№180082)
Қоқыраттық қабырғалы тайпасыньщ биреўи қолдаўлы. Қоцыр бий бир баласына тамғасын
атыныц қолдаўына - алдьщғы аяғыныц жоқарысына бастырған да, биреўине аттық сандаўына
- артқы аяғыныц қапталына бастырған. Аттыц қолына тамға салғаны «қолдаўлы», санына
басқаны «сандаўлы» атын алған. «Қолда тамғалы қолдаўлы» деген сөз соннан қалған. Қолдаўлы
туқымы көп болыпты. Орын бийдиқ заманында оларды үлкен қолдаўлы, киши қолдаўлы деп
екиге бөлген екен. Үлкен қолдаўлыны «үлкен үйли», киши қолдаўлыны «киши үйли» деп атаған.
Үлкен үйлиден: суўынбай, кийикбай, қоянбай, маянбай.
1. Суўынбайдан - үлкенбөрик, жанқораз, қараша, жел.
2 . Кийикбайдан - жийенбет, борай.
3. Қоянбайдан - бескемпир, алтыбай.
4. Маянбайдан - қайып, қазыбек, күлкихожақ сарытон, ийшантоп, бийполат.
Киши үйлиден: жақсыбай, жаманбай, аманбай, алыбай, толыбай.
1 Ж и г г и й э й - р пи (1а и
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ганған жәримбеттен жаманқоцырат,
жуқа, қызылаяқ қыйра деген көшелер өрбиген,
Қолдаўлы туқымында бийлик тийгени бескемпирлер. Бескемпирлер «Тоғыз үйли томаўыл»
атанған. Оньщ ишинде майшы-шалы, таз, алаўкөз, көкирек, көнек деген көшелер өсип-өнген.
ҚАЗАЯҚЫ ЛЫ НЬЩ БӨЛИНИЎИ
(Р-539, №176382)
Қазаяқлы жетиге бөлинеди: 1) қылмойын; 2) мырзай; 3) мерген; 4) күйик; 5) бақсы; 6) көп
уста; 7) сәбик. Қазаяқлы аталыўыньщ себеби, аяғыньщ, қолларыныц арасында ғаздикиндей
тутас перде болған, соған бола усылай аталған. Бабамыз: бир-бирицизден қыз алмац, қыз
алсацыз, бир-бирицизге жаў болып кетесиз деп, буларға енши бермейди. Егер қыз алысатуғын
болсацыз, үш атаға жетпец, - деп терис пәтиясын береди. Соннан қыз алыспайды. Көп уста
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әўладлары Қараөзек алдында, изейкештиц жағасында жайласқан. Сәбик әўладлары «Қуралпа»
хожалыгында жайласқан. Аўылда атақлы адамлардан Сақаў палўан, Артық бақсылар өткен. Булар да қазаяқлылар болған. Ғайбулла бақсы да сол жерде жасаған. Сақаў палўан сақаўлығы себепли усылай аталған.
Ж ЕТИ АҒАЙИН
(Р-1299, №183812)
Халықта«жигит-жетиағайин,журт-жетиағайин»дегенсөзбар. Қанлас.қаналастуўысқанлар
«қан ағайин» болады, ата жағынан жақын жанлар «жан ағайин» аталады, тийреге қарап кеткенлер «тум ағайин» саналады, жәми урыўласлар «жэм ағайин» есабына киреди, қәўимлес адамлар
«ара ағайин» делинеди, бир арыстан тарқалған қабырғаласлар «жар ағайин» қатарына жатады,
арғы сағасы бир болғанларға «қар ағайин» деп айтылады. Қаранын алты улы бир-бирине «қар
ағайин» болады.
Сүйеги бир болғаны менен тили, тиришилиги бөлек болып кетип, узақласқан, жатласқан қар
ағайинди «нәм ағайин» дел айтады. Олар «жети ағайин» есабына қосылмайды.
АЛТЫ АРЫ СТЫ Ц СЫНЫ
(Р-1299, №183812)
Қарақалпақтьщ түп бабасы - Қара бий. Халық Қара атамыздьщ алты улын да «бий» деп атапты. Асасы, ол алтаўы да жасынан бийликке араласқан екен. Қара бий оларға енши бөлистиргенде, бир-бир тулпар атты да алдыларына тартып, «Ал енше, тамғаларықды баса бериқ» деп
буйырыпты.
Бийдин алты улыньщ ишинде биринши болып Мүйтен бий өз еншисине тийген баран аттын
қолдаўына айыр сүнгинин белгисин басыпты. Қара бий «Об-бо, балам, урпағьщ топ жарып, ортаны айырып жүретуғын ер болады екен» депти.
Қоныр бий саман атыньщ саўырын сыйпалаған болып еки бармағын басып жүргизипти
де, қолыньщ изинин үстинен босағатамға басады. Баба оған «Беў, балам, қара шанарағымньщ
босағасы да, қарайым журтымньщ бас сағасы да өзин. өзиннин зәў-затьщ екен» депти.
Қытай бий боз атыньщ сандаўына шөмиштамға салыпты. Қара бий бул баласына «Балам, сен
ордамнын кийеси, қара қазанымньщ ийеси болдьщ» депти.
Қыпшақ бий торы атты айланып көрип, оньщ қабырғасынан сүбесине шейим бир сызып, әлиптамға түсирипти. Қара бий сонда «Бәлли, балам, қабырғалы ел болатугын болдық.
батырлық, бийлик сенде қалады екен» депти.
Кенегес бий алдына тартылған тарланға кеўили толып, атынын жамбасына атанақтамға
урады. Қара бий оньщ қасына келип «Бәрекелле балам, сен де жамбастан қалмайтуғын болдын.
төрт тәрепин тен екен» депти.
Манғыт бий тарпаннан туўған тулпарын тутып турып, аттьщ саўырына қазықтамға салады.
Қара бий сонда «Иншалла балам, урпағыц саўырлы ел болып, елатымныц түпқазығы болады
екен» деп сын берипти.
Қара бийдиц алты улы да өсип-өнип, алты улыс аймақ болған екен.

ҚЫПШАҚ УРЫЎЫ ҚАҚҚЫНДА
(Р-1207,№ 182886)
Оғузлар дәўиринде сәркардалардыц ҳәммеси де бала-шағаларын арбаға салып жүретуғын
еди. Себеби, узақ созылып кеткен саўашлардьщ өзи соны талап етти. Усындай саўашлардьщ биринде Оғуз ханныц батыр беклериниц бири қазаланды. Оныц ҳаялы ҳәмиледар еди. Күйеўиниц
қайтыс болғанын билип, саўаш майданына барған. Күн суўықеди. Ҳәкисине сол жердетолғақтутып қалып, ҳаял не қыларын билмей, бир гиддиман ширик ағаштьщ қуўысына кирип, теректиц
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қабығыньщ арасына баласын туўды. Оғуз хан бул ҳәдийсени еситип, ол баланьщ атын Қыпшақ
деп қойды ҳәм өз қәўендерлигине алды. Себеби, ески түрки тилинде иши қуўыс ағашты қыишақ
деп атайды екен. Соцынан ол баланы тәрбиялап Аттил (Едил) журтына патша етип тайынлады.
Бәрше Қыпшақели оньщ нәсилинен тарқалған деседи.
ОҒУЗ ХАННЬЩ УРПАҚЛАРЫ
(Р-1207, № 182886)
Оғуз ханньщ алты улы болып, олар Күнхан, Айхан, Жулдызхан, Көкхан, Таўхан ҳәм Тецизхан
деп аталады. Күнханнан төртул: Қайи, Баят, Әлқәўли, Көрәўли; Айханнан төрт бала: Езир, Ябир,
Дуруға, Докар; Жулдызханнан төрт ул: Ошар, Қарнақ, Бекдили, Қарқин; Көкханнан төрт ул:
Баяндур, Бачана (печенег), Шаялдыр, Жәбин; Таўханнан төрт бала: Салур, Әмар, Алайонтлы,
Ургир; Тенизханнан төрт ул: Игдир, Бикдиз, Оба, Қиник. Олардьщ бәри де қарақалпақлардьщ
пайда болыўында белгилн тәсири болған. Бирақ, солардьщ ишинде Көкханньщ баласы Бачана
тийкарғысы есанланады.
Ш ЬЩ ҒЫС ХАННЬЩ АТА-БАБАЛАРЫ
(Р-1207, № 182886)
Шьщғыстыц әкеси Есугей баҳадыр, оныц атасы Биртин хан, оньщ атасы Әбиў хан, оныц атасы Қабыл хан, оныц атасы Илинжақ, оныц атасы Туман хан, оныц атасы Будату, оныц атасы
Байсуцқар хан, оныц атасы Будақур, оныц атасы Қайду хан, оныц атасы Мурти, оныц атасы Дутыман хан, оныц атасы Дутахун, әйтеўир әдеўир ханлардыц атларын келтиреди. Ана тәрепиниц
шежиресин Қаян ханнан баслап Жулдыз ханныц ақлығы Аланқуўа аналық пенен тамамлайды.
ЕСТЕРЕК БАБА
(Р-589, №180082)
Кенегестиц түп бабасы - Естерек бий. Хал ық Естерек бийди «Кенегес баба» деп атаган. Естерек
бийдиц алты улы алты гайпалы ел болған. Естеректиц еншилес ағасы Әлип бийдиц әўладлары
менен булар жеги келе елге айланған. Бул қәўимлердиц ортақ тамғасы - атанақ жаўға шабар
ураны - «Естерек!» болған. Кенегес-Мацғыт бириккен гезде, «Жаўлы-Шаўқай!» деп уранлаған.
Естерек баба балалары аўыл-аўыл болып бөлек шыққаннан кейин оларға өз алдына тамға
берген. Биринши келгенине тақ сызық салып элиптамға, екинши келгенине найзаны шаншыи
турып сүцгитамға, үшинши келгениниц алдына қазықтай ушы сүйир жуўан темирди таслап
сүйментамға. төртинши келгенине ағаш жоцғысына қаратып сүргитамға, бесинши келгенине қарүйдиц қанатын сызып керегетамға. алтыншысына жерди урып кетпентамға, топ болып
келип қалған жетиншисине айқыш-уйқышлап көптамға нышанын салдырып көрсетип, сол
тамғаларын умытпаўды тапсырады. «Тамгаца қараи таныс, ураныца қарап уйыс» деген сөз сол

заманнан қалған.
Естерек баба Әмиўдәрьяныц жағасында жасаған. Бабаныц қәбири басында бийик жалғыз терек болған. Терек өсип турған жерди халық «Естерек баба», «Кенегес баба» деп зияратлаған.
Аманбай бий ханнан сол жерди сорап алып, бабаныц басына сырық байлап, белги қойдыртқан.
Естерек баба жасаған жердеги гөне изди таўып, сол арадан жап қаздыртқан.
МУЎСА БИЙ ҲӘМ О Н Ы Ц ӘЎЛАДЛАРЫ
(Р-1207, №182886)
Оққас ханныц баласы Муўса бий (ХУЬэсир) дәслеп Түркистанда турып, Шайбаный ханныц
Орта Азияны жаўлап алыўына үлкен жәрдем көрсеткен болса да, қайтадан Едил-Жайық бойларына кетип қалады. Солай етип, ол Сарайшыққа барып, Ағабий дәрежесин ийелейди.
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Муўса бий аўладлары - Шайқын, Сейтек, Қасым, Досым Орақ, Қазый, Юсип ҳәм Исмайыллар
ҳәммеси де аға султан болып, айырымлары хан атанды. Соцынан ноғайлы султанлары арасында
жер талас болып, Сейтек Хорезмге, Досым Сибирьге, Орақ пенен Қазый Кавказға кетти. Барлығы
да қара басы кеткен жоқ. Өзлерине тийисли улысларын алып кетти.
Муўса генже балалары Юсип пенен Исмайыл қарамағында болған «алты улы ногайлы»
(Мүйтен, Қоцырат, Қытай, Қыпшақ, Кенегес. Мацғытлар) азайьщқырап барып, XVI әсирдиц
ақырында және қарақалпақлар атанған еди. Бул орданы ен сонгы ханы - Муўса бийдин ақлығы
болған Тынахметтии баласы Ормамбет бий. Ол өмиринин ен сонғы гезлери хан дэрежесин ийелеген.
АҒА БАТЫРУ1АР
(Р-1299, №183812)
Жайыл бийден Едил бий менен Жайық бий туўылады. Едил бий ел басқарып, «Айедил» деген
дацққа ийе болады. Айедилден: Байедил, Жанедил, Миредил, Бийедил, Ақедил, Бекедил, Ередил
батырлар аты қарақалпақтьщ арына шапқан, атайы ерлер екен.
Байедил батырдьщ туқым-теберигинин ишинде Асаннан тараған Ер Жәдик әўлады өнипөсип, хан да, бай да, бий де, ер де, шора да, палўан да усы қәўимнин ортасынан көп шыгып, ашамайлы тайпасыньщ дацқын жайған. Жэдигердин қара шанарағына ийе болған Бесбала аталығы
«шоратуқым» атанады. Бесбала аталығынан қара, сары, абыз, ақай, панқара деген тийрелер
өрбийди.
Жаиар батыр әўлады да бир аўыл болады. Беке батыр үрим-путақлары да бир урыўды қурап,
олар «Бийтуқым» деген атама менен танылады. Беке менен туўысқан Бекполат батырдан тараған таўбасар, жаўбасар туқымлары өнип-өседи.
Ашамайлы тайпасындағы аз шақарақ жаман урыўы «қаратуқым» аталады. Яқыпша урпагы
«батыртуқым» деген атқа миясар болған. Ашамайлы тайпасынын уллысы «шон» ямаса «шонтуқым» аталып, белли урыўларды қураған болса, олардан кейинги ен абырайлы аўыллары «Беке балалары» екен.
Беке батыр ел бийлеген, халық оны «Бесим улы Ер Бекей» деп те тәриплейди. Беке де, оған
тетелес Бекполат та әрўақлы батырлар болып, жасынан-ақтоп жарып шыққан. Беке батырдьщ
шын аты Бийполат болыпты. Беке өз заманында журт сораған.
Беке батыр қайтыс болғаннан кейин оньщ аўылын да түркменлер шаўып, онлаған үйли жанды ат алдына салып айдайды. Беке батырдьщ өзинен дөреген, жети аўыл болып отырған жети
баласыньщ биразыньщурпақлары даусылай түркмен қолында кеткен. Түркменлер оларды «бегейлер» деп атаған. Кейнинде бегейлер түркменнен бөлинип шығып, Манқыслаўды жайлаған.
Беке урпағынан шыққан Бекназар деген киси бий болмаса да, төрели сөзи бар бийшикеш
инсан екен. Бекназардьщ Қудайназар, Байназар деген еки улы болады. Усы балалар аяқланып,
қатарға қосылған ўақытта Бекназар бийшикеш мезгилсиз қазаланады. Дәстүр бойынша атадан қалған қара шацараққа да. мийрасқа да Байназар ийелик етип, Қудайназар дүнья-мүлкке
қызықпай, өз тиришилиги менен күн кешире береди.
Қудайназардьщ жасы жигирма беске келсе де, ҳаялы «көз жармай» жүрген көринеди. Бекназар бийшикеш «он үште - отаў ийеси» деп еки улын да ерте үйлендирген екен. Жыл өткен сайын
Байназардьщ дәўлети тасып, байыған үстине байып, балаларын да үйлендирип, үлкен ордалы
аўылға айланады. Булар «байтуқым ашамайлы» атанады.
Байназардьщ байлығы асқаннан кейин жайлаў тарылып, ағасынан руқсат алып көшип кетеди. Бирақ кетеринде «Сизди өзим келип көширип әкетемен» деп ўэде етеди. Жалғыз жарлы үй
журтта қала береди. Қудайназар иниси Байназардьщ бирге алып кетпегенине қатты ары келеди. Қудайназардьщ ҳаялы Улбийке күйеўин сабырға шақырып, үй ийесине тәселле береди.
Ақыл-парасаты мол Улбийке - қоқырат елиниқ белли атқаминерлериниқ бири Байбуўра
байдыц қызы болған. Бекназар бийшикеш Қудайназарға қыз тацлағанда. оны өзи сынап, Улбийкени қолына келин етип түсирген екен. Улбийке - Байбуўра бийдиц «улдай» көрген қызы
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болған. Улбийкеден соц бий уллы да болыпты. Қудайназардьщ түп дайылары қыпшақтьщ майлыбалта урыўы да, өз дайылары Қазаяқлы тайпасыньщ мырзакелди аталығынан еди. Ол ўақта
қазаяқлыньщ қанкелди, жанкелди, хожакелди, мырзакелди аталықлары да Қырды жайлаған.
Байназардан хабар болмаған сон Қудайназар Жем бойында отырган дайы журтларыньщ ортасына көшиўди уйғарады. Оньщ үстине Байбуўра бий де Аралдьщ бойына көшип барып, аралбай
урыўы менен қоныслас болыпты. Аралдьщарқа жағалаўында ашамайлылардьщ да жайлаўлары
болған көринеди. Байназарды күте-күте еки көзи төрт болып, ақыр-аяғында Қудайназар Жем
бойына, дайыларыньщ арасына көшип келеди.
«Бөлингенди бөри жер...» дегендей, әўелде оз елинен бөлек көшкен Байназар аўылын, киятырған көш «туқымы байлар» деп еситкен Арқаньщ жолтосарлары шаўып, малы-мүлкин тартып алып, улын қул, қызын шоры қылып, өз еллерине «сицбе» етип қосып жиберипти.
«Журт аўыстырсац перзентли боласац» деген ырым«-а исенген Улбийке Жем бойына келгеннен кейин аяқ-қолы шаққанласып, Аллатаала бар жақсылықты сездиргендей бола береди. Бир
күнлери түс көреди. Түсинде арысланньщ үш күшиги үстине минип алып, көкирегине таласып
атырған екен. «Бул сырды тек әкеме ғана айтайын» деп, Қудайназардан «төркинлетип қайт» деп
өтинеди. Ерли-зайыплы жолға шығады. Булардьщ келетуғынын Байбуўра бий сезип жүрген екен.
Байбуўра бий үйдиц артқы жабығын аштырып, самалға бетин берип жатырса:
- Турыцыз, отағасы, қызыцыз бенен күйеў балацыз келди, - дейди жубайы Зерде.
- Келерин өзим де билип едим, - деп. бий орнынан турады.
Үш күнге шекем Байбуўра бий қызынан ҳешнәрсе сорамайды. Улбийке де Кейинин күтеди.
Байбуўра бий қызыныц салдаманлығына, сабырлылығына сүйсинеди, қызыныц ўәжин тыцлаўға шақырады.
- Ата, еки сыр көрип едим, бири түс, бири оцымда болған ис. - дейди Улбийке.
- Айта бер, - дейди Байбуўра бий.
Улбийке әўели түсин баянлайды.
- Қарағым, арыстай уш уллы болайын деп турған екенсец, Алла жОлыцды ашсын. Әмин! - деи
жүзин сыйпайды.
- Екиншиси. усы жаққа киятырғанымызда тас төбемизде бир шөким булт пайда болын, бизиц
бағытымыз бенен қозғалып, илесип келе берди.
- Жанларым-аў, Алла бережақуш улыцыз да анаў-мынаў емес, арқалы. әрўақлы, төбесинде
булт ойнаған батыр болайын деп турған екен. Ол булт емес, бабац Беке батырдыц әрўагы ғой.
Иншалла, Тәцир жарылқасын! - деп, тағы да дуўаға қол жаяды Байбуўра бий.
^ - Ата, енди мениц буйымтайыма түйеден қара нарды бас етип. үш төбен жылқыдан шубар
айғырды бас етип, үш үйир, сыйырдан сары ала буғаны бас етип, үш пада берициз, - дейди.
- Айтып отырған үш жаныўар да малымныц басы еди, қотанымныц қуты еди. Дәўлетим қызға
өткен екен. Ала ғой, жулдызым, бахтыц жансын! - деп пәтиясын берип, қызы менен күйеў баласын қарқаралы көш пенен елине қайтарады.
Байбуўра бийдиц айтқанындай, Қудайназардыц қуты артып, мал басы өсип, төрт-бес жыл
ишинде әдеўир қурғын хожалық ийесине айланады. Улбийке де изли-изинен үш улды дүньяға
әкелип, үйди қуўанышқа толтырады. Қудайназардыц улларыиыц исми - үлкени Хожаназар, ортаншысы Сүйиндик, генжеси Төлес болған.
«Болар бала бес жасынан беллидур» дегендей-ақ, Қудайназардыц үш баласы да кишкентайынан баслап өзгелердиц нәзерин аўдара баслайды. Ересек кисиниц өзин сөзден албыратып таслайтуғын, сусты басым бул балалардыц төбесинде булт көшип жүретуғынын журт та
байқайды. «Қулынларым көзикпегей» деи тиленген Улбийке айдары желкилдеген балаларын
баўырына басып турып ойланады.
Азанғы алқастыц ўақтында Қудайназарға:
- Ағасы, Сиз бабацыздыц гөне журтына барыўды бир ойлап көрдициз бе? Ҳәзир ол жақта жаў
Да жоқ ел де жоқ дейди...
«Гөнежурт» дегени - Байедилден де арғы бабаларыныц мәкан еткен жери - Арал тецизиниц
бойы екен.
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- Қе, не еди? Бизди биреў қуўып атыр ма?
- Қаў, енди балаларыцыз өсип киятыр. «Мынаў бабамнан қалған журт еди» деп өз мәканына
ийе бол ып отырса. жараспай ма? Қудайға шүкир, арғы ж а ^ а Қабасан менен Сақыў, оньщ қасында
Қарахожа бар екен. Бәри өз туўысықыз ғой. Айыллы ағайинлер де бар, дейди...
Улбийкениц сөзи Қудайназарға мақул түсии, өзине қараған азғана аўылы менен Аралға қараи
көшеди. Аралдьщ арқа тусындағы Қуланлы деген жерге көшин түсиреди.
Теқиздиқ жағасы болған соқ бул жер бултсыз болмайды. Улбийке усыны нәзерде тутып,
«журт бөбеклеримниц төбесинде жүрген бултты сезбесин» деген пикирди де ойлаған екен.
Ол гезлери Аралдыц бойын айланып уллы кәрўан жол өтип турғанға усайды. Үш бала усы жол
бойында тасаланып турып, кәрўан жақынлағанда оқжайларын гезенип алдынан шыға келеди
екен. Сөйтип, өткен-кеткен кәрўаннан бажыпул өндирип, оны жарлы-жақыбайларға үлестирип
берип жүрген. Жем бойында жут болып, булардьщ қасына кембагалласқан қарақалпақ шарўалары көшип келген екен. Үш туўысқан кәрўаннан түскен бажыпулды жаца қоқсыларына тарқатып берип турған. Кем-кем қайсы кәрўан болса да бажыпул төлеўге көнликтиреди. Көп алмаса
да, бергенин алып қалып, кәрўанды қуры жибермейди.
Кәрўанлар белгили жерге келип иркилип, үш бозбаланы күтип туратуғын болған. Мабада
«Көринбесе, өтип кетемиз ғой», деген қыялдағы кәрўаншылар болса. кәрўан жақынлағанда тасадан дуўлыгалы үш бас көринип, еглениўге мәжбүр еткен. Ҳәр сапары. жоқжерден қалқыйып
шыға келетуғын дуўлығалы үш бала усылай «Үшбаслар» атала баслайды. Журт енди усы үш жигитке арқа сүйеп, буларды «Үшбас батыр» деп те тәриплейтуғын болады.
Бир күнлери «Үшбас батырлар» даўрығы Бухар ханына да жетеди. Ол ўақытта Қара Бухардьщ
ханы Субханқулы болған.
Субханқулы хан ағайинли үш батырды шақырып, Нурата қарақалпамары арасынан қоныс
ажыратып береди. Буларды ханлықтағы белгили батырлар дизимине киргизеди. Сол гезде Хожаназар он тоғызда, Сүйиндик он жетиде, Төлес он бесте екен. Усы үш батыр Субханқулыньщ
атланысларына қатнасып, саўаш майданында өз тәсиллери менен урысады ҳәм қарсы тэрепти
жеқеди. Бухар ханы булардьщ төбесинен булт кетпей, ерип отырғанын өз көзи менен көреди.
Үш батырды да олжадан қуры қалдырмай. булардьщ арыў тацлап алыўына руқсат етеди.
Бул батырлар Түркистан қарақалпақларын жаўдан қорғаў ушын бирнеше жыллар Күнгейлик
жақта да жасайды. Бирақ Сырдьщ қуйылысындағы қарақалпақларды тағы да түркменлер шапқанын еситип, елден қол жыйып, солай қарай атланады.
Хожаназар батырдьщ басшылығындағы қарақалпақлар узақ жыллар урысып, түркменге
бенде болып кеткен урыўлардьщ биразын қайтарып алыўга ериседи. Жаўдьщ бир жағын жайратып Сүйиндик жүрсе, бир шетин қайтарыўға Төлес жиберилген. Усы үш батыр өзлерине тән
урыс усылын шебер менгерип, үшеўи де жеқиске жетип отырған. Үшеўи үш тәрепке кеткенде,
төбелериндеги булт та узақтан созылып. сағымланып тутасып турған, дейди хадық ацызы...
Үш батырдыц журты «Үшбас аўылы» атанып, олардыц кишиси Төлес усы қарағанға бии болады. Төлестиц қара қылды қақ жарған әдиллигине. кесимли бийлигине сүйсинген журт оны
«Қарадан шыққан Хан Төлес» ямаса «Қара Төлес» деи атаған. Төлес бий өзи бас болып, Бухарадағы
Досан батырдыц көшке қосыла алмай қалған үрим-путақларыныц бирнешеўин едге көширип
әкеледи.
Өмир-өмиринше өз журтын жаўдан қорғап өткен усы үш батырдыц ҳәрқайсысыныц бирнеше ҳаяллары болған. Олардыц урпақларынан бирқанша аўыл кейинирек Үстиртке келип мәкан
басқан ҳәм биразы Қырда қалып кеткен. Үшбас урпақлары қайда жүрсе де, ата жолын даўам
еттирген. Атақлы Алатаў батыр, Ақтаў батыр, Алтай батыр, Ақтай батыр, Қул батыр, Қуўаныш
батыр, Шер батыр, Тағай батыр ҳәм т.б. ерлер усы туқымнан шыққан. Усы батырлардыц жаўға
шабарда сай бойындағы сәмби талдан найзаға сап сайлап. ағаш кескен жерлери «Найзакескен»
аталған. Хожаназар батырдыц урпағы Есенкелди мәҳрем қарақалпақтыц Қоцырат арысыныц
бас бийи болған.
Төлес бий урпағы Қулжуман - атышуўлы Қул батыр болса, Ҳажыбай қазы - атақлы улама
Ешим ахунныц әкеси Әжибай бий.
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әжинияз
ДЕМИШЛЕР
Әўелҳа дүньяга келди бәнижан,
Елли мьщ жылдан соц пәний демишлер,
Инси-жинси, жанлы-жансыз бар инсан,
Адам - кәрўан, дунья - сәрўан демишлер.

Инсаният болсац қуданыц қулы,
Әўладлары Муҳаммедтиц үммети,
Мунәсибли болмақ шәриятныц досты,
Паныйлыққа садық болмақ демишлер.

Қүдирети күшлидур не қылса субҳан,
Көптен соқ жаратты топырақтан инсан,
Кими кәпир болды, кими мусылман,
Бәршсниц атасы Адам демишлер.

Дин Муҳаммед пайғамбарлар өткенди,
Торт шәрияр оған хызмет еткенди,
Налыш етип бу дүньядан өткенди,
Руўзы-шәб пәний дүнья демишлер.

Минәўўәр яраггы ай менен күнди,
Руўзы-шәб дийерлер күн менен түнди,
Таўқы ләнет шайтан мойнына мннди,
Аньщ аты Иблис шайтан демишлер.

Кеширерсиз сөздиц болса хатасы,
Әбиўбәкир Муҳаммед қәйин атасы,
Биринши шәрияр ҳәм халифасы,
Дуғрылықжолыны тутқан демишлер.

Дәргаҳынан қуўды жырақ, даш болды,
Ҳақтьщ ҳәмири билен бу не иш болды,
Адам менен шайтан сонда қас болды,
Сол себептен бизге душман демишлер.

Омар, Осман, төртинши Шәрияр Әлий,
Төрт шәрияр дер олардыц жэми,
Ҳасан-Ҳүсен эўладлары Сейид Әлий,
Мусылманға шекис болған демишлер.

Абыл, Қабыл дөреп Адам, Ҳаўадан,
Нуўҳы, Нәбий, Шийиш кешти дүньядан,
Билмем, нешше мьщжыл кешти арадан,
Бул дүнья бир пәний заман демишлер.

Айта берсец көпдур ҳаят түрлери,
Фатима дер бийпатпаныц пирлери,
Бәршемиз бир Муҳаммед үмметлери,
Ҳаслы нешше мыц жыл урпақ демишлер.

Қарун көзи дүнья-малдан тоймады,
Луқман ҳәким мьщ жылғаша өлмеди,
Сонша өмир бир зәрреше болмады,
Соцы бу дүньяньщ әрман демишлер.

Ҳәр урпактан муҳәжирлер көп келип.
Суўдыр сөзли пасықжәҳәдке толып,
Бийлср инсапсыз жалатай болып,
Елге мүшкил ислер түсти демишлер.

Бу жәҳанға бина болган төрт хаттаб,
Қуръан, Таўрат, Забхур, Инжил дэўир хаб,
Инсанларға қуда берсин деп инсап,
Шәриятқа хызмет еткен демишлер.

Болыпты бир жылы исрапыл даўыл,
Ордасы бузылып бирликли қаўыл,
Көп көшке ушырап бир нешше аўыл,
Мусылманға посып кеткен демишлер.

Мусылманлар тутып қуръан тэғбирин,
Муҳаммед үммети қуда бирлигин,
Шуньщ билен жуўып кеўилдиц кирин,
Ҳақҳәмирин машқул еткен демишлер.

Бир нешше жыл өтип кеткен арадан,
Түркистаннан қарақалпақтараған,
Дин Хорезм ҳәжетине жараған,
Урпағы бир, қәўми-ғардаш демишлер.

Гәп айтсам келеди сөзлер дәмбе-дәм,
Көпдур алғанларым ҳаяттан илҳам,
Әлий ибн Әбиў Тэлиб Шәрияр ҳәм,
Диндарлықтан шейит кеткен демишлер.

Айта берсем бу ҳаятны атма-ат,
Хорезмли дияр мацғытлы қыят,
Нәзериме бина болды бул ҳаят,
Хат етип Зийўарыц язды демишлер.

Нешше әсир өтип кеткен арадан,
Әўладлары туранларға тараған,
Алтын Орда ҳәжетине жараған,
Дин мусылман күн кеширген демишлер.

Мацғыттыц көп болур мәнзил ханасы,
Ата теги бир әўладтыц баласы,
Қоцыратдеп ат қойған қәйин атасы,
Сап көтерип енши алысқан демишлер.
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Хийўалыға мәлим Ҳажынияз аты.
Тэлим алған елим менин демишлер.

Қазақ, қырғыз, тәжик, түркмен даламыз,
Өзбек, мацғыт, қытай-қоцырат сағамыз.
Бир жағадан бас шығарып барамыз,
Мусылманныц әўладлары демишлер.

Жайхунды жағалап мақғыт еллери,
Ата мәкан қарақалпақжерлери,
Хан тэрептен қоршаўланып беллери.
Дәрья гүзарына көшкен демишлер.

Мацғытлы Қоцыратбек Қытайбек аты,
Қолдаўлы, ашамайлы, мүйтен, қыяты,
Қыпшақ, кенегес, бәршә зүрияды,
Онтөрт ықлым қарақалпақдемишлер.

Инсан болсан ялган гэпни сөзлеме,
Тақыйқын айт, нәисиқаўлық гөзлеме,
Рәҳимсиз исти ҳәргиз гөзлеме,
Ҳаслымыз бир инсаният демишлер.

Арамыздан неше дәўир жыл өткен,
Қарақалпақсаны сан мъщға жеткен,
Инсапсыз залымлар ўас-ўайран еткен,
Елди аямастан қырған демишлер.

Бирликли ис тиришиликтиц ураны,
Шуғыл сөзлер бузақыньщ қуралы,
Татыўлық дос инсаният нышаны.
Нәсийҳаты пайғамбардьщ демишлер.

Жайхун, Сайхун - еки дәрья сағасы,
Қан мәкандур қарақалпақ даласы.
Өзбек, қазақ, қарақалпақ баласы,
Әнжимлесип мәкан еткен демишлер.
Жәҳанға ҳаятдур Хорезм аты,
Өзбек. қарақалпақ, мацғыт елаты,
Мыц жылға барабар Хийўа шәўкети,
Қәўми-ғардаш. түркмен сырлас демишлер.
Мақтымқулы, Мир Алишер Наўайы,
Туран, Түркистан, Хорезм жайы.
Халқы ушын хызмет еткен удайы,
Ҳәзирети инсанлар ғешти демишлер.
Хорезм дер мусылманныц панасы,
Күн-күннен өсер сезим-санасы,
Мьщ еки жүз жигирма жыл сәнеси,
Бу ҳаятны Зийўар жазған демишлер.

Жаман сөздин ақыры опат келтирер,
Инсанды әзэзүл шайтан өлтирер.
Ғаўғалы ис бир күн басыца жетер.
Нәмәртлерден аўлақ қашқыл демишлер.
Пазыйлетин болсын инсанлық сенде,
Әдеп-икрамлылыққа болсацыз бенде,
Тәкэббирлик тутма бу әзиз тәнде.
Жақсылыққа кеўил бөлгил демишлер.
Инсанға тилециз әўел денсаўлық,
Дүньянынтәшўиши инсанға бағлық,
Жасартыў, көркейтиў, болмақ кемтарлық,
Өзиниин пығльща бағлы демишлер.
Бул ҳаятны яздым елге хат етип,
Қарақалпақәўладларын яд етип,
Бәрше ғардашларны ықтықат етип,
Ҳикаятым тамам болды демишлер.

Гардашымыз әл Хорезм елаты.
Инсанға саядур оньщ қанаты.
БЕРДАҚ

ШЕЖИРӘ
Рэсүўлиллаҳ Бурақ мүнүб,
Қабы қәўсейн барған екән,
Худа бирлән раз айтышыб,
Ҳақдийдарын көргән екән.

Отуз үч мьщ саҳабасы,
Жүмлә арабньщ қәбилэси,
Хызмәт етдиләр бэрчәси,
Пайғамбарньщ заманы екән.

Гүл йүзләри шәмси-қамар,
Әбүўбәкир, ҳәзирети Омар,
Осман, Әлий - төрт чэҳәрйар,
Пайғамбарньщ йараны екән.

Көрүнләр халықнын шежирәсин,
Ешитиб шежирәнин мәънисин,
Бәрчәниц ата-бабасын,
Айтыб байан қылған екән.
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Әнес, Мәлик екки киши,
Пайгамбарньщ сакабасы,
Әнес қазақньщ бабасы,
Шундын алаш болған екән.
Мәлнкниқуғлы Разыҳақ,
Йашлықында қойды ғулфақ,
Кийгән екән қара қалфақ,
Шундын «қалфақ» болған екән.
Сәҳра халқы көчүб гезмәк,
Кәнтли ерүр ўатан түзмәк,
Қалфақньщуғлыдур Өзбәк,
Өзбәк йеккә болған екән.
Өзбәк йашында үйләнди,
Он бешиндә уғлы болды,
Аныцатын Жийән қойды,
Жийән батыр болған екон.
Жийәнниц йоқдур ағасы.
Биргә туғқан ҳәм иниси,
Жийән қоймақньщ мәниси,
Қыз оқ йақда туғқан екән.
Жийәнгә ҳақ нәзер салды,
Мал-дүнйасы абад болды,
Жийән заъйыфны көбалды,
Үч заъйыфы болған екән.
Байбичәдин Майқы туғды,
Сыпайычылықйолын қуўды,
Озалдан өзи бий болды,
Хан атасы болған екән.
Майқыньщуғлы Жайылған,
Йәнә бириси Сейилхан,
Жайылған аты уран болған,
Қоқыратуран қылған екән.
Жайылған билән Сейилхан,
Сейилхан йаўмыттүркмен болған,
Майқыдан туғуб айрылған,
Ол Қоцыратнықтуғқаны екән.
Бир заъйыфы Сәрназ екән,
Ҳүўри пәриниқ өзи екән,
Хытай хотанньщ қызы екән,
Жийән шундын алған екән.
Сәрназдан туғды Хытайбек,
Хытай тонын қылды йөргәк,

Йәнә бириниц аты Чақ,
Хытай-Қыпчақ болған екән.
Малы-дүнйа тиллә болды,
Кийгән тоны ҳиллә болды,
Хытайбек дамулла болды,
Илим талаб қылған екән.
Молла намаз шуруъ етди,
Чақалдыдын йүгүрүб өтди,
Намазыны фасыд етди,
Ол бузғуўчы болған екән.
Чақ йаш бала еркә уғлы,
«Қыб» дәмәклик араб тили,
Қыбчақцур түрки мәъниси,
Шундан қыбчақ болған екән.
Хытайбек ҳәм қой йығнады,
Қойы жәҳанға сығмады,
Уллы таўларны жайлады,
Уллытаў уран болған екән.
Қыбчақҳәм йылқы йыгнады,
Желигә қулун бағлады,
Қымыз-сабасын сайлады,
Тоқсаба уран болған екән.
Бир заъйыфдын екки уғыл болған,
Мүйтән билән Хытай туғқан,
Туғқан анасы Аруўхан,
Хытайға уран болған екән.
Жийән ортасына қонды,
Майқы оц йанына қонды,
Хытай сол йанына қонды,
Шундын он, сол болған екән.
Мүйтән тухымы тентәк болды,
Жайылғанға саўда салды,
Жайылған бай бәрин қырды,
Екки бала қалған екән.
Андын екки бала қалған,
Баланы асыраб сақлаған,
Асыраб сақлаған Ақчолфан,
Мүйтәнгә уран болған екән.
Өзбәк йәнә заъйыф алды,
Қалыцы йетти сан болды,
Йетти сан ат шундын қалды,
Андын үч уғыл туғқан екэн.
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Теке, Кене. бири Мацғыт,
Мацгыт дийән күлли Мацғыт,
Теке дийән Теке йаўмут,
Кене Мацғытныц туғқаны екән.
Кене. Мацғытдур ағасы,
Кене тентәкдур иниси.
Ҳәр иш етсә кесдур иши.
Ул Кенекес болған екән.
Чөлләрдә кезәр жераны,
Жеранға қурған араны.
Кенегес, Мацғыт ураны,
Чаўлы-чаўқай болған екән.
Мүйтән, Қоцырат, Хытай, Қыбчақ,
Кенегес, Мацғыт - жуп, теке - тақ,
Бәри алты уруў қаралфақ,
Өзбәкдин айрылған екән.
Айланурлар неччә заман,
Уллы йуртлар бар мусулман.
Аныц падшасы Алтун хан,
Уллы падшаҳ болған екән.
Падшахда бардур алтун тахт.
Худа берди ҳәм дәўләт-бахт,
Ол падшаҳныц фәрзәнди йоқ,
Бир начары болған екән.
Асыл әўлад дер затыны,
Кврдүм шежирәдә хатыны,
Алмалы көрүкли дер атыны,
Ҳүўр перийдин болған екән.
Падшаҳ кызына жай салды,
Жәннәт киби сарай салды,
Қырық қызны хызмәткәр қылды,
Падшаҳ киби болған екән.
Күмүш айна, алтун тарақ,
Жайыны көрсәц зәрўарақ,
Қойуб гәўҳәри-шәмъчырағ.
Шундын йахшы болған екән.
Салған екән уллы жайны,
Йеди набат шәкәр, чайны,
Қыз көрмәди күнүў-айны.
Шул жайда бәнд болған екән.
Ол қыз он беш йашқа кирди,
Шул сарайда умүр сүрди.

Жайны тешиб күнни көрди,
Күнгә ҳәўәс болған екән.
Қыз ашығыў-шәйда болды,
Неччә йыллар айда болды.
Шундын ҳәмилә пайда болды.
Күндин бәҳра алған екэн.
Алқысса, қыз йүкли болды,
Бул сырны анасы билди,
Алтун ханға байан кылды,
Падшаҳҳайран болған екән.
Алтунханны хыйал тутды,
Усталарына әмир етди,
Усталар сандуқтүзәтди.
Алтундын қафлаған екән.
Қыз ҳәмилә йазуқбилән,
Кийим-кеншәк, азуқ билән,
Малыў-дүнйа, қызықбилән,
Ол сандуқға салған екән.
Қыз бийчара турды, йатды,
Намазшам болды, тац атды,
Сандуқны дәрийаға атды,
Падшаҳәмир қылған екән.
Екки адам мергән ерди,
Кийик, қулан атар ерди.
Дәрйада сандуқны көрди,
Еккиси душ болган екэн.
Бириниц аты Томаўлы,
Йәнебири Шабан көрди,
Мақсуўдыны Худа берди,
Тилэк қабул болған екән.
Томаўыл мылтық көзләди,
Нышананы бериктүзлади,
Шабан «атма» деб сөзләди.
Андын соц атмаған екән.
Алтун сандуқ зийад, деди,
Зәрәр болса уйат, деди,
Туғры атма хыйа ат, деди.
Шундын хыйат болған екән.
Томаўылныц қәҳәри йатды,
Сандуқнын бурчына атды,
Қырға айланды, булар тутды,
Суўдан сүйрәб алган екән.
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Ғ.кки мергән қәм сөзләшди,
Мәсләҳәт кылыб ойлашды,
Ичи-тышыны файлашды,
Мәсләҳәт шул болған екән.
Шабан көр алтунны алды,
Томаўыл тәўәккәл қылды,
Аныцфайы ичи болды,
Ўәъдәси шул болған екэн.
Мергәнләр дәрйадек ташты,
Ол сандуқныц ағзын ачты,
Қызны көруб, ақлы шачды,
Бир пәрий олтурған екән.
Айат, ҳәдийсдур сөзләри,
Жан алур жадыў көзләри,
Шәмси-қәмәрдўр йүзләри,
Илаҳийдин болған екән.
Көрүқләр аслы затыны,
Ншитиқләр илтифатыны,
Ләйләтул ақшам толғатды,
Айы-күни толған екән.
Сандуқ ақған дарйа суўды,
Ул начарны нәсиб қуўды,
Қәзирети Иүсифдәк уғул туғды,
Атын Чьщғыс қойған екән.
Андын соц Томаўыл алды,
Рәсүл сүннәт никаҳ қылды,
Томаўылдын бируғыл болды,
Бөдәнэтай болған екән.
Ул начарға рәҳмәт йағды,
Ҳиммэт қурын белгә буғды,
Йәнә ҳәм бир уғыл тугды,
Ул Бөркәлтәй болған екән.
Томаўылныц үч уғлы бар,
Чыцғыс бағда лала гүлзар,
Ерәнләр, пийрләр мәдәдкәр,
Аслы күндин болған екән.
Булар келди он беш йашқа,
Ана бирдур, ата башқа,
Екки иниси Чыцғысқа,
Көб йаманлық қылған екән.
0л еккиси тәрәф болды,
Чыцғысқа йаманлық қылды,

Чьщғыс йуртдан кетэр болды,
Көцли йаман қалган екән.
Чьщғысайтды: Мән кетәрмән,
Дәрйа өринә йетәрман,
Барыб шунда жай тутарман,
Нәсийбәм шул болған екән.
Алмалы көрүкли йығлады,
Чьщғыс багрыны дағлады,
Айралықға бел бағлады,
Зары-гирйан болған екән.
Чьщғыс: йазларман, қышларман,
Нәсийб аўлардын ушларман,
Фәрин дэрйаға ташларман,
Нышаным шул болған екән.
Анасы айтды: Күлмәсмән,
Өлүк-тирикицни билмәсмән,
Әжәл йетмәй, мән өлмәсмән, Дейүб афған қылған екэн.
- Анажан, маца жаўаб бер,
Ҳаққымға дуъа қылыб тур,
Ҳәфтәдә бир дәрйаны көр, Дейиб ўәъдә қылған екән.
Фаный дүнйага келгәним,
Фәр ақса, аман болғаным,
Ўә гәр ақмаса, өлгәнии,
Шундын маълум, - дегән екэн.
Аслы әўлад йетти пуштыц,
Ақраба йоқ қэўми хыйшыц,
Сән ҳәм мәндин айра түшдиц,
Нәсийбәц шул болған екән.
Мәндин сәцә сәбәб болды,
Жайыц қалды, хараб болды,
Күйиб багрыц кэбаб болды,
Әзелдә йазылған екән.
Әжәл келиб, жан чықса тәндин,
Разы болғыл, анам, мэндин,
Мән ҳәм айра түштим сәндин,
Бахтым қара болған екән.
Қулақ салыц ошбу сөзгә,
Умүрим йетмэс тоқсан, йүзгә,
Әзәл башдан Аллаҳбизгэ,
Айралықны салған екэн.
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Йыгларман анам-каъбам деб,
Меҳрибан пушты-панам деб,
Сән йыгларсац «жан балам» деб,
Қыйамәт күн болган екән.
Бала ананьщ көз йашы,
Урды фәлекниц гәрдиши,
Сабыр қылмақ мәрдниц иши,
Шүкүр субҳан қылған екан.
Йығламагыл қайғыў-ғам йеб,
Қылғыл дуъаны руўзы-шәб,
Сәни ҳақға тафшурдым, - деб,
Хошлашыб айрылған екән.
Ели-халқы, фуқарасы,
Тул, йетимниқ көздә йашы,
Бийыхтыйар малы, башы,
Йурты ўәйран болған екән.
Йахшылар масләҳәт қылды,
Алмалы көрүклигә келди,
Келиб бир уғлын тиләди,
Тиләк қабул болған екән.
Тиләкини қабул етди,
Келганләрнин иши битди,
Чьщғыс йуртдан чықыб кетди,
Дейүб, афған қылған екән.
Бу екки уғлум хан болмас,
Мундын махлуқ инсан болмас,
Хан болуб йурт тута билмәс,
Екки уғлын сынаған екән.
Қырықадам талаб қыльщлар,
Ҳәр йергә сораў сальщ-лар,
Чьщғысны тафыб альщлар,
Ханыцыз шул болған екән.
Айтқан сөзи нақыл болды,
Алмалы көрүкли ақыл болды,
Бу сөз йуртға мақул болды,
Фатыҳа оқуған екән.
Ҳәр уруўға хабар салды,
Торы ат минуб Майқы келди,
Қырық кишигә башчы болды,
Майқы сәрдар болған екән.
«Қырық адам болуц жәм» деди,
«Қоцыр атлы йигит ким?» деди,

Шул торы атны қоцыр ат деди,
Шундын Қоцырат болған екән.
Мүйтән ураны Ақчолфан,
Хыйат ураны Лруўхан,
Майқыбий Қоцыр ат болған.
Еккиси қошулған екән.
Сөзниц фаркын билмәс надан,
Әўўәл адам, ахыр хатам,
Нийәт етүб қойды қәдәм,
Ханны талаб қылған екән.
Бир неччә күнләр йол йүрди,
Көлиў, бийабан чөл йүрди,
Ҳәр бир йергә сораў салды,
Ҳеч хабар болмаған екән.
Нә йерлэрниц суўын ичди,
Нә саўдалар баша түшди,
Лрадан алты ай кечди.
Шуцача табмаған екән.
Тәкәббирлик таўазыъны,
Ҳақкечүрсин йазықыны,
Әда кылды азуқыны.
Ач-әфтада болған екән.
Майқы табды ақыл-ойды,
Ҳәр күндә бир атны сойды,
Атныц етинә бир тойды,
Шунда аўқат қылған екән.
Сәрдар башы Майқы бийди,
Отуз тоққыз атны сойды,
Майқы атын соцға қойды,
Ат йахшысы болған екән.
Кезди неччә бәләндтағны,
Дәрйа, тецизни, атаўны,
Бир күн көрди ақотаўны,
Майданда қурулғаи екән.
Сәрдары Майқы бий екэн,
Ақ отаў Чыцғыс үйи екән,
Атаў бир белли жай екән,
Шул атаўда болған екән.
Өзгәси майданда қалды,
Екки адам тыцчы болды,
Намазшамда Чыцғыс келди,
Атдын түшиб, бағлаған екән.
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Аўларыны үйгә алды,
Очақ қойуб, қазан асты.
Қазанын асыб ет салды,
Ети кайнаб пишкән екән.
Өзи қайнайды, пишәди,
Бисмиллаҳдеб бир ачады,
Етин жуб-жубдан қошады,
Кәраматын қылған екән.
Мийасар етди жаббар Ҳақ,
Ханньщ табағын қойды тақ,
Йасады йигирма бир табақ,
Келгәнләрин билгән екән.
Ашны чара-чара қойды,
Хан табағын дара қойды,
Бийгә екеў-ара қойды.
Ўәлийуллаҳ болған екән.
Алық, алық, алық, -деди,
Сиз меҳрибан болуқ, -деди,
Бәрини бир өзи йеди,
Фәтийҳа оқуған екән.
Шунда булар хабарлашды,
Үйгә кириб саламлашды,
Аман-есәнлик сорашды,
Сөзләшүб танышған екән.
Меҳман болуб шунда йатды,
Ертәси билән тақ атды,
Майқы бәринә сөз қатды,
Хан мәсләҳәт болған екән.
Қойды қушбеги, меҳтәрди,
Чьщғыс ханны хан көтәрди,
Майқыға ыхтыйар берди,
Хан атасы болған екән.
Хан нәзәриндә дәргаҳны,
Қуруб отаўда бәргәҳны,
Мәсләҳәт қылды арбаны,
Арба керәк болған екән.
Қоцырат табды бир арысын,
Мақгыт табды бир арысын,
Өзгә йағыньщ бәрисин,
Өзгәләргә салган екән.
Шунда қацлы уста болды,
Қағыб-соғыб арба қылды.

Шүйит ҳәм шүйини салды,
Шундан шүйит болған екән.
Арбаға Чыцғыс хан минди,
Хан атасы Майқы минди,
Ат жегиб, ат арба қылды,
Йолға рәўан болған екән.
Бир неччә күнләр йо/ йүрди,
Чексиз бийабан чөл йүрди,
Аман-есән елгә келди,
Ханны алыб келгән екән.
Қырық кечә-күндүз той кылды,
Байрақ қойуб, атын чабды,
Мергән алтун қабақатды.
Тойын тамам қылған екэн.
Хан келди, йурты тоқболды,
Уғры-қарақчы йоқболды,
Зорлуқы йоқтецлик болды,
Йурты абад болған екэн.
Чьщғысаслы кимдинболды,
Атасы йоқ, күндин болды,
Йетти Султан ҳәм Йарым хан,
Чыцғысханньщ әўлады екән.
Жэнибекхан ҳәм Жақайхан,
Аньщ уғлы Тоқтамышхан,
Қазақ ичиндә хан султан,
Чьщғыс ханныц зүрйады екән.
Екки уғлы Томаўылдан,
Бөдэнэтай шундан болған,
Бөркөлтайы, Дәўимбайы,
Томаўлньщ зүрйады екэн.
Будынжар билән Қағынжар,
Чылжуўыты йәнэ ҳәм бар,
Мүйтән, Хыйат болды булар,
Төрэдән айрылған екан.
Әўўәл бабамыз Майқы бий,
Аньщ уғлы Жайылған бай,
Жайылганньщуғлы Нагадай,
Нағадай бий болған екән.
Нағадай бий йуртағасы,
Жүмлә Қоцыратнық бабасы,
Отуз уғулньщ атасы,
Уғлы отуз болган екән.
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Қэллибекуғлы Қулжан.Толыбек,
Ол ҳәм екки болған екән.

Еижтиц, йәнә бир сөз бар,
Сөз иәнисин билмәк дәркар,
Жайылған уранлы Қонырат бар,
Отуз уғулньщ зүрйады екән.

Еккиси саўдагәр болды,
Хандын жыгалы хат алды,
Шундын Ханжығалы болды,
Сәбәби шул болған екән.

Батырлар кирсә саўашға,
Нәзәр етмәс дағыў-дашға.
Жайылғандын ураны башқа,
Мүйтән билән Хыйат екән.

Қулжан сәўдагәр гежи алды,
Гежи сатыб саўда қылды,
Шундын Бүгежели болды,
Гежи сәбәб болған екән.

Қоцырат ураны Жайылған,
Мүйтән ураны Ақчолфан,
Хыйат ураны Аруўхан,
Қайал уран болған екән.

Ағәдил уғлы Толыбай,
Толыбай уғлы Тыныс, Сарыбай,
Сарыбайньщуғлы Бәдекбай,
Базаргүлфәц болған екан.

Асыл әўлад дер затыны.
Көрдүм шежирәдә хатыны,
Қайал демәкниц адыны,
Бәлки ердән зийад екән.

Базаргүлфәц уғлы Томай,
Бәрчәни йаратды Худай,
Йәнә бириси Мецлибай,
Андын Майчы болған екән.

Нағадай уғлы Қарабек,
Аныц уғлы Жәнибек, Қәллибек,
Жәнибек уғлы Қайдар, Әлийбек,
Уғлы екки болған екән.

Томай елчи дархан болды,
Ол Томайдан беш уғылтуғды,
Бешиси ҳәм көсә болды,
Беши Бешкәмфир болған екән.

Әлийбекниқуғлы Ағәдил,
Йәнә бириси Байәдил,
Қайдардан Едил, Жанәдил,
Ул ҳәм екки болған екән.

Хожакелди, Қажыкелди,
Қажыкелди уллы бай болды,
Уғлы Ханкелди, Жанкелди,
Йәнә бири Султан екән.

Әжел йетди, Қайдар өлди,
Екки уғлы йетим қалды,
Төртиси енчиләш болды,
Биргә талаб қылған екән.

Ханкелди уғлы Қарабаш,
Қарабаш уғлы Ешжан, Нийаз,
Нийазньщ уғлыдур Ораз.
Ол аталық болған екән.

Дүнйа бийжай ҳэддин ашды,
Ол төртиси енчи алышды,
Малларына тамға басды,
Тамга шундын қалған екән.

Қажыкелди уғлы Султан,
Андын Айдост, Майбас туўған,
Айдост йуртқа аға болған,
Киши асыб дар қурған екән.

Қолына басған - Қолдағлы,
Санға басған - Ачамайлы,
Жубдан басған - Қоштамғалы,
Тамғасы қош болған екән.

Айдост бий йуртныц ордасы,
Екки уғлы - Ырза, Төрәси,
Ерназар бий немереси
Ол қушбеги болған екән.

Төртисиндин зурйад қалды.
Йазылған шежире хат қалды,
Қайдар, Әлийбек деб ат қалды,
Сәбәби шул болған екэн.
Нағадай уғлы Қарабек,
Қарабекниц уғлы Хәллибек, Жәнибек,

Мәўж урған дэрйадәк ташды,
Қылычыдан қанлар сачды,
Үч ағач қуруб киши асды,
Хан сыфатда болған екән.
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Ырзаньщуглы Искәндәр.
Алтун қазық, тиллә кәмәр,
Искәндәруглы Қәләндәр,
Бул ҳәм болус болған екән.
Толыбайдан Худайберди,
Худайберди йетим қалды,
Бир заъйыфдан үч уғул болды,
Ҳәсән йахшы болған екән.
Хожай, Қәдирқулы, Жуман,
Қарасыйрағыў, Қалқаман,
Қалқаман билән Мүлкаман.
Ол Хожайньщ зүрйады екән.
Бул сөздә йоқдур шубҳә, шәк,
Ҳәсәнниц уғлы Фолатбек,
Фолатбек уғлыдур Түбек,
Уғлы төртәў болған екән.
Айымдан Бердибек, Хожай,
Нсәнбек билән Мырзатай,
Андын соцғысы Айтымбай.
Уғлы Өтәгән болған екән.
Байымнан Сүйин, Сенгирбай,
Гүлим, Нркинбай, Жарқынбай,
Жуман, Шонқара, Атекей,
Жуман бийдән туғқан екән.
Әўўәл бабасы Жуман бий,
Шонқара уғлы Аймырза бий,
Маҳмуд аталық, Төре бий,
Ели йуртдан озған екән.
Бир заъйыфдын Дацқы болды,
Андын Қысағағыў туғды,
Казақбай, Бекфолат ерди,
Соцы Басбай болған екэн.
Мәмәтқулньщ үч уғлы бар,
Манақ, Бөлек, бири Қошқар,
Олжағыс қалмақ заъймфы бар,
Қалмақ шундын туғқан екән.
Ағәдил уғлы Йахшыбай.
Худайбергән, Қарәдилбай,
Қарэдил уғлы Дурыс, Толыбай,
Байлан батыр болған екән.
Байланньщ уғлы Жолумбай,
Аньщ иниси Мецлибай,

Есән, Түўелбек, Фолатдай,
Қайсы батыр болған екән.
Мецлибайдан Бердиәлий бар,
Бердиэлийниц беш углы бар,
Хожамжар билән Келийар,
Түйебай батыр болған екән.
Бириси Есәнәлий бай,
Гайыб батыр билэн Жацай,
Сүйири батыр, Қарабай, Нуртай,
Карлыбай бий болғанекән.
Қарәдил уғлы Дурыс, Толыбай,
Хожақ, Хафыз, Жәрмәмбет бай,
Баймырадбай йэнә Боранбай,
Байжан. Ж эмет болған екэн.
Қулеке суўфы, Қошум, Қулбай,
Бәрчәни йаратды Худай,
Келмәмбетннцуғлы Матай,
Ермэмбет бий болған екән.
Келмуҳаммед, Матай десәм,
Йуртдан озған бәри чечән,
Ақлық, шаўлығы қазы-ийшан,
Иҳтисабын қылған екән.
Койанбайдан Жыл, Жәрмәмбет,
Хайыр қылсац, қылмаминнәт,
Йәнә бирнси Ырысмәибет,
Ол паҳлаўан бий болған екән.
Жылҳафыз уғлы Туўхожа,
Беш намазын қылыб каза,
Өзи бир тәнтәк биймаза,
Базар хыйра туғқан екән.
Туўхожа уғлы Базарбай,
Худайберди, Қурбанбек бий,
Қурбанбек углы Қуўанышбий,
Қалмэмбет бий болған екэн.
Турсун дегән қызыл айақ,
Үки тәнтэк, Қошқар сайақ,
Үкиси бир йаман сайақ,
Жаман Қоцырат болған екән.
Байәдилдән Бесим болды,
Бесимбийдән беш угыл болды,
Екки уғлы ҳасыл болды,
Ол Бийкә, Бекфолат екән.
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Қызыл шадыр, йашыл шадыр,
Длдьщызда душман йатыр,
Бийкәдән туғды үч батыр,
Йаў көринсә алған екән.
Хожаназар, Сүйиндүк, Толас,
Ерәнләрдин болған нәфәс.
Бири биридән кәм емәс,
Гөруғлыдай болған екән.
Хожаназар уғлы Шералы,
Андын мәқрәм Есәнкелди.
Мәмбетбий уғлы Елгелди,
Соцы Абдулла болган екән.
Бекфолатньщ екки уғлы бар.
Жорықжортуб, қылды сафар,
Бири Түркмән, бири Буқар,
Ол Әўезбий болған екән.
Шарайна ал, бек саўыт кий,
Сүйиндүкуглы Еркин бий,
Сәдирбек йүзбашы Сәксанбай,
Сүйиндүкниқ зүрйады екэн.
Батыр болсан бол Ақтаўдай,
Қулжуман қазы, Хажыбай,
Қуўаныч батыр, Тағай, Тоғай,
Ол Толасньщ зүрйады екән.
Бийәдилдән Ачамайлы,
Ҳайдар уғлы Қоштамғалы,
Хандәкли билән қолдағлы,
Енчисин бир алған екән.
Бир сөз бар, қылалы изқар,
Ҳайдарньщекки уғлы бар,
Малға салған тамғасы бар,
Тамғасы қош болған екэн.
Едил малға тамға салды,
Тамғасыны санға басды,
Қош тамға Ачамай басды,
Ачамайлы туғқан екән.
Жанәдил қәм тамға салған,
Тамғасыны қолға салған,
Шыржегән билән Қарынжуўған,
Қолдағльщьщ туғқаны екән.
Хан қәзрәтдин жаўаб алыб,
Үрге йолға қалъа салыб.

Үч уруўға падшақ болыб,
Көцүлдәгин қылған екән.
Қалъасын муқым шайлады,
Душманньщ йолын байлады,
Адам қошуб қош қайдады,
Бийләр өгүз болған екән.
Бай болсац бол Ғанийбаидай,
Досан батыр, Досқулдай,
Исмайыл билән Тоғанайдай,
Қунтай баба болған екэн.
Жангелди бабац, Жаўлатбай,
Аныц уғлы Ҳайдар. Нуртай,
Ким болды Арзы аталықдай,
Рәқмәтуллақ болған екән.
Бердақ суўфы дийәр атын,
Қолдағлы дер аслы затын,
Ҳайдар, Әлийбекниц зүрйадын,
Айтыб тамам қылған екән.
Алғур шуцқарныц пәнжәси,
Арын мырзадур генжәси.
Огуз угулныц өзгәси,
Арынча болмаған екән.
Йоқдур сөзүмниц хатасы,
Хан Жәнибек қайнатасы,
Ханныц қызы бахшийдәси,
Хан күйәўи болған екән.
Ханныц қызыдур анасы,
Арын мырзадур атасы,
Төрсбек мырзадур баласы,
Бул қәм төрә болған екән.
Аныц уғлы Үмми, Султан.
Үмми уғлы Сағыр, Сәрсан.
Қырықчиқилтәндин дуъа алған,
Пийрдән нәфәс болған екән.
Шул ўақыт ханы Елбарыс хан.
Чыцғыс әўлады сэқрадан,
Ҳүқүми йүрүб Беш қалъадан,
Хийўаға хан болған екән.
Елбарысхан сүрди падшақлық,
Падшақлықны берди халық,
Ўәзийр Ағәдил аталық,
Ханга ўәзир болған екән.
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Сәрсәндан Әдийна туғқан,
Әдийнадан аталықболған,
Әдийнадин Есе инақболған,
Хийўаға инақболған екэн.
Қызыл баш Нәдиршаҳ келди,
Шаҳ келүб Хийўаны алды,
Үч йүз алтмыш киши өлди,
Аъла шәҳийд болған екән.
Ғайыб Хийўаға хан болды,
Қоразбеги султан болды,
Ақыбәти ўайран болды,
Мәдеми инақ болған екән.
Мәдеми уғлы Әўез инақ,
Худа берди ҳәм дәўләт бақ,
Елтүзэр хан, Қутлымурад инақ,
Әўез инақдын туғқан екән.
Андын соқ Муҳаммедрәҳим хан,
Титирэшиб Күрди, Гүржистан,
Йетти ықлым саҳыбқыран,
Тамамыў йуртны алған екән.
Ўәлийдур Аллаҳқул ханы,
Берди худа дуў жэҳанны,
Әдалатлы қутбы заманы,
Йурты абад болған екән.
Нағадай бий минди тулфар,
Салды туйғун, лачын, шуцқар,
Шуққар түләткән тугур бар,
Туғур кимдә қалған екән.
Тәкэббирлик таўазыъны,
Хақ кечүрсүн йазуқыны,
Ол туғурнъщ қазықыны,
Бурунждын сафлаған екән.
Тәрийфини десәм башдын,
Әрмансыз ат билэн қушдын,
Нуқыра алтын, күмүшдин,
Туғурны қафлаған екән.
Падшахдықуллы дәстгәхдин,
Көрдүм қағазда нусхадын,
Шаббаз ўәлийдин башқадын,
Нәтийжә табмаған екән.
Аллаҳ йадын айтмағунча,
Ақшам түнәб йатмағунча,

Ўәлий алдын тутмағунча,
Йаўға ҳәм чабмаған екән.
Ҳақбизни йаратды инсан,
Мүшкүлимни әйлә асан,
Нағадайныц уғлы Досан,
Досан батыр болған екән.
Мэнзил узақ йүк ағырды,
Әжәл адамға уғурды,
Алтун қафлаған туғурды,
Досан батыр алған екән.
Ол туғур Досанда қалды,
Досан малға тамға салды,
Мал бөлүшүб, енчи алды,
Туғур тамға салған екән.
Зибаны ҳақлық қыль:чы,
Хайры-иҳсан ақыл иши,
Хош мүлақат сөзлэмиши,
Досан батыр болған екән.
Бабасыдур бий Нағадай,
Досан батыр, батыр Естай,
Оразай, Мамыр бий, Чалысбай,
Алты ата болған екән
Дәўләтлидән дәўләт кетди,
Бийдәўләткә нәўбэт йетди,
Бир он йети батыр етди,
Ул Досанныц зүрйады екән.
Тасаддуқдур башы, малы,
Ҳиммәт бергән ҳәзрәти Әлий,
Шайтанға мецзәр хий/алы,
Алдаб чақырыб алған екән.
Қызыл шадыр, йашыл шадыр,
Бәрчәни йаратды Қәдир,
Бул айтқан он йети батыр,
Хийўалыдан өлгән екән.
Ол он йети батыр өлди,
Ақ үйгә қара бағланды,
Матам тутуб, аза қылды,
Зар әйлаб йығлаған екән.
Йүзүн йыртыб йара салды.
Он йети үйгә қара салды,
Шундын қара мойун болды,
Сәбәби шул болған екэн.
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Мәрд йахшы намәрд йүзидин,
Мәрдуғул қайтмас сөзидин,
Жасыбай бийниц қызыдин,
Ол үч батыр туғқан екән.
Падшаҳ мингән алтун тахты,
Ол үч батыр ҳәм қалфақды,
Дайысы учун Рустәм инақны,
Қарқыратыб чалған екэн.
Малыў-дүнйа, сийму-зәрниц,
Болмас баҳасы гәўҳәрниц,
Қаныны он йети ерниц,
Қақыйқатдан алған екән.
Мүйтен, Қоцырат, Хытай, Қыбчақ,
Кенегес, Мақғыт, Ақиышақ,
Бәри алты уруў қаралфақ,
Үргәнижни жайлаған екән.
Аз емәсдур, қаралфақ көб,
Йер майы деб, чөб фулы деб,
Қаралфақны хийўалы йеб,
Муқум бийзар қылған екэн.
Аты қалфақ болуб кецәшти,
Мунда олтурмақәбести,
Қаралфақ бүлди дә көчди,
Йолға рәўан болған екән.
Бәрчә қаралфақүч мьщ үй.
Балғалыдын Аннақул бий,
Йуртныц йахшысы Едил бий,
Көб нәсийҳат қылған екән.
Қаралфақныц бәри кетди,
Арадан неччә күн өтди,
Йацадәрйасына йетди,
Қарыб-чарчаб барған екән.
Нэсийҳәтимни тутуцлар,
Сөзүмни қабул етицләр,
Дәрйаны өтүб йатыцлар,
Дәрйа қалъа болған екән.
Унтөрт уруў суў өтмәди,
Нәсийҳатыны тутмады,
Сөзүни қабул етмәди,
Берги йақда болған екән.
Көчүб қачдыц күни-түни,
Едил бийниц бар ма мини,

Тац лә йаўныц келәр күни,
Ҳисабым шул болған екән.
Қоцырат болған өтүб йатды,
Он төрт уруў өтмэй йатды,
Тац да атды, йаў да йетди,
Мыц баланы алған екән.
Қыбчақ, Хытай - екки уруў,
Кенегес, Мацғыт - төрт уруў.
Мэнмәнсигән он төрт уруў,
Йығлай-йығлай қалған екән.
Екки бийдән кецәш алыб,
Мал баласын бериккә салыб,
Жайылған аты Қоцыратболуб,
Қайтыб суўдан өткан екән.
Қоцырат суўны кечүб өтүб,
Йаўмут билән уруш етүб
Сәрдарыны тириләй тутуб,
Хожаназар батыр алған екән.
Мыц бала йаўмутда қалды,
Сәрдары қалфақда болды,
Сәрдары билэн алыс қылды,
Мыц баланы алған екән.
Хийўалы билән қасд болуб,
Хожаназар батыр баш болуб,
Артық, Ырыс йолдаш болуб,
Қурт ойынын салған екән.
Бир худаныц хаҳлаўында,
Йаўмут келиб талаўында,
Үч батырныц жылаўында,
Хызыр-Илйас болған екән.
Қызыл шадыр, йашыл шадыр,
Орусда бар губернатыр,
Айдост билән Рүстәм батыр,
Йығында айтушған екән.
Рүстәм айтубды - Қоцыратсац,
Көб қаралфақға сынатсам,
Хәўфәки, қорқақ, қуры атсац,
Қоцырат кандай адам екән.
Айдостайтыбды - Қоцыратман,
Алмас гэўҳәрмән, Фолатман,
Чыны Қоцырат, ҳасыл затман,
Мацғыт тәжик туғқаны екән.
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Хызмст етдим ханға. инақға,
Аға болдум қаралфақға,
Бир силтәгән чығанақта,
Мьщ балақды алған екән.
Кенегес мацғыт, йоқдур есиц,
Қарақчылықсәниц кэсбиц,
Үч батырдай бар ма кишиқ,
Кимиц шундай болған екән.
Айдост баба чыны ерди,
Алған екән намус-арды,
Бурунғы өткән ишләри,
Соқғыларға қалған екән.
Айдост бийниц сөзи өтүб,
Намус келүб, арын йутуүб,
Екки бурныдын қан кетүб,
Еси ағыб йықылған екән.
Йаўмыт ойнады, утулды,
Сәрдары тирилэй тутулды,
Қаралфақ йаўдан қутулды,
Йолға рэўан болған екән.
Қаралфақ Үргәнждин қачды,
Бухар тәрефинә ашды,
Барыб Елибайдан түшди,
Бир неччә күн болған екән.
Қаралфақ көчүб бүлүнди,
Бүлингәни сығыр йылыды,
Йурт шул йердә үч бөлүнди,
Үч тэрэфкә кеткән екән.
Кенегес, Мацғыт, қоруғ Жуфар,
Шәҳрисәбиз, Хытай, Қыбчақ бар,
Жийдәли-Байсында Қоцырат бар,
Бир неччә йыл болған екән.
Қаралфақ - бир махлуқ инсан,
Ҳэр нечүк дийни мусулман,
Ата йуртыдур Түркистан,
Түркистанға бармаған екән.
Неччә кәнт Түркистан - эжәб жай,
Он төрт уруу ач, Қоцырат - бай,
Чымылдықуғурлабдур Хытай,
Фирдин қарғыш алған екән.
Қарғыш алды худай атыб,
Қарақчы болды түн қатыб,

Тутуб алды, ацлыб йатыб,
Байлаб кишән салған екән.
Тутыб алыб, кишән салды,
Уғурлық соцы дуъа болды,
Дуъаньщ соцында йаў болды,
Атушуб, чапышған екән.
Уғурлаб малды, ала салды,
Жанасғанға жала салды,
Даўлашғанға бэлэ салды,
Шүйтуб көчбәй қалған екэн.
Түркистандын Қоқырат көчди,
Сыр, Хаўанға келиб түшти,
Малы-башы андын да өсти,
Муқум абад болған екән.
Узақтүшти арамыз деб
Ачлықдан йоқ чарамыздеб,
Биз ҳэм көчүб барамыз деб,
Келиб хабар салған екән.
Келгәнләрин урар болды,
Йолын тосуб турар болды,
Көчсә йолда қырар болды,
Қоцырат ўэъдә қылған екән.
Түркистанньщ йолы алыс,
Он төрт уруў етди намыс,
Уғурлаб көмүб көмүр қамыс,
Йалған даъўа салған екән.
Ата-бабамыз Жайылған,
Желигә қулун байлаған,
Қазақ йаў болуб қоймаған,
Белли нышан қылған екән.
Он төрт уруў ар-намусын,
Көрдиц ишиниц чаласын,
Көрсэтиб көмүр қамысын,
Қоныратны алдаған екән.
Он төрт уруў көчүб бүлди,
Кими йолда ачдан өлди,
Сыр, Ҳаўанға булар ҳәм келди,
Қоныратқа тафышған екән.
Келиб Қоныратқа тафышды,
Бэлә-қададай йафышды,
Йәнә йаў болуб чафышды,
Ағзы ала болған екән.
www.ziyouz.com kutubxonasi

221

Қазақныц йылқысын алды,
Аньщ соцы бәлә болды,
Қазақ коб йурт. зорлық қылды,
Қаралфақ қозғалған екән.
Чөлгә шыдаб қазақтурды,
Әўўәл көчкән Жаўынғурды,
Жаўынғурды Худай урды,
Үч йыл бурын болған екән.
Сыр, Қаўаннан көчүб бүлди,
Көчүб, бүлиб ойға келди,
Жәйхун дәрйадан йаф алды,
Деққанчылық қылган екән.
Үч йылдын соқ чүллүк көчди,
Худа берди ана дәсти.
Аман-есән келиб түшти.
Жаўынғурға қошылған екән.
Қарамойун, Мүйтән, Қолдағлы,
Ачамайлы, Қийат, Балғалы,
Хандәкли билән Қоштамғалы,
Чүллүк тамға салған екән.
Фсъли йаман. Жаўынғурды,
Шумлуқетүб көтин бурды,
Чүллүк аны басыб урды,
Ахырзаман салған екән.
Жаўынғур кетди мундын көчүб,
Кесе етәк болды нәсүб,
Малынын қулагын кесүб,
Йаўтамғасын салған екән,
Шундын Жаўынғур болған екән.
Он төрт уруў кочбәй қалыб,
Йацадәрйаға қалъа салыб,
Қошназар билән Нуртай болуб,
Қазақ билән чабысған екән.
Қазақетди ар-намусны,
Алты алаш болуб табысты,
Қошназар қайтмай чабысты,
Қазақдын қырылган екән.
Ат қуйруғын учдән өрүб,
Қорықган екән йаўны көрүб,
Қошназарны йаўға берүб,
Нуртай үйгә келгән екән.
Қошназарны ташлаб кетиб,
Қашғанлығыны ар етиб.

Үйиндә бир ҳәфтә йатыб,
Нуртай батыр өлгән екән.
Бәрчәни йаратды Худай,
Неччә йыл кечди, нечча ай,
Оймаўыт билән Орунбай,
Нуртайдан соц болған екән.
Қазақда той байдақ-байдақ,
Атан түйе мүнүб жайдақ,
Шерүўчидә Төбәт, Тайлақ,
Хытайға аға болған екән.
Батырда бардур алтун тахт,
Худа берди дәўләт ҳәм бахт,
Айдост бий, Қутлымырат инақ,
Йығын тартыб келгән екән.
Қәр кимгә бир болды нәсүб,
Хийўалыныц көцли өсүб,
Атышыб, чабысбай елләсүб,
Он төрт уруўны алған екән.
Йад етүб қэдир Алланы,
Нақсалды салықтилланы,
Сыйға бериб қыз филланы,
Айдост баба алған екән.
Айдост бий сыйға қызалуб,
Қыз алуб көцли хош болуб,
Ул-қызға өлэцтой қылуб,
Өләцин айттурған екән.
Йүрди Айдостныц ҳүкуми.
Қыз-келинләрниц сәләми,
Шундағы айтған өләци,
Накыл болуб қалған екән.
Елим кочди Шәҳрисәбизгә,
Дәрйа қуйар көктецизгэ,
Қачар келиб ғарры өгүзгә,
Қоцырат зорлық қылған екән.
Душманныц даўын өчүрүб,
Достныц гүнасын кечүрүб,
Он төрт уруўны көчүрүб,
Бабац айдаб келгән екән.
Қарамойун Жасыбайғз,
Андын соцра Мэнибайға,
Жасыбайдан Аманбайға,
Он екки ата болған екэн.
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Неччәгә дүнйа-мал берди,
Нәччәгә илми-ҳал берди,
Мақа тәкәллүм тил берди.
Худа нәсиб қылган екән.

Малыў-дүнйа зийнәт ерди,
Адуўдин деб хабар берди.
Қарун дүнйада нә көрди,
Дүнйа соцы йалған екән.

Ошбу тилниц бар игәси,
Көнлүмдә жайдур шежирәси,
Бәрчәниц ата-бабасы,
Шундын мәълүм болған екән.

Бийғайрат, бийақыл болдум,
Илими йоқ, намақул болдум,
Ҳақ әмириндин ғафыл болдум,
Өмүрим бийкәр өткән екән.

Китаб көрдүм мусаннифдин,
Сөз ешитдим Андалибдин,
Мәниц сөзүм бир ҳәрифдин,
Бәри тамам болған екән.

Худа берди бу зибанны,
Нә рәҳманы, нә шайтаны,
Билмэсмән сүўди-зийаны,
Ҳалым мүшкүл болған екән.

Рәсуўлға үммәт, Ҳақға қул-әм,
Қүдирәт ишини нә биләм,
Бағда сайраған бүлбүләм.
Ўақтым хазан болған екән.

Алтмыш-йетмиш йашға келдим,
Хазан урған гүлдәк солдым,
Тәўбәкэри суўфы болдым,
Ўақтым йақын келгән екән.

Алтмыш-йетмиш йашда өзүм,
Бир көзүм бар, йоқ бир көзүм,
Ўақтым өтди, йоқдур ҳәзим.
Гүл йафрағы солған екән.

Шийрин зибан нүктәданлар.
Қулақтутын. мусылманлар,
Мэни айыб етмәциз, жанлар.
Нәсийбэм шул болған екән.

Нә йахшы-йаманны кордүм,
Йети-сегиз ханны көрдүм,
Үч дәўир заманны көрдүм,
Заман чеб айланған екән.

Ўүжүўдимдин дэрйа ташты,
Дәрбэнд йықылды, йол ачты,
Худа тақдийр еткән ишни,
Тәбдил етмәк йалған екән.

Алым сөзи - шәрийъәтдур.
Дуў жаҳанда шарафатдур,
Қарыйа сөзи ўәсийәтдур,
Билмәгәнләр надан екән.

Бу сөз илаҳийдин келди,
Келиб көқлүмә жай болды.
Ичим, тышым - бәри толды,
Андын сон айтылған екэн.

Йашы йеткән қарыйаларныц,
Биймар йатған хасталарнын,
Дуъасы мақбул аларньщ.
Адам ғафыл болған екэн.

Бердимурад Ҳақнын қулы,
Саҳрада өскән бүлбүли,
Бу шежирәни йылқы йылы,

Халықға мәшҳүўр қылған екэн.
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ДУШПАННЬЩ ПАЙДАСЫ
(Р-1292, №183767)
Рәўийлердиц айтыўына қарағанда, күнлерден бир күни жас Искендер Зүлқарнайын устазы
Аплатуннан:
- Устаз, дослардьщ адамға тийер пайдасы көп екени белгили, ал душпанньщ инсанға пайдасы
тийиўи мүмкин бе? - деп сорапты.
Сонда Аплатун шәкиртине:
- Дурыс, дослардын бизге пайдасы көп. Себеби олар бизлердин жаман тәреплеримизди мудамы жасырып, жақсы тәрепимизди көрсетиўге урынады. Сол себеили жаман әдетлеримизден
хабар таппай-ақ өмирден өтип кетемиз. /(ушпанларымыз болса жаманлығымызды мудамы
әшкара етип келеди. Мен бәрқулла буннан пайдаланып, душпанларым бетиме басқан жаман иллетлеримнен қутылыўға ҳәрекет етип келдим. - депти.

А71ТЫН НАН
(Р-1292, №183767)
Дүнья жүзин жаўлан, алдынан шыққан еллерди шетинен бирим-бирим ийелеп киятырған уллы Искендер Зүлқарнайын әскерлери бир жерлерге келгенде азықларын таўысыпты.
Сонда ол бир неше әскерине сол жерде мәкан еткен бир кишкене елаттьщ адамларына барып,
оларға мийман болатуғынын хабарлаўды буйырыпты.
Кешқурын ол әскерлерин алып.хабар жиберген елатқа келсе, сол жер/шн халқы сәркарданьщ
алдына нанньщ орнына табаққа алтын салып күтип алыпты. Буны көрген сәркарда ҳайран болып:
- Ҳаў! Буны жеўге болмайды ғой? - депти.
Сонда оны күтип алыўға шыққан сол елдиц ақсақалы:
- Ҳәй, уллы сәркардам, неге ҳайран боласыз? Биз сизди «нанға қанаат қылғанда, бүйтип
дүньяны гезбес еди» деп, алдьщызға нанньщ орнына алтын көтерип шығып едик, - депти.

ӘЖЕЛДЕН ҚАШЫП БОЛМАС
(Р-1292, №183767)
Рәўиятларға қарағанда, баяғы заманлардьщ биринде бир жүдә қорқақ адам жасаған екен.
Бир күнлери оньщ журтына душпан бастырып келипти. Ҳәмме жанын жаббарға берип, жаў
менен алысып атырса, ол жанын сақлаўды ойлап, панада тығылып жатады екен. Ҳәмме оньщ
қорқақлыгын билгени ушын үндемей қолларын бир силтеп, оньщ бул қылмысына көз жумып
қоя берипти.
Күнлерден бир күни ол ҳәммени тац қалдырыи, қылышын жалацашлап саўаш майданына
шығып, жаў менен шайдай айқасыпты. Сод күннен баслап ол қай жерде қәўипли душпан болса,
сол жерде тайын болатуғын болыпты. Кем-кем оньщ қорқақ аты умытылып, енди оны ҳәмме
«батыр» деп атайтуғын болыпты.
Бир күни адамлар оннан:
- Сен бир қорқақ адам едиц. Сени батыр еткен нәрсе не? - деп сорапты.
Сонда ол:
- Бир күни саўаш әйне қызған мәҳәлде жан сақлаў ушын бир шуқырды паналап жатыр едим.
Бир ўақытта бир оқжайдьщ оғы зуў етип келип қасымдағы топыраққа қадалды. Оқжайдьщ оғы
қадалған жер әсте қыймылдады. Қарасам, оқ топырақтьщ астында жатырған жыланға барып
тийген екен. Сонда мен, қанша жасырынсац да, әжелиц анық келсе, оннан қашып қутылып
болмайтуғынын түсинип жеттим, - деп жуўап берипти.
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ИБРАТ
(Р-1292, №183767)
Рәўиятларға қарағанда, биржигиттицата-анасы қартайып, күштен қалғаннан кейин күтимге
мүтәж болып, баласына аўырлығы түсетуғын болыпты.
Сондажақағы жигитоларға берген асын миллет қылып, оныц үстине, бир иси келиспей қалса,
бар ашыўын олардан алатуғын болыпты. Анасы өлгеннен кейин жигит қолы қалтырап, аўқатын
зорта ишетуғын әкесин ески бир өжиреге бөлеклеп қойыпты.
Бир күни әкеси аўқатжеп отырып, қолы қалтырап, қолындағы аўқат салынған кесесин түсирип
алыпты. Буны көрген баласы ғаррыға ағаш қырмада аўқат бериўди ҳаялына буйырыпты. Ғарры
буны кеўлине аўыр алса да, дым үндеместен, ендигиден былай сол гөне ағаш қырмадан аўқат
ишетуғын болыпты.
Арадан жыллар өтип, бир күнн баяғы жигит он жасар баласыньщ талдьщ саясында отырып, әлле нәрселер менен машқул болып отырғанын көрип қалыиты. Баласыньщ не қыльш
отырганына қызықсынып, қасына барса, баласы бир бөлек ағашты жонып отыр екен.
- Балам, бул ағаштан не ислейжақсан? - деп сорапты ол.
- Аға, мен усы ағаштан атамньщ қырмасына усаған қырма ислейжақпан. Сизлер анам екеўиқиз
қартайғанда сизлерге усы қырма менен аўқат беремен, - депти.

ШАЙТАН СУЎЫ
(Р-1292, №183767)
Рәўийлердиқ баян етиўине қарағанда, баяғыда - инсанлар баг егиўди үрдис қылған ўақытларда ҳәмме мийўелерди егип, нәўбет жүзимге келгенде олар Аллаатала инам еткен жүзимниц
туқымын жойтып алып, оны ҳсш жерден таба алмапты. Адамлар жан ийнине от түсип, ҳәмме
жерди тинтип, қарап шығыпты. Бирақжүзимництуқымы ҳеш жерден табылмапты. Сонда шайтан адамларга:
- Жүзимниц туқымын мен алдым. Оны сизлерге тек бир шәрт пенен ҳайтараман. Шәртим:
Сизлер жүзимди еккениқизден кейин мен оны үш рет суўғараман. Шәртиме қайыл болмасацыз,
жүзим деген мийўениц не екенин билмей-ақ жасай бересиз, - депти.
Жүзимниқ қандай мнйўе екенин билмей өтиўди қәлемеген адамлар шайтанныц шәртине
ыразы болыпты. Олар шайтан қайтарып берген жүзим туқымын бир ҳасылдар жерге египти.
Шәртке муўапық, шайтан жүзимди үш рет суўғарыпты.
Шайтан жүзимди биринши мәртебе түлкиниқ, екинши рет жолбарыстьщ, ақырғы рет
доқыздьщ қаны менен суўғарыпты.
Жүзим пискеннен кейин адамлар оньщ мийўесин жеп, суўынан шарап таярлаўды үйренипти.
Соннан берли ким сол шараптан ишсе, әўеле, түлкидей, көрмеген адамы менен де дос тутынып жылмацлайтуғын, және көбирек ишсе, жолбарыстай мәртлиги тутып, алдынан шыққанды

еабайтуғын, ақырында шарапқа тойып алып, доцыздай жерге аўнайтуғын болыиты. Соннан
берли адамлар шарапты «шайтанньщ суўы» деп атайтуғын болыпты.

САҚЫЙЛЫҚ
(Р-1292, №183767)
Рәўиятларда айтыўларына қарағанда, қәдимде сақыйлығы менен дацқ таратқан Қатамтай
сақый исмли адам өткен екен. Оныц жалғыз иниси болыпты. Қатамтай сақый дүньядан өткеннен
кейин иниси оньщ исин даўам еттириўди ойлаиты. Өзи тири ўақтында Ҳатамтай дийўана, жетим-жесирлерге садақа беретуғын жетпис тесиги бар бир гүмбез қурдыр»ан екен. Ол өзи усы
гүмбездиц ишинде отырғанда усы жетпис тесиктен садақа ушын созылған қоллардьщ биреўин
де бос қайтармаған екен.
Кишкене баласы ағасыньщ исин даўам еттирмекшилигин билген анасы баласына:
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- Налам, сен бул нийетицнен қайт! Себеби сен еки дүньяда да ағақдай бола алмайсац, - депти.
Анасыныц гәпи кеўлине келген иниси, онын үгитине қулақ салмай, ағасы садақа үлестиретуғын баяғы гүмбездиц ишине кирип отырыпты.
Анасы үстинежупыны кийим кийип, бапасы отырган гүмбезге барып, тесиклердиц биреўине
қолын тыгып, садақа сорапты. Жигит оньщ қолына бир неше тецге салыпты. Кемпир және бир
тесиктен қолын созыпты. Усы жагдай үшинши мәртебе қайталанғандажигит кемпирдиц қолын
танып:
- Хәй, кемпир, мен жаца гана саған садақа бердим. Қайта-қайта қайыр алыўга уялмайсац ба?
- деп жекиринипти.
Сонда кемпир оған өзин танытып:
- Әне, балам, мен саған айтпадым ба? Бул иссениц қолыцнан кел мейди деп. Мен бирўақытлары
Ҳатамтайды да усылай етип сынап жетпис тесиктиц бәрине қолымды тығып садақа сораған
едим. Сонда ағац бир қолдыц жетпис мәртебе садақа сорағанын билсе де, оны бос қайтарған
жоқ еди, - депти.

ҲАТАМТАЙДАН ДА САҚЫЙ ЖИГИТ
(Р-1292, №183767)
Бир күни адамлар Ҳатамтай сақыйдан:
- Өмирицизде өзицизден де сақыйырақ адамды көрдициз бе? - деп сорапты.
- Аўа, көрдим, - депти сақый. - Бир күни узақ сапарға кетип баратырып, жолда бир жигиттиц
үйинде қудайы қонақ болдым. Ол мени бир қой сойын мийман етти. Ертецине жигит пенен
хошласып, енди кетейин деп атырып, оныц қоцсысынан кеше маған атап сойылған қойдыц
жигиттиц мацлайындағы жалгыз малы екенин, оныц усы қой ушын киси есигинде төрт жыл
жүргенин билип қалдым, - депти.
Сонда адамлар Ҳатамтайға:
- Сиз жигнттиц бул сақыйлығына қандай жуўап қайтардыцыз? - деп ги.
- Мен үйиме қайтып келип, оған жүз түйе ҳәм жүз қой алып барып бердим, - депти.
Сонда адамлар оған:
- Сизиц сақыйлыгыцыз, бәрибир, жигиттиц сақыйлығынан өтипти ғой, - депти.
- Яқ, - депти сонда Ҳатамтай сақый, - мен сақыйлықта оннан өте алмадым. Себеби мен оған бар
дүньямныц кирттай бөлегин ғана инам еттим, ал ол мен ушын бар дүньясынан кешти, - депти.

д ослы қ тьщ м ән и си
(Р-1292, №183767)
Рәўиятларга қараганда, бир ханныц жақсы ўәзири болған екен. Күнлерден бир күни патша
сарайдағы шуғыллардыц сөзине ерип, ўәзирди лаўазымынан босатыпты.
Сол күннен баслаи ўәзирдиц өмиринде өзгерислер басланыпты. Баяғы алдында жоргалаи
жүргенжора-жолдаслары.ағайинлери.буныцарқасындакүнкөриптурғантуўған-туўысқанлары
ўәзирге тил ушында кеўил билдирген болып, кейин оныц ҳалынан хабар алыўды қойып, барабара қатнасықты пүткиллей үзипти. Ўәзир тәғдирдиц бул соққысына қайыл болып, әтирапындағылардыц мысқылын, өсегин дым үндемей көтерип, тыныш өмир сүре берипти.
Арадан бираз ўақыт өтип, баяғы патша ўэзирдиц айыпсыз екенин анықлаи, оны қайтадан
сарайға шақыртып, айыбын жуўыў ушын енди оған сарайдыц басўәзири лаўазымын тапсырыпты.
Ўәзирдиц енди иатшаныц ец жақын адамына айланғанын еситкен оныц барлық дос ҳәм
жақынлары үйнне келип. оны үлкен лаўазым менен қутлықлап, оннан хабар алыўға ўақытлары
болмағанлықларын айтып кеширим сораған болыпты.
Оларды индемей тыцлап отырған ўәзир сонда:
- Ҳеш гәп, басыцда әмелиц бар ўақытта ғана өзлерин жақын көрсететуғын ақмақ дослар
ҳәмме жерде де бар, - депти.
15 - К л р л қ л л п л к ф о л м с л о р ы
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ЖУЎСАН ИЙИСИ
(Р-1292, №183767)
Саҳрада туўылған бир шопан бала жаў қолына бенде болып түсипти. Душпан оны узақ
үлкелердиқ бирине қул етип сатып жиберипти.
Арадан жыллар өткен сайын жигит өзиниқ туўылып өскен журтын, ата-анасы ҳәм туўғантуўысқанларын әсте-ақырын умыта баслапты. Тәғдирге тән берип, өзге журттьщ адамына айланыпты. Ақыр-ақыбет сабырлылығы, ақыл ҳәм зейинлилиги арқасында ол сол журттьщ ҳәкими
дәрежесине жетисипти. Өзи ҳәкимлик еткен журтты қырық жыл басқарып, бираз қартайыпты.
Күнлерден бир күни оньщ ана журты тәрептен бир кәрўанньщ жолы ол басқарып атырған
үлкеге түсипти. Елди аралап жүрген ҳәким сол кәрўанға дус болыпты. Ол сол жерден өтип баратырып, кәрўанды қорғап келген бир атлыньщ қасына келгенде аттьщ ерине байланған бир тутам жуўсанньщ ийиси мурнына келипти. Ҳәким дәрҳал аттан түсип, жуўсанды алып, оны мийри
қанғанша ийискепти. Сонда оньщ көз алдына балалықта қой баққан далалары, ели, ата-анасы
ҳәм туўған туўысқанлары келипти. Ата журт сағынышы оньщ жүрек-баўырын өртеп жиберипти. Ҳәким қасындағыларға бир аўыз сөз айтпастан, атына секирии минип, усы ўақытқа шекем
ерискен дәўлет ҳәм байлықларынан ўаз кешип, өз журтына раўана болыпты.

КӨЗСИЗ ИБАДАТ
(Р-1292, №183767)
Ҳәмме рәўийлерге таныс болған бир рәўиятқа қарағанда, бир журтта үлкен суў тасқыны болыпты. Халық жан сақлаў ушын дус келген таманға қарап қаша баслапты. Сол тасқында бир
адам жан сақламақшы болып жайыньщ төбесине шығыпты. Тасып атырған суў оньщ тобығына
келгенде оньщ қасына бир қайық келипти. Қайықтағы адам оған:
- Ҳәй, адам, қайыққа мин! - деп оны қайыққа шақырыпты.
Сонда тамньщ басында отырған адам оған:
- Яқ, қайығьща минбеймен. Мен өмир бойы тәцириге ибадат қылдым. Ол сөзсиз мени өз панасында асырайды, - деп жуўан берипти.
Суў және кем-кем көтерилип, оныц белине жеткенде, оньщ қасына және бир қайық келип,
ондағы адам:
- Ҳәй, бирадар, қайыққа мин! - депти.
- Яқ, мен бир өмир тәцириге ибадат еттим. Ол сениқжәрдемицсиз-ақ мени сақлайды, - депти.
Тасқын суў көтерилип оньщ алқымына келгенде, оньщ қасына және бир қайықжүзип келип
тоқтапты. Қайықтағы адам оны қайығына миндирейин десе, жақағы адам тағы:
- Я қ өмир бойы еткен ибадатларымньщ есесине тәцири мени сақлаўы тийис, - деи қайыққа
миниўден және бас тартыпты.
Қайық оньщ қасынан кетиўден, ол «ғылқ» етип суўға ғарқ болыпты. 0 дүньяға барғаннан
кейин ол тәцириге өкпелеп:
- Мен өмир бойы саған садық болып, ибадат етип келдим. Сен неге мени қутқармадьщ? - деити.
Сонда тәцири оған:
- Ҳәй, ғапыл бенде, сениқ жаньщды сақлап қалыў ушын алдьща үш рет қайық жибердим,
өзиқ минбедин. - депти.

ДАНЫШПАН ӘКЕ
(Р-1292, №183767)
Рәўийлерден ўәсият болып қалған бул рәўият, мазмунына жараса, заманлар асып бизге дейин
өлмей жетип келген екен. Онда гәп етилиўине қарағанда, баяғы заманларца мал-дәўлети төгис
бир адам жасаған екен. Оньщ бир кемиси - бийдәўлет, қосжақпас жалғыз перзенти екен. Әке баласын қанша тәрбиялаўға урынбасын, оньщ мийнети босқа кете берипти.
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Арадан жыллар өтип, бир күнлери ол бийдаўа кеселге шатылып, әжели жетипти. Сонда ол
жалғыз перзентин қасына шақырып алып:
- Балам, мен өлгенимнен кейин мениқ бар дәўлетим саған қалады. Мына турысықда сен көп
өтпей-ақ оны бийқуўда саўып, таўысатуғын түриц бар. Оныц қәдирине жететуғын ақыл, шамасы, сенде ҳәзирше жоқ қусайды. Өзице усаган бийдәўлетлер менен оны исирап етип, барьщнан
айрылғаннан кейин көзице ҳеш нәрсе көринбей, жанықа қаслық етиўди ойлаўьщ анық. Мен
үйимиздиқ қасындағы ески қораньщ пәтигине бир арқан асып қойыппан. Мәбада, жаныцды
қыйғьщ келип қалса, тек сол арқанға барып асылыўды умытпа, - деп жан берипти.
Бала әкесиниц өлимине көп қайғырып отырмапты. Оньщ топырағы суўымастан-ақ, өзине
усаған «дослар»ын қасына жыйнап, қай жерде ойын-күлки болса, сол жерде тайын болып,
ўақгын хошлап жүре берипти.
Арадан көп ўақыт өтпей есапсыз мал-дүньньщ да ақыры көринипти. Жигит оны да ҳеш ойлап отырмай сарп етип, енди күни қатты нан менен қара суўға қалыпты. Оныц ҳеш нәрсесиз
қалғанын билген баяғы жора-жолдаслары да жоқлаўды қойып, оннан ҳал-аўҳал сорамайтуғын
болыпты. Қайта, көрген жерде оны кемситип, ҳәтте оньщ менен бир дәстурхан әтирапында
отырыўды арсынатуғын дәрежеге жетипти. Қулласы, ол сол дөгеректиц ец жаман адамына
айланыпты. Бул нәрсе жигитке қатты батыпты. Нан табайын десе, қолында өнери жоқ. Ақырақыбет жаны да көзине көринбей, баяғыда әкеси айтқандай. бундай етип жасағаннан өлимди
абзал көрипти. Сонда әкесиниц айтыи кеткен арқаны есине түсип, баяғы ески қораға кирипти. Кирсе, ырасында да бир арқан қораныц пәтигине асыўлы турганын көрипти. Жигит жылапсықлап болып, гүрмекти мойнына салыпты. Тозыўы жеткен ағаш оныц салмағын көтере алмай,
шорта сынып, жигит жерге жығылыпты. Бир ўақытта ағаштыц сынған жеринен заў етип бир
талай алтын тецгелер жерге төгилипти. Жигит жерге төгилген тецгелерди жыйнап отырып,
өзиниц бундай данышпан әкеге сай перзент бола алмағанын түсинип жетип ги ҳәм оннан қалған
соцғы мал-дүньяны ақылға муўапықжумсап ҳәм оны көбейтиўге бел байлапты.

АНА ЫРЗАЛЫГЫ
(Р-1292, №183767)
Данышпанлардыц рәўият етиўлерине қарағанда, бир оқымыслы жигит ҳажылық сапарына
шыгыўды нийет етип, бир уламаныц алдына оныц сапар алды пәтиясын алыў ушын барыпты.
Ол уламаныц алдына кирип, оған ийилип сәлем берип, өзиниц нийетин баян етипти.
Сонда оны үндемей тыцлап отырған улама:
- Анац бар ма? - деп сорапты.
Жигит ҳайран болып:
- Аўа. тақсыр, анам бар, - деп жуўап берипти.
- Ондай болса, дәрҳал үйице барып, оныц хызметин ет! - депти.
Сонда улама оныц бул гәпиниц жигитке жақпағанын сезип:
- Мен өзимниц жетпис жыллық өмиримниц ишинде жалацбас, жалацаяқ, азықсыз, жалғыз
өзим он мәртебе ҳажылық сапарына бардым. Усы сапарларымныц барлық саўабын саған бердим. Сен соныц есесине анацныц саған болған ырзашылыгын маған бер, -депти.

ӨСЕКШИНИЦ ЖАЗАСЫ
(Р-1292, №183767)
Моғайлы дәўиринен халық арасында мынандай рәўият қалған екен. Бир киси Ормамбет
бийдиц алдына келип, әдиллиги менен ат шығарған және бир бийди жаманлап:
- Пәленше сен ҳақыцда жаман гәплерди айтты, - депти.
- Қашан? - депти оған Ормамбет бий.
- Кеше, - депти жацағы адам.
- Қай жерде? - деп сорапты Ормамбет.
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- Өзиниц үйиндеги зыяпатта, - деп жууап берипти ол.
- Сол зыяпатта не жедициз?
Ж а ц а ғ ы а д а м з ы я п а т т а жеген т а ғ а м л а р ы н ь щ б ә р и н и ц а т ы н а й т ы п , санап б е р и п т и .
Сонда Ормамбет бий оған:
- Сол бийдиц алдыца қойған сонша тамағын қарныца сыйдырыпсац дә. бир аўыз сөзин сыйдыра алмадыц ба? Тур, жоғал! Көзиме көринбе! - деп оны алдынан қуўып салыпты.

ЖАҚСЫ ПЕРЗЕНТ
(Р-1292, №183767)
Баяғыда ел басқарған бир ҳүкимдардыц еки ҳанлынан еки перзенти болған екен. Ҳүкимдар
еки баласынан үлкенин кишкенесине қарағанда көбирек жақсы көреди екен. Оныц бул иси
екинши ҳаялына жақпай, бир күни ол буны ишине сыйдыра алмай ҳүкимдардыц алдына келип:
- Шабазым, сен не ушын үлкен балацды киши балацнан үстин қоясац7 Олардыц екеўи де өз
псрзентлериц емес пе? - депти.
Сонда ҳүкимдар киши ҳаялына, буныц себебин ҳәзир билесец деп, үйиндеги бир хызметкерин шақырып, оған бир тапсырма берип еки баласыныц алдына жиберипти.
Ҳүкимдардыц тапсырмасы менен хызметкер алды менен оныц киши баласына келип, хожасыныц тапсырғанындай етип:
- Егер әкецөлип. ҳүкимдарлық сениц қолыца өтсе, маған қандай инаят көрсетер едиц? - депти.
Хызметкердиц бул сөзи балаға майдай жағып:
- Егер әкемниц әмели, мал-дүньясы маған тийиссе, мен сени өзиме ец жақын мәсләҳәтши
етип аламан, - депти.
Хызметкер тап усы гәпти ҳүкимдардыц үлкен баласына да келип айтыпты. Бул гәпти еситкен
үлкен ул орнынан ушып турып, хызметкердиц жүзине бир шапалақтартып:
- Ҳәй ақмақ, өмир бойы әкемниц хызметин етип, дузын иштиц. Оған өлим тилеўге қандай
ҳәддиц сыйды? - деп оны алдынан қуўып жиберипти.
Хызметкер оннан зорга қутылып, болған ўақыяны ағызбай, тамызбай ҳүкимдар ҳәм оныц
ҳаялына жеткерипти.
Сонда ҳүкимдарлал болып қалған киши ҳаялына:
- Мен олардыц арасындағы парқты әлле қашан ацлағанман, - депти.

СӨЗДИЦ ПАРҚЫ
(Р-1292, №183767)
Өтмиштиц дүньяға дацқ таратқан ҳүкимдарларыныц бири бир ақшам жағымсыз түс көрип,
уйқысынан шоршып ояныпты. Түсинде ол аўзындағы барлық тислериниц төгилип қалған
көрген екен. Ҳүкимдар орнынан тура сала ўәзирин қасына шақырып, сарайдыц бас палкерин
алдырып, оған түсин баян етип, оны жорыўды буйырыпты.
Сонда сарайдыц бас палкери патшаға:
- Бир қасық қанымнан кешиц, ҳүкимдарым. Бул түсицизге қарағанда.сизиц барлықжақынжуўықларыцыз өлип, өзициз жалғыз қалатуғын қусайсыз, - депти.
Гэзепленген ҳүкимдар палкерге жүз қамшы урыўды буйырып, түсти жорыў ушын басқа палкерди табыўды буйырыпты. Сарай хызметкерлери адамлардыц мәсләҳэти менен бир ғарры
палкерди сарайға, ҳүкимдардыц алдына алып барыпты.
Көпти көрген ғарры палкер ҳүкимдарға ийилип сәлем берип:
- Ҳүкимдарым, бул түсицизде сизиц өз жақынларыцызға қарағанда узақөмир сүриўициз аян
етилипти, - депти.
Ҳүкимдар оныц бул сөзлерине ырза болып, палкерге қазнадан жүз тилла инам етиўди буйырыпты.
Сонда ҳүкимдардыц қасында турған ўәзир:
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- Олардыц екеўи де сизиц түсицизди дурыс жорыды, бирақ не ушын оларды ҳәр түрли сыйлықладьщыз? - депти.
Сонда дана ҳүкимдар оған:
- Дурыс, олар екеўи де түсимди дурыс жорыды. Бирақ оны баян етиўде екеўиниц арасында
аспан менен жердей парқ бар, - деп жуўап берипти.

АТА МЕҲРИ
(Р-1292, №183767)
Ата-ана ҳәм перзент қәдирине жеткен ҳәрбир адам бул рәўиятты жүдә жақсы биледи екен.
Онда баян етилиўине қарағанда, бир ата-бала патшаға жаманатлы болып, патша олардыц ҳәр
бирине жүз дүрре урып жазалаўды буйырыпты.
Жәлладлар ҳүкимди орынлаўушын ата-баланы қала майданына алып шығыпты. Алды менен
әкегежүз дүрреурылыпты. Әке мыцқдемей жүз қамшыға шыдапты. Енди гезек балаға келипти.
Жәлладлар балага бир қамшы урғанда, әке жан айбатта аҳ урыпты. Оныц пәрядынан майдан
ләрземге келипти. Сонда патша жалладларды тоқтатып, әкеден:
- Өзице жүз дүрре урылганда мыцқ етпедиц. Балаца бир дүрре тийиўден-ақ неге бунша аҳ
урдыц? - деп сорапты.
Сонда әке патшаға қарап:
- Мени урғанда, дүрре мениц денеме тийди, соныц ушын бир әмеллеп шыдадым. Бирақ балама тийген қамшы мениц жүрегимди тилди. Оныц зардабына ҳасла шыдаи болмас екен, - депти.

ҲИКМЕТ
(Р-1292, №183767)
Ҳәким Улықпан Даўыт алайҳиссалам дәўиринде жасаған бир қул болган екен. Рәўиятларға
қарағанда, ол бир мыц алты жүз жыл өмир көрген.
Бир күни Тәцри оған:
- Мен сени ақыл-парасатыц ушын сыйлықламақшыман. Қәлесец пайғамбарлықты, қәлесец
ҳикмет берейин,- депти.
- Маған ҳикмет бер, - депти Улықиан.
Тәцри оған соншелли көп ҳикмет берген екен, ҳәтте пайгамбарлар да оныц мәсләҳәтлерине
мүтәжлик сезген екен.

ӘЖҒЛДЕН ҚАШЫЎ
(Р-1292, №183767)
Қәзирети Сүлэйман дәўиринен қалған рәўиятга сөз етилиўине қарағанда, бир адам ҳәзиреттиц сарайына ҳаўлығып келип, оны Сүләйманныц алдына апарыўды өтиниш етипти. Сақшылар
оны ҳәзиреттиц алдына апарыпты. Ол ҳәзиретке сәлем берип болып:
- Ҳәзиретим. бүгин тацда мен Әзирайылды көрдим. Ол маған ҳайран болып, бир қарап, кейин индемей кетип қалды. Шамасы, ол мениц жанымды алмақшы болып жүрипти. Мени оннан
қутқарыц! - депти қорққанынан дир-дир қалтырап.
- Хош, мен саған қандай жәрдем бериўим мүмкин? - депти Сүләйман.
Сонда жацағы адам оныц аяғына жығылып:
- Ҳәзиретим. сизиц қолыцыздан ҳәмме нәрсе келеди. Қүдиретициз шексиз. Мени әжелдиц
аяғы жетпейтуғын узаққа, Саҳрайы Кибирге апарып таслац, бәлким мен сонда өлимнен қутылып
қаларман, - депти.
Ҳәзирети Сүләйманныц бул бендеге реҳими келип, самалды шақыртып, оны СаҳрайыКибирге апарып тас/1аўды буйырыпты. Самал оныц буйрығы менен оны Саҳрайы-Кибирге апарып тасланты.
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Сол күни Сүләйман әжелге дус келип, оннан:
- Ҳәй, Әзирайыл, сен кеше неге бир мүсәпирди буншелли қорқыттьщ? - деп сорапты.
Сонда Әзирайыл оған:
- Мениқ ол бендеге ҳайран болып қарағанымньщ себеби, Лллатаала маған оньщ жанын
Саҳрайы-Кибирде алыўды буйырып еди. Мен бул адамньщжүз қанаты болса да, бүгин СаҳрайыКибирге жетип бара алмайды ғой деп ойлап, соған ҳайран болып едим, - депти.

АЛЛАНЬЩ ЫРЗАУ1ЫҒЫ
(Р-1292, №183767)
Тәнри қыямет күни бендесине:
- Ҳәй, инсан, бийтап болып жаттым, неге мени келип көрмедиқ? - депти.
Сонда бендеси ҳайран болып:
- Ҳәй, Рәббим, сен меннен узақтасан. Сени қалай көриўим мүмкин еди? - депти.
Тәнри сонда:
- Ен жақын достьщ бийтап болғанда барып көрмедин. Егер барғанында.мени сол жерде көрер
един, - деити ҳәм сөзин және даўам етип:
- Надан бендем, өзин тоқ болдыц. бирақ мени ойламадьщ, - депти.
- Жаратқан ийем! Пүткил әлем қолықда. Мен қалай сенин ғамыады жеймен? - депти бендеси
оған.
- Сендей бир бендем алдьща мүтәж болып барғанда, мүтәжин питкермедин. Оған жәрдем
бергенинде, мени көрген болар един, - депти.

МӨМИННИЦҲАҚЫ
(Р-1292, №183767)
Халық арасында жүдә мөмин, ақкөкирек, бирақ күтә жарлы бир жигит өткен екен. Бир күнлери ол үй-жайлы болыў мақсетинде узақ журтларға жумыс ислеп пул табыў ушын сапарға
шығыпты. Ол көп жол жүрип шаршап, бир салманьщ бойына дем алыўға отырыпты. Аш болып
суўға тигилип отырса, суўда бир дана алма ағып киятырған қусайды. Жигит дәрриў алманы
суўдан алып жепти де, бирден басына «Мына алманы ийесинен сорамай жедим-аў» деген ой келипти. Ол көп ойланып отырмастан, алма ағып келген бағдьщ ийесин излеп, салманы жағалап
кетипти. Бир неше күн жол жүрип бағды таўып, оныц ийесине болған ҳәдийсени айтып:
- Мен сол сораўсыз жеген алмам ушын сизиц ҳәрқандай жазацызға тайынман, - депти.
- Ондай болса, - депти бағдыц ийеси, - алмамды сораўсыз жегенициз ушын мениц тили, аяққолы жоқ, оныц үстине көзи соқыр жалғыз қызыма үйленесец, - депти.
Жигит бағдыц ийесиниц бул аўыр шәртйне илажсыз ыразы болыпты. Неке оқылып, той өтип
болғаннан кейин жигит ҳаялыныц алдына шымылдыққа кирипти. Қараса, шымылдықта он
еки мүшеси пүтин, судыўлықта теци жоқ бир қыз отыр екен. Жигит шымылдықтан жуўырып
шығып, қыздыц әкесиниц алдына барып:
- Бул маған тийисли қыз емес ғой? - дегенде, қыздыц әкеси оған:
- Яқ, бул сол мен саған ўәде еткен жалғыз қызым. «Қызымныц тили жоқ» дегеним - ол ҳеш
қашан жаман гәпти сөйлемейди, «көзсиз» дегеним - өз еринен басқаға қарамайды, ал «қолаяқсыз» дегеним - жаман иске қарай жүрмейди дегеним еди. Оған тек сендей ақкөцил жигит
ғана мүнәсип, - депти.

УЛЛЫ ШАЙЫҚТЫН ЕРЛИГИ
(Р-1292, №183767)
Өзиниц жаўызлығы менен дүньяны титиреткен Шыцғысхан Хорезмди жаўлап алыўдан алдын Нажиматдин Қубыраға елши жоллап.уллы шайықҳәмоныц үрим-путақларына рәҳим етип.
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олардын қаладан шығып кетиўине рухсат бергенлигин айтыпты. Сонда уллы устаз ҳүкимдардын
елшисине:
- Мен бул топырақта жетпис бес жыл жасадым. Усы халық пенен өмиримнин ашшы-душшысын таттым. Енди онын басына аўыр күн туўғанда таслап кете алмайман, - деп жуўап берипти.
Буннан кейин устаз өзиниц басқа журтлардан келип оннан тәлим алып атырған шәкиртлерине өз ўатанларына қайтыўға рухсат берипти. Бирақ оньщ шәкиртлеринин биреўи де устазды
таслап кетиўди қәлемей, оньщ қасында қалып, қаланы жаўдан қорғаўға таярланыпты.
Шайық қолына қылышын алып, жаўға қарсы шығыпты. Қала ушын хорезмлилер жан алып,
жан берип, жаў менен сонғы тамшы қаны қалғанша мәртлерше алысыпты.
Қалаға кирген жаў уллы устаздьщ Хорезм байрағын қолына услаған қалда өлип жатырғаныньщ үстине шығады. Олар устаздын қолынан байрақты жулып алыўға қанша ҳәрекет етпесин, бунын үддесинен шыға алмапты. Ақыры жаў сәркардасы оньщ байрақты услап турған
бармақларын шабыўға буйрық берипти. Ҳәтте жүрек жутқан жаў да оньщ бул мәртлигине тән
берипти. Бул ерлик ҳаққындағы рәўият әсирлер аса аўыздан аўызға өтип, халық ушын ибрат
үлгисине айланыпты.
КӘРЛМАТ
(Р-1292, №183767)
Хорезм халқы арасында уллы шайх Нажимаддин Қубыра ҳаққында әжайып бир рәўият
сақланып қалған екен. Бул рәўиятқа бола, Шьщғысхан ләшкерлери Хорезм пайтахты Үргеништи
жаўлап алмақшы болғанда шайх қала дәрўазасы үстине шығып, аяғын созып отырып, өз кәраматы менен қаланы жаўдыц көзине көринбейтуғын етип қояды.
Бул ҳәдийсе шайхтьщ кәраматы екенин Шьщғыстьщ бир ақылгөйи сезип, ол өз сәркардасына:
- Бул, сөзсиз, шайх Нажиматдин Қубыраньщ кәраматы. Енди Хорезм тек хорезмлилердиц
ғана көзине көринеди, - деггги.
Сәркарда жацағы ақылгөйдиц мәсләҳәти менен бир хорезмли сатқынды алдына тутып әкслдиреди. Ол душпан сәркардасыньщ буйрығы менен Нажиматдин Қубыра менен ушырасып, оған
душпан менен келисимге келиўди мәсләҳәт береди. Бирақ уллы шайх сатқынньщ мәсләҳәтин
алмапты.
Қаланы қалай болмасын қолға киргизиўди мақсет еткен душпан ақыры ҳийле ойлап, хорезмлилер арасында «Нажиматдин Қубыра душпан менен тил бириктирди» деген өсек таратып, Хорезмшах Мухаммед ҳәм шайхтьщ арасына суўықлық салыўға ерисипти.
Мухаммед Хорезмшах ғәзеп атына минип, әскерлерине шайхты қала дәрўазасынан түсирип
алып, жазалаўды буйырады.
Әскерлер Қубыраны қала дәрўазасынан зорлап түсириўи мәттал, қала қайтадан душпан көз
алдында пайда болады. Усыны күтип отырған душпан дәрриў қаланы күш пенен алып, оныц
халқын мисли көрилмеген азапларға гирипдар етеди.
КИШИПЕЙИЛЛИК
(Р-1292, №183767)
Ертеде өзиниц әдалатлылығы менен ат қаддырған бир патша шебер бир зергерди алдына шақыртып, оған дүньяда сийрек ушырасатуғын бир яқут тасты берип, оннан жүзик соғып
бериўди буйырыпты.
Арадан бир неше күнлер өтип, ол жүзикти көриў ушын және сол зергерди сарайына алдырыпты. Алдына келген зергердиц әлле неден қорқып, қуты ушыи турғанын көрген патша оннан:
- Неге бунша қалтырайсац? - деп сорапты.
Сонда зергер тутлығып:
- Бир қасық қанымнан кешиц, ҳүкимдар! Мен жүзикти соғып, енди қасын орнатайын
деп атырғанымда яқут қолымнан сандалға түсип, төрт бөлекке бөлинип сынып кетти. Мен
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алдыцызда аиыплыман, - депти.
Соида ҳүкимдар сол жердегилердиц ҳәммесин ҳайран қалдырып:
- Мейли, қапа болма, устаханаца қайтып, олардан төрт жүзик жасай ғой, - депти.

ДҮЗИЎЛИКТИЦ с ы й л ы гы
(Р-1292, №183767)
Мары қаласыньщ ҳүкимдары өзинен әжайып бир естелик қалдырыў ушын ҳеш жерде теци
жоқ бир медиресе қурдырыўды нийет етипти. Имарат салынып атырғанда оныц үстини ушын
жүдә дүзиў ҳәм беккем ағаш керек болыпты. Усталар усы үстин ушын мүнәсип ағашты көп излепти. Олар ҳәмме жерди излеп, ақыры бир кәмбағал жесир ҳаялдьщ есигиниц алдында өсип
турған ағаштыц алдында тоқтап, оны үстин ушын ец мүнәсип деп таўыпты. Усталар агашты бир
табақтиллаға баҳалапты. Ҳүкимдардыц буйрығы менен ҳүкимдар қазнасынан жесир ҳаялға бир
табақтилла тецге берилипти.
Ҳеш бир кемиси жоқ агаш имаратқа әжайып бир үстин болып, жүдә жарасыпы. Имарат питкеннен кейин баяғы жесир ҳаял оны көриўге келипти. Ол алтын суўы жүргизилген үстинге
қарап:
-Дүзиўлигицсебеп мүнәсип жерден орын алдыц, мени де жоқшылықтан қутқардыц, - депти.

АЛЫМ ҲӘМ ДАРГА
(Р-1292, №183767)
Бир күнлери бир атақлы алым Әмиўдәрьядан өтиў ушын бир дарғаны жаллапты. Олар салга
минип, дәрьяныц ортасына келгенде алым бир мақтанғысы келип, дарғаға:
- Қәй, дарға, есап-китапты билесец бе? - деп сорапты.
- Есап-китапты билиў қайда, мен бир гапыл дарга болсам, - денти ол.
- Онда ярым өмириц зан болган екен, - депти алым оныц үстинен күлип.
Арадан көп ўақыт өтпей дәрьяда даўыл басланып, толқынлардыц пәгине төтепки бере алмаған сал суўға шөге баслапты.
- Жүзиўди билесец бе? - деп бақырыпты дарға алымға.
- Яқ, билмеймен, - депти алым.
- Онда өмирицниц бәри зая болды дей бер, - денти дарға.

ШАЙЫРЫН ҚӘДИРЛЕГЕН ЖУРТ
(Р-1292, №183767)
Қәдимде жер бетинде ел, қәўим қоймай басын алып, өмири атланыста өтип киятырған бир
қанхор сәркарда Әмиўдәрьяны жағалап жайласқан бир елатты да басып алыўды мақсет етипти.
Ол өз ләшкерлери менен усы елаттыц шегарасына келип, тыцшыларын шақырып, оларға усы
елаттыц халқы, әскерий күши ҳаққында мағлыўмат жыйнап қайтыўға буйрық берипти.
Арадан бир неше күн өткеннен кейин тыцшылар қайтып келипти. Сәркарда қасына жәрдемшилери ҳәм батырларын жыйнап тыцшыларды тыцлаиты.
- Биз елатты бастан-аяқ араладық. Бир сапары үлкен бир зыяпаттыц үстинен шығып қалдық.
Елдиц ҳүкимдары да сол жерде екен. Зыяпат қызган ўақытта ҳүкимдар отырған отаўға қолына
саз услаган бир жас өспирим кирип келди. Оны көрген ҳүкимдар орнынан турып, жацағы балаға
қасынан орын берди. Биз сол жердеги биреўден: «Ҳүкимдар орнынан турыи ҳүрмет көрсеткендей, бул бала ким өзи?» деп сорадық. Сонда ол: «Бул бала бизиц шайырымыз» деди, - депти
тыцшылардыц бири.
Сонда сәркарданыц қасында отырған жәрдемшилердиц бири:
- Егер олардыц ҳүкимдары кирттай баланыц алдында орнынан ушып турып, қасынан орын
беретуғын дәрежеде ақмақ болса, биз бундай халықты дым ацсат бағьшдыра аламыз, - депти.
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Усы ўақытқа шекем олардыц сөзин дым үндемей тыцлап отырган сәркарда:
- Яқ, ертец-ақ изимизге қайтамыз. Өз шайырларын, өздигин усындай дәрежеде қәдирлеген
халықты қырып жибериў мүмкин, бирақоларды ҳасла жеқип болмайды, - депти.
ЕКИ ДИЙЎАНА
(Р-1292, №183767)
Рәўиятларга қараганда, еки дийўана ел гезип жүрип, урыс болыи атырган бир елдиц үстинен шыгыпты. Урыс жүргизип атырған әскерлер оларды тыцшылар деп ойлап, тутқынға алыпты. Дийўаналардыц бири әззи еди, себеби ол оразада еди. Екинши дәрўиш күнине үш мәҳәл
аўқатланганлыгы себепли қарны тоқ еди. Душпан оларды енди қурылып атырған бир дийўалга
салып сыбап жиберипти.
Арадан еки ҳәпте өткеннен кейин олардьщ айыпсызлыгы анық болып, сыбаў қопарылыпты.
Қараса, бақуўат адамныц өлип, ал әззи адамныц тири қалғаны аян болыпты. Бул иске ҳәмме
қайран қалыиты. Сонда бир данышпан адам:
- Олардыц бири өз нәпсиниц қулы еди. Сонлықтан ашлыққа шыдам бере алмай өлди. Екиншиси сабырлы еди, усы сабырлылыгы менен нәпсин жецгени ушын тири қалған. Соныц ушын
бул жағдайдыц ҳеш тацланарлы жери жоқ, - деген екен.
КҮШ - БИРЛИКТЕ
(Р-1292, №183767)
Бир адамныц үш баласы болып, олар ҳеш өз-ара келисе алмайды екен. Сонлықтан күн-ара
жэнжеллесип, шацарагыныц берекетин қашырыўдан басқаны билмепти.
Олардыц бул ислерине тақаты тақ болган әке балаларын алдына шақырып, бир дәсте буўылған жыцгылды берип:
- Қәне, мынаны сындырып көриц, - депти.
Балалары дәстени алып, ҳәр қайсысы өзлериниц күшлерин көрсетип, оны сындырыўға урынып көрипти. Бирақолардыц ҳеш қайсысы бул истиц үддесинен шыға алмапты.
Сонда әке дәстени жаздырып, оннан бир бирден жыцғылдыц шыбығын суўырып алып, балаларына берип:
- Қәне, енди сындырып көриц, - депти.
Балалары шыбықларды аи-ацсат сындырыпты.
- Көрдицлер ме? - депти әке, - күш тек бирликте. Егер ҳәммециздиц аўзыцыз бир болса, ҳеш
қыйыншылық сизлерди жеце алмайды, - депти.
ДАН А УСТА
(Р-1292, №183767)
Рәўиятларга қараганда. бир уста Үргениш деген әзим қалада әжайып бир минар қурыпты.
Оны тамашалаўға келген бир топар көше балалары минарды әри-бери айланып, тамашалап болып, устаныц алдына жуўырып келип:
- Уста ата, қурган минарацыз сәл қыйсықлаў екен, - депти.
Сонда уста:
- Бәрекелла зейницизге, ҳәзир буны туўрылаймыз, - деп, шәкиртлериниц биреўине арқан
экелиўди буйырыпты. Уста арқанды алыи, шәкиртлерине минараны айландырып байлатып болып:
- Қәне балаларым, сизлер қараи турыц. Минар дүзиўленгенде маған айтасыз, - депти де, бесалты балаға арқанды тартыўды буйырыпты.
Жацағылар арқанды ҳэр тартқан сайын уста қалган балаларға:
- Қалай, минара дүзиўленди ме? - деи сорап турыпты.
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Бир ўақытларда балалар:
- Дүзиўленди, дүзиўленди, - деп шуўласыпты.
Сонда бул иске түсинбей, қайран болып турған устаньщ шәкиртлердиқ бири устазыныц алдына келип:
- Устаз, арқан менен усындай үлкен минараны дүзиўлеп болмайтуғынын билесиз ғой, неге
бундай еттиқиз? - деп сорапты.
Сонда дана уста шәкиртине:
- Минараньщ дүзиў екенин бизлер билемиз. Бирақ, балалар қала бойлап «Минар қыйсық
екен» деп гәп тарқатса, қәмме оларға исенеди. Егер олар «Минара қыйсықеди, бизлероны арқан
менен тартып дүзиўледик» десе, қешким оларға исенбейди. - деп жуўан берипти.
Ш АРҚЫПӘЛЕК ДҮНЬЯ
(Р-1292, №183767)
Қәдимги заманлардьщ биринде асаў Әмиўдиц бойындағы бир елатта төрт түлиги пүтин
бир бай жасаған екен. Бир жылы дәрья тасып, жақағы елатты суу басыпты. Байдьщ өмир бойы
жыйнаған мал-дүньясы, бала-шағасы да суўға ғарқ болыпты. Тек байдьщжалғыз өзи ғана аман
қалыпты. Ол қутырып аққан суўдан бир әмеллеп жағаға шығып:
- Аллам, қалған өмиримди толы еткейсен, - деп шүкирлик етип гүбирленип отырған қусайды.
Гарры байдьщ бул гәпин сол жерден өтип баратырған бир ҳаўайы жигит еситип:
- Ақсақал, жасьщ болса жегпистен асыпты. Бул жағына бес күнлик өмириц я бар, я жоқ. Алладан және толы өмир сорағаньщ қалай? - деп оньщ үстинен күлип өтип кетипти.
Арадан жыллар өтипти. Баяғы ғарры байдьщ үстинен күлип кеткен жигиттин елинде сол жылы қатты қурғақшылық болыпты. Жигиттин малларыньщ бәри қырылып, бала-шағасы аштан
өлипти. Ҳәмме нәрсесинен айрылған жигит бир тислем нан излеп, дийўана болып ел гезип кетипти. Ол усылай етип ел аралап жүрип, дәрьяньщ бойына қурылған бир жақсы отаўдьщ алдына барып, садақа сорапты. Отаўдьщ алдында ойнап жүрген еки бала ишкежуўырып кирип, бир
жас ҳаялды шақырыпты. Иштен шыққан ҳаял дийўананьщ аўҳалын көрип, оған рейими келип,
отаўға мирәт етипти.
Ҳаял аўқат асып, жигиттин қарнын тойдырыпты да:
- Сиз деминизди алып жатабериц. Ҳәдемей ғаррым да келеди, - депти.
Арадан көп ўақыт өтпей отаўға баяғы, жигит үстинен күлип кеткен ғарры кирип келипти.
Олар бир-бирин дәрриў-ақ таныпты. Ғарры ҳаялы алдына қойган асты жеп отырып:
- Баяғыда сен менен ушырасқаннан кейин мен дәрьяны жағалап көп жол жүрип, усы аўылға
келип қалдым. Аўылдьщ адамлары мени қабыл етип, мына өзин көрген жесир ҳаялға үйленип,
усы жерде қалдым. Далада ойнап жүрген еки бала менин перзентлерим. Мийнет етип, мал да
таптым. Сен мени ушыратып, үстимнен күлгеницде мен қудайдан усы нәрселерди сорап отыр
едим, - депти.
УР71ЫҚШЫЛЫҚТБЩ МАШАҚАТЫ
(Р-1292, №183767)
Бир жас жигит жан қыйнамай, көп дүнья табыўды мақсет етипти. Ол ойлап-ойлап, урлықшылықбул ушын ен қолай кәсип деген жуўмаққа келип, оны жақсылап үйренбекши болыпты.
Гәжирийбели урылар оған узақ бир қаладағы атағы шыққан урыньщ мәнзилин силтеп:
- Бул өнерди саған тек сол киси ғана үйрете алады, - депти.
Жигит не машақатлар менен жол басып, атақлы урыньщ үйин таўып барып, оған хабарласып,
мақсетин айтыпты. Сонда атақлы уры оны тынлап болып, алдына ас қойып:
- Қәне, шеп қолын менен аўқат жеп көр, - депти.
Ҳәўескеруры өмиринде шеп қолы менен аўқат жеп көрмегенлиги ушын бул истин үддесинен
шыға алмапты.
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Сонда устаз уры оған:
- Балам, сен тацлаған кәсиптиц бир жаман жери бар. Қанша уста уры болсац да, қолға түсериц
бар. Сонда, әлбетте, жаза сыпатында бир қольщ шабылады, Соннан кейин күн көриў ушын шеп
қольщ менен ас ишиўице туўра келеди. Сол себепли ец алды менен шеп қольщ менен аўқат
жеўди үйрениўиц керек болады, - депти.
Сонда ҳәўескер уры бирден өзине келип, «Таўды-тасты талқан қылатуғын бундай қолдан
айрылғаннан гөре, урлықшылықтан ўаз кешкеним абзал емес не?» деген қарарға келипти.
МИЙНЕТТЕН ДӨРЕГЕН АЛТЫН
(Р-1292, №183767)
Рәўийлердиц ҳәмийше ҳикая ететуғын бир рәўиятына қарағанда, қанша жуўырса да. бир
тапқаны бир тапқанына жетпей, бир етек баласын қалай бағарын билмей, басы қатып жүрген
бир жарлы жигит болыпты. 0 л ҳәр кимниц есигинде не буйырса, соны ислеп жүрип, журттан
«Пәлен деген таўдан адамлар алтын таўыпты» деген гәпти еситипти. Ҳәмме машақаттан бир
дегенде қутылыўды ойлаған жигит бала-шағасын ҳаялы менен он еки жасар үлкен баласына
таслап, алтын шыққан таўды излеп жолға раўана болыпты.
Жигиттиц ҳаял ы менен баласы шымшырқадай балаларға жеўге не берерин бил мей, төлесиниц
қасында басы қатып отырса, сол жерден өтип баратырған бир аўылласы ҳаялға:
- Қарындасым, балац мениц үйиме бир ешекжыцғыл апарып берсин. Ҳақысын беремен, - деп
үйин силтепти.
Ҳаял жылдам орнынан ушып турып, баласы екеўи төлесине жақын жердеги тоғайдан бир
ешеклик жыцғыл жыйнапты. Жыцғылды қоцсысыныц ешегине артып, жацағы кисиниц үйине
барыпты. Үйдиц ийеси оған жыцғыл ушын бир қысым майда пул берипти.
Сол-сол екен, ҳаял менен бала ҳәр күни бир ешеклик жыцғыл қопарыи, оны қалага нмаса
аўылды аралап жүрип сатып, таиқан пулына жегенинен аўыстырып жыйнап, бир ешек сатып
алыпты. Бәҳәрде ҳаял баласы екеўи жыцғылдан босаған жерди аўдарыа, жегенинен аўыстырып
бийдай египти. Гүзде егинди сағынып атырған партаўжер мол зүрәәтберипти. Ҳаял менен баласы енди базарға сатыўға бийдай алып шығыпты.
Алтын излеп кеткен әке айтылған алтынды таба алмай, әўере-сарсац болып, үш жыл дегенде
излеген алтынынан гүдерин үзип, үйине де бос қайтыўға бети шыдамай, жумыс излеп базарға
келипти. Жумыс излеп базарды аралап жүрсе, бийдай сатып отырған ҳаялы менен баласына
көзи түсипти.
Жигит ҳаялы ҳәм баласы менен жылап-сықласып көрисипти. Ҳаялы ерине бар аўҳалды айтып берипти. Сонда жигит:
- Мен излеген алтын үйимниц қасында-ақекен ғой. Мен болсам оны узақлардан излеппен, деп жылаған екен.
МИЙРАСБӨЛИСТИРИЎ
(Р-1292, №183767)
Қәдимги заманларда бир атақлы байдыц үш баласы болған екен. Бай қартайып, өлими
жақынласқанын сезип, үш баласын қасына шақырып алып:
- Балаларым, мен басымдағы дүнья-малды табыўушын көп мийнететтим. Соныцушын оныц
бийҳуўда сарп болыўын қәлемеймен. Дүньямныц ец көп бөлегин ишициздеги ец жақсыцызға
қалдыраман, - депти.
Балалары буған ыразы болыпты.
Күнлерден бир күни бай балаларыныц ацнан қайтатуғын жолына алтын тецге толы ҳәмиянды таслап қойыпты. Оны дәслеп ацнан киятырған байдыц үлкен баласы көрипти. Бала дәрриў
«Бул, шамасы, мениц әкемниц иси болса керек» деп қәўипсинип, ҳәмиянды алмай өтип кетипти.
Оныц изинде киятырған екинши бала ҳәмиянды көрип, «Буны ағам көрмеди ме дейсец, бир гәп
болмағанда, ол ҳәмиянды алар еди» ден ойлап, бул да ҳәмиянға қол тийгизбеити.
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Қэмменин изинде киятырған генже бала ҳәмиянды көрип, оны аттан түсип алыпты. Жәнжагына қарап, ҳешким көринбегеннен кейин, қайтадан атына минип, қалаға қарай раўана болыпты.
Кишкенеулдьщалтын теқгетолы ҳәмиянды алып кеткенин көрген еки ағасы болғанўақыяны
дәрҳал экесине жеткерипти. Усы ўақытга киши ул да үйине жетип келипти. Сонда әкеси оннан:
- Қәне, балам, сен не дейсец? - депти.
Сонда киши бала:
- Мен алтын теқгели ҳәмиянды алып, оньщ ийесин жақын әтираптан таба алмай, из қуўып
қалаға қараи кеттим. Қалаға барыи, ҳәмме жерден оныц ийесин изледим. Бирақ ҳеш ким
«ҳэмиян меники» демеди. Ақыры оньщ ишиндеги тецгелерди жетим-жесирлерге бөлистирип
берип киятырғаным еди, - депти.
Бул гәпти еситкен эке:
- Бәрекелла, балам, мийрасымньщ көби сеники, - депти.
Оньщ гәпин еситкен үлкен баласы:
- Ата, бул эдалаттан емес. Сол ҳэмиянды мен де көрдим, бирақ биреўдиц ҳақы деп алмадым,
- деп наразы болыпты.
Сонда экеси оған:
- Сениц ҳэмиянды алмағаныц - биреўдиц ҳаққынан қорққаныц емес, ал биреў буны көрип
қалып, мийрастан қуры қалыўдан қоркқаныцнан, - депти.
ЕЦЖ АМ АН ҲӘМ ЕЦЖ АҚСЫ МҮШЕ
(Р-1292, №183767)
Баяғы заманларда бир бай жасаған екен. Сол байдыц бир жүдә ақыллы хызметкери болған
екен. Бай ўақты-ўақты сол хызметкериниц ақылын сынап көриўди жақсы көреди екен. Бир күни
ол хызметкерин және сынап көриў ушын қасына шақырып:
- Бир қойды сойып, оныц ец жақсы мүшесин мениц алдыма алып кел! - деп буйырыпты.
- Әжеп болады, - деп хызметкер шығып кетипти.
Хызметкер бир қойды сойыи, оныц тили ҳэм жүрегин табаққа салып, байдыц алдына алып
келипти.
Арадан бир неше күн өткеннен кейин, бай хызметкерин шықырып алып:
- Және бир қой сойып, енди маған оныц ец жаман мүшесин алып кел! - ден буйырыпты.
Хызмсткер шығып кетип, бир қойды сойып, және оныц тилин ҳәм жүрегин байдыц алдына
алып барыпты.
Сонда бай оған:
Не1 е қойдыц ец жақсы мүшесин сорасам да, жаманын сорасам да тил менен жүректи алып
келдиц? - деп сорапты.
Сонда оған хызметкер:
- Хожам, егер пәк болса. ҳеш нәрсе тил ҳэм жүректен жақсы емес. Егер нэпәк болса, ҳеш нэрсе
олардан жаман болмайды, - деп жуўан берипти.
ДО СТЬЩ ҮШ ТҮРИ
(Р-1292, №183767)
Бир данышпан устаздан шәкирти:
- Устаз, ҳақыйқый дос қандай болады? - деп сорапты.
Оған устазы:
- Балам, жол ыцда достыц үш түриушырасады.Бириншиси-жандос.олецҳақыйқыйдосесапланады. Себеби ол досты ушын жанын да аямайды. Екиншиси - тил дос болып. оныц дослығы
тек тил ушында болады. Басыца ис түскенде оннан қуўат таба алмайсац. Үшиншиси - бул дәстурхан дос болып, ол тек сениц дэўлетли күнлерицде ғана қасыцда болады, - депти.
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БИЙДАЎАДӘРТ
(Р-1292, №183767)
Ҳәким Улықпаннан бир күни шәкиртлери:
- Сиз өзиқиз көрген кеселликлерден қайсы бирине даўа таба алмадыцыз? - деп сорапты.
- Мен дерлик балық кеселликлерге даўа таптым, тек еми табылмаған жалгыз кеселлик бар.
Ол наданлық - депти устаз.
БАЙ ҲӘМ ДАНЫШПАН
(Р-1292, №183767)
Бир уллы данышпан мал-дүньясы моллығы менен дацқ таратқан бир бай менен сапарға
шыгыпты. Олар бираз жүргеннен кейин кәрўандағы адамлар жақын жерде қарақшылар бар екенин айтыпты.
Сонда қорқып кеткен бай:
- Я, Пәрўардигар, олар мени танып қалса, мен не қыламан, - деп нала шегипти.
Оньщ гәпин еситкен уллы данышпан:
- Я, Пәрўардигар, олар мени танымай қалса, күним не кешеди, - деп Аллаға сыйыныпты.
ӨТКИНШ ИДҮНЬЯ
(Р-1292, №183767)
Шәкиртлери бир уллы данышпаннан:
- Қандай ис болыўына қарамастан, неге жүзицизден бәрҳәма күлки арымайды, устаз, - деп
сорапты.
Сонда дүньяньщ барлықжақсы-жаманын татып көрген устаз шәкиртлерине:
- Дүнья өткинши, онда жоғалтылган ҳеш нәрсе қайғырып уўайымлаўға арзымайды, - деп
жуўап берипти.
АРАСТУДЫЦ ИСКЕНДЕРГЕ ЎӘСИЯТЫ
(Р-1292, №183767)
Искендер патша ҳәмме ўақыт атланысқа кетер алдында устазы Лрастудан нәсият тьщлайды
екен. Бир күни ол усындай сапар алдынан устазыньщалдына барып:
- Устаз, мен Шығысқа атланыс стпекшимен. Ол жерлерде түрли адамларға дус келемен, мен
оларға қандай қатнаста болыўым керек? - деп сорапты.
Сонда данышпан устаз уллы саркардаға:
- Уллы шәкиртим, қай жерде болмасын, мудамы адамларда өзице қарата душпанлықсезимин
оятпа. Биреў саған душпанлық етиўге умтылса, оныц орнына өзицди қойып көр. Досларыцныц
сөзлерине қулақ сал. Олардыц иззет-ҳүрметин орнына қой. Және бир ец баҳалы нәсиятым:
эдиллик ететуғын жерде жаўызлық етпе! - депти.
МҮСИЙБЕТКЕ ҚАТНАС
(Р-1292, №183767)
Шәкиртлери Аплатуннан:
- Устаз, басына мүсийбеттүскен адам өзине қандай тәселле бериўи мүмкин? - деп сорапты.
Сонда устаз шәкиртлериниц бул сораўына:
- Ақыллы адам «Бул мүсийбеттиц болыўы тәбиий еди» деп өзиие тәселле берсе, ал ақмақ
«Тек мен емес, басқалардыц да басына усындай мүсийбет түскей» деп өзин жубатады, - депти.
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Д О С ТАҚЛАЎ
(Р-1292. №183767)
Бир күни шәкиртлери пир-устазынан:
- Устаз, қандай адамлар менен дос тутынған абзал? - деп сорапты.
Сонда устаз оларға:
- Мына үш тайпадагы адамлар менен дос тутынған мақул:
Бириншиси, илим менен шуғылланатуғынлар, олар өзлериниц өмириниқ көпшилик бөлегин
излениўге сарилағаны себепли, жаман иллетлер оларға жат.
Екиншиси, ақкөкирек адамлар, олар ҳәмме ўақыт досларыньщ жақсысын асырып, жаманын
жасырады ҳәм жақсылығы ушын дәмегөйлик етпейди.
Үшиншиси, бийғәрез адамлар, олар ҳеш қашан пайда көриў ушын дос тутынбайды, - деп
жуўап берипти пири устаз.
ҚОРЖЫНДАГЫ БИЛИМ
(Р-1292, N0183767)
Рәўиятларға қарағанда, өз заманыньщ атақлы тәўиплериниқ бири Ҳәким Улықнан илйм
орайы Бағдатқа келип, тиббий илимлер бойынша сабақ алыпты. Ол алған билимлери умыт болып кетпеслиги ушын, барлықеситкенлерин ҳәм оқығанларын қағазға түсирип барыпты.
Арадан жыллар өтип, оньщ бундай қағазлары бир қоржыннан асқанда болажақтәўин ўатанына қайтатуғын болыпты. Ол Бағдатта алған билимлери жазылған қағазларын қоржынына жайғастырып, бир кәрўанға қосылыпты.
Кәрўан мәнзилдиқ ярымына барғанда қарақшылардьщ ҳүжимине дуўшар болыпты. Қарақшылар кәрўандағы адамлардьщ байлықларын бирим-бирим тартып ала баслапты. Гезек бала
Ҳәким Улықнанға келгенде қарақшылар басшысы оннан:
- Қәне, мына қоржыныцда не бар? - депти жигиттиқ арқасындағы қоржынды көрсетип.
Сонда жигит:
- Бул қоржынға тиймецлер! Олар мениқ бесжыллық мийнетимниқжемиси. Олардьщсизлерге ҳеш кереги жоқ! - деп жалыныпты.
Сонда қарақшылардьщ баслығы жигитке қарап:
- Ҳәй, надан, қоржынға сыйып, урлаў мүмкин болған нәрселер ҳеш қашан сендеги илим бола
алмайды, - депти.
Арадан көп жыллар өтип, уллы Ҳәким Улықпан бул ўақыяны өз шәкиртлерине айтып берип,
ҳикаясыньщ соқында:
- Ырасын айтсам, мениц сол қарақшыдан еситкеним өмиримде еситкен еқ ақыллы гәп еди, деген екен.
БИР ҚЫСЫМ ТОПЫРАҚ
(Р-1292, №183767)
Баяғыда дүньяныц жүзине патша болған Рүстем деген өтипти. Ол дүньянық жүзин алдым
деп жүрсе, бир елдиқ алынбай қалғанын еситипти. Ол дәрҳал сол елге атланыс жасап, оны басып алыпты. Рүстем енди сол елдиц патшасын өлтирейин деп сарайға келсе, патша қашшан-ақ
басыньщ ғамын жеп, сарайын таслап қашып кеткен ексн.
Рүстем әскерлери менен тез арада патшаныц изинен жетип, оны өлтирип болып, оньщ сарайына қайтып келипти. Сарайға келип қараса, ҳәмме жер сып сыйдам болған қусайды. Сонда ол
қәҳәрге минип, әскерлерине сарайдағы бар байлықты ким алғанын билиўди буйырыпты. Көп
узамай сарайдағы бар байлықты оньщ жақын ақылгөйлериниц бири алғанлығы мәлим болыпты.
Ашыўын жүўенлей алмаған Рүстем:
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- Мениц арқамда сонша байлыққа ийе бодса да, көзи тоймаған бул акылгөйдиқ дәрҳәл еки
көзин ойып алынлар! - деп буйрық берипти.
Патшаныц ләшкерлериниц қолына түсип, енди өлими анық болған ақылгөй сонда ләшкерлерге:
- Мени өлтирип, көзимди ойып алғаньщыздан кейин оны алақанықызға салып Рүсгемге
апарыц! Ол мениц көзимди тәрезиге салып өлшеп көрсин! - депти.
Садық ләшкерлер дәрҳал оныц тилегин бәржай етипти. Рүстем ақылгөйдиц тилегине мууапық көзди дәрҳәл өлшетиўге кирисипти. Олар көзди тәрезиге салып, екинши тәрепине тас
қойыпты. Бирақ көз тәрези тасынан аўыр келипти. Ҳәмме ҳайраи болыпты. Рүстем және тас
келтириўди буйырыпты. Бул таслар да көзге тец келе алмапты. Сонда патшаныц буйрығы менен сарайдагы барлықбайлықлартәрезиницекиншитәрепинесалыныпты. Буларда көзди баса
алмапты. Қорқып кеткен патша екинши ақылгөйин шақыртып, бул истиқ мәнисин сорапты.
Сонда ойланып қалған ақылгөй ләшкерлерге:
- Тәрезидеги барлық нәрселерди алыцлар! - деп буйырыпты.
Хызметкерлер дәрҳал тәрезиниц екинши тәрепин босатыпты. Енди ақылгөй Рүстемге қарап:
- Тақсыр, тәрези тасына бир қысым топырақ салсацыз! - депти.
Рүстем ҳайран болыи, жерден бир қысым топырақ алып оны тәрезиге салыпты. Сонда бир
қысым топырақтыц салмағы тәрезини басып кетипти.
Сонда ақылгөй Рүстемге:
- Тақсыр, адамныц көзи тек бир кысым топыраққа ғана толады, - деп жуўап берипти.
ЖАЙЫН
(Р-1292, №183767)
Бурынғы өткен заманда Әмиўдиц Аралға қуяр жеринде мүйтенлердиц аўылы отырады екен.
Бул аўылдыц халқы балықшылық пенен шуғылланады екен. Сол аўылда бир жарлы балықшы
еки баласы менен жасайды екен. Ғарры жүдә атақлы балықшы болып, тек ири балықларды ғана
аўлайды екен. Арадан жыллар өтил, балықшы қартайып, енди ол балықаўлаўға тецизге шыға
алмайтуғын дәрежеге жетипти. Буны билген ғарры балаларын қасына шақырып алып:
- Мен енди қартайдым, баяғыдай балық аўлай алмайман. Шацарақты енди сизлер бағасыз.
Мениц қурал-сайманларымды алып тецизге шығыцлар, - депти.
Гаррыныц балалары оныц айтқаны менен тецизге шығыпты. Бирақ олар арадан бир неше ай
өтседе.тек майда-шүйде балықларды ғана аўлай алыпты. Бурын небир үлкен-үлкен балықларды
аўлап үйренип қалған ғаррыныц буған кеўли толмапты. Ол және балаларын қасына шақырып
алып:
- Қәне, жыйналыцлар! Тецизге шығамыз. Өзлерициз бенен еки кеме алыцлар. Кемелердиц
биреўине қурал-сайманларды, екиншисине баўланған қамыс тийецлер! Мен сизлерге балық
аўлаўды үйретемен, - депти.
Солай етип, ғарры еки қайықты бир-бирине тиркеп, қасына еки баласын алып ашық тецизге
шығыпты. Олар тецизде еки күн жүрипти. Екинши күни ғарры:
- Балаларым, алдымызда көринип турған не? - деп сорапты.
- Ата, көз ушымызда ақтаў көринди, - депти балалары.
- Олай болса, қайықты сол ақтаўға қарай айдацлар, - депти.
Олар ақтаўга жеткеннен кейин ғарры:
- Қәне, енди алдымызда және не көринди? - депти.
- Алдымызда ақтаўдыц үстинде еки терек көринди, - депти балалары.
- Жүдә жақсы, енди сол ақ тереклерге қарай жүремиз, - депти енди ғарры.
Олар бираз жүзип, ақ таўға жақынласса, таў дегени Аралдағы қурдымнан шығып атырған ақ
көбик екен.
Сонда ғарры балаларына:
- Ал. балаларым. енди қатты абайлы болыцлар! Қурдымға қарац! Не көрип турғаныцызды
маган айтыц. - депти.
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Балалары ғаррыға қурдымньщ аўзында еки жайынньщ жатырғанын ҳәм булардьщ еки терек
деп жүргени жайынньщ еки мурты екенин айтыиты.
- Олай болса, - депти ғарры, - еки жайынныц суудыц үстине қарай жатырғанын шанышьщ
- депти.
Еки жигит қолындағы өткир шанышқыны пәт пенен жайынға шанышқанда, жайын жан
айбатта буларға қарай умтылынты. Еки жигит зәрреси қалмай қорқып кетипти. Сонда ғарры
оларға:
- Албырамац! Енди қайықтағы қамысты жайынньщ аўзына қарай биримлеп ылақтырьщ, депти.
Жаны көзине көринген жигитлер ғаррыныц айтқанындай етип, қамысгы жайынныц аўзына
ылактыра берипти.
Иши қамысқа толған жайын жүзе алмай, суўдьщ бетинде қалқып қалыпты. Жигитлер оньщ
уртын тесип,арқанды өткерип, аўылына қарай сүўреп кете берипти. Усылай етип, олар аўылына
аман*саў жетип барыпты.
Аўыл халқы ғарры менен оньщ балаларыньщ әкелген жайыныньщ үлкенлигин көрнп,
жағаларын услап тац қалысыпты. Олар бәри жәм болып, жайынды зорға бөлеклеп алынты.
Жайынньщ үлкенлиги соншелли, бир аўыл адам оны дузлап, қақлаи, бир неше ай азық етипти.
Ал ҳаяллар оньщ омыртқасыныц ойығына арқайын бир тандырлық қамыр ийлеп алады екен.
Ғарры балықшы көзден қалып, әрманлы болган ўағында усылай етип жайын аўлап, шерин
тарқатып.қумарданшыққанекен.Соннан кейиноньщекибаласыдаҳеш нәрседен қорқпайтуғын,
тап атасындай балықшы болып жетилисипти.
ҲӘЗИРЕТИ ӘЛИЙДИЦ ПУШАЙМАНЫ
(Р-1292, №183767)
Күнлердицбиркүниндеатын минип қыял сүрип киятырған Ҳәзирети Әлийге«Егердежердиц
услайтуғын тутқасы болғанда мен оны басыма көтерип жүрер едим» деген менменлик қыял келипти. Сөйтип киятырса, жолда бир ғаррыньщ отырғанын көрипти. Сонда ол жацағы ғаррыға:
- Ҳәй ғарры, не қылып отырсац?-деп сорапты.
- Әй. балам, мына жүкти арқама сала алмай отырғаным. Усыны арқама салысып жиберсец.
жақсы болар еди, - депти.
Сонда Ҳәзирети Әлий аттыц үстиндетурып.жүкти қамшысы менен кетермекши болған екен,
қамшысы шорта сыныпты. Ол дәрриў аттан түсип, қос қоллап жүкти көтерген екен, аяғы дизесине дейин жерге кирип кетипти.
Сонда буныц исине қараи турған ғарры:
- Ҳәлекленбей-ақ қой, балам, бул жүкти көтергенлер көтерсин. «Я, бисмилла» деп жүкти
арқасына қағып салып кете берипти. Сөйтсе, ғаррыныц көтерип жүргени жердиц төрттен бир
бөлеги екен.
Ғарры көзден ғайып болғаннан кейин Ҳәзирети Алийдиц қулағына «Сен менменлик еттиц,
Әлий. Бул ғарры Қыдыр ата пир еди» деген саза келипти. Сонда Ҳәзирети Әлий өзиниц еткен
менменлиги ушын қатты пушайман жеген екен.
ҲӘЗИРЕТИ ӘЛИЙДИЦ АШЫЎЫ
(Р-1292, №183767)
Ҳэзирети Әлийдиц минии жүрген Дүлдүл лақаплы аты Қаратаўға келип отлайды екен. Ол
ўақытта Қаратаў басқаша аталып, ол жер от-шөпке бай, мал жайылымға қолайлы жай екен.
Ҳәзирети Әлий бир жаққа атланар болса, аты бир шақырғанда жетип келеди екен. Бир күни ол
атын бир шақырады. аты келмепти, еки шақырады, келмепти. Әлий бар даўысы менен үшинши
мәртебе шақырғанда ғана аты жетип келипти. Сонда қатты асығып турган ол:
- Сен отлаған жерде мал отлайтуғын шөп болмай, қара тасқа айлансын, - деп жерди ғарғапты.
Соннан баслап сол жерде шөп көгермей, қара таслаққа - ҳәзирги Қаратаўға айланып кетипти.
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ҚУДАНЫ Ц ШЕРИ
(Р-1292, №183767)
Рәўиятларга қараганда, Ҳәзирети Әлийди адамлар артықмаш күшлилиги ҳәм қүдирети ушын
«Қуданыц шери» деп атайды екен. Ол шапса қылыш, атса, оқ өтпейтуғын болған. Оньщ денеси
тек намаз оқыганда гана босасып, балқыйды екен. Буны билген душпанлары оны намаз оқып
отырған жеринде қылыш урып өлтирген екен деседи.
ҲӘЗИРЕТИ ӘЛИЙДИЦ ЖАҚСЫЛЫҒЫ
(Р-1292, №183767)
Ҳәзирети Әлий пүкил инсанияттьщ ғамхоршысы ҳәм жанашыры болган екен. Бир жарлы
адам бир байдан қарыз ала берип, қарызы көбейип кетип мьщ тилладан асып кетипти. Бай келип жарлыдан қарызын сораса, бийшара жарлы ҳәзирше төлей алмайтугынын айтыпты. Сол
ўақытта жарлыньщ жақа бой жетип отырған қызы бар екен. Бай жарль.дан қарыздьщ есесине
сол қызын бериўди талап етипти.
Жарлы байдан үш күнге мәўлет сорап. өзи ойласыўға Әлийдиц алдына келипти. Әлий бул
ўақыгга он төрт жаста екен. Ғаррыныц дәртин еситип, Әлий Аллааталаға:
- Әй жаратқан ийем, маган ақ пәтияцды берсец, мен мына бийшараньщ қызын қутқарар
едим, - деп жалыныпты.
Оньщдадын еситкен Аллатаала оған пәтиясын берипти. Әлий ғаррыны ертип жолға түсипти.
Жолда кетип баратырып, ғарры Әлийден:
- Балам, мальщ бар ма? Ямаса көмиўли пулыц бар ма? - деп сорапты.
Сонда Әлий:
- Ата, мениц ҳеш нәрсем жоқ, - депти.
- Мальщ ямаса пульщ болмаса, балам, мениц қарызымды қалай төлейсец? - депти ғарры.
- Ата, арқама мин. Жолда ҳаргиз көзицди ашыўшы болма! - деп. ғаррыны арқасына миндирип, басқа елатқа апарып жерге түсирипти де, оған:
- Ата, бул елдиц қул базары бар. Сен мени усы қул базарға салып, мыц тиллаға сат. Кейинги
жағын өзим келистиремен, - депти.
Олар екеўи қул базарына келип, ғарры қуллардыц баҳасын сораса, мыц тиллалық қул жоқ
екен. Буны көрип Әлий гаррыға:
- Бул бир өзи мыц қулдыц жумысын ислейди деп айт, - деп тапсырыпты.
Қул базарына келген бир бай Әлийди мыц тиллаға сатып алыпты. Ғарры үйине қайтып,
қарызынан қутылыпты. Әлий байдыц хызметин орынлаўға кирисипти.
Бир күни байдыц елинде үлкен той болып, бай тойдағы гүресте Әлийди бир дәў палўан менен
гүреске салыпты. Дәў палўан Әлийди мисе тутпай, оны көтерип ылақтырмақшы болыпты. Бирақ
ол Әлийди орнынан қозғалта алмапты. Буннан кейин ол Әлийди қылыш пенен шаппақшы болыпты. Сол ўақытта Аллатааланыц қүдирети менен оныц қасында Дүлдүл аты менен зулфиқар
қылышы пайда болыпты. Әлий қылышы менен дәў палўанды екиге бөлип таслапты. Буннан
қорққан кәпир ел мусылман динине кирипти.
СҮЛӘЙМ АННЬЩ Ж АРГ АНАТҚА ЖАҚСЫЛЫҒЫ
(Р-1292, №183767)
Даўыт атаныц қырықулы қуданыц ҳәмири менен дүньядан өтип, ол сеған қапаланып жатып,
уйқылап кетипти. Сол уйқысында ол бир түс көрипти. Түсинде Аллатаала аян берип:
- Әй, Даўыт. саған қырықулыцныц орнына қырықул берейин бе? Ямаса солардыц қырқына
татыйтуғын бир ул бсрейин бе? - депти.
Сонда Даўыт оған:
- Мен қартайған шағымда қырықулды келеге келтире алмаспан. Маған бир ул берсец болар,
- депти. Оянса түси екен.
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Усы ўақыядан кейин күнлердиқ биринде Даўыттық ҳаялы жүкли болып, оннан бир ул
туўылыпты. Даўыт улыньщ атын Сүләйман қойыпты. Сүләйман жаслайынан-ақ қудайдьщ
қудирети менен кәраматлы бала болып өсипти. Ол жер жүзиндеги барлық жанзаттық тилин
биледи екен. Оньщ«Лнгуштар>» деген жүзиги болып.усы жүзиктиц қүдирети менен ол Сүләйман
патша деген атаққа ийе болыпты.
Бир күнлери Сүләйман патша өзине қустьщ пэринен төсек ислетпекши болып, ҳәр қустан бир
пәрден жыйнатыпты. Усы жыйында жарғанат барлықпэрин берип,өзи жалақаш қалыпты. Басқа
қуслар оиьщ тыржалақаш болып қалғанын көрип, үстинен күлип, қоймапты. Бул жарганаттьщ
жанына тийип, ол қуслардық үстинен Сүләйман патшаға арыз етипти.
Сонда Сүләйман оған:
- Мен қалған барлық қусларға күндизди. ал сениқ бир өзице түнди беремен, - депти.
Соннан берли жарғанат басқа қусларға қосылмай, бир өзи түнниц хожейинине айланыпты.
НАШ АРДЬЩ БАХТЫ
(Р-1292, №183767)
Рәўиятлрға қарағанда, әйемде еки урыў бир-бири менен қоқсы болып, алыс-берис етип
отырған дәўирлерде бир қәўиминиқ урыў басшысыньщ төрт ул ишинде жалғыз. сулыўлықта
геци ж оқ ерке қызы болған екен. Огузлардьщ дацқлы әўладларыньщ ардақлы ҳаялларыньщ
биринен туўылған бул қызды урыў баслығы өлген ҳаялы ҳүрмети ушын жүдә қәдирлейди екен.
Қыз он сегиз жасқа келгенде Қыпшақ журтыньщ ҳүкимдары қыздьщ әкесин шақарағы менен уллы тойға мирәт етипти. Ол ҳаялы. уллары ҳәм қызын қасына ертип, хызметкерлерин,
алып улкен дәбдебе менен тойға келипти.
Тойға келген барлық ақсүйеклер менен батырлар қызды бир көриўге қуштар болып, оньщ
жолын анлыпты.
Күн кеш болғанда өз адына отаў алып, қурбы-қурдаслары менен ўақты-хошлық етип отырған
қызлардық отаўына бир жигит рухсат сорап кирипти. Ол қызларға саз шертип бериўди усыныс
етипти.
Отаўда отырған қызлар жигитке көзлери түсип. ҳэммеси бирден тым-тырыс болып қалыпты.
()лардьщ ҳеш қайсысы бурын бундай келбетли, сулыў жигитти ҳеш жерде ушыратпаған екен.
Урыў баслығынын қызы да ол билелугын ақсүйеклер. ел батырлары арасында сулыўлықта бул
жигитке тен келетугын жигиттин жоқекенлигин бир-ақ билипти. Ж игитте қызлардьщ арасынан әйне оны тацлап. көзиниц астынан оған қарап отырып саз шертипти. Қыз жигитке қатты
ашықболып қалыпты.

Арадан көп ўақыт өтней. қыздьщ гөззалығыньщ даққын еситкен барлықурыў басшыларынан, ақсүйек батырлардан оғуз қәўими бийиниқ үйине қызды сорап жаўшылар келе баслапты.
Кыздьщ әкеси өлим төсегинде жатқан ҳаялыньщ: «Қызымды жылатпа. илажы болса. оны өз
қәлеўи менен узат» деген ўәсиятына бола, қыздын кимди өзине раўа көрегуғынын билиў ушын
қасына шақыртыпты.
- Әкежан, мен өзимди айттырғанлар ишинен ҳеш кимди қәлемеймен! Бир қыпшақиы сазенде
жигит менин жүрегимнен орын алды. мен тек соньщ менен бахытлы боламан, - депти.
Сонда әкеси:
- Ўах, перзентим, не қылып қойдьщ! Анақа берген ўәдем болмағанда, мен ҳеш қашан буған
жол қоймаған болар едим. Еле де кеш емес, ойланып көр, жигербентим. Ата теги әллеким болған
адам сенин қәдирине жетпейди, - депти.
У1екин ашық қыздьщ көзине ҳеш нәрсе көринбепти.
Көп узамай пүткил елди танландырып, қыздьщ әкесинин тик қәддин бүккен, жигит жиберген жаўшылар қызды келинликке сорап урыў баслығыньщ есигине келипти. Қыздьщ әкеси жупыны ғана кийинген жаўшылардьщ алдында айыбы бар адамдай төмен қарап отырып, зорға
қызын бериўге ырзашылықбилдирипти.
Белгиленген той күни қыз өзине тийисли бир неше арба мал-мүлк пенен жигиттин аўылына
узатылыпты.
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Жигиттиц аўылында оньщ жағдайына жараса той өткерилипти. Еки ашық өзлеринше өмир
кешире баслапты.
Арадан бир неше айлар өткеннен кейин жигит «табыс таўып келемен» деп, тез-тез ел аралап
кететуғын болыпты. Сонда қыз жигитти мүтәжлик бәлесинен қутқарып, оған халық алдында
абырай алып бериў қаққында ойлай баслапты. Ол бир шешимге келип, өзиниц әкесиниқ уйинен
әкелген кийим-кеншек, зеби-зийнетлериниқ бәрин сатып, орнына мал алып падага қосыпты.

Күйеўи сазенделик етип ел гезип кеткенде ол жаздық ыссысы, қыстьщ суўығы демей. өзи
еркектиқ кийимин кийип, жаллаған шоианына мал бағысыпты.
Бир-еки жылдан кейин пададағы жақсы төллеринен сатып, бираз дунья жыйнапты. Арадан
және азырақўақыт өтип, қыз өз сүйгенине әреби ат сайлап миндирип. қамқа тон инәм етип. белине қамарыдан белбеў байлатыпты.
Жигитти бул дүнья қаяқтан келип атырғаны ҳасла қызықтырмапты. Ол енди кимсеқ. абырайлы урыўбасыныц күйеў баласы болып, той-мерекелерде төрде мардыйып отыратуғын болыпты.
Арадан және жыллар өтипти. Бирақ негедур Тәцри оларға перзент инам ете қоймапты.
Бир күни ҳаял суўықта қатты аязлап аўырып.төсектартып жатып қалыпты. Оны емлеўушын
узақтан атақлы тәўип шақыртылыпты.Тәўип қызды қөрип отырыи аўыр гүрсинипти. Буны сезген ҳаял тәўиптен оньщ неге бунша аўыр гүрсингениниц себебин сорапты:
- Қызым, нашар адамға аўырлық ететуғын мийнетти етип, өзице үлкен мийнет арттырып
алыпсац,жақын арада аяққа турып, перзент көриўиц шамалы. Кеселицасқынлап кетипти, - депти тәўип.
Тәўиптин жуўабын еситкен ҳаял қатты қапа болыпты. Бул жагдайдан хабар тапқан күйеўи
ҳаялыныцалдына келип: «Қапа болма.тәўир болып кетерсец» деген тәселледен басқаҳеш нәрсе
айтпапты.
Айлар изинен айлар өтсе де. ҳаял аяққа тура алмапты. Ол «Ким мениц ҳалымнан хабар алар
екен » деп. есикке қарап жатып күнди өткеретуғын ҳалға келипти. Күйеўи анда-санда ғана хабар
алса да. «енди хожалықтәшўишлериниц бәри соныц мойнына қалды» деп, кеўли ҳеш жаманлыққа
бармапты. Ҳэрбир күнинен «бүгин тэўир болып кетермен» деп үмит етипти. Тек есигиндеги хызметкер ҳаял ғана оныц күнине жарапты.
Қаял оир күни ерте тацда уйқысы қашып ояў жатырса, сырттағы ошақ басынан әллекимниц
әсте сыцсып жылаган даўысын еситилипти. Тыцлап қараса, хызметкер ҳаялыныц даўысы.
Ҳаял жатқан жеринде хызметкериниц атын айтып. оны қасына шақырыпты. Хызметкер ҳаял
көзиндеги жасын сыпырып, үндемей қара үйге кирип келипти.
- Қәне, айт! Не ушын азан менен жылап отырсац, ким сениц кеўлице тийди? - депти.
- Кешириц бийкем, ҳешким кеўлиме тийген жоқ, - деп жуўаптан қашқалақлапты хызметкер
ҳаял.
- Мен саған қолымнан келгенимше жақсылық етип, өзимниц ец жақын адамым сыпатында
қарадым. Басыца бир ис түскен болса айт, жәрдем берейин - депти.
Өзи тура алмай, төсек тартып жатырса да, басқалардыц ғамына шерик болған бийкесиниц
бул гэпине ҳаялдыц кеўли бузылып, және жылап жиберипти.
- Бийкем бул гәпти айтып, сизиц кеўлицизге азар бермеўим керек еди. Мен сизиц қәдирицизге
жылап атырман. Сиздей инсанды Тәцриниц бир пәс бендеге мүнэсип көргенине көне алмай
атырман. Сиз басыцызға тецеген күйеўициз жақында үстицизге өзине усаған бир жалацаяқты
ҳаял етип алмақшы. Геўдецизде жаныцыз бар болғанлығы себепли. бул хабар сизге аспаннан
түскендей болмасын деп айтып атырғаным, - депти зар жылаи.
Ҳаял кешқурын күйеўи келгенше ләм-лим деп ҳеш кимге аўыз ашпапты. Кешқурын күйеўин
алдына шақыртыпты.
- Шабазым. - депти ол аўыр гүрсинип, - мениц менен ойласпай бир ис қылмақшы екенсиз.
Шыдамыц да пейлице жараса екенин жүдә кеш ацладым. Мен сен ушь.н ҳәмме нәрседен ўаз
кештим, ал сен меннен еки-үш жыллық сабырыцды аядыц. Сеннен ец соцғы тилегим - мени
әкемниц үйине қуўыстыр, жуўабын өзим беремен, - депти.
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Онысыз да перзентли болыўдан гүдерин үзип, кесел ҳаялдан қалай қутыларын билмей
жүрген жигит ушын бул гәи жүдә мақул түсипти. Ертесине-ақ ол бир агты арбаға жектирип,
үстине ҳаялды жатқарып, қасына хызметкерин қосып оны теркинине жиберипти. Арба аўылға
жақынлағанда ҳаял оны тоқтатып, хызметкерине:
- Маған әкемниц дийдарын көриў несип етпейтуғын қусайды. Үйге денемди алып барғаннан
кейин экеме қызьщ өлер алдында «Жалғыз қызыныц денесин, өз әўладына мүнәсип болмаса да,
ата-бабалары қасына жерлесин» деп айтты дегейсеқ, - дсн жан тәслим етипти.
БИРЛИК
(Р-1292, №183767)
Рәўиятларға қарағанда, қәўимлер өзлерине жайлы қоныс таба алмай, Әмиў менен Сырды
айланшықлап мәкан излейтуғын баяғы заманларда бир қэўим булардан ертерек жай таўып
қонысбасқан еки қәўимниц үстине посып көшип келипти.
Олар өзлериниц малға жайлы, отлы-шөпли мәканды тапқанына қуўанып, қарынлары тойып,
маллары көбейип, бул ушын тәцриге шүкирлик етип, бир нешше жыл өмир сүрипти.
Күнлерденбиркүниусы қәўимницсәрдарынықжолы қоцсы қэўимлердицмэканынатүсипти.
Ол қоцсыларыныц жерин аралаи киятырып, олардыц булардан да жақсы жасап атырғанын, ал
жерлериниц булардьщ жеринен де қунарлы екенин көрипти де, кеўлинде қызғаныш пайда болыпты. Сәрдар үйине қайтып келип, өзиниц бас мәсләҳәтшисин қасына шақырып алып:
- Мен бүгнн бизге қоцсы қәўимлердиц ийелеген жериницбизлердицжеримизден анагурлым
жақсы екенин кәрдим. Сиз бар ақылыцызды иске салып, усы жерлерге қалай ийелик етиўди,
оны олардан қалай тартып алыўдыц жолын табыц, - депти.
- Буныц жолы жүдә ацсат, - депти ақылгөйи.
- Қалайынша? - депти сәркарда.
- Сиз олардыц жерин ҳеш күш жумсамай-ақ ийслеп алыўыцызға болады. Буныц ушын ец алды менен үлкен зыяпат бересиз. Сол зыяиатқа еки урыўбасыларын қасындағы адамлары менен шақырасыз. Зыяпат соцында «Бизде сондай дәстүр бар» деп, урыўбасылардыцтек биреўине
ғана сыйлы тон кийдиресиз, - депти.
Ақылгөйиниц нени нәзерде тутқанын дәрриў түсинген сэркарда тезде искс кирисипти. Ол
үлкен зыяпат берип, оган қоцсы урыўбасыларды да жәрдемшилсри менен бирге шақыртып
хабар жиберипти. Дийдилеген күни олар бир топар болып зыяпатқа жетип келиити. Зыяиат
соцында сәркарда барлық мийманларды алдына шарлап:
- Ал, мийманлар, мен бизиц қәўимниц әзелден киятырған дэстүрине бола, ец абыройлы
мийманымызга сыйлы тон жабаман, - деп, мийман урыўбасылардыц биреўиниц атын айтып.
оныц ийнине салтанат пенен тон кийдирипти.
Сол ўақытта тоннан бос қалган урыўбасыныц адамлары арасында «Ҳаў. бул қалай болды?
Бизлердицабыройымыздыц булардан кем болғаны ма?» деген гаўырлы пайда болыпты.

Бир ўақытта үстине тон жабылған урыў басы сәркарданыц алдына келип:
- Сәркарда, мен сениц мақсетиади түснндим. Бизлер де сизлер қусап жаўгершиликтен азап
шегип усы жерге посып келгенимизде мына қоцсыларымыз қасынан мәкан берип еди. Тийкарында, сыйлы тонныц ийеси басқаларга жақсылық еткен қәўим ҳәм оныц басшысы еди. Сизлерди де усы жерге сыйыстырған солар, - деп, үстиндеги тонды шешип, оны екинши қәўимниц
басшысыныц ийнине жаўыпты.
ПАЗЫЙЛЕТ
(Р-1292, №183767)
Рәўийлердиц рэўият етиўине қарағанда, ертеде бир данышпан өзиниц азамат болған баласын үйлендирипти ҳәм оган енши бөлип берип, басқа шығарыпты. Жеке шацарақлы болған ул
өзине жайлы қоныс қарап, ац-қусы мол жерди тацлапты.
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Күнлерден бир күни данышпан улы менен келининин ҳал-жағдайын билиў ушын жолға
шығады. Баласы жасайтуғын жерге жетип келип, баласынын есигинин алдына келип, аттан
түседи. Нирақ, негедур, ҳешким үйден шығып күтип алмапты.
Үйге бирадым жер қалғанда ғана ийтлердин үргенин еситкен келини есиктен басын шығарып
қарап, қайтадан көринбей кетеди де, бираз ўақыттан кейин сыртқа шығып, қәйин атасына сәлем
береди. Келини сәлем бергеннен кейин ғана данышпан босағадан атлайды ҳәм төрге өтип жайласып отырғаннан сон дуўаға қол жаяды. Ол аманлық-есенлик сорасыў барысында баласынын
анда жүргенлигинен хабардар болады.
Жән-жақты серлеп қарап отырып, келининен олардьщ турмыс-тиришилигин, оцысығын сорапты.
Келнни атасына жағдайларыньщ төмен екенлигин, жийи тарығатуғынлығын, еринин табысы берекетсиз болып, бир тапқаны бир тапқанына жетиейтуғынлығын, әине күлии-ойнайтуғыи
жаслықўақытларынын қызықсыз өтип атырғанлығын айтып налынады.
Жай-жағдайға түсннген ата сонда орнынан турады да, келинине асығыс жумыслары
барлығын, улыньщ келиўин күтпей-ақжолға түсетуғынын айтады.
Атасыньщ отырмайтуғына көзи жеткен келини:
- Баланызға не деп қояйын? - деп сорайды.
Сонда атасы:
- Балам табалдырығын өзгертсин, - дейди.
Ҳсш нэрсени түсинбеген келини:
- Айтайын, айтайын, - деп қала берипти.
Бнр күнлери данышпанньщ баласы оньщ алдына келип:
- Ата, келип кеткенинизди еситтим ҳәм ескертиўицизге эмел қылдым,- депти.
Арадан бираз ўақыт өткеннен кейин ата ҳалынан хабар алыў ушын баласыньщ үйине тағы
келипти. Ол баласыньщ үйине жақынлағанда тандыр басында нан жаўып турған жас келиншек
бийтаныс жолаўшыньщ туўры усы шанараққа киятырғанлығын көрип, жуўырып барып оған
сәлем береди ҳәм жана жабылған пэтирден усынады. Ата ат үстинде турып пәтир шетинен бир
тислем алады да, аўыз тийеди ҳэм пәтия ислегеннен соц үй ийесинин жөн-жосағын сорайды.
Келиншек күйеўинин анға кеткенлигин, қас қараймай қайтатуғынлығын айтады ҳәм атаны үйине кирип, шай-суў ишип кетиўге мирәт етеди. Ол аттан түсиўге ыцғайласқан мийманға
жәрдем етип, оны аттан түсирип алады.
Баласыньщ үйине кирген ата үйге өзгеше бир пайыздьщ киргенин сезеди. Келиншекжуўырып
жүрип, ғаррыньщ алдына дастурхан жайып, керек нәрсениц бәрин қояды да, аўқаттьщ ғамына
кириседи.
Гарры шай ишип отырып, келиншекке өзинин ким екенин айтады. Ғаррынын өзинин қәйин
атасы екенин билген келиншек оған және ийилип сәлем береди. Гарры енди келиншектен ҳалаўҳал сорайды.
Атасы не сораса да, келини ҳәмме нәрсеге шүкиршилик билдирип, күнкөрислеринин жаман
емеслигин, күйеўинин тыныи-тыншымайтуғынлығын, турмысына кеўили тоқлығын, журт
қатарлы түтин түтетип отырғанлығын айтады ҳәм хожейининин қолы ашықлығын, жетим-жесирге, ғәрип-қэсерге қайырқом екенлигин де еслетип өтеди.
Келининин сөзлернне ырза болған ата оған алғыс айтып, өзинин еле узақ жол жүретуғынлыгын, баратуғын жерлери барлығын айтып, орнынан турады.
Атасыньщ иркилмсйтуғынын анық билген келини жолға жетерли жолазық таярлап, оны
орамалға түйип алып шығады. Гарры пәтия берип, атланажақ болғанда келини:
- Ата, ульщыз келсе, не дейин? - депти.
Сонда ғарры:
- Қарагым, балама, әкен «табалдырығына беккем болсын» деп айтты дерсен. - депти де, атын
бурып жолга түсипти.
Ата нәсиятына садық болып қалған перзент өзинин бул ирет жубай танлаўда қәтелеспегенлигин ацлап, жупты-ҳалалы менен татыў-татлы, бахытлы-саадатлы дәўран кеширипти.
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ЕКИ ҚУСЫРДЬЩ ЕМИ
(Р-1292, №183767)
Бир күни бир адам келип данышпаннан:
- Устаз, ҳәр бир бендениц бир кусыры болғанындай, мениц де еки қусырым бар, олардан
қадай қутылсам болады? - депти.
- Булар қандай қусырлар екен? - деп сорапты устаз.
- Басыма қыйыншылықтүскенде бул дүньядан түцилип кетемен. Гейде азғантай жетискенликке ериссем де, басар-тусарымды билмей, асқынлап кетемен, - депти.
Сонда устаз оған:
- Балам, буньщ еми жүдә ацсат. Үйицде жақында дүньяға келген гөдек, жасарын жасаган кексе адам бар ма? - деп сорапты.
- Аўа, устаз, сол айтқан еки адамықыз да үйимде бар, - деп жуўап берипти.
- Ондай болса, дүньядан түцилгенинде сол жас гөдекке қара. Ол саған бул дүньяда еле
жасаўын керек екенлигин ядьща салады. Кеўлине менменлик келип, асқынлағанда кексе атана
қара. Сонда сен бул өмирдин өткиншилигин, асқынлап ҳеш жерге бара алмайтуғынлығьщды
түсинесен- - депти.

ИНСАН ПАЗЫЙЛЕТИ МЕНЕН ИЛЛЕТИНИН ӨЛШЕМИ
(Р-1292, №183767)
Бир күни ийгиликли ислери әлемге белгили уламаньщ шәкиртлериниқ бири оныц алдына
келип:
- Устаз, инсанныц пазыйлетлери менен иллетлериниц өлшемин не менен салыстырыўға болады? - деп сорапты.
Сонда устаз шәкиртине:
- Инсан соншелли дәрежеде уллы, оньщ пазыйлетлерин өлшеў - дүньядағы ец бийик таўға
ецбеклеп шығыў азабы менен тец- Соньщ менен бирге, инсанныц иллетлерин өлшеўусы таўдан төмен қарап ецбеклеп түсиў азабы менен барабар,- деп жуўап берипти.

ТИРИЛИКТИЦ ҚӘДИРИ
(Р-1292, №183767)
Рәўийлердиц баян етиўине қарағанда, баяғы заманларда бир жүдә дәулетли патша өткен
екен. Ол узақ жыллар өз елин әдил басқарып, халқы оныц дәўиринде кемлик не екенин билмей жасаған екен. Арадан жыллар өтип, патша қартайып, тахтын баласына тапсырып, аманатын
аллаға тапсырыпты.
Әкесиниц тахтына ийелик еткен жас патша халықты басқарыўда бираз қыйналыпты. Бурын
марҳум патшаныц айбатынан қорқып, өзинше ис қыла алмаған сарай әмелдарлары енди жас
патшаныц тэжрийбесизлигинен пайдаланып, ҳәр қайсысы оған өз ҳүкимин өткериўге умтылыпты. Ақыбетинде мәмлекетте тэртипсизлик ҳүким сүре баслапты.
Елдеги бундай жағдай булардыц әзелги душпаны - қоцсы патшаға жүдә қол келип, ол бар
әскери менен жас патшаныц журтына бастырып кириити. Мийрим шәпәәт не екенин билмейтуғын душпан гүлленген қалаларды саҳраға, елдиц көкирегинде жаны бар адамларын қул етип
айдап, қарсыласқанларыныц бәрин қылыштан өткерипти. Жас патшаньщ эскербасы менен
ақылгөйлери өз ҳүкимдарына ҳеш жәрдем бере алмапты. Көпшилиги басыныц ғамын ойлап душпан тәрепке өтип кетипти.
Қыян кести саўашлардыц биринде жас патша да душпан қолына бенде болып түсипти. Душпан әскерлери оныц патша екенин билип, өз патшасыныц алдына айдап әкелипти. Жецисине
мәсирген патша:
- Мен сениц жаныцды алмайман, бирақ сени өлгеннен бетер етемен. Усылай етсем, мени ҳеш
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қашан мисе тутпаған әкецниц руўхы мьщ азапланады, - деп, жас патшаға қуллық тамғасын бастырып, оны басқа қуллар қатары арна қазыўға айдатып жибереди.
Өлмесе де өлгеннен бетер болған жас патша еки жасаўылдьщ қараўыллығында қазыўдьщ
барлық азабын шегип, өлимин күтип жүре берипти. Ол қәр күни өзине тийисли шекти қазып
келип, қудайдан жанын тезирек алыўды сорайтуғын дәрежеде түскинликке түсипти.
Күнлерден бир күни оньщ қасына және бир қулды әкелип қосыпты. Жақағы қул күни менен
басқалар қатары аўыр жумыс ислесе де. ҳәмме ўақыт тетик ҳәм кеўилли жүреди екен. Оныц бундай дәрья тасса да тобығына келмей жүриси қулға айланған жас патшаны ҳайран қалдырып, ол
бир күни жацағы адамнан:
- Сениц усындай өмирден түцилмей кеўилли жүрисицниц себеби неде?-деп сорапты.
- Мен ертецги күнге исеним менен жасайман. Ал сениц буншелли түскинликке түсиўицниц
себеби неде? - депти ол жас патшадан.
- Меницсаған қарағандажоғалтқан нәрсем көбирек, - деп.жас патша оған басынан өткениниц
бәрин баян етип берипти.
Оныц өткен өмирин еситкен жацағы адам сонда патшаға:
- Тақсыр, сиз дерл ик ҳеш нәрсе жоғалпапсыз. Сизге ец керек нәрсени бахтыцызға душпаныцыз
ацламай өзицизде қалдырыпты, - депти.
Сонда жас пагша оныц бул сөзине ҳайран болып:
- Бул баслы нәрсе не екен? - депти.
- Бул - сизиц жаныцыз. Көкиректе жан болса, жоғалқан ҳәмме басқа нәрсецизди қайтарып
алыўға болады, - депти.
Оныц бул сөзи жас натшаны қатты ойландырып, ол сол күннен баслап жоғалтқан нәрсесиниц
бәрин қайтарын алыў ҳаққында бас қатыра баслапты. Ақыр-ақыбет бир реже дүзипти. Ол
дәўлетли күнлеринен естелик етип, белбеўине тацып сақлап жүрген бир дана алтын тецгени
алып, буларды қараўыллап жүрген жасаўыллардыц биреўине барып:
- Мына алтын тецгени алып, мениц ҳәм қасымдағы шеригимниц бул жерден қашыўына
жәрдем бер, - депти.
Жасаўыл тек патшалардыц ғәзийнеханасында ғана болатуғын бул алтын тецгениц қунын
дәрриў-ақ билипти де, ашкөзлиги басым келип:
- Яқшы, сизлер өзлерицизди өлгенге салып жатасыз. Мен жасаўылбасыға сизлердиц
өлгеницизди айтып, денецизди дәрьяға ылақтыраман. Қалғанын өзлерициз билесиз, - депти.
Ҳәммеси патшаныц дийдилегениндей болып, олардыц денеси дәрьяға ылақтырылыпты. Еки
қашқын бир әмеллеп дәрьядан жүзип шығып, баслары аўған тәрепке раўана болыпты. Олар
ғэрип кийимде, дийўана сыпатта ел аралап, елдеги барлықжағдайдан хабардар болып, душпан
патшадан наразы адамлардыц кейпиятын бақлай баслапты. Жас патша елди жаўлап алған патша себепли әмелден айрылғанларға әмел, мал-мүлклеринен айрылғанларға есап-сансыз малдүнья, жақынларын жойтқанларға оларды таўып бериўди ўәде етип, ақыры қол астына көп
тәрепдарларды топлап алыпты. Олар патшаға әскер жыйнаўға жәрдем етипти.
Ал ерискен жецислерине мәсирип, бир өмир дүньяға ҳүкимдар болып қаламан деи ойлаған
екинши патша ўақтын айшы-ишретке сарплап, өзине көп душпан арттырыпты. Бара-бара сарай
әмелдарлары да астыртын ҳәрекет етип атырған патша ҳаққында хабар таўып, оныц менен жасырын ушырасып, оныц исин қоллап-қуўатлайтуғынлығын айтыпты.
Патша өзиниц нийетин әмелге асырыў пайыты келгенине көзи жеткеннен кейин, бир күнде
ҳәмме күшлерин жумсап, душпанын тахтан қулатып, мэмлекетин қайтарып алыпты.
Ец баслысы, жас патша тириликтиц қәдирин усындай машақат арқалы түсинип, өмир бойы
оны қәдирлеп жасапты.
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АНАНЬЩЖҮРЕГИ
(Р-1292, №183767)
Жудә көп заманлар даўамында инсаният өз турмыс тәжрийбесинен алынған бир-биринен
әжайып рәўиятларжаратып, келешек әўлад оларды мудамы яде гии келген екен. Бирақолардыц
арасында мына рәўиятты инсан көзлерине жас алмай ҳикая ете алмайды екен.
Онда баян етилиўине қарағанда, бир жас жигит аўылыныц ец сулыў қызына ашық болып,
оньщ ышқында күйип жаныпты. Ол қалай болмасын сол сулыўға ийелик етиўди ойлаиты.
Ақыры қыздьщ алдына барып, оған қыз ушын ҳәмме нәрсеге тайын екенин айтыпты.
Сонда жацағы тәкаббыр сулыў қыз жигитке:
- Егер сен маған өз анацныц жүрегин әкелип берсец, мен сениц шын ашықекенице исенемен
ҳәм сениц қостарыц болыўға қайыл боламан, - депти.
Қыздыц бул ғәиин еситкен жигит қатты қапа болыпты. Үйине келип әри ойланыпты, бери
ойланыпты. Ақыры қыздыц шәрти орынланбаса, оныц басқа адамға кетиўи ҳаққындағы ой оған
тынышлық бермей. жигит ҳеш нәрседен хабарсыз анасын өлтирип, оныц жүрегин көкирегинен
суўырыпалыпты.Жигитжүректиорамалғаорап.атынаминип қыздыцаўылына қарай шаўыпты.
Жнгиттиц аты бир жерлерге барғанда томарға қағылып, үстиндеги жигит аттыц үстинен
ушып түсипти. Ақылсыз жигит орнынан тура алмай ыцырсып жатырса, оныц қасына түскен
орамалдағы жүректен:
- Қулыным, ҳеш жериц аўырмады ма? - деген сес келипти.
Бул гәпти еситкен жигит орамалдағы жүректи баўырына басып, кец даланы басына көтерип
өксип-ексип жылапты деседи.

АНАНЬЩЖАНЫ
(Р-1292, №183767)
Рәўиятларға қарағанда, Тәцри әўел баста инсанларды жаратқанда оларға өз жанын қәле-ген
адамға бсре алыў имканын инам еткен екен. Арадан бираз ўақыт өтип, ол бейишти зыяратламақшы болып келсе, бейиште тек ҳаяллар ғана жүрген қусайды. Сонда ол бул иске ҳайран
болып, қасындағы периштесинен:
- Неге бейиште тек ҳаяллар жүрипти? - деп сорапты.
Сонда периште о**ан:
- Әй, Тәцрим, булардыц бәри өз перзентиницжақгы дүньяны тәрк етиўин қәлемей, оларға өз
жанларын берген аналар, - деп жуўап берипти.
Сонда Тәцри ойланып-ойланып, олардан бул имканды алып қойыпты. Соннан баслап инсан
өзине берген жасты өзлери жасап өтетуғын болыпты. Бирақ перзентинен айрылған аналардыц
«Сениц орныца мениц жанымды алса болады ғой» деген зары сол заманлардан қалған қусайды.

ЖАҚСЫ НИЙЕТТИҚ ҚҮДИРЕТИ
(Р-1292, №183767)
Баяғы өтмиште қалған заманлардыц биринде қыян кести жаўгершиликтен аман қалған еки
урыўдыц халкы пана излеп посыпты. Олар дәрья жагасынан қоныс табыўды мақсет етип, шөл
менен қырлардан асып. ҳарыи-талып, ақыры бир кәрўан жолына тап болыпты. Жеўге нан таппай, шымшырқадай бала-шагасы жыласып отырғанда олардыц алдынан бир кәрўан өтипти.
Қырықтүйели жүкти баслап киятырған кәрўанбасы булардыц жағдайын көрип, реҳими келип, урыў ақсақалларын жанына шақырып:
- Басыцызға жаман ис түскен екен. Мына түйедеги азықты жол бойы несийбе етерсиз, ал мына бийдай қыйын күнлерицизде күницизге жарар, - деп, ҳәр урыў ақсақалына еки қалтадан бийдай берипти.
Посып киятырған халық кэрўанбасыға мыц-мыц рахмет айтып, ол берген азықты ҳалқас
етип, және жолға түсипти. Көп күнлер жол жүрии өзлериниц дийдилеген мәканына - дәрья бойына жетип келипти. Олар сол мәканды өзара бөлисип алып, тиришилик ғамына кирисипти.
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Көп узамай еки урыўдьщ да баягы үнемлеп жеп киятырған азыгы таўсылып, тек еки қалтадан
берген бийдайы ғана қалыпы.
Нкиурыўдьщжасүлкенлери еки қап бийдайды алдынаалып отырып, үлкен ойласыққурыпты.
Сонда олардьщ арасында ец жасы үлкен биреўи:
- Ҳәзир бул бийдайды азық етсек, ол тек бир-еки ҳәптеге ғана жетеди. Оннан да бул бийдайды таяқ тықсац өрре туратугын мына ҳасылдар жерге егейик. Ҳәзирше дәрьядан балық аўлап,
жемистерип, соны азықетип турсақ болады, - депти.
Биринши урыўдьщ ақсақалы бул усынысты өз адамларына айтып, ойласыпты. Сонда олардьщ
биреўи бийдайды көзден өткерип отырып:
- Ақсақал, бул бийдай бираз гөнерген екен. Еккенимиз бенен ол көгерип шыға қоймас. Соньщ
ушын оны азық еткенимиз мақул, - депти.
Оньщ гәпи өзлери ҳарып-шаршаған, оньщ үстине аш адамларға мақ^'л түсип, олар еки қалта
бийдайды еки ҳәпте азық етипти.
Ал екинши урыўдьщ адамлары бийдайды жерге себиўди мақул керип, жер ашып, еки қалта
бнйдайдьщ ҳәммесин сол жерге сеўипти.
Олардьщ бул исин көрген биринши урыўдыц адамлары: «Булар бийдайдьщ гоне екенин
билмейтуғын қусайды-аў» деп, олардьщ үстинен күлипти.
Арадан бес-алты күн өткеннен кейин ҳасылдар жерге егилген бийдайдьщ бир данасы да
қалмай өнип шығыпты. Халық дәрьядан балық тутып, жемис терип жеп, аш қалса да. бийдай
писигин күтии, қолларынан келгенше бийдайдьщ күтимин берипти.
Соньщ арасында гүз де келип, олар бийдай атыздан мол өним алып, жеўге жетерлисин бөлип
алып, қалғанын келеси бэҳэрге егиўге алып қойыпты. Ал, бийдайды мийнет етиўден қашып жеп
қойған урыў адамлары қысы менен жеўге нәрсе таппай қатты жүдеген екен.

ЖУПТАН ЖАРАЛГАН ДҮНЬЯ
(Р-1292, №183767)
Рэўиятларда әқигиме етилиўлерине қарағанда, жаслай жесир қалып, қалған өмирин балаларына ҳэм тирилигинде ел басқарған күйеўинин ийгиликли ислерин даўам еттириўге
бағышлаған бир ҳаял қартайган шағында қасында ақлыгы менен узақсапардан қайтыпты. Олар
қасындағы хызметкерлери менен узақжол жүрип, бир қаланьщ үстинен өтипти.
Кемиир ақлығы менен қаланы аралап жүрип, бир қул базарыньщ үетинен шығыпты. Олар
базар бойлап саўдаға қойылган қулларды тамашалап киятырганда кемпирдиц ақлығыньщ көзи
бир жас ҳәм шырайлы бир қулға түсипти де. қыздьщ жас қулга реҳими келип кемпирге:
- Апа, мына қулды сатып алсақ қалай болады? - депти.
Сонда кемпир қулдьщ ийесинен:
- Мына қулдьщ баҳасы қанша? - деп сорапты.
- Бул қулдьщ баҳасы без жүз тилла, - депти қулдьщ ийеси.
Кемпир менен қыз ҳәмиянынан без жүз тилла санап берип, жас қулды ертип кетип баратырса, арманырақта және бир қулдар бир кексе ғарры қулды базарға салып отырған қусайды.
Кемпир қызықсынып қулдардьщ қасына келип:
- Мына ғаррыныц баҳасы қанша? - деп сорапты.
- Бес жүз тилла, - депти қулдьщ ийеси.
- Бизлер мына жас қулды без жүз тиллаға алдық. Шарты кетип, парты қалған бул гаррыньщ
без жүз тиллаға арзыгандай қандай қүдирети бар? - депти.
Сонда жацагы ғарры қул кемпирге:
-Бийкем.меницҳешасыптасыпатырганқүдиретимжоқ.Тексиздейбиркемпиртәшўишлерден
ҳарып шаршағанда «Қой, кемпир, күйинбе, шаршап қаларсац» деп, алдынабир шәйнек шай әкелип
бирге әцгимелесип отырыўдан басқа ҳеш нәрсе қолымнан келмейди, - депти.
Сонда жесир қалғаннан берли ҳешкимнен бундай гәпти еситпеген кемпир көзине жас алып,
ақлығына:
- Қызым, ҳәмияннан без жүз тилла алып, мына қулдьщ ийесине санаг бер, - депти.
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К М И Н ТАНЛАЎ
СР-1292. №183767)
Бир куни бир орта жастағы \аял баласына қалынлық тацлаўға қыйналып, қәйненесине келип:
- Ене, маған келин болатуғындай еки қыздыц дереги шығыи турыпты. Солардьщ ишинде
қайсысын келин қылыўды билмей турыппан, - депти.
Сонда көпти көрген қәйнене орнынан турып кийинип, келинине оны сол қызлардьщ үйине
алып барыўды буйырыпты.
Болажақ қәйнене енесин қызлардьщ биреўинин үйине баслап барыпть:. Сол үйге барғаннан
кейин кемпир оған аталған қонақ асын болажақ келин асып бериўин сорагты.
Аўқат писерден алдын кемпир асханаға кирип, оны көзден кеширип. үндемей барып аўқатын
жепти. Қонақасынжеп болғаннан кейин келин менен қәйнене екинши қыздьщ үйине барыпты.
Сол жерде де баяғы ҳалат тәкирарланып, қәйнене екинши қыздыц асханасын көрип болып, алдына қойған асты жепти.
Миймандаршылық тамам болғаннан кейин кемпир келинин ертип үйине қайтыпты. Сонда
ҳеш нәрсени түсинбеген болажақ қәйнене енесине:
- Ене, маған ҳеш нәрсе демедициз ғой? - депти.
Сонда қайнене келинине:
- Балам.екинши қызды келин қыл. Себеби, мол нәрседен мазалы аўқат писириў-жүдә қыйын
ис емес, ал аз нәрседен мазалы аўқат писириў ҳәммениц де қолынан келе бермейди, - депти.

ДӘРЬЯ БОЙЫНДАҒЫ БАГ
(Р-1292, №183767)
Баяғы бир заманларда өмир бойы қырда жасап, мал бағып, соннан даўлет арттырған бир
бай қартайғанда дәрья жағасына қоныс басыўды қәлеп қалыпты. Солай етип, ол бар мүлкин
түйелерине тийеп, халқын изине ертип, Әмиўдиқ аяғына келип қоныс басыиты.
Күнлерден бнр күни жацағы адам Хорезмниц үлкен қалаларыньщ бирине мал сатыў ушын
жолға шығыиты. Ол малларын дийдилеген баҳасына сатып, жолда есигиниц алдында үлкен
бағы бар бир шацараққа қудайы қонақ болыпты. Үйдиц ийеси оны жақсы күтип алып, мийман
етип, қонақ асынан кейин қонақтыц алдына бир ләген уўылжып пискен ерик қойыпты.
Өмиринде теректен үзилген ерикти жеп көрмеген жацағы адамға ериктиц дәми жүдә унап
қалыпты. Ол кетеринде үй ийесинен ериктиц бир түп нәлин сорап алыпты. Үйине қайтып келгеннен кейин ол ериктиц нәлин есигиниц алдына егип, оны жүдә әлпешлеп қарапты.
Арадан үш жыл өткеннен кейин ерик мийўе салыпты. Бай ериктиц мийўесинен барлық
қоцсыларына, жацалық етсин деп, үлестирип берипти.
Сол күннен баслап қоныстыц үлкени-кишиси сол ерикке қатты өш болыпты. Олар ерик
енди сарғая баслағаннан сорап келип, байдыц мазасын ала баслапты. Қырсыгына. жүкли
келинлердицде ҳәммеси сол ерикке жерипти. Өзине бир дана да ерик аўыстыра алмаған байдыц
басы қатыпты.
Бир күнлери бай аўысық малларын сатыў ушын және баяғы қалаға жол алыпты. Ол берген
ўәдеси бойынша және баяғы бағлы үйге мийман болыпты. Бай сол үйдиц кексе ғаррысы менен
сәўбетлесип отырып, оған ерик ўақыясын айтып берип, оннан мәсләҳэт сорапты.
Сонда ғарры оған:
- Балам, буныц жолы жүдә ацсат. Сен өзицниц көп жүйрик атыцнан биреўин базарға сал.
Түскен пулыныц бәрине қаладан мийўе нәллерин сатып алып, қоныслаған жерицдеги суў
баратуғын барлықжерге тигип шық, - депти.
Бай ҳәммесин ғаррыныц айтқанындай етипти. Әреби аттан түскен пулғаалынған нәл қырық
түйеге жүк болыпты. Бай қонысыныц адамлары менен барлық нәлди суў баратуғын жерлерге
ТИГИП шығып, оған қолынан келгенинше күтим берипти.
www.ziyouz.com kutubxonasi

251

Арадан үш жыл өтипти. Шеги көринбейтуғын көклемзарлыққа айланған бағ көз көрип, қулақ
еситпеген ҳасыл берипти. Халықөзи қайттыға мийўеге тойыпты. Енди олар байдыц баяғы еригине қайрылып та қарамапты.
Бағман гаррыныц берген ақылына қатты ыразы болған бай дәрья бойында қәд көтерген бул
әжайып бағқа оныц исмин берипти.

ӘДАЛАТЛЫ ПӘРМАН
(Р-1292, №183767)
Қашан болғаны белгисиз, бирақ қәдимги заманлардыц биринде үлкен жолға жақын жерде
бир кишкене қала болған екен.
Бир күнлери усы қаланыц бир адамы жол менен қаланыц арасындағы бос жатырған жерди
озлестирип. оған бийдай египти. Бийдай енди көгерип баслағанда жолға шығып баратырған
адамларатыздыайланыпөтиўгееринип.оны басқылапөтеберипти.Бийдайдыцийеси адамларға
урысып та, жалынып та көрипти. Бирақ қәсийетсизлери бәрибир өз билгенинен қалмапты. Ец
ақырында дийхан жэрдем сорап қала ҳәкимине барыпты.
Дийханныц мийнетине иши күйген дана ҳәким жәрдем беретуғынын айтып. оны уйине
қайтарыпты.
Ҳәким ертецине қаланыц адамларыныц бәрин жыйнап, өзи шығарған жаца пәрманды
оқыпты. Ҳәкимниц шығарған бул пәрманына бола, бул бийдай атызды кесип өтиў ҳуқықы тек
туўысқан қарындасынан хабар алыўға кетип баратырған еркек адамларға ғана берилипти.
Пәрманды еситкен дийхан және жуўырып ҳәкимниц алдына келип:
- Тақсыр, мен сизиц пәрманыцыздыц мәнисине түсинбедим, - депти.
Сонда ҳәким оған:
- Мен адамларға «атызды басып өтпец!» деп буйрық берсем. бул әда/аттан болмаған болар
еди. Себеби сизиц бийдай еккен атызыцыз бурын олардыц жүретуғын жолы еди. Мениц бул
пэрманды берип қәтелеспегенимди көп узамай түсинип аласац, - депти.
Арадан айлар өтипти. Бийдай ҳеш зая болмай, толық писипти. Усы айлар аралығында тек
бир-еки еркек адам ғана писиўге қараған бийдай атызды кесип жолға қарай өтипти.
Сонда дийхан қаланыц ҳәкиминиц данышпанлығына кеўли толып, ҳәмийше оныц атына
дуўа етип жүрген екен.

ӨЗГЕ ЖУРТТЫҚ ТЕРЕГИ
(Р-1292, №183767)
Рәўийлердиц әцгиме етиўине қарағанда. өткен заманлардыц биринде халқы абат, ҳүкимдарлары ақыллы, жери гүлленген бир мәмлекет болған екен. Бир күнлери усы мәмлекеттиц патшасы қартайып, ез тахтын баласына тапсырмақшы болыиты. Патшаныц жалғыз баласы болып,
ол анасынан жүдә нәренжан болып туўылғаны ушын патша тәўиплердиц мәсләҳәти менен оны
тециз бойындағы узақ бир мәмлекетте жасаўға жиберген екен.
Шахзада сол журтта жигирма жыл жасап, енди әкесиниц тилеги бойынша тахтқа ийелик етиў
ушын.журтына келипти.
Патша сарайындағы барлықақылгөйлери менен ўәзирлерин жыйнап алып, өзиниц мақсетин
баянлапты.
Сонда басўәзир патшаға:
- Әлиў етиц, тақсыр! Шахзадамыз усы ўақытқа шекем сыртта жасады. Сонлықтан бул елдиц
иши- тысынан хабарсыз, ол халыққа ҳүкимдарлық ете алмайды. Бизицше, бул тахтқа минәсип
адам - бул сизиц генже инициз, - депти.
Сарайда жыйналған барлықадамлар оныц сөзин бир аўыздан мақуллапты. Патша жүдә қыйын
жағдайда қалыпты. Ол шахзаданыц жүдә зийрек ҳәм илимли екенин айтып, жыйналғанларды
көндириўге урынғаны бийкар кетип, сарай ақылгөйлери оныцусынысына көнбепти. Сонда патwww.ziyouz.com kutubxonasi
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ша өзипицжүз жасты көрген устазына барып, оннан мәсләҳәт сорап, өзине қарсы болғанларды
көндирип бериўди сорапты.
Патшаны дыққат пенен тьщлаган устазы:
- Ьалам, сен мениқ бир сораўыма жуўап бер. Бул тартыстьщ шешими сол сениц маған берген
жуўабьщньщ ишинде болады, - депти.
- Мен сораўьщызға жуўап бериўге тайынман, устаз, - депти патша.
Сонда дана устаз:
- Балам, нәл ўақтында сениқ елицнен алып кетилип. жери, суўы, ҳаўасы басқа узақ бир елдиц
жерине тигилип, камалға келген терек қайсы журттьщ тереги болады? - депти.
Сонда патша:
-Менсиздитүсиндим.устаз.-дептиде.сарайға келии.генжеинисинетахтты тапсыратуғынын
халыққа жэриялапты.
ҮШ ЖОУ1АЎШЫ
(Р-278, №84306)
Баяғы заманлардын бирннде үш адам жолда кетип баратырып жолдас болыпты. Олар бир
жерлерге келгенде қатты жаўын жаўыпты. Үшеўи бир қыя тасты паналап отырып. жаўыннын
тыныўын күтипти. Уақыт өгкериў ушын бир-бири менен танысып, узақ эцгимелесипти. Бир
ўақытта гәп олардық ҳәр бириниц басқаларға ислеген жақсылығына барып тақалыпты. Сонда
бирииши жолаўшы:
- Мен көп жерге ийе байман, - деп әнгимесин баслапты, - қараўымда көп дийханлар ислейди.
Олардьщ ҳэр күнги мийнет ҳақыларын ертецге қалдырмастан, сол күни беремен.
Бир күни бир адам түсте меннен жумыс сорап келди. Түсте келсе де. бир күнлик жумысын
иследи. Кеште мийнет ҳақысын берген ўақытта оган да азаннан бери ислеп атырған адамлар
менен тецдей ҳақы төледим. Сонда бир дийқаным: «Бизлер азаннан бери иследик. Мына түсте
келген адамға неге бизлер менен тендей ҳақы берип атырсан?» деп, сол кунги ҳақысын да алмай, маған өкпелеп кетип қалып, алдыма қайтып келмеди.
Мен онын бир күнлик мийнет ҳақысына бир таўық сатып алдым. Таўық бир неше мәртебе
шөжеледи. Оларды сатып ылақ/1 ы ешки алдым. Бес-алты жылда олар отызлаған ешки болды.
Ақыры, баяғы маған өкпелеп кеткен дийқанымды излеп таптырып:
- Мен сенин мийнет ҳақьщды усы ўақытқа шекем сақладым. Енди өзим бар ўақтымда оларды
алып кет, - деп, оны ешкилер турган қораға алып бардым.
Ол сонша ешкини көрии, ҳайран болып турды да, кейин ҳэммесин түсинип, баяғы айтқан
гэпи ушын кеширим сорады. Менин адамларға ислеген жақсылықларымньщ ишинде есимде
қалғаны усы, - деп сөзин жуўмақлапты ол.
- Мен бир падашыман, - деп сөзин баслапты екинши жолаўшы, - бир үлкен аўылдын малын
бағып күн көретуғын едим. Үйимде көзи соқыр, еки аяғы мешел анам бар. Күнде ерте турып,
°ны тосып, аўқатын берип. қасына суў-нанын қойып, жумысқа кетемен. Ол өзим келгенше үйде
жалғыз өзи жата берди.
Бир күни анам түни менен уйқылай алмай, азанда кеш турды. Мен оньщ уйқыдан ояныўын
күтип отырғанымда адамлар малларын өриске ерте әкелип, өзлери мени күтпей, малларын таслап кетип қалыпты. Басында падашысы жоқмаллар биреўдин егининетүсипти. Атыздьщ ийеси
келип. мени есимнен танғанша урды. Мениц анамнан басқа жақсылық еткен адамым жоқ, - деп
жигит гәпин тамамлапты.
Сонда олардьщ гәпин индемей тыцлап отырған үшинши жолаўшы:
- Мен сизлердин жацағы айттып берген ўақыяларьщызды еситкенге дейин бир жолтосар
қарақшы едим. Өмиримде бир адамға жақсылық етип көрген емеспен. Жигирма жылдан берги
кәсибим усы. Бүгин сизлерди тьщлап, биринши мәртебе усы ўақытқа шекем ислеген кәримнен
түнилднм, - депти де, орнынан турып жолға түсип кетип қалыпты.
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ЕН ТИЙИМЛИ ЖӘРДЕМ
(Р-1292, №183767)
Бир күни устаз өз шәкиртлерин жыйнап алып:
- Мынандай саўалларым бар, сизлер тынлап, дурысжууабын табын, - деп, сөзин даўам етипти:
- Төрт туўысқан жигит бир дәрьяньщ бойында бөлек-бөлек турақласқан екен. Солардьщ ец
үлкени дэрьяньщ тецизге қуяр жерин мәкан тутыпты. Күнлердиц күнинде оныц күн көриси
қыйынласып, әбден жарлыланып қалыпты. Сонда оган ҳал жағдайынан хабар алыўға келген
инилери, берген жәрдемимиз болсын деп, бири қолына мол-молақай пул услатыпты, екиншиси агыл-тегил азықлық затлар берипти, ал ен кишкене иниси қармақ пенен аў саўға етипти.
Усылардьщ қайсысын еқ керекли жәрдем деп түсинесиз? - деп сорапты.
Сонда шәкиртлерден бири турып:
- Пуллай берген жәрдем тийимли. Пулға барлық нәрсени сатып алыўға болады, - десе, екиншиси турып:
- Ецтийимлиси азық-аўқат, аўқат мол болған жерде берекет, аўызбиршилик те мол болады,
жаньщ-тәнин саламат болады, - деп жуўап берипти.
Гезек үшинши шәкиртке келгенде ол ойланып турып:
- Устаз, берилген жуўанлардьщ барлығы да дурыс. Бирақ, менинше, ағасына ен тийисли
жәрдемди қармақ пенен аў саўға қылған иниси көрсеткен. Себеби ўақыттьщ өтиўи менен пул
саўылып кетеди.азық-аўқаттаўсылып қалады.ал қармақпенен аў-солшацараққаүзликсизпайда келтиретуғын қураллар. Оны ислетип турсан, удайы пул да табасан, аўқаттан да тарықпайсан.
- депти.
Сонда устазы:
- Бэрекелла, балам, сенин жуўабьщ ец дурысы, - деп. шәкиртинен ырза болыпты.

ИСКЕНДЕРДИЦ ЎӘСИЯТЫ
(Р-1292, №183767)
Өзиниц патшалықдәўириндедүньяньщ ярымын жаўлап алған Искендер Зүлхарнайын өлими
алдында жақынларын қасына шақырып алып:
- Мен өлгеннен кейин табытымды мазарға алып баратырганда қолымды табыттыц сыртына
шығарып қойыц. Адамлар мениц дүньяныц ярымын басып алсам да, бул дүньядан қуры қол кетип баратырғанымды көрсин, - депти.
АТЫ ДҒАН ОҚ
(Р-1292, №183767)
Бир күни пүткил өмири сарайда хызметте өтип, сексен жасты қаралаған бирўәзир патшаныц
еЛе ақылга ене қоймаған өспирим улын орынсыз шоқлығы ушын кейипти. Сонда шахзада
жаслық етип, оныц гәпин көтере алмай, кексе ўәзирге:
- Сиз маған ақыл бергендей ҳешким емессиз, - деп айта салыпты.
Олардыц арасындағы бул гәпти сол жерге тосыннан келип қалған патша еситипти. Сонда ол
жас шахзадаға:
- Қоне изиме ер! - депти де, оны сарай ҳәўлисине алып шығыпты. Кейин патша қолына бир
оқжайды алып, оны оқлап, баласына берип:
- Қәне, мына теректи гөзлеп ат! - депти ҳәўли ортасында өсип турған теректи көрсетип.
Шахзада ҳеш қэтесиз оқты терекке тийгизиити.
Сонда патша баласына:
- Усы теректиц орнында адам турғанда не болар еди? - деп сорапты.
- Ол сөзсиз өлер еди, - деп жуўап берипти шахзада әкесиниц гәпинетацланып.
Сонда данышиан патша баласына:
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Балам, аўыздан шыққан жаман сөз усы нышанга тийген оқжайдьщ оғына усайды. Соныц
ушын оны «аўыз» деп аталыўшы оқжайга оқлаўдан алдын жақсылап ойланып ал, - депти.
Әкесиниқ нени нәзерде тутқанын түсинген шахзада дәрҳал жуўырып кексеўәзирдицалдына
барып, аитқан гәпи ушын оннан диз шөгип кеширим сорапты.

ӨТКИНШИДҮНЬЯ
(Р-1292, №183767)
Баяғы заманларда алемге белгили бир ҳүкимдардыц жалғыз перзенти, тахт мийрасхоры
тосаттан қазаланып, патша бул нәрседен қатты қайғыга түсипти. Ол ҳеш нәрсе ишип-жемей,
мәмлекет ислерине де араласпай қойыпты.
Ьул а д а а д ж қатть| тәшўишленген сарай әмелдарлары ҳәр түрли шаралар излепти. Бирақ
олардыц биреуи де патшаныц дәртин жециллете алмапты. Сарай әмелдарлары ойланып-ойланып, ақыры бул жағдайды патшаға тәлим берген, бирақ өзи де қартайып өлим төсегинде
жатырған устазға айтыўдан басқа шара таба алмапты. Олар дәрҳәл атларына минип, устаздын
үиине қарап жол алыпты.
Устаз әмелдарлардьщ гәпин еситип болып:
- Маған қағаз бенен қәлем берицлер, - депти.
Ол зорға орнынан турып отырып, қағазға бир қатар сөз жазыпты да, оны эмелдарларға берип:
- Мынаны ҳүкимдарға апарып бериц, - деити.
Әмелдарлар устаз жазған қағазды алып келип патшаға берипти.
Хаггы оқыған патша индемей орнынан турып, өз тахтына барып отырыпты.
Бул иске ҳайран болған әмелдарлардьщ бири: «Ҳүкимдарды бир заманда өзине келтиргендеи, бул хатта не жазылған екен» деп хатты алып оқыпты. Қараса, хатта: «Бул күнлериц де өтип
кетеди» деген сөзлер жазылған екен.

ДУЗҲАҚЫ
(Р-1292, №183767)
Баягы заманларда бир атқосшы хожайынына жақпайтуғын ис етип, оған жаманатлы болып
қалыпты.Оныцжақпасисинеашыўланған бийатқосшысын қуўып салып.оны биразўақытүйине
жақынластырмай қойыпты. Арадан ўақыт өтии. ашыўы басылғаннан кейин бийде атқосшыны
бир сынап көриў нийети пайда болыпты. Ол атқосшы жигнтке адам жиберип алдырыпты.
Жигит бийдиц үйине келип, оныц алдында диз шөгип отырыпты.
Сонда бий оныц алдына бир кесе ашып кеткен айран әкелип қойыпты. Жигит ләм-лим деместен аиранды алып ишипти.
Сонда бий оған:
- Усындай ашшы айранды қалай иштиц? - деп сорапты.
Сонда атқосшы оған:
- Усы ўақытқа шекем сизиц мазалы дузыцызды ишип келдим, бир сапарашшысын да ншсем
ҳешнәрсе етпес, - деп жуўап берипти.
Оныц жууабына кеўли толған бий оны қайтадан атқосшы етип алыпты.

ДАНЫШПАН ҲӘКИМ
(Р-1292, №183767)
Өткен заманларда өзи үлкен болмаса да. бирақ, халқы абат бир қаланыц ақыллы ҳәкими
болған екен. Усы ҳәкимниц арқасында қала халқы парахат ҳәм қурғынлықта турмыс кеширеди
екен. Ҳәкимниц де мал-дәўлетиниц есабы жоқ екен. Соған қарамастан, ол жүдә эпиўайы кийинип. тацсықаўқатлардан өзин тыйып жүреди екен.
Кунлерден бир күни өз ҳәкимнн басқа ҳэкимлердей айбатлы ҳәм дәбдебели көргиси келген
бир саудагер оныц алдына келип:
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- Мырзам, аллам сизди мал-дәўлеттен \асла қыспаған. Солай екен, неге оннан соған мүнәсип
пайдаланбайсыз? - деп сорапты.
Сонда дана ҳәким оған:
- Ҳәй, надан пухарам, инсанныц ишип-жеп, үстине кийе алған нәрселери ғана өзиники бола
алады, - депти.

ӨМИРДЕГИ БАСЛЫ ПАЗЫЙЛЕТ ҲӘМ ИЛЛЕТ
(Р-1292, №183767)
Бир күни бир адам уллы устазлардьщ бириниц алдына келип:
- Устаз, өлимге еқ жақын ҳәм оған ец узақ нэрсе не? - деп сорапты.
Сонда уллы данышпан оған:
- Өлимге еч жақын нәрсе - бул уйқы, ал оннан ец узақ нәрсе - бул мийнет, - депти.

ҲАРАМ САДАҚА
(Р-1292, №183767)
Баяғы заманларда ата кәри қарақшылық болған бир жигит болған екен. Басқа ҳеш өнерди
еплей алмағаннан кейин, бул да аталарына усап қарақшылық жолын тақлапты. Ол қасына
өзинеусап қарақшылықты кәр еткен жигитлерди жыйнап алып, нәзери түсип, күши жеткен бай,
жарлыньщ да мүлкин басып ала береди екен.
Бир күни сол қарақшы жигит жақалық билиў мақсетинде турған жеринен шығып, қалаға
қарай жол алыпты.
Ол жолда кетип баратырып бир ақ сақаллы ғарры менен жолдас болыпты. Еки жолаўшы
бир-бири менен әқгиме қурып, бираз жол басыпты. Ғарры жигиттин гэпинен оньщ ким екенин
ақлапты. Олар узақжол жүрип, қалаға киргенде қарақшы жигит дәрўаза алдында турған тиленшиге бир неше теқге берипти.
Сонда буны көрген ғарры:
- Әй, балам, ҳарам пулдан берилген садақа саўап болмайды. Буны бир өмир ядьщда тут! - депти.

ДӘМЕГӨЙЛИК
(Р-1292, №183767)
Рәўийлердиқ гәпине қарағанда, баяғы заманларда марапатты жақсы көретуғын бир патша болған екен. Ол пухаралары ушын не ислесе де, ислеген иси менен мақтанып, қасындағы
әмелдарларынан да мақтаўталап етеди екен. Соньщушын оньщ әтирапына патшаньщ пейлине
сай жағыпаз әмелдарлар жыйналған екен. Олардық арасында көпти көрген, ғарры ўәзир ғана
бул иллеттен ҳалы екен. Патша да усы минези ушын оны жақтырмайды екен.
Бир күни патшаньщ ўәзирди жақтырмайтуғынлығынан пайдаланғысы келген, әмелдарлар
бир себеп таўып ўәзирди жаманатлы етип, оны зинданға таслатыпты.
Арадан көп ўақыт өтпей бир күнлери патша пухараларыньщ күши менен үлкен арна қаздырыпты. Ол сонда «Ҳеш болмаса, усы исим ушын ғарры ўәзирдиц мактаўына сазаўар боларман» деп ўәзирди зинданнан алдырып оған:
- Мен көп ўақытлардан берли суўсызлықтан қыйналып атырған пухараларым ушын үлкен
арна қаздырып, олардьщ әрманын әмелге асырдым. Усы исим қалай болыпты? - депти.
Сонда ғарры ўәзир дым үндемей изине бурылып, сарайдан шығып баратырған қусайды.
Буны көрген патша онық изинен:
- Мениқ гәпиме жуўап бермей қаяққа баратырсыз? - депти.
- Келген жағыма - зинданға, - депти.
- Маған айтатуғын гәпиқиз жоқ па? - депти патша.
- Дәмегөйлик пенен ислеген жақсылық, қашелли үлкен болмасын, нуқсанлы болады. Ал
нуқсаны бар жақсылық - бул жақсылық емес, - депти.
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БИР АЎЫЗСӨЗ
(Р-1292, N9183767)
Бнр күни Есенгелди мәқрем атлы аўылды аралап киятырса, бираўылласкигити гиддимандай
дигирманньщтасын көтерип кетип баратырған қусайды. Мәҳрем «Бул тасты көтерип қаяққа баратыр екен» деп ойлап турыпты да, оннан:
- Балам, бул зилдей тасты көтерип қаяққа баратырсан? - деп сорапты.
Жигиттасты жерге қойып:
- Усы дигирман тасын маған экем өлмесинен алдын мийрас етип таслап кетип еди. Енди
туўысқан ағам маған, күн қуры емес, «әкем дигирманды саған берип кеттн» деп миллет етеди.
Ҳэзир барыи усы тас пенен оньщ басына уражақпан, - депти.
Сонда Есенгелди мәҳрем жигитке:
- Ҳәй, надан балам-ай! Усындай аўыр дигирман тасын көтерипсец-дэ, ағақньщ бир аўыз гәпин
көтере алмадьщ ба? - депти.

ӘДАЛАТ71Ы ЖАЗА
(Р-1292, №183767)
Күнлерден бир күни көп жасап, көпти көрген ҳүкимдардьщ сарайынын эмелдарлары оньщ
алдына бир адамды жасаўылларга айдатып әкелип:
- Уллы ҳүкимдар, бизлер мына пухарақыздьщ сиз ҳаққьщызда халық арасында өсек
тарагқанын билип қалдық. Оньщ тилин кестирип жазалақ, сонда халық арасында бундай өсек
айтыўларға бәрҳәм берген боласыз, - деити.
Сонда патша:
- Буньщ тилин кескенимиз бенен өсек кемеймейди. Ҳәзирден баслап өсек айтқанньщтилин,
оны еситкенниц қулағын кесиўге буйрық беремен. Бул өсекти сизлер де есигтициз, соньщ ушын
жазаны сизлердиқ қулағыцызды кесиўден баслайман, - депти.
Дана ҳүкимдардьщ бул гәпинен қорқып кеткен әмелдарлар оган жалынып-жалпайып, зорға
ҳүкиминен ўаз кештирипти.

АЙДАРҲА ҚӘЙИН ЕНЕ
(Р-1292, №183767)
Баяғы заманларда қолынан сыйқыр питкенниц бәри келетуғын бир күшли дуўахан болған
екен. Ол ел аралап жүрип. мудамы оны тьщлағанларға: «Ҳәрбир адамньщ ишинде бир ҳайўан
жасырынған» деген ибараны тэкирарлаўдан шаршамайды екен.
Күнлерден бир күни усы дуўахан бнр аўылдьщ үстинен өтип баратырып бир үйде мийман
болыўға нийетленипти. Жацағы үйге келсе, үйде үш жас ҳанл үй жумыслары менен бэнт екен. Олар
дуўаханньщ алдына дастурхан жайып, оны жақсылап мийман етип болып, оннан жол сорапты.
Сонда дуўахан оларға өзиниц ким екенин айтыпты ҳэм баяғы сөзин буларға да тәкирарлапты.
Оньщ сөзин еситкен үш ҳаялдьщ үлкени:
- Мениқ бул үйге түскениме он жыл болды. Ишимде айбатлы ҳайўан жатырған болса да, қәйин
енемнин алдында пышықтай мүләйим болыўға мәжбүрмен. Мына келинлердиц де аўҳалы меникиндей. Егер сен қәйин енемиз келгеннен кейин бир сылтаўын таўып, оньщ көз алдында бизлерди ишимизде жасырынып атырған ҳайўанға айландырсац, енемиз ҳаслында бизлердин ким
екенимизди билип, бираз көзи қорқатуғын болармеди... - депти.
Келиншеклер оған бул иси ушын бираз ақша ўәде еткеннен кейин, дуўахзн ыразы болыпты.
Кешке жақын келиншеклердин ҚӘЙин енеси үйине келипти. Дуўахан бар өнерин иске салып,
оны өзннин дуўаханлық кәраматын тамашалаўға көндирипти. Ол дәслеп үлкен келинди алдына
шақырып алып, дуўасын оқыған екен, келиншек гиддимандай айыўға айланып, буларға тасланыпты. Дуўахан зорга дуўасын оқыўға үлгерии қалыпты. Келиншек қайтадан адамға айланыпты.
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Гезек енди ортаншы келинге келипти. Дууахан қайтадан дууасын оқыган екен, ол еки көзи
масаладай жанған жолбарысқа айланыпты. Жолбарыс аяқларын әсте басып булар тәрепке әсте
жылыслап келе баслапты. Дууахан дәрриў дуўасын оқып, оны өз ҳалына қайтарыпты.
Еқ соқғы гезек генже келинге келипти. Генже келин дуўаханньщ дуўасы менен бир көкжал
қасқырға айланып, енеси менен абысынларына қарап өткир тислерин ғыжырлатыпты. Дуўахан
оны да адам кебине қайтарыпты.
Сонда күни менен бул ислерди дым үндемей тамашалап отырған қәйин ене дуўаханға:
- Мен бул шацараққа бир өмир хызмет еттим. Еримниц алдында қойдай жуўас болып,
келинлеримниц кемшиликлерине соқыр тышқан болып қарадым, мийнетти ешектей иследим.
Ишимде қандай ҳайўанныц жасырынып жатырғанын өзим де билмеймен. Сеннен өтинишим,
меницде ишимнен сол ҳайўанды шығар. Келинлерим бир көрип қойсын, - депти.
Дуўахан оныцтилегин орынлап дуўасын оқыпты. Ол дуўаны оқып таўысыўдан дөгерек әтирапты
қара думан басып, күшли даўыл көтерилипти. Бир ўақытта жацағы қәйин ене адам затыныц көзи
түссе, жүреги жарылып өлетуғын, төбеси көкти тиреген үш баслы айдарҳаға айланыпты.
Қорққанынан жүреклери жарылыўға келген үш келин менен дуўахан жақын жердеги гез
келген ураға өзлерин урыпты. Дуўахан урада дирилдеп отырып, дуўасын оқыпты. Қәйин ене
қайтадан адамға айланыпты.
Сол-сол екен, үш келин қәйин енесиниц сөзин еки қылмайтуғын, жақсы, пухта келинлерге
айланыпты. Ал дуўахан буннан былай ҳеш қашан бул ис пенен шуғылланбаўға ант ишипти.

КЕШИГИЎ
(Р-1292, №183767)
Жақында перзенли болған бир адам уллы данышпанныц алдына келип:
- Көп ўақыттан берли перзентли болмай жүр едим, нийетим әмелге асып, жақында уллы болдым. Сол баламныц тәрбиясы менен усы бастан шуғылланбақшыман. Бала тәрбиясына байланыслы сиз маған қандай мэсләҳәт бересиз? - депти.
- Балацныц туўылғанына қанша ўакыт болды? - деп сорапты данышпан.
- Жаца тоғыз ай болды, - депти ол.
- Ондай болса, тәрбияцды тоғыз айға кешиктирипсец. - депти данышпан.

ТИРИШИУ1ИК НЕГИЗИ
(Р-1292, №183767)
Хийўа ханы өзине қараслы медреселерде тәлим алып атырған талабалардыц билим
дәрежесине, олардыц жағдайларына итибар қаратып, тийисли мағлыўиат алып отырыўды
үрдис еткен екен.
Ол бир күни медреседе оқыи атырған моллалар арасында ец илгири, ецзейинлиси Ешим деген бала деп еситип, оныц билим ҳәм ақылын сынап көриў мақсетинде оған:
- Инсан ушын бул дүньяда ец зәрүр ҳәм эҳмийетли нәрсе не? - деп сораў берипти.
Сонда еле жүдә жас талаба ханға:
- Тириликте инсан ушын ец зәрүр ҳәм әҳмийетли нәрсе - бул тиришиликтиц тийкары болған
тамақты жей алыў ҳәм оны ҳәзим етип шығарып таслаў, - деп жуўап берипти.
Сонда хан:
- Бул мақтаган балацыздыц ақылыныц болғаны ма? - деп оныц үстинен күлипти.
Арадан көп ўақыт өтпей, хан қатты аўырыпты. Иштейи болмай, өзин зорлап жеген тамағы
бойына тарамай. жаны азапланыпты. Сонда ғана ол жас талабаныц айтқан гәпиниц мәнисин
шағып, өзиниц наданлықеткенин түсинипти. Ол дәрҳәл Ешимди шақыртып оған:
- Усындай нэрсеге ақылыц жеткен екен, мениц дәртиме де шыпа табыў қолыцнан келеди.
Мени емле! - денти.
Ешим китап ақтарып, ханныц дәртине дурыс шыпа да тапқан екен.
17 -
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ШҮКИРЛИК
[Р-1292, №183767)
Баягы заманларда перзентлериниқ биреўинен айрылган бир адам үлкен қайғыға түсип, ҳеш
кимниц тәселлесин тьщламай, ҳәр күни перзентиниц қәбирине келип, жылап-сықлаўды әдет
етипти.
Бир күни ол күндеги әдети бойынша баласыныц қәбирине киятырса, қатара турған қәбирдиц
қасында қуран оқып атырған бир адамға дус келипти. Ол жацағы адамнын қасына келип:
- Зыяратыц қабыл болсын, заманлас! Сиз қайсы жақыныцыздан айрылдыцыз? - деп сорапты.
- Дәртимди сорамац! От бэлеси себепли бир күнниц ишинде бары-жогым, бала-шағамнан айрылдым. Соларды зыяратлап келип едим, - депти.
Оныц гәпин еситкен жацағы адам «еле де мени Аллам аяған екен» деп. шүкиршилик еткен
екен.

ШАМ УСЛАҒАН СОҚЫР
(Р-1292, №183767)
Күнлерден бир күни кеште бир соқыр қолына жанып турған шам услап көше бойлап кетип
баратырған қусайды. Оны көрген бир жолаўшы тацланып:
- Бирадар, еки козициз көрмейтуғын болса, сизге шамныц нс кереги бар? - деп сорапты.
Сонда соқыр оған:
- Көзимниц көрмейтуғыны ырас. Мен бул шамды көзи көретуғынлар мени көрмей, қағып
кетпеўи ушын алып жүрмен, - депти.

ҚАҚЫЙҚЫЙ ПАЛЎАН
(Р-1292, №183767)
Рәўийлердиц баян етиўлерине қарағанда, баяғы заманларда ханлар ез журтыныц дацқын
шыгарыў ушын дүньяныц төрт тәрепинен палўанларды жыйнатып, оларға гүрес туттырыўды
жақсы көреди екен.
Бир күни Туран патшасы менен Иран шаҳы арасында «Кимниц палўанлары күшлирек» деген мәселеде тартыс болыпты. Қүкимдарлардыц қасындағы әмелдарлардыц биреўлери «Туран
палўанлары күшлирек» десе, екинши биреўлери «Гүресте иранлы паўанларға жететуғыны жоқ»
десипти. Олар ақыры буны палўанларды 1 7 рестириў арқалы анықлап алмақшы болыпты.
Ҳүкимдарлар бир күнди белгилеп, сол күни еки елдиц ец күшли палўанлары гүрес түсетуғын
болыпты. Еки тәрептиц барлық шақырылған палўанлары белгиленген жерге жетип келипти.
Сол күни Туранныц арқасы ҳеш ўақытта жерге тийип көрмеген, жецилиў не екенин билмейтуғын атақлы палўаны қаланы аралап жүрип, бир мешитке кирипти. Қараса, мешитте келбети
келискен, нардай күши бар бир жас жигит жүгинип отырып:
- Аллам, ертец Туранныц жаўырны жерге тиймеген палўаны менен гфеске түсемен. Мени
өзиц қуўатла, - деп сыйынып отырған қусайды.
Туранлы палўан жигиттицжелкесиндеги қуллықтамғасын көрип, оныц қасына келип:
- Иним, сеництилегиц әмелге асады. Усы жецисиц есесине шаҳыцнан өзице ец керек нәрсени
сора. Сораған нәрсец сеннен жецилген Туран палўанына мүнәсип болсын! - деп, мешиттен
шығып кетипти.
Ертецине еки тәрептиц палўанлары ар-абырай ушын өз қарсыласлары менен шайдай айқасыпты. Олардыц биреўлерине жецис, биреўлерине әлемли жецилис несип етипти.
Гезек баяғы иранлы жас палўанға келипти. Өзине қарсы қурға шыққан палўанды көрип,
қатты тацланыпты. Атақлы палўан кешеги мешитте көрген адамы екен.
Еки палўан нардай тиресип, шайдай айқасыпты. Жас палўан қарсылысыныц өзинен анағурлым үстем екенин сезипти. Бирақол негедур буны көтерип урыўға асықпай атырған қусайды.
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Бир ўақытта туранлы палўан жас палўанныц қулағына сыбырлап:
- Аягымнан шал. - депти.
Жас палўан оньщ айтқанындай етип, аяғынан шалған екен, туранлы палўан гүрс етии
шалқасына жығылыпты. Оларды қоршап турған аламан гүў етипти.
Иран шақы ҳайран болып турған жас палўанды жанына шарлап:
- Тиле тилегинди! - депти.
Сонда жас палўан туранлы палўанға бир қарапты да:
- Маған азатлық инам етиқ. шақым, - депти.
Иләжсыз қалған шаҳоныц тилегин орынлаўға мәжбүр болыпты.

САБЫРЛЫЛЫҚ ШЕГИ
(Р-1292, N9183767)
Рәўиятларға қарағанда, баяғыда, Ийса пайғамбар заманында бир ўақытлары татыў жасаған,
кейин-алажергеталасып,бир-биринежаўболып қалғанеки қәўим қоқсы жасаған екен. Олардьщ
биреўиниқ қәўим басшысы Ийсаньщ алдына келип:
- Қонсы қәўимнин адамлары бизлерге ҳеш тынышлық бермей атыр. Бизге бул жағдайдан
қутылыў ушын қандай мәсләҳәт бересиз? - деити.
Сонда пайғамбар оған:
- Сабыр етин! - депти.
Арадан бир-еки ай өткеннен кейин олар және пайғамбардьщ алдына келип:
- Биз керегинше сабыр еттик, бирақ олар басқыншылық етиўин еле қоймады. Бизлердин де
оларға қурал менен қарсыласыўдан басқа иләжымыз қалмады, - депти.
Сонда пайғамбар оған және:
- Еле де сабыр етин. - депти.
Пайғамбардын гәпине кеўли толмаған қэўимбасы:
- Пайғамбарым, ҳәр қандай сабырдыи да шеги. муғдары болады. Айтьщшы, биз тынышлыққа
ерисиўимиз ушын қанша сабыр керек? - депти.
Сонда иайғамбар оған:
- Қәне изиме ер! - деп, оны шексиз умманньщ жағасына алып келин:
- Мына көз алдында турған не? - деп сорапты,
- Бул - умман, - депти қәўимбасы.
- Көкирегиниздеги сабырлылық көлеми усы шексиз уммандай болсын, - депти пайғамбар.

ЖҮРЕКТЕГИ ЖОЛБАРЫС
(Р-1292, №183767)
Рәўийлердин сөзлерине қарағанда, бир заманларда бир байдыцҳаялы аўылындагы сөзге шешен, кейўаны бир ҳаялдыц алдына барып:
- Бизлер күйеўим екеўимиз көп жыллар даўамында тыныш татыў жасадық. Бирақ соцғы
ўақытлары күйеўим меницайтқанларымды тыцламайтугын, кешқурынлыры үйге келмейтуғын
әдет шығарды. Өзиме исенимли адамлардан себебин билсем, ол басқа бир ҳаял менен астыртын
байланыс жасап жүрген қусайды. Не қылсам күйеўимди жолға салып аламан? Маған мәсләҳәт
бериц, - депти.
Сонда жацағы ҳаял оған:
- Ацшылардыц айтыўына қарағанда, бизге жақын қоцсы тоғайда бир жолбарыс бар екен.
Сен соны өз қолыц менен аўқатландырып кел. Сонда мен саган күйеўицди қалай өзице бойсындырыўдыц жолын айтаман, - депти.
Ҳаял оныц гәпине ҳайран болып үйине қайтыпты. Тоғайға барайын десе, жолбарыстан
қорқады, бармайын десе, күйеўи қолдан кетип баратыр. Ҳаял ақыры бир қойды сойдырып,
гөшти қалтаға салып тоғайға қарай жол алыпты. Ол бир теректицтүбине гөшти қойып, өзи бийик теректиц басына шығып жолбарыстьщ келиўин бақлап отырыпты.
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Бир ўақытлары гөштин ийисин алған жолбарыс тоғайдан жылыслап шығып келип, гөшти
жепти де және тоғайга кирип кетипти.
Ҳаял ертенине және бир қойды сойдырып. гөшин қалтаға салып баяғы жерге келиити. Ьирақ
ол бул сапары теректин басына минбей, сәл арманырақ барып турыпты. Жолбарыс тоғайдан
шығып гөштин қасына барыпты да, ҳаялға бир қарап алып, гөшти жей баслапты. Гөшке тойын
алған жолбарыс сол жерде бираз созылып жатыпты. Қаял да эсте оған жақынласьщкырап турыпты. Ол, жолбарыстьщ буған зыян тийгизбейтуғынын билгеннен кейин, изине эсте шегинип,
үйине қайтыпты.
Үшинши күни бир қойдын гөшин арқалап, ҳаял және тоғайға келипти. Бул сапары ол гөшти
қасына қойып, жолбарысты күтип отырыпты. Арадан көп ўақыт өтпей жол барыс тоғайдан шығып,
бунын алдына келипти. Ҳаял оннан қанша қорқса да, сыр алдырмапты. Ол қалтадан гөшти алапты
да, оны осте жолбарысқа созыпты. Жолбарыс балық гөшти жеп таўысқаннан кейин. әдеттегидеи,
хдялдын қасына созыла кетипти. Сонда ҳаял диз жүгинип отырып, әсте оньщ басынан сыйпапты.
Бул жолбарысқа жүдә жағып кетип, ол басын ҳаялдьщ дизесине қойып жатыпты.
Жолбарыс уйқысынан оянып тоғайға кирип кетксннен кейин ҳаял туўры баяғы кейўаны
ҳаялдьщ алдына барып:
- Мен сенин шәртинди орынладым. енди сен маған күйеўимди өзиме бағындырыудьщ жолын айт! - депти.
Сонда кейўаны ҳаял оған:
- Сен жолбарыстай жыртқыш ҳайўанды өзине бағындыра алдьщ. Ҳәрбир еркектин ишинде
бир жолбарыс жасырынған болады. Енди сен күйеўинди де өз жолыца сала аласан. - депти.

ЖАРАТҚАИНЫЦ ЖЕУ1КЕСИНДЕГИ ИНСАН
(Р-1292, №183767}
Бир адам Аллатааланьщберген өмирин мүнәсип жасап, енди бул дүньядағы несийбеси таўсылып, жаратқанньщ алдында турған қусайды.
- Жаратқан ийем, - депти ол. - сен мудамы менин менен бирге болдьщ ба? Мен негедур сенин
барлығынды сезбедим, - депти.
Сонда Жаратқан оны тиришилик айнасыньщ алдына алып келип:
-Мына айнада көрип турғаньщ сенин өмириц. Ондағы еки қатар излер - сенин ҳәм менин излерим,- депти.
Сонда жанағы адам айнаға жақсылап нәзер салып:
- Жаратқан ийем,ал мына жерлердетек бир қатарғана излер бар екен. Сол ўақытта сиз менин
қасымда жоқ па единиз? - депти.
Сонда Жаратқан оған:
- Бул менин излерим, - депти.
- Сонда мен қаяқта едим? - деп сорапты адам.
- Сен менин желкемде един. - депти оған уллы жаратыўшы.

ЖАМАННЫҚ ЖАҚСЫ ТӘРЕПИ
(Р -1 2 9 2 , № 1 8 3 7 6 7 )

Бир данышпан адамларға тәселле бергенде гэпинин арасында «Ец жаман нәрсенин де жақсы
жағы болады» деген сөзлерди жийи айтып жүреди екен. Оньщ бул гәпине түсинбеген бир адам
оньщалдыиа келип:
- Устаз, бул дүньяда өмир бойы көкнар ишип ямаса нәше шегип өмирин зая етип жүрген
адамлар баршылық. Қәне, айтьщызшы, усы иллетин қандай жақсы тәрепи болыўы мүмкин? деп сорапты.
- Әлбетте, жақсы тәреии бар. - депти данышпан, - бундай адамлар өм ириниц паяны жеткенде
денсаўлықтьщ қәдирин басқаларға қарағанда жақсырақ билип алады.
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- Ал хәммемиз қатты қорқатуғын өлим деген нэрсениц қандай жақсы тәрепи бар? - депти
жақағы адам және.
- Өлим -бул бизин бул дүньяда тартқан барлық азапларымыздыц паяны. Оған жеткен адам
қәмме азаплардан қутылады. Оныц жақсы тәрепи усында, - деп жуўап берипти данышпан.

БИЛИМНИККҮШИ
(Р -1292, № 1 8 3 7 6 7 )

Қарақалпақлардьщ арасында жүдә үлкен абыройға ийе болған Ешим ахунньщ бир ийгиликли иси қаққында халықарасында мынандай бир рәўият бар екен.
Онда сөз етилиўине қарағанда. күнлерден бир күни қырдағы белгили адамлардьщ бири Сырым байдьщ бир улы қайтыс болыпты. Сол улдыц жылы өткеннен кейин келиншеги бала
туўыпты. Усы ўақыядан кейин ел арасында бул ҳәдийсе ҳаққында ҳәр түрли гәплер тарала баслапты.
Туўылған баланыц кимниц перзенти екенин билиў ушын Сырым бай жасүлкен ҳаяллар
арқалы буны келиншектен соратыпты.
Қыйын жағдайда қалған келиншек ҳаялларға ҳеш қашан күйеўине қыянет етпегснин айтып
ант ишипти.
Сонда да кеўли жай таппаған Сырым бай бул ҳәдийсениц анығына жетиў ушын қырдағы
барлық улама ҳәм оқымыслылардан бул ҳәдийсени түсиндирип бериўди сорапты. Лекин олар
буған жууап таба алмай, «Буны бир билсе, Ешим ахун биледи» деп, оны Ешим ахунға силтепти.
Сырым бай Турым байға келип, оны Ешим ахунға апарыўды өтиниш етипти.
Ешим ахун Сырым байдан болған ҳәдийсени тыцлап болып, бир неше күн китап ақтарыпты.
Ҳәдийсенин төркинине жетиў ушын өзинде бар билимди жумсапты. Арадан үш күн өткеннен
кейин ол алдына Сырым байды шақыртып, оған:
- Келиншектиқҳеш айыбы жоқ. Ол күйеўи қайтыс болғаннан кейин көп күйинип, азапланған.
Нәтийжеде оньщ ишиндеги ҳәмле шөгип қалып, әсте раўажланған. Оньщ он айдан кейин туўылыў себеби усында. Бул ҳәдийсе сийрек болса да адамлар арасында ушырасады, - депти.
Оныц бундай билимданлық пенеи шешкен исине Сырым байдыц да, оньщ заманласларыныц
да қатты кеўли толған екен.

САҒЫНЫШ
(Р -1292, № 1 8 3 7 6 7 )

Баягы заманларда жети ықлымды ийелеген бир атақлы патша болған екен. Сол патшаньщ
үш ҳаялы болыпты. Ҳаяллардьщ дәслепки екеўи сол патшалықтьщ абыройлы адамларыньщ
қызлары болып, ал кишкене ҳаялы патша жаўлап алған узақ бир елден бенде болып түскен қыз
екен. Патшаньщ усы кишкене ҳаялынан жалғыз перзенти болыпты.
Патшаньщ киши ҳаялы патшадан шаҳзаданы өзи тәрбиялаўға рухсат алып, оны мудамы қасында алып жүреди екен. Ол енди еси енип киятырған шаҳзадаға қолынан келгенинше жақсы
тәрбия бериўге ҳәрекет етипти.
Күнлерден бир күни жас шаҳзада анасыньщ мудамы муцлы жүретуғынлығын сезип:
- Анажан, сиз не ушын басқаларға усамайсыз. Неге буншама мунлысыз? Мен усы ўақытқа шекем ҳеш сизин күлгенинизди көрмедим. - депти.
Сонда анасы перзентинин басынан сыйпап:
- Әй, балам, менин жүрегимде ўатан сағынышы деген нәрсе бар. Мудамы қапалығымныц себеби сол, - депти.
- Ондай болса, - депти шаҳзада, - маған сени соншелли сағындырған сол ўатаньщ ҳаққында
айтып бер, - депти.
- Мениқтуўылған жерим - дүньяньщен гөззал жери. Ҳәттежәннетте оньщ менен гөззаллықга
тенлесе алмайды. Оныц көллериниц ушы-қыйыры жоқ, суўлары таўдан аққан булақ суўындай
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тынық. Таўлары аспан менен тутасқан. Тереклериниц төбеси бултқа тийип турады, - депти анасы.
Сол күннен баслап жас шақзада анасынық сол жәннет теқлесе алмайтуғын ўатанын көриў
әрманы менен жасапты. Вирақ әкесиниц қәҳәринен қорқып, бул ҳаққында оған тис жарып айта
алмай-ақ қойыпты.
Арадан жыллар өтип, жас шаҳзада камалға келип, ал патша қартайып, тахтын баласына тапсырыпты. Енди анасыныц әрманын әмелге асыраман деп жүргенинде анасы тосаттан аўырып,
төсек тартып жатып қалыпты. Ж ас патша мәмлекеттеги барлық атақлы тәўиплерди алдырып,
анасын қаратыпты. Бирақтәўиплер ҳаялдьщ өмириниц санаўлы күнлери қалғанын айтыпты.
Өмир бойы ўатанын тағы бир мәртебе көриўге зар болған ҳаялға ўатанын қайта көриў несип
болмапты.
Анасын жерлегеннен кейин жас патша көп ойланып отырмастан, әкесинен анасыныц ўатаныньщ қай жерде екенин сорап алып, қасына сақшыларын ертип жолга раўана болыпты. Олар
жүдәузақжол жүрип, ақыры мәнзилге келип жетипти. Жолда биржолаўшы оларғаузақтан олар
сораған аўылды силтепти.
Жас патша аўылдьщ ортасына келип, әтирапқа нәзер салып, анасы тәриплеген гөззаллықты
излепти. Қараса, анасы тәриплеген көллердиц орнында кишкене ғана көл таўлардьщ орнында
қатарласқан бийикликлер, ал төбеси бултқа тийген тереклердин орнында қара таллар шайқалып турған қусайды. Жас патша дәслеп ҳайран болыпты. Кейин «Ҳәркимге өз ўатаны мисли
жәннетдур» деген сөздин қаншелли ҳақ екенин түсинипти.
АНАНЫЦ ҚОСЫҒЫ

(Р-1292, №183767)
Баяғы өткен заманлардьщ бир күнинде, ел аралап узақжол жүрип киятырған бир жолаўшы
қудайы қонақ болыў ушын жол шетиндеги бнр үйге қайрылыпты. Ол сыртта турып үй ийесин шақырыиты. Бираздан кейин үйден бет ажары қайғыдан қарайып кеткен бир жас нашар
шығыпты. Жолаўшы оған:
- Мен узақтан киятырғаи жолаўшы едим. Үйицизде бир ақшам түнесем бола ма? - депти.
- Мейли, келиц, ишкерилец, - деп ҳаял оны үйине киргизипти.
Жолаўшы ишке кирип, ҳаялдьщ мирәти менен төрдеги көрпешеге отырыпты, ал ҳаял мийман ушын ас таярлаўға кирисипти.
Бир ўақытта үйдиц төринде турған әткөншектен баланьщ ьщырсып жылаған даўысы еситилип, ҳаял баланыц қасына жылдам келип. мийманға арқасын қаратып балаға көкирегин тутыпты. Бирақ бала оны еме алмапты.
- Балац наўқасланды ма? - деп сорапты жолаўшы оннан.
Сонда жас ҳаял көзине жас алып:
- Усы үшинши перзентимиз. Алдьщғы екеўи де усындай болғанында кеселленип шетнеди.
Көп күннен берли аҳўалымыз усы. Күйеўим оны аман сақлап қалыў ушын билгир тәўип излеп
кетти, - депти.
Жолаўшы түни менен көз илиндирмей жатыпты, ал ҳаял азанға шекем баласын баўырына
басып отырып танды атқарыпты.
Тақ енди атып киятырғанда жолаўшы ҳаялға:
- Қызым, сен балаца ананьщ «ҳәййиў» айтып бермедиц ғой, - депти.
- Аға, мен жетим өскенмен. Өмиримде «ҳәййиў» еситип көрмедим, оны калай айтыў кереклигин де билмеймен, - депти.
Сонда жолаўшы оган:
- Бул қосықты саған жүрегиц үйретеди. Кеўлинде не арзыў-әрманьщ. дәртин болса. бәрин
сыртьща шығар, - депти.
Тан атыи, мийман ҳаялға ақ пәтиясын берип хошласып, және жолын даўам етипти.
Ҳаял ол кетиўден баласыньщ әткөншегинин қасына барып отырып, ықылдап қосық айтып
баслапты. Бираз өтип оньщ көкирегинен шыққан дебдиўи намаға қосылып, дөгеректин бәри
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үнсиз оньщ қосығын тықлағандай болыпты. Ҳаял енди ҳәр күни баласыньщ әткөншегин тербетип отырып «ҳәййиў» айтыўды үрдис етипти.
Арадан бир неше күн өтип, ҳаялдьщ күйеўи қасында тәўиби менен үйине келсе, баласы
ҳаялынын қасында саў-саламат ойнап отырған қусайды.

ЕРЛИК ҲАҚҚЫНДА ҚОСЫҚ
(Р-1292, №183767)
Жүдә қәдимги, көшпели қәўимлер турақласыўға мәкан излеп, шыгыстан батысқа, қубладан
арқаға көшип жүрген бир заманларда, бир ел жақсы мәканды гөзлеп көшип баратырған қусайды.
Олар атлы, арбалы шөл-сахраларды асып, жүдә көп жол жүрипти. Гөзлеген мәканына бес
күнлик жол қалғанда көшти қорғап киятырған издеги атлы сақшылар булардьщ изинен және
бир душпан қәўимниц ләшкерлери киятырғанын хабарлапты.
Сонда узақ жол жүрии ҳарып-шаршап қиятырған қәўимниц басшысы адамларына дәрҳәл
арбалардан айландырып қорған тосықжасаўды буйырыпты. Қәўимниқ жасы-ғаррысы, еркекнашары, бәри жабылысып оньщ буйрығын орыилаўға кирисипти. Олар енди тосықты ислеп
болғанда, душпан да келип жетипти.
Қәўимник қолына қурал алғандай еркек-нашары арба қорғанньщ ортасына майда балаларын отырғызып, өзлери душпан менен гүреске кирисипти.
Олардьщ арасындағы саўаш бир неше күнге созылыпты. Үшинши күнге қарай онысыз да узақ
жолды басып өтип ҳарып-шаршаған халықтьщ күши кемип, душпан үстем келе баслапты. Арба
қорғанньщ иши тысы қарсыласқанлардьщ қырмызы қанына боялыпты.
Душпан сәркардасы енди өзлериниқ басым келгенлигин билип, соқғы шешиўши атланыстан
алдын әскерлерине дем алыўға рухсат берипти.
Арба қамалда қалған адамлар бийреҳим душпанньщ булардьщ басына салажақазапларын көз
алдына келтирип, жүреклерине үлкен ғулғула түсип, кеўиллерин азаплы түскинлик ийелепти.
Сонда қамалдыц ишинде қолында қуралы, қанға боялып жатырған сол қәўимник жыраўы
қолындағы қуралын қасына қойып, қоржынынан қобызын алыпты. Ол сокғы күшин жыйнап,
сол қәўимник халқынык аўзынан түсирмей айтып жүретуғын «Батырлар шежиресин» сазға
салып айта баслапты. Оньщ қәўим адамларыньщ жүрегине таныс ҳаўазы кем-кем өз күшин
көрсетип, түскинликке түскен адамлардьщ кеўлиндеги түскинлик ҳәм қорқынышты думандай
тарқатып, оньщ орнын үмит, исеним ҳәм жигер ийелей баслапты.
Жыраў бар ҳаўазы менен жырлапты. Оньщ даўысы пәтке минген сайын қәўимник адамлары
бирим-бирим орынларынан турып, қолларына қуралларын алып, арба қорғанды дөгереклеп өз
орынларын ийелей баслапты.
Болып атырған ҳәдийсени бақлап ҳайран қалып турған душпан сәркардасы топылысты енди кешиктирип болмайтуғынын түсинип, әскерлерине оны баслаў кереклиги ҳаққында буйрық
берипти.
Еки тәреп арасында өлим ҳәм өмир ушын аяўсыз гүрес басланыпты. Қорғандағылар ҳәр бир
қарыс жер ушын жан алып, жан берипти. Жыраў қыян-кести саўаш күшейген сайын даўысын
бәлентлетип, оларды жығылған орынларынан турғызыпты.
Қәўимниц адамларынан бундай қарсылықты күтпеген душпан сәркардасы гәп неде екенин
түсинип, пайыт пайлап турып, қолындағы оқжай менен жыраўдьщ көкирегин гөзлеп атыпты.
Оқ жыраўдьщ жүрегине барып қадалыпты. Ол сонда бир майдан қобызды шертиўден тоқтап,
дөгерегине қарап анадай жерде қолынан келгенше басқаларға көмек берип жүрген он-онеки
жаслардағы шәкиртин ымлап қасына шақырыпты да, қолындағы қобызды онык қолына услатыпты.
Бала шырақтай сөнип баратырған устазына қарап отырып, толғаўды даўам етипти.
Бир ўақытта душпан сәркардасы адамларына саўашты тоқтатыўды буйырыпты. Ҳаўаға көтерилген шак-тозак басылғаннан кейин ол тири қалған адамларыньщ есабын алып, төбе шашы
тикке болыпты. Өзиниц сонша әскерлеринен бир кысым ғана адам қалғанын көрипти. Ол енwww.ziyouz.com kutubxonasi
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ди бир бийик төбеге шығып, арба қорғанньщ ишине нәзер таслапты. Олардыц да жағдайы бу*
лардыкинен кем емес екен. Сонда сәркарданыц көзи қобызын қолынан түсирмей еле жырлап
отырған жас жыраўға түсипти. Ол балаға бираз қарап турыпты да. оларды жене алмаслығына
көзи жетип, әскерлерине изге қайтыўға буйрық берипти.
Жаўға берилмеген қәўим адамларыньщ тири қалғанлары өлилерин жерлеп, ат. арбаларын
жыйнап, гөзлеген мәнзилине қарай және жол алыпты.

ШАЙЫР ҚӘМ ПАТША
(Р-1292, №183767)
Рәўиятларда айтылыўына қарағанда, ҳеш нәрседен кемиси жоқ, өзи де хошаметти жақсы
көретуғын бир патша бир күни сарайда үлкен бәзим берип, оған үстинде жамаўлы шапанынан
басқа ҳеш нәрсеси жоқ бир қалендер шайырды да шақыртынты.
Сарайға мийман етип шақырылған жарамсақ шайырлардыц бәри патшаныц салтанатын
көклерге көтерип мақтаған қосықларын патшаға оқып берии, сыйлықланып атырған қусайды.
Гезек баяғы пақыр шайырға да жетипти. Оныц оқыған қосығын тыцлаған патша:
- Егер мениц дәўлетим менен салтанатымды мақтағаныцда, үстицдеги қырықжамаў шапаныцныц ориына, ҳеш болмаса, бир тәўирлеў шаиан алар едиц, - депти.
- Әй. ҳүкимдар, мен усы жыртық шапаным менен-ақ сеннен мыц есе байман. Бир атадан кейин сениц салтанатыц да, дәўлетиц де өз паянына жетеди. Сениц атыц адамлар ядынан өшеди.
Солай екен, өткинши нәрселерди мақтаўға не қәжет? - депти.
Оныц бул гәпин еситкен патша узақ ойланып:
- Сен ҳақсац, шайыр, - депти де, қасындағы хызметерлерине: - Мына шайырға зер шапан
экелип жаўыц! Ҳеш болмаса, пәлендей уллы шайырға зер шапан жапқан патша сыпатында атым
тарийхта қалсын! - депти.

АЙЫЎ КҮЙЕЎ
(1»-1292, №183767)
Қашан болғаны белгисиз, баяғы заманлардыц биринде тоғайға жақын бир аўылда бир адам
өз шацарағы менен тыныш татыў турмыс кеширеди екен. Жацағы адамныц еки улы менен
жалғыз қызы болыпты.
Арадан жыллар өтип, қыз бойжетипти, оны ҳаяллыққа сорап келиўшилер көбейипти. Шацарақтыц ийеси қызды кимге берерин билмей басы қатын жүргенде, суў алыўға шыққан қызды
аўылға жақынтоғайлықтан шыққан бирайыўалып кетипти. Қыздыцжақынлары оны кималып
кеткенин билмей, көп излепти. Бирақ оныц ҳеш дәрегин таба алмапты.
Арадан және жыллар өтип, бир күни бир жолаўшы бир үцгирдиц қасында еки кишкене баланыц ойнап жүргенин, олардыц баяғы жоғалған қызғажүдэ усайтуғынын аўылға айтып келиити.
Жолаўшыныц гэпин есткен қыздыц ағалары қолларына қуралларын алып баяғы үцгирге келипти. Олар үцгирге кирсе, оныц төринде отырған қарындасын көрипти.
Туўысқанларжыласыи көрисип.қызоларғаөзиницусы үцгирдежасайтуғынайыўғатурмысқа
шығып, оннан еки балалы болғанын айтып берипти.
Қыздыц ағалары қарындасын ҳәм оныц еки баласын алып кетии баратырса, олардьщ алдынан айыў шығып буларға айбат шегипти. Қыздыц ағасы дэрҳал оқжайын оқлап, айыўды атып
өлтирипти.
Қыз аман-есен үйине қайтып келипти. Бирақ, ол ҳәр күни: «Айыў болса да қостарым еди-аў»
деп айыў күйеўин жоқлап жылайды екен. Халық аўзында «Жаман болса да қостарым еди-аў»
деген сөз соннан қалған екен.
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Д0С/1АРДЫЦ САНЫ
(Р-1292, №183767)
Бир күни бир адам данышпаннан:
- Тақсыр, сиз өзициз байға да. жарлыға да бирдей адамсыз. Соған жараса, досларыцыз да көп
шығар? - деп сорапты.
Сонда данышпан оған:
- Мениц басыма еде досларымныц ким ҳәм қанша екенин бидетуғындай саўда түскен жоқ, деп жуўап берипти.

ПАЙҒАМБАР ҲӘМ ҲӘККЕ
(Р-1292, №183767)
Рәўиятларда сөз етилиўине қарағанда, Мухаммед пайғамбар заманында бир күни пайғамбарымыз жолда киятырып кәпирлерге дус келипти. Кәпирлер оны услап алып өлтириў ушын
изинен қуўыиты.
Олардан қашып киятырған пайғамбар кәпирлердиц көзиниц тасасын алып, бир иши геўек
теректиц ишине кирип жасырыныпты.
Оныц теректиц геўегине киргенин көрген бир ҳәкке пайғамбардыц геўектен сәл сыртқа
шығып турған шапаныныц пешине қонып шықықлай берипти.
Буны сезген кәпирлер пайғамбардыц геўекке киргенин билип, оны услап алыпты.
Сонда пайгамбар ҳәккеге:
- Бир өмир адамларға жек көринишли болғайсац! - деп ғарғапты.
Сол-сол екен.адамлар ҳәккени қәсийетсиз қус деп жаман көретуғын болыпты.

ДОС ТАБЫЎ
(Р-45, № 50409)
Рәўийлердиц гүрриц етиўине қарағанда, бул рәўият Әдил аталықтыц баласы Ибрайым
болыстыц досты Искендер хожадан қалған екен.
Бир ацшы суцқарды услаўушын суцқар қонатуғын теректиц басына дузақ қурыпты.
Суцқар биринши санары қасына қаршығаны ертип келеди. Қаршыға дузақты сезип, суцқарға
бир қараған екен. Суцқар дәрҳал теректи тәрк етип ушып кетипти.
Екинши сапары ол терекке келгенде қасында ийтелги бар екен. Ийтелги де суцқарға қойылған
торды сезип, дәрриў оған қәўиптен белги берипти. Суцқар бул сапары да торға түспей, аман
қутылып кетипти.
Үшинши сапары суцқар қасына жолдасы етип ала гарғаны ертип келипти. Ғарга ацшы қурған
торды сезсе де, буны суцқарға билдирмепти. Ацсыз қалган суцқар бул сапары ацшыныц торына
түсип қалыпты.
Сол-сол екен, адамлар арасында ҳәр ўақыт өз жолдасын таўып жүриў кереклиги ҳаққында
ақыл қалыпты.

ТИРИШИУ1ИКТИЦ ГАМЫ
Р-1292, №183767
Баяғы заманларда бир қәўимниц сәрдары узақ сапарға шыққан екен. Сәрдар сапарда жүрии,
өткен-кеткен адамлардан өзи жасайтуғын аймақта оба кеселиниц тарқалғанын еситип, дәрриў
сапарын жыйнастырып, өз журтына рәўана болыпты.
Ол көп узамай-ақ үлкен гүзар жолдыц еки бойында кеселден қашып қутылыўға ҳәрекет еткен адамлардыц жансыз жатырған денелерине дус келе баслапты. Қалаға кирсе, дөгерек сессемирсиз.
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Сәрдар қасындагы адамлары менен хабарласатуғын тири жан излеп, үйлерге бирим-бирим
кирип көре баслапты. Бирақҳеш үйден тири қалған адамды таба алмапты. Сонда ол өлгенлерди
ғарға-қузғынға жем етип таслап кетиўди намыс көрип, қасындағы хызметкерлери менен қалада
бир ай қалып, оларды зорға жерлеп болып, және өз журтына, арман қарай жолын даўам еггирипти. Және еки күн жол жүрип, ақыры туўылған мәканына кирип келипти.
Қараса,жүйрик кесел буньщ мәканын да шетлеп өтпей, бирталай адамныц дастығын қуртып,
ал тири қалғанлар олардыц қасларында өз әжеллерин күтип отырған екен. Сонда сәрдар оларды көрип, бир суўық демин алып болып:
- Қәне, турыц орынларыцыздан! Өлилерди енди тынышына қойып, тиришиликтиц ғамына
кирисиц! - деп буйырыпты ҳөктем даўысы менен.
Өлилердиц басында жыласып отырған адамлардыц бәри оныц буйрығына итэәт етип, әсте
орынларынан турып, тиришиликтиц ғамына кирисипти.
Д У Ш П А Н Л А Р Д Ы Д О С Л А С Т Ы Р ГА Н ДӘСТҮРЛЕР
(Р -1292, № 1 8 3 7 6 7 )

Рәўиятларда әцгиме етиўлерине қарағанда, Әмиў толып тасып аққан әйемги заманлардыц
биринде бир-бирине ата душпан еки қәўим жасаған екен.
Күнлерден бир күни сол қәўимниц биреўиниц сәрдарыныц баласы жигитлери менен ац аўлаўға кеткенде, қоцсы қәўимниц жас сәрдары адамлары менен келип, буныц әкесин өлтирип
кетипти.
Сонда жигит әкесин жерлеп атырып, көп узамай-ақ оныц өшин алатуғынын айтып ант ишипти. Арадан азалы он күн өтии, жигит қуралын белине байлап, атына минип. душпан қәўимниц
мэканына қарай жолға түсипти.
Ол көп узамай-ақ дийдилеген жерине келип жетипти. Келсе, дөгерек әтирапты суў басқан,
қәўимжасағанжердетирижанжоққусайды.Ол әтирапты серлеп қарап.қәўимницсуўтасқынына
ушырап бул жерден көшкенин ацлапты. Жигит атына минип көш кеткен тәрепке қарай олардыц
изи менен және жолға түсипти. Ол қәўимниц дәрьяныц сайыз жеринен кешип өтип атырған жеринде излеринен жетипти.
Жигит сер салып қараса, буныц әкесин өлтирген жас сәркарда да бир баласын ийнине мингизип, екеўин жетелеп, ағысы пәтли суўды кешип баратырған қусайды. Кеп күтип турмай, бул
да қылышын қыиабынан суўырып алып оныц изинен суўға түсипти. Жас сәркарда да арқасына
бурылып, душпаныныц буныц изинен не себеп ерип киятырғанын сезипти.
Өш алыўға келген жигит душпаныныц қасына енди жақынлағанда жас сәркарданыц изинде бөлеўли баласы менен бесигин арқаләп киятырған сәркарданыц жас ҳаялы сүрнигип кетип,
оныц қолындағы бесик суўға түсип кетипти.
Бесиктеги бала шырқыраўы менен суўда ағып кете берипти. Жас сәркарда бесиктеги баласын қутқарайын десе, өзиндеги үш баласын суўға қоя алмай, жаны көзине көрининти.
Буныц бәрин қөрип киятырған душпан жигит бир ўақытта өзин бесиктиц изинен атып, оны
услап алып жағаға шығарыпты.
Олар жағаға шыққаннан кейин жас сәркарда өш алыўға келген жигиттиц қасына келип,
көкирегин жалацашлап:
- Сениц не ушын келгеницди билемен. Мен өлимиме тайынман, - депти.
Сонда өш алыўға келген жигит:
- Мениц қәўимимниц дәстүрине бола, енди мен сени өлтире алмайман. Себеби бизлерде
душпанныц баласын қутқарыўға болмайды. Оны өлимнен қутқардыц ба, енди ол саған душпан
емес, - депти.
Сонда жас сәркарда суўдан шығып, буларға қарап турған адамлардыц арасынан шырайлы,
бир бойжеткен қызды жетеклеп келипти де, жацағы жигитке:
- Мынаў мениц қарындасым. Енди ол сеники. Бизлердеги дәстүр бойынша, қарындасыцды
берген адам менен ҳеш қашан душпан бола алмайсац, - депти.
Өш алыўға барған жигит қызды артына мингестирип, өз журтына қарай раўана болыпты.
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КӨНГИШ БЕНДЕ
(Р-1292, №183767)
Күнлерден бир күни өмири қара мийнет пенен өткен бир бенде дүньядан өтипти. Ол о дүньяға
келерин келсе де, руўхы тыным таппай, о дүньян менен бул дүньяньщ арасында зыр жуўырып
жүрген қусайды.
Сонда Жаратқан оньщ бул исине ҳайран болын:
- Неге буншама тәшўишленесен? - деп сорапты.
- Ўах, Жаратқан ийем, меницжанымды биймәҳәл алдьщ ба дедим. Үш балам үйли-жайлы болса да, еле менин жәрдемиме мүтәж еди. Менсиз жерлери егилмей, маллары бағылмай қалатуғын
болды. Мени олардьщ қасына қайтарагөр! - деп жалыныпты.
Сонда Жаратқан оны қасына шақырып:
- Мен жерде турып, саған оларды көрсетейин. Кеўлин толмаса, мейли, сени олардьщ алдына
қайтарғаным болсын, - деп оны шарайнасыньщ алдына алып келипти.
Жанағы бенде шарайнаға қараса, хошжақпас деген үлкен баласы менен ерке кишкенеси
екеўи өгизге қосты қосып, әнедей болып жер сүрип, ал ортаншы баласы тан азаннан малларын
жайлаўға айдап баратырған қусайды.
Сонда жанағы адам ҳайран болып:
- Өзим барда оларға бул ислерди ислете алмайтуғын едим ғой! - деп ҳайран болыпты.
Сонда Жаратқан оған:
- Ҳәй, надан бендем, мен сизлерди басына түскен ҳәмме нәрсеге көнетуғын етип жаратқанман,
- депти.
—.
Соннан кейин ғана аманатын ийесине тапсырған бенденин руўхы тыныш таўып, ол
Жаратқанньщ ҳүкимине бола жаннеттин төрине раўана болыиты.

ПАТША ҲӘМ НАНБАЙ
(Р-1292, №183767)
Бир нанбай басына нан салынған себетин қойып қалаға нанларын сатыўға кетип баратырса,
қаланьщ адамларға толы көшесин қақжарып сол елдин патшасы әскерлери менен киятырған
қусайды. Нанбай көпшилик қатары бир шетке шығып, патшаға тәжим етип турыпты. Сонда
ол узағырақта үстине бастан аяқ ҳасылдан кийинген. астына әреби ат минген патшаға қарап
ишинен: «Қәне енди, мына патшаньщ орнына патша болып қалсам! Не кийемен, не жеймен деп
ойламас едим. Нени қәлесем соған қолым жетип, ҳәмме ҳәмириме бойсынар еди. Бул дүньяда
әрмансыз болар едим» деп ойлапты.
Әлле нәрселерди ойлап ойға шүмип киятырған патша нанбайдынтусына келгенде, оған көзи
түсип, бул да ишинен: «Қәне, мына нанбайдын орнына әпиўайы нанбайшы болып қалсам! Ийнимдеги жүгим женилленин, тапқанымды бала-шағам менен бөлисип жеп, тыныш өмир сүрер
едим» деп әрман етипти.

ЖУПТЫ-ҲА/1АЛ
(Р-1292, №183767)

\ \
Енди ғана Хожа Ахмет Яссаўий медресесин питкерген Ҳәким ата халыққа тәлим бериўушын
Арал теқизинин қубласында жасайтуғын халықтьщ арасына жиберилипти.
Ол бираз жол жүрип, түйеси келип шөккен жерде өзине қос қурыўушын тоғайға ағаш алыўға
барыпты.
Усы аймақтьщ сол ўақыттағы ханы Буўраханньщ бажбаны оған: «Ханнан рухсатсыз неге
келдин?» деп, оны тоғайдан қуўып шығармақшы болыпты. Сонда дөгеректе өсип турған тереклер тилге кирип, Ҳәким атаньщ тәрепин алыпты.
Бул ҳәдийседен ҳайран болған бажбан ўақыяны ханға жеткерипти. Буўрахан Ҳәким атаньщ
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эпиўайы адам емсс екенлигин түсинип, оны өзине жақынласырыўды ойлапты. Ол өзиниц ержетип отырған үш қызыныц үлкенин шақырып алып:
- Қызым, сен бизиц журтымызға келген Ҳәким исмли жигиттиц жанына барып, оған баспана
қурыўға көмеклес, - депти.
Қыз Ҳәким атаньщ ылай ислеп атырған қәндегиниц бир шетинде отырын: «Әкем мени усындай пақыр адамға мүнәсип көргени неси?» деп ойланыи, Ҳәким атаға хабарласпастан кетип
қалыпты.
Хан енди оныц алдына екинши қызын жибериити. Ҳәким ата оныц екинши қызына да
жақпапты. Гезек үшинши қызға келипти. Қыз Ҳәким атаньщ үй қурып зтырған жерине келип, жигитти көрип, дәрриў-ақ әкесиниц оны бийкарға жибермегенин түсинип, дәрҳал ылай
қәндекке түсип Ҳәким атаға жәрдемлесе баслапты.
Ҳәким ата Буўраханньщ сол ақыллы қызына үйленип, оннан үш перзентли болыпты.

ДАНА АУ1ЫМ
(Р-1292, №183767)
Рәўиятларға қарағанда, баяғы заманларда Хорезмде Абу Райхан деген алым болып, оныц
билиминиц дацқы әлемге таралған скен. Алым Хорезм патшасыныц сарайында көп жыллар
хызмет қылып, оған ец жақын мәсләҳәтгөй адамлардыц бири болыпты.
Күнлерден бир күни Хорезм патшалығыныц қасдушпаны болған Султан Махмуд деген патша Хорезмди өз патшалығына бағындырыў ушын көп ләшерлери менсн Хорезмге бастырып
кирипти. Султаи Махмудтыц ләшкерлери гүлленген Хорезмниц қала, аўылларын от ишиндс
қалдырып, халқын қул етип айдап алып кетипти. Хорезм патшасы елин қорғайман деп өзи де
саўаш майданында қаза таўыпты.
Хорезмлилер жецилгеннен кейин, Султан Махмуд сарайдағы алымларды өзи менен бирге
Газна деген қалаға алып кетипти. Олардыц арасында баяғы Абу Райхан деген алым да бар екен.
Алым өзиниц бир ўақытлары баслаған илимин ақырына жеткериў ушын иләжсыздан Султан
Махмудтыц сарайында жүрип оған хызмет етиўге мәжбүр болыпты. Султанныц сарайындағы
ғазналы алымлар Абу Райханныц өз ҳүкимдарыныц алдында абройыныц артыўынан қорқып, мудамы оны патшасына жаманлап жүреди екен.
Бир күни олар Абу Райханныц Султан Махмудтыц алдында абройын төгиў ушын оған:
- Уллы ҳүкимдар, сиз Хорезмнен алып келген Абу Райхан деген алым өзин дүньяныц ец илимли алымыман деп есаплайды екен. Соны бир сынап көриц, - депти.
Султан Махмуд дәрриў алымды алдына шақырып алып:
- Сен өзицди алымлардыц алымыман деп есаплайды екенсец. Қәне, усы гәпиц дурыс болса,
айт, мен ҳәзир отырған сарайымныц қайсы есигинен сыртқа шығып кетемен? - депти.
Сонда алым Султан Махмудқа:
- Уллы ҳүкимдар, илим бул шексиз умман. Оныц шеги жоқ. Дүньяда ҳешбир алым оныц шегине жеттим деп айта алмайды, Буган мениц де ҳәддим сыймайды. Биргқ, мени алдыцызға
шақырған екенсиз, сиз айтқан тапсырманы орынлаўға рухсат етиц! - депти де, қолына өзи
ойлап тапқан өлшегиш қуралы менен сарай ишин қайта-қайта өлшеп шығып, кейин исиниц
нәтийжесин қағазға жазып тахттыц алдына қойыиты.
Сол ўақытта Султан хызметкерлерин шақырып, өзи отырған тахттыц арқасынан есик аштырып, өзи сол есиктен сыртқа шығыпты ҳәм қайтып келип баяғы қағазды алып оқыпты да,
ҳайран қалыпты. Себеби. қағазда Султанныц шығып кетиўди ойлаған жеритахттыц арқасында
екенлиги анық көрсетилген екен. Сонда Султан оған:
- Сен шынында да алымлардыц алымы екенсец. Буны өзиц әмелде көрсеттиц. Бүгиннен баслан «Алымлардыц алымы» деген ат сеники, - депти.
Солай етип, уллы алымныц абыройын төгемен дегенлер өзлериниц барлы-жоқлы абройынан да айрылып, өз ҳүкимдарыныц алдында масқара болыпты.
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ҲӘМЕУ1ГЕ МҮНӘСИП ЛДАМ
(Р-1292, №183767)
Рәўиятларга қараганда, баягы заманларда көп жыллар өз патшалығын әдил басқарып, елин
гү7!ленткен бир патша жасаған екен. Лрадан жыллар өтип. жақағы патша қартайып, тахтын баласына тапсырып болып, өзи дүньядан өтипти.
Жас патша әкесиниқ буған мәсләҳәтгөй етип қалдырып кеткен кексе ўәзири менен қәмме
исти ойласып ислеп, патшалықты басқара берипти. Халық ҳеш нәрседен мүтәжлик көрмей парахат турмыс кешире берипти.
Арадан бир неше жыллар өтип, баягы кексе ўәзир де жүдә қартайып. ол жас патшадан, қалған
өмирин мәмлекет ислеринен жырақта тыныш өткериўге рухсат етиўин сорапгы. Патша ўәзирге
қатты сүйенип қалса да, басқа илажы болмай, оныц өтинишин орынлаўға мәжбүр болыпты.
Кексе ўәзирдиц өз ўазыйпасынан кетип баратырғанын билген сарай гмелдарларынық еки
ийнине от түсип, ҳәр қайсысы буннан өз мәпи ушын иайдаланыўдыц ҳәрекетине түсипти. Олар
екиге бөлинип, ҳәр тәреп бос қалған ўәзирлик лаўазымына өз адамын усыныпты. Патшалықты
басқарыўға еле тәжрийбеси кемлеў жас патша ойланып-ойланып, ақыры, баяғы кексе ўәзирден
мәсләҳәт сораўды уйғарыпты. Ол қасына өзине садықбир-еки хызметкерин ертип баягы ўәзирдиц үйине келипти. Ўазир патшаныц гәпин еситип болып, хызметкерине еки адамга боларлық
ески кийим келтириўди буйырыпты. Хызметкер шығып кетип, бираздан кейин ўәзирдиқ алдына дәрўишлер кийетугын бас-аяқ кийимлерди әкелип қойыпты. Кейин патшага қарап кийимлерге ишара қылып:
- Балам, мына кийимлерди кий, -депти де, өзи де бир бөлек кийимлерди алып, қоцсы бөлмеге
кирип кетипти.
Патша ҳеш нәрсени түсинбей бираз турыпты да, соц үндемей дәрўиш кийимин кийип алып,
ўәзирди күтип отырыпты. Бирўақытта ўәзир де дәрўиш кийиминде патшаныц алдынакелип:
- Жүр кеттик, балам. Қалғанын кейин түсинип аласақ, - депти.
Патшаньщ хызметкерлери оларды атларға миндирип ўәзирдиқ айтқан жерине алып келипти. Олар сарайдай етип салынған бир бай ҳәўлиге жақынласқанда, ўәзир хызметкерлерге буларды ҳәўлиден узағырақ жерде күтии турыўды буйырыпты да, өзи патшаны ертип жақағы
ҳәўлиниц дәрўазасыньщ есигин қағыпты. Бираз ўақыт өткеннен кейин дәрўазаньщ есигин сол
үйдиқ бир хызметкери ашыпты.
- Бизлер бир ел гезген дэрўишлер едик. Хожайыньщыз рухсат етсе, үйицизге қудайы қонақ
болайық деп едик, - депти ўәзир хызметкерге.
- Бизиц хожайын дийўана менен саяқларды өз үйинде ҳешқашан қондырмаған. Өзлерицизге
басқа жер табыц, - депти.
Патша ўәзирдиц бул исине бурынгыдан да бетер ҳайран қалса да, үндемей оныц изинеере берипти. Олар атларына минип және жолға раўана болыпты. Бир күнлик жо/. жүрип. тац атқаннан
кейин олар және бир шэҳэрге жетип келипти. Жолаўшылар бағ-бақшалы бир үйдиц тусына келгендеўәзир және хызметкерлерге арманырақбарып турыўды буйырып, өзи патшаны изине ертип, үйдиц қапысын қағыпты. Бул есикти де сол үйдиц хызметкери ашыпты.
Сонда ўәзир бул хызметкерге де баягы гәпти тәкирарлап:
- Бизлер бир ел гезген дәрўишлер едик. Хожайыныцыз рухсат етсе, үйицизге қудайы қонақ
болайық деп едик, - депти.
Сонда хызметкер:
- Келиц! Ишкерилец,- деп,олардыҳәўлигебаслап барып, қойыўсаялы бағдагы орынғаапарып
отыргызып, хожайыныныц бир жумыслар менен жүргенинин, ҳәдемей келип қалатуғынлығын
айтыпты. Бираздан кейин хызметкер олардыц алдына бир табақжақсы писирилген ас, бир гүзе
суўсын әкелип қойыпты. Олар алдына қойылган аўқатты енди жеп болғанда:
- Кеширесиз, мийманлар, сизлерди күттирип қойдым, -деи үйдиц хожейини де келип,
олардыц қасынан орын алыпты. Олар үйдиц ийеси менен тацға дейин сәўбет қурып, азанда патша менен ўәзир оныц менен хошласып, сарайға қарай жол алынты. Жолда ўәзир патшаға:
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- Балам, сениц әкен уллы инсан еди. Ол маған көп жақсылық етти. Оныц маған еткен
жақсылығынабола.мендеоньщперзентинетекжақсылықты раўа көремен.Кешегибизлерүйине
кире алмаған адам менен алдымызға ас қойдырған еки адам - сарайдағы әмелдарлар мениц орныма ўәзирликке мүнәсип көрген адамлар еди. Олардьщ бирин ўәзирликкеусынған әмелдарлар
тек өзиниқ қара басыньщ мәпин ойлайтуғынлар болса, екинши топары патшалықтьщ келешегин ойлаған, саған садық адамлар. Олардын арасындағы парқты өз көзиқ менен көргенлигин
ушын саған буннан жуўмақ шығарыў қыйын болмайды, - депти.
Патша кексе ўәзирдин бул исине қатты кеўли толып, оған өмиринше миннетдар болыпты.

ҚУЛҚЫННЫЦҚУЛЫ
(Р-1292, №183767)
Бир жарлынын баласы өзине тоқ шанарақтьщ баласы менен бирге мектепке барады екен.
Тоқ шанарақтьщ баласы түсликте бийдай нан менен набат салынган шай ишсе, ал жарлынын
баласы түйенин көзиндей қатты зағараны суўға басып жеп отырады екен. Бир күни набат пенен шай ишип отырған бала қасындағы басқа балалардьщ алдында мақтанғысы келип, қатты
загараны ғайзап, буған суқланып қарап отырған жарлы балаға:
- Егер ийт болып үрип берсен. бийдай нан менен набат беремен, - депти.
Ақнан менен набатты қатты жегиси келген бала нәпсин тыя алмай, «Яқшы» дегенин билмей
қалыпты. Ол ҳәммениц алдында ийт болыи үрип, байдьщ баласынан бир бөлек бийдай нан менен набатты алып жепти.
Сонда бул ҳэдийсенин үстине келип қалған молла басын шайқап шәкиртлерине:
- Көрдицлер ме, шәкиртлерим! Мына бала өз нәпсине устем болып, бир бөлек қатты зағараға
қанаат еткенде, биреўдин ийти болып үрмес еди. -депти.

с/? - 1

ДОСЛЫ ҚТЬЩ ҚӘДИРИ
(Р-1292, №183767)'

Бир данышпан улама қасына шәкиртлерин ертип кетип баратырса, олардьщ алдынан сол
уламаньщ жаслығында оған көп жаманлық еткен бир кексе адам шығып қалыпты. Дәстүр бойынша ҳәмме оньщ менен сәлемлесипти. Ҳәмме қатарлы улама да оньщ менен сәлемлесип, ҳал
жағдай сорапты. Сонда уламаньщ қасында киятырғанлардан бири тан қалып:
- Ҳәзирет, ол сизге өмир бойы душпаН болып еткен адам ғой, неге оньщ менен жыллы
сорастьщыз? - депти.
Сонда улама оған:
----------- ------------------------- Егер менин сондай душпаным болмағанда, мен дослықтьщ қәдирин билмеген болар едим,
- депти.

КЕЛ1
(Р-1292, №183767)
Баяғы жаўгершилик заманлардьщ биринде бир урыўдьщ жас сэрдары изинен қуўған жаўдан
қашып, бала-шағасын изине ертип, дәрьяньщ арғы жағасына втип қутылыў ушын жағаға келипти. Келсе, жағада тек бир ғана қайықтурған қусайды. Қайықшы булардьщ жағдайын дәрриў
түсинип, сәрдардьщ жақынларын жылдам қайыққа отырғыза баслапты. Қайық сәрдардьщ жақынлары менен лыққа толып, онда тек бир адамды ғана еплеп жайғастыратуғын орын қалыпты.
Соньщарасында буларды қуўып киятырған жаўдьщ да қарасы көринипти.Сонда қайықшы:
- Егер қайыққа ҳәмменизди мингизсем, бул жерден арғы жағаға жүзип өте алмаймыз, қайық
салмағьщызды көтере алмай, суўға ғарқ болады. - депти.
Буны еситкен сардардьщ ҳаялы:
- Сәрдарым, маған рухсат ет! Жағада мен қалайын. Сен ҳәм балаларым ушын шыбындай жанымнан кешсем не болыпты, - депти.
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Келининиц гәпин еситкен сардардьщ кексе анасы қайықтан түсип, баласыньщ қасына келип:
- Балаи, буған қасла ыразы болма! Ҳаялыц - сениц ар-намысыц қәм келешегиц. Мен
мыц айтқан менен, бәрибир, өтмишицмен. Буныц үстине, ҳәр қандай душианныц да анадан
туўылғанын умытпа, балам, - депти.
Анасыныц бул гәпине жас сәрдар көнбей, оныц орнына өзи қалмақшы болып, оны қанша
үгитлесе де, анасы өз сөзинде қатты турып алыпты. Жас сәрдар көп санлы жаўға бир өзи қарсы
турған менен бала-шағасын олардан сақлап қала алмайтуғынлығын билин, анасын жағада
қалдырып. қайыққа минип жағаны тәрк етиўге мәжбүр болыпты.
Балаларыныц жаўдан аман-есен қутылғанына қуўанған кексе ҳаял тәғдирдиц ҳүкимине
қайыл болып, жагада қала берипти. Соныц арасында қайық дәрьяныц ортасына жеткенде,
душпанын қолдан шыгарғанына қатты ашыўы келген жаў да жағагаға жетип келипти. Душпан
сәрдары жағада жалғыз қалған ҳаялды көрип, ҳайран болып:
- Сен кимсец? - деп сорапты.
Сонда ҳаял оған:
- Мен ана қайықта кеткенлердиц анасыман. Қайыққа ҳәммемиз минсек, ол суўға ғарқ болып,
бәримиз өлетуғын болдық. Олар тири қалыўы ушын жанымды қурбанлыққа тигип турғаным,
балам, - депти.
Өмиринде «балам» деген сөзди еситип көрмеген душпан сәркардасы дәрьяға тигилип узақ
ойланып қалыпты да, соц қасындағыларға:
- Мен қалай болмасын мына ҳаялды дәрьяныц арғы тәрепине өткерип саламан. Сизлерге
бүгиннен баслап сәркарда емеспен. Қәлеген жағыцызға кетиўицизге бола;ды, - депти де, изине
ергенлерди тарқатып жиберип, өзи жацағы ананыц қасында қалыпты.
НАДАН ДОС
(Р-1292, №183767}
Рәўиятларға қарағанда, қарақалпаққа аты белгили Айдос бийдиц бир күни аяғына жара
шығып, жүре алмай жатып қалыпты. Сонда өзин бийдиц ец жақын достыман деп есаплайтуғын
бир адам оныц кеўлин сораўушын үйине барыпты. Ол бийдицтөсек тартып жатырғанын көрип:
- Ўах, достым, сен бүйтип жатырғанда мениц еки аяқта жүриўге ҳаққым жоқ, - депти де,
қанжарын қынабынан шыгарып, санына шанышыпты.
Арадан бираз ўақыт өткеннен кейин. Айдос бийдиц аяғындағы жара питип, бий жүрип кетипти. Ал баяғы адамныц аяғындағы жарасы асқынып, ол ақыры шолақ болып қалыпты. Айдос
бий жацағы адамныц кеўлин сорап бир мәртебе де оныц үйине бармапты. Ол буныц себебин
сорағанларға:
- Надан адам ҳеш қашан садық дос бола алмайды, - деп жуўап берген екен.
ШҮКИРЛИК
(Р-1292, №183767)
Баяғы заманлардыц биринде мал-дәўлети мол, турмысы тыныш бир бай жасаған екен. Оныц
уш қыз перзенти болып, бирақулы болмапты. Байдыц жалғыз әрманы уллы болыў екен. Ол ул
перзент көриў ушын қолынан келген барлық шараларды көрипти. Узақ, жақын жерде әўлийе
қоймай қатнап, небир данышнан тәўиплердиц, уламалардыц алдынан өтипти. Халыққа садақа
тарқатыпты. Бирақоныц дады Аллаға жетип бара қоймапты.
Арадан жыллар өтип, бай бир күни көп еллерди аралаған бир дәрўиштен олар жасап атырған
жерден үш айлық жерде бир әўлийениц бар екенин ҳәм оныц кәраматы менен ҳәр қандай тилек әмелге асатуғынын айтыпты. Бай дәрўиштиц гәпин еситип, бир-еки түйеге ҳасыл затлардан
тийеп, қасына хызметкерлерин алып, дәрўиш айтқан эўлийени излеп жолға шығыпты.
Арадан анық үш ай өткеннен кейин олар небир машақатлар шегип, гөзлеген мәнзилге жетип
келипти. Бай дәрўиш айтқан әўлийени аралап кетип баратырса, бир адам ески мақбараныц алдында дизерлеп отырып:
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- Я, ҳәзирет! Сеннен мәдет сорап, дәргайьща бас урайын деп узақ жол басып келдим. Маған
ул болса да, қыз болса да, ҳеш болмаса бир перзент берип кәраматьщды көрсет, - деп сыйынып
отырған қусайды.
Оньщ дадын еситкен бай: «Мына бийшара қудайдан ул болса да, қыз болса да. ҳеш болмаса
бир перзент тилеп отыр. Мен болсам бири биринен зыяда үш қызым бола тура, ҳәсилик етип,
оннан ул сорайжақпан» деп ойлаиты да, ҳәсилиги ушын жаратқаннан кеширим сорап, тәўбеге
келип изине қайтыпты.
ҚАЙТАР ДҮНЬЯ
(Р-1292, №183767)
Рәўиятларда сөз етилиўине қарағанда, бир жас келиншек дүньядан өткен әкесин зыяратлаў
ушын әўлийенин басына барған қусайды. Келиншек әкесин зыяратлап болыи, үйине қайтып
киятырса, бир қәбирдиц басында жасы жары ортага барған бир ҳаял даўысыньщ барынша
бақырып, зар еқиреп жылап отырған қусайды.
Жас келиншекжанағы ҳаялға реҳими келип, оны бул аўхдлда таслап кете алмай, қасына барып
турыпты. Ҳаял қумардан шыққанша жылап-сықлап болғаннан кейин ол оньщ қасына келип:
- Апа, бендешилик. бул ис ҳәмменин басында бар. Өзинизди бүйтип алдырмақ! - депти.
Сонда жанағы ҳаял әсте орнынан турып алдындағы қәбирге қарап:
- Енежан, мен кеттим, келеси пийшемби алдьщызға және келемен, - деп қәбирден
узақласыпты.
Буны көрген жас келиншек жүдә ҳайран болып ҳаялға:
- Усы ўақытқа шекем енесин буншелли қәдирлеген нашарды көрген жоқедим, - депти.
Сонда жанағы ҳаял аўыр гүрсинип:
- Оны ҳәзиргидей қәдирлегенимде, қәбиринин басында буншелли аҳ урып отырмаған болар едим. Енем бийшара менин мийримсизлигим себепли, бир күн аяқсозып отыра алмай, бул
дүньяны ерте тәрк етти. Менин оған берген азапларымды еситсен. бетиме түпиресен. Оған берген азапларымды енди мен өз келинимнен көрип атырман. «Қайтар дүнья» дегени ҳақ нәрсе
екен, сиқлим, - депти.
Ҳаялдьщ айтқан гәпи жас келиншекке мәқгиге сабақ болып, ол енесин анасындай қәдирлеўди
үйренипти.
КЕЎИЛ СОҚЫРЛЫГЫ
(Р-1292, №183767)
Бир сапары бир кәрўан узақ сапарға шығыўға таярланып атырса, кәрўанбасыньщ алдына
бир адам келип, оннан усы қалаға мийман болып келген адамды да өзлери менен бирге алыи
кетиўди өтиниш етипти. Кэрўанбасы оны алып кетиўге ыразы болыпты. Жанағы адам көп узамай кәрўанбасыньщ алдына бир соқыр адамды әкелип таслап кетипти.
Оныц соқыр екенин көрген кәрўанбасы рейими келин. оны ен жақсы түйеге миндирипти. Кәрўан бираз жол жүргеннен кейин бир қолайлы жерге жайғасып аўқатланыўга отырып,
кэрўанбасы жақағы адамды қасына ертип әкелип, ортаға барын қойып оны аўқатланыўға мирәт
етипти. Ол бир туўрам гөштин ен жақсы, жумсақжерин соқырдьщ алдына қойып:
- Мына гөштен жеп тойып альщ, - денти.
Сонда жанағы соқыр өзинше: «Бул ғой менин соқыр екенимнен пайдаланып, мени бир шуқым
гөш пенен алдайжақ. Өзи қудай билсин, қандай тансықтағамларды жеп отырғанын» деп ойлапты.
Кәрўанбасы мәнзилге жеткенге шекем соқырды аяп, оны еки мезгил өзиндеги бар азықтьщ
енжақсысы менен бағып барыпты.
Соқыр үйине барғаннан кейин дус болған адамлардьщ бәрине өзиниц бир «жаман»
кәрўанбасыға дус болып, онын буған аўқаттьщ жаманын берип келгенин айта берипти. Сонда
кәрўанбасыны жақсы билген адамлар: «Көздин соқырлығы кеўилдин соқырлығы алдында ҳеш
нәрсе емес екен» деп ҳайран қалысқан екен.
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ҚҮКИМ
(Р-1292, 183767)
Рәўиятларда ҳикая етиўдерине қарағанда, модла, бажбан ҳәм қарақшы бир күнде аманатын
тапсырып, Тэқриниц алдында турған қусайды.
Тәқри периштелерине бажбан менен қарақшыны бейишке ал, молланы дозаққа жибериўге
ҳүким етипти. Сонда тәцриниц ҳүкимине наразы болған молла:
- Әй, жаратқан ийем, мен саған бир өмир хызмет еттим. Мына қарақшы бир өмир адамларды
сорлатып келди. Бажбан пүткил өмирин бир таўдьщ басындағы тоғайда өткерип, мешитке бир
мәртебе де қэдем баспады. Олар меннен абзал болды м а ? - депти.
Сонда Тәнри оған:
- Әй, нақабыл бендем! Бажбан бир өмир таўда өмирин өткерип, мешитке бир мәртебе қәдем
қоймаса да, мениц жаратқан бенделеримнин мүшкилин ацсат етиў ушын өмирин отын тасыў
менен өткерди. Шапқан отынларыныц орнына дарақ скти. Ал қарақшы мениц жердеги қолым
еди. Мен онын менен шайтанныц мәкрине ерип, байлыққа өш болып, инсаныйлықты умытқан
бенделеримди жазаладым.
Саған жүклеген ўазыйпам ҳәмме бенделеримдикине қарағанда ец жуўапкерлиси еди. Сен
мениц ҳүкимим бойынша инсанларға илим үлесиўиц керек еди. Оныц орнына сен олардан
мәжбүрлеп ҳәм алдап садақа жыйнадыц. Бала шағацды сол ҳарам садақа менен бақтыц. Маған
сениц қәлбицде ҳеш қашан орын болмаған. Соныц ушын сениц орныц тек дозақта, - депти.
ӘРМАН71Ы ДҮНЬЯ
(Р-1292, №183767)
Бир күни бир жасжигитақотаўынан шығып, әтирапты тамашалап турса, көзушында үйиниц
алдындағы жолда қәдди қәўмети келисип қалған бир жас нашар кетип баратырған қусайды.
Көкирегине енди самал енген жигит, қыз бенен тиллесип қалайын деп, оныц изинен тура умтылыпты. Жигит пәтленип қанша жуўырса да, қыз да араны ашып жеткермей кете берипти. Қыздыц
тақымына түскен еки бурым қара шашы, сәрўи талдай қэўмети жигитти лал етип, кеўлин ышқы
оты бэнт етип, енди ол қалай болмасын қызға жетии алыўдыц ҳәрекетин етип, бар күши менен
жуўырыпты. Бирақ қыз да буныц менен өшегискендей, артына қайрылып қарамай, кете берипти. Бийшара жиги г томарға қағылып неше мәртебе жығылса да. алға қарай қыздыц кейнинен
жуўыра берипти.
Арадан қанша ўақыт өткени белгисиз, ҳалдан тайыи, үсти басы дал-дал болған жигит ақыры
кыздыц изинен жетип барып, оныц қолынан услап:
- Ҳәй, заманлас, тоқта! - депти.
Қыз тоқтан, артына қайрылып жигитке қарапты. Жигит қараса, оныц алдында тиси сойлақ,
бети қотыр, мурны орақтай иймейген нашартурған қусайды. Барлықәрманлары пушқа шыққан
жигит жерге отырып алып: «Ўах, әрманлы дүнья-ай» деп окирип-өкирип жылаған қусайды.
ҚАРУН
Диний рәўиятларға көре, Қарун Муўса Пайғамбардыц атасы менен туўысқан адамныц улы болып, жүдэ көп байлыққа ийе екен. Лекин ол оғада қызғаншақ ҳәм сықмар болыпты. Қәўим басшылары оған қәўимлеслерине көмек бериў туўралы қанша нәсийҳат етсе де, ол қулақ аспапты.
Муўса пайғамбар оннан зәкат бериўди талан етиити. Бирақ Қарун мойын таўлап, зәкат бермейди. керисинше ол Муўсаға дөҳмет етип, оны зина еткенликте айыплапты, лекин оныц дөҳмети
тезде паш болыпты ҳәм Муўса оны нәлетлеп, терис пәтия берипти. Нәтийжеде жер жарылып,
Қарунды пүткил байлығы менен жутыпты ҳәм о дүньяда Қарун менен оныц яранлары дозақ
отында жандырылған, деп айтысады рәўийлер.
18- Клрладлплц фалыишры
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ҚАН МЕНЕН КИРГЕН ӘДЕТ
(Р-1292, №183767)
Баяғы заманларда бир патшалықта адамларды бай-жарлысына қарамай, күши жетсе басып
алып. күши жетпесе урлап алатугын, нағыз гәззап бир қарақшы, уры болған екен. Халық оньщ
берген азапларына сабыр кесеси толып, ақыры патшаға арыз етипти. Патшаньщ пашшаплары
жақағы урыны услаў ушын күни-түни оны анлып. өлдим азарда көп қыйыншылықлар мснен
зорға қолға түсирипти.
Патша оны халыққа берген азаплары ушын өлим жазасына буиырыпты. Қаланын ораилық
майданына дар қурылып, уры ҳәм оньщ шериклери дар алдына алып келинипти. Урыньщ дарға
асылғанын өз көзи менен көриў ушын патша да майданға келипти.
Дәслеи урыньщ өзи. кейин оньщ шериклери бирим-бирим дарға асылыпты. Гезек урыныи
бары жоғы тоғыз-он жаслардағы баласына келипти.
Сонда ҳәмме ўақыт елин әдил басқарып келген патшаньщ жас балаға реҳими келип
пашшанларға:
- Баланы дарға аспан! - деп буйрық берипти.
Сонда патшанын кексе ўәзири оған:
- Тақсыр! Халықта «қан менен кирген әдет, жан менен шығады» деген гәи бар. Бала тири
қалса, әкесине усап қарақшы, уры болмаслығына ҳешким кепил бола алмайды, - денI и.
Бирақ патша өз сөзинен қайтпай, баланы сарайға өзи менен бирге алып кетипти. Ол сарайға
келгеннен кейин қаладағы ен жақсы устазларды сарайға шақырып алып, оларға балаға тәлимтәрбия бериўди тапсырыпты.
Арадан жыллар өтип, баяғы урыньщ баласы көрген адам ҳәўес еткендеи, билимли, ақыллы
жигит болып камалға келипти. Патша да ўәзирге ҳәр қандай баланьщ камалға келиўинде тәрбиянын орны уллы екенин дәллилегенин айтыўды да умытпапты.
Арадан және бираз ўақыт өткеннен кейин, бир күни патша баяғы ўәзири менсн сәубетлесип
отырса, хызметкер олардьщ алдына келип, патшаньщ ғәзийнеханасындағы барлық алтынлардьщ урланғанлығын хабар етипти. Патшаньщ төбе шашы тик болып, дәрҳал алтынларДы ким урлағанын табыўды буйырыпты. Көп ўақыт өтпей, алтынларды баяғы дарға асылған
урыньщ сарайда тәлим-тэрбия алған баласынын урлағаны мәлим болыпты. Патшаньщ адамлары жигит ҳэм урланған алтынларды ҳеш жерден таба алмапты. Сонда ол дана ўәзиринин ҳақ
екенин мойынлапты.
Ж ЕРДЕ ҚАЛМАЙТУҒЫН Ж АҚСЫ ЛЫ Қ
(Р-1292,183767)
Рәўиятларда сөз етиўлерге қарағанда, бир патшалықтьщ абройлы ўәзирлериниц бири узақ
сапардан қайтыпты. Кексе ўәзирдин жолы ушы-қыйыры жоқ шөлистанлық екен. Ол адамлары менен сол шөлдин ортасына келгенде олардьщ көзине жолдан узағырақта қумлардын арасында бир нәрсенин қараўытып жатырған сүлдери көринипти. Ўэзир дәрриў атын сол тәрепке
бурып барып қараса, жацағы қараўытқан нәрсе жас жигиттин денеси екен. Уэзир агган түсип.
жигиттин басын сүйеп, дем алысын тексерип көрипти. Жигит ес-түссиз жатырған оолса да, еле
тири екен. Ўәзир дәрриў қасында алып киятырған суўынан жигиттин аўзына тамызыпты да,
оньщтири қалыўынан үмитленип, қасындағыларға сол жерге шатыр қурып, жигит өзине келгенше усы жерде қалатуғынлығын айтыпты.
Еки-үш күннен кейин жигит өзине келип көзин ашыиты. Уәзир оньщ қарнын тоидырыпты да.
бирақ жигиттин бул жағдайға қалай түскенлиги ҳаққында ҳеш нәрсе сорамапты. Жигит озине
бираз келип, күш жыйнағаннан кейин, олар және жолға түсипти. Жолаўшылар еки ҳәптедеи жол
жүргеннен кейин узақтан бир елатлықтьщ қарасы көринипти. Сонда жигит ўэзирге:
- Сизин ислеген жақсылығьщызды ҳеш қашан умытпайман. Егер оны қаитара алмасам, маған
ислеген жақсылығьщыз Алладан қайтсын, - депти де. ўәзир ҳәм онын қасындағылар менен
жыллы хошласып, жанағы елатқа қарай жол тартыпты.
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Ўәзир ўатанына аман-есен қайтып келипти. Арадан жыллар өтипти. Бир күнлери ўәзирдин
патшалыгына қоқсы елдиц патшасыньщурысжәриялағанлығы ҳаққындағы хабар келипти. Көп
ўақыт өтпей патшалыққа қоқсы елдиц ләшкерлери басгырып кирипти. Олар елди қыргынға
ушыратып, көп адамларды өлтирип, тири қалғанларды қул етип сатыў ушын алыи кетипти. Олардьщ арасында баяғы ўэзир қәм оныц бала-шағасы да бар қусайды. Душпан әскерлери
тутқынларды өзлеринин журтына әкелгеннен кейин өз патшасына тутқынлардьщ арасында
басып алған елинин ўәзиринин дс бар екенин айтынты.
Патша әскерлерине сол ўәзирди алдына алып келиўди буйырыпты. Ўәзир патшаньщ алдына
әкелинипти. Патша ўәзирге бир майдан тан қалып қарап турыпты да, сон тахтынан түсип, оньщ
алдына келип:
- Мени кеширин, кениейил адам, мен сизин жақсылығьщызды қайтарыўдьщ орнына сизге
зыян жеткериппен, - депти.
Сонда ғана ўәзир алдында турған патшанын баяғы шөлде өзи қутқарған жигит екенин таныпты. Олар қайтадан қушақласып көрисип, тағы ушырасқанына қуўанып қалыпты. Патша
ўәзирден қайта-қайта кеширим сорап, оньщ патшалығына жеткерген зыянын артыгы менен
төлеп.барлықтутқынларды да азат етии.енди ҳеш қашан оныц елинедушпан сыпатында қэдем
қоймаўға ўәде берип. ўәзирди өз ўатанына шығарып салыпты.
АЛЫ М ҲӘМ ҚАРАҚШЫ
(Р-1292, №183767)
Бир заманларда еки патшалық арасында қырғын урыс болып, урыста жецген патшаньщ
әскерлери әпиўайы пухаралар менен бирге сол елдиц белгили алымларын да тутқын етип өз
журтына алыи кетинти. Олар елге тутқынларды алып барғаннан кейин пухараны қул етип сатып.ал алымларды өз патшасынахызмет еттириўушын сарайға патшаньщалдына алып барыпты. Алымлардьщ көпшилиги жанларын аман қалыўушын патшаға хызмет етиўге қайыл болыпты. Ыразы болмағанлар өлимге ҳүким етилипти.
Өлимге буйырылғанлардьщ арасында илим дүньясында теци тайы жоқ бир алым болып, патша оны қалай болмасын өзине хызмет еттириў ушын алым ыразы болмағанша, оны зинданда
услал турыўды ойлапты. Алым патшаньщ буйрығы менен зинданға тасланыпты.
Арадан бираз ўақыт өткеннен кейин иатшаньщ адамлары алымнан оныц патшаға хызмет
етиўге қайылшылығын сорапты. Алым ыразы болмапты. Сонда ҳийлекер патша ойлап-ойлап,
әскерлерине жақында патшалықтан усланған бир қарақшы геллекесерди алымныц қасына
зинданга таслаўды буйырыпты. Ол «алым қарақшыныц қысымына шыдамай, буған хызмет
етиўге мәжбүр болады» деп ойлапты. Қарақшы да алымныц қасына зинданға тасланыпты.
Зинданға енди келип түскен қарақшы шаш-сақалы өсип, әбигер болған алымды көрип:
- Сен кимсец? - деп сорапты.
Алым оған өз исмин айтыпты. Алымныц исмин еситкен қарақшы ҳайран қалып:
- Сиздей уллы адам менен көрисиў мендей қарақшы ушын үлкен мәртебе, - депги.
Сонда алым оған:
- Ҳешким анадан қарақшы болып туўылмайды. Қәлесец, бул жаман аттан қутылып, атыц жети ықлымға белгили алым болыўыц мүмкин, - депти.
- Буныц ушын не ислеўим керек? - депти қарақшы.
- Мен усы жерде жатып ашқан жацалықларым өзим менен кететуғын болды-аў деп жатыр
едим. Сол илимди саған берейин, сен оны мениц елиме апар, - депти.
Солай етип, алым зинданда жатып өзиниц билген илимин, ашқан жацалықларын қарақшыға
үйрете баслапты. Сол аралықта патшаныц адамлары алымды нешше мәртебе патшаныц алдына апарса да, алым патшага хызмет етиўден бас тартыпты. Ашыўы келген патша ол ыразы
болмағанша зинданда қалдырыўды буйырыпты.
Алым зинданға қайтып келип, жэне қарақшыға сабақ бериўин даўам етипти.
Арадан жыллар өтипти. Алым зинданда жатып дүньядан өтипти. Қарақшы енди зинданwww.ziyouz.com kutubxonasi
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нан шыгыў пайты келгенин билип, зиндан қараўылына көп байлық ўәде етип, ол арқалы шериклерине буны зинданнан азат етиў ҳаққында астыртын хабар жиберипти. Бир күни түнде
қарақшыныц шериклери зинданга жасырын кирип, қарақшыны өзлери менен бирге алып кетипти.
Зинданнан азатлыққа шыққан қарақшы дәрўиш кийимин кийип, көп мәнзиллер асып, баягы
алымньщ патшалыгына келипти де, туўры сарайга, патшаньщ алдына барыпты. Ол патшаға
тәжим етип:
- Тақсыр, мен сизиц буннан көп жыллар бурын душпанга тутқын түскен алымьщыздьщ
шәкирти едим. Оньщ маған берген илими аманат еди. Мен оған өлими алдында сол аманатты
сизлерге жеткериўди ўәде еттим, - депти.
Алымньщатынеситкенпатшақаггы қуўанып.оньщшәкиртинеүлкен иззет-ҳүрметкөрсетипти.
Арадан көп ўақыт өтпей патша оныц қасына илимли адамларды қосып, оган барлық шараятларды
жаратып берипти. Баягы қарақшы жыллар өтип, аты жети ықлымга таралган алым болып жетилисипти.
ҚАРЫЗ
(Р-1292, №183767)
Рәўийлердин әцгиме етиўлерине қарағанда, баягы заманлардьщ биринде мал-дәўлетли.
ақыр-ақыбетли бир адам жасаган екен.
Бир күни тацда, ҳәмме уйқыда жатырған ўақытта оныц отаўыньщ есиги қагылыпты. Ол орныиан турып барып есигин ашса. есиктиц алдында үсти-басы әбигер. өзн де ҳалдан тайған бир
адам турған қусайды.
- Келик, ишкерилец, - деп, үйдиқ ийеси оны отаўға киргизипти.
Келген адам үйдиц ийеси берген суўсынды ншип қанып алып:
- Мен сизиц елицизге саўда ислейин деп киятырган бир саўдагер едим. Жолда кәрўанымды
қарақшылар тонап, ҳеш нәрсесиз қалдым. Басымдагы бар байлыгым қарақшыларда кетти. Өзим
зорға аман қутылдым. Маган елиме жетип алыўга жәрдем етин. - депти.
Бай жацағы адамды үйинде үш-төрт күн мийман еткеннен кейин, мийман бесинши күни байдан жолға шығыўға рухсат сорапты.
Бай хызмегкерлерине бир нар түйени әкелиўди буйырыпты да, өзи екинши бир отаўға кирип, көп узамай бир кишкене қалта көтерип шыгып:
- Мийман, мына қалтада мыц тилла бар, нар түйе де сизики, жол азыгыцызды да таярлатып
қойыппан, - депти.
- Жасуллы, сиз маган бергенлерициздиц бәрин қарыз деп билиц. Күни келгенде бәрин
қайтараман, -депти.
Сонда бай оған:
- Мийман, бир бендениц басына ис түскенде оған жәрдем бермек, саўап болады. Мениц сизге
бергенлерим қарыз емес, - депти.
Олар бир-бири менен агалы инили болып хошласып, жолаўшы өз ўатанына қарай жолга түсипти.
Арадан жыллар өтип, байдыц басына үлкен саўда түсипти. Сол жылы қырда қатты қургақшылық болып, байдыц есап-сансыз малы от-жемсиз қалыиты. Оныц үстине, маллардыц арасында кеселлик тарап, еки-үш күнниц ишинде бай бар малынан айрылыпты. Елде де ашаршылық
ҳәм қымбатшылық басланыпты. Бай қолындагы бар жыйганын аш қалғанларға берип, өзи де
бала-шағасы менен бир таиса, бир таппай отыратуғын жағдайга жетипти.
Бир күни байдыц ҳаялы үйинде қалған соцгы бир қысым бийдайды келиге түйип атырса,
узақтан қараўытқан үлкен қара көринипти. Бәйбише дәрриў үйинен күйеўин шақырыпты. Бай
сыртқа шыгып, жацағы қараныц жақынласыўын күтипти. Қара кем-кем жақынласқаннан кейин
оныц ушы-қыйыры жоқ қойлардыц падасы екенлиги көрининти. Паданыц кейнинен атлылыр
да киятырган қусайды. Олар туўры байдыц үйиниц алдына келип тоқтапты.
Атлылардыц арасынан бир адам айрылып шығып байдыц алдына келип, атынан түсип:
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- Сәлемимди қабыл ет, жасуллы, - депти.
Бай үстине ҳасылдан кийинип, белине қамарыдан қайыс таққан адамды көп ўақытқа шекем
таный алмай турыпты.
- Жасуллы! Мени танымадьщыз ба? Мен буннан төрт-бес жыллар бурын сизден жақсылық
көрген адам едим. Сол қарызымды өтейин деп келдим. Мына пада. нар түйелер, әреби атлардьщ
ҳәммеси сизин маған берген мын тиллацызды жумсап тапқан дүньямньщ төрттен бир бөлеги.
Екинши бөлеги мына қалтаньщ ишинде. Қалған еки бөлеги маған жетеди, - деп оньщ алдына
бир шекийне тилла тецгени қойыпты.
Бай мийман менен қайтадан көрисип, отаўға кирип, екеўи кеўиллериниқ шери тарқағанша
сәўбет қурып, кеўил жазысыпты. Саўдагер байдьщ үйинде бир-неше күн мийман болып, бай менен қыяметлик ағайин тутынып, соқ қарызын бергенине кеўли толып үйине қайтыпты.
ЖАМАНУ1ЫҚ
(Р-1292, №183767)
Рәўиятларда сөз етилиўине қарағанда, баяғы заманларда залымлықта теқи жоқ бир патшаньщ ақыбетли, зыялы бир ўәзири болыпты. Уәзирдин халық арасында абройы бәлентлигин
көре алмаған патша оны бир сылтаў таўып узақўәлаятлардьщ бирине сүргин етип жиберипти.
Бирақўәзир қаланы тәрк еткен болса да, халық қыйын ислер басларына түскенде ўәзирди тезтез еслеп турады екен. Тыншыларынан буны еситкен патша ўәзиринен өш алыў ушын алдына
бас сәркардасын шақырып алып, оған сүргиндеги ўәзирди бала-шағасы менен қосып жасырын
түрде өлтириўди буйырыпты.
Сәркарда қасына бир-еки әскерди ертип, ўәзир сүргин етилген жерге келипти. Келсе, ўәзир
ылашығыньщ алдындағы бир қыйтақжерде бала-шағасы менен бийдай егип атырған қусайды.
Ол сәркарданы көриўден ақ оньщ бул жерге неге келгенин дәрриў анлапты.
- Иатша сени ҳәм бала-шағацды өлимге буйырды, - депти сэркарда ўәзирге.
Ўәзир суўық демин алып:
- Екеўимиз узақжыллар бир ҳүкимдарға хызмет етгип, жақсы-жаман күнлерди бирге көрдик.
Мен өлимиме қайылман, бирақ ўатанласлығымыз ҳаққы, мениц бала-шағамды тири қалдыр, Депти.
Ўәзир сәркардаға қанша жалынбасын, ол жуўапкершиликти мойнына алыўды қэлемей,
ўәзирди ҳәм оныц бала-шағасын да бирим-бирим қылыштан өткериити де, изине қайтыпты.
Сәркарда бир неше күн жол жүрип, үйине жақынласқанда үйиниц алдында көп адамлардьщ
жыйналысып турғанын көрип, жүреги жағымсыз нәрсени сезип суў етипти. Ол атынан түсе сала
үйине қарай жуўырыпты. Сонда есиктиц алдында турған елдиқ жасүлкенлериниц бири оньщ
алдынан шығып:
- Балам, жалғыз ульщнан айрылдьщ. Шамасы, сен дүньяда патшадан да уллырақ әдил
ҳүкимдардьщ бар екенин, әттен, есапқа алмаған қусайсац, - депти.
Ўәзир қылған исине бир өмир пушайман болып, зар қақсап қала берипти.
ҲӘР ЗАМАНҒА БИР ЗАЦМАН
(Р-1297,-№18377)
Рәўийлердиц рәўият етиўине қарағанда, илгери заманлардьщ биринде шийеттей балалары
көп бир кембағал жасаған екен. Оньщ бир тапқаны бир тапқанына жетпегеннен кейин өзинше
тагы бир талап ислегиси келипти. Сол қыял менен бирнеше мәрте өзи көмир әкелген базардьщ
аўзына жайғасып алып, бир-еки адамньщ тәғдирин болжап, сәўе айтқан екен, ҳәмме оны
«сәўегөй» деп тэн ала баслапты. Айтқаны айдай келип, сәўеси дурыс шыққаннан кейин адамлар
оны үйине излеп келетуғын болады.
Күнлерден бир күни патшаньщ ғәзийнеханасынауры түсипти. Патша сол патшалықтьщдизиминде турған қорра салыўшы қоррандозларды, пал ашыўшы палкерлерди, аты шыққан сәўегөй
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менен әўлийе пнткеннин барлығын жыйнап, урыны таўып бериўди мықлап тапсырады. Бирақ,
ҳешким урыны таба алмайды. Патша буған ашыўы келип:
- Патшалықта биз билмеген енди ким қалды? - деп, илмигайыптан хабары бар адамларды
излестиреди.
Ўәзирлери патшаға келип:
- Жақыннан берли бир сәўегөй пайда болыпты. Бурын бир кембағал еди. Егер мақул көрсениз,
соны алдыртайық, - дейди.
Патша оны әкелиўди буйырады.
Ўәзирлер өзлери айтқан адамды патша дәргайына тайын етеди. Патшанын алдына қорқақорқа келген кембагал ҳешкимге тис жарып ҳешнәрсе айтпайды. Патша оны қабыллап:
- Бизин ғәзийнеханамызға уры түсти. Ҳеш изин қалдырмапты, бәшшеғарлар! Егер сол урылардьщ қай жерде жасырынғанын айгып берсен, астьща жорға мингиземен, үстине тон кийгиземен ҳәм бир табақ толы зер беремен. Ал айтқанын дурыс шықпаса, сенин жалган сәўегөй
екенинди паш етип, ешекке терис мингиздирип жиберемен, - деп зинҳарлайды.
Кембағал патшаньщ айтқанына бас шулғып отырады. Соны айтып болып, «Ал өзин не
дейсен?» дегенде:
- Тақсыр, маган бирер күн мәўлет берсениз, эўели мен сәўе көрейин, жуўабын соннан кейин
берейин», - дейди.
Патша:
- Болады, онда. Жуўабын кешиктирме, - деп оньщ руқсатын береди.
Кембағал «Қайдан да ғана сәўе айтқыш болдым. Бэлени өз басыма сатып алдым. Өлетугын
жерим енди келди» деп басы салбырап қайтып киятырса, алдынан бирнеме жылыслап өткендей
болады. Басын көтерип қараса, қарсы алдыида бир сәржылан турған екен. Қорққанынан арқасына шегиншеклеў менен болады. Сол гезде сәржылан:
- Ҳей, адамзат! Жолымыз бир болып қалды. Сен меннен қорқпа. Бу не, үскиниқ қуйылып киятыр?! Басьща бир мусаллат ис түсти ме? - дейди.
Жыланньщ өзине сөйлеп турғанын көрген отыншы:
- Аўа, аўа! Мен бир кембағал жан едим. Күнкөрисим төмен болғаннан кейин ақгөдек адамларды алдап, өзимше бир сәўегөй болып жүр едим. Бирер адамды алдайтуғын ҳийлем бар
еди. Бирақ, бул ҳийлем өзимниц басымды жутайын деп тур. Патшаныц ғәзийнеханасына уры
гүсипти. Соны тез арада табыўды маған тапсырды. Усыннан таба алмасам, басымнан айырыламан, жаманлығым, жалған сөйлегеним сүйекке тамға болып, кесирим бала-шағама тийеди, олар
да қор болады», - дейди жыламсырап.
Сәржылан:
- Ҳей, адамзат! Нәпси бәлеси жаман-дә. Мен сени түсиндим. Патшаньщ ғәзийнеханасына
кимлердиц түскенин из кесип байқадым. Егер соны айтып берсем, сен патшаға барып айтсац.
бул мусаллаттан қутыласац. Бирақсен патшадан алған саўғацды маған әкелип беретуғын болсац
ғана сол сырды саған айтаман, - дейди.
Кембағал:
- Алла, бәрекелла!, - дейди.
Сәржылан урылардыц ҳэзир түлейде жасырынып атырғанлығын, үш күннен кейин жолға
шығып кететуғынлығын айтады. Соны айтып болып, қайтыўда байшынардыц астында күтетуғынл ыгын ескертеди. Кембағал жылан менен жыллы хошласып, қуўана-қуўана үйине қайтады.
Ертецине ерте турған кембағал «Я, Алла!» деп натшаныц сарайына жол гартады. Оныц келгенин билгеннен кейин патша алдына шақыртады. Ол урылардыц дәрегин айтып бсреди. Патша оны еситиўден бир топар қарыўлы әскерди түлейге атландырады. Ҳәммеси де кембағалдыц
айтқанындай болып шығады. Патша кембағалға ырза болып. «Тәцир жарылқасын! Шыны
сәўегөй екенсец!», - деп ўәде еткен саўғаларын береди.
Үстинде жаца кийим, астында жорға ат, қоржыны зерге толы кембағал шалқайыи қайта береди. Ўәде бойынша енди сәржыланға барып алған саўғаларын бериўи керек. Ўәдели жерге
жақынлағанда кембағалдыц ойына сумлық кирип, «Мен адамман. Жыланныц айтқанын ислей
www.ziyouz.com kutubxonasi

279

берип не оншама?! Мыналарды бала-шағамньщ тиришилигине жумсайын. Жылан сонша зерди
мәзи астында басып жатады. Ол тон киймесе, ат минбесе, хдў?!», • деп екиленеди де, айтыдған
байшынарға бармастан жолдан бурылады да, тууры үйине кетеди. Соньщ менен мәс болып,тағы
дасәўегөйшилик қылып жүре береди.
Бир күнлери патшанық ғәзийнеханасындағы хдсыл буйымлардьщ қоллы болғаны хдққында
хабар тарқайды. Патша жар урдырып, барлық көзашықларды, қоррандозлар менен палкерлерди, из кесиўшилерди шақыртып атырған екен. Оларға урыларды табыўды буйырады. Қанша
ҳәлекленбесин, қешким урыларды таба алмайды. Патша жалған көзашықлардьщ. қорра, пал
салыўшылардьщ барлығын дарғазап етгиреди. Ўәзирлерин жыйнап:
- Биз билмеген ким қалды?, - деп сорайды.
Ўәзирлер баяғы адамды айтады. Кембағал дәрқал алдырылады.
Патша кембағалға:
- Ҳа, қарашам! Тез урылардьщ дәрегин таўып бер. Таба алмасақ. өзин өлимдар. малыц
патшалық болады. Бала-шағацды қуллыққа саламан, - дейди қәҳәрленип.
- Тақсыр, бир сәўе көрип болып айтайын, - дейди.
- Яхшы, ертец жуўабын айтатуғын бол! - деп оны үйине қайтарады.
Кембағалды қара уўайым басып, басы салбыраўы менен жолға шыға береди. Оныц жолыньщ
үстинде баягы сәржыланньщордасы бар. Не қыларын билмей, илбип жүрип келе береди. Қанша
жүргенин билмейди, бир жерлерге келгенде басын көтерсе, жолында қасқайып сәржылан турған
екен. Кембағалдьщ басы бурынғыдан да төменге кетип, сол жерде гилт тоқтайды.
Сәржылан:
- Қей, адамзат! Бу не ақырзаманды түсирип киятырсац? Жағдайьщ дым аўыр ғой. Жүзиц
қуўарып кетипти. Не болды, буншелли? - дейди.
Кембағал қысына-қымтырыла:
- Қурып қалдым ғой, қурып қалдым. Басыма тағы да мүшкил ис түсти. Патшаньщ
гәзийнеханасындағы қымбат буйымлар қоллы болыпты. Соны урлаған урыларды табыўды
маған буйырды. Менин оны айта алатуғындай кәраматым жоқ. Ҳәммеси питти! - деп сөзиниц
изин айта алмай өкирип қоя береди.
Сонда сәржылан:
- Ҳә, жарамаслар-ей! Ол урылар еле узап кеткен жоқ. Мен урылардьщ жасырынған жерин де
билемен. Егер мен олардьщ жайын айтып берсем, маған не қәден бар? - дейди.
Патшанеатаса,соньщбарлығынөзинизгеәкелипберемен.Берекеттабын!».-депкембағалдын
жүзине қан жуўырады.
Сәржылан урылардьщ таў арасындағы үнгирде жасырынғанлығын, сол жерде бирнеше
күннен берли бәзим қурып атырғанлығын айтады. Ол сөзин питкергеннен кейин байшынардын
астында күтетуғынлығын билдиреди. Кембағал сәржыланға ўәдени берип үйине қайтады.
Бир кеш үйинде дем алып, ертенине патшаньщ сарайына жол алады. Патша да асыға күтип
отырған екен.
- Ҳа, қарашам. не болды? - дейди ол.
- Тақсыр, урылар ҳәзир таў арасындағы үнгирде, куўғыншы жиберсениз, тап үстинен түседи,
- дейди.
Оньщ айтқаны айдай шығып, урылар табылады, ғәзийне қайтарылады. Урылардьщ ҳәммеси
дарға тартылады. Патша халыққа баяғы кембағалды «Патшалықтьщ сәўегөйи» деп таныстырып, оған бастан-аяқ қымбат баҳалы кийим, саўыт-сайман, қурал-жарақ, төрт түликтин кәр
түринен мал берип, сән-салтанат пенен атландырады.
Буннан кембағалдьщ кеўили әл-аспанға шығып, йошып келе береди. Сәржылан менен
ушырасатуғын мәнзилге келген жерде оған берген ўәдеси есине түседи де. бирден қыялы бузылады. Ол «Мен киммен, жылан ким? Мен патшаньщ сәўегөймен. Менин қасымда ол не - бир
жәнлик! Буған сөз бергендей, не өзи бул?!», - деп бир тасынып, бир басылып, қанасына сыймай турады. Байшынардьщ астында турған сәржыланды көрген гезде ашыўы басына шапшып,
патшаньщ саўға қылған қылышын қынабынан суўырып алады да, жолына айдай қарап турған
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ўәделесин сол жерде шаўып-шаўыи таслайды. Сәржыланды бөлип-бөлип таслаған ол енди үйине
арқайын қайтып, ийнинен бир жүк түскендей болады.
Дүнья-малға кенелип, өзин тиклеп алған кембағал шалқып дәўран сүре береди. Қәлесе, сәўе
айтып адам қабыллайды, қәлемесе, оларды қайтарып отырады. Жыланды өлтиргеннен кейин
кеўили де тыныш болады. Арадан бирнеше жыл өтеди.
Бир күни патша оны шақырттырады. Патшаньщ ғәзийнеханасынан тагы да бирталай дүнья
жоғалған екен.
- Ал енди. сэўеқди көре бер!, - дейди патша.
Бираз ўақыттан берли арқайынласып қалған ол «Яқшы, яқшы!» деп бас ыулғыў менен болады.
Патша оган бир күн мэўлет берип үйине қайтарады. Жолда ойланады: балғы баратуғын жыланы жоқ, оны бир мэрте алдады, екиншисинде мылжа-мылжасын шығарып кескилеп кетти, енди
қәйтеди?! Әбден басы қатады. Соны ойлап киятырса, әдеттеги жылан менен ушырасатуғын жерге
де келип қалған екен. Бурынғы ушырасқан жерин еслеп байшынарға қараса оньщ астында турған
сәржыланға көзи түседи. «Я, Қақ, бул тири екен гой?! Мен буныц жақсылықларын жамаилық пенен қайтарып едим. Өлген жерим усы шығар?!», - деп не қыларын билмей, әбден дегбирден сасады. Қысынғанынан қара терге түсип, арқасы музлап сала береди. Сол гезде жылан:
- Ҳаў, адамзат, жол болсын!, - дейди.
Бунда үн жоқ.
- Билемен, билемен! Басьща тағы да ис түсти. Ханньщ ғәзийнеханасына түскенлерди табыў
тағы да саған буйырылған ғой, шамасы? - дейди жылан. Кембағал үнсиз бас ийзейди.
Сэржылан бир гезде
- Бул жолы да сени қутқараман. Урылар узақта емес, олар дәрья ортасындағы атаўда. Сол
жерде бирнеше күн дем алады. Сен усыны айтсац, патша сени бурынғыдан да зыят сыйлайды.
Бирақ, бизди умытып қойма. Мен мына байшынардьщастында сени күтемен, - деп, басқа әнгиме
қозгамайды.
Кембағал қуўана-қуўана үйине қайтып, бир күн дем алады.
Тансәхәрдентурып«Я,Қақ!»депжолғарәўанаболады.Иатшаньщалдынадажетеди.Урылардын
дәрегин айтып береди. Сол күни-ақурыларусланып, ғәзийне қайтарылып, кембағалдьщсөзи өз
тастыйығын табады. Патша кембағалды қоярға жер таппай, патшалық есабынан көп-көп сыйсаўға береди. Алған сый-саўғасы бирнеше арбаға жүк болады. Баласыньщ баласына жететуғын
дүньяға ийе болғаннан кейин қууанышында шек болмайды. Зор салтанат пенен жолга шыққан
ол бир мезгилде баяғы сәржылан менен ушырасатуғын жерге де келип қалады. Усы жерде ол
ойланады. «Мениц мына байлыққа, мына дәрежеге ерисиўим сәржыланньщ арқасы. Мен өзим
ҳешнәрсе билмеймен. Бир мәрте оны алдап кеттим, екинши мэрте өлтирип кетип едим. Менин
дәўлетим әўлад-әўладыма жетеди. Бул айрықша нышанлы жылан екен. Қой, енди алдағаным
болмас. Усы жолы алғанымды солайы менен сәржыланға берейин», - деи туўры байшынардьщ
астына барады.
Сәржылан да күтип турған екен. Кембагал жыланға миннетдаршылығын билдирип, «Саған
АЛЛЗНЬЩ нуры жаўсын! Маған үш мәрте жақсылық қылдьщ. Бириншисинде, сөзден тайып,
жолдан бурылып кеттим. Екиншисинде, тиккелей келип, өлтирип кеттим. Үшиншисинде олай
ислеўге кеўилим бармады. Усы ўақытқа шекем шайтаный жолдан жүрип келдим. Енди жалған
«сәўегөй» болганды қойып, арқайын жасайман. Ал, мына дүньяньщ барлығы сеники, - деп
өзинин тоқтамын айтады.
Сонда сәржылан:
- Өткен иске салаўат! Сенде айып жоқ, заманыц сондай еди. Заманын сени ҳәрне иске гириптар етти. Заманьщ солай, зацыц солай болған соц, сен де соньщ ишинде айланасац. Адам
да заманына қарай дөнеди. Сен де сөйттиц, бала-шаға бағыў ушын «сәўегөй» болып та көрдиц.
Маған биринши жолыққаньщда «Түлки заманы» еди. Сөзден тайып, түлкилик еткениц соньщ
кери. Екинши ушырасқан гезиц «Бөри заманы» еди. Бөриниц қылығын ислеи, қанлыаўыз болып
келгенин де сол заманьщньщ кеби.
Заман тағы да айланды. Ҳәзир енди «Арыслан заманы». Бул заманда кеўили кен адам
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кемтарлық көрмейди. Маған мына дүньяларды әкелип турғаньщ да сол. Лекин, маган бул
дүньяньщ кереги жоқ. Буларды бала-шағацньщ ийгилигине жумса. Сен не ислесец де, балашагақньщ ғамы ушын иследиц. Енди өзице қайтып, шын сәўегөй болдьщ. Сениц «сәўегөй»
болыўды әрман еткен тилегицди периштелер қоллап, нийетине жеткизди. Ҳасла қадаллықжолынан шықпа! - деп, сәржылан көзден ғайып болыпты.
Әне, «Ҳәр заманға бир зақман» дегсн усы екен...
Ж АЗМ Ы Ш

(Р-589, №180082)
Рәўийлердин айтыўына қарағанда, бурынғы ўақытта Алланьщ сүйген бир бендеси болыпты. Сол адам Алла менен тиллесиў бахтына миясар болғаннан сон, Жаратқаннан өзине жанжаныўарлардьщтилин билетуғын айрықша қәбилет бериўин сораныпты. Әлемпанай бул сөзге:
- Мен саған сол қәсийетти берер едим, бирақ оньщ ақыбети жақсы емес, - деп жуўап береди.
Бенде сонда да жалынғанын қоймапты. Жаратыўшы ақыры:
- Мәйли онда, саған сораганықды бердим, енди жазмышына қайыл бол!, - депти.
Бенде өзин сынап көриў ушын сыртқа шықса, қолында бир жаиырақ нан услаған генжетай
баласыньщ далада ойнап жүргенине көзи гүседи. Баланьщ ҳәрбир ҳәрекетин есик алдында
жатқан көпек бақлап турған екен. Бир гезде баланыц қолындағы нан жерге ушып түседи. Көпек
нанды алыў ушын умтылғанда, қапталдан сол үйдиц шайтан таўығы келип қағып алып кетеди
де, шоқып жей баслайды. Сонда көпекке тил питип:
- Ҳә, шайтан! Бул не қылғаньщ. Өзиц көрип жүрсец, мен тек ылақтырылған сүйек-саяқ пенен
гана күнелтип жүрмен. Ол болмаса усы балалардьщ қолынан түсип қалған оны-муны жеп, жүрек
жалғайман. Несибемниц болғаны сол ғой. Ал сениц өзице де. шөжелерице деўақтын-ўақтын дән
шашып турады, дәстүрханды қаққанда шығатуғын қатты-қуттыны да сенлерге береди. Бизде ол жоқ ғой. Келип турған несибемнен айырдыц, енди қудай билсин, неше күнге шекем аш
жүретуғынымды, - деп өкпе-назын айтады.
Оган таўық:
- Уўайымлама төбетим. ертец сен мол гөшке тояйын деп турсац, - дейди.
Көпектац/шнып:
- 0 не қылған гөш? - деп сорайды.
Таўық:
- Ертец хожейинниц сыйыры оледи. Әне соныц гөшин үш-төрт күн арқайын жейсец, - дейди.
- Ҳә, солай ма?! - деген көпек таўықтыц сөзинен инанып, ашыўынан қайтады.
Буны еситип турған үй ийеси ишинен «Ҳе, булардыц барлық сырды алдыннан билетуғыны
ырас екен-дә. Жаратқанныц маған мына қәбилетти бергени жақсы болды. Усындай
болмаганымда, қараптан-қарап сыйырымнан айырылып қалайын деп турған екенмен. Қой, бул
сыйырды өлместен бурын сатып жиберейин» деп сол күнги базарға апарып пуллап, үйине хош
кеўилли оралады.
Ертецине сыртта турса, көпек пенен таўықтиллесип турған екен. Көпек таўыққа:
- Кешеги айтқаныц болмады ғой, өлген сыйыр жоқ. Оны ийемиз барып сатып келди. Бизди
бекиштирип алдапсац да бир! - деп өз қапашылығын билдиреди.
Таўық:
- Яқ, ол өлиўи керек еди. Оны хожейин базарға апарып сатып келди ғой. Сен қапа болма, енди
ат өледи. Аттыц гөшине жақсылап тоятуғын болдыц, - дейди.
Үй ийеси бул хабарды да еситип, дәрҳал атты базарға апарып сатып жибереди ҳәм иш-ишинен
өзиниц питкерген исине ырза болады.
Азанда ерте турып, сыртқа шықса, тағы да көпеги менен таўығыныц мәлеллесип турғанын
абайлайды. Бул жолы көпек ашыўлы екен. Ол таўыққа:
- Сыйыр да кетти, ат та сатылды. бизге келген несибе қәне? Мениц тацлайымды түсирдиц
ғо! Енди ҳешбир сөзице инанбайман, шынында шайтанлығыц басым екен, - деп өзиниц эбден
кеўили қалғанлығын айтады.
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Таўық:
- Ҳәй, көпегим-әй! Мен саған жал сөйлеп неғылайын. Маған бәрин шайтанларым айтыи тур
ғой. Сөзимнин қеш жалғаны жоқ. Туўрылап өлим булты келип еди, ол сыйырға аўды. Бирақ, хожейин оны сатып жиберди. Онсын ол атқа аўысты. Атты да хожейин базарға шығарды. Сөйтип, сен
несибеден қағылдыц. Әжел булты енди хожейинимиздиқ өзине дөнип тур. Келген жаманшылық
сыиыр я ат пенен кететуғын еди, оны хожейин өзине алып қалды. Үш күннен кейин ийемизден
айырыламыз, - дейди қапа кейип пенен.
Усыньщ барлығын еситип турган бенде «Ўах, мен Алланьщ буйрығына қарсы келип, бәрин
бийкар ислеппен ғой», - деп өзиниц ҳәсилик еткенин сонда түсинипти.
СҮЛӘЙМАН ПАЙҒАМБАРДЬЩ СЫНАЎЫ
(1299, №183812)
Рәўиилердин айтыўынша, Сүләйман пайғамбар ақньщ да, қустьщ да тилин билген дейди.
Ьарлығы менен сөйлесип. жай-жағдайларын билип турады екен. Бир күни күндеги әдетинше
тоғаиға келатырса, быжынағаи қумырсқаға тап болыпты. Олар тынбастан шөп-шардьщ қыйқымын, дәннин усағын, не азыққа жараса, соньщ барлығын ини-инине тасып атырған екен. Биреўлери биргелесип жүк тартысып баратыр. Бәри де бир ис пенен әўре, бос жүрген биреўи жоқ.
Жолдажолыгысқаны бир-бири менен көрисип.жәрдемге келип атыр. Әйтеўир, қыбырлаған жан.
Сүлэйман паиғамбар қумырсқалардьщ тирлигине ырза болып қарап турыпты да, оларды
сынамақшы болыпты. Биреўин қасына шақырып алып, саўалға тутыпты.
- Кәллен неге кәтте, сенин? - депти.
- Ақылым көп, ақыр, - дейди екен қумырысқа.
- Қуйрығьщ онша жуўан? - деп сорапты пайғамбер.
- Күшим көп-тә, - деп керилипти қумырсқа. - Өзимнен алпыс есе зыят жүкти арқамда, жетпис есе аўырды желкемде көтерип жүргеним ғой. Сол күштиц бәри қуйрыгымда-дә. Күшимди
1\уирығыма жыйған сон солай болады-дә. Болмаса, тонқалақ асып, жумалап жатпадым ба, - депти.
- Ал, онда ишиц нешик жинишке? - дейди және.
- Шүкиршилигим көпдур. - депти қумырысқа.
Пайғамбар бир майдан ойланып қалыпты.
- Ақылынньщ мол, күшиннин зор екенине исендим. Енди шүкиршилигинди байқап көрейин
Бул шәртке қалай қарадьщ? - депти.
- Қуп! - депти қумырысқа.
- Онда, бир түйир дән берсем, соны қанша ўақытқа дейин үнем қылар един? - депти.
- Бнр жылғаша, - дейди қумырысқа.
Пайғамбар қумырысқаньщ сөзине тәнти қалып, оны қутышаға салып, қасына бир түйир дән
қояды.
КҮН Де втеди, ай да өтеди. Жылға жуўықўақыт та болып қалады. Пайғамбар қутышаны ашып
көрсе, қумырысқа бүрисип жатырған дейди. Оннан тиришилик белгиси билинбейди. Дәнди де
толық жемеити, жартысын ғана жеген екен. Пайғамбар жэнликтин өлгенине қыйналып қарап
турса, бир пәстен сон оньщ мурты жыбырлап, оннан сон аяғы қыбырлап, қумырысқаньщ тири
екени билинеди. Қумырысқа әсге қозғалып, орнынан турады.
- Бир түйир дәнди еле жеп болмағаньщ не, ярымы бар ғой буньщ?! - дейди пайғамбар.
Дурыс, - дейди қумырысқа, - оны бир жылда жеп таўысқанымда да болар еди. Бирақсонын
ойладым. Оны толық жегенимде, бүйтип бүрисип жатпас та едим, диқке енгизер еди, күш болап
еди-дә.
- Онда неге жемедин? - дейди пайғамбар.
- Оны мен бир жылда жеп питирсем. Сиз қутышаны ашыўды естен шығарып қойсаныз, күним
не кешер еди ? Аштан өлип кете берер едим. Соны ойлап, жарты түйир дәнди талшық етип, соған
шүкиршилик қылдым.
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- Охр! Ал мен шыннан да умытып кеттим дейик. Сонда ол жарты түйирди қашанға дейин жеткизер түриц бар еди? - дейди пайғамбар тацланып.
- Онда илаж жоқ ғой, өйтип-бүйтип төрт-бес жылға дейин жеткизер едим-дә, - депти
қумырысқа.
Пайғамбар қумырысқаныц ғайратына, сабыр-бәрдашына шынеки миннетдар болыпты.
ПЕРЗЕНТ
(Р-1292, №183767)
Рәўийлердиц әцгиме етиўлерине қарағанда, бир адам Султан бабаны зыяратлап, Аллатааладан ул перзент сораўды нийет етип жолға шыққан қусайды. Ол бираз жол жүргеннен кейин кеш
болып, бир кәрўансарайға қонып кетиўушын қайрылыпты.
Кәрўансарайдьщ хызметкери мийманды бийик гүжим теректиц астына салынған сыпаға
апарып отырғызыпты. Мийман теректиц астында отырған жасы әдеўирге барған адам менен
сәлемлесип, екеўи аўқаг жеп отырып, бир-биреўинен жол болсын сорасыпты.
- Мениц қудайдан ул перзент сорап бармаған әўлийем қалмады. Бар дүнья-малым, төрт
қызым да қәзир көзиме көринип турған жоқ. Султан бабаны да бир зыяратлап, қудадан бир ул
перзентсораўушын жолға шықтым. Мәлел болмаса, өзициз қайда шықтыцыз? - депти биринши
жолаўшы.
Сонда оны үндемей тыцлап отырған екинши жолаўшы аўыр гүрсинип:
-Ҳәй.заманлас, меннен гәп сорасац, мен қартайғанда сол қудайдан сорап алған ул перзентимнен рәқәт көрмей, туўылып өскен мәканымды таслап, қызымныц барған журтында жасаў ушын
кетип баратырман, - деп көзине жас алыпты.
Бул гәпти естикен жацағы адам түни менен ойланып, кирпик қақпай шығыпты. Ертецине ол
өзи менен бир кеше табақлас болған адам менен хошласып, Султан бабаға қарай жол алыпты. Ол
Султан бабаны зыяратлап, оныц атына дуўа етипти де, сөзиниц ақырында:
- Жаратқан ийем, маған берген перзентлердиц өмир-жасын берип, турмысын зыяда еткейсец,
-деген екен.
Д А Р А С Т Ы Н А АП А Р ГА Н М А Р А П А Т

(Р-1292.-№183767)
Баяғы ханлар елге қүкимдарлық еткен заманлардыц биринде бир жесир қаял жасаған екен.
Оныц тек жалғыз ғана перзенти болыпты.
Бир күни жацағы жесир қдялдыц баласы ашлыққа шыдамай, қоцсысыныц таўық қорасына
кирип, бир-еки мәйек урлап үйине алып келипти. Буны көрген анасы баласына урысыўдыц орнына, оныц марапатын берип:
- Үйине азықтаўып әкелген баламнан айланайын! -депти.
Анасыныц мақтағанынан, мен жақсы ис еткен екенмен, деп ойлаған бала кейин-ала
қоцсысыныц таўығын урлапты. Анасы оны және мақтапты. Бала бара-бара өзиндей урыларға
қосылып, енди майда-шүйделерге қанаат етпей, ақыр-ақыбет үлкен урлықдарға қол урыпты.
Арадан жыллар өтип, бала әйне жигит жасына жеткенде, бир күни ол бир атақлы урыныц
басшылығында ханныц ғәзийнеханасына урлыққа түсипти. Гәзийнеханаға урылар киргенин
сезип қалған сақшылар оларды тутып алып, ханныц алдына алып келипти. Хан қолға түскен
барлықурыларды өлимгеқүким етип.дарға асыўды буйырыпты. Урылар дар астына алып келинип, бирим - бирим дарға тартыла баслапты. Гезек баяғы уры жигитке келгенде, ол ханға қарап:
- Тақсыр. мениц бир тилегим бар, - депти.
- Қәне, айт тилегицди, - депти хан.
- Тақсыр, мен өлимиме ыразыман. Бирақ мени дарға асыўдан алдын, мениц өлимимниц себепшиси болған анамныц тилин кесиўге буйрық берсециз, - депти жигит.
- Урлықты ислеген сен. Анацныц буған қандай қатнасы бар? - депти хан жигиттиц гәпмне
қайран болып.
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- Ҳәй, уллы ҳукимдар, егер буннан бираз жыллар бурын биринши мәртебе урлық еткенимде
анам маған сол тили менен марапатымды бермегенде, мен бүгин мына дар астында турмаған
болар сдим, - депти жигит.
И Л М И -Қ А Л Ҳ Ә М И Л М И -Ҳ А Л

Илми-қал - дин, шэрият ҳәм ақыл бараўар қылмайтуғын затлар хаққындағы илим, ал илмиҳал - Алла менен бендесиниц арасындағы жағдайыньщ сырларын үйрениў илими, ышқы илими,
мистика. «Илми-ҳдл» менен «илми-қал» арасында бир негизги тапаўыт (қарама-қарсылық) бар.
«Илми-ҳал» тәлийматы Алланы таныў ҳәм оған бирлесиў сөйлесиў арқалы емес, ал жүдә күшли
сезим-туйғы ҳәм оған шын жүректен берилиў нәтийжесинде мүмкин болады, деп түсиндиреди.
Лекин «илми-қал» Алланы ҳақыйқый таныў ақыл арқалы жүзеге келеди, деп үйретеди, ал
нәтийжесинде Алла менен тиллесиўге де болады, деп түсиндиреди.
Рәўиятларға көре, бир күни атақлы суўпы ҳәм шайыр Әбиў Сағит Әбилхайыр Абу Али ИбнСина менен ушырасып, олар бир неше ўақыт сәўбетлесипти. Әбиў Әлий Ибн-Сина кеткеннен соқ
отырған адамлар ӘбиўСағиттан: «ӘбиўӘлийди қалай көрдициз?» деп сорағанда, ол: «Бизиқ көрген
нәрсемизди ол биледи ҳәм оныц билген нәрсесин болса, биз көремиз, яғный бизиц жүрек, сезимтуйғы арқалы жеткен нәрсемизге ол ақыл арқалы жетисипти» деп жуўап қайтарыпты. Суўпылар
«илми-ҳал» ўәкиллеридур.
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Ж ИЙРЕНШ ЕНИЦ ТУЎЫЛ ЫЎЫ
(Р-453, №176396}
Бурынғы заманларда Жәнибек деген хан өткен. Ол өзиниц қасында сексен ўәзири менен қус
аўлаўға шығады екен. Бир күни ол аўдан қайтып киятырып, керши салып атырған бир балықшы
кисини көрипти. Хан балықшыньщ қасынан өтип баратырып, балықшыға:
- Узақ пенен қалайсыз, жақын менен қалайсыз? - депти.
Ғарры:
- Узаққа қалым жететуғынбеди, жақын менен тарысып жүрсем де болғаны, - депти.
Хан және оған:
- Еки дәрьядан суў аққанда қайда жүр едиц? - депти.
- Еки дәрья аққанда қарным суўға дицк-дицк тийип, еки шоқыға асылып зорға турдым, - дейди ғарры.
Хан:
- Аласа теректен қар жаўғанда қайда едиқ? - дейди.
Балықшы:
- Тақсыр, қайда баратуғын едим, аласа теректиц астынан шығып кете алмадым, - депти.
Патша және:
- Ҳәй балықшы, қызыл менен қалайсац, узын менен қалайсац? - дейди.
Балықшы:
- Узынын аяғыма ораў қылғанша, қызыл-ақ болады, - депти.
Патша және:
- Бес пенен қалайсақ. алты менен қалайсац? - депти.
Балықшы:
- Қәнәәтке берекет, беси қәм болады? - депти.
Хан ецақырында:
- Әгар-әгар, - дейди.
Балықшы оған:
- Мәгар-мәгар, - деп салмақлап жуўап берипти.
Ханныц қасындағы ўәзирлер не қыларын билмей, аўзын буўған өгиздей жым-жырт тура
береди. Хан балықшы менен сөйлесип болған соц кейнине қайтты. Жолда кетип баратырып
ўәзирлерден хан:
- Балықшы не деди, түсиндициз бе? - деп сорайды.
Ўэзирлер:
- Тақсыр, узақ дедициз, жақын дедициз, еки дәрья, аласа терек, алты, әгар-әгар дедициз, оннан биз ҳеш нәрсе уқпадық, - депти.
Патшаўәзирлерин қарап:
- Мениц ғарры менен сөйлескенимди шешпесециз, өзлерициз өлимдар, малларыцыз
патшалық, - депти.
Ўәзирлердиц ишинде шаққанырақ биреўи:
- Бағана патша өзиниц сөзинде бести атап еди. Ме де болса, шешиў ушын бес күн мәўлет
сорайық, -депти.
Бул бэрине мақул түсип, патшадан бес күн мәўлет сорайды. Патша рухсат етеди.
Ўәзирлер ойласып-ойласып, шеше алмай, ақыры баяғы балықшыны таўып алмақшы болады.
Ўәзирлер жыйналысып, кими ешегин сатты, кими байталын сатты, сөйтип балықшыға барады. Олар балықшыға барып:
- Хан менен сөйлескен сөзицди шешип бересец, мыц тилла беремиз, - деп жалынады.
Балықшы:
- Айтпайман, - дейди.
- Еки мыц тилла беремиз, айт, - дейди.
Балықшы:
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- Яқ, айттпайман, сөзицизге қулақ салмайман, - депти.
Ўәзирлер үш мық тилла береди, бунда да балықшы айтпайды. Төрт мьщ тилла береди, бунда
да айтпайды. Ақыры, бес мьщ тилла бергенде, балықшы:
- Мейли, айтсам айтайын - депти.
Сонда барып ўәзирлер суўық демин алыпты.
Балықшы оларға:
- Ханньщ «Узақ пенен қалайсац, жақын менен қалайсақ?» дегени - «узақ жерди көзиқиз
болжай ма?» дегени еди. Мениқ оған: «узағы қурсын, жақын менен тарысып жүргеним де жетеди» дегеним - «жақынды ғана көзим көреди» дегеним еди. «Еки дәрьядан суў аққанда қайда
жүр едиқ?» дегени - «Еки көзицнен жас аққанда қайда жүр едиц?» дегени еди. Мен оған «еки
дәрьядан суў аққанда еки шоқаға асылып турып едим» дегеним: еки көз - еки дәрья, еки шоқа
- еки қас, қарным дицк-дицк еткени - мурыным еди. Патшанын «аласа теректен қар жаўғанда
қайда едиқ?» дегени - «шашыц ағарғанша үйленбей жүргениц қалай?» дегени еди. Менин
«қар жаўғанда аласа теректин астында едим» дегеним - «шашым ағарғанша жарлылықтьщ
қысымында болдым, сол ушын еле үйленбей жүргеним» дегеним еди. Патшаньщ «Қызыл менен
қалайсан, узын менен қалайсан?» дегени - «қыз бенен қалайсан, \аял менен қалайсан?» дегени
еди. Менин оған «Қызыл болса болады» дегеним - «егер жәрдем етсен, қыз алайын» дегеним
еди. Патшаньщ «бес пенен қалайсан. алты менен қалайсан?» дегени - «бес адамньщ қуны керек
пе, алты адамнын қуны керек пе?» дегени. Менин «бес» дегеним - «бес мьщ тилла» дегеним еди.
Патшаньщ «әгар-әгар» дегени - «бизин бул сырымызды ҳеш кимге айтпа, айтсан өлтиремен»
дегени еди, менин «мәгар-мәгар» дегеним - «егер қунымды берсе, айтаман» дегеним еди, - деп
сөзин тамамлады.
Ўәзирлер балықшыға бес мьщ тилла берип, па
ғы сөздин шешиўин айтып
берди.
Патша ўәзирлерден:
- Бул сөзди сизлерге ким шешип берди? - деп сорады.
Ўәзирлер әдеп жасырып, кейнинен патшаныц қәхәринен қорқып, «баяғы балықшы айтты»
деп ырасынан келеди.
Патша балықшыға жәллат жибереди. Жәллатлар балықшыны ханньщ дәргайына айдап келеди. Патша балықшыдан:
- Өлимге миясар болдын, бул не ҳал? - деп сорапты.
Сонда балықшы:
- Сексен адамньщ жүн жанлығыман, сенин қурбанлығьщман, патшайым. Бес мьщтилласын
алып, ўәзирлерге гәптин ырасын айттым. Енди өлтирсен ҳәм ыразыман. Бес мьщ тилла мени
көмиўге жетеди. Қалғанын не қылсаныз да. өзиниз билесиз, - деп қол қаўсырады.
Патша балықшыньщ ақыл ойына, тапқырлығына ҳайран қалып, «әлбетте, сазан балықтьщ
мийин жегеннин ақылы толық болады» деп ойлапты. Кейин ол ўәзирлерин шақырып:
- Балықшыға бир жаца пискен қаўын әкелип берин* - депти.
Ўәзирлер сонда: «Қыстьщ ақырында пискен қаўьгн бола ма екен?» -деп ҳайран қалысады.
Олар зер-зебил болып қаўын излеп, таба алмай патшаға «жоқ» деп келеди.
Патша және ўәзирлерге «пискен қаўын әкелин!» деп жибереди. Патшадан ҳәмир болса, пухарада не турыс, ўәзирлер және қаўын излеўге кетеди. Патшаньщ бир сипсекеши бар екен, сол
сарайдьщ алдында отыр екен. Бир ҳаял сипсекештин қасына келип:
- Әй, сипсекеш, қудай ғарғаған жапакеш, муннан көш, арыз жайға жет. Хан ҳәзир метерлерге:
«балықшыға пискен қаўын әкелип бериц» деп зобалац салып атыр. Мацлайы қара ўәзирлер бул
гәптиц мәнисин түсинбей атыр. «Пискен қаўын» дегенге қаўын излеп жүр. Хан «пискен қаўын»
дегенде пискен, жетилисип атырған қызды айтып атыр. Хан алдына бар да, «Тақсыр ханым, пискен қаўын бизде бар» дегил. Дәрриў үйицде бой жетип отырған қызыцды апар да бер! Оны да,
сени де бахыт күтип тур, - деп сипшекештиц алдынан өте берди.
Сипшекеш орнынан ушып турып, ханныц алдына барып:
- Тақсыр ханым, дад, - дейди.
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- Арзыц болса, айт! - дейди хан.
- Ханым, «пискен қаўын» бизде бар, - депти сипсекеш.
- Ҳәзир келтириц! - дейди хан, күле шырай берип.
- Мине пискен қаўын, - деп, сипсекеш ханньщ алдына қызын келтирди.
Патша қызды қыял менен кийиндириўге буйрық береди. Усы ўақытта баяғы хдял сарайдьщ
алдынан өтип баратырып сипсекешке:
- Ҳәзир сениц қызьщды балықшыға береди. Сен мацлайы қурыған, қуры қол қалма. Патшаныц
алдына бар, өтирик болса да жылап, жалбарынып: «Мениц мацлайға қадаған жалғыз қызым еди.
Енди мениц күним қалай кешер екен» деп жыла. Сол балықшыға беретуғын ақшадан саған да
бир нәрсе аўысар, - депти ҳаял.
Сипсекеш ҳаялдыц айтқанын қылып, патшаныц алдына жылап барады.
- Ҳей, патшайым, арзым бар. Мацлайыма қадаған жалғыз қызымды балықшыға берип
атырсац. Енди мен бийшараныц ҳалы нешик болар? - депти.
Патша сипсекештиц сөзин еситип:
- Бул да балықшыныц шарбағыныц дөгерегинде орналассын! - деп ҳәмир етеди.
Хан ҳәмири турсын ба, ҳәмме ис бәржай болады.
Хан балықшыны шақырып алып, оған баяғы сипсекештиц қызын алып берип, өз алдына
ҳәрем тиклетеди. Балықшы өзиниц шешенлиги, ақыллылығы арқасында бахытқа ерисипти.
Усы балықшыдан ҳәр сөзине мыц тилла алған Жийренше шешен туўылған екен.

ЖИЙРЕНШЕНИН ҮЙЛЕНИЎИ
(Р-89, № 28527)
Жийренше шешен қыз айттырайын деп бир жақларға кетип баратырса, алдынан ешекли бир
ғарры шығыпты. Жийренше ғарры менен жолдас болып баратырып:
- Отағасы, жолды қысқартайық, - депти.
Сонда жацағы ғарры ишинен: «Бул қандай есаўан, узақжол да қысқарамекен?» деп ойлапты.
Олар тағы бираз жүргеннен кейин Жийренше:
- Ағаш қазанға тамақ писирейик, отағасы, - депти.
Гарры және: «Ырасында да буныц дени саў емес екен. Болмаса, ағаш қазанда аўқат писе ме?»
деп ойлапты.
Сөйтип екеўи бир-бирине сөз қатпай баратырса, олардыц алдынан тезек терип киятырған
үш қыз шығыпты. Сол ўақытта бирден силпилеп жаўын жаўып, қызлардыц екеўи қабындағы тезекти басына паналатып, отыра қалыпты. Үшинши қыз үстиндеги шекпенин шешип, оны тезек
толы қаптыц үстине таслапты. Жаўын тынған ўақытта, анаў еки қыздыц тезеги жибип, үшинши
қыз болса қурғақтезегин арқалап жолға түсипти.
Жийренше қыздыц бул ҳийлесин корип қызға:
- Буны саған ким үйретти? - депти.

- Буныц ушын үлкен ақылдыц кереги жоқ, - деп жуўап берипти.
- Егер сизиц үйге барсам, мени не менен сыйлайсыз? - депти.
Қыз буған:
- Тапсақ биреўин, таппасақ екеўин соямыз, - деп жолын даўам еттирипти.
Жийренше қыздыц изи менен оныц үйине барыпты. Барса, барған үйи баяғы буныц менен
жолда жолдас болған ғаррыныц үйи екен. Сонда ғарры қызын далаға шақырып алып:
- Бул адам бир мылжыц киси екен. Сөзиниц дузы жоқ. Бағана жолда бирге жолдас болып едим.
Ол маған: «Узақжолды қысқартайық, ағаштан қазан асайық» деп басымды қатырды, - депти.
Сонда қыз атасына:
- Ата, сен оныц гәпине түсинбеисец. Оныц «узын жолды қысқартайық» дегени - «ғарры
әцгиме айт», «ағаш қазанға тамақ асайық» дегени - «от жағып, нан қыздырып жейик» дегени
еди, - депти.
Сөйтип, олар Жийреншени қонақ қылып, қонақ асына басқа мал таппай, жалғыз буўаз ешкиwww.ziyouz.com kutubxonasi
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син сойып берипти. Қыздыц «тапсақ биреўин, таппасақ екеўин соямыз» дегениниц мәниси усы
екен.
Жийреншеге қыз мақул түсип, оны айттырыпты. Ол қызға қанша қалыц мал кереклигин билмекши болыпты. Сонда қыз шашын сыйпапты. Буган жуўап ретинде Жийренше сақалын сыйпайды. Бунын мәниси - қыз «шашым шелли мал бересеқ» дегени, ал Жийреншениқ сақалын
сыйпағаны - «сақалым шелли мал беремен» дегени екен. Қыз сол қальщ малға ыразы болыпты.
Солай етип, Жийреншеусы Қарашаш исмли қызға үйленипти.
Ж Ә Н И БЕК ХАН МЕНЕН ҚАРАШАШ
(Р-1293, №183768)
Жийренше менен Қарашаштьщ тойына келген Жәнибек хан Қарашаштыц сулыўлығын
көрип, оньщ ақылыньщ даққын еситип, ашық болып қалынты. Ол Қарашашты Жийреншеге
мүнәсип көрмей, оны қалай болмасын Жийреншеден тартып алыўды ойлапты. Ол Жийреншени
қалай өлтириўдиқ есабын таппай, оны алдына шақыртып:
- Саған қырық қошқар беремен, соларды қырық күнде қозылатып бересец. Егер шәртимди
орынламасан. дарға асыласан. -деп, оған қырық қойды айдатып жиберипти.
Жийренше үйине қайтып келип, буны ҳаялына айтады. Сонда ҳаялы Жийреншеге:
- Буннан ҳеш қорқпа, шабазым. Бул бир өзи келген дәўлет болды. Қойдьщ күнде биреўин соя
бер, жуўабын өзим беремен, - депти.
Солай етип, Жийренше Қарашаштьщ айтыўы менен қырық қойдан күнде биреўин сойып жеп
жата берипти. Отыз тоққызыншы қой сойылғанда, Жәнибек ўәзирлери менен Жийреншениқ
үйине келеди. Олардьщ келетуғынын билген Қарашаш қалған бир қошқарды да сойып, билегине қанды жағып отыра береди.
Жәнибек хан келип:
- Жийренше үйде бар ма? Бар болса, сыртқа шықсын, - депти.
Сонда Қарашаш қанға боялған билегин түринип шығып, ханға сәлем берипти.
- Жийренше қайда? - депти ол.
- Кеширесиз, тақсыр, Жийренше ҳәзир жас босанып еди, - депти.
Патша бул гәпке ҳайран болып:
-- Не деп турсац өзиц? Еркек адам да жас босанамекен? - деп бақырыпты.
Сонда Қарашаш ханға:
/
- Әпиў етиц, тақсыр! Қырық қошқар қозылағанда. Жийреншеге жас босаныўға болмай ма? депти.
______________
Ц
Өз сөзинен тутылған Жэнибек хан дым үндемей, изине ғырра қайтып кетипти.
Сөйтип Жийреншеницақыллы ҳаялы Қарашаш шешенликти Жийреншеден де өткерипти деседи халық.
ҚАРАШ АШ ТЫЦ Ж ИЙРЕНШ Е МЕНЕН Ж ӘНИБЕКТИ ТУТҚЫННАН ҚУТҚАРЫЎЫ
(Р-1293,№ 183768)
Бир күнлери Жийренше менен Жәнибек хан қус салыўға шығыпты. Сол күни күн бултласып, жаўын жаўыпты. Жаўыннан кейин ысырапыл даўыл турып, аспан-жерди, адам-адамды көрместей думан басыпты. Жэнибек пенен Жийренше адасып, басқа бир патшаньщ елине
түсипти. Патша адамлары оларды услаи алып, аяқ-қолын байлап, өз патшасыныц алдына апарыпты. Бул патша бес жүз әскер менен қарыў-жарақланып, Жәнибектиц елине атланайын деп
атырған екен.
Патша Жәнибекти шақырып алып:
- Биз сизиц елицизге бес жүз ләшкер ҳәм қарыў-жарақ пенен атланайын деп атыр едик. Енди
өзиц ап-ацсат қолға түстиц, қәне не қыласац? Елицди шаўып келейик пе. я өз қолыцнан бересец
бе?-дейди.
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Сонда Жәнибек хан:
- Тақсыр, мен болсам қолға түстим, сен болсақ бесжүз ләшкер менен елиме барарсақ, халықты
шуулатып, қаламды бузарсақ. Ийесиз елди шабыў - бул бир қатынныц иси болады. Не де болса,
өзимди босат! Мен де елиме барып, әскер жыйнайын. Сен мүддетли ўақтықды айт. Сол күни айтқан жериқе шығайын. Оннан соқ урысып, жеқип алсац қәйтеди? Егер буған турмайтуғын болсақ,
маған бир бет қағаз бер. Мениц қасымдағы хатшым хатымды жазсын. Сизиц еки жасаўылыцыз
сол хатты алып бизиц елге барсын. Олар бизин елди сизиц қол астыцызға көширип келсин. Усы
шәртимниц биреўин тацлақ, - депти.
Сонда жацағы патша: «Не де болса адам жиберип, көширип алғанымыз мақул болар» деп,
соқғы шәртке ыразы болыпты.
Жәнибектин қасындағы Жийренше дәрриў хатты жазыпты.
Душпаннын еки жасаўылы хатты алып. Жәнибектин елин көширип алып келиў ушын жолға
раўана болыпты. Олар елге келип хатты Жәнибектин ҳаялына әкелип тапсырыпты. Ханньщ
ҳаялы хаттағы астарлы сөзге түсинбей, Жийреншенин ҳаялы Қарашашты алдырыпты.
Қарашаш келип хатты оқыпты. Хатта Жәнибек: «Елдеги алпыс адаўатым, сексен сергизданым
қалмай келсин. Есиктин алдындағы еки байтеректин биреўин түбинен қопарып, екиншисинин
шақа иутағын шаўыи келсин. Үйде қалған жан қайрағым оларға усыларды айтсын» деген екен.
Дана Қарашаш Жәнибектин ҳаялына:
- Ханымыздьщ «алпыс адаўатым» дегени - елдеги алпыс молла. Сексен сергизданым дегени - сексен иалўаны. Усылар келип, мени қутқарсын депти. Ал есиктин алдындағы еки байтерек - булар хатты алып келген еки жасаўыл. Ханымыз олардьщ биреўин өлтирип, екиншисинин
қулақ-мурнын кесип, алдьщызғасалып келиўди буйырыпты. Үйде қалған «жан қайрақ» - бул
сизсиз, ханым. Сиз усы ислерге^баСчбр}?ады еқенсиз. - депти.
Сонда Жәнибектин алпыс
палўаны жыйналыпты. Олар келген еки жасаўылдын биреўин өлтирип, екин
ақ-мурнын кесип, алдына салып айдап келеди. Олар
Жийренше менен Жәниб
сирген патшаньщ елин шаўып, Жәнибек пенен Жийреншени өлимнен азат етипти. Халық
длы Қарашаштьщ тапқырлығы арқасында шабылыўдан
қутылып қалыпты.
ЖИЙРЕНШЕН

Бир күни Жәнибек хан ақға шығыпт,
Жолда булар баратырса, бир шийде
екен. Иси ериккен хан
- Ана қанбақ қайдан киятырған е
жумсайды.
Жийренше аты менен шаўып бары

Хан сонда оған:

ҚБАҚ ПЕНЕН СӨЙУ1ЕСИЎИ
. №88733)
лардьщ ишинде Жийренше де болыиты.
бир қацбақ домалап ушып баратырған
кен, соны билип кел! - деп Жийреншени
а иркеди де, қойып жибереди.

- Қанбақ саған не деди? - депти.
-Тақсыр. қацбақ маған:
- Менин ушарымды жел билсин,
Қонарымды сай билсин,
Сени жиберген ханьщ ақылсыз,
Мени услаған сен де ақылсыз, - деди де қанғып кетти, - депти Жийренше.
Сонда хан сөзден утылып, не дерин билмей үндемепти. Буны еситкен ўәзирлер бул сөзлерди
ядында тоқып, рети келгенде көпшиликке айтып, соннан халық арасында тарқап кеткен екен
деседи журт.
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Ш ӨЛЛЕГЕН ҚАМЫС
(Р-1293, № 183768)
Жийренше бир жақлардан хан менен киятырғанда көлдеги қамысларды көрип Жийренше:
- Мына қамыстьщ шөллеп турғанын-ай, - депти.
Хан қайран болып, Жийреншеге:
- Қамыс ярым белинен суу турған болса, ол қалай шөллейди? - депти хан.
Сол ўақытта атлар шөллеп, өзлерин сууға урыпты. Жийренше де атын қацтарып суўға жибереди. А т суў ише алмайды, суўға түседи де, турады. Ханныц аты суў ишеди. Жийреншениц аты
еле тур.
Сонда хан Жийреншеге:
- Атты неге суўға жибермедиц? - депти.
Сонда Жийренше ханға:
- Туяғынан нәҳәр алып тур ғой, тақсыр, - депти.
Хан сонда:
- Аяғынан нәҳәр алып турғаны, суў ишти дегени емес ғой, - депти.
Сонда Жийренше ханға:
- Тақсыр қамыстыц да суўда турғаны - оныц суў ишип тур дегени емес, - депти.
Ж ИЙРЕНШ ЕНИҚ ӨЛИМНЕН ҚУТЫЛЫЎЫ
(Р-1293, № 183768)
Жийреншениц ҳаялы ким көрсе де қызығатуғын, ай десе аўзы, күн десе көзи бар, бир сулыў
болған екен.
гц ( А
Хан Жийреншени өлтирип, сол ҳаялды алмақшы болады. Ол ақылгөйлерин шақырып алып,
ЖиЙреншени өлтириўдиц әмелин сорайды. Қоррандозлар пал ашып, ханға:
- Тақсыр, жақында үш күн суўық болады, ол күни ким де болса суўыққа ушып өледи. Жийренше де өлер. Соннан соц ҳаялын сиз аласыз, - десипти.
Бул сөз патшаға жағыпты.
Бул ҳәдийсени Жийренше еситип ҳаялына келип айтыпты.
Ҳаялы дәрриў шыбық тиймеген қозыныц терисинен басына баскийим, аяғына мәси тигип
береди де, күйеўине:
- Бар, ханныц буйрығын орынлап кел, - деп жибереди.
Қоррандозлардыц айтқанындай арадан үш күн өткеннен соц қақаман суўық болыпты. Хан
Жийреншеге минардыц басына шығып қараўыллықетиўди буйырыпты.
Жийренше минардыц басына шығып отырыпты. Қасындағы басқа қараўыллар суўықтан
ушып өлипти. Жийренше үш күн даўам еткен суўықтан аман қалыпты.
- Сен қалай аман қалдыц? - депти хан оны сарайға алдырып.
- Узақта көринген ошақтыц отына қарап отырып аман қалдым, - депти Жийренше.
Сарайдағылар енди «Буған суўықтан өлим болмаса, онда дарға асайық» деп ойласыпты. Жийренше буны билип, және ҳаялына ойласыпты. Сонда ҳаялы Жийреншеге:
- Ханды үйге қонаққа шақыр. «Бизиц үйге қонақ болып барыцыз, оннан соц мени дарға
асағойыц» деп айта ғой, - депти.
Жийренше ханға келип:
- Мениц бир қасық қанымнан кешициз, - депти.
- Кештик, айт! - депти хан.
- Бизиц үйге бир ақшам мийман болсацыз, оннан соц мени дарға асағойыц, - депти.
Хан ыразы болып, Жийреншениц үйине қонаққа барыпты. Жийреншениц ҳаялы қонақларды
ишке мирәт етипти де, өзи тамақ асыўға кетипти. Күн батқанда асқан тамақ тац атқанша писпепти. Хан аш болыпты. Күтип-күтип шыдамай, ақыры өзи қазаннан хабар алыўға барыпты.
Барса, Жийреншениц ҳаялы қара үйдиц шацырағына қазанды асып, жерге от жағып отырған
екен. Сонда хан ашыўланып, Жийреншениц ҳаялына:
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- Усы қазан да писер ме, оттыц ҳәўири аспандағы қазанға быйыллыққа жетер ме, - деп
бақырыпты.
Сонда Жийреншениқ ҳаялы оган:
- Минардьщ басындағы Жийреншеге де узақта көринген ошақтьщ жылыўы жетер ме? - депти.
Хан сөзден утылып, қонақжайына кетипти. Жийреншениц ҳаялы шақарақтағы қазанды алып,
өзиниц сүтин қосып, ханға палаў асып береди. Хан палаўды жеп отырып:
- Пай, мына палаўдьщ мазасын-ай, - дейди.
Сонда Жийреншенин ҳаялы турып:
- Сизди өз балам болсын деп, палаўға сүтимди қосып едим. Оныц мазалы болып турғаны сол.
Енди сиз де бир балам болдьщыз, - депти.
Сөйтип Жийренше өлимнен қутылыи қалыпты.

ХАННЫЦ ЖИЙРЕНШЕНИН ҲАЯЛЫНА АШЫҚ БОУ1ЫЎЫ
(Р-89, №37578)
Жәнибек хан Жийреншенин ҳаялына ашық болыпты. Хан Жийреншени алысқа жумсап жибериўдиц есабын таппай ўәзирлери менен ойласыпты. Сонда бир ўәзири:
-Жийреншени узақ аўыллардьщ бирине салық жыйнаўға жибериц, - деп ақыл берипти.
Хан, ўәзирдин айтқанындай, Жийреншени елден салық жыйнап қайтыўға жиберипти. Жийренше кеткеннен кейин хан онын үйине қонаққа келеди.
Жийреншенин ҳаялы ханды сыйлап қонақ асы берипти. Жатар ўақытта хан:
- Үйинизге бир ақшам мийман боламыз, төсек сальщ, - депти.

СолўақыттаЖийреншенинҳаялыЛ

^

-Тақсыр, өткен ўақытта бир қасқыр бир малды әўере еткен екен, оньщ үстине бир аш жолбарыс келип, қасқырды қуўып салып, өликти жемекши болып, сол ўақытта жолбарыс өзинен өзи:
«ҳаў, мен болсам жолбарысиан, анаў болса қасқыр, ал мен оньщ әўере еткенин жейин деп атырман. қой, бул болмас» деп кетип қалған екен, - депти.
Хан ҳаялдыц сөзине түсинип, сөзден утылып, үйине қайтып кетипти. Ертенине түнде Жийренше үйине келипти. Сонда ҳаялы:
- Сен бүгин үйде жатпа, өйткени сен чанныч тапсырмасын орынламағаньщ ушын ол сени
өлтиреди. Ханнын тулпарыньщ жанына барып жат. Хан тулпарын көриўге бир түнде үш рет келип келеди. Ол сени көрип «не қылып жатырган адамсан?» деп сорар, сонда сен «Мен Жийреншемен, үйдин алдына барып едим, бир жолбарыстыц үйге киргениин көрдим, соннан қорқып
үйге бара алмай, усы жерде жатырман» деп айтқайсац, - дейди.
Жийренше ханныц тулпарыныц жанына барып жатады. Тац алдында хан келип, Жийреншеден:
- Не қылып отырған адамсац? - деп сорайды.
Жийренше ҳаялына айтқанын айтады. Сонда хан:
- Ҳәй, бәдбақ, екинши бундай сөзди аЙтпа! Бар! Ғәзийнеден көтергеницше алтын ал, - деп
жуўап берип жиберипти.
Сөйтип Жийренше көп базарлық пенен үйине келипти.
Б А Й Ы Ў Л Ь Ы А Р Д Ы К Қ У Д А Ш Ы У 1Ы ҒЫ

(Р-1293, № 183768)
Бурынғы өткен заманда,
Сонда да қалта толмады,
Жәнибек хан болады,
Толар заман болмады,
Семиз бенен тазларға,
Отырған халқын постырып,
Салықсалып алады,
Гөне тамы қалады.
Әне, халық усындай тәриплеген Жәнибек деген хан менен Жийренше қус салып киятырғанда бир гөне тамда отырған үш байыўлыны көреди. Жәнибек хан Жийреншеге:
- Бар! Анаў байыўлылар не сөйлесип атыр екен? Билип кел, - депти.
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Жийренше байыўлылардьщ қасына барын, найзаға сүйенип турып-турып, ханньщ қасына
қайтып келеди.
Хан Жийреншеге:
- Жийренше, байыўлылар менен сөйлестиц бе? - депти.
- Аўа, тақсыр, сөйлестим, - депти.
- Байыўлылар не десип атыр екен? Олар саған не деди? - деп сорапты хан.
Сонда Жийренше оган:
- Байыўлылар қуда түсип, қальщ мал айтысып атыр екен, - депти.
Хан:
- Қальщ малына не береди екен? - дейди.
Жийренше ханға:
- Гилеқ гөне там береди екен. Биреўи қызыньщ қальщ малына үш жүз гөне там сорап отыр
екен. Биреўи «үш жүз гөне там емес, еки жүз гөне там беремен» деп отыр екен. Сонда ортасындағы
кэтқудасы: «Сен қыйналма, Жәнибек хан болып журт сораса, үш жүз гөне там емес, нешше бес
жүз гөне там аўысыи қалады. Соньщ ушын қызынды береғой» деп отыр екен, - депти.
Соннан кейин Жәнибек хан өзиниц залым болып, журт постырғанын билипти.
ЖИЙРЕНШ Е Ш ЕШ ЕННИН СУЛТАН СҮЙИНГЕ ЖУЎАБЫ
(Р-1293, № 183768)
Жийренше менен Султан Сүйин патша жолдас болып киятыр екен. Олар бир атыз бийдайдыц
тусынан өте бергенде, Султан Сүйин Жийреншеге:
- Мынаў көгерип киятырган бийдай пискен бе, писпеген бе?Д депти.
- Пискен, - депти Жийренше.
Жолдан бир өлини көтерип алып баратырған екен. Султан Сүйин Жийреншеге:
- Мынаў өли - өли ме, тири ме? - депти.
/ ,-У ( I
- Тири, - деп жуўап берипти Жийренше.
/
Үйге келгеннен кейинги жолдағы сөзлердин мэнисин сораса, Жийренше былай деп жуўап берипти:
/ /
- Көк бийдайды «писти» дегенимнин мәниси - сол бийдайды еккен гедей адам екен. Қатты
тарығып, бийдайды көгине алып, алып ишип қояды екен. Өлген адамды «тири» дегеним - артында баласы киятыр екен, орнын басады, -депти. •
Ж ИЙРЕНШ ЕНИЦ БАЙРАҚ Л Я ЫЎЫ
(Р-21, N0 1075)
Баяғы заманда Жийренше шешен ханныцалдына барып, сөздиц қыйсынын келтирип айтып,
ханнан ҳәр бир сөзи ушын байрақ алады екен.
/
Бир күнлери ханныц бир ўәзири Жийрвншениц алып жүрген байрағын қызғанып, ханға сөз
айтып, байрақты өзи алмақшы болып, ханға барып:
-Тақсы р мен шикарға шығып, бир кийик атып едим, оғым барып кийиктиц оц қулағы менен
артқы оц аяғына тийди, - депти.
Хан бул сөзге ҳайран болып:
- Қулақ болса жоқарыда, аяқ болса төменде. Қалай екеўине бирден тийеди? - депти.
Ўәзир не дерин билмей қалыпты.
Сонда оныц қасында турған Жийренше ханға:
- Тақсыр, ўәзир кийикти атқанда мен қасында бар едим. Ол кийикти атқанда кийик оц аяғы
менен оц қулағын қасып турып еди, - деп жуўап берипти.
Соннан соц хан байрақты Жийреншеге берипти.
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Ж И ЙРЕНШ Е Ш ЕШ ЕНН ИЦ ҚЫ РГЫ З ГАРРЫ ҒА Ж УЎАБЫ

(Р-1293, № 183768)
Бир күни қырғыздыц бир билгир ғаррысы Жийреншеге:
- Сени журт гәпке жүдә шешен дейди. Сен маған жигитликтин он бес, жигирма бес, отыз бес,
депти^
'^
ӨС’ аЛПЫС б0С’ ЖеТПИС бӨС' СеКСеН' Т° ҚСаН ҲӘМ
Сонда Жийренше оған:
- Он бес жас қуйын қуўған жел менен теқ,
Жигирма бес даўыл урған кеш пенен тец,
Отыз бес ағып атырған сел менен тец,
Қырық бес шаршап шапқан нар менен тец,
Елиў бес ецтерилген жар менен тец,
Алпыс бес жерди оспас бел менен теқ,
Жетпис бесте көцлиц қара жер менен теқ,
Сексенде селкилдеген шал боларсақ,
Тоқсанда толық мийиц орта түсер,
Жүзде дүньядан гүдериқ үз.
Өлмесеқ де өлиден артық болмассақ, - депти.
Сонда жақағы ғарры:
- Сени журт бийкарға шешен демеген екен, - депти.

Жасын биР ^РИплеп бер, -

ЗАЛЫ МЛЫ Қ ПЕНЕН БИЛМ ЕСЛИКТИҚ ТӨРКИНИ
(
№ 183768)

о.
* “ йрен“ е ха" саРайЧ1«» жзсайды екен. Бир куни сарайдагь, көз-кврекн илдетлерден
шаршаған Жэнибек хан Жииренше шешенге:
- Зулымлық пенен билмесликтиқ төркини не? - деп сорапты.
Сонда Жийренше оған:
- Залымлықтьщ төркини зақсызлық, \
Билмесликтич төркини ақсызлық, - деп^куўап берипти.
Ж ИЙРЕНШ ЕНИҚ ХАН МЕНЕН А Н ҒА Ш ЫҒЫЎЫ
________________ /^.-1293, № 183768)
Жийренше қартайғанда хан оны ,
бир жортпайтуғын ат берип, өзи мен
Жолда ханньщ жалпылдақлары Ж
ала берипти.

ек етиў ушын ацға бирге алып шығып, астына мьщ урса
л"*^ге алып жүреди.
;ен биресе озып, биресе теқ жүрип, оны күлкиге

Бир ўақытлары булар бираз жерге барғанда 5қаўын қуя баслапты
Хан қасындағы жалиылдақлары менен пана жер и^леп, алға шаўысып кетипти.
Жииренше олар кеткеннен кейин барлық кийимлерин шешип. ердиқ астына басып жүре береди. Жауын тынғаннан кеиин ол кийимлерин қайтвдак кийип алыпты.
* ерден шыққан хан X ™ оньщ қасындағ^лаЬ: «Жаўында жибиген Жийреншениқ
үстинен бир күлетуғын болдық» деп оньщ изинен ж ^ п т и . Қараса. Жийреншениқ үстиндеги
кииимлерине шық тиимеген. Сонда ҳайран болған хан:
- Ҳаў. Жийренше. биздер сени мына жаўында қалып, ерип кеткен шығар десек, - депти
Сонда Жииренше оған:
м
” 1 Й' ТаҚСЬф! Маған ? ерген атьщ ат емес' т Ум аР екен. жаўын жаўа баслағаннан бултгын
үстине ушып шығып, жауын тынғаннан кейин қайтып түсти, - деп жуўап берипти.
Хан қылған исине қатты өкинипти.
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Ж И Й Р Е Н Ш Е Н И Н А Л Д А Н Ы ЎЫ
(Р-1293, № 183768)
Хан иси еригип отырып, Жийреншени шақырып алып:
- Қазнада дүнья болса таўсылып баратыр, көбейтиўдиц илажын таппайсақ ба? - депти.
Сонда Жийренше:
- Усы жерде биреўи көсе, екиншиси - сақалы қара, шашы ақ, үшиншиси - шашы қара, сақалы
ақ адамлар бар. Соларды шақырт. Мен оларға сораў беремен, шешсе, мьщ тилла беремиз, шеше
алмаса, мыц тилланы олар береди. Солай етип қазнаны толтырамыз, - депти.
Хан тәрепинен хабар берилгеннен кейин үш киси келипти. Жолда көсе киси жолдасларына
берилетуғын сораўларға жуўапты қалай қайтарыў кереклигин үйретипти.
Биринши адам ханға:
- Мениц сақалымньщ қара, шашымньщ ақ болыў себеби, мен туўылған ўақытта басымда шашым бар екен, сақалым жигирма жасқа шыққаннан кейин пайда болды. Шашым сақалымнан
жигирма жас үлкен. Сол ушын сақалым қара, шашым ақ, - депти.
Екинши адам:
- Әй, тақсыр, мен жигит болып кәмалға келгенде бир ат алдым ҳәм үйлендим. Алған атым
жүрмейтуғын болып шықты. Ҳаялым қатты биймаза болды. Сонлықтан дүзде атымды жүргизе
алмай, үйде ҳаялым менен оцыса алмай, ийегимди тислей-тислей, тисим сақалымньщтамырын
қыйып кетти. Сол ушын сақалым ақ, шашым қара, - деп жуўап берипти.
Көсеге гезек келип, ол:
- Бизге түк шықпағанньщ себеби, мениц ата-анам қартайғанша перзентсиз болып, екеўи бирден Қудайдан бала тилепти. Әкем ул, енем қыз сораған. ЕКеўиниқ де көз жасы қабыл болып, мен
туўылыппан. Сол ушын белимнен жоқарысы анама.төмен жағы әкеме усаған, - депти.
Олардыц бул жуўабына хан да. Жийренше де ҳешнәрсе айта алмай, қазнадан үшеўине де мьщ
тилладан берипти.
Олар өз жөнине кеткеннен кейин Жийренше бир жақсы аталып, көсениқ изинен жетип:
- Ҳәй, көсе, мениц бир сораўым бар, соны шешсец. атымды аласақ, шеше алмасац, мьщ тилланы қайтып бересеқ, - депти.
Көсе қайыл болыпты.
- Жердиқ орайы қайсы жерде? - деп сорапты оннан Жийренше.
Сонда көсе Жийреншеге:
- Жән-жағьща қара! Аспанньщ бәри жерге тийип тур, екеўимиздиц турған жеримиз жердиқ
орайы, - деп жуўап қайтарыпты.
/ [ ' 2* 'вЦ Еф Зу
Жийренше жән-жағына қараса, аспаннық қыр дөгереги жерге тийип турғаны ырас екен.
Сөзден утылған Жийренше атты көсеге берипти.
\ \
КӨСЕ МЕНЕНЖИЙРБНШЕ
(Р-1293, № 183768)
I
Жийренше бир күни баяғы көсе менен тағы ушырасыпты. Бул сапары Жийренше көсеге:
- «Қудай берген» деген не? «Қудай бермеген» деген не? - депти.
Сонда көсе:
- Бул сораў күтә қыйын сораў екен. Бизге бир ат пенен тон берсеқ, атты минип, тонды кийип,
бир айланып келип, жуўап берейин, - депти.
Көсе атты минип, тонды кийип, бир айланып келип:
- «Қудай берген» дегени - биз атлы, тонлы болдық. «Қудай бермеген» дегени - сиз аттан, тоннан айрылдьщыз, - депти де жөнине кетипти.
Жийренше бул сапары да көседен жеқилгенин мойынлапты.
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Ж И Й Р Е Н Ш Е Н И Қ А Н А Р СУЎЫ
(Р-1293, № 183768)
Жийренше шешен бағ егеди екен. Бир күни хан ел аралап киятырып Жийреншениц үйине келип қалыпты. Жийренше ханды үйине мирәт етип, шөлин басыў ушын бир кесе анардьщ сууын
оньщ алдына қойыпты.
Хан ертецине және келип Жийреншеге:
- Бағыцньщ қәр бир танабына неше сомнан салық салса болар екен? - депти.
Сонда Жийренше:
- Буны хан тақсырдьщ өзи шешер, - деп жуўап берипти.
Хан сарайына қайтып келип, Жийреншеге көп етип салық салыпты.
Бир күни хан Жийреншениц анар суўынан және ишкиси келип, Жийреншениц үйине келипти.
Бул сапары Жийренше оньщ алдына ярым кесе анар суўын әкелип қойыпты.
Сонда хан:
- Ҳаў, Жийренше мынаўыц не? - депти.
Сонда Жийренше оған:
- Сорама тақсыр, сиз салық салғаннан кейин анардан да инсап кетти, - депти.
Сөзден утылған хан не дерин билмей, Жийреншениц бағын салықтан азат етипти.
ЖИЙРЕНШ Е ШЕШЕН ҲӘМ Ж ӘНИБЕК ХАН
(Р-455, № 176398)
Жәнибек хан бир күни киятырып абайсыздан бир байдьщ шопанын өлтирип қойыпты. Хан
шопанды өлтирерин өлтирсе де, «ол бай байлығы жағынан болсын, бийлиги жағынан болсын,
маған тәқәббил адам еди. Бул исим бийкар болды-аў» деп қатты ойланыпты.
Соньщ менен Жәнибек хан сол байдан кеширим сорап келиў ушын Жийреншени жиберипти.
Жийренше байдьщ үйине кеткен күни Жийреншениц қаялы өлипти. Хан қатты сасыпты.
«Япырмай бала, бизиц талабымыз келиспеген шығар. Кеше анадай болды, бүгин Жийренешениц
хдялы өлди, бул ҳаялды мен өлтиргендей көриндим-аў» деп, Жәнибек хан қатты қыйналыпты.
Соныц менен Жәнибек хан, не де болса, Жийреншеге өзим барып хабар етейин деп атланып,
Жийреншениц изинен барыпты. Жәнибек хан Жийреншеге:
- Жийренше, мениц сеннен сорайтуғын саўалым бар еди. Кеше сорап қалыўға умытыппан, депти.
Сонда Жийренше:
- Қандай саўал, сорац? - депти. 1 \
- Атац өлсе, не болады? - депти. \ «
- Асқар таўдыц қулағаны, - дейди Жийренше.
- Анасы өлсе, не болады? - депти хан.
- Аққан булақтыц тоқтағаны, - депти шешен.
- Қызы өлсе, не болады?
- Барып келер базарыныц жығылғаны, - депти.
- Баласы өлсе, не болады?
- Жүрек тамырыныц езилгени.
- Ал ҳаялы өлсе, не болады?
- Жақсы болса, қамшыныц сабыныц сынғаны. Жаман болса, төсектиц жацарғаны, - депти
Жийренше.
Сонда Жәнибек хан Жийреншеге:
- Олай болса, бүгин өткен ақшамда қамшыцыздыц сабы сынды, - депти.
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Ж ИЙРЕНШ ЕНИК ДАНАЛЫГЫ
(Р-89, № 37578)

Бурынғы өткен заманда Жәнибек хан дегенниц Жийренше деген дана ақылгөйи болыпты.
Хан бир жаққа кетсе, елдиқ ишиндеги даў-тартысларды Жийренше шешен жайғастырады екен.
Сол заманда бир жигит узақ қалаға кететуғын болып, аўылыныц бир молласына жүз тилла аманат тапсырып кетипти. Арадан аз ба, көп пе, қанша ўақыт өткени нәмәлим, баягы жигит өзиниц аўылына қайтып келип, молладан аманатын сораиты. Молла жигиттиқ сөзине
ашыўланып:
- Балам, мен сеннен жүз тилла алғаным жоқ, - деп баланы қуўып салыпты.
Бала не дерин билмей, ҳайраны шығып, иши күйип, жүз тилладан айырылып кетип баратырғанда алдынан жанкүйер адамлар шығып: «Ханға барып, молланын үстинен арыз қыл» деп ақыл
берипти. Жигит тап олардьщ айтқанындай ислепти. Хан бир жаққа кетип, адамлардьщ арзын
Жийренше шешен сорап отырған екен. Жийренше молланы шақырып:
- Мына алдында турған жигиттен жүз тилла алдын ба? - деп сорапты.
Молла ханньщ алдында өтирик жылап, көзинин жасын сыпырып турып:
- Мен бул жигиттен ҳеш ўақытта жүз тилла алғаным жоқ. Қойнымда қураным турып өтирик
сөйлемеймен, - депти.
Оннан кейин Жийренше жигиттен:
- Сенин гүўан бар ма? - деп сорапты.
Жигит:
- Гүўам жоқ, - деп басын шайқапты.
енше.
- Моллаға тилланы қай жерде берип един? - депсррарты Жийрен
- Бир гөне тамньщ түбинде, - депти жигит.
шқырып атыр» деп айтып
аи
қайт, - депти Жий- Сол гөне тамға барып: «Хан сени гүўалыққа шақы
ренше.
Жигит ҳайран болып:
- Тақсыр, гөне тамньщ жаны жоқ ғой, - депти.
- Сен айтқанымды қылып бара бер, келмесе өзине
Жигитҳайран болып шығып кетипти.
п отыра берипти. Арадан бираз ўақыт
Жийренше болса көзинин асты менен моллаға
өткеннен кейин Жийренше моллаға:
- Жигит гөне тамға жеттимекен? - де
- Еле жете алған жоқ, - депти молла.
-Ҳе солай ма?-депти Жийренше.
Арадан және бираз ўақыт өтип Жийр»
- Енди жетти ме? - деп сорапты.
- Енди жеткен шығар, - депти молла.
Соньщ арасынша жигит қайтып келиптй. Сонда жииренше моллаға:
- Әй, тақсыр, мына жигиттин тилласыр қамгёрып бер. Сен оньщ тилласын алмаған болсан,
гөне тамнын кайерде екенин де билмес един,*- депти.
Ж ИЙРЕНШ Е Ш ЕШ ЕННИҚ ОРНЫ
!93, № 183768)
Хан әмелдарлары Жийреншенин ханньщ ақылгөйы болып жүргенин қызғанып, оны орнынан түсирмекши болып Жийреншени ханға жаманлайды.
Хан булардын сөзин мақул көргени менен, оны қалай сарайдан қуўыўдьщ есабын таба алмай-

ДЫсСонда ханньщ бир ақылгөйи:
- Тақсыр! Ҳәзир Жийренше келеди. Сол ўақытта оньщ отыратуғын орнына басқа биреўди
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отырғызып қояйық. Жийренше кирип келгенде ҳеш қайсымыз оған: «келдиц бе, кеттин бе»
» Ддев*
мейик, орынларымыздан турмайық, Жийренше күтә аршыл адам. Бизлердиқ исимизди көрип,
ол, сөз жоқ, сарайды таслап кетип қалады, - депти.
Бул ақыл ҳәммеге мақул түсипти. Бираздан кейин, оньщ айтқанындай, сарайға Жийренше
кирип келипти.
Жийренше сарайға кирсе, өзинин күндеги отыратуғын орнынды жеринде басқа биреў отырыпты. Хан ҳәм оныц әмелдарларыньщ Жийренше менен иси болмағанын сезген ол:
- Дәргаҳьща келдим кирип,
Менин орным андайын тур,
Уллылардьщ сарайында,
Есик бет ҳәм төриндур, - деп есикте отыра берипти.
Хан Жийреншеге қайыл болып, оны өзинин орнына шығарып ҳүрмет пенен сыйласық ислепти.

ЖЕТИМНИҚ ТҮРЛЕРИ
(Р-1098, №182777)
Бир күни Жәнибек хан Жийренше шешеннен:
- Жетимнин неше түри бар? - деп сорапты.
Сонда Жийренше шешен оған:
- Тақсыр, жетимнин үш түри бар, - деп жуўап берипти.
- Бул үш жетимлер кимлер екен? - депти хан.
Сонда Жийренше Жәнибек ханға:_
- Кемпири жоқ ғарры жетимд
Басшысы жоқ ел жетим,
''Л д2? - Л ' ' ^
Суў сағынған жер жетим, - деп жуўап берипти.

1ДЕС ҚАТЫНЛАР
1299, №183812)
Жийренше шешен хан менен жолда б«у1ып кетип баратырып, бир көшип кеткен үйдицжуртына қарап:
- Хан ҳәзирет! Мынаў көшип кеткен ү
екеу екен, - депти
Сонда хан:
- Оны қайдан билдин? - депти.
Жийренше:
- Көсеўдич еки жағы көселипти.
өп урысады. Қатынлар урысып
көсеўдин ояғын да, буяғын да отқа п
береди,
ЖАҚСЫ ХАН ТАЙЫН ТУР МА?
(Р-1098^№ 182777)
Күнлерден бир күни иси еригип отырған Жәнибрк қдсындағы Жийренше шешенге:
- Қәне, Жийренше, журт сени шешен дейди ғой. бондай шешен болсан, мени еки аўыз сөз бенен жаманлап, еки аўыз сөз бенен мақтап бер, - дептй.
Сонда Жийренше Жәнибек ханға:
- Ҳәй, қудайым, Жәнибек ханға жолықтырма,
Жолықтырма дегеним болып тур ма?
Жаман, жақсы болса да өзимнин ханым,
Басқа жақта жақсы хан тайын тур ма?! - деп, Жәнибек ханнан мьщ тиллә алыпты деседи.
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Ж И Й РЕН Ш Е ҲӘ М Ж Ә Н И Б ЕК Х А Н Н Ы Ц АҒАЙИНИ
(Р-1293, № 183768)
Бурынғы өткен заманда, Жийренше шешеннин ўақтында Жәнибек ханныц бир күншил
ағайини болыпты. 0 л Жийреншениц шешенлик пенен ханнан алған ақшаларын қызғанады екен.
Бир күни ол ханға барып:
- Жийреншеге берген ақшақнан маған да бер, - депти.
- Олай болса, - депти Жәнибек хан, - мен саған бир сөз айтаман, егерде соны шешсец, мық
тилла беремен, - депти.
- Яқшы, - депти жацағы адам.
- Өтирик пенен ырастық арасы қанша жер? - деп сорапты хан оннан.
Ағайин әри ойланып, бери ойланып, үйине қайтыпты. Үйине келип те бир неше күнге шекем
шеше алмай, ақыр соқында Жийреншеге барып сорапты.
Жийренше оған:
- Өтирик пенен ырастьщарасы төрт ели. Аўзыц менен өтирикти сөйлейсеқ, ал өтирикти ырас
сөздей етип қулағьщ менен еситесен. - депти.
Ханныц ағайини ертецине азанда патшаныц алдына барады. Барса, ханға азанғы сәлемди
бериўушын Жийренше келип отыр екен.
Ол ханға Жийреншениц айтқанларын айтып береди.
Буны ким тапқанын билсе де, Жәнибек хан оған мыц тилла береди де:
- Бизлер Жийренше екеўимиз өз-ара сөйлесемиз. Сен бизлердин не сөйлескенимизди айтып
бересец, - депти.
Бир ўақытлары хан басына қолын тийгизеди, ал Жийренше болса қолы менен тилин услапты. Кейин хан ағайнине қарап:
- Бизлер не сөйлестик? - деп сорапты.
Сонда ҳеш нәрсени түсибеген ағайини:
- Сизлер ҳешнәрсе де сөйлескен жоқсызлар. Тек биреўициз қолыцыз бенен басьщызды, ал
биреўициз тилицизди усладьщыз, - депти.
Сонда ақыллы хан:
- Бизлер Жийренше менен жақсы сөйлестик. Мениқ қолым менен басымды услағаным - «Бас
не менен тутылады?» дегеним еди. Ал Жийренше, болсатилин көрсетти. Бул оньщ«Адам ойланбай сөйлесе, тилинен тутылады» дегени еди. Сен буннан былай бундай ислерди ислеме, - деп
ағайинин қуўып жиберипти. Ал, Жийренше болса бул күни де патшадан мьщ тилла алып үйине
қайтыпты.

ХАЯАДЬЩ МӘККАРЛЫҒЫ
(Р-1293,№ 183768)
Султан Сүйинхан заманында Жийренше өзинин шеберлиги менен ханнан ҳәр ўақыт мьщ
тецге алып жүреди екен.
Бир күни ақшасын таўысқан Жийренше ханньщ алдына келсе, хан өзинин жақсы көретуғын
ҳаялы менен отыр екен.
Иши пискен ханша Жийренше кирип келиўден ханға өзининтаза балықжегиси келетуғынын
айтады.
I /
Хан Жийреншени балықалып келиўге базарға жумсап жибереди.
Жийренше базарға барып үш теқгеге бир таза сазан алып қайтып келеди.
Хан Жийреншенин хызметине ырза болып, мьщтилла береди.
Жийренше кеткеннен ханға ҳаялы:
- Сенин ақылыц қайда кетип қалған? Үш тиллалық балық ушын мыц тилла берип жибердиц,
бул исиц менен сен тез арада қазнадан айрылып қалыўыц мүмкин. - депти.
- Сонда не қыл дейсец? - деп патша ҳаялына қарапты.
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- Ҳәзир Жийреншени қайтадан шақырт. «Жанағы әкелген балығын урғашы ма ямаса еркек
пе?» деп сора. Еркек десе де, урғашы десе де. мьщ тилланы қайтып ал. - депти.
Соньщ менен Жийренше қайта шақыртылыпты.
- Жанағы әкелген балығын урғашы ма ямаса еркек пе? - депти хан.
Жийренше:
- Мәрҳаматлы ханым, менин әкелген балығым урғашы да. еркек те емес, балықтьщ ақтасы
еди, - депти.
Хан не дерин билмей, сөзден женилип. тағы мьщ тилла берипти. Жийренше тиллаларды алып
атырғанда бир тенгеси түсип кетеди. Ол жерге енкейип, тилланы алып кетеди.
Жийренше шығыўдан қаялы тағы да:
- Әне, сенин анқаўлығьщньщ себебинен мьщ тилладан тағы айрылдық. Жақа сен Жийреншеге мьщ тилла бергенде, ол жерге түскен бир тенгени енкейип алды. Еки мьщ тилла деген
жоқтьщ аўзында, бардьщ қалтасында, соған қанаат қылмай, түскен бир тенгени енкейип алды.
Усындай сықмар адамға тенге бериўге бола ма? Жийреншени тағы шақырт! Усыны айтып, оны
айыплып, алған тенгелеринин бәрин сыиырып ал, - депти.
Жийренше хан алдына тағы шақыртылыпты.
Хан Жийреншеге:
- Мен саған еки мьщтилла бердим, бул бардьщ қалтасында, жоқтьщаўзында, солай болатура,
менин алдымда уялмай енкейип, түскен бир тилланы алып, жаланқаялық қылғаньщ не? - депти.
- Әй, тақсыр! Дурыс, еки мын тилла аз пул емес, менин бир тилланы алғаным ырас, бирақ бунда мен қанаатсызлық етип алғаным жоқ. Түскен тенгеге қарасам, сизин атаныздьщ сүўрети ҳәм
қолы бар екен, сол адамлардьщ аяғыньщ астында қалмасын деп алғаным рас, инанбасан мине
көреғойын, - деп тенгени ханньщ алдына қояды.
Хан көрсе, ырасында да сондай екен.
Хан бул жерде де сөзден утылып, ЖиЙреншеге мьщ тилла берипти.
Буннан кейин ол қаялынын сөзине ермейтуғын болған екен.
СУЛТАН СҮЙИН МЕНЕН Ж ИЙРЕНШ Е
(Р-1293, №183768)
Султан Сүйин Жийренше менен бир жақтан киятырып, екеўи де көпирдин үстине мингенде
хан Жийреншеге қарап:
______
- Дүньяда не мазалы? - деп сорапты.
Жийренше:

ен тағы жолдас болып, баяғы көпирге
т , - * * ................ ----------------^
- Не менен мазалы? - деп сорайды.
Жийренше:
- ,
- Дуз бенен, - деп жуўап берипти.
Хан Жийреншенин зейнине және тән берипти.
Ж ИЙРЕНШ ЕНИЦ ҚЫ ЗЫ НЬЩ ХАНДЫ Ж ЕЦИЎИ
(Р-1293, № 183768)
Жәнибек ханньщ заманында Жийренше деген адам болады. Бир күни хан Жийреншеге үлкен
бир тасты әкелип берип:
- Үш күн мәўлет беремен, усы тастан геўиш тигип әкелип бересен, - депти.
Жийренше үйине қапа болып келипти. Жийреншенин бир ақыллы қызы бар екен. Жийреншенин қапа болып келгенин көрген қыз атасынан буньщ себебин сорапты. Жийренше оған
ханнын буйрығын айтыпты. Сонда қызы:
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- Ата, ҳеш қапа болма, буныц жолы ацсат. Ханға өзим жууап беремен, -депти.
Муддетли күн өткеннен кейин хан Жийреншениқ үйине келип:
- Жийренше қайда? - деп сорапты.
Сонда қызы оған:
- Тақсыр ханымыз, атам сизиқ буйрығьщыз бенен тасты тигиў ушын тас тигетуғын ийне излеп кетип еди, - депти.
Сонда хан:
- Ҳаў! Тасты тигетуғын ийне де боламекен? - деп айтып салыпты.
Соны күтип турған қыз:
- Тақсыр, тасты тигетуғын ийне болмаса, атам сиз берген тастан қалай геўиш тигеди? - деп
ханды сөзден жеқипти.
Ж ӘНИБЕК ХАННЬЩ ТОЙЫ
(Р-1293, № 183768)
Жәнибек хан ақылгөйлерине ойласып:
- Мениц патшалығыма не ылайық? - депти.
Ақылгөйлери айтыпты:
- Елде жоқ медресе салдырсақ, атьщ қалады, - депти.
Хан медресесалдырып.атын Айдархан қойыпты. Сөйтип хан той берип, Асан қайғыны шақыртыпты. Бирақ Асан тойға келмепти.
Ақылгөйлери бир күни алпысқа шыққан Жәнибек ханға «үйлен» деп ақыл берипти. Хан үйленип, және Асан қайғыны тойға шақыртады. Асан қайғы бул тойға да келмепти.
Бир күни Жәнибекхан қәлпесин шақырып:
' / \
- Қустьщ жақсысы қайсы қус? - депти.

■ .- Қэлпе:
- Қус төреси қуў, қус жаманы қуладин, - депти.
у '
Сонда хан:
- Қуладинди күйине салып, қуў алдыр, - депти.
Қәлпе қуладинди күйине келтирип, қуў алдырыпты.
Хан буған да той береди. Асанды және шақырады. Асан келмейди. Бир күнлери Асаннық өзи
ханға келеди.
Сонда хан оған:
,
- Үш мәртебе той бердим. Неге келмедиқ? - депти.
Сонда Асан:
- Берген тойларьщньщ ақылы оол
п оерипти.
ЖИЙР

Жийренше қартайған шағында ўәзирлигинен босап қалыпты. Бары-жоғын ишип-жеп, жоқшылық ҳәм ғаррылық оны қатты албыратыпты. Енди ол ылашығыньщ еденине төсектиц орнына қара өлец төсеп отыратуғын дәрежеге жетапти.
Жәнибек хан Жийреншеден кейин ақыллы ўәзир таба алмапты.
Бир күни хан жолы түсип, Жийреншени көре кетейин деп, оньщ үйине келипти. Жийреншениц
жарлыланып қалғанын көрген хан:
- Ҳаў, Жийренше, жүдә жарлы болып қалыпсақ ғой, - депти.
Сонда Жийренше турып ханга:
- Ҳәм ғаррылық, ҳәм жарлылық,
Екеўледи патшайым,
Катын шала, бала жас,
Төртеўледи патшайым.
Патша Жийреншениц бул сөзине үлкен сыйлық берген екен деседи.
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Ж Ә Н И Б ЕК ХА Н ҲӘ М А СА Н ҚАЙГЫ
(Р-1293, № 183768)
Жәнибек ханлықтахтына мингеннен кейин Асанды тойына мирәт етеди. Асан келмейди.
Жәнибек өзиниц ханлық сүрип турған ўақтында атақлы орыс усталарын шақыртып қала салдырады. Бирақусталарға жөнлеп ҳақы төлемейди. Буннан сон орыслар:
- Бизге бир малдьщ териси қурақым жер берсен болады, - десипти.
Хан «Бир малдьщ терисиндей» деген сон. жер алыўға рухсат етеди.
Сонда булар бир терини жинишке сабақтай етип тилип, сол сабақты жерге қазық қағып.төрт
тәреке қарай созады. Ақыбетте бирталай жер олардьщ қармағына өтип кетипти. Бунын устине
сол жерге орыслар биреўлеп-екеўлеп келип қоныс баса берипти.
Қала питкеннен сон Жәнибек той берип, тойына Асан қайғыны шақырады. Бирақ Асан қайғы
бул тойға келмейди. Жәнибек хан үшинши мәртебе қызын узатып той береди. Асан қайғы бул
тойға той базарлығы менен келеди.
Жәнибек хан Асан қайғыға:
- Хан болып той бердим, келмедин, қала салып той бердим, келмедин. - дейди.
Сонда Асан айтады:
Биринши келмеўим - сен халыққа дурыслы басшылық қыла алмайтуғын хан болдын. соннан
сон келмедим. Екинши тойда келмегеним - қаланы салған орысларға дурыслап ҳақы төлемедин.
соған өкпелеп келмедим. Ал қызынньщтойына келиўим - қыз мүсәпир.жат елге кетии баратыр,
соньщушын келдим, - дейди.
Жәнибек хан Асан қайғынын.таўьш айтқан сөзине ҳеш нәрсе дей алмай, ат-тон сарпай берип
қайтарыпты.
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ШАҚҚАЙЖЫРАЎ
V

(Р-1293, № 183768)

Шанқай жыраў қартайғанша үйленбёген. Бир күни ол жолда бир аўылға келип қудайы қонақ
болыпты. Үй ийеси оньщ атына от-жем бермепти. Сонда ол:
- Шанқай жыраў мен дейди,
Қай жыраўдан кем дейди.
'Ч ,
Қатыным жоқ, балам жоқ,
Жалғыз атым жем дейди. - депти.
п, атына да от-жемди мол етип салыпты.
Усы сөзден кейин үй ийеси оныц ө

о

АЛДАРК
(Р-1293, №

ЕНИ АУ1ДАЎЫ
68 )

<

Бир күнлери Алдар көсе адамларға, «мени ханға апарьщ» деп қоймапты. Адамлар оны ханға
апарыўға қорқыпты. Сонда Алдар көсе адамларға:
- Сизлер қорқпан. мени ханға апарьщ да, «мына бир адам сизге апарьщ деп қоймайды, соннан
сон әкелдик» ден де, ханға мени таслап, өзлерин үйлерине кете берин. - депти.
Соннан кейин хан адамлар Алдар көсени ханға апарыпты да:
- Мынаў адам сизге апар деп қоймайды, соннан сон әкелдик тақсыр, - деп кейин қайта берипти.
Алдар көсе ханнын алдына барыўдан тили, қулағы жоқ гүн болыпты. Хан онын менен ым менен сөйлесиўге мәжбүр болыпты.
Сөйтип, хан Алдар көсеге өзинин басын қолы менен көрсетипти.
Сонда Алдар көсе ханға қарап аўзын ашып, оған тилин көрсетипти.
Хан дәрҳәл оған мьщ тилла ақша бергизипти де:
- Үйине қайтара қойьщ, - депти.

7ү
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Сол ўақытта ханньщ қасында Жийренше шешен отыр екен дейди.
- Қаў, тақсыр, сиз әйтеўир биреўге мыц тилла бере қойдыцыз ғой, - депти.
Сонда Жийреншеге хан:
- Ол жүдә ақыллы адам екен, мен оған «Адамнық басы неден бәлеге ушырайды?» дегенимде,
ол «Адамнық басы бәлеге өзинин тилинен ушырайды» деп жуўап берди, соннан сон мьщ тилла
бергеним еди, - депти хан.
Буны еситкен Жийреншенин жүдә қатты қәҳәри келеди. Өйткени, бурын хан қасында оннан ақыллы адам табылмай, ханнан да ақыллы болып турған адам бүгин әйтеўир бир нәрсеге
түсинбей қалады. Сөйтип. Жийренше оны изинен жетип өлтирмекши болып қуўады. Оны Алдар
көсе сезеди де, Жийреншени көриўден бир ушы айры ағашты таўып алып, оны алқымына тиреп
тура қалады.
Жийренше оны қуўып жетип, онық аша ағашты алқымына тиреп турғанын көрип:
- Ҳә, сум, сен не қылып турсақ? - депти.
Сонда Алдар көсе:
- Мен ҳәзир қудайдыц қүдиретин көрип турман, маған тиймей өте бер, - дейди.
Онық бул сөзине ашыўы келген Жийренше:
- Қәне? Қудайдыц қүдирети қандай екен? - деп оған дәпинеди.
Сонда Алдар көсе оған:
“ Сен сол турысьщ менен қудайдьщ қүдиретин көретуғынбедиц, атьщнан түс, мениқ қасыма
кел, мениц жаман кийимлеримди кий, алқымыца аша агашты илдир, сонда сен де қудайдыц
қүдиретин көресец, - дейди.
Баяғыдан бери ашыўы келип турған Жийренше дәрҳәл атьшан түсип. Алдар көсениц барлық
жаман кийимлерин кийип, алқымына аша ағашты илдирип жатып гы.
Сонда Алдар көсе Жийреншениц барлық жақсы киймлерин кийип ҳәм оныц атына минип
турып:
- Ханныц қасында бир алдансац, ҳәзир бар кийимлерицнен айрылын ҳәм атыцнан айрылып,
тағы алдансац, ол қудайдыц қүдирети емес пе? - деп ҳайт қбйыпты.
Бул жерде тағы алданған Жийренше жаман кийимлер иенен ханға бара алмай, туўры үйине
қайтып, жети күн аўырып жатып өлипти дейди. Сөйтип Жийреншениц өлими Алдар көседен
болған екен дейди.

\

Жәнибек хан Асанды шақырып алып:
- Өзицнен бөтен кец ойлы ким бар? - Баласын мақтады демесец, менин б
ннен де кец оилы, - депти.
Хан және сораў берипти:
\
\
/
- Дүньяда ким мерген?
- Баласын еки мақтады демесец, Абат мырза мерген, - депти.
Хан оннан:
- Меннен не тилегиц бар? - депти.
Асан:
-Меницсиздентилегимжоқ.Тилегим-Абаттыцденсаўлығы.Ендигитилекти Абатмырзаныц
өзи тилер, - депти.
- Абат мырзаны жибер маған, - депти хан.
Абат мырза ханға келеди. Хан оны сынап көриў ушын:
- Мениц қусымныц еки қанатын бир қус аспаннан келип қыйып кетти. Сени әкец мерген деп
еди, сол қустыц еки көзинен атып бер, - депти.
Абат буған ыразы болып, қустыц еки қанатынан атады. Қустыц еки қанаты үзилин жерге
түседи.
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Буны көрип турған хан Абаттан:
- Неге көзинен атпадыц? - деп сорапты.
Сонда Аббат мырза:
- «Жақсыны асқа, жаманды тасқа ур» деген сөз бар. Мен оныц еки қанатынан атып, ислеген
исин өзиниқ алдына келтирдим. Усы жазаныц өзи оған жеткиликли, тақсыр, - депти.
МАМАН БИЙДИЦ СЫЙЛАЎЫ
(Р-1293, №183768)
Маман бийдиқ егислик жери бар екен. Оған бир жарлы жигитлер руқсатсыз егин егип атыр
екен. Сонда биреўлер:
- Маман бийден рухсат сорап егиклер, - деп, оларды Маман бийге жибереди. Олар Маманды
танымайды екен. Олар кетип баратырып бир үйдиц тусынан өтипти. Үйдиқ алдында бир қаял
тары қууырып атыр екен. Қасында бир киси таяқ пенен ысырып отжағып отыр екен. Сол кисиден Маман бийди сорапты.
Сонда Маман бий оларға:
- Дуйым журттыц Маманыман,
Өз үйимниқ жаманыман, - депти.
Жигитлер Маманға келген жумысын айтып:
- Маман аға,
Келипти сизге быйыл заман, аға,
Биз азырақ жерице егин ектик.
Оннан басқа жағы аман, аға, - депти.
Сонда Маман бий:
- Сөзлеринизди таўып айттыклар. жигитлер. Ексекиз еге қойыцлар, - деп оларға руқсат етипТИ.

\ \V

Ж ЕРДА ЎЫ
(Р-1293, № 183768)
Өткен дәўирде қытай менен қоқырат урыўларынық арасында жер таласы болады. Бул ўақытта қоқырат қытайга қарағанда бай-дәўлетли болған екен. Булар қытай урыўынан басым келип,
жерди алатуғын болады.
Ьуннан кейин қыпшақурыўынык бийи Ақполат деген адам қытайлыларға жаны ашып, олардык арын арлап, жер пайын алыўына жәрдем етпекши болады. Сөйтип, Ақполат тоғыз қазыньщ
улкенине барып. еки урыўдьщ арасындағы жер ҳаққындағы даўды айтады ҳәм қытайлыларға
өзине тииисли жерин алып бериўди сорапты. Сонда қазы оған:
- Буннан маған қандай пайда бар? - деп сорапты.
-Мен сизге отыз тилла алып келдим. Соны аласыз. Ертек омыт үйип, жер бөлисиўге шығамыз.
Сонда мен сизди үш рет сөгемен. Сиз соған қайыл болып турасыз. Кейнин өзим жайғастыраман.
- депти.
Қазы отыз тиллаға көзи қызып, Ақполаттьщ сөгиўине қайыл болады.
Булар ертекине жер бөлисип, омыт үйиўге шығады. Еки урыўдьщ адамлары жәм болып
турғанда қазы да жетип келипти. Соны күтип турған Ақполат қазыға:
- Әй, нәлеттик баласы. Болсак-а, бул жыйналған адамларға бир нәрсе айтсак-о, - деп, оны үш
ретсөгипти.
Қазы дым үндемепти.
Ақполаттык бул сөгисин еситкен қокыратлылар:
- Бизлер бул жерден кетейик, жерди усылар-ақалсын. Ақполатттьщ қазыны сөгип атыр»'аны
мынаў. Бул қызып кетсе. бизлерди де аямас, - деп жерлерин таслап, аўылына қайтқан екен.
Сөйтип, Ақполаттьщ себебинен қытайлылар жерли болып қалыпты.
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ТУРЫМ БИИДИЦ ИНИСИ МЕНЕН ЖАРАСЫУЫ
(Р-1293, № 183768)
Қарақалпақта Алланхор деген адам Аннақул ханньщ бас ўәзири болып турған екен. Бирақ
Аннақул хан өлгеннен кейин ол кем-кемнен екинши орынға шығып, ақырында белгисиз болып
кеткен. Аннақул ханньщ баласы Жәнибек ханньщ ўақтында қарақалпақ бийлериниц ишинде
ханға жақын адам Турым бий болған. Ол бир күнлери болар-болмас нәрсениқ үстинде өзиниқ
туўысқан иниси менен аразласып, урысып қалған. Бул екеўин аты шыққан адамлардьщ бәри де
бир-бирден келип, жарастыра алмаған. Елдиқ жасүлкенлери ағайинли жигитлердиц аразласып
жүргенин намақул көрип, жүйрик, шешен, кәтқуда адамларды тағы да излестире баслаған.
Бир күни олар бурын ханньщ қасында кеқес берип отырған, бирақ ҳәзир белгисиз болып
кеткен Алланхордьщ хабарын еситипти. Адам жиберип, оны алдырады. Сонда Алланхор Турым
бийдиц үстине кирместен бурын оньщ иниси Турымбетти алдырып оған:
- Мен Турым бийдиқ үстине киремен. Сәлемлесермен, аманлық-есенлик сорасарман. Соннан кейин «Турымбетжан көринбейди ғой» деп сорайман. Сол жерде биреў сизлердиц бирбириқизди көрмей жүргениқизди, Турымньщөкпели екенин айтар. Мен сонда «Адамлар ағайин
таба алмай жүргенде, араз болады деген не сумлық. Бар, Турымжанды шақырып келин» дермен.
Сонда сен үйдин қасында тур да, жанағыны айтқанда еки бүйиринди таянып, ўай-ўайды сал да,
үйге киребер, - депти.
Солай етип, Алланхор Турым бийдин үстине кирипти. Аманлық сорасып болғаннан кейин Алланхор Турымға өзинин ким екенин таныстырыпты.
- Сизин бир инициз бар еди. Сол бул жерде көринбейди ғой?.- депти.
Сонда Турым бий ҳешнәрсе дей алмай төмен қарапт^Г(лл.1^ ррнына отырған жигитлерден
аўзы жецил биреўи:
ч. - Әй,ол бала бир оцбаған бала болды ғой. Оньщ несинсораисан.ьии ағамньщда зеининетииип, соннан бий ағам оны көрмей жүр, - депти.
)
Сонда Алланхор бағанағы сөзди айтып: «Бар! Шақырыи келин» дегеннен Турымбет даўыс
[шығарып, уйге кире берипти.
/
Сонда ҳеш жибимей жүрген Турымбий де даўыс ш
ып, инисине қолын бергенин билмей
қалыпты. Иниси менен жарастырғанына Турым бий
анхорға ыразы болып, оны қонақ етип
күтип, сарпайлап жиберипти.
АЛЛАНХОРДЫ

САРПАЙЫ

_____________________ Ш
Алланхор деген киси сөзге күтә шеб
дәўиринде хан қасында ақылгөй екен.
манлап, хан сарайынан қуўдырады.
Бир күни ол ханға келеди.
- Неарзьщ бар?-депти хан.
I
/
Сонда ол былай депти:
- Сениц әкен Аннақул хан болды,
/ /
Мен сөз айттым пухталап,
/ /
Мақпал менен парша кийидим тахт^лап,

Жәнибек ханнын әкесинин ханлық
баласына адамлар Алланхорды жа-

Сен хан болдын, сенин тусықда,
Аяғыма шарық кийип,
Турман шыжым жил пенен ноқталап.

Сол ўақытлары хан қасындағы ўәзирлеринен:
- Әкемнин тусында хызмет еткени ырас па? - деп сорапты.
Ўәзир:
- Дурыс тақсыр, - депти.
Хан Алланхорға өмирлик азық берип, сыйлап қайтарыпты. Сөйтип Алланхор сөзден жүйриклиги менен байыған екен.
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ОТАРАЛЫ КӘРЎАНБАСЫ МЕНЕН ӨТЕПБЕРГЕН ҚЫ ЯТ
(Р-1293, № 183768)
Алты айлықарқада қазақтьщ «Қарақум» деген жеринде Отаралы деген кәрўанбасы бар екен.
Ол адам «қазақта меннен жүйрик ҳеш ким жоқ» деп ойлайды екен.
Бир күнлери ол адамлардан «қарақалпақта Өтепберген қыят деген шешен бала бар, сөзден
алдына адам салмаиды» деп еситеди. Отаралы соны жецип, биратола кеўилимди жай етип үйде
отырсам деп оилапты.
ү А
Солай етип, жигирма атқосшысы менен қарақалпаққа келипти. Олардық қелип қулаған
жери Тахтакөпирдин усги екен. Булар Тоғызтөре деген жердеги Есенғазы дегендикине қонады.
Сол жерде отырып Өтепберген қынтты сорайды. Буны еситкен сол жердеги қарақалпақлар
Әтеп6ер|енге «Отаралы кәрўанбасы деген киси атқосшылары менен сенин менен айтысыў
ушын киятыр, соған таярланып отырғайсан» деп хабар жибереди. Отаралы ертеқине намазшам уақгында Өтепбергеннин үиине барып, «хабарлас» дсп сыртта турыи шақырады. Отаралы каруанбасы шақырған ўақытта Өтепберген қыят көрпешесин төрт буклеп, билегине сала
шыққзн екен.
Сонда Отарады:
- Төсегинди қолтығьща иле шығыпсац ғой, - депти.
- «Жайсыз жаў келсе, төсегичди ала шық» деген, - депти Өтепберген қыят.
- Жаисыз жаў ким екен? - депти Отаралы.
- Жайсыз жаў намазшам, намазлыгерде келген қонақ, - депти Өтепберген.
- Гәптинҳаслы не?
- I әптиц ҳаслы қулақ, - деити Өтеиберген.
- Жолдыц ҳаслы не? - дейди Отаралы.
- Жолдьщ ҳаслы туяқ, - дейди Өтепберген.
Усыдан кейин Отаралы кәрўанбасы:
- Ал, бала, атымды байла! Аттан түсирип ал, - депти.
ЛЯЙ° ” Р™ ^'-•"бергенненженилгенин мойынлапты.Өтепберген қонақларды түни менен сыйДЬ Ертецине 0таРаль' Өтепбергенди өзи менен бирге алып кетип, оған көп сарнай берип
елине әкелип кетеди.
г
у
АШ АМАЙЛЫ ЛАРДЫ Ц САЛЫҚТАН ҚУТЫЛЫЎЫ
(Р-449, №176392)
Хийўа ханыньщ жәллатлары ҳәр жылы халықтан салық жыйнайды екен. Бир жылы Хийўанын адамларынын жети жүз үйли ашамайлыдан салықжыйнап қайтайын деп атырған хабарын
еситкен молла Қораз салық жыйнаўшыларды сабап-сабап, жыйнаған ақшаларын алып қалады
Да. халыққа бөлип береди.
«V» д *
Ханнан кедген адамлар молла Қораздыч бул исин Хийўаға айтып барады. Хан адам жиберип.
Молла Қоразды шақырып алыпты.
Бул ўақытта хан қытай урыўынан аз салықалады екен дә, ашамайлы урыўы аш, салықтөлеў
мүмкиншилиги жоқ екен. Молла қораз ханньщ алдына барып:
У
- Тақсыр, қытайдын баллары қамырдан боталақ қылып ойнайды. Ал жети жүз үйли
ашамаилыныц баллары нан деп жылайды, - депти.
Ү
Хан усы созге бола ашамайлыларды бир-еки жылға салықтан азат еткен екен дейди.
ТӨРЕБИЙ
(Р-1293, № 183768)
ХаН МӘНеН душпан боль,п' ХийЎа ханына қарсы урыс ашып, Қоцыратты көп ўақытқа
екем қамал етип жатыпты. Хан әскери көп болып. ақырында Төребий урыста қазаланыпты.
Оньщ жақын жәрдемшиси Пана деген киси Төребийдиц исин даўам еттирип, көп ўақыт ханға
қарсы урыс жүргизипти.
20

- Қарлмлпаҳ фолыслоры
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Бир күнлери Пана досларыньщ үгитлеўи менен ханныцалдына барыпты.
Хан оған:
- Усы ўақытқа шекем келип, неге кеширим сорамадьщ? Хан дәўлетиниц басым екенлигинен
қорқтын ба? - депти.
Сонда Пана:
- Мен сениқ дәўлетиқнен, даққыннан қорқып келгеним жоқ. Төребийдин дузын көп ишип,
хызметин аз ислеп едим. Сол хызметимди өтей бережақ едим. Бирақ сенин алдына халқымньщ
ханын бийгүна төкпейин деп келдим, - депти.
Хан бунын ерлигине рийза болып, сарпай жаўып, әмелдар нөкербасы етип тайынлапты.

ЕРНАЗАР АЛАКӨЗДИН ХИЙЎА ХАНЫН СӨЗДЕН Ж ЕҚИЎИ
(Р-1293, №183768)
Ерназар алакөз бир күни үйине отын әкелиў ушын отын жибин алып тоғайға кетипти. Усы
ўақытта Хийўа ханы Мәдемин хан қарақалпақлардан салық жыйнап әкелиўге еки жасаўылын
Ерназар алакөзге жиберипти. Бул жасаўыллар жолда тоғайдьщ ишинде отын алып атырған Ерназар алакөзге жолығып, оннан Ерназар алакөздин үйин сорапты.
Сол ўақытта Ерназар өзин танытпай, үйине силтеп жиберипти, де өзи олардьщ изин-ала бир
арқа отын арқалап үйине келипти. 0л үйине келгеннен кейин қонақлары менен қайта көрисип,
өзи Ерназар алакөз екенин таныстырыпты.
Бирақ ханнан келген еки жасаўыл: «Ерназар деп көтермелей береди. Бул болса қаялыньщ
отынын тасып жүр» деп ойлап, буған кеўиллери толмапты.
Жасаўыллар сол күни мийман болып, ертецине Ерназарға ханньщ тапсырмасын айтып, қайтып кетеди. Жасаўыллар ханға барып:
- Мақтап жүрген Ерназарьщ хдялыныц отынын тасып жүр. Оньщ қолынан салық жыйнаў
келмейди, - депти Ерназарды жаманлап.
Хан бул сөзди еситип қатгы ашыўы келеди.
Бир күнлери Ерназар халықтан жыйнаған салықты алыи, Хийўа ханына барады. Барып
ханньщ қабыллаўшысына өзиниқ келгенлигин билдирипти. Бирақ хан баяғы жасаўыллардьщ
айтқан сөзлерине ерип, Ерназар менен бир ҳәптеге шекем сөйлеспепти.
Ханньщ қабыллаўын әри-бери күткен Ерназар ақыры қатты ашыўы келип, ханньщ үстине
кирип барыпты. Хан Ерназардьщ ашыў менен келгенин көрип:
- Ҳә, Ерназар қарақалпақ, салықты алып келдиц бе? - депти.
- Аўа, алып келдим, - деп жуўап берипти.
- Онда ертец ацға шығамыз, соған атықды таярла, - деп, хан Ерназарға рухсат етипти.
Ертецине Ерназар, хан ҳәм оньщ ҳәмелдарлары бирге ац аўлаўға шығады. Бир жерлерге
барғанда олардыц алдынан бир кийик қашады. Булардьщ ҳәммеси кийикти қуўады. Бирақханныц ҳәмелдарларыныц аты жолда қалып қояды, ал хан менен Ерназардыц аты жүйриклик етип
бираз жерге асып кетеди.
Кийикти услап алғаннан кейин хан Ерназарға:
- Мен отын әкелейин, сен от жағып, кәбап исле, - депти.
Сонда Ерназар:
- Жоқтақсыр, сиз отыра бериц. Ҳәммесин өзим тайын етемен, - деп услаған кийигин сойып
отыра береди.
Арадан бираз ўақыт өткеннен кейин хан аш болып шыдамайды.
- Мен отын әкелемен, сен от жағып тезирек писир, - деп, хан отын әкелип, олар кийиктиц
гөшин кәбап етип жейди.
Сол ўақытта Ерназар алакөз:
- Тақсыр, енди буны қасыцыздағылар билсе, «отын терип жүргеннен қандай хан болды»
дейтуғын болды-аў, - депти.
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ХАН ҲӘМ ШЕШЕН ҒАРРЫ
(Р-369, №127277)
Хан бир күни шикараға шығып баратырса, алдынан бир жолаўшы шығыпты. Иси ериккен хан
жолаўшыны ермек етип, сынаў ушын оған:
- Жолдын ийеси ким? Суўдьщ ийеси ким? Сөздиц ийеси ким? - деп сораў берипти.
Сонда жолаўшы ханға:
- Жолдыц ийеси - туяқ, суўдыц ийеси - булақ, сөздиц ийеси - қулақ деп шешип, жөнине кетеди.
Ханныц әйтеўир бир жолда кетип баратырған жалацаяқтан жулып алғандай етип жуўап еситкенине ызасы келип, барлықжумбақшыларды жыйдырып:
- Шығыс пенен батыстыц арасы неше күнлик жол? Жердиц орайы қай жерде? Мениц
сақалымныц талы нешеў? Өтирик пенен шынныц арасы қанша? Усыларды шешип бериц! - деп
буйырыпты.
Бирақ ханныц бул жумбағын сарай шайырларынан, ақылгөйлеринен ҳеш қайсысы болып
дурыс шеше алмапты.
Ақырында бир ешекли ғарры ханға келип:
- Тақсыр, жумбағыцызды мен шешемен, - депти.
- Қәне, шеш! - деп буйырыиты хан.
- Шығыс пенен батыстыц арасы бир күнлик жол. Себеби қуяштыц бир күнде шығып, сол
күнниц өзинде бататуғынлығын өзициз де билесиз. Жердиц орайы мына мениц ешегимниц
туяғыныцастында. Исенбесециз, адымлапөлшеи көриц.Сизицсақалыцыздыцталы меницмына
ешегимниц қуйрығыныц талыныц саны менен бирдей. Исенбесециз, санап шығағойыц. Өтирик
пенен шынныц арасы - төрт ели, өйткени қулағыцыз еситкенди көзициз бенен көрмегенше исене бермец, алданып қаласыз, тақсыр, - деп жуўан берипти.
ОРЫНЛАНБАҒАН ТАЛАП
(Р-84, № 37515)
Қанжығалы урыўында ақыллы ел ағасы Омар деген адам болыпты. Бир күни сол аўылдыц
бир адамы оны үйине мийман болыўға мирәт етипти.
Сонда Омар оған:
- Мени душпаным менен табақлас етпе! Аўқатқа зэҳәр қосып берме, - депти.
Жацағы жигит оныц гәпине түсинбей:
- Жоқ, тақсыр, ол не дегенициз, ондай болмайды, - деп жуўап берипти.
Уйге келгеннен кейин қонақтыц алдына табақ қойылып, үй ийеси қайта-қайта «алыц-алыц»
деп мирәт етипти. Булардыц үстине сол үйдиц баласы да келип, олар менен табақпас болыпты.
Бир ўақытта мийман орнынан турып шығып кетипти. Жигит мийманныц неге кетип қалғанын
кейнинен билипти.
Омардыц «душпаным менен табақлас етпе» дегени - «жас бала менен табақлас етпе», «тамаққа
зәҳар салып берме» дегени - «тамақ қонақтыц алдына келгенде «алыц-алыц» көп айтыла бермесин» дегени екен.
ӨТЕПБЕРГЕННИН ҚОНАҚТЫ СӨЗДЕН ЖЕҚИЎИ
(Р-450, № 176393)
Қыят урыўыныц қурғынлы байы ҳәм бийи Өтепберген бий ҳешкимнен сөзден жецилмеген
адам болады.
Өтепбергенниц дацқын еситкен бир қазақ оны излеп қонақ болып келипти. Ол Өтепберген
мененушырасып:
- Қара жерге қар жаўғалы неше жыл болды? Қара булақтан суў аққалы неше жыл болды? деп сорапты.
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Өтепберген қонақтыц бул сораўына жууап бере алмай, үйине муцайып келеди. Сонда ҳаялы
ериниқ муцайып келгениниц себебин сорапты. Өтепберген қонақтыц сораўына жуўап таба
алмағанын айтыпты. Сонда ҳаялы оған:
- Буныц жуўабы дым ацсат еди ғой. «Басыца ақ енгели неше жыл болды?», «Көзицнен суў
аққанына неше жыл болды» дегени еди, - депти.
Бул сөзди еситиўден Өтепберген қосатжетип пайтон арба менен кетип баратырған қонақтыц
изинен жетип:
- Бағанағы еки сораўыца жуўап беремен, - депти.
Сонда қазақ оған:
- Ҳаялыц шешен шығар. Мениц сораўымды өзиц емес, ҳаялыц тапқан, - деп, арбасын иркпей
айдап кете береди.
Ашыўы келген Өтепберген қолындағы балтасы менен арбаныц бир арысын шаўып жиберип:
- Қәне, арбацды енди айдап көр. Арбац жалғыз арыс пенен жүре алармекен. Сениц сораўыцды
еки арыстыц қайсысы шешкенде не, бәрибир емес пе? - деп қонақты сөзден жецеди.
МЕРГЕНБЕК АШАМАЙЛЫ
(Р-1293, № 183768)
Қыятлар Ийшан көлден саға алып, өзлериниц жабына қуйдырмақшы болыпты. Олардыцжап
алатуғын жери ашамайлы урыўыныц жери екен. Ашамайлылар қыятларға жеринен жап алыўға
келисим бермейди. Жап алыў жөнинде Өтепберген менен ашамайлыныц бийи Әўезбий айтысып, Хийўаға барады. Ец алды менен қыятлардыц бийи ханға арыз етеди. Ол ханныц алдына
барып:
- Тақсыр ханымыз, халқымыздыц еккен егини дизге жетпейди. Дизге жетсе де, ишейин десе,
гүзге жетпейди. Ашамайлылардыц жеринен жап алып, дийханшылық ислейик деп едик. Ашамайлылар жап алыўға рухсат етпей атыр. Усыған жәрдем етиўицизди сораймыз, - депти.
Хан қыятлардыцжап алыўына келисим береди.
Бул аўҳалды Әўезбий еситип, Хийўадагы ашамайлы урыўыныц ханға хызмет ететуғын, хан
алдында үлкен абыройға ийе Мергенбек деген адамға қыятлар жап қазса, ашамайлылардыц
суўсыз қалатуғынын айтып түсиндирипти.
Мергенбек ханға барып:
- Жетим деген көл, тақсыр,
Жансыз деген шөл, тақсыр,
Екеўиниц арасы,
Жортақатлы кисиге,
Үш күншилик жол, тақсыр,
Әўезбий деген бийимиз,
Пухарасы биз тақсыр, - депти.
Бул сөзлерден кейин қыятлар ашамайлыныц жеринен жапты ала алмайтуғын болады. Буны
қыятлардыц бийи Өтепберген еситип ашамайлыларға:
- Енди сизлер менен тағы ханға барып айтыспай-ақ қояйық. Бизлердиц тағы айтысып
барғанымыз ушын бизлерге пара бериц дейди, - депти.
Сонда Мергенбек оған:
-Туўгалақ бийден туўған жоқ,
Туўғансыз бийде ийман жоқ,
Қудай қылса, шарам жоқ,
Кисиге берер парам жоқ,
даўласатуғын болсац, жүр, ханға барайық, - деп, Мергенбек Өтепберген бийди даўдан жецеди.
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МЕРГЕНБЕКТИН АРЗЫ АТАЛЫ ҚТЬЩ БАЛАСЫН СӨЗДЕН Ж ЕНИЎИ
(Р-450, №176393)
Мергенбек дилўар сөзге шебер жүйрик адам болған. Арзы аталық өлгеннен кейин экесиниқ
бийлиги баласына қалады. Арзы аталықтыц баласы бийлик еткен ел Хийўа ханыныц қарамына
өтип, халық дийханшылық ислемекши болыпты. Бирақ ханныц адамлары дийханшылық
ислеўге рухсат етпейди. Бул мәселени шешиў ушын халық Мергенбекти жибериўди ойласып,
оньщ алдына барыпты.
Мергенбек айтысыў ушын қасына еки жигитти ертип алып, енди кетейин деп атырғанда
Арзы аталықтьщ баласы оған:
- Сен еле өлмей жүрмедиқ? - депти.
Бул сөз Мергенбекке қатты аўыр тийип:
- Сениц өлген әкец: «Меннен бир қарамзада бала қалып еди. Соны көрип кел» деп еди. Соныц
ушын сени көрип кетейин деп келдим, - деп жуўап берипти.
АСАННЬЩ АТЫНА АЙТҚАНЫ
(Р-1239, №183768)
Жәнибек хан бир неше атлы адамларды мәжбүрлеп, бир елди шаўып, олжа таўып келиўге
жумсапты. Усылардьщ ишинде Асан қайғы да бар екен. Булар жолда алып шыққан азығын
таўысып, атлары да шаршап көп азап көреди.
Асан азанда атын ертлейин десе, арқасыньщ ер салатуғын жери жоқ, ошақтай жаўыр болып
қалыпты. Оныц үстине, аты жатқан жеринен турмапты. Сонда Асан атына қарап былай деген
екен:
- Арқац жаўыр болса, бағрыца минемен,
Бағрыц жаўыр болса, сағрыца минемен,
Мен өлмей, саған тынышлық жоқ,
Жәнибекхан өлмей, маған тынышлықжоқ.
ПАТШ А БОЛҒАН МЕТЕР
(Р-450, №176393)
Бир күни бир патша өзиниц метерине жаманлық ойлап, оны өлтирмекши болыпты. Усы
мақсетте патша бир күни метерин шақырып алып:
- Мен саған үш саўал беремен. Егер шеше алмасац өлтиремен, - депти.
- Мейли, тақсыр, саўа/1ларыцызды айтыц, - депти метер.
Сонда патша оған:
- Сен маған ақыл менен ийманныц қай жерде екенлигин, күнниц батысы менен шығысыныц
аралығыныц қанша екенин қәм тэцриниц не қылып атырғанын ҳәм не қылажақ екенин айтып
бересец, - депти.
Сонда метер:
- Тақсыр, ақыл баста, ийман көкиректе. Күнниц шығысы менен батысыныц арасы бир күнлик
жол. Бирақ үшинши сораўыцызға, мениц бир шәртиме көнсециз ғана, жуўап беремен, - депти.
Патшаныц қызығыўшылығы үстин келип:
- Мейли, айт шәртицди, - депти.
- Тақсыр, рухсат етсециз, усы саўалға сизиц тахтыцызда отырын жуўап берсем, - депти.
Патша оныц бул шәртине көнип, орнынан турып, тахтын оған босатып берипти. Метер
патшаныц тахтына отырып болып:
- Жәллад, мына адамды инсан аяғы жетнейтуғын жерге сүргин етиц! - деп буйырыпты.
Жәлладлар патшаны алдына салып айдап баратырғанда ол:
- Сен мениц үшинши сораўыма жуўап бермедиц, - депти метерге.
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Сонда метер оған:
- \ей. ақмақ патша, тәцриннн қылажақ иси усы еди, - депти.
Халықақыллы метерди биратола патша тахтында қалдырыўды уйғарыпты.
ҲӘЗИРЕТИ ӘЛИЙДИЦ КӘПИРЛЕРДИ МУСЫЛМАН ЕТИЎИ
(Р-450, № 176393)
Ҳәзирети Әлий баласын көтерип турған ўақта қолына бир кептер ушып келип қоныпты. Сонда Әлийдиц баласы:
- Ата, мына кептерди услап бер, - депти.
Әлий кептерди услаған ўақта кептер Әлийди көтерип ушып кетип қалады. Ол сол ушыўдан
кәпирлердин \еш адам билмейтуғын шәҳәрине апарып түсириити.
Кәпирлердин патшасы қараўындагы ўәзирлери менен үлкен жыйналыс өткерип атыр екен.
Әлий олардьщ тобына араласыўы менен сол жердеги ўәзирлердин тили байланып, сөйлей алмай қалыпты. Сонда олардьщ арасында биреўи:
- Бизлердин арамызда бир мусырман бар. Сизлердин сөйлей алмай турғаньщыздын себеби
сол, - депти.
Патша сол жерде жыйналған барлық адамларды қөзден өткериўге буйрық берипти. Олар
басқа түсли Ҳәзирети Әлийди дәрриў таўып алады.
Сонда кәпирлердин патшасы Әлийге қарап:
- Сен бизлерди тилден қалдыратуғын дәрежеде шешенбедин? - депти.
- Шешенлик дәрежем тек бир Аллаға аян, тақсыр, - депти.
- Ондай болса, сеннен тоғыз саўал сорайман. Егер шеше алмасан, өлимге ҳүким етилесен, депти.
Ҳәзирети Әлий кәпирлер патшасыньщ шәртине ыразы болыпты.
- Бир неге еки болмайды? - деп патша сораўын баслапты,
- Қудай биреў, ол ҳеш ўақытта екеў болмайды.
- Еки неге үш болмайды?
- Адамньщ еки ийнинде еки периште бар. Ол ҳеш ўақытта үш болмайды.
- Үш неге төрт болмайды?
- Үш салаты өткир, ол төрт болмайды.
- Төрт неге бес болмайды?
- Төрт тәғбир (адам өлгенде айтылады) ҳеш ўақытта бес болмайды.
-.Бес неге алты болмайды?
- Бес ўақлы намаз ҳеш ўақытта алты болмайды.
- Алты неге жети болмайды?
- Алты кәлийма ҳеш ўақытта жети болмайды.
- Жети неге сегиз болмайды?

- Жети дозақ ҳеш ўақытта сегиз болмайды.
- Сегиз неге тоғыз болмайды?
- Сегиз бейиш ҳеш ўақытта тоғыз болмайды.
- Тоғыз неге он болмайды?
- Адам тоғыз айда анадан туўылады. Он айға жетпейди.
Усылай етип, Ҳәзирети Әлий кәпирлср патшасыньщ барлық тоғыз саўалына жуўап берип
болып:
- Тақсыр, мен сизлердиц сораўьщызға жуўап бердим. Сизлер менин бир ғана сораўыма жуўап
берсениз, - депти.
- Яқшы, саўалынды айт, - депти кәпирлер патшасы.
Сонда Әлий кәпирлерге қарап:
- Аршыалланын дәрўазасына қандай сөз жазыўлы тур? - деп сорапты.
Кәпирлер бир-бирине қарасып, не дерин билмей турғанда бағанағы адам:
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- Тақсыр, егер биз бул сөзди тилимизге алсақ ямаса қулағымыз бенен еситсек, бәримиз
мусылманға айланамыз, - депти.
Сонда кәпирлер патшасы:
- Мейли, мусылман болсақта, оныц сораўына жуўап бер, - деп буйырыпты.
Сонда жанағы адам:
- Тақсыр, аршыаалланыц дәрўазасына «Иләлләқи иллалла, Муҳаммадур расулулла» деп
жазылған. - дейди.
Усылай етип Ҳәзирети Әлий өзиниц ақыллылығы арқалы бир сораў менен-ақ кәпирлердиц
бәрин мусылман еткен екен дейди.
ШОМДНАЙДЬЩ ҚАЗЫЎЫ
(Р-450, N0 176393)
Хийўаныц ханы Шоманайды қаздырады. Сонда қазыў қазатуғын адамларға ханныц адамларынан Юсуп беглербеги менен Қурбанияз жасаўыл басшылық етипти. Ашамайлылардыц
кәтқудасы Сейилхан сөзге шебер,ақыллы адам болады.Хийўа ханы жапты он еки күн қаздырасыз
деп буйрықбереди. Ашамайлыныц кәтқудасы Сейилхан он еки күн қаздырыўдыц орнына, сегиз
күнде қайтарып жибереди.
Сонда Юсуп беглербеги менен Қурбанияз жасаўыл ханға барып айтып Сейилханды гүнакәр
етпекши болады. Ханға Сейилхан да кетеди. Сейилхан ханға барып:
- Тақсыр! Арза пухараники, тил бизики. Бизлер барып-келиўи төрт күн, қазыўы сегиз күн.
Бәри болып он еки күн қазыў қазып, сизиц буйрығыцызды орынладық, - дейди.
Адамлардыц барып-келиўи бәрин есаплағанда он еки күн болған екен. Соны дәлийллеп берген. Солай етип ханныц алдынан аман қайтады.
Сейилхан сол барғанында Шәрибайға беглербеги әмелин алып берген. Өзи ханныц маўыты
шекпенин алған. Беглербегиликти бережақ болғанда, өзи келисим бермей, алмаған. Соц
Шәрибайдыц ислеген ҳәрекетлерине наразы болып, бегликти алмағанлығына пәнт жеген.
ТУРЫМБЕТ ҚАЙҚЫ НЬЩ КЕПЕЛИ ҚЫЗДЫ СӨЗДЕН Ж ЕҚИЎИ
(Р-450, № 176393)
Бир қарақалпақаўылында той болып, сол тойда аўылдыц қыз-жигитлери әткөншекушыпты.
Әткөншек ушыў енди қызған ўақытта бирден әткөншектиц арқаны үзилип кетипти.
Сонда тоғызақурыўынан Турымбет қайқы деген жигит әткөншек байланған бийиктеректиц
басына шығып, үзилген арқанды байлапты. Ол терекке минерин минсе де, түсиўге келгенде қорқып, албырап атырған қусайды. Сонда сол аўылдыц кепе урыўынан, сәл отырыцқырап
қалған, бирақ сөзге шешен бир қызы жөнине турмай:
- Турымбет қайқы, теректиц басында қалатуғын болдыц ба? - деп оныц үстинен күлипти.
Сонда Турымбет қайқы да бос келмей:
- Нәдиршадан қалған топ атылмай қалды,
Турымбет теректен түсе алмай қалды,
Кепениц бир қызы да өтпей, солай қалды, - деп қызды сөзден жеципти.

оц қолым, сол қолым...
(Р-1239, № 183768)
Қарақалпақлар алты аталықтан қуралып, олардыц алты қазысы, жигирма төрт әмелдары
болған. Сол заманларда қоцыратлылар қытайлыларға ҳәмме ўақыт өкпели болыпты. Сол себепли Хийўа ханы жигирма төрт әмелдарды Хийўаға шақыртқан екен. Соннан алтаўы Хийўаға пияда кетипти.
Бул хабарды еситкен Турым бий булардыц изинен кетипти. Ол кеткен алтаўдыц изинен жеткеннен кейин, олар Турым бийге:
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- Турым аға, егер сиз Хийўага барсацыз, бизлердиц киятырганымызды айтарсыз, - депти.
Турым бий буларга жөнин айтпай:
- Мен Шаббазга баратырман, - деп кете берипти.
Турым бий Хийўага келип. ханньщ алдына барыиты. Бул ўақытта Хийўада Мәдемин хан екен.
Турым бий ханға қарап:
- Сорыў-сорыў бөгенди,
Бөгели қуўса майырар,
Сүйренлеген қызыл тил,
Сүйгениқнен айырар, - депти.
Мәдемин хан қоқыратлылардьщайыплы болган алты бийиназатетип, қытайлылардьщалты
бийин айыпқа буйырган екен. Сол ўақытта қытай урыўыньщ Пазыл деген бийи Турым бийден:
Не ушын бундай дедиқиз? - деп сорапты.
Сонда Турым бий:
- Егер басьщ қышыса, өз қольщ менен басықды қасы, - депти.
Сонда оньщ гәпине түсинген Пазылбий Турым бийге:
- Сиз тап менин ойымньщ үстинен шықтьщыз, - депти.
Хан қытайлылардьщ алты бийин дарга аспақшы болғанын еситкен Пазыл бий Хийўа ханынан оларды әпиў етиўди сораган екен, хан оны тынламапты.
Буны еситкен Турым бий атын ертлеўге асығып, оны жайдақ минип келип, дардьщ жибин
кесип жиберипти де, ханныц алдына барыпты. Сонда хан Турым бийге:
- Мен қоныраттьщ алты бийин өлимнен қутқарып жиберип едим, ал сен не ушын қытайлылардьщ бийлеринин арасына түстин? - депти.
Сонда Турым бий оған:
- Он қолым, сол қолым, бәри өз қолым. Қытай да, қонырат та бәрибир қарақалпақ. Қытай
бийлерине де соны ислениз, егер соны ислемейди екенсиз, бәрин өлтирип, Палўан атаға апарып
бирге көминиз, - деп жуўап берипти.
Хан Турым бийдин бул сөзине дэлил айта алмай, қытайдьщ да бийлерин босатып жибериўге
мәжбүр болыпты. Солай етип Турым бий он еки бийди ертип, елине қайтқан екен.
Ж ИЙЕННИҚ ХАНҒА ЖУЎАБЫ
(Р-1239, № 183768)
Бир дәўирде Түркистанлы қарақалпақлар үлкен бүлгиншиликлерге ушыраган екен. Усындай
күнлердин биринде халық жаўгершиликке ушырап, душпанньщ қолына бенде болып түскен
екен. Жаў қолға түскен қарақалпақлардьщ қырғанын қырып, қалганын қойдай гүўенлеп азап
береди.
Усылардьщ ишинде қарақалпақхалқыньщ атақлы жыраўы Жийен де болган екен. Сол ўақта
Жийен ханньщ алдына барып:
- Ертеде өткен ер Ногай,
Тақсыр, сиздей болған жоқ
Мусылманньщ балларын,
Қосақлап қойдай қырган жоқ
Обалына қалган ж оқ - депти.
Хан оньщ сөзине ойланыи, халықты бенделиктен азат етип жиберген қусайды.
МАМАН БИЙ
(Р-1239, №183768)
Қарақалпақлардьщ бир бөлегинин Түркистанда отырган ўақты екен. Олар қазақлар менен
аға, үке болып, қыз алысып. қыз берисип, отарда өриси ортақ аўыз суў салмасы шерик болып,
азын-аўлақ тыныш отырған жылларында Тәўке ханньщ баласы Батыр хан қарақалпақларға
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ағалық еткен екен. Ол жас жигитликке алып, басқа еллерден мал, адам тартып алыў менен
шуғылланып, буған қарақалпақтьщ бас кетерген жигитлерин де қатнастырыпты.
Усы атланысларға қарақалпақлардан Есназар баҳадыр деген жигит те бастан-аяқ қатнасады
екен. Хан әдеп түскен олжаны теқдей бөлисип, биймәлел тарқасады екен. Соцынан ханньщ пейли тарылып, қарақалпақжигитлерин итибарға алмай кетеди. Ол өзи менен зәқгилес, батырлығы
жағынан да осаллаў емес Есназарға да соны ислейди. Ол өз исин «Хан ханлығын етеди» деп
ақлап, басқаларды кемситеди.
Буннан хабар тапқан шериўши урыўынан шыққан Төбет деген батыр Батыр ханньщ озбырлыгын бетине айтып, оньщ менен ерегисип қалады. Жәнжел Төбеттиқ Батыр ханды олтириўи
менен тамамланады.
Бул аўҳалдан хабар таиқан барлық қарақалпақ бийлери ойласып, бул истиқ ақыбетиниқ жаман болатуғынын билип, алдын алыў илажын ислемекши болыпты. Көп ойласықтан кейин басын өлимге тигип, I әўке ханньщ алдына өзлери барып хабарласыўға келиседи.
Оларды Тәўке хан әдеттегидей қабыллап, қонақ етеди, жөн-жосақ сорайды. Сонда қарақалпақ
бийлериниц бири ханға:
-Тақсыр, қаршығаны ғарға өлтирди. Бул қалай болды? - депти.
Хан болған истиқ мәнисин түсинип:
- Өриси кен оцады деген, сизлер де бир келата ел едиқиз. Өрисим кецейсин деп Батыр ханды жиберип едим. Сизлердиқ бириқиздиц маған душпанлық ететуғыньщызды билип едим, деп, бийлердиц бетлерине бирим-бирим қарап шығып, - озбырлы адам олпылы-солпылы деген.
урты салбыраған, қабағы қальщ қайсарьщнан қәдигим бар, - деп Төбетти көрсетеди.
Бийлердиқ тили тамағына тығылып:
- Тақсыр, қарыйдарьщды таныдьщ. Жарылқасақыз да, өлтирсециз де өзициз билиц. Биз
азғана үй пухарацыз едик, - деп Тәўке ханға жалыныпты.
Сонда хан:
- Ханды қудай гарғаса,
Қараша менен қас болар,
Бийди қудай ғарғаса,
Душпаны менен дос болар, Деген сөз бар еди. Сизлер менен жаўласпай-ақ қояйын, - деп бийлерди қайтарыпты.
Бирақ буннан хабар тапқан ханньщ жақынлары оны азғырып:
- Бүгин баланды өлтирсе, ертеқ өзицди өлтиреди. Қанға қан алыўьщ лазым. Үйренискен жаў
урыспаға жақсы деп, барғанды өлтире берсе, немиз қалады? Сен бармасақ, өзлеримиз барамыз,
- деп бир топар бийлери жолға атланады.
Олар сол кетистен қарақалпақтьщ белгили бийлериниц бири Маман бийдиц есигиниц алдына келип:
- Журтты бузған жаман ба,
Ханға берген жазақ ба,
Батыр ханды өлтирип,
Өлмеймен деп санама, - деп,
бийдиц есигиниц алдында тепсинип турып алады.
Сонда Маман бий сыртқа шығып, оларға қарап:
- Газ гарқылдар ҳәр жерде,
Шешен тақылдар тар жерде,
Ини бузса, аға дүзер бар жерде, - деп жуўап қайтарыпты.
Буннан кейин ол қазақ бийлерин аттан түсирип» қонақетеди. Кейин ҳәммеси питимге келип,
жәнжелсиз тарқасады.

т
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М АМ АН БИЙДИҚ ҚАЗАҚ ТАМ Ы РЫ Н А АЙТҚАНЫ

(Р-1239, № 183768)
Маман бий дийхан адам екен. Оныц бир қазақ тамыры болыпты. Сол қазақ ҳәр жылы келип,
Маман бийден дән алып кетеди екен. Бир келгенинде ол бийге шапан алып келип:
- Бәрекелла, Маманым,
Келисе берсин заманыц.
Жаз болса, жарқылдасын кетпениц,
Пите берсин сепкениц,
Мынаў саған әкеп жапқан шекпеним, деп, оныц үстине әкелген шапанын жаўыпты. Маман бий оған бир түйе дән берип сыйлапты.
Сонда Маман бийдиц қазақтамыры, Маман бий не дер екен деп, қасындағы жолдасына:
- Бул қарекец бизиц егиншимиз, егинимизди егип береди, - депти.
Маман бий сөзден қалсын ба:
- Қазақ бизиц тигиншимиз, кийимимизди тигип береди, - депти.
ЕЛИБАЙ БАТЫРДЬЩ СӨЗИ
(Р-590,180083)
Ертеде Қазаяқлы урыўынан Елибай батыр деген болған екен. Өзи де сөзге шебер, кәтқуда
адам екен. Сол заманда Хийўа ханыныц Төлеген, Нурбай, Шоқмурын деген салықшылары
халықты қыйнап, ғэзепке келтирипти.
Булардыц қылықларына шыдамаған Елибай батыр Хийўа ханыныц алдына келип, оған:
- Аллаяр, тақсыр ханымыз,
Алдыца келди қарашац,
Арызды қабыл алыцыз,
Бизиц елде Нурбай бар,
Нурбайдыц жүрген жеринде,
Жылаў менен ўай-ўай бар,
Шоқмурын деген молла бар,
Төлеген деген жорға бар,
Кели түби деп бир алады,
Кеўсеним деп тағы алады.
Бермесец, жәнжел салады.
Малдан зәкат, бастан питир,
Иретин таўып және алады, - депти.
Хан Елибайдыц бул сөзин еситип, салықжыйнаўшыларына тәртип берген екен.

ӨМИРБЕК-АШ ЫҚ
(Р-1295, №183770)
Жас жигит ўақтында Өмирбектиц бети қотырлаў екен. Сонда да ҳәкериси шығып, өзиниц
сықылына қарамай, аўылдағы ец гөззал қызға ашық болыпты.
Буны еситкен менмен қыз:
- Сендей қотырды не қылайын? Меннен аўлақ жүр, - деп қатты ашыўланады да, оны
дәргайына жолатпайды.
Қыздан гүдерди үзген Өмирбек:
- Онда бир саўалым бар, соған жуўап бересец бе? - депти.
- Не саўал?
- Тикешти зағараға ура ма, я шөрекке ме?
- Шөрекке дә! - деп иркилмей жуўап берипти қыз.
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- Ҳәй, бәрекеллә! Саўалыма дурыс жуўап бердиц. Ал енди менин бетиме анықлап үнил.
Ондағы қотырдай болып турған тикештин излери емес пе? Демек, мен зағара емес, шөрек екенмен ғой! Ендиги жағын өзин бил, - деп Өмирбек кетип баратырған екен, гәптен утылған қыз
онын шалғайына жабысыпты.

»
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ӨМИРБЕК ЛАҚҚЫ НЬЩ ХАНДЫ ЖЕЦИУИ
(Р-1295, №183770)
Ч,

Бир ўақытлар бир хан қыстын қатты суўық күнлеринде қалаға жар урдырыпты:
- Ким де ким минардын басында жаланаш бир ақшам турып шықса, ким болыўына қарамастан, 4
хан қызын береди, - деп ханныц жаршысы жар урып жүрген қусайды. Буны Өмирбек лаққы еситип, барыпты. Өмирбекти шешиндирип, минараға шығармақшы болыпты. Сонда Өмирбек үлкен
бир тасты арқалап минипти. Усы тасты түни менен көтерип, тепсинип турып, тақды атқарыпты.
Ханнын ўәзирлери азанда ерте турып қараса, Өмирбек лаққыньщ манлайыньщ терин сыпы- %
рып турғанын көрипти. Хан Өмирбекти минарадан түсирип:
- Түни менен не көрдин? Гәиинди айт! - деп сорағанда, Өмирбек:
ч
- Тақсыр, мен ҳеш нәрсе көрмедим. Бирақ, алысырақта жылтыраған оттын сәўлесин көрдим,
- депти.
- Әй, ақмақ, сен отқа жылынған екенсен, - деп қаладан қуўып шығыпты.
Бир күнлери хан шикарга шығып, алган анларын кәбап етип жепти. Кәбап күшлилик етип,
шөллепти. Хан ўәзирлерине суў табыўды буйырыпты.Ўәзирлер суў излеп жүрип, Өмирбектин
үйинин үстинен шығып, ханды ертип келип, Өмирбекке шай қайнаттырыпты. Өмирбек лаққы
узын сырықтын ушына дүмшени байлап, астына жылтыратып отжағынты. Шөлден өлер болган
хан шыдамай, ўәзирлерин шайға жиберсе, ўәзирлер сырықтьщ басында турған дүмшени көрип,
> 4 1
ханға айтып келипти. Хан буған ашыўланып Өмирбекке:
- Кимди ермек етесен, ақмақ? Ол жылтыраған отьщ менен сырықтьщ басында дүмше қайнай
ма? - депти.
Л '
Сонда Өмирбек лаққы:
- Тақсыр, көз ушындағы от адамды жылытқанда, сырықтьщ астында жанған от қасындағы
дүмшени қайната алмай ма? - депти.

4

ҚӘР ҚАЙСЫ СЫ 11АЙЫН АЛДЫ
(Р-3295,№1В3770)
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1

Баяғы заманда ханныц баласы бийдиц баласы
анға шығыпты. Сөйтип олар үш үйрек,
бир безгелдек, суўда жүретуғын бир қоцыр ғаз
ир аққуў услапты. Енди олар үйлерине
қайтыў ушын ацларды бөлисе алмай атырғанда,
н орыўға барған бир дийхан шығыпты.
Сонда жигитлер оған:
- Жасуллы, мына тутқанларымызды сиз бөлистирйп бериц, - депти.
Сонда жацағы адам:
- Хан баласына қасқалдақ, бий баласына безгелдек. Аққуўды пақырына тарт, сыбағама үш
үйрек, үлесиме қоцыр ғаз, - деп, қалған ацды алып, үййне қарай тартыпты.
СИЗДЕН ЕСИТИП ТУРМЫЗ
(Р-1295, №183770)
Өткен заманлардьщ биринде Хийўа ханыныц ец жақсы көретуғын аты күтпеген жерден
қатты аўырыи қалыпты. Не ислерин билмеген хан барлықўәзирлерин шақырып алып:
- Мына атты жақсылап емлецлер, тәўир болатуғын болсын, «өлди» деген гәпти кимниц
аўзынан еситсем де, туқымын қурт қыламан, - деп буйырынты.
Хан ҳүкимин еки етпейтуғын ўәзирлер атты алып кетипти. Арадан көп ўақыт өтпестен-ақ
тәўир болмай, сол аўырыўынан өлипти.
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Ўәзирлер не қыларын билмей, ойласыўға Өмирбекке келипти. Өмирбек бул жумысты өз мойнына алып, хан алдына келипти.
- Тақсыр, мен ат тәрептен келдим, - депти.
- Ат қалай екен, тәўирмекен? - депти хан.
- Уллы мәртебели ханымыз. сизиқ атыцыздыц аяғы аспанға қарап атыр, -депти Өмирбек.
- Онда өлди десецши, - депти хан.
- «Өлди» деген сөзди сизден еситип турмыз, тақсыр, - депти Өмирбек.
Хан не дерин билмей қалыпты.
АСАБАЙ БАБА МЕНЕН АСАН БИЙ
(Р-1294, №183769)
Жалайыр урыўында Асан деген бий өткен. Соньщ тусында бир даў болады. Даўды шешиўге
Асан келеди. Ол пара алып, терис жағыньщ исин дурысқа шыгарады. Сөйтип көптиц алдында
абыройы түсип қалады. Бийдин салпаўсып киятырғанын Асабай көрип қалады. Ол киси инисине
қыз қарап жүрген екен. Асан бий:
- Биз бурыннан майлы балта менен араласқан елмиз ғой. Мына даў шешилмей атыр. Сонда
бийликти өзиц қольща ал. Сөз сизден болып, қыз бизден болсын, - деп өз басындағы жағдайды
айтады.
- Яқшы! - деп келиседи Асабай бий.
Ертесине айтылған жерге келсе, төрдеги орын бос тур екен. Бурын сол жерде отыратуғын
Асан бий есик бетке шығып қалыпты. Сонда ол Асан бийге:
- Ассалаўма алейкум, Асан бийим,
Болған соц басыц жалпақ, толы мийиқ,
Көк ат пенен көк бөриге басармедиқ,
Елиқде күнде-күнде болса жыйын,
Ертеден қара кешке сөйлермедиц,
Сөзицнен пайда түссе берер тийин,
Отырар жериц сениқ бул емес ғой,
Төрдеги орньщ мынаў өзиқе бейим, - деп, оны төрге шақырып, өзи даўды шешкен.
АСАБАЙ БАБАНЫ Қ ҚЫЗ АЙТТЫРЫЎЫ
(Р-1294, №183769)
Асабай баба қартайған ўағында жалайыр Бектурсын бийдиц аўылына барып, иниси Омарға
қыз көрип жүрген екен. Ол Бектурсынньщалдына барып:
- Ал, Бектурсын, жийениқди әкелдим, өзиц теқин таўып қос, - депти.
Соньщ арасынша өзлери арнап сорайын деп келген қыздьщ ағасы булардьщ қасына келеди.
Сәдем-әликтен сон алдын хабарласқан сол үйден бир қыз шығып, қотыр қозыны сабап, қууып
кетеди.
Асабай баба енди қыз ағасына келген жумысын айтады. Ол бирден «Қыз парызым жоқ,
жолыцнан қалман!» деп ерси сөйлепти.
Асабай баба да қарап турмай:
- Бир үйге сөйлес қылдық қарашалаў,
Сол үйден биреў шықты аласалаў,
Шықты да бир қозыны сабай берди,
Не оқсын қарындасы, ағасы анаў, - депти.
Булар дурыс жуўап ала алмай, я сөз сыйлап билмейтуғын бул бир түрли жерден кетиў менен
болады. Енди олар Бектурсынньщ үйине қарай тартады.
Бектурсынньщ үйине жақын барса, оньщ қаялы қонақты көриўден «Не мынаў жүрисин. бар
музға бар» деп тоққылдап турған екен. Қонақты райы жақтырмай турғанын ацлап, Асабай баба
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аўылға қайтып кетиўди мақул көреди. Бектурсынға сонда айтып турған сөзи екен:
- Бектурсын - бийге қайым, жуўан адам,
Отаўы көринеди туў анадан,
Үйине Бектурсынньщ барағойсац,
Қатыны «музға бар» деп қуўалаған.
Бектурсын Асабай бабаға:
- Жацағы айтқаньщды ҳешкимге айтпа, - деп жалыныпты.
Бирақ бул сөз халыққа тарап кетипти.
Ж АНЫ ЗАҚТЫ Ц ПӘТИЯСЫ
(Р-1299, N»183812)
Жанызақ бир күни жездеси Айтбайдыц үйине барыпты. Айтбай қонақты дурыслап күтип алмай, алдына бир нан менен бир шәйнек шай ғана қойыпты. Нанды да Жанызақ дәстурханға барар-бармастан бала-шаға жаппай басыпты.
Айтбайдыц баласы Турғанбай:
- Дайы, пэтия етин, - депти.
Сонда Жанызақжийенине қарап турып:
- Айтбайдыц улы Турғанбай,
Дайы, дайы дедиц-аў,
Тап бүйрегнц бурғандай,
Бир шәйнек шай,
Бир нан қойдыц,
Бәриц де жедиц қуры қалмай,
Дәстүрханьщ болып тур,
Оцлап қудай урғандай, - дейди.
Жанызақ пәтия бере сала турып кетип баратырғанда жийенниц бәри шалғайына жабысып,
жолдан қайтарыпты. Сөйтип жақсылап қонақасы берип, шығарып салған екен.
ТҮЙЕНИЦ ГИЙНЕСИ
(Р-589, №180082)
Қызылдьщ бир адамы үлкен қалалардьщ биринде туратуғын ашнасыньщ үйине түйесин минип барыпты. Қаладағы ашнасы оны барын дастурханға қойып күтсе де, мол гөшке үйренип
қалған мийман қарнын қампайтып тоя қоймапты. Әри-бери аўқатланған болып сыртқа шықса,
түйесиниц жағдайы да буныкиндей қусайды. Түйеси буны көрип бақырып қоя берипти.
Мийманньщ изинен шыққан үй ийеси түйенин бақырғанын көрип:
- Ҳаў, мийман, түйециз не деп атыр? - депти.
Сонда жацағы адам:
«Буйдамнан тарттыц,
Үстиме жүкти арттын.
Үйине бардым,
Я жем бермедин,
Я шөп бермедин.
Енесинурайын,
Усындай салттьщ» деп атыр, - дегенде ашнасы қып-қызыл болып кетипти.
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ӘМИР ТЕМИРДИЦ САЎАЛЫ
(Р-589, №180082)
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Әмир Темир барлық нөкерин жыйнап алыпты да:
- Қәне ким айтады, мениқ қуным қанша турады? - деп саўал қойыпты.
Биреў айтыпты:
- Сизиқ қуньщыз жети ықлымныц барлық дүнья-мүлкине барабар, - депти.
- Жалған! - депти Әмир Темир.
- Сизиц қуньщыз аспан астындағы, жердиқ үстиндеги барлық байлықты жыйғанда, соған
теқ, - депти және биреў.
- Бул да өтирик! - депти уллы ҳүкимдар.
- Енди, - депти Әмир Темир, - ким мени мақтап, лап айтса, оны өлим күтип тур. Егерде ким
ҳағын айтса, оған саўға миясар.
Темирдиц журтында бир уста бар екен. Әмирдиц дәргайына сол келипти.
- Айт! - депти, Әмир Темир.
- Тақсыр, бир қасық қанымнан кешсециз, айтайын, - дейди уста.
- Мақул, - дейди Әмир.
- Тақсыр, сизиц қуньщыз бес жүз тилла, - депти уста.
Әмир Темир ўаҳаҳалап күлип:
- Ҳаў, мениц белимдеги кәмарымньщ өзи бес жүз тилла ғой, - депти.
- Мен де соны айтып турғаным, - депти уста.
Әмир Темир туўры сөз устаны сый-саўға менен қайтарыптц..
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СӨЗСИЗ БАРАМАН
(Р-1299, №183812) /
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Бир адам өз достына қатты өкпелеп, «Үш күн ҳал үстинде аўырып жаттым. сен кеўилимди сорап бармадьщ» дей берипти. Бир айтып та, еки айтып та қоймапты.
Сонда досты:
/
- Ендиги аўырғанында сөзсиз бараман.-депти.
/ /

/ /
(Р-1
Буқыштьщ қылшылдаған жас жигит ўақты екен. Жас болса да бас болып, ел-елат ишиндеги
бийликке араласып жүргеннен кейин белли-белли бийлердиц өзи де оған ийек артып, кецес соРап турған. Ҳәр қандай даўды питистириў де Буқыштьщ кесими менен питетуғын болған.
Сол дәўирде Тамдыбулақәтирапына Қырдан көшип кел ген Дос, Қос деген батырлар жайғасып,
олар да өз дөгерегине ҳүкимин жүргизе баслапты. Ырайы қатты бул батырлар аса қәҳәрге минип турған екен. Олардьщ озбырлығы басқаларға да батыпты. Бир күнлери сол батырлардьщ
бириниц баласы қайтыс болып, соны ҳешким еситтире алмайды. Дос, Қос батырдьщ әдети: ким
суўық хабар айтып келсе, соньщ мүше-мүшесин кесип, азаплайтуғын көринеди. Ҳәтте, мына
жағдайды айтыўға аўыл ақсақалларыньщ ҳешқайсысыньщ да жүреги даўамапты. Қырдан түскен бул еллердиц ағасы Ацғара бий екен. Бийдиц өзи де ақсақалларға ҳешбир дәдимал айта алмайды. Ақыры болмағаннан соц Ацғара бий «Иним, усы хабарды өзицжеткизбесец, биз илажын
таба алмадық» деп Буқышқа қағаз жазып, өз өтинишлерин билдиреди.
ХаттыалғаннанкейинБуқышсуўытТамдығаатланады.Қосағайинлибатырлардыцқонысына
жақынлаған туста бир қонып, тац алагеўимде олардыц аўылына барып жетеди. Астында сайлы арғымақ аты бар екен. Аты менен дүсирлете шаўып келип, ағайинли батырлардыц үлкени
Достыц ақордасыныц түцлигин сыпырып алады да, сол пәти менен шацғытып өте шығады. Изинде ийтлер шабаланып қала береди.
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Ағалы-инили батырлар не болғанын түсинбей, үйлеринен жуўырысып сыртқа атлығып
шығыў менен болады. Олар не де болса, бир жайсыз хабар болғанын ақлайды.
- Ким екен-\а, бул атақа нәлет?! - деп Дос батыр қылышын жалақлатып. жуўырады.
Сонда әдеўир узағырақжерге барып, бул ҳәрекетине жуўап күтип турған Буқыш:
- Ассалаўма әлейкүм, Дос аға,
Алтыннан бир соққан босаға,
Балақыз қайтты илаж жоқ,
Алар жериц, асар жериқ кес аға, - деп, өз миннетин атқарады да, атын тебинип шаба қашады.
Төбелеринен жай түскендей болған ағайинли батырлар Буқышқа жете алмасын билип, сол
турған орнында силейип қала береди.
Х Д Л А Л Л Ы Қ ПЕН ЕН Қ А Р А М Л Ы Қ

(Р-1299, №183812)
«Туўрылық туўғанға жақпас» дегендей. Буқыш бийдиқ туўрысөз болыўы даўдан утылған
тәрепке унамай, олар Бухар қазысына наразылық арзасын жоллапты. Сол ис бойынша Буқыш
бий Бухараға шақыртылады. Алдына келген Буқышқа қазы:
- Хош, буған не дейсиз? - депти.
Шағым хатта: «Буқыш бий өзине пара берген тәрептиқ сөзин сөйлеп, даўды солардьщ пайдасына шешип берди» деп жазылған екен.
Буқыш бий ойланып турып:
- Ҳәзиретим, Сизге бир саўал берсем..., - дейди.
- Мейли, - дейди қазы ҳәзиретлери.
- Сиз шикарға шығып, саятшылық етесиз бе? - дейди бий.
- Аўа, - деп басын ийзейди қазы.
- Онда, аўда жүрип аўқатландыцыз дейик, набада тисиқиз арасында гөш қыйқымы турып
қалса, жаньщызға ҳазар бермей ме? - дейди және.
- Аўа, - деп мақуллайды қазы оны да.
- Әне. сонда тисицизге кирген гөшти қольщызға түскен шөп иенен алса қалай болады? - дейди бий.
- Әлбетте, ҳарам, - деп жуўап береди қазы.
- Ал, соны тил менен орап алса ше? - деп сораўды даўам еттиреди бий.
- Ҳәрне, ҳалал болар, - дейди қазы.
- Олай болса, биз ҳәрқандай даў-шарды тек тилимиз бенен шешип жүрмиз, қолымыз бенен
емес, - деп өз сөзине жуўмақ жасайды бий.
Қазы Буқыштьщ сөзди жүй-жүйи менен айтқанына ырза болып:
- Сиз бул ақылды қайдан алдьщыз? - дейди.
- Ҳәзиретим, бул - ата-баба жолы. Атамыздық:
- Бий болғыц келсе, қазылықтан қалма, бай болгъщ келсе, қазанықа ҳарам салма,-деген сөзи
бар еди. Биз де бабалар жолынан жүрдик, даўды, қазылықты көрдик, бай болмасақ та қазанымызды ҳалал туттық, - депти.
Қазы тәрези басын тенуслап жүрген Буқыш бийге кеўили толып, миннетдаршылығын билдирипти ҳәм сый-ҳүрмет пенен шығарып салыпты.
Б А С Қ А Қ ТЫ Н , БАҲАС Ы

(Р-1299, Инв. №183812)
Бухара Орысият патшалығына қараслы болғаннан кейин жацадан тайынланған басқақ
барлық болыс-бийлерди орайға шақыртып, бәрше ҳәмелдарларды бирме-бир көз алдынан
өткереди. Нәўбет Буқышқа келгенде ол бийдиц қолын узақ услап турып, басын қайта-қайта
шайқапты да, «Бул адамньщ гәллеси ақылға толы екен» деген гәпти айтады ҳәм аўдармашысы
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арқалы оннан «Адамньщ дөрелиўи адамнан ба, алладан ба, периштеден бе?» деп сорайды.
Буқыш бий: «Периште денени, Алла гәллени жаратады. Ҳәмме буйрық Жаратыўшы ийемниқ
жалғыз өзинен» деп жуўап береди. Басқақ Буқыштьщ жуўабына қанаатланады.
Басқақтьщ Буқыш пенен көп сөйлесип қалғанлығы менен қызықсынғанлар оннан:
- Бул қандай сырлы адам болды екен? - деп сорапты.
- Әттец, алдында иреўи, соқында тиреўи жоқтай көрдим. Егер жән-жағы сай болса, нағыз
патшалыққа ылайықадам екен, - деп бас шайқаў менен болыпты басқақ.
ҲАДАУ1ЫЙ ГӘП
(Р-1299, №183812
Орысият Хийўа ханлығын өз ықтыярына көндиргеннен кейин халық«Улық» деп атап кеткен
Ақпатшаньщ ўәкили барлық ҳәмелдарлар менен ақсақалларды алдына шақыртады. Төменли
журтыньщ атынан Ережеп бий де келеди.
Шақырылған атқаминерлер Улық жанапларыньщ қабыллаўханасына жақынлар-жақынламастан турып-ақ қуллықурып, қолларын көксилерине қойған ҳалда ецкейип кирип, ецбеклеп
шығып атырған екен. Қабыллаўхана алдына Ережеп бий де жетеди. Улықтьщ дыққатын тартқан
жағдай, қартайса да қәдди бүгилмеген ҳәм қасқырдай қаймығыўды билмеген қарақалпақбийиниқ қас батырларға тән түр-турпаты менен қайсарлығын танытып турған нәзер-сыпаты болады. Ол өз дилмашына бул бийдиц қол қаўсырмастан туппа-туўры келиўин ишара етип:
- Ақпатша ўәкилиниц алдына тәжим етпей, ийилместен келетуғын бул ким өзи, неге бизге
ҳүрметсизлик көрсетеди? Усы сөзимди тез аўдар да. мына саҳрайы кимсеге айт ҳәм жуўабын
бил, - деп буйырады.
Дилмаш өз басшысыньщ айтқанын Ережеп бийге сөзбе-сөз жеткизеди. Ағабий ойланын турмастан:
- Ҳә, ененди урайын. зацғар! Әттец, халқымыз аз, ҳалымыз ояз болып тур. Егер ондай
болмағанда, ийилмек түўе, алдыца келмек те емес едим, - деп сөзин бир-ақтуўарады.
Бундай жуўапты күтпей ацырап қалған аўдармашыға:
- Усы сөзимниц түсигин түсирмей улығыца айт, қосшым. - дейди.
Айтылған сөзлердин бийноқыясын дилмаштан толық сорап-билген Улық кексе бийдиц
әнейи емеслигин ацлайды да, өзин арнаўлы түрде қабыл етеди ҳәм хызметкерлерине бул кисиге
айрықша ҳүрмет көрсетиўди зинҳарлайды. Ҳадалый гәпти айтқаны ушын Улық сол дәўирдеги
сиясий мәселелерди шешиўде де Ережеп бий менен мәсләҳәтлесиўге мәжбүр болады.
С Ө З -С Ө З Д И Н М Ә Н И С И
(Р-1299, Инв. №183812)
Хийўаньщ жаца болған жас ханы желигип, жанына ерткен ҳәмелдарларды бир күлдирмекши
нийетте Ережеп бийге:
- Усы журт не ушын сизди «тентек» дейди? - депти.
Сонда Ережеп бий иркилместен:
- Тақсыр, қарекец собылық бойлыны «зоцғақ» дейди, думалақша қыйлыны «томпақ» дейди, аўзы-бети түкли болса, «қул» дейди, әменгерсиз қалса, «тул» дейди, көсе-көлгирди «мақаў»
дейди, тили шүлдирди «сақаў» дейди, әбес сөйлегенди «әнтек» дейди, баш бермегенди «тентек»
дейди, оннан өзгени «тентек» дегенниц, тап енесиниц өзгенеси «пәнтек» дейди, - деп жуўап береди.
Хан сөзден утылғанынан дым үндеместен қалған екен.
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ҲАҚЫЙҚЫЙ СЫН
(Р-1299, №183812)
Қарақалпаққа аға болған Қабыл беглербеги, Ораз аталық, Турым бий, Әдил бий, Арзы бийлер Ережеп тентек пенен бир дәўирде өмир сүрген. Бир-бириниц минезин, сырын, абырайын,
орнын жақсы билетуғын алты арыстыц арға шапқан атам ы ақсақаллары Хийўадан қайтып киятырып.араларындығы жасы кишиси - Ережеп бийден усы алтаўыньщ қандай қәсийетлеринин
барлығын, қайсысыньщ зор екенлигин айтыўды, өзлерине ҳақыйқый сын бериўди сорайды.
Ережеп бий атына бир қамшы басып, сәл ғана алға шығады да:
- Хан қасында сыйлы адам,
Көсемликке Қабыл зор,
Сөз ҳасылын сайлаған,
Шешенликке Турым зор,
Қара күши сыймаған,
Өгизликке Ораз зор,
Туўры сөзден таймаған,
Қарашаға Әдил зор,
Ердин қәдирин ойлаған,
Арашаға Арзы зор,
Бәрин айт та, бирин айт,
Тамашаға ҳәрким зор,
Майлышенгелден өткен сон»
Қаратаўға жеткен сон.
V V' \ , а
Ҳәммеден де дәкен зор. деп дәрҳал жуўап таўып қайтарыпты.

БУЙРЫҚТЫЦ ҚУБЫЛЫЎЫ
(Р-1299, №183812)
Ережеп бийден сыр тартқысы келген тили батырлаў бир ақсақал:
-Хийўа ханынын буйрығы бизге жеткенше неге нешше түрге дөнип, мьщ қубылып өзгерип
келеди, усы дурыс па? - деп сорапты.
Бул ўақта Ережеп бийдин жамбасына шыйқан шығып, тэўиплерди алдыртып отырған
пайыты екен. Шыйқанньщ жағдайын билиў ушын бийдин өзи арнайы тоғыз тәўипти бирден
шақыртып, ҳэрқайсысыньщ гәпин
- Писип шамаласыпты, - дейди (
- Азығып кетипти, - деп басын п
- Жеп баратырған екен, - деген гәпти айтады үшиншиси.
- Аўзы сарғайып киятыр, - депти төртиншиси.
- Өтлескен көринеди, - деп өкинеди бесиншиси.
- Өзеги көринип-ақ тур ғой, - дейди алтыншысы.
- Еле де писинкиреўи керек, - деп сабырға шақырады жетиншиси.
- Жанлы жараға мегзейди, - дейди сегизиншиси.
- Түри жаман ғой мынаньщ, ақыры бий ағаны алып тынбаса болар еди, - деп қамсығады
тоғызыншы тәўип.
Қулласы, ҳәр тәўиптин сөзи ҳәртүрли болып шығады.
Сонда Ережеп бий қасында отырған жанағы адамға:
- Хийўа ханыньщ буйрығы сонша жерден қалай туўры жетип келсин, ҳәзир көрип турған
шыйқаннын өзин мына тәўиплер көз алдымда-ақ тоғыз түрли етип айтып отыр ғой, - деген
екен.
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ӘМИЎДӘРЬЯНЫ САТЫЎ
(Р-46, №50408}
Орыслар келип, қарақалпақларға «Бизге Әмиўдәрьяны сатыц!» депти. Қарақалпақлардьщ бас
көтерер жигитлериниқ биразы: «Сатсақ сатағойяйық» деп келисим берипти. Бул хабар Турым
бийге жетипти. Турым бий де келисим берип, жигитлерге:
- Орысларға былай децлер: «Әмиўдәрьяньщ жағасына тәрезисин әкелип койсын. Тәрезиниқ
бир жағына пулын салсын, екинши жағына суўдан қуйып беребериқ. Соған көнсе, сатьщлар, депти.
Жигитлер келип орысларға:
- Бизиқ жасы үлкенимиз «жағаға тәрезисин әкелип қурсын, бир жағына пулын салсын,
сөйтип суўды өлшеп бериқиз» деди, - депти.
Сонда орыслар: «Биз буларды артта қалған, қешнәрсени билмейди деп жүрсек, буларда да
билгишлер бар екен-аў» деп кетип қалыпты. Сөйтип Әмиўдәрья орысларға кетиўден бир рет
аман қалыпты.

БИР ҒАРРЫ ӨГИЗ БЕНЕН ЕКИ ТАНА
(Р-1293, №183768)
Бурынырақта бир жуўапшыл қыз болған. Қыз ким менен айтысса да жеце береди екен. Бир
күни үш жигит ойласып: «Биреўимиз бир гәп айтсақ, басқаларымыз ўа-қа-ҳаласып, әйтеўир, сол
қызды жеқип қайтайық» десипти. Қызға келсе, қыз далада сыйыр саўып отыр екен. Жигитлер
серлеп қараса, қыздық көйлегиниқ үшкили ақтан екен.
- Ақ қолтық, қызыл қашар жойтып киятырмыз, - депти аттьщ үстинде турып жигитлердиц
биреўи.
Қыз:
/ Г* (
- Көрдик ағалар, сол жойытқан ақ қолтық, қызыл қашарды бир ғарры өгиз, бир-еки бас танатүлек қуўып баратыр еди, - дегенде, жигитлер не қыларын билмей, аттан түспестен қайта берипти.

ӨМИРБЕК ҚАЛАҒА БАРДЫ
(Р-1295, №183770)
Өмирбектиқ бир көзи соқыр болыпты. Бир күнлери қаладан қайтып киятырып ыссыға шыдамай, шөллепти. Мына үйден суў ишип шығайын деп бир үйге кирипти.
Кирип барса, төрде бир келиншек, еки қыз шарық ийирип отыр екен Өмирбек есик бетинде
отырыпты. Келиншек орнынан түргелип Өмирбектиц бир көзи соқыр екенин көрип:
- Ата, бизиқ атам қалаға бир көзи соқыр өгиз алып кетип еди, сатқан сатпағанын билдиц бе?
- депти.
Сонда Өмирбек:
- Ақыр базар бир барғанымда бир киси бир көзи соқыр өгизди бир қашар, еки баспаққа беремей турып еди, - депти.
Келиншек сөзден утылып Өмирбекке шай қайнатып берипти.

ТУРЫМБИЙДИНТӨРТ БАЙДЫ ТӘРИЙПЛЕГЕНИ
Сырдәрьядан саға алатуғын Баршындәрьяньщ бойында «Қыйыл» деген жерде Сырым бий,
Әмиўдәрьядан саға алатуғын Көкдэрьясыньщ бойында Турымбий деген қарақалпақтьщ белгили бийлери жасапты. Олар туўысқан екен. Турымбий жылына еки мәртебе Қыйылға Сырымбийге сәлем бермеге барады екен.
Бир жола Турымбий, Сырымбийге:
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Ага ҳәр сапар сизге келгенимде жолларда әжеп жайлаўларды көремен, Сырдыц бойына шамалы ел қондырсам қалай болады? - деп сорапты.
Сырымбий қарсы сораў берипти:
- Елиқде байлардьщ нешеўи бар?
-Төртеўи де барғой.
- Сениқ көрип шөкелеген жерлерицде еки ғана бай бар. Төрт байдыц тапқанын түўел жеп
уиренген халқьщньщ аўзын еки байдьщ бергени жарытпас, елицди қыймылдатпа!
Яқшы аға, яқшы депти Турымбий.
Турымбий бесқалаға Ойылға қайтып киятырғанда қасында жолдас болып жүрген жас бийлердиқ биреуи:
- Сырымбии байлардьщ нешеўи бар, дегенде, сиз төртеўиде бар дединиз, ол төрт бай адам
кимлер, бизлер таныймыз ба? - деп Турымбийден сорапты.
- Таныисыз, таныйсыз, балларым-әй. Ол байлардьщ бириншиси Жер бай деген, Жер бай бизге оиидаиын. жүўери-тарысын. ерик-шабдалын, қаўын-ғарбызын береди.
Екинши бай Дәрьябай деген бай. Ол жақағы жеримиздин шөлин, халқымыздьщ мийрин
қандырады.
р
Үшинши баи Гоғайбай деген бай. Ол бизге ан-қусларын береди, ошағымызға отын береди,
қыста малларьщызды баўырында сақлайды.
Төртинши бай Тенизбай - Көлбай, Ол бизге таўсылмас алтын ғәзийне балықларын береди депти Турымбий.
ТАСКЕКИУ1 ҚОРАЗ
(Р-449, №176392)
Жантемир ийшан екинши бир ийшанньщ қызын баласына алып берген екен. Бирақжас келнн тииген күйеўин қәлемей, әкесинин үйине кетип қалыпты.
Усыннан кейин Жантемир ийшан қабасан урыўыньщ бийи - Молла Қоразды шақырып алып,
келинин әкелип бериўге жумсап жибереди.
Молла Қораз келиншектич акесине барып, жесирди алып кетиўге келгенин айтады. Бирақ
иишан немғурайды жуўап береди. Сол ўақытта Молла Қораз:
- Тақсыр, май айныса дуз салады, дуз айныса не салады? - депти.
Ийшан сөз мәнисине түсинип:
- Қораз деп еситиўим бар еди. Қораз болғанда да. өзин бир таскекил қораз екенсен, - деп
«оармаиман» деп отырған қызын өзи-ақ арбаға салып жиберипти.
ҚАРАГАЗЫ БИЙДИҚ СЫНЫ
(Р-1299, №183812)
Қарағазы бий бир күни нөкерлери менен киятырса. Жалайыр аўылынын Баймуратдеген адамы алдынан шығыпты. Ол бийдин келетуғынын еситип алдын ала таярланып отырғанлығын
ҳәм жолүсти болған сон өз үйинен дуз-дәмек татып кетиўин өтинеди. Қарағазы бий Баймураттьщ
тилегин қабыл алып, жолындағы аўылға қайырылады.
Баймураттын Муҳаммеджан деген он төрт жасар баласы бар екен. Сөз арасында ол усы улын
сынап бериуин сораиды. Биидин өзи де келгели берли баланы нәзерден қашырмай отырған
екен. Қарапәреннен келген бул баланьщ түси тәжикнамай, бас сүйеги қысьщқы, шекеси жылтыр, сақалы қырқылжым, жаўырыны тар, қол-аяғы жиқишкелеў ҳәм келтелеў көринеди. Астаиын болғанда, Муҳаммеджан мийманлардьщ қолынан суўалып шығады. Сол ўақытта Баймурат- Балам сын көтергендей адам болар ма екен? - деп. бийден сыр тартып көреди.
Бирақ бий жуўап бериўге асықпайды.
Қонақларға тартылған тамақ желинип, пәтия исленгеннен кейин Муҳаммеджан екинши
мәрте суу алады. Үи ииеси бағанағы сораўды тағы да қояды. Ондағы ойы - баласыньщ бийликке
www.ziyouz.com kutubxonasi

324

бейимлилигин яки бейим емеслигин билиў болады. Сонда бий өзинен утырлы жуўап күтип тынышсызланып отырган Баймуратқа бурылып:
- Бирленши, таўдан қорқаман,
Таўдыц бөриси бар,
Екиленши, тамнан қорқаман,
Тамньщ периси бар,
Үшиленши. усы балақнан қорқаман,
Сыныныц кемиси бар, - деп бир тоқтапты.
Соны айтып болып жан-жағына қараған екен, байқаса, ҳәммениц де дыққаты өзинде екенлигин ақлайды. Азы-кем үнсизликтен кейин сөзин тағы да сабақлап:
Бий болар десем, еки шекеси қуўшық екен,
Палўан болар десем, ийини қысық екен,
Шабандоз болар десем, бақайы қысқа екен,
Мырза болар десем, мақлайы қасқа екен,
Қапылғанда, алыпсатар пайдагер болар,
Қаттықол, қапасақал саўдагер болар, - дейди.
Үй ийеси бийдиц өз ықласын жықпай келгенине ҳәм боласы исти қыпсаламастан баласын
әдил сынап бергенине ырза болып, мийманларды жыллы шырай менен шығарып салады.
Әлғәрез, Қарағазы бийдиц сыны мүлт кетпей, Муҳаммеджан шынында да саўда-сатық пенен
айланысып, несибесин сол кәсиптен айырған ортакеш саўдагер болып шығады.

www.ziyouz.com kutubxonasi

Қ А Р А Қ А Л П А Қ Ф ОЛЬЬСЛОРЫ
83- ТОМ

АЎЫЗЕКИ ГҮРРИЦЛЕР

www.ziyouz.com kutubxonasi

•
жз

г

www.ziyouz.com kutubxonasi

325

МАҚАТАЙДЬЩ ШОЛАНЫ МА?
(Р-1299, №183812)
Ш° ЛаНЫ Д0ГеН ТаЛЛЫК 6ойьшДа болған. 1910-16-жылларда елде катгы ашаршь,лық болған. Елдеги адамлардьщ бэри жумыс ислеп кун көриўге таркаскан. Көп адамлар балык
к ™ р Т а Т с ы я 6еоген
та өлмеспиз депдегеннии шоланына барған. Ол жерге
ким барса да сыя берген. Жумыс ислеген де, ислемеген де Мақатайдық шоланын айланып жатып
“
Г и ^ к Т л ж Г л Н'б“ МаҚаТаЙДЬЩ Ш0ЛаНЬШа 6арСаН ° ЛМеЙСен“ дегенди еситип а ; : " л Ып
«ТГм ,
р барЛЫҚ адамларға Жумыс тпбылған. Егер тар жерге адамлар тығыла берсе
*бул Макатаидыц шоланы ма?» деген гәп соннан қалған.
Р ’

ҚОЛЬЩ КЕЛДИ АННАҚУЛ, СЫРНАЙЫНДЫ БЫЛҒАГ1 УР|
(1-вариант)
(Р-1299, №183812)
С о л ^ г Т Т . лНЙЎаГа Ха“ б0ЛҒаВ’ 0НЫН Тусында коныратлы каракалпақлар Хнйўаға бағынбаған
^ Г к к а с ь ™ Т ХаНКӨП ЭСКӨР МеНеН КеЛНП' К° НЫраТ
жотпис кун камал етип“
н
^
Г Х
и
Г Г ^
К?Р ал-жаРактедмо''°н. Хийўа әскерлеринин изннен азык-аўкаЛсетнп
Л ж е Л азГк Г к 7 Л ЬШТ У " " " " " " 6ерГеН' ЖеТПНС " * « » калан" ш *елкь, влиўге келпи
I
калмаған. Ҳәмме аштан қырылатуғын болғаннан кейин. қаланын қариялаоы
я Т :
Ь'ЛЫП' “ БӘРШе ЖаНДЫаШТаН влтиргениен гөре.жаўға берилейик. Ол өлтиргенин өлтирснн
өлтнрмегеннн калдырар», деп жаўға каланын дәрўазасын ашып берипти
Р
*
келЛКдиНҚаТТаН ДЭ АННакуЛ Хан жеиил,ен халыққа қолынан келгенин ислсген. Сонда халық «Қольщ
келди Аннақул, сырнаиьщды былғап ур!» деген екен дейди.

ҚОЛЫЦ КЕЛДИ АННАҚУЛ, СЫРНАЙЫЦДЫ БЫЛҒАП УР!
(2-вариант)
(Р-1299, №183812)
Х

и ^ = аГ
НКаРаМОЙЫН урь,уында Аннакул Деғен бир адам болыс болыпты. Ол
шуа ханыньщ салығын еки-үш есе қылып халыққа арттырып салады екен. Салық жыйнағанл.
ннақулдьщ қасында жүрген адамы сырнай шертеди екен. Аннақул аўылларға сал^ық жыйнауға
шықса, сырнаишы аўылдьщ бир шетине келгеннен сырнайын шертеди екен ^ Т ы р ^ й д ы н Т
^йы Н
ш ерт^нГеналГ
* * * * * * ШЫККанлығын тҮсине қояды екен.
наиы шертилиуден адамлардьщ жаны қалмайды екен, «Қольщ келди Аннақул, сырнайынды бы ағап
УР.* деп суўық демин алады екен. Елдеги бул гәп усы Аннақулға байланыслы келип шығыпты десе-

БӨЛТЕБӨРИДЕЙ
(Р-1299, №183812)
Бурынғы заманларда ата-бабаларымыз Түркистаннан Хорезмге қарап посып көшкенде көп алам

етипа:оЛ
сЫ
ь Г ккиятырған
и я Г п Д 3абЫНаН
ҚЫРЫЛҒаН
БНР
Т° Да
6врНЛер
- л д а Г л ы п а т ы р ға Т л аГ а ^ ы Т зы қ
етип, посып
адамлардьщ
изинен
ерип
келе
берген.
Карақалпақлар Хорезм ойпатлығына жеткенде сол бөрилер де Хорезмге келип жеткен Халык ХоГ е Г ; г ; “

н; : 6аль,қ аўлап' ан аўлап' егнн егнп' ° лмей
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,; ғ ™
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ас
сГ
Г Г "
РИЛеР 0НДН ашыркаған' 0лар тири адамларға қужим жасайтуғын болған
всиресе, адамлар қыста төледе жатқанда, уйқылап атырғанда бөрилер оларды тиоилей апкялап
=
ғын болған. Бөлтебөрнлер балаларға. каты„ларғГнймегеР„. Ол^ар с е Г з Г ^
л
~
азлБ
ь,вғ Г бб Г гЛе Г „Н; п Г Г 0Н: а КӨП емес' Не бары ^ ь ^ и ў д е н артпаған. Адамлар олардын
барып халық е р к Г ж а с Г Г
ҚаҚ" аНҒа ТүСНрНП' аўлап
0ниан ие«ин
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ҮЙ МЕНИКИ ДЕМЕКИЗ, ҮЙ АРТЫНДА КИСИ БАР!
(Р-1299, №183812)
Бурынғы ўақытларда қарақалпақларда Саидқазы деген адам той берген. Оньщ тойына түркмен,
өзбек, қазақ халықларынан мийманлар келген. Усы тойдағы гүресте қарақалпақлар өзбеклерден
жецилип қалыпты. Ертецине ылақойнайтуғын, байрақка атжиберетуғын болған.
Сейислер атларын баплап, таярланған. Қарақалпақ сейислериниц баслығы Ережеп тентек екен.
Кеште ол өзиниц адамларын жыйнап алып:
- Пәтли, жүйрик атлар, меницше, түркменде бар. Бас байрақты түркменлер алып кететуғын болды, - депти күйинип.
Сонда сейислер:
- Онда не қыламыз, Ережеп аға? - депти.
Ережеп тентек айтыпты:
- Мениц ойымша, түркменлердиқ ат сейиси жатқан отаўдьщ дөгерегин ацлыў керек. Солар не
дер екен, соны тьщлаў керек, соларға тықшы жибериў керек, -депти.
Бул гәп ҳәммеге мақул түсипти. Дәрҳәл биреў тьщшылыққа кетипти. Геўгим түскен ўақытта
тықшы түркменлердиқ бас сейиси жататуғын отаўдыц артындағы түриўли турған шийдиц арасына барып кирип, түркменлер не сөйлесер екен деп тыцлап жата берипти.
Арадан бираз ўақыт өтип, сейислер өзлериниц басшы ат сейисинен:
- Яшуллы, бул тойда кимлердиц атлары озады? - деп сорапты.
Бас сейис үндемепти. Байраққа ат қосаман деген таманлар сейистен буны қайта-қайта сорап
қоймапты.
Сонда түркменлердиқ бас сейиси:
/-ч
- Қәзир тис жарыўға болмайды. Бизлер қарақалпақлардыц жериндемиз, - депти.
Сонда олардыц арасынан биреўлери:
- Не қылады, қарақалпақлар тыцлап турғанды дейсец бе? - депти.
Сонда бас сейис тағы:
у ' 4* ?
- «Үй меники демециз, үй артында киси бар» деген, - депти.
Отырғанлардыц биреўи, мен көрип келейин, далада ким барды дейсец деп, далаға шығыпты. Ол
үйди айланып олай-булай жүрипти. Ҳешким көринбеген соц, үйге келип:
- Айтса. аға, шыдамай баратырмыз, дөгеректе өзимизден басқа адам жоқ, -деп жалыныпты.
Сонда түркменлердиц бас сейиси:
- Бул тойда бизиц атлардан озатуғын ат жоқ Бирақ қарақалпақларда бир төбел торы бар. Оныц
ыйығына ер батып, хантецгениц көлеминдей қатыў қатқан. Бир майдан шапқгннан кейин ер батып,
тосацлай баслайды. Егер сонысы болмағанда, бул тойда оған жететуғын ат болмас еди, - депти сейис.
- Егер сондай қатыў бизиц атларда болса, набада, оны кетириўге бола ма? -деп сорапты биреўи.
- Қойыц бундай гәплерди. Мен айттым ғой, «үй меники демециз, үй артында киси бар деген», дептитағы бассейис.
- Дөгеректе адам жоқ Ондай нәрселер болса, айтып қойыц, яшуллы, - деп шабарман талабанлар
сорап қоймапты.
Сонда сейис:
- Яқшы онда, тағы бир айланып үйдиц сыртын көриц! - депти.
Үйдиц сыртын тағы еки адам айланып шығыпты. Олардыц көзине ҳеш жерде адам көринбепти.
Олар үйге кирип:
- Яшуллы, арқайын бола бериц! Жақын жерде адам жоқ - депти.
Сейис және:
- Тағы бир мәртебе айланып шығыц! - деп буйрық берипти.
Және еки адам үйди айланып шығыпты да:
- Адам жоқ яшуллы, қорқпай-ақ қойыц, - депти.
- Онда айтайын, - деп сөзин баслапты сейис. - Егер қарақалпақлар ақ ылаҳ таўып сойып, оныц
пушқағын ҳәзирден баслап азанға шекем сол ер батқан жерге тартып, азандажолға шығарда алып
тасласа, онда сол ат жығынға жыйналған атлардан бир майдан бурынырақ озып келиўине болады,
- депти.
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Шийдиц артындағы тьщшы әстен билдирмей шыға сада, өзинич адамларына қарай тартыпты.
Ьрежеп тентекке келип еситкенлеринин барлығын айтып берипти.
Ережеп тентек ақ ылақ таптырып. онық пушқағын аттық ер батқан жерине тарггырыпты.
Ьртекине баирақка жиберерде пушқақты алып таслап. төбел торыны бәйгиге қосыпты.
Айтқанындаи, төбел торы ҳәмме атлардан бир майдан бурын келип. бас байраққа ийе болыпты.
Сонда түркменниц бас сейиси:
- «Үи меники демеқиз, уй артында киси бар» демеп пе едим, - деп өз адамларын жүндей сабапты.
Соннан бери халық аузында «Үй меники демеқиз, үй артында киси бар» деген гәп қалған екен
денди.
ШИЛЛЕГЕ ТҮСКЕНДЕЙ
(Р-1299, №183812)
Вурынғы заманларда моллалар билим алыў ушын мешитте оқыған. Илимди әбден ийелеп алыў
ушын моллалар әулииелерге барып. адам жоқ жерлерде бул дүньяньщ барлық рәҳәтинен. ғалмағалынан уаз кешип, өзин суудан, аўқаттан қысып. төсек-көрпеден тарығып, китап оқып, қуранды
ядлаитуғын болған. Еқ кем дегенде қырық күн, болмаса бир жыл әўлийеде жататуғын болған. Бул
уақыгларда ол үиине де келмеген. Олардық изинен азық-аўқат бармаған. Барса да аз муғдарда
баратуғын болған. Усындаи өзин-өзи ҳәдден зыят қыйнаўыньщ себебинен олар қатты азған.
Ҳәтте ауырыу тауып қалатуғын болған. Буны халық тилинде «шиллеге түсиў» деп атаған. Ким бул
дүньядан кешип, ол дүньясын көргиси келсе ғана шиллеге түскен.
Моллалар шилледе жатқанда кебинесе аўқат жеўден бас тартқан. Себеби ол ўақытларда «аш
адамнын басына сабақ конғыш болады. деген гэп таралған. Сол себепли ол үш мезгил жейтуғын
ауқатын еки мезгилге, сон бир мезгилге келтирген. Оны да қысқарта келе, күнине бир оймақ толы ауқат жететуғын етип езин соған уйреткен. Сол себепли шиллеге тускен моллалар отыз-қырық
күннен кеиин өзи уиине келе алмаи, оны адамлар арбалы әкелип үйине киргизген. Шиллеге түсип
келген сон. ол адам анаў-мынаў тамақты көрдим билдим демейтуғын болған. Сонлықтан тамақты
көп жеген адамды «шиллеге түскендей» дейтуғын болыпты.
ҚАМЫСТАҒЫ ТИСТИЦ ИЗИНДЕЙ
(Р-1299, №183812)
Бурын бир ханнын сулыў қызь. болған екен. Ол бир күни Жайқун дэрьясына келип шомылыпты.
Қыз жүзиуди жақсы билмеген сон. суўға кетип өлипти. Бунын суўға кетип елгенин ҳеш ким билмеген. Ьиреу алып кетти деуге, ҳеш жерден хабары шықпапты.
кызГа”

еР' аЙЛЗР ӨТИПТИ' БИР КүНИ ХаН уйқылап жатырса, кызы түсине енипти. Түсинде

Ата' мен " злендей КУ»И- пэлендей жерде Жайҳунга келип шомылдым. Суўға түсип едим
суудын ағысы қатты екен. мени әзине қосып алып кететуғын болды. Мен жағада қолыма илипгенди қармадым, қолым шаршады. Еқ ақырында қамысты тислерим менен тислеп үш күн турдым Изимнен адам келмеди, езим жағаға шыға алмадым. Соннан кейин суўға кетип елдим, - депти.
Усы гэптен кенин, хан уиқысынан оянып кетипти. Орнынан ушыптурып, дәрҳал изине ләшкерлерин ертип, қызы түсинде айтқан жерге - Жайҳуннық бойына келсе, тап қыздық айтқан жеринде
ОНЫН кииимлери жатыр екен. Хан қызынын кийимлерин қушақлап ўай-ўай сальш жылайды.
Ханныц кеулин алыў ушын оньщ бир ўәзири ханға:
- Тақсыр! Қызықыз бул жерге келмес еди. Келген менен де. бир өзи шомылмас еди. Оны бир душпан адам сууға атып жиберген шығар, - депти.
Хан оиланып, суўдьщ жағасын тексерии көрсе. қыздьщ қамысты тислеп турғаны ырас екен
Ханнық қызыньщ аузында алтын тиси бар екен. Соннан қызын адам өлтирмегенлигине, өзи шомылыуға келип, сууға кетип өлгени ырас екенлигине исенипти.
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ӨРТЕКЕДЕЙ
(Р-1299, №183812)
Өртеке - қууыршақ ойынньщ бир түри. Ол агаштан исленеди. Усталар бурынлары көлемин кишкене етип, шама менен сыя қуйылған шийшениқ қарамағындай етип, ағаштан текениқ кишкене
сүлдерин ислеген. Онық аяқларын өз алдына бос етип соғады, ҳәр жеринен тесип узын жицишке
жип тағады. Ол жиплерди сазенде адамлар (тек ғана дуўтар шертетуғын адамлар) саз шерткенде
перде услайтуғын бармақларына илдиреди. Бармақлар перделердиқ арасында ойнағанына қарай
жип тартылып созылғанлықтан өртеке дс ойнаўға мәжбүр болады. Дуўтар қаншелли тез шертилсе,
өртеке соншелли жылдам ойнайды. Бул көргенлердиц ериксиз күлкисин келтиреди.
Өртеке ҳақыйқаттан да биреў күлип атыр ма, күлмей атыр ма, оньщ ойнаўы пердедеги бармақтыц ҳәрекетине байланыслы болғанлықтан, гейде жай, гейде ериксиз ойнаи, ерси ҳәрекетлерди
көрсетеди. Ол гейде аяқларын алдына салып тырбақлайды, гейде шалқаяды, гейде аўдарылып
қалады, гейде бир жерге топ болып биригеди, гейде жаздырылады. Қулласы, ериксиз өрден-ыққа
умтылады. Соньщ ушын да халық тилинде өр минезли адамларды «өртекедей» деп атаған.
Өртеке ойнаўды көбинесе қалалы жерлерде масқарапазлар, сазенделер үрдис еткен. Үлкен
бақсылар оны сийрек қолланған.
ТҮЛЕН ТҮРТТИ МЕ?
(1-вариант)
(Р-1299, №183812)
Бир заманларда қарақалпақлар «Түленли» деген жерде жасаған. Оньщ дөгереги суў, тециз екен.
Ол жерде түлен көп болған. Адамлар түнде уйқылап жатса, түленлер үйге кирип, олардьщ төсегин
тумсығы менен түртип оятады екен. Ал күндиз адамлар жатаалмайды да, отыра алмайды да екен.
Отырса да, түлен келип түртип, адамлардьщ мазасын алган. Ол мәканларда қатын, бала-шаға
туленнен қорқып бүлинген. Соннан соц адамлар, бул жерлер бизлерге болмайды екен, неде болса
бозлықямаса таўлы жерге барайық деп ойласып, ол мәканнаМ көшип «Сығырлы», «Уллы таў» деген
жерлерге барып мәкан басыпты. Соннан соц халықтаныш жасаған дейди.
Егер биреў бир жерде тыныш турмай, анда-мында қозғала берсе, ямаса биреўдиц үйине биреў
азан менен барса, ямаса асықпай баратуғын жерге биреў ерте барса, «сени түлен түртти ме?» дейди.
ТҮЛЕН ТҮРТТИ МЕ?

Қалмақпар қарақалпақлардьщ ата-бабасынан киятырған жаўы екен. Қарақалпақлардьщ ата-бабалары бурынлары оларды «түленли» деп айтады екен.
Қарақалпақлар менен қалмақлар қоцсы турган. Олар қарақалпақлардын малларын басып алып,
урлық қылып, ҳәтте қыз-келиншеклерин тартып алып, күн бермепти. Елдиц иши күнде уў-шуў болып, «түленлилер талады», «түленлилер сабады» деген гәплер көбейген. Соннан соц бизиц ата-бабаларымыз да ақыллы адамлар менен ойласық қылып, түленлилерден қутылыўдьщ жолларын
қарастырыпты. Басқа жақлардан жайлаў излелти. Өзлерине қолайлы деп есаплап «Шығырлы»ны
таўып алыпты. «Шығырлы» деген кеқ дала. бос жатқан майданлық дегенди ацлатса керек. Ол жер
ата-бабаларымыздьщ мәканы 'Гүркистан дейди.
Солай етип, Шығырлыға көшип келип, түленлилерден қутылыпты. Егер бала жыласа да, баягы
елдиқ өмиринде тарийхый из қалдырған ўақыяға байланыслы «түлен тийди ме?» деп айтатуғын
болған.
Оньщ мәниси: «Неге тынышсызланасан? Жай-парахат ис қыла бермедин бе? Неге асығасан? Жаў
тийип атырған жоқ ғой!» дегенди анлатады дейди халқымыз.
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АҚ ТҮЙЕНИ КӨРДИҚ БЕ...
(1-вариант)
(Р-1299, №183812)
Бул гоптин мәниси - «Өзице өзин берик бол. Ишиқде сыр самансын! Бир нәрсени көрдим деп
оған жуўап берип, гүуа болып атырғаннан. оны көрмеген болғаньщ жақсы» дегенди анлатады.
Яғный. «керек емес жерде өзинди өзиц тутып берме. не билгенин ишиқде болсын» дегени.
Бул ибараньщ келип шығыў дереги ҳақкында елде мынадай әпсана бар екен.
Қарақалпақлар бурынлары Сағақ деген жерде жасаған екен. Сағақ сөзи - еки дәрьяньщ теқизге
куятуғын сағасы, аўзы дегенди анлатқан.
Сағақтын Қара Шүрен Туранлы деген патшасы болған екен. Оньщ сорамындағы жер жүдә үлкен
екен. Иран патшасы менен Аўған патшасы ҳәр жылы Қара Шүрен Туранлыньщ жеринин үстинен
кәрўан тартып өтеди екен. Олардьщ патшалықларын Қурбаслы деген шегара жер айырып турады
екен. Сол шегараға келгенде Иранньщ патшасы да. Аўғанньщ патшасы да Қара Шүрен Туранлынын
рухсаты менен өз патшалықларына өтеди екен.
Өзге кәрўанлар шегарадан өткенде, Қара Шүрен Туранлыньщ жақағы кәрўанларды баслап
өткеретуғын ақ буўрасы бар екен. Патшаньщ адамлары усы ақ буўраньщ изине кәрўанын тиркейди. Оннан кейин кәрўан қарақалпақлардьщаймағынан еркин өте алады екен. Ақтүйениқ кэрўанды
баслап киятырғанын ел көрсе, Сағақтан басқа елдиқ кэрўаныньщ өтиўине рухсат етилгенин биледи
екен хәм ҳешким бул елде усы кәрўанға тиймейди екен. Ақтүйе кәрўанды өз аймағынан шығарып
салып, елинде қалады екен. Кәрўанлар елине қайтарда да өз аймағынан сол ақ түйе өткерип салады екен.
Ьнр жыллары қарақалпақлардьщ аймағынан кәрўан өтиў көбейип кетипти. Ақ түйе шаршапты. Қартайыпты. Кәрўанлар ақ түйениқ ҳақын дурыслап бермейтуғын да болыпты. Ақ түйени
жетелеўши Қара Шүрен Туранлыға түйениц жағдайынан арыз қылыпты. Патша түйекештиқ арызын тақлап болып, халқы менен ойласық қылыпты. Халық сол ойласықта ақ түйени сойып, онын
гөшин теберик сыпатында бөлисиўге келисипти.
Ақтүиени соиыпты. Ол сойылған күни қарақалпақларда үлкен той болыпты. Той болып атырганда адамлар арасында «Иран менен Аўған патшасыньщ кәрўанлары аймақтан өтиў ушын ақ
түйсни талап етип атыр» деген хабар таралыпты.
Қарақалпақлар ақтүйениқ жоғалғанын айтып, оларды өз жеринен өткерип салатуғын басқа түйе
жиберипти. Қарақалпақлардық жиберген туйесине кәрўанлар ермепти. Олар қарақалпақлардан
бурынғы ақ түйени әкелиўди талап етипти.
Еки елдиқ патшасыньщ кәрўанлары шегарадан өтпей көп жатыпты. Буны еситип, Иран менен
Ауған патшасы лэшкер тартып Қара Шүрен Туранлыньщ елине келипти. Егер қарақалпақлар «Ақ
түие қартайды, оны сойдық» десе. Сағақты шабатуғын болыпты.
Сонда Қара Шүрен Туранлы өз ҳалқына мынандай пәрман берипти: «Ақтүйени көрдим-билдим
деген адам болмасын».
Қарақалпақлар Сағаққа ләшкер тартып келип турған Иран, Аўған патшасына «Ақ түйе жойтылды» деп билдирипти ҳэм өзлери де урысқа таярланыпты.
Сонда Қара Шүрен Туранлы ақтүйетўралы жэне мынадай пэрман жазған екен дейди: «Ҳәрким белине белбеў буўсын! Қапталына қын тағып, оған пышақ байласын! Кимде-ким, набада жақылысып,
«ақтүиени көрип едим, етин жеп едим» деп қалса, дәрҳәл белиндеги пышағы менен өзин өлтирсин!»
Қарақалпақ бурын белбеў буўған менен, пышақ асынбайды екен. сол Қара Шүрен Туранлыныц
пәрманынан кейин белбеў буўса. қынға пышақ салып жүретуғын болған. Бул да елге дәстүр болып
соннан қалған екен дейди.
Лқ түие табылмай, кәрўанлары жүрмеген соц, Иран патшасы менен Аўған патшасы Сағақты
шаўыпты. Олар Қара Шүрен Туранлыны асып өлтирипти. «Ақтүйени жасырып қойыпсыз» деп елди де көп қыинапты. Өзлери ақ түйени а^гарып қарапты, бирақ ақ түйени таба алмапты. Себеби.
«Ақ түиени көрдим-билдим» деген адам болмапты. Халық өз ҳүкимдарына берген антына садық
қалыпты.
Солай етип, бул елде «Қарақалпақлар антына садықхалық. Егер олар ақтүйени көрдиц бе? десе,
көрмедим дейди. Бул бир сөзли халық. Тайғалақламайтуғын халық» деген сөз тараған дейди.
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АҚ ТҮЙЕНИ КӨРДИҚ БЕ...
(2-вариант)
(Р-1299, №183812)
Бул гәптин келип шығыў тарийхы ҳақкында Беруний. Төрткүл, Елликқала жақтыц адамлары
арасында мынадай ақыз бар. Ертеде Қаратаўда Көклен деген адам жасаған. Ол ушына шыққан баспашы болып, өзин Қаратаўдыц нарыман деп есаплайды екен. Қыста да, жазда да ақ постынды терис аўдарып кийип жүреди екен. Гейде етектеги еллерге түсип. адамларға өзине шекпен, атына жона тиктирип, ер соқтырып алып кетеди екен. Егер оны биреў көрип қалса, қынабынан қылышын
суўырып алып, оныц алқымына тиреп турып:
- Ақтүйени көрдиц бе? - деп сорайды екен.
- Ол не дегенициз? - десе:
- «Ақтүйе» деген мен. Егер мени көрдим десец, өлесец. Көрмедим десец, қутыласац, - деп ескертеди екен.
Оннан соц «оны көрдим» деп бир адам айтпайды екен. Соннан елде «Ақ түйени көрдиц бе?
Көргеним жоқ» деген сөз қалыптымыш деп айтысады.
БУНША АСЫГЫП, ӘКЕЦНИҚ ҚЫНАТОЙЫНА БАРАСАН БА?
(Р-1299, №183812)
Қына - испара деген сөз. Испара - ушлы темир. Халық тилинде «ҳәмме сеннен қаша береди,
қолыцда испарац бар ма?» деген гәп бар. Демек, қына ҳешкимге жақпайды. Қына көбинесе көликке
қолланылған. Мысалы, жүрмейтуғын ешекке қына бассац, ешектиц аяғы жерге тиймей, шаўып кетеди екен.
Балалар әкесиниц екинши үйлениў тойын «қынатой» деп атаған. Бала-шағалы адам ҳаялы турып, екннши мәртебе оныц үстине және үйленсе, бурынғы ҳаял ушын да оннан туўылған балалар
ушын да қатты қыйын болған. Бул той ол үйге қуўаныш алып келмеген. Үйдеги улды, қызды, ананы қапа еткен.
Әкениц бул иси шацарақтағы адамлар ушын қынадай, испарадай қадалған. Ел ишинде «пәленше
қынатой берип атыр» деп қуўанатуғын адам болмаған. Ол үйде биреў той ушын хызмет етсе, ерси көринген. Соныц ушын тилимизде «Әкецниц қынатойына асығып баратырсац ба?» деген гәп
қалған.
ТЫШҚАН ДА ЖЫЛГА ИЛИНГЕН
(Р-1299, №183812)
Бир күнлери елге жаца жыл келетуғын болыпты. Ҳәмме ҳайўанлар жаца жылды күтип алыўға
таярлық көрипти. «Жаца жыл киятыр» дегенде ҳәмме ҳайўанлар оны күтип алыўға жолға шығыпты.
Сонда түие бойыныц узынл ығына исенип: «жылды бир ҳайўан көрсе, биринши болып өзим көремен»
деп жата берипти.
Мүшеси кишкене ҳайўанлар жаца жылды көре алмай қаламыз ба деп жүдә қорқысыпты. Сонда тышқан алдын алып, ҳалын билип, түйениц басына минип, оныц қулағыныц ушына өрмелеп
алыпты. Солай етип, киятырған жаца жылды биринши болып тышқан көрипти. Соннан жыл басы тышқан болыпты. Бойына исенген түйе ҳәсиге кетип, жыл басы болыў бахтынан бос қалыпты.
ӘЎЕЗДИН ШАНАШЫНДАЙ АРТЫҚДА ҚАЛАДЫ
(Р-1299, №183812)
Бурын Қара ой деген жерде Әўез деген бир бай киси өткен. Ол бар тапқан тецгесин түйениц
мойнынан ислеген шанашқа салып қоя береди екен. Солай етип, өмириниқ ишинде ол ярым шанаш тецге жыйнапты. Енди ол басқа биреўлер түўе, үйдеги адамлардан да тецгени қызғанып, алып
жүреме деп, шанашты ҳәмме ўақыт қасынан қалдырмапты. Шанаштағы тецгени алдырып қояман
ба деп, соцғы ўақытларда аўылдағы той-мерекелерге барғанды қойыпты.
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Әўез түнде жатқанда да шанашқа баў тағып, оны мойнына асып, басына дастанып жататуғын
болған. Бир күнлери ол қатты аўырыпты. Сонда ол «Егер мен усыннан ҳалдан кетсем. үйдегилер
шанаштағы теқгеден алып қояр» деп, адамларға билдирмей, шанашты түнде әўлийеге апарып
көмип кетипти. Ақыры ол сол аўырыўынан саўалмай, әжели жақынласыпты. Бир кунлери тили де
байланып қалыпты.
Адамлар «Әўез өлетуғын болды. Өлсе, ақша керек. бунық жасырған тецгесин өлип қалмай алып
қалайық» деп кецесипти. Солай етип, ағайинлери Әўезге келип:
- Жаман айтпай жақсы жоқ! Сен болсақ қатты жатырсақ. Олай-булай бола қалсақ, бала-шаған
тарыгып жүрмесин. Енди шанашты балаларьща бер. Тири қалсан, тенгени түўеллерсен, балаларын
қолына берер, - десипти.
Әўез олардьщ айтқанына түсинбепти. Балалары қайта-қайта жалынып:
- Айт, аға, көп ақша қалып қояр, өзин барда алып қояйық. Өлмесен, тиймеймиз, - десипти.
Сонда Әўез әўлийеге қарап қолын силтепти. Өзинин жүриўге ҳалы жоқ. Оны үлкен баласы
арқалапты. Адамлар ерип әўлийеге барыпты. Барса, Әўез қолларын бир жақларға қарап силтепти.
Әўлийеге келген адамлар «айт!» десип атырған қусайды. Қулласы, есин жойытқан Әўез қолларын
анда-мында силтей берипти.
Оньщ тенгеси ойына түсип силтеп жүр ме, я өзи-ақ есин билмей қолын силтеп жүр ме, адамлар
оған түсинбепти. Қулласы, оньщ силтеўи менен әўлийеге көмилген шанашты таба алмапты.
Баласы шанаштьщ көмилген жерин әўлийеден таба алмағаннан кейин әкесин арқалап үйине
алып келипти. Келгеннен сон Әўез жан тапсырыпты. Солай етип, Әўездин өмир бойы адамға услатпай жыйнаған бир шанаш тенгеси өзине де, басқаға да буйырмай, әўлийеде қалыпты. Соннан халық
аўзында «Әўездин шанашындай артында қалмасын» деген гәп қалыпты.
ШОРТАНЬЩ ЖАҚСЫ БОЛҒАНДА, ХИЙЎАҒА БАРМАСПЕДИ?!
(Р-1299, №183812)
Қарақалпақлар Хийўа ханына қарағаннан кейин, халық ханныц буйрығы бойынша Хийўаға
балық жиберип турған. Қарақалпақлар балықшы халық болған. Балықшылық елде дийханшылық
шарўашылық пенен тецдей тараў болған. Ол да халыққа салынган салықтыц бир түри болған.
Қарақалпақтыц бийлери сазан, бекире, ылақа балықлардыц сайландыларын ханға жиберип
турады екен. Ханға барған балықтыц барлығын ханныц шорысы қабыл қылып, өзи қыршып таярлайды екен. Мейли асып берсин, я қуўырып берсин, соныц барлығы ханныц шорысыньщ
қолынан өтетуғын болған. Хийўа ханы қарақалпақлардьщ балықларын мазалы деп тацлайы түсип
мақгайтуғын болған.
Бир күнлери ханныц ўәзирлериниц биреўи ханға:
- Тақсыр, қарақалпақлардын балығын мазалы деп мақтайсыз. Бирақ көп жыллардан бери
жейтуғыныцыз тек сазан, сүўен. бекире, ылақа, Әмиўдәрья менен Аралда булардан басқа,балық
жоқпекен? Мүмкин, олардыц буннан да мазалы балықлары бар шығар. Бәлки, бизлерге қарақалпақлар ец төмен балықларын берип атырған шығар. Тақсыр, Арал деген үлкен тециз! - депти.
Бул гәпке хан бираз ойланыпты.
- Дурыс айттыц, оны бир тексерип көриў керек екен, - депти хан.
Сол ўақытта ҳәмме ўәзирлери жабырласып:
- Тақсыр, сол балық аўлап атырған жерге барып, қарақалпақлардыц қандай балықларды услап
атырғанын көриў керек, сонда белгили болады, - депти.
- Онда оған адам кетиў керек екен, - депти хан.
- Дурыс, тексерилип көрилсин! - депти ўәзирлер.
- Оған ким барады? - деп сорапты хан ўәзирлеринен.
Ўәзирлерден ҳеш ким «Мен бараман» деп шықпапты. Сонда ана жасаўылды, мына жасаўылды
жибериў керек деп ханныц ўәзирлери усыныс етипти.
Хан ойланып турып:
- Ол жаққа ҳеш ким бармайды. Балықтыц барлықтүрин билетуғын шорыныц өзи барады, - депти.
Ханныц шорысы Аралда балықаўлап атырған балықшыларга келипти. Барса, балықшылар жылымды тартып балық шығарып атырған екен.
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Шоры жылымы майланып атырған балықшылардьщ арасында балықларды көрип журип, бир
ўақытлары ҳеш ким көрмеген балыққа көзи түсипти. Оны олай-булай услап, аўдарып-төқкерип
көрип, қайран қалыпты. Балықтыц аўзыньщ үлкенлигине, оньщ тисиниц узынлығына жүдә
тақланыпты. Шоры бурын Хийўада ондай балықты өмиринде көрмеген екен. Түрине қарағанда,
ханға миясар балық емес. Оны ханға асып я қуўырып бериўге болмайды. Хан шорысыныц тац
қалғанлығын көрип турған балықшылар бул балықты соннан баслап «шоры тац қалған балық» деп
атайды екен. Бурын бул балықтыц аты жоқекен.
Ханныц шорысы балықшылардыц арасында бир неше күн жүрип, қарақалпақлардыц Хийўа-ға
балықтыц сайландыларын жиберип турғанына көзи жетеди. Хийўаға тек «шоры тац қалған балық»
бармайды екен. Шоры балықлардыц арасында өзи көрмеген балығын асып та, қуўырып та жеп
көреди, лекин оннан балықтан маза таппайды. Соныц ушын ол Хийўаға кетеринде балықшыларға:
- Бул балықты Хийўаға, ханға жибермей-ақ қойыц, - деп айтып кетеди.
«Шортаныц жақсы болса, Хийўаға бармас па еди» деген гәп усыннан қалған екен дейди.
ҚАРАҚАУШАҚТЫЦ ТИРИШИЛИГИ
(Р-22а, № 82401)
Қарақалпақтыц Айдос бийи Хийўа ханына барып сөйлесип отырғанда хан:
- Қарақалпақта не жемис бар, не жеп тиришилик етеди? - деген.
Айдос бий:
- Жемисимиз сүтилмек, атшоқай ҳәм собық. Күн көрис тиришилигимиз - үш ай қабақ, үш ай
шабақ, үш ай қаўын, үш ай саўын, - деп ханға жуўап берипти.
БАБАҒАЗЫ ҚАРАҚАЛПАҚЛАРЫ
(Р-62, № 145349)
Бабағазы деген мәкандағы қарақалпақлар буннан еки жүз жылдай бурын Хийўа жақтан Хийўа
ханлығы оларды жийи-жийи жаўгершиликлерге ушыратып, аўҳалын төменлете бергенлиги себепли көшип келген қусайды.
Олар Бабағазы деген жерге, бир дәрья дөгерегине жайласып, қоныс басыпты. Олар келген гезде бул жерде Қоқан ханлығы ҳүкимдарлық етеди екен. Қарақалпақлар келиўден-ақ жергиликли
өзбеклерден бөлекленип, өз алдына аўыл болып жасаған.
Қарақалпақларды Қоқан хан жақсы көрип, олардыц урыспазлығына қызыгып, өзиниц
нөкерлерине де қарақалпақлардан алған екен. Бул жерде олардыц тийкарғы кэсиби шарўашылық,
азы-кем балықшылық болған екен. Олар көшип келгеннен кейин жолдыц узақлығы себепли ата
мәканы Жийдели Байсын менен көп қатнасжасай алмапты. Бул жерде қарақалпақлардыц мацғыттелмыц, үйирши найман, қоцырат, қыпшақ, қыят деген урыўлары бар.
Мацғытлар - ақмацғыт, тоқмацғыт, бекмацғыт, тартымшым бөри, шоқмацғыт болып бирнеше
топарға бөлинеди. Мацғыттыц тартымшым бөри бөлеги жүдә урысқақ болса итимал, сол себепли
артымшым бөри, яғный бул халық тилинде «айқасқыш бөри» деген мәнини ацлатқан.
НИЛДЕЙ АЙНЫЙСАЦ
(Р-1299, №183812)
Араб халықларыныц бизге тарқалған ертеклеринде. ацыз-әцгимелеринде, дәстанларында
Нил дәрьясы ҳақкында көп гәп болады. Нил дәрьясы дүньядағы ец үлкен, ец узын, ец кәраматлы
дәрьялардыц бири сыпатында сөз етиледи.
Араб халық әпсаналарына қарағанда, Нил дәрьясы азанда тып-тынық, түсте қып-қызыл ылай
суў болып, түстен кейин көк-көмбек, кеште ҳәм түнде қап-қара болып ағатуғын дәрья екен. Бул
дәрья өзиниц усындай өзгермели ағысы менен жәҳән халықларын тацландырадымыш.
Нил дәрьясы ҳақкындағы бул әпсананы Мәкке, Мәдийнаға барып келген қарақалпақлар да,
дәрьяны көрсин-көрмесин, бурынғы Нил ҳаққындағы әпсанадан да артық етип халықка айтып
беретуғын болған. Олар ҳәтте Нилди күндиз қублаға қарай, ал түнде терсекейине арқаға қарап
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ағады деп тәрийплеген. Буған адамлар исенген ҳәм Нил дәрьясын сондай кәраматлы. айнымалы
дәрья деп түсинген. «Нилдей айныйсац» деген гәп те усы жоқарыдағы ўақыяларға байланыслы келип шықса итимал.
МЕН ҚУЛЕН БОЛЫСПАН БА?
(Р-1299, №183812)
XIX әсирдиц ақырында Таллық болыслығына Қулен деген киси болыс болып сайланады. Ол
халыққа қолынан келген қысымын ислепти. Халықты талап, бийзар етип, аяққа басады. Өзине
ҳаялыққа биреўдиц ҳаялын да зорлық қылыи тартып алады. Халық ҳеш жерге шағым етип бара алмапты.
н
Қулен болыстыц бул жаўызлықларын орыс әмелдарлары да мақуллайды екен. Қулласы, Қулен
болыс кеулиие не келсе, соны ислейди.
БиР «Үнлери ол екинши рет те болыс болып сайланбақшы болыпты. Бул сапары да оны орыс
ҳәкимлери болыслыққа усынады.
Жергиликли халық онық қайта болыс болып сайланыўына етип, буған қарсы көтерилис шығарады. Ьул ўақыя 1898-жылы болады. Көтерилисте көп адамлар қамақка алынып, Қулен екинши
мәртебе орыс ҳәкимлериниқ жәрдеми менен Таллық болыслығына болыс болып сайланады.
Буннан кейин ол өзине қарсы болғанлардық, ҳәтте гүман еткенлердин барлығын жоқ қылады.
Соннан берли қарақалпақлардыц арасында кимге оныц қолынан келмейтуғын ис буйырылса. ол
адам «мен не саған, қолынан ҳәмме нәрсе келетуғын Қулен болыспан ба?» дейди екен.
БИР БӘЛЕСИ БОЛМАСА, ШҮДИГАРДА БАЛЫҚ НЕ ЖЕСИН!
(Р-1299, №183812)
Баяғы бир заманларда «Ҳаял затыныц мийи жоқ, қолынан ҳеш ис келмейди» деп. ҳаялына күн
бермеитуғын бир жигит болған екен. Күйеўиниқ бундай кемситиўи жанына тийген хдял оған бир
саоақ берип қоимақшы болыпты.
Солай етип. ҳаял бир күни қос айдап атырған күйеўине жарма менен бирге бир қып-қызыл сазанды да қоса алып кетипти.
Изинен жарма келиўден күйеўи қосты тоқтатып, атыздық ернегине шығып отырып, жарманы
ише баслапты. Сонда ҳаял күйеўине сездИрмей айдалып атырған шүдигарға түсип, қойнындағы сазанды тап пазнаньщ жүретуғын жерине көмипти.
Жигит жарманы ишип болып, гүзени ҳаялдық қолына услатып, қосыўлы турған қосқа келип
өгизлерге «шүу!» деген екен, пазна сазанды көтере шығыпты. Буны көрген қосшы:
- Ҳау. қатын, мына сазанға қара?! Қудай берди! Мә! Үйге апарып ас! Таза балық сорпаға бир
тояиық! - депти.
к
р
Қатын балықты алып үйине қайтыпты. Үйге келип балықты аспапты.
Күйеўи түсте балық сорпа ишемен деп, қосты туўарып. ҳаплығып үйине келсе, қазан асылмаған.
Жигиттиц ҳаираны шығып:
- Қатын, балықты неге аспадьщ? - деп бақырыпты.
Сонда ҳаялы:
- Қандай балық? - депти.
- Ҳаў. бағанағы қос айдап атырған жерден таўып алып, берип жиберген балығым не. - депти.
- Сен маған балық бериппедиқ? - депти.
Сонда жигиттиц қатты ашыўы келип:
- Мынаў не дейди? - деп мушын түйип. ҳаялды сабамақ!пы болып умтылыпты. Ҳаял жан айбатта далаға жууырып шығып:
- Мынаў мени өлтирежақ! - деп даўысыньщ барынша бақырыпты.
Оньщ даўысын қоқсы-қобаньщ барлығы еситип: «Не болды ҳа, не болды?!» десип. булардын
үиине жууырысып келипти.
р
Жи. ит еле сол баяғы гәпи - «ҳаялым балықты аспады» дейтуғын қусайды. Адамлар оннан
«не балық?» деп сораса, «Мен қос айдап атырғанда пазнаньщ аўдарған жеринен үлкен бир балық
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шықты. Соны түсте ас деп үйге қайтарғанман. Ол өз қолы менен алған балығын енди көрмедим дейди» деп қатынын сабамақшы болып умтылатуғын қусайды.
Сонда адамлар: «Суў жоқ жерде балық не қылады. Буны сирә жин урған шығар» деп, оньщ қолаяғын байлап таслапты.
Ҳаял балықтыц басын кесип алып қойнына салып. адамлардьщ көзиниқтасасын алып, ара-тура
оны күйеўине көрестип алатуғын қусайды. Сонда ол:
- Әне балық! Әне! - деп бақыратуғын қусайды.
Оннан кейин адамлар қақыйқаттан да буны жин урған екен деп, енди оньщ гәпин ҳешким
тықламапты.
Сол-сол екен, жигит қаялын кемситиўди қойып, оинан бираз айбынатуғын болыпты. Ал
адамлардьщ арасында «Шүдигарда балық не жейди» деген ибара да соннан қалған екен.
ПУСЫРМАН ҲӘМ ХИЙЎА ХАНЫ
(Р-1299, №183812)
Ертеде қарақалпақ халқыньщ ашамайлы урыўыныц сақыў тийресинен Пусырман гәрреў деген
бийи болған екен. «Гәрреў» лақабы оған мурныньщ бир сүйем болғанлығы ушын берилипти. Пусырман сықылсыз болса да, сөзге шебер, шешен, ақыллы адам болған.
Хийўаньщ ханы қарақалпақ халқынан салғырт өндирип алып турған заманда Пусырман бәрҳә
салғырттьщ ярымын, гейде үштен бирин ғана төлейди екен.
Бир күни хан Пусырманға:
- Пусырман бий! Патшаньщ салғыртын сиз не ушын толық алып келмейсиз? - депти.
Сонда Пусырман ханға:
- Хан шырағым,
Мениц айтқан сөзиме,
Инан шырағым.
Қаяқтан суў барады бизге,
Ақыр егисте тары егемиз.
Ол келмейди дизге,
Оннан бес-алты батпан
Ушықаламыз,
Ол жетпейди гүзге.
Биз қалай ханнық салығын толық төлеймиз? - деп жуўап берип, халықтьщ аўыр салгыртын
жеқиллетиўге жәрдем еткен екен.
АТҚОСШЫ ДӘЎЛЕТТИҚ БИЙ БОЛЫЎЫ
(Р-1299, №183812)
Қарақалпақ халқыныц бийлери ким болса соны өзлеринин атқосшысы етип ала бермеген.
Атқосшыға келешеги бар, өзинин орнына бий етиўге жарарлықақыллы, сөзге шебер, қәлеген даўды
дурыс шеше алатугын исенимли адамды сайлап алатуғын болған.
Сейилхан бий молла Еримнин баласы Дәўлетти өзинин атқосшысы етип алады. Сол ўақта Дәўлет
он жети жасында екен.
Сейилханньщ қартайғанда бийликти Дәўлетке бериў себеби мынадай болған екен.
Қарақалпақ халқында еки адам бир-бири менен қуда болады. Бирақ қыз қуда түскен жигитти қәлемей, қатты наразылығын билдиреди. Бул аўҳалды еситкен Сейилхан бий қызды өзинин
қәлеген жигитине берип жиберген.
Сонда қатты арланып, ашыўы келген жигиттин атасы ханға көп муғдарда пара берип, арыз етеДи:
- Мен бир жарлы адамньщ қызына баламды үйлендириў ушын оньщ менен қуда түсип едим.
Қальщ малын толықтөледим. Бирақ бизин елдин бийи Сейилхан шәрияттьщ ҳәмирин бузып, қызды
басқа биреўге берип жиберди. Сонын ушын Сейилхан бийге аяўсыз жаза бериўди сорайман, - депти.
Хан байдьщ арызын қабыл етип, Сейилхан бийге еки жасаўыл жибереди. Еки жасаўыл Сейилхан
бийге барып:
- Сизди хан шақырып атыр, - дейди.
Сейилхан бул шақырыўдын мәнисин дәрриў түсинип, атқосшысы Дәўлетке:
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- Ханньщ алдына барамыз, - деп, оны өзи менен бирге алып кетеди.
Сейилхан атқосшысы Дәўлет пенен екеўи бирге ханныц алдына кирип барады. Сонда хан:
- Сейилхан бий деген сиз бе? - дейди.
Сейилхан:
- Аўа, биз, тақсыр, - деп жуўап береди.
- Сиз болсацыз, неге шәрияттьщ ҳәмирин бузып, биреўдиц қалыц малы төленген қалыцлығын
басқа биреўге берип жибердициз? - депти.
Сейилхан былай дейди:
- Тақсыр, қыз атастырған жигитти жақтырмайды. Шәрияттыц ҳәмири бойынша, қыз болажақ
күйеўин қәлемесе, оған неке түспейди. Соныц ушын да мен қызды өз сүйгенине берип жибердим, депти.
Қатты қәҳәри келип турған хан Сейилханныц сөзин қабыл етпей, Сейилханды дарға асып
өлтириўге буйрық берипти.
Сол ўақта бийдиц жанында турған Дәўлет ханға:
- Тақсыр, сизге бир аўыз арзым бар? - депти.
Хан:
- Қәне, арзыцды айт! - депти.
Сонда Дәўлет:
- Ханды алдаған Халмурат өлмейди,
Қазыны алдаған Елмурат өлмейди,
Шаппаттай нашардыц үстинде,
Сейилхан неге өледи? - депти.
Хан бул сөзге жуўап айта алмай, Сейилханды жазадан азат етипти.
Сейилхан Хийўадан елине келгеннен кейин, бир малын сойып, елиниц жасы үлкен, жасы кишилерин жыйнап, Хийўадағы болған аўҳалды оларға айтып берип болып:
- Ап, халқым, мен қартайдым. Мениц сизлерге ислеген жақсы-жаман ислериме ыразы болыц.
Мен енди бийликти Дәўлетке беремен, - депти.
Соннан баслап Дәўлет Сейилханныц орнына бий болады.
ГҮМГҮМ
(Р-539, №176482)
Бурынғы заманлары бир кемпир ешкисин жайлаўға жиберсе де, ешкиси күнде кеште сүт
бермейтуғын жағдайға ушырапты.
Кемпир бир күни бул ешкиниц сүти қайда кетедн екен деп ойлап, жайлаўға барып ешкисин
ацлыйды. Қараса, бир жәнлик ешкиниц емшегине жабысып, оны емип турған қусайды.
Сонда кемпир қолына таяғын алып, жацағы жәнликти урып:
- Қудайым, «гүм» болғайсац, - депти.
Соннан баслап жацағы жәнлик «гүмгүм» атанған екен.
УЙҚАС ҚУЎАЛАГАН ШАЙЫР
(Р-1296, №183776)
Жоқ-жуқашылық, әптадашылықтыц халық үстине қара булттай дөнип турған ўақытлары хан заманы. Адамлар күн кешириўдиц жолларын излеп баслаған. Жарлылар байларға, хожалығы
қурғын адамларға дийхан жүрген. Әмиўдәрьяныц төменги жағына қарағанда өр бетиниц суўы
да, жери де дийхашылыққа қолай болған. Сонлықтан дәрьяныц төменги тәрепинен көп адамлар
ҳәзирги Төрткүл, Беруний аймақларыныц қарамағына, Үргениш әтирапларына барып, дийхан
жүрип, күнликшилик еткен. Бул халықтилинде «Жоқарыға барып талап етиў» деп аталған.
Сол заманларда бир жигит бар екен. Ол биреў бир сөз айтса, оған дәрҳал бир сөзди таўып,
уйқастырыўға шебер екен. Мысалы, биреўдиц сөзиниц арасында «қаўын» деген сөз айтылса, оған
дәрҳал «саўын» деп, «жарма» деген сөз айтылса, оған «қарма» деп, «балта» деген сөз айтылса, оған
«қалта» деп, қосып жибереди екен. Сонлықтан адамлар оны «шайыр жигит» деп атаған.
Жоқарыда талап ислеўге мине усы шайыр жигит те барыпты. Бир жыл киси есигинде дийхан
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жүрип, азлы-көпли қәрежетли болған. Ол тапқан қәрежетинен бир ешек сатып алып, қалған пулын
ешегиниц палацына қосып тигип таслаған. Себеби, жолларда уры-ғәззаплар көп болған қәм олар
жекке-жарым жүрген адамларды тонаған. Әсиресе, жолаўшыларды урылардьщ көбиректонайтуғын
жери - Қаратаўдьщ үстиндеги «Урысай» деп аталған орын екен.
Шайыр жнгит бир күни ешегин минип аўылына қайтып киятырып, «Урысайға» келген жерде
еки уры алдынан шығып, буны тоқтатып:
- Қуп келдиц, жигит, аланда, - депти.
- Пулымньщ бәри паланда, - депти шайыр жигит урылардьщ сөзине сөзин уйқастыраман деп.
Солай етип, уйқас қуўалаған шайыр урылар сорамастан бурын-ақ өзиниц пулыньщ қай жерде
турғанын айтып берипти ҳәм бир жыллық мийнет ҳақысынан айырылып қалыпты.
ҚУРДЫМ
(Р-46, №50412)
Аралда балық аўлаған балықшылардыц биреўлери балық аўлап жүрип, дөгерек әтирапты шыр
айландырып турған кәрамат бир қурдымды өз көзлери менен көрген қусайды.
Тениздиц не бир қылўаларын көрин, писип кеткен бир адам қурдымныц қай жерде екенин билгиси келипти. Сөйтип ол беккем ағаштан қақпақлы қайық соғып, көпти көрген балықшылардьщ
силтеўи менен қурдымды излеп таўыпты да, өзин қайығы менен қурдымға урыпты.
Қурдымғатүскен қайықишиндегиадамы мененбирнешекүнненкейин Аштарханнан шығыпты.
Жақағы адам небир машақатлар менен үйине қайтып келгеннен кейин адамлар оннан:
- Қурдымнын ишинде не бар екен? - деп сорапты.
Сонда жанағы адам:
- Мен өзим де оньщ ишинде не бар екен деп қолымды шығарып көрдим. Қолымды тийгизгенимде, қундыз питкеннин бәри сонда екен, - депти.
ДӘЎЛЕТПУШ Ы ҚТ
(Р-1299, №183812)
Сейитназар ҳажы той бергенде Дәўлет пушыққа айтылмай қалған. Дәўлет пушық Қылқалы
аўылындағы пәтли бес-алты жигитти ертип тойға келеди. Тойханадағы ҳажыға бир адам келип:
- Ҳажы аға, бийдай атызды басып онлаған атлы берман киятыр. Барып оларға жолды көрсетип
қайтайын ба? - депти.
—
- Яқ, барма. Ол Дэўлет пушық шығар, оған тойға зйтылмай қалыпты. Даў шығарайын деп
киятырған. Оларға үндеме, - депти ҳажы.
Дәўлет пушықтуўры тойханаға атты айдап келип, Сейтназар ҳажыға:
- Қәне, ҳажы жора! Неге тойьща айттырмадын? Әмел бар ўақта қыяметлик дос болып едик.
Әмелден түскен сон, дослық қойыла ма? - депти.
Сейитназар ҳажы сонда оньщ қолынан алып, аттан түсирип:
- Айтыўшыдан болыпты, ашыўды қой, достым. Той пайьщды жеи кет, - деп, бир қойды сойып берип күтипти дейди.
КӘӘБАҒА БАРМАҒАН АДАМ
(Р-1296, №183776)
Бир патша өзинин қол астындағы халқын аралатып «Кәәбаны зыяратлап келген адам болса, мьщ
тилла сыйлық беремен» деп жар шақыртыпты. Бирақ сол заматта халық арасынан «Кәэбаны мен
зыяратлап келип едим» деген адам шыға қоймапты. Сонда шетиректе жасайтуғын елаттан бир
адам: «Кэбаны мен зыяратлап келип едим, деп айта қояйын. Патша менин барған-бармағанымды
қаяқтан биле қояр дейсен» деп ойлапты да:
- Мен Кәәбаға барып едим, - депти жар урдырғанларға.
Жаршылар оны патшаньщ алдына апарыпты.
- Кәәбаға барыппедин? - деп сорапты патша жацағы кисиден.
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- Барып едим, тақсыр! - деп жуўап қайтарыпты ол.
- Барған болсац, Меҳри буўешти көрдиқ бе? - деп сорапты патша.
Кәәбаға барған ҳәрбир адам Меҳри бүўешти ямаса «халқа» аталған тасқа қол тийгизеди екен.
- Көрдим, тақсыр, - деп жуўап берипти ол.
- Көрген болсақ, ол қандай екен? - деп сорапты патша.
- Бир узын бойлыдан келген ири қара киси екен, - деп жуўап берипти жацағы адам.
Ҳәй, бәдбақ! Ол адам емес, тас еди ғой, - деп ашыўланыпты патша.
- Тас болса, болған шығар, тақсыр. Өзи жүдә қатты адам еди, - депти жақағы киси.
1атша да, патшанық қасындағы адамлары да буньщ сөзине ишек-силеси қатып күлипти ҳәм
оған «батырлыгы» ушын мьщ тилла берилипти.
ҚАЗЫ ҲӘМ ШАЙЫР ЖИГИТ
(Р-1296, №183776)
Бурынғы заманда бир қазы өзиниқ нөкери менен ҳәр екшемби күни шәҳәрге шығып. базарға келген адамлардан мусылманшылықтьщ шәртлерин сорайды екен. 0 л саўалғатолықжуўап қайтарғанларды аман-есен жибереди де, жуўап бере алмаған базаршыларды дүрре менен урдырады екен. •
Бир жигит ата-анасынан жаслай жетим қалып, киси есигинде өмиринше хызмететкенлиги ушын
хатжазыу ҳәм хат оқыў дегенлери былай турсын. ҳәтте намаз сабағы менен мусылман-шыльпсгын
шәртлерин де анық билмейди екен. Қырсығына. бир күни оған қазы дус болып, саўал сорапты. Жиги 1 қазыньщ сораўына жуўап бере алмапты. Қазы оған қырық дүрре урыўды буйырыпты. Бул жазаны алса, өлип ямаса майрылып қалыўдан қорққан жигит:
- Дад! Тақсыр, бир аўыз арзым бар! - депти.
- Арзьщ болса, қәне, айт! - деп қазы оган свйлеўге рухсат берипти.
- Таксыр, мен шайыр едим. ПикирИмди цосық пенен баянлайман, - депти ол.
Базарға жыйналған халайық:
- Қәне, айт қосшым! Қулағымыздьщ қурышы қансын! - деп ғаўырласыпты.
Сонда шайыр жигит:
- Ҳәй, тақсыр, ойыньщ ба, ырасьщ ба?
Дүрре менен сен мени урасац ба?'
Ийман-исламды биреў билер, биреў билмес,
Билмегенниқ барлығын қырасақ б^? - депти.
Қазы ҳүкимин орынлата алмай, базардан щығьш кетиўге мәжбүр болыпты.
ҚАЗЫ ҲӘМ
(Р-1296,

ҚЫЗ

I11МИ ■> ■Ц 11
Ьурынғы заманда ашлық ҳәм қытгершилик жийи-жийи тэкирарланып турады екен. Жуўанньщ созылып. жицишкениц үзилип. халық аштан елип атырған мәҳәлинде бир бай саўдагер бир
жарлыньщжас қызына үйленипти. Саўдагержасы жетпистен өтип сексенге шамаласқан ғарры екен.
Арадан бираз ўақыт өткеннен кейин, саўдагер қызға:
Мына ҳәўли-ҳәрем. дүнья-мүлктиқ ийеси өзич. Не ишемен. не жеймен, не кийемен десец,
ықтыярьщ. Дүнья Деген - қолдьщ кири. Ҳэрекет етпей. екеўимиз бирден үйде жата берсек. демде
жоқ болыуы мүмкин. Сонлықтан мен жоқары қалаларға барып, саўда ислеп қайтайын. - депти бай.
Саудагердич үиинде бир жигит хызметкер болып ислейди екен. Оны жарлыныч қызы бурыннан
жақсы көреди екен. Үиленеиин десе, қальщ малын төлеўге қәрежети болмапты. Сонлықтан олар
бири-бири менен астыртын сөйлесип жүреди екен. Саўдагердич аўылда жоқлығынан пайдаланып
екеуи қашып кетипти.
Бай үйине қайтып келсе, жайына сыртынан қулып урылған. Иште тири жан жоқ. Олардьщ қашып
кеткенли1 и мәлим болыпты. Қазыға арзы етейин десе, қыз бенен жигиттич қайда екенлигин билмеиди. Сонлықтан бай саўдасын ислеп жүре береди.
Ьир күнлери саўдагер екинши бир шэҳәрге барса, хызметкер жигит пенен буньщ ҳаялы отын сатып турған қусаиды. Ол дәрҳал қаланьщ қазысына булардық үстинен арзы етипти.
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Қазы нөкерлерин жиберип, еки отыншыны тутып әкелдирипти. Ол жарлы жигитти зинданға салып, қызды саўдагерге қайтадан қосыўға буйрық берипти. Сол ўақытта ақыллы қыз қазыға:
- Неге керек шыны шәйнек, сырлы кесе,
Журегиқниц ҳәмирин өтемесе,
Өзиқ қалай көресец он сегизде,
Жетпис жасар жигитке некелесе? - депти.
Қазы қыздьщ саўалына дурыс жуўап таба алмай, өзиниц ҳукимин бийкар етиўге мәжбүр болыпты.
ДУЗ
(Р-1242, №183023)
Р.рте заманларда дүньяда дуз болса да, адамлар оныц пайдасын билмей, тамақларын дузсыз
жейди екен.
Бир күни бир ацшы ац аўлап киятырыи, жолда дем алып, ацныц етинен кәбап етип жемекши
болыпты. Ацшыныц сол отырған орны дуздыц кәни екен. Бир ўақытта истен тартып алынған бир
бөлек ет жерге түсип кетипти. Ацшы оны жерден алып аўзына салса, еттиц мазасыныц өзгергенин
ацлапты. Буған ҳайран қалып, тағы бир бөлек ет алып, өзи жерге басып, кейин аўзына салса, оннан
да мазалы болыпты.
Ацшы бул жерде бир қәсийеттиц бар екенин билип, қалған кәбабын дузлап, мазалы етип жеп
алады да, дуздыц таза жеринен топырақ-шацын артып, дорбасына салып, үйине алып кетипти.
Дәслеп сынап көрип, кем-кем қазанға да сала баслапты. Дуз қайсы тағамға жантасса да, оған маза берипти. Кейин буны басқа адамлар да қоллана баслапты.

Атасы қартайып, өлер ўақты жақынланғанда баласы әкесине келип:
- Аға, басқа көп адамлардан түрли-түрли нақыл қалды. Сен усы күнге маған усындай нәрсе
айтпапсац-аў, - депти.
Сонда ғарры атасы баласына:
- Мен де бос кетпейин, қарағым, итималлы сөзге инанба, - депти.

СЕЙИТЖАН УСТА
(Р-1299, №183812)

Сонда устаға келген адамлар, белимди ямаса орағымды қашан питкерип бересиз, десе:
- Қуда пирлер яр болса, Майжап жаплар саў болса, ертец яки арғы күни келеғой, - дейди екен.
Жанғыз баласы Мәтжан темирши уста болған.

ДӘРБЕДАРЛЫҚ
(Р-62, № 145349)
Бурын қарақалпақлардыц үлкен басшы адамлары ойласып отырып:
- Бизлер усы жерде мәкан басып отыра беремиз бе? Оннан да былай-былай шығып, басқа
жақларды да көрейик. Егер тәўир болса, кеўилге унаса, сол жақларға көшип барайық, - десипти.
Сөйтип, олар уллы ойласық ислеп, жаца қоныс өзгертиў мақсетинде Қоқан ханлығыныц ҳәзирги
отырған Сырдәрья, Нарын ҳәм Қарадәрьялардыцжағасына жайласқан екен.
Қоқан ханы келгенлерге жер бөлип бергенде олар ханныц усынған жерлерин қәлемеген усайды.
Кейин хан: «Өзлерициз қәлеген жерлерицизге орналасағойыц» деп қол берипти.
Кейин бизиц ата-бабаларымыз өзиниц шарўашылық ҳәм балықшылық кәсиплерине қолайлы
көрип, дәрья жағалап отырысқан екен.
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Балларымныц азығы,
Малларымньщ қазығы,

н *ж иДй Т л и а^ Г ' Се" НеН-аЙЫРЫЛДЫ„ ' - дсген косыкты жийн айтысатуғын едн. Ата-бабаларь,Гоы м к а т н Г а б
аирылганнан кейин адеўир ўақытларга дейнн сол жақгагылар менен
«опГйыТакелнптн
КеРеК' КеКСелеРимиз: "Кабыл бий деген Жийдели Байсынга қайта барып. ат
сарпаиын әкелипти» деп гүрриқ етип отыратуғын еди.
н

ЕРНАЗАРДЬЩ АҚТӨБЕДЕГИ ДАҚҚЫ
(Р-62, № 145349)
м,нАи Г ЖКаН„Т л КаРаКаЛ" аҚЛаРДЫН ЖЭНе 6ир жайлаған * ери - 6У" «Ақтөбе» деген жер екен. Бунын
манисн. Қарадәрьянық жагасында бир бийнк ақ төбешик болып, оны кейин дарья жемипип
таслаганда ишинен бир пақса дийўал шыққан, соган қарай «Ақтөбе» деп аталган
Р
Ақтөбаде жасаўшы қарақалпақлардьщ ишинен бурын Хожагелди деген адам болып оннан
барлық ақтебели қарақалпамар дереген. Олар Хожагелдини в ад ер н н и Гатасы Т паты и да бнлёди"
Ақтөбели қарақалпақлар көп жыллар даўамында әзелий ўатаны болган Жийдели-Байсьшлы
өзлерине пана билип: «Егерде бизди ханлық қуўалап, қыйнай берсе, бир тунде сал менен Жийдели
Ж нё е Т Г Г " Т еМИЗ' С° ҒаН К0ЛаЙЛЫ б0ЛЬ'Ў у ш ы н дарья жасалап о ты р м ы зГ д ё се д и её^ён о Т р
Ж нидели-Байсын бул жерден қ ы р ы қ к ү н л и к ж о л екеи деп есаплаган. Бул қ а р а қ а л п а м а р арасын
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АНДИЖАННЫЦ ҚАРАҚАЛПАҚ БАҚСЫЛАРЫ
\(Р-62, № 145349)

Халық дәстанларды тыцлап болғаннан кейин Жаббарқул. Омарқул, Егембеоли сыяклы

Жабб7р“

аё с°ы н ы Г ЫИ

КУЛаКЛарЫНЫИ К>'рышын Кандырган. Солардьщ ишинде, асиресе,

Қыяметтиқ боларын бәршеқиз билгейсиз,
Сәждеге басуры п тәўбе еткейсиз. - деп басланатугьш қосыгын көпшилик биледи екен Бгл жеп
ё ё ™ Т " аадаР Г Йе" ЖЫРаЎДЫ Д3 өзлеРиниН ата-бабасы жасаған Жийдели-Байсынлы жырёў
есаплаиды екен. Ескилер онын толгаўларын аўзыларынан түсирмей айтып жүретугын болган
\ 1

ЕСТЕН ШЫҚПАЙТУҒЫН ЎАҚЫЯ
(Р-1098, №182777)
КыГ „ Г а ХНЙЎа ХаНЫ ўаКТЫНДа Ба6ажан котыр деген өткен. Оньщ Сэнем атлы сулыў қызы болган
Кыз ержеткеннен кеиин, акесиниқ келискен адамына турмысқа шықпай, Теқел д е г Г Г й г е н жиги
™ менеи кдшып кеткен. Қызьшьщ бул исине ашыўлангаи Бабажан қ о Т р ХииТ хань,наТ аоы п оёаН
жүз тилла берип, қь,зын жазалауды сорапты. Қызды алып қашқан Тенелдиқ де урыўласларь, қызды
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қутқарыўушын ханға барып, барлы-жоқлы қырықтилласын берип, бул исти басып тасламақшы бо*
лыпты.
Усы даўға қатнаслы қәм оны шешиўге келген адамлардық бәри ханньщ алдына жыйналыпты.
Сонда Тецелдицтәрепдарларыньщ ханға қырықтилла бергенинен хабар тапқан Бабажан қотыр
ханньщ екиленип турғанын көрип:
- Тақсыр, жүз бар, қәтере бар. Гәпти кесип-кесип айтсақыз да! - депти жыйналғанларға айбат
етип.
Хан жүз тилланы алғаннан кейин тили қысық болып, пайданы Бабажан қотырдьщ пайдасына
шешипти. Оньщ қәлеўи бойынша қыз Хийўа майданында шалыныпты.
Бабажан қотыр үйине қайтып келип, көсилип арқайын жатырса, қызыньщ күйигине шыдай
алмаған ҳаялы үн салып жылап атырған қусайды.
Сонда Бабажан қотыр оған:
- Ҳә, әкеқди...өшир үниқди! - деп бақырыпты.
Бул ўақыяны еситкен адамлар көп ўақытқа шекем оны умыта алмай ақыллары ҳайран болып
жүрген.
«ОН ТОҒЫЗ» ЎАҚЫЯСЫ
(Р-1098, N«182777)
Пүткил қарақалпа^га «Он тоғыз» деген ат пенен белгили болған ўақыяны билмейтуғын адам
болмаса керек. Бул ўақыя мынандай болған екен.
Сол ўақыгга балғалылар Қараойда шалы еккен. Шалы пискеннен кейин оны Қулен болыстық
адамлары барып басып алған. Болыстьщ адамлары басым келип, балғалылар шалысын қайтарып
алалмаған.
Келеси жылы болыслыққа сайлаў болып, Қулен және болыслықты алмақшы болыпты.
Балғалылар болыслыққа Жақсымуратты усынған.
Бирақ Қулен ески танысшылықты араға салып, пара берип, болыслықты және өзи алыпты.
Халық буған наразы болып, көтерилис баслаған. Көтерилисти усы он тоғыз адам басқарған.
Көтерилисшилер ояздан келген адамды сабаған. Хийўадан көп нөкер келип, он тоғызды тутып, хатлап кеткен.
Халықтық талабы менен қайтадан сайлаў болып, Жақсымурат болыс болған. Көтерилисти
баслаған «он тоғыз» Төрткүлдеги түрмеге апарып қамэлған.
Соньщ арасында арадан көп өтпей, Қуленди жек көретуғын Атамурат халық арасынан пул жыйнап, отарба менен Москваға барып, ақ патшадан «он тоғыз» азат етилсин деген мөрли қағаз әкеледи.
Атамураттыц бул исине ашыўы келген ҳәм «он тоғыз» дан қорқып қалған ояз қағаз ақ патшадан
алып келинген соц, илажсыз оларды азат етеди.
Сонда ол қасындағыларға:
- Он тоғызды бийкарға қамаған екенбиз. Зақ-зәкүнди билетуғын Атамуратты алды менен
қамаўымыз керек екен, - деген екен.
ОРЫНБАЙ БАҚСЫ
(Р-84, № 36809)
Қоцырат намаларыньщ дөретилиўи, қәлиплесиўи Орынбай бақсыньщ аты менен байланыслы.
Ол айрықша, «Орынбай жолы» деген өз алдына нама түрин дөреткен. Қоцыратлылар музыканы, наманы сөз етсе, еқ дәслеп Орынбай бақсыны еске түсиреди. Орынбай «Мухаллестиц» он еки түрин
билер екен, тоғыз түрли «Шырўаны қатар» намасын, «Сәлки шырўан», «Ғыйрат кел», «Зар йетме»,
«Рәҳим әйле», «Салтық», «Табриз», «Гөрқыз», «Ешбай» «Ала қайыш», «Қошым палўан», «Қошадәс»,
«Гәлаләйлим», «Үштоп», «Қарадәли», «Ылғал», «Хожа бағман», «Орынбай» намаларын кәмине келтирип атқарған. Өзиниц дәстанларын да халық арасында айтып жүрген.
Орынбай бақсы қазақжыраўы Дәрьябай менен Шереке дегенниқ тойында айтысады. Сол тойда
ярым ақшамға шекем адамлар гә Орынбайдьщ, гә Дәрьябайдьщ үстине толады. Ен соқында. ярым
ақшам аўған соқ, адамлардьщ көпшилиги Орынбай бақсыньщ үстине жыйналады.
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Орынбай бақсы өзи жас болса да, Әлимбай ҳәм Мәдирейим бақсыларды шәкирт етип таярлап, өз
алдына айтатуғын бақсы етип шығарады.
Орынбай бақсы Ташаўыз, Гөне аймақларында болған ўақытта Жапақ бақсыньщустазы Әмет пе*
нен танысады. Әметти үйине шақырып, Қоцыратта айттырады. Әметтин устазыныц устазы Сүйеў
бақсы Қоныратта көп болған. Орынбай бақсыньщ Ещан бақсы менен айтысы.түркменлер менен айтысы ел аўзында саҳпанған.
ОРЫНБАЙ БАҚСЫНЫЦ УСТАЗЛАРЫ
(Р-46, № 50412)
Орынбай бақсыньщ устазы Қутым бояўшы деген адам болған. Орынбай оньщ қызына үйленген.
Қутым бояўшынын гүрлеп сазенде болып турған ўақытларында оньщ менен бир қатарда Бегнияз,
Әўез бақсылар да өткен. Олар бир-бири менен жүдә жақсы қарым-қатнаста болған.
Дәслеки ўақытларды Әўез бақсы жүдә жақсы бақсышылық еткен. Бирақ кейин ол көзигип,
танаўын қурт жеп, қосық айта алмайтуғын болып қалған. Әўез даўыстан қалған соц Орынбай
бақсыға гиржекши болып жүрген.
Орынбайдын сазға шебер болыўында әдеп Қутым бояўшыньщ оннан кейин Әўез сазенденин орны үлкен болған. Олар саздьщ мьщ да бир сырларын Орынбайға еринбей үйретип келген. Орынбай
бақсы да еринбей, еситкенин жаздырмай үйренип алған.
Орынбай менен Жанабай бақсылар үйинде жатып, шыраны өширип, көрпеге кирип алып, сазды,
сөзди бирме-бир, дәсме-дәс айтысып үйренеди екен.
Бир күни аўылдьщ жигитлери бир тойда Дәрьябай менен Орынбайды жарыстырады. Сол
күни адамлар ярым ақшамға шекем Орынбайдьщ дөгерегине жыйналса, ярым ақшамнан кейин
Дәрьябайдьщ қасына жыйналады.
ОРЫНБАЙ БАҚСЫНЬЩ СОНҒЫ КҮНЛЕРИ
(Р-46, №50412)
Орынбай бақсы 1945-жылдьщ бәҳәринде қатты аўырыпты, ҳәтте адамлар арасында «Орынбай
бақсы өлипти» деген хабар да тарқалыпты. Ол сонынан бираз тәўир болып, Қоныратта жүрсе, алдынан бир танысы шығыш
- Қаў, Орынбай аға, саў-саламатпысыз, айтыўға да тилим бармайды. Жақында сондай бир гәп
еситип, күтә қапа болдым. Ой, сизин шийрин даўысьщыз, дуўтар шерткен қольщыз да бир адамньщ
орнына кетеди-аў деп қатты қапа болдық, аға, - депти.
Сонда Орынбай бақсы танысыньщ бул гәпине ишинен қатты қапа болып: «Адамлар менин өзиме
қыйланама десем, тек даўысыма қыйналады екен дә» деп ойлапты. Ол соннан үйине келип, тағы
аўырып жатып қалғанша бақсышылықетип. шәкиртлерине де күтә ықлас пенен қарай баслаған.
№
.V
ЕКИ ЖИН 1 /
(Р-1242, № 183023)
Өткен заманлардьщ биринде Ақбеткей деген жерде еки жин жолдас болыпты. Олардьщ биреўи
өлеси арық, биреўи қампайған семиз екен.
\
I
Бир күни арық жин семиз жиннен:
- Сен қалай семиз болдьщ? - деп сорапты.
- Мен семиз болмай, ким семиз болсын. Мен тамақ жесем, «бисмилла» айтып жеймен. Оньщ
үстине, кимниц үйинде жәнжел, урыс-қағыс болса, урыс шығарған адамныц аўзына кирип, ашыўын
басаман. Оньщ ашыўыньщ басылғанын көрип, ҳаялы мазалы тамақ писиреди, мен «бисмилла» айтып тойып аламан. Сол ушын семиз болып жүрмен.
- Өзиқ неге арық болдыц, буншама жағьщ қуўсыйып? - деп сорапты семиз жин арық жиннен.
- Мен ҳаялы менен ери урысқан күни сол үйге жетип келемен де, ҳаялды көбирек түрткилеп,
урысқа гиж-гижлеймен. Ҳаялынан азап көрген адам мени жер-жебириме жеткерип сөгеди, мениц
дымымды қалдырмай табалайды. Соннан болыў керек, сирә мен етке шықпайман, - деп еки жин
ўәжлескен екен.
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ҚАЙДАЎЫЛ ӨТКЕЛИНИН ТАРИЙХЫ
(Р-539, №176482)
Арал жагалаўында 1919-1935-жыллары көп халықлар жасаған. Сол ўақытлары тецизде суў
жудә көп болган. Халық өз несийбелерин усы теқизден терген. Адамлардық арасында жарлы да,
бай да көп болған. Олардыц жарлылары байларға жалланып жумыс ислесе, байлары несийбениқ
көп жерин өзлери ийелеп отырған. Байлардьщ арасында халыққа да, өзине де пайдасы тийетуғын
ислердиқ басында турғанлары да аз болмаған. Солардьщ бири Қайдаўыл деген бай болған.
Ол Арал тецизиндеги атаўда жасаған. Қайдаўыл бир атаўдан екинши атаўға өтиўди ақсатластырыў ушын өз адамларына томардан бөгет салдырған.
Өткел салынғаннан кейин адамлар малларын усы өткел арқалы тасыған. Ҳәзир ол жерди оньщ
аты менен «Қайдаўыл өткели>*деп атайды.
Қайдаўыл өткелиниқ қасында, Арал теқизиниц шығыс-қубла атаўында Моншақөткел деген жер
бар. Қайдаўыл 1934-1948-жылларға дейин сол аралдьщ қолтығында жасаған. Ол колхозластырыў
дәўиринде Бозөзек деген жерде халықты артсль есабында уйымластырып, сексеўилден, томардан
көмиртаярлаған. Таяр көмирлер үлкен моторлы кемелер менен көп жерлерге отын ретинде жеткерилип турған.

ӨТЕПБЕРГЕННИҚ ДУЎПИЯЗ ҚАЯЛЫ
(Р-449, №176392)
Бир күни Өтепбергенниқ үйине мийман келетуғын болыпты. Сонда Өтепберген бир бир жигитти анда, бир жигитти мында шаптырып, қазы таярлатып атырған қусайды. Келетуғын мийманньщ
көп екенин билген Өтепбергеннин дуўпияз ҳаялы бир аттан еки самар қазы шығарған қусайды.
Ҳаялына кеўли толған Өтепберген сонда ҳаялына қарап: / 1
/
Ас сақлаған қатынды,
Ханым десен болмай ма?
Ис питирген жигитти,
Жаным десен бомай ма? - деген екен.

ДӘМЕ
(Р-1299, №183812)

ЖАҚСЫНЬЩ АБЫРАЙЫ
(Р-*299/№183812)
Қанлыкөлли Есберген исмли бир жас бала қой бағып жүрип түркмен баспашыларыньщ қолына
түсип қалыпты. Баспашылардьщ басшысы оннан ким екенин сорағанда, Есберген оған өзинин Ешим
ахун медресесинин оқыўшысы екенин айтыпты.
Баладан бул гәпти еситкен ол қасындағыларға:
- Балаға да, малларына да тийменлер, - деп, оны босатып жиберипти.
Ертенине мешитке оқыўға келген Есберген болған ўақыяны устазына айтып берип:
- Ахун ата, мен сизиқ атыныздан пайдаланып аман қалдым, - депти.
Шәкиртинин гәпин еситкен Ешим ахун:
- Бәрекелла, балам. Менин атымды айтып аман қалып, дурыс ислепсен. Сеннен еле небир
урпақлар қалыўы керек, - депти.
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ЖИЙЕН ЖЫРАЎ ӘЎЛАДЛАРЫ
(Р-89. № 37436)
*айКХ Т х Т л ы к Рг . ™ Т аРЫ ®УЛ ЖвРГе КӨШИП келместен бУРЬ'н Туркистанда Акмешигги
КапаТлпака
Р
КӨШИ" КеЛГеН' ° ЛаР 64 ДЭСЛеП Қабаклы атаныЧ касына келип коныс
к
П0СЫП КИЯТЬфҒанДа олаРға Айбас' Сағындыкдеген кисилер басшылыкеткен^Сол көштин ишинде қарақалпақлардын атақлы Жийен жыраўы да болған
Бухаплағм П
^ к е и и е н кейин Жийен жыраўдын ақлығы бухаралы мүйтенлер менен
Бухардағы мүитен Есимбеттин үиине қыдырып келеди. Ол кетеринде Есимбетке:
- гер куш-көлигим болғанда. сизлерди Хорезмге көширип әкетер едим, - депти.
Сонда Есимбет мүйтен:
м
- Жағдаймыз болғанда, бизлер де сенин изине ерер едик. - депти.
ииен жыраўдьщ әўладларынан Өтеш те бабасыньщ изин қуўып шайыр болған.
теш шаиыр өзинин заманласы Матаў деген молла менен жақын дос екен. Бир күни сол жооа-

™

■ ■ «"

™

Алыстан көринеди көп қара ағаш,
Көп ишинде жарасады нәрўан ағаш,
Бизлерге денен ашылса гүна дейсен.
Өзин неге жүресен жап-жаланаш?

с-н.

Бул қосықтьщ кейнин ызғытып баратырғанда Матаў молла Өтештин аўзын басып тоқтатыпты.

ҚАРАЖАЛҒАС
(Р-1299, №183812)
деге
Д
2

Г

гәзза^л^п^блг кяп ^3Р ЫН^а “ М°ншақлы кел,> бойында Ибрайым қаўыншы. Қошымбет. Қурбан
гәззаплар басқарған топарлар халықты жүдә бүлгиншиликке ушыратқан. Оларға каосы
1

Г

Д

Г

аЛГЗСҚа ° Қ ™ ЙеДИ- Д0СЛарЫ 0НЫ саўаш майДаньшан алып шығып Хо-

МыС„ :;? с и Г кГьГғЫ
™ Г й С Д
еак е Г аНЫНа ҚаРаМаСТаН' МЭРТ ЖИГИТ жолдаслаРына тае- е
Жамбаста үлкен жара бар,
Сексеўилден пана бар,
\ V ________ Баспашыға оқ аттым,
Талайын оқтан қулаттым.
Тилегин тилеп Жалғастыч,
Күни-түни зарлаған,
Үйде қалган ана бар.
Өлип кетсем усыннан.
Душпанлардан өш алар,
Үйде қара бала бар,
Аты оньщ Нурғалий,
Оған сәлем ала бар.

берип,

\

, . л Г Г Г ҒаСТЫН ИНИСН Нурғалий тУЎысқанынынык ўәсиятын орынлап, баспашыларға қарсы
үреслерде талаи ерликлерди көрсетип, ағасыньщ өшин алады.
Р

МАРҚАБАЙ МЕНЕН ҚАРАЖАЛҒАС
(Р-46, №50416)
ж
и Г е ^ " ^
К° НЫраТТаН Марқа6ай 6атыр менен Хожелиден Қара Жалғас деген
гитлеп е Г Г н
6аспашылаРы менен гуресте аты шыккан. Бул халық арасынан шыкқан жигитлер елдин ары ушын аянбай қаҳарманлық көрсеткен.
Ҳәтте душпанға мийрим-шэпәәт, қорқыў не екенин билмейтуғын бул жигитлерден баспашылар
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да қорққан. Олар пайыт пайлап, қалай болмасын оларды жоқ етиўдиқ нийетинде жүрген.
Бир күни баспашылар елди талап, бирталай адамларды атып кетеди. Бул хабарды еситкен
Марқабай адамлардьщ силтеўи менен қасына Қара Жалғасты алып, баспашыларды услаў ушын
тоғайға кетеди, атларын байлап, дүт тоғайға киреди.
Булардьщ келетуғыиын әлле қашан билип, жолын ақлып жатырған баспашылар қалыц
жьщғылдьщ арасында жасырынып отырады.
Бир ўақытга кесе жьщғылдьщ үстинен ғарғып өте берейин дегенде Қара Жалғасқа оқ тийеди. Марқабай жарадар болған Қара Жалғасты бир пана жерге алып барып жатқарып, өзи буны
айланшықлап киятырған баспашылар менен суўашқа кириседи. Булардьщ изиндеги жигитлер келгемен дегенше бир өзи баспашыларды услап турады. Баспашылар қыйратылады.
Марқабай Қара Жалғасы алып қайтып киятырғанда жолда мәрт Қара Жалғастыц жаны үзиледи.
Қарақалпақлар бул еки батыр қаққында ацызлар, дәстанлар дөретип. олардьщ мәртлигин
ҳәмийше яд етип жүрген.

ҚОСЫМ ҚАЗЫНЬЩ МЕРЕКЕСИ
(Р-1299, №183812)
Ешим ахун менен Қосым қазы Бухарадағы медресени питкергеннен кейин әмир тәрепинен ол
екеўи ҳаққында Қоцырат бийине арнаўлы хат жиберилген. Сол хатты екеўи алып келип бийге тапсырыпты.
Бий хатты оқып көрсе. әмир Қосымды мәмлекетлик ислерде пайдаланыўды, ал Ешим ахунды
тәлим-тәрбия, мәсләҳәт ҳәм диний ислерде пайдаланыўды мәсләҳәт еткен екен.
Соннан баслап бул екеўи бирликте халық мәпине хызмет етип баслапты.
Қосым қазы бир күнлери өзинин слатындағы адамлар менен келисеалмай, оларға қатты өкпелеп,
қасында мәсләҳәтгөйи болып ислеп жүрген адамға. бул өлгеннен кейин оньг ўатанласларына бермей, өзиниц жерлеўин нәсият етипти.
Арадан бираз ўақыт өтип Қосым қазы дүньядан өтипти. Ўатандаслары қазыны басқа журттьщ
адамларыньщ жерлеўине қатты қарсылық билдирипти. Қазыньщ мәсләҳәтгөйи де кәсиплесиниц
нәсиятьш айтып, оларға қарсыласыпты.
Сонда аламан мәсләҳәт сорап Ешим ахунньщ алдына барыпты. Оларды тьщлаған Ешим
ахун: «Қосым қазы бундай тентек адам емес еди» депти де, келгенлерге не қылыў кереклигин
түсиндирипти.
Келисимге бола, бир неше адам қазыньщ мәсдәҳәтгөйи менен көзабаға даўласып турғанда, және
бир-еки адам жайдьщ ишине билдирмей кирин, Қосым қазыньщ денесин алыи шығып, жаназасын
оқып, оны жерлепти.
Мәсләҳәтгөй олардьщ бул исине дәслеп қатты ашыўланса да, кеиин оларды түсинип, кеширим
берипти.

ӨТЕШ БАТЫРДЬЩ ЕРЛИКЛЕРИ
(Р-84, N0 36834)/
Өтештиқ әкеси Байназар мерген қарақалпақтьщ қазаяқлы урыўы, жүнли қазаяқлы тийресинен
екен. Ол Гөнениқ арқасында жасаған. Шешесинин аты Инжигүл кенегес қызы болған. Атасы Байназар мерген қырықжасында яўмытлар менен жер таласып, түркменлер оны атып өлтирген.
Атасы өлген сон Өтеш шопан болған. Ол түркменнин қойларын баққан, шопанлардьщ ишинде
күшли болып, олардын ханы болған. Ҳәр жылы қойларды таўдьщ қырына жайған. Ол өзи қойын
баққан бай түркменнин Халы, Аман, Таған деген балаларыныц қатарында баласындай болған.
Байдыц өзи дәўлетли, балалары батыр азамат болған деседи.
Өтеш шопан болып жүргенде бай түркменниц елиў қойын сатып, адай урыўынан бир қызды
алып қашып кетеди. Ол қызды Орын дәрьяныц жағасындағы Мамытхан деген түркменге апарады.
Өтешти қыздыц әкеси адамлары менен қуўған. Олар дусласқан жерде қазақ пенен түркмен
атысатуғын болған. Күтә үлкен даў болыпты. Араға елши түсип, тоғыз жүз тиллаға питим болған.
Бес жүз тилла нашардыц қуны болса, қалған зыяты сарпай болсын деп келисилипти. Сол пулды
Аман, Тағанныц атасы бай түркмен төлейди.
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к ер еси эТ д еТ и ^ 6° ЛМаСЫН ШӘММИ КЭЛДИ Ж° Қ еТеСИЗ' ж° к етпесечиз. өзлеринди дардын атында
л;тТ,лЎТ ,ТТк ХИЙУа ХаНЫ Испаидияр екеи' Әпе' тойтнп. олар Шәмми кәлдин қаласынық қубла
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белгилНиНб3„ ? ябаЙТ К ЖИЙеНИН УСЫ аТЫСПада Өтеш атып оптиреди. Усы жерде Өтештич батырлығы
белгми болады. Ханнын әскерлери басқы таўып қашады. Өтеш әдеўир жерге, Гонеге келгенше ҳан
кплыГе
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Сөйтип жүрген ўағында Гоненин этирапында Ташмықтын атасы хан болды. Хан болып атланып
қарақалпақты бағындыраман деп көп ҳэрекет етеди, Шәниязды, Атамурат қазыны өлтиртеди.
Арадан бир жыл өткен сон Ташмықтын әкесин Мамықтын иниси атып олтиреди. Арадан бир
ярым жыл өткен соц түркмен баспашь.лары қарақалпақ қазақ өзбек аўылларын шабады
Усыннан кеиин Өтеш батыр қарақалпақжигитлерннин басшысы болыи. бир жүз тоқсан оқты беаты алы Ж яйЦРКНеН баСПаШЫЛарыИа карсы шыеадЬ'- Мамыйдыц ултаиьждаТүркмТнлер^енеи
о ! олгенле
' КүНшығзр-'Р'бла таРепинде Өтешти түркменлер абайсызда атып өлтиреди.
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ӨТЕШ БАТЫРДЫЦ ӨУ1ИМИ
(Р-449, №176392)
Бир ўақытлары даққы жер жарган Өтеш батыр тийкарында төрт ағайинли болған: Өтеш,
Қаражан, Сайыт, Мамыт ҳәм бир жийени болған. Оныц әкеси қарақалпақтьщ қазаяқлы урыўынан
екен. Өтештиц шешеси балларын ертип түркменлердиц ишинде болады. Өтеш иниси Қаражан менен Аман деген бай түркменниц мьщға жақын қойын бағады.
Туўысқанлар жаслайынан-ақ дәўжүрек, анаў-мынаў нәрседен қорқпайтуғын болып өседи. Өтеш
он жети-он сегиз жасларына келип сол өзи менен бирге қой бағып жүрген шопанлардыц басшысы
болады.
Бир күни Өтеш барлықшопанларды жыйнап, бағып жүрген бай түркменниц қойларынан елиў қой
алып той береди. Ол гезде шопанларда ат бола ма. ешек жарыстырып, гүрес туттырып, жыққанлары
менен озғанларына байрақ берип, тойды тарқатыпты.
Өтештиц иниси шылым шегеди екен. Бир күни еки түркмен келип Сайыттан шылым сорапты.
Сайыт оларга шылым бермепти. Сонда түркменлер оған күш көрсетипти. Усы жәнжелдиц үстине
жетип барған Өтеш түркменлердиц биреўин атып өлтиреди. Усыннан баслап түркменлер Өтеш пенен қандар болған екен. Буннан кейин Өтеш инилерин ертип, Жацақаланьщ үстине көшип келеди.
Қарақалпақпардыц арасына келгеннен кейин ол көп жыллар даўамында түркменлер менен
қарсыласып, қарақалпақлардыц арын арлап келеди.
Күнлердиц бир күнинде Өтеш Қацлы жапта яўмытлар менен урысады. Қорқыў не екенин
билмейтуғын батыр саўашта: «Яўмытлар менен буғып атысқанша.турып барып-ақатып өлтирейин»
деп, Қацлы жаптан шығып кетип баратырғанда оны яўмыт атып өлтиреди. Сонда оны өлтирген
яўмыт адамларыныц қасына кайтып келгеннен кейин оларға: «Мурты бир тутам, айбатлы жигит
екен. Өлтиргениме өкиндим» деп қыйналған екен.
Өтеш өлгеннен кейин яўмытлар ҳәмме жақты басып, халыққа көп азап береди. Жаны аман
қалғанлар Ханмақсымныц қамалына көшип кетеди. Арадан бираз ўақыт өткеннен кейин Насраддин бий Өтешти атқан адамды өлтиртип, батырдыц өшин алады.

БЕГЖАП ЎАҚЫЯСЫ
(Р-1299. №183812)
Әмиўдәрьныц шеп жағасында, Қарабайлыдан сәл вриректе Бегжап деген саласы бар. Бир заманларда тек жаптыц атын билдирип келген бу жер бир қанлы ўақыядан кейин, аўызға алыныўдан
еситкен жүректи езетуғын бир аўыз сөзге айланды.
Кецесҳүкимети орнап атырған 20-жыллардыц бирннде Хорезм ҳәм Әмиўдәрья жағалаўларынан
Мәскеўге оқыўға отыз еки жас жигит ҳәм қызлар жибериледи.
Ол ўақытлары Мәскеўге кеме менен Әмиўдәрья, Арал арқалы барыўға болатуғын еди. Оқыўга баратырған жаслар Хожелиден азық алып, ерте жолға шығады. Олардыц оқыўға кетип
баратырғанынан алдын ала хабар тапқан түркмен Турдықылыш баспашы олардыц кемесин
жыцғыллықтыц арасында күтип турады. Кеме олардыц тусына жақынлап келгенде, баспашылар
қуралсыз жасларды оққа тутып, кемени услап алады.
Баспашылар жасларды жағаға алып шығып, оларды жаўызларша азаплайды. Олардыц басларына
май қуйып өртейди. Қалғанларын аяқ-қолларын буўып жипке дизип байлап, Бегжапқа ылақтырып
жибереди. Көзлери қанға толған баспашылар тири қалған алты жигит пенен төрт қызды өзлери менен алып кетип баратырғанда, олардыц изинен баспашыларға қарсы гүрес топарыныц жигитлери
жетип барып олар зорға аман қалады.
Қурбан болғанлар Хожели қаласыныц орайлық майданына жерленип, оларға естелик қойылады.

АСҚАР БАТЫР
(Р-449, №176392)
Асқар жүз басы болып келгенен кейин, қазақлар бираз оцып қал ып, оған арқа сүйеп, түркменлердиц
басымынан бираз қутылады. Бул түркменлерге жақпай, олар батырдыц жолын ацлыйды.
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Бир күнлери Асқар қасындағы аз санлы адамы менен Қокыраттан қайтып киятырып, түркменлерге дус болады. Еки тәреп арасында қыян кести саўаш болады. Сонда Асқар жигитлерине:
Қум Шоқатқа бир жетсем,
Табылар еди әмелим,
Қырықжигитим нөкерим,
Ҳалўа менен шекерим,
Атақа нәлет жаў түркмен,
Қорқпай жарақ көтериц! - деп, жигитлерин алға баслайды. Түркменлердиқ көпшилик екенин билип, Асқар адамларыньщ арасынан бир жигитти шығарып, оған Қоқыратқа хабар бериўди
буйырған.
Түркменлер Асқардьщ қасына келиўге қорқып, узақтан атыса берген. Саўаш бирнеше күнге
созылған.
Сонық арасында Асқардьщ жиберген адамы Султамурат бийдин баласы Мәдиярға Асқардьщ хабарын жеткерген.
Сонда Мәдияр:
- Ал, жигитлер, мен қалай бараман, мени ат тарта алмайды, - деп, тарлан атын алдырып қасына
жигитлерин ертип, жолға шығады. Мәдияр келемен дегенше түркменлердин үстине және адам келип қосылады. Булар келе сала түркменлеге тийиседи.
Теқсиз урыста түркменлер жеқип, жигитлердин барлығы қырылып қалады. Түркменлер адамларын түўеллеп жүрип Асқар менен Мәдиярдьщ денесин көрип, үстине шапанын жаўып кеткен. Асқар
батыр қаққында халық арасында мына қосық қалады:
Шымбайдан Асқар келеди,
Асқардын батыр екенин,
^
Бүгин Қочырат биледи,
\3 \
Әдилликти сүйген халық,
«Жүзбасы бол» деп тиледи.
.

МАРҚАБАИДЬЩ ЕРЛИГИ
СР-1098, №182777)
Хан Жөнейиттин елди қорқынышта услап турған ўақты еди. Бир күни түнде ол Марқабай жасап
турған елатқа кәтқудасын жиберипти. Келген кәтқуда Марқабайға:
- Маған үш жүз атлы нөкер, бес батпан май, он батпан гүришти үш күннин ишинде таярлап береди екенсиз, - депти.
Сонда Марқабай оньщ жиберген кәткудасына:
- Сизлерге он батпан туўе, бир дана гүриш те бермеймен, - депти.
Ертенине Марқабай Шымбайға кетип, сол жақтан қурал-жарақәкелип, жигитлеге тарқатып береди. Арадан бес күн өткеннен сон Хан Жөнейиттин адамлары үш жүз атл ы болып, түнде Марқабайдьщ
елатына ат қояды.
Баспашылар ел жатқаннан кейин келгенлиКтен, жигитлер олардьщ келгенин анламай қалыпты.
Тач қарангысында бир келиншекти туўдырыўға баратырған бир кемпир оларды көрип, жигитлерге хабар береди.
Аўыл арасы уў-шуў болып, жигитлер яўмытлар менен шайдай айқасады. Ғалаўыт тапқан баспашылар олардан қорқып тымтырақай қаша баслайды. Олар жигирма баспашыны өлтирип, он
баспашыны қолға алады. Халық Марқабайдьщ қарыўыньщ арқасында баспашылар басқынынан
қутылып қалады.

МЕРГЕНБЕК ҒАРРЫ МЕНЕН ЕРНАЗАР БОЛЫС
(Р-449,. №176392)
Кенегес Шонқы Қарабий деген болған. Оньщ баласы Әдил аталық. Әдилдин баласы Ерназар болыс. Шочқы бийдинўақтында қарақалпақтьщ Хийўа ханлығы менен шегарасы Ташаўыз екен.
Дәрьяньщ берги жүзин ашамайлы ийелеген. Арқасы - Шымбайдағы Буўданлы ата. Орта шегараwww.ziyouz.com kutubxonasi

348

сы - Қарабайлы. Сол шегараныц аржағы он төрт урыўға тийисли, бержағы қыят-ашамайлылардыц
жери екен.
Ерназар болыс болғаннан соц қыят-ашамайлыға зорлық қылып, шегараны Қоцырат қалаға дейин әкелген. Бир танап жерге ҳәўли салған. Қапталынан төрт танап жерди сыпыртып қойған. Адамларды сол сыпырылған жерден атлы жүргизбей, үйине дейин пияда барғызады екен.
Сол ўақытлары Саркоп деген жерде Мергенбек деген ғарры Ерназардыц болыс болған ўағында
тоқсан екиге шығып отыр екен. «Қыят-ашамайлыныц жигитлеринен Ерназар болысқа барып,
халықтыц хдқыны аларлық ким бар?» дегенде, ҳеш ким батына алмапты.
Сонда Мергенбек ғарры Қутлымурат беглербегиге:
- Мениц қасыма мүйтен урыўынан Аманбай деген жигитти қос! - депти.
Мергенбекғарры Қутлымурат беглербегиниц Берди қасқадеген бабасынан қалған қулажорганы
минип, қасына Аманбайды ертии Ерназар болыстыц үйине жол алады. Ол жолда Аманбайға:
- Ерназар болыстыц үйине барғанда атты оныц үйиниц қасына дейин апар! Ҳеш иркилме, сени
урып жиберер, саўал-жуўабын өзим беремен, - депти.
Аманбай Ерназар болыстыц үйине келгеннен кейин Мергенбек ғаррыныц айтқанындай етип, атты туўры болыстыц үйиниц алдына дейин апарыпты. Сонда болыстыц адамлары шаўқым шығарып
атырғанда Ерназар болыстыц өзи олардыц қасына келипти. Ол бийтаныс ғаррыны көрип:
- Сен кимсец? - депти.
- Биз бир қоцыраттыц Мергенбек деген ғаррысы едик, - депти.
- Сизиц қатарларыцыз қашшан-ақ өлип кетип еди, сиз неге қалып қойдыцыз? - дегенде, Мергенбекғарры:
- Сениц әкец өлерде маған: «Меннен бир бийдәўлет қалып баратыр. Соныц аўҳалынан хабар
алып келерсец», - деп еди. Енди мен де шамаластым. Сеницаўҳалыцды билейин деп келип отырман.
Ата-бабацды жутқан жерди неге қызғанасац? - депти.
Сонда Ерназар ғаррыныц бул сөзине ҳешнәрсе айта алмай, төмен қарапты. Ол Мергенбек
ғаррыны жаксылап мийман етип, сарпайлап жиберипти.
Арадан сегиз күн өтип,тоғызыншы күни Мергенбек ғарры қайтыс болыпты. Ол қайтыс болғанда
Ерназар оны өз қолынан жерлеп, мерекесин жақсылап өткерип қайтыиты. Мергенбектиц әўлийеси
Қызыл Шорда.
АҚҚАПШЫҚ ЖЫЛ Ы
(Р-1098, №182777)
1916-жыллар шамасында халықтыц арасында қатты ашаршылық болды. Қәттеки айырым адамлар аштан өлиўге шекем барды. Жас балалар тиленшилик жолына түсип, азы-кем ишип жейтуғыны
бар үйлерге барып: «Есигицде жумысыцды ислейин, тек жейтуғын тамағымды берсец болды» дсп
жалынғанлар көп болды. Бойжеткен қызлар бир кепшик ғәллеге сатылған жағдайлар да көп болды.
Ашлық пүткил елге тегис жайылды. Буныц үстине арқадан аш қазақлар да келип қосылды.
Усы ашлықжылы «Ақ қапшықжылы» деген ат пенен қалды. Буныц себеби мынандай болды.
Шымбайда Қалмурат бай деген адам болды. Ол кисиниц аты пүткил қарақалпаққа белгили еди.
Бул киси сол ашлық жылы халықты аман алып қалыў ушын елден өгиз арба, ат арба жыйнап, Орынбордан ақ ун алдырып турған. Орынбордан келген бул унлар ақ қапшыққа салынған болған. Унды
Қалмурат бай халыққа қарызға үлестирип турған.
Халықтыц көпшилиги усы ақ ун себепли сол жылғы қатты ашлықтан аман қалған. Қалмурат
байдан алған ун қарызын биреўлер қайтарып берген, биреўлер бермеген. Бирақ ол кисиниц өзи
халықтан қарызын талап етип сорап отырмаған.
Сол жыллардан кейин Қалмурат бай ҳүкиметтиц тусында судланып, бийдәрек кеткен деседи.
БАҚАЙБЕК БАБА
(Р-1299, №183812)
Халық арасындағы әцгимелерге қарағанда, Бақайбек баба атақлы Пирим ийшанныц қырық
шәкиртиниц бири болған. Пирим ийшан шәкиртиниц жүдә зейинли екенин билип, оны басқа
шәкиртлерине үлги тутады екен.
Халық арасында Бақайбек бабаны әўлийе деп те атайды екен. Буған ол көрсеткен бир кәрамат
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себеп болган екен. Ол жылларда Амиўдәрья жүдә толып-тасып, пәтли ағыс пенен ағады екен.
Күнлерден бир күни Әмиўдәрьяньщ аржагындағы бир тойға Пирим ийшан шәкиртлери менен бирге мирәт етилипти.
Пирим ийшанньщ шәкиртлериниц бири Бақайбекти үйинен таба алмай, оньщ тойға мирәт етилгенин үйиндегилерге айтып кетипти. Бақайбек үйине келсе, үйиндегилер оньщ Пирим ийшан
басшылығында тойға мирәт етилгенин айтыпты.
Пирим ийшан шәкирти Бақайбек кешиккеннен кейин басқа шәкиртлери менен кеме арқалы
Әмиўдэрьндан өтип, тойханаға жетипти. Олар енди қонақ үйге жайғаса бергенде, Бақайбек те
олардық изинен жетип келипти.
Сонда Пирим ийшан шәкиртининусындай қысқаўақыттьщ ишинде қайықсыз Әмиўдәрьяны кешип өткенин билип, оньщ кәраматлы инсан екенин сезген екен. Сол-сол екен, Бақайбек бабанын
атына кәраматлы әўлийе деген ат та қосылып айтылатуғын болған екен.

ҚАБЫЛЖАН БАБА
(Р-1299, №183812)
Бир жүдә ийманлы Сейит деген жас жигит Хожа елине барып, Пирим ийшанға қол бериўди нийет етип, узақ жолға шығыпты.
Сол ўақытта елде ашаршылық ҳүким сүрип, халық ашлықтан посып атырған заман екен.
Сейиттиц қасында бары-жоғы жолда жермен деп алып шыққан еки зағарасы ғана бар екен. Сейит жүдә узақ жол басып киятырып, қасындағы сол еки зағарасын өзи жемей, ашлықтан динкеси
қурып, қулаўға келген нәрестелерге берип кетеди. Өзи қуры қара суў ишип, жолын даўам еттиреди.
Хожелиге жақынлаған жерде оньщ ашлықтан динкеси қурып жығылып. сол жерде жан тапсырады.
Бирақ оныц тилеги қабыл болып, Пирим ийшан оны түсинде көреди. Ол өз адамларына жигиттиц
денесин Хожелиниц күн шығар тэрепине қойыўды буйырады.
Соцынан Пирим ийшан адамларға: «Маған кимде-ким зияратқа келсе, әўеле Қабылжан бабаға
барсын, соц маған келсин!» деп нәсият етеди. Бабаныц да усы нийети қабыл болып, Қабылжан баба
қойымшылығы үлкен муқаддес орынғаайланады.

АМАНГЕЛДИ
( М 0 0 6 , №182685)
\

А.С*

I

Серик шолақ атанады да кетеди. Серик Өмирбектиц үйине ҳәр келген сайын оныц балалары: «Аға,
аға, Серик шолақ киятыр» деп бақырысады екен.
Серик бул сөзди еситкен сайын қысынады екен. Буны сезген Өмирбек баласына:
- Шолақ деме, уят болады, шолақ болғанына қапа болады, - деп әсте түсиндирген менен, балалары умытып кетип, тағы «Серик шолақ» дей береди екен.
Бир күни ашыўы келип, баласын «Енди қәйтип Серик шолақ деп айтасац ба?» деп силейтип сабапты. Таяқтыц зардабына шыдамаған бала:
- Енди қәйтип Серик шолақдемеймен, - деп, таяқтан зорға қутылады.
Арадан және бираз ўақыт өткеннен кейин Серик шолақ Өмирбектиц үйине келеди. Ол жайғасып
жаца төрге отырғанда сырттан Өмирбектиц баласы келип, тым-тырыс сәлемлесип болып ағасына
қарап:
- Аға, аға, Серик ағам шолақ емес, - депти.
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НУРАБЫЛЛА ЖЫРАЎДЬЩ ҚЫЗЛАРҒА ЖУЎАБЫ
(Р-449, №176392)
Нурабылла жыраў қасында еки-үш жолдасы менен теқиз бойындагы бир журтқа қыдырып
шығыпты. Олар түсте бир үйге чай ишип шыгыўға қайрылады. Барса, жацағы үйде төрт қыз шапан
сырып отыр екен. Сонда қызлардыц биреўи Нурабыллаға:
- Атыцыз ким? - деп сорапты.
Сонда Нурабылла оған:
- Бизде ат көп, қайсы атты сорайсыз? - депти.
Қызлар:
- Ағай, бизики дәлкек емес, шын атьщызды сорап турмыз, - депти.
- Ҳе, солай дец. Бизди билетуғын адамлар Нурабылла дейди, ал билмегенлер суўпыныц абзалы
(мәсиўек) дейди, - деп жуўап берипти.
Қызлар Нурабылланьщ атын еситип, сол күни үйинде қондырып, түни менен айттырған екен
дейди.

ТАЗҒАРАНЬЩ ҚАЗЫЎЫ
(Р-449, № 176392)
Әдил аталық деген адам заманында жүдә зулым болған екен. Ол сол заманда Кегейлиден саға
алып, Тазғарадан үлкен арна қаздырыпты. Қазыў қатты аўыр болыпты.
Сол қазыўға анна урыўынан бир қыз да барған екен. Бийшара қыз ултанда турып, қазыўға жа|рген қыз сонда мына қосықты

*

(Р-450, № 176393)
Мәтер хожа жети ханньщ сарқытын
л, жети ханныц дәўирин көрген ақыллы адам болады.
Ол Ҳәким атаға тез-тез зияратқа келип
ы екен.
Бир күни оньщ Ҳәким атаға зияратқ
нин еситкен Сайым зияратлап барып, пәтиясын алады. Соныц изинше ашамайлы Молла Қораз да Мәтерден пәтия алады.
Есенгелди де Жангелди деген баласына ат, сарпай берип, Мәтер хожаныц пәтиясын алып кел деп
жибереди. Бул да барып оньщ пәтиясын алады.
Жангелди Мәтер хожаныц пәтиясын алып үйине келгенде, әкеси Есенгелди баласынан:
- Сеннен алдын басқа биреў Мәтерден пәтия алып па екен? - деп сорайды.
Баласы:
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- Меннен бурын Сайым пэтия алыпты, - дейди.
Сонда әкеси:
- Ондай болса, сен аггы, сарпайды алып қайта бермеген екенсец. Себеби, оныцтек бир пэтиясы қалып
еди. Оны да басқа биреў алған екен. Оннан соцғы алған сениц пәтияц енди саған жуқпайды, - депти.
Ырасында да, соннан кейин Мәтерден биринши пәтия алған Сайымныц Төремурат аталық,
Әўезбий, Елмурат бай, Әлибек аталық деген әўладлары жақсы әмеллерди ийелеген екен.
Ү Ш ӘЎЛАД Ж Ы Р А Ў Л А Р

(Р-84, № 34657)
Дәўлетмурат жыраў буннан жетпис жыл бурын Есим деген жерде туўылады, он жети жасына дейин Есимде дийханшылық пенен шугылланады. Әкесиниц жыраў-бақсышылығы болмайды.
Бирақ өзи сазға, сөзге жасынан қызығады. Он жети жасында Әбдирасули жыраўға шәкирт болып барады. Әбдирасули Туреке дегенниц баласы, ол үш ағайинли болған. Он сегиз жасында Нурабуллаға
ерип, оныц ец жақсы шәкиртлеринен есапланған. Нурабулладан «Қоблан», «Алпамыс», «Шәрьяр»
дәстанларын үйренген. Әбдирасули жыраў көбинесе Еркиндәрьяныц бойында жасаған қәм сол
әтирапта жыраўшылық еткен.
Дәўлетмурат Әбдирасулиге бир қыс шэкирт болып, оннан көп нәрселерди үйренген. Сөзди
жыраўдыц айтқанынан ядласа, сазды жыраўдыц өзи шәкиртлерине үйренетуғын болған.
Дәўлетмураттыц айтыўынша, шәкиртлер тойларда адам жыйналғанша, жыраў шай ишкен
ўақытлары айтатуғын болған. Усылай етип әдеўир ўақыт өткен соц, шәкирт жыраў болып айта
алады-аў деген ўақытта устаз тексерип көрип, пәтия беретуғын болған.
Дәўлетмурат Әбдирасулиден «Қоблан», «Шәрьяр» дәстанларын ҳәм басқа да термелерди
үйренген. Ол Шаббаз, Шорахан, Гөне, Хожели, Хазарасп, Ханқа, Хийўа дөгерегинде жыраўшылық етеди. Қоцыратта он бир жыл жасап, Нурабулла жыраў менен бирнеше мәртебе ушырасады.
Дәўлетмурат жыраў жыраўшылық пенен изинен қалмай шуғылланады. Ол Торғай тереги, Салтыр қыпшақ деген жерлерде көп турады. Оныц өзине усаған мийнеткеш Бийсенбай деген шәкирти
де жүдә айтқыш болған.
Дәўлетмурат жыраўдан адамлар Нурабулла туўралы сорағанда ол:
- Нурабуллаға бир-еки мэртебе ерип жүрдим. Ол бир тойда «Қоблан»ды бир түрли бәйит пенен
айтса, екинши тойда оны өзгертип айтатуғын еди. Мен оныц «Адамныц жаманын, жақсылығын билейин десец, тәўелле қыл» деген сөзин тез-тез еслеймен, - депти.
БЕКИ М БЕТ ЕСАПДАН
(Р-80, N«50411)

-4 *

Бурынғы ўақытларда елдиц арасында бирли-ярым ҳаўа райын болжайтуғын адамлар болатуғын еди. Бекимбет деген жасы жеткен ғарры адам болған. Ол ўақытлары адамлардыц күн көриси
- дийқаншылық, кәрўан тартып, саўда ислейтуғынлары да болған.
Усындай узақжолларға шығарда бундай адамлар Бекимбет ғаррыныц алдына барып сөйлесип,
жолға шығыўға, саўда ислеўге болатуғынын ямаса болмайтуғынын сорайды екен.
Бир күни бир бай кәрўанбасы Бекимбеттен узақелатқа барып саўда ислейтуғын сапарын айтыпты. Бекимбет ғарры саўдагерге:
- Сизлер он-онбес күн тоқтай турыц. Алдыцызда күн бузылып, үргин болатуғын күн бар, - депти.
Саўдагер ғаррыныц бул сөзине қарамай, жол алыс, кешигип қалармыз деп, елиў-алпыс түйесине
жүгин артып, саўда ислеўге жүрип кетеди. Булар баратуғын жерине жете алмай-ақ, баяғы Бекимбет
ғаррыныцайтқан күнлериниц биринде жолда қонады. Сол күни кешликке қатты шымыраяз болып,
жатар ўақытта қар ушқынлай баслайды. Не де болса, бүгин жатып дем алайық деп, олар сол жерде
аўқатланып болып, түйелерин шөгирип жатып қалады.
Азанда оянып қараса, қар басып таслаған, түйелери де, өзлери де көринбейди. Ишинде жеделлилеў биреўи түргелип, үстиндеги қарын сыпырып, жолдасларын турғызып алыпты. Қардыц
қалыцлығы сонша, адамныц көкирек аўзынан келеди екен. Сол жерде қарыўлы-қарыўлы деген екиүш түйесин турғызып, қар басқылап жол салып Үстиртке шығады. Қалған түйелерин шығара алмай,
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қардын астында қалып қояды. Елге жеткендей азығын еки-үш түйесинин белине салып, елине келипти.
Булар елине келгеннен кейин олар: «Баяғы ғаррынын айтқанын тьщламай кетип едик. ғаррынын айтқаны туўры келди.Ғаррыға барып сәлем берип, пәтиясыналайық»деп Бекимбет ғаррыға
барып, алдынан өтип кеширим сораған екен дейди.

БЕКИМБЕТ ЕСАПДАННЬЩ БАЛАСЫНА АЙТҚАНЫ
(Р-80, №50411)
Бекимбеттин баласы базарлап қайтыў ушын атасынан рухсат сорапты. Сонда гарры:
- Балам, сен усы базарға бармай-ақ қой, күннин райы бузылатуғын жағдайы бар, - депти.
Сонда жолдан қалғысы келмеген баласы:
- Пай, ғарры, ҳәзир жыллы ғой, базар тарқайман дегенше ҳешнәрсе қылмайды, - депти.
Бекимбетғарры сонда баласына:
- Онда, базарға баратуғын болсан, мынаў менин тонымды атыца бөктерип кете ғой. Биреў-миреў
сорай қойса: «Қаладағы биреўдин аманаты еди. Соған апаратырман дерсен» деп, постынды атына
бөктерип баласын қалаға жибереди. Бекимбет ғарры және баласына:
- Сен түске қалмай қайтқайсан. Сол ўақытта арқадан табақтай ақ булт көтериледи. Сол булт
көтерилиўден жолдан қалма, - деп қулағына қуйып жибереди.
Бала базарлап жүрип, базар жумысын питкеремен дегенше түс болып қалады. Сол ўақытта
арқадан табақтай ақ булт көтерилип қалғанын көрип, қасындағы жолдасына«қайтайық» дейди.
Жолдасы анаў-мынаў аламан дегенше булт жоқарыға көтерилип баслайды. Бала жолдасын ертип алып жолға түседи. Аўылыньщ жары жолына бармай-ақ қатты суўық болып, қар жапалақлап жаўады. Бала баяғы атасыньщ бөктерип жиберген постынын айландырып кийип алады да,
суўықты билмей кете береди. Ал қасындағы жолдасы суўыққа тоқып жүре алмай. жолдағы үйлердиқ биреўине қонып қалады.
(
П Д ч
Ким де ким узақ сапарға шығатуғын болса, Бекимбет есагш!ыдан алдағы күннин жағдайын сорап шығады екен. Бекимбеттин аты дуйым журтқа жайылып. Бекимбет есапшы болып аталып, абыройы артыпты.
/ /
БЕКИМБЕТ ЕСАПДАННЬЩ ҚЫРДАЛЫ МЕНЕН ЖАРЫСЫ
(Р-80, №50411у
Бекимбет есапшы деген шыбынныц уш
ниц райын белгилейди екен.
Бир күни қырдан бир адам «Бекимбет
?» деп еситип, оны излеп келеди. 0л Бекимбетти пенен ушырасқанда:
- Бекимбет деген сен болсан, мен сениц ме
жарыспаға келдим, - депти.
Сонда Бекимбет:
Менин жасым ҳәзир жетпис сегизде. Алты жасымнан берги қурбанлықтьщ қайсы күни
шалынғанын жазып қойыппан. Соны билсен, сениц мснен жзрысаман. - депти.
Сонда жанағы қырдалы:
- Ой-бой, тақсыр-ай! Бизде ондай ес қайда. Биз сеннен жецилдик, - депти.
Сөйтип қырдалы Бекимбет есапшданға бир шекпен жаўып, сол жерден елине қайтыпты.
БЕКИМБЕТ ЕСАПДАННЬЩ ҚОРАЗБЕК БОЛЫСҚА АЙТҚАНЫ
(Р-80, №50411)
Бир күни Қоразбек болыс барып, Бекимбеттен күннин райын сорапты. Ол Төрткүлге барып ақша
тапсырмақшы екен. Сораса, Бекимбет есапшы оған:
- Ҳәй, бала, жолға шықпа! Атыцды тағалата бер, ертен дәрьядан өтип, жақынжол менен кетерсен,
- депти.
Ертецине ырасында да бир ақшамда муз қатыи, болыс дәрьядан муз үстинен өтип, Төрткүлге барыпты.
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АҚЫЛЛЫ ҲАЯЛ
(Р-80, № 50411)

Түркмен баспашылары елден қыз-келин урлайтуғын заманларда, олар бир жигитгнц қаялын
урлап алып кетеди. Соньщ арасында жигит ҳаялын алып қайтыў ушын түркменлердиқ арасына
барып, оны излепти. Жигит ҳаялынық кимниқ үйинде екенин билип алыи, бир неше күн сол үйди
ақлып, ақыры ҳаялы менен ушырасады.
Ҳаял күйеўиниқ буны алып кетиўге келгенин еситип қатты қуўаныпты. Енди булар бул жерден
қалай қашып кетиўди ойласа баслапты.
- Бул баспашыньщ үйинде еки мылтығы бар. Қашқанымыз бенен, ол изимизден қууып,
екеўимизди де атып өлтиреди, - депти ҳаял.
- Онда не ислеймиз? - депти күйеўи.
Сонда ҳаял күйеўине:
- Сен еки-үш күн иркил! Мен қолай пайытын таўып, оньщ мылтығын ҳәм оньщ тек атшабыста
пайдаланатуғын еки жүйрик атын алып шығыўдьщ әмелин ислейин. Усыны ислей алсам, ол бизлерге ҳеш нәрсе қыла алмайды, - депти.
Ҳаял өзиниц айтқанындай етип, түркменниц үйинде болып атырған жағдайға қулақтүрип жүре
берипти. Арадан еки күн өтип, түркмен бир узақлаў жердеги мерекеге шақырылып, қасындағы хызметкери менен сол мерекеге кетеди.
Жигиттиқ ҳаялы түн аўғаннан кейин, ҳешкимге билдирмей керегеде асыўлы турған мылтықты
алып болып, үйден жасырып алып шыққан гөшин қораны қараўыллап жатырған түркменниқ ийтине берип, еки атты да қорадан жетелеп алып шығады. Оны күтип турған күйеўи дәрҳал жетип келип, екеўи жолға раўана болады.
Түркменниқ хызметкерлери буннан хабар таўып, изинен қуўған менен, булардьщ изинен жете
алмай пәнтжеп қала береди.
ЕРНАЗАР АТАЛЫҚТЫЦ БУЙЫРТПАСЫ
(Р -1299, № 183812)

Ерназар аталықуста Дурысты шақыртып алып:
- Темир кесетуғын қанжар соғып бересен. ҳақысына бир батпан қанылтыр беремен, Өтеш батыр
келип алып кетеди, - дейди.
Бир күнлери Өтеш батыр устаханаға келип, аталықтьщ айтқан қанжарын сорайды. Ағаш талдан
сапланған, пышақтан узынлаўетип соғылған қанжарды алдына қояды.
- Менин айтқаным бундай емес, усыннан жарақ бола ма, усы кисен кесе ме? - деп алмапты.
Сонда уста Дурыс дийўалда илиўли турған узын қысқыштьщ темир сабына қанжары менен
қыялап тартыи жибергенде сабыныцушын кесип түсиреди.
Сонда ол:
- Бундай жарақты сендей адамға ислеп бермеўим керек еди, тек аталықтьщ зорлығына ушырап
соғып едим, - дейди уста Дурыс.
- Устеке, мен билмей қалыппан, кешир. Маған кереги тап усы пышақ, - деп алып кетеди.
Аталық Өтеш батырды яўмыттьщ ханы Ақтелпектин данқы шыққан жүйрик аты Аққоянды урлап қайтыўға жумсаған екен. Сейисханада кисенли турған атты Өтеш батыр кисенин кесип алып
қашып, аталыққа әкелип берген екен.
ОРАЗ АТАЛЫҚТЫЦ ЗУЛЫМЛЫГЫ
(Р-80, № 50411)

Николай патшанын заманларында Нәўпир болыслығында, Есим, Көкөзекти жайлаған, урыўы
бескемпир Нияз дегеннин баласы Ораз аталық деген болған. Халықоны Ораз өгиз деп атайды екен.
Бул киси өз заманында өзинин қолдаўлы ағайинлеринен бөтен урыўлардан зорлық пенен
ақша жыйнап, оязға пара берип «аталық» әмелин алған. Ораз аталықтьщ қасында оған қарсы
шыққанлардьщ жылаўын жылаўлаған елиў жигити болған. Олар да гил байлардьщ, бийлердин ба23 - К л р л ы л 1ыҳ филыслорм
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лаларынан болып, ҳэммеси гил саяқ, жермен болған. Аталықтөменги қаракалпақ гедейлерине күн
көрсетпегени менен турмай. жасынан атастырып қойылған қызларды да өз тецине жибермеген.
Қолдаўлы қарасыйрақ деген урыўда Нәжиматдин деген жигит болған. Жигит он сегиз жасар Асия деген қызға ашық болған. Қыз да жигитти жақсы көрген. Қосылайын десе, Ораз өгизден
қорқатуғын болған.
Басқа шара таппаған ашықлар түркмен елатына, шаўдырлар арасына қашып барады. Олар барған
жерде жигит басында қылыштан қалған тыртығы бар бир залым, гәззаптьщ жумысын ислейди.
Жақағы гәззап жигитти өлтирип, оньщҳаялын алыўды нийетлейди. Бирақжацағы гәззаптьщҳаялы
жигитке аўлақта күйеўинин нийетин айтып, Асия менен екеўин теке түркмен арасына қашырып
жибереди. Олар теке түркменлер арасында төрт жыл күнелтеди. Төрт жылдан кейин өзиниц туўған
аўылы Нәўпирге қайтады.
Асия менен Нәжиматдин бир нешше күн жол жүрип, өз аўылы Нәўпирге жетеди. Булар: «Енди елге жеттик. Ел басшылары ашыўынан түскен болса, тыныш турмыс кеширемиз» деп ойлайды. Бирақ
еки жастьщ бул мақсетин Ораз аталық бузады. Нәўпирдеги атқа минерлер. дүмше моллалар. қазыкәланлар, байлар буларды тутып алады. Олар Нажиматдинди арбаға байлап, өлгенше урып, жигирма еки жастағы Асияны жетпистеги Ораз аталыққа некелеп береди. Нәжиматдин узақ азаплаўдьщ
зардабынан өлерўақтында мына қосықты шығарып кеткен екен:
Таяқзардабынан азапланған,
Гедейге де келер нәўбет,
Меннен кетти шийрин сәўбет,
Ағартты шашымды ақырет,
Ҳеш гүнам жоқ, Ораз нәлет,
Қалдыц меннен дүнья-пәлек,
Бул қәпесте болдым ҳәлек.
Кеўилимди ғамға толтырдық,
Қызыл гүлимди солдырдьщ,
Мен ғәрипти бир өлтирдиқ,
Асияны тири өлтирдиқ.
Жетписте көзин соқыр.
Ҳарам молла нека оқыр,
Айырдыц барлық затымнан,

Бала шаға ҳәм қатыннан,
Нәлет Ораз, ҳарам өлгир.
Жоқты мениц ҳеш гүнайым,
Нәлет Ораз терис қайтқан,
Гезип сергиздан түркменди,
Көрмедим бундай ақырет.
Өгиз Ораз, сүзип алдыц,
Бир гүлимди үзип алдыц,
Балта менен шабар едим.
Қамап алды барлық залым.
Тарқата алмай қумарымды,
Қурттыц дицке-димарымды,
Өггим арзыў-әрман менен,
Көре алмай әдиллик заман.
САЙМӘМБЕТТИН ҚУЛАҒЫ
(Р-22а. № 82401)

Қарақал пақгыц Саймәмбет деген бийи хан алдында гүналы болып, хан оны жазалап, бир қулағын
кесип қул еткен, сонда Саймәмбеттиц айтқаны:
Қудайға мыц-мыц шүкир, басымыз аман,
- Саймәмбеттиц ҳаслын сорасацыз қыятгы,Қулағымды тацбаға келмейди шамам,
Аламанға минип шыққан көк атты,
Аман-есен елге барсақ Саймәмбет!
Қарақалпақтыц қызларынан уятты,
Қарақалпаққа енди неғып бараман!
Сонда бийдиц қасындағы жоралары:
Зарлық хан. хан болды бизлер аламан,
- Хийўалы жаў болса, бизди алмай ма?
Сизлер кетсециз, мен Қыпшақта қаламан,
Ат шапқанда таға түсип қалмай ма?
Көкиректе көйлек жоқ, баста қулақжоқ,
Бир басқа бир қулақ олжа болмай ма! - деген
Қарақалпаққа енди не ғып бараман!
Пазылдыц қулағы меннен де жаман,
екен.
АЛЛАМУРАТ ҚАЙҚЫ
(Р-450, №176393)
Қулен болыс заманында Алламурат қайқы деген болыпты. Оныц әкеси Ернияз деген киси болыс
болып дәўран сүрип өткен екен. Әкесиниц ўағында шалқып жүрип, бийталап болып жүрген қайқы
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екен. Үйренип Қалған әдетти қойсын ба.әкеси өлгеннен кейин қыйыншылықбунынқақыйқыйжолдасы оолыпты. Буныц үстине, өзи перзентсиз екен.
Бир кунлери ел ашырқапты. Бир сыйыр сатқанда. қырық ағары бийдай болмапты. Лўылдын
ғарры-жаслары жыиналысып кенесип. ақпарға қазан басып. айран-шалап ишип бийдайға жетисип
кетермиз деген қарарға келипти. Аўқамньщ ойласығын Алламурат қайқы да еситип, олардын алДына келип:
- Мени де қосын, отағасылар. - депти.
Сонда олардьщ жасы уллы биреўи:
- Жоқ, иним, сен қосылмай-ақ қой, кемине бир шортан берсек те, аштан өлмессен. Сен анаўмынауды аитып адамларды жумыстан қалдырарсан. оннан да өзиннин жумысынды ислеп журе бер,
Оньщ менен Алламурат қапаланбай, ғаррылардьщ изин алып. шолақ орағын белине шалып.
көлден бес-алты бау қамыс орып, ғаррыларға барып жумыс питирген киси қусап отырған екен, бир
жигит келип Алламуратқа:
- Аға, пәлен байдьщ қызына сөз салын жүр едим. Ағаларына шай пулы бердим, женгелерине
көилек киидирдим. Оньщ менен барған қыз жоқ, я алған теқим жоқ, сымпыйып жүрмен. Усыньщ
бир есабын таба алмаисан ба деп келдим. - депти.
Адамлардьщ қасында иши писип отырған қайқы қаза салыўды да естен шығарып. етигин жамбасына басып, жигиттин изине ерип өтә кетеди.
Алламурат сол жумысты питкерсин-питкермесин, арадан бирнеше күн өткеннен кейин жане
қаитып қаза басып отырғанларға келип:
- Мен сизлерге камек берейин деп келдим, отағасылар. - дейди.
Сонда олар:
- Әй, Алеке, сениқ анаў күнги алдағаньщ да болар, - деи. оны жолатқысы келмейди.
Сомьщ арасында алақайысы алтыннан. устинде дегменти бар, қара атлы бир келискен жигит
«қудайы қонақпан» деп жетип келеди.
Сол жердеги жигитлер үйинде бир тислем нанньщ жоғынан мийманды үйлерине мирәт етиўге
тартынып, қәмме оиланып қалады. Сонда Алламурат:
7
: ӘЙ* шыРағ“ м- бУл жеРге келе қойған екенсеқ. жарма-жаўған ишип жатарсақ. бизиц үйге жүре
ғои, - деп оны үйине мирәт етеди.
*
Үиине апарып аттан түсиреди, байлайын десе, догерегине қазық та жоқ екен, белдеўге байлап
үиине киреди. Үиинде бир кесе де уны жоқ екен. Енди нанлық ун излеп жанында қоқсы отырған
ағасыньщ үиине барады. Барса, ағасы намаз оқып отыр екен. Жеқгеси буньщ бир иске келгенин билип, сыртқа шығып хабарласады.
- Ал, жеқге, - дейди қайқы, - сениц дәўлетиқниц арқасында бир жигитти үйиме қонақ еттим
өлтирмесе^ бир нәрсе бер, - дейди.
Ҳаял:
- Ҳәзир ағақ намазын оқып болып, малға шығып кетсин, бир илажын етермен, бир айланып келе ғой, - депти.
Жигит келсе, қаял бир қос айдь.нлыға бес кесе жазль.қ бийдайдьщ унын түйип таярлап қойған
кен. Соны әкелгеннен. ҳаялы дэрриў бир пәтир қатырып. жигиттиқ алдына шай менен қойыпты.
Ауылды аиланып. атқа жети баў от таўыпты.
Кейин Алламурат ҳаялына:
- Ҳа, қатын, жақсы адамнын атын айтып келеғойып еди. Ҳадалдан тоғыз таўығымыз бар. Соныц
екеуин соиып, қонақ асы берейин, - дейди.
Сонда қатыны:
- Япырмай, отағасы-ай! Бул жигит ийшан емес, бәҳәрдиқ күнлери кекили қызарып туўайын деп
^Сонда олЫҚТЫ УСЫНДаИ қолына сийип' бетине шапалақлап жүрген балаға да сояма екен? - дейди.
- Ҳәи, қызлай алған қатыным едиц! Мениқ абыройымды ойлайтуғын шығар десем. тирилей жерге көмежақсақ. Бундаи бала күнде келе бермес, тоғызын да сояман, - деп далаға шығып кетеди.
Ол тауықтьщ тоғызын да соиып қатынға берип. жораларын да мийманға шақырып келеди. Сөйтип
уақ-шақ болып отырысады. Азанда ҳаялы бир кесе уннан пәтир ислеп. мийманды аўқатландырып,
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жолландырыўға таярланады. Кетер алдында жигит:
- Алламурат аға, танлайьща берген дә. мацлайыца бермеген жигит екенсец. Пәлен сайдыц пәлен
жеринде еки уй турыпты, биреўи әкемдики, биреўи өзимдики. Барсац бос кетпейсец, - депти.
- Ал, иним, дуз татқан күни бараман. Бир ақшам қонақ асыца тоғыз жан сойдым. Ағаныц бары
усы мацлайындағы, - деп мийман менен хошласып қала берди.
Әне, жигит кеткеннен кейин үш айдан соц қайқы оныц үйин излеп таўып алыпты. Баяғы
жигиттицаты Мырзан Тилеўмағамбет, әкесиниц аты Тоқтамысбай деген екен. Алламурат сәлем берип Тоқтамыстыц үстине кирип отырыпты. Баласын сораған екен, оныц жылқыға кеткенин айтыпты. Сол күни қонақасына Алламуратқа олар жүўери гөже писирип берипти.
Азанда аўылына қайтыпты. Аўылдан көп жер шықан соц алдынан көп жылқыны айдап баратырған бир жигитти көрип, сол ма я басқа ма деп, малақайын алып былғаған ексн, жигит жылқы менен жумысы болмай, буны көриўден Алламуратқа қарай тартыпты. Келсе, баяғы қонған жигиттиц
өзи екен. Ол Алламураттан аўҳал сорапты. Ол Мырзанныц үйине қонғанлығын, енди қайтып
баратырғанлығын айтыпты. Сонда жигит:
- Бул болмайды! Үйге жүресец, - деп зорлап үйине қайтадан алып барыпты.
Үйнне апарып бир қой сояйын деп қайымласып атырғанын көрген оныц ғаррысы:
- Көшеде боқты басып жүрген адамға да мал соясац! Мен өлмей-ақ малдыц зарын тартпасац болар еди, - деп зарланыпты.
Сонда баласы:
- Япырмай, көке, «қартайғанда адам баладай болады» деген ырас екен-аў! Сен бир тоқлыға балац
өлгендей қыйналып отырсац, ал бул ағай бир ақшамда маган тоғыз жан сойып қонақ асы берди, дейди.
- Япырмай, Тилеўмағамбетжан. усы тоғыз жан соймақтүўе, биреўин де соя алмайды. Ол бир аяғы
артына қатып жүрген бир жарлы, өтирик айтып турсац, - депти ғаррысы.
Сөйтип, бала ғаррысыныцайтқанын қылмай, бир қойын сойып қонақ қылады, жақсылап күтеди.
Азанда Алламурат қайтыўға рухсат сорайды. Жигит өзи менен ертип атқа мингестирип алып
кетеди. Бир таўдыц бойына барып аттан түседи, атын байлап, қыл шылбар алып жылқыға барып
төрттен беске қараған бир асаў қунан алып келип берип:
- Егер маллы боламан десец, бес бузаўлы сыйыр болар. - депти жигит.
Алламурат атты жетелеп, тапқан олжасына қуўанып, үйине келгеннен кейин қатынын сыртта
турып шақырып алады. Байлаўға қатыны қазықтаярлап, атгы үйиниц қасына байлайды. Бунда не
бар дейсец, ҳәркимниц гөне-көксиси менен атыныц ер-турманын сазлайды. Аты менен бир-еки тойтамашаға барады.
Бир күни түнде оны үш атлы келип оятады. Олар: .
- Сени Қулен болыс келсин деп атыр, - дейди.
Қулен болыс соннан баслап буныц сөзине қызып, өзине атқосшы жолдас етеди. Сөйтип жүрии
Қулен оны әкесиниц орнына бий етеди.
НУРҒАЗЫ УСТА
(Р-1299, № 183812)

Уста Мәмбетмураттыц үлкен бабасы Алғазы бай да үш ул, бир қызы менен Түркистаннан көшип
келген. Үлкен баласы Нургазы мал баққан. Екинши баласыныц аты белгисиз, ол дийқаншылық пенен шуғылланған. Үшинши баласыныц аты Артық, ол ац аўлап, мергенлик еткен.
Нурғазы малларын Қызылқум ишинде отлатып киятырса, қумныц арасында қула дүзде жалғыз
қақыраны көреди. Бул не қақыра деп жақынлап келсе, ҳал-дәрманы кеткен бир ғаррыныц дийўалға
сүйенип отырғанын көреди. Сәлем берип, ғаррыға местеги суўынан суў ишкизеди. Ғарры ҳәлленип,
орнынан турып:
- Ендиги жағында ырысқы несийбец усы дүкәннан болғай, балам, әўмийин, - деп пәтиясын береди.
Қақыраныц ишине қараса, басыўлы көрикти, қызып турған темирлерди көреди. «Мен усгашылық
етип билмеймен, ата» дейин десе, ата ғайып болып кеткен. Қызып турған темирди сандал үстине
қойып, шөккиш пенен урып еди, пышақсоғылды. Солай етип, Нурғазы темирши уста атанып, кимге
орақ, кимге бел, керек-жарақтыц бәрин соғып кете береди.
Нурғазы устадан Тастемир, Байтемир, Өстемир деген үш бала болып, үшеўи де ата қәсибин
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қуўып, темирши уста болған. Усы жерден оймаўытлардын Уста қараған көшеси пайда болады ҳәм
оймаўыттан көп темирши усталар жетилисип шыға баслайды.
«Оймаўыттан ул туўды дегенше, темирге күн туўды десец-о» деген сөз соннан қалған деседи.
ТАС БОУ1ҒАН ЕКЕН ДӘ...
(Р-533, №176476)
Аўылдағы қатар өскен үш жигит бир қыздын үйине қыдырып барыпты. Қыздьщ үйинде өзинен
басқа ҳеш ким жоқ, әке-шешеси бир жақларға қыдырып кеткен екен. Қыз жигитлерге шай демлеп
берипти ҳәм тары гөже писирипти, бир табаққа қуйып, бир қасық пенен үшеўинин алдына қойыпты.
Төрде отырған жигит алды менен қасықты толтырып, гөжеден бир уртлап жиберген екен,
гөженин ыссылығы сонша, көзиниц жасы айланып қоя берипти. Ол уртлаған гөжесин зорға жутып
отырып:
- Паҳ, ас болған екен дә. - депти.
Гөжениц ыссылығын қасындағы жигитлерге билдирмей, қасықты қапталындағы жигиттиц алдына қойыпты.
Гезеги келген соц оннан кейинги жигит те гөжеден аўзын толтырып уртлап жиберипти ҳәм
көзинен жасы айланып:
- Пах, тас болған екен дә, - депти.
Бул жигитте гөжениц ыссылығы ҳаққында ҳеш нәрсе демепти. Үшинши жигитте қасықты алып,
гөжеден толтырып уртлап жиберипти. Ыссы гөжени өцешинен зорға өткерип атырып:
- Екеўи де ырасын айтпай, маған қас болған екен дә, - депти.
Солай етип, олар өзлериниц гөжеге аўзы күйип қалғанлығын қызға билдирмепти.
ЕКИ БИЙДИЦ ДОСЛЫҒЫ
(Р-1299, №183812)
Бир күни Турым бий қасындағы қырықжигити менен Үстиртте ац аўлап жүрип, қазақтыц бийи
Айтуўғанды қырық жигити менен ушыратып қалыпты. Олар бирге ац аўлап болып, сол заманныц
дәстүри бойынша, Турым бий оны үйине мийманға шақырыпты.
Айтуўған бийТурымныц үйиндебир неше күн мийман болғаннан кейин бийден рухсат сорап.жигитлери менен жолға шығыпты. Жол узақ болғаннан кейин, Айтуўганныц жигитлери шаршап, олар
сол жердеги бир мал-мүлкли, қурғын қазақтыц үйине қарай қайрылыпты. Барса, оларды күйеўи
қыслаўға кеткен сол үйдиц бәйбишеси күтип алыпты.
Бәйбише мийманларды бөлек отаўға киргизип, жақсылап мийман етипти. Күн кеш болғанда
бәйбише Айтуўған бий менен сөйлесип, оған перзентсиз екенлигин айтып шагыныпты. Соц олардыц
арасында жыллылық пайда болып, бий бэйбишениц жатағында түнеп қалыпты.
Өз журтына қайтып келгеннен кейин Айтуўған бий көп жыллар даўамында өз халқын әдил
басқарыпты. Жыллар өтип, бий қартайған шағында Турым бий досты ядына түсип, ол жолдан
өтип баратырған бир кәрўанныц кәрўанбасысын қасына шақырып алып, оған Турым бийге сәлем
айтыўын тапсырыпты.
Қоцыратқа келген кәрўанбасы Турым бийдиц алдына келип, оған Айтуўған бийдиц аманатын
айтып, бийдиц ҳэзир қартайып, ҳалдан кеткенин, оныц бурынғы жағдайыныц жоқлығын, буныц
үстине, перзентсиз қалғанын да айтыпты.
Бул хабарды еситкен Турым бий қасына қырықжигитин алып, бары-жоғын түйиншигине түйип,
достынан хабар алайын деп жолға түсипти. Ол кетип баратырып, баяғы Айтуўған бий қонып кеткен бэйбишениц үйине қайрылыпты. Бәйбише Турым бийдиц сапарыныц себебин билгеннен кейин, сыртта жүрген он бес жаслардағы баланы шақырып алып бийге:
- Мен мына баланыц атын Суцқар деп қойдым, Айтуўған бий оған қәлеген атын қойып алсын.
Усы аманат баланы Айтуўған бийге жеткергейсец. Қалганын бийдиц өзи түсинеди, - депти.
Турым бий досты Айтуўған бийдиц журтына келсе, оныц халқы жайлаўға көшиўге таярлықкөрип
атырған қусайды. Турым бий даўыслап Айтуўган бийдиц қара үйине кирип барыпты. Айтуўған оны
даўысынан дэрриў таныпты. Еки дос аманлық сорасып, бираз шерин тарқатқаннан кейин Турым
оннан:
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- Бир жаққа көше жақсыз ба. бул не ғалаўыт? - деп сорапты.
Сонда Айтуўған бий гүрсинип:
- Жасын қайтып бираз жерге барганнан кейин, исицди даўам етип, оларды басқаратуғын балац
болмағаннан кейин ҳалын қыйын болады екен. Олар жайлаўга кетип, мен усы жерде қалып баратырман, - депти.
Соньщ арасында Турым бийдин қасына ерип келген қырықжигит биркм-бирим отаўға кирип,
Айтуўған бий менен көрисе баслапты. Гезек Сунқарға келгенде Айтуўған бий Турым бийге:
- Мына баланыц алақаны басқалардан өзгешелеў ме? - депти.
СондаТурым бий:
- Бул сенин буннан он бес жыл бурын жолға таслап кеткен аманатын. - депти.
Бул гәпти еситкен Айтуўған бий отырған орнынан ушып турып:
- Бул менин балам ғой! - деп баланы баўырына басыпты.
Айтуўған бий Турым бийдин ҳүрметине үлкен зыяпат берипти. Зыяпаттан кейин Турым бий
жақсы сарпайлар менен қарақалпаққа қайтып келипти. Ал, Сунқар кейин халықарасында Сүйиндик
деген ат пенен көп жыллар даўамында әкесинин исин даўам еттирген екен.
ХИЙЎА ХАНЫ ҲӘМ ӨМИРБЕК
(Р-91, №37515)
Өмирбек Хийўа базарына барып жүрсе, бир ғаўласқан адамлардьщ үстинен шығыпты.
Бул не ҳәдийсе деп, жанына барып сорастырса, ханныц бир ҳәмелдары бир пуқара базаршыдан
ярым тецге өндирип алып атыр екен, жазығы - биреўди сөккен екен.
Өмирбек былай шыға берип, бир хан ҳәмелдарына сүйкенип кетип, оны келистирип сөгипти.
Хан ҳәмелдары Өмирбекти услап алып:
- Сен ярым тецге төлейсец, - депти.
Өмирбек себебин сораса:
- Бизиц ханныц «Ким базарда сөгинсе, төбелес шығарса, ярым тецге төлейтуғын болсын» деген
пәрманы бар, - депти.
Өмирбектиц кисесинде бир пүтин тецгеси бар екен. Ол сол пүтин тецгесин ҳәмелдарға усыныпты. Ол майда таба алмапты.
Сонда Өмирбек:
- Жүр, усы пәрманды шығарған ханыца барайық, ол бир ақылсыз адам болса керек, - депти.
Шоршып кеткен жасаўыл Өмирбекти ханныц алдына алып барыпты.
Өмирбек ханныц алдына пүтин бир тецгени атып урып:
- Сениц енецди пәлен етейин, - депти де, - жарты тецгесин мына жасаўылға бересец, жартысын
өзиц ал, - деп кете берипти.
Хан сонда ғана өзиниц бул пәрманыныц надурыс екенин түсинип, оны бийкарлапты дейди.
СОҚЫР ҒАРРЫ МЕНЕН БАЛА
(Р-1299, №183812)
Өткен заманлары бир туўма соқыр ғарры бир баладан:
- Балам, «ақ» деген қандай болады? - деп сорапты.
Бала оған:
- «Ақ» деген, ата, қардай болады, - депти.
Сонда ғарры:
- Онда «ақ» жүдә суўық болады екен ғой, - дегенде, бала:
- «Ақ» деген, ата, пахтадай болады, - дегенде соқыр ғарры:
- Онда, жумсақ болады екен ғой, - десе, бала:
- «Ақ» деген, ата, сүттей болады, - депти.
Сонда соқыр:
- «Ақ» онда суйық болады екен ғой, - депти.
Бала туўма соқырға «ақ»тыц не екенлигин түсиндире алмай-ақ қойыпты.
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БЕКИМБЕТ БАҚЫ
(Р-1299, №183812)
Бекимбет бақы қартайғанында күтә әбигер болыпты. Оған балалары оцлап тәрбия бермепти.
Бир күни ол өз балларын жаиына шақырып:
- Балаларым, мен болсам қартайдым, мүмкин көп кешикпей өлип те кетермен, меннен сизлерге
ҳешқандай мийрас қалмай баратыр. Сизлер кишкенелигицизде ишпей-жемей жыйнап, бир гүзе алтынды усы өзим жатқан жерге көмип едим. Мен өлгеннен кейин ашып аласызлар. Соны пайдацызға
сүртерсизлер, - депти.
Буны еситкен Бекимбеттин балалары қуўанысыи кетип, әкесине азмаз ҳүрмет ете баслапты.
Арадан көп ўақыт өтпей-ақ Бекимбет дүньядан қайтыпты. Балалары әкесин жайғастырып,
қонақлардыц изи сабыла келгенде бир түнде өз-ара келисип, әкеси кесел болып жатқан жерди
қазыпты. Көп қазыспадан кейин алтын салған гүзе емес, бир өгиздин шақын таўып алады. Өгиздиц
шақынын ишине қолын суғып қараса, бир қағаз шығыпты. Қағазда жазылған хат бар екен. Олар
оқып қараса:
- Мениц атым Бекимбет бақы,
Атаныц қалады балада ҳақы,
Атасын қәдирлемеген баланыц.
Мацлайына өгиздиц шақы, деп жазған екен.
Сонда ғана балалар өзлериниц қәтелигин түсинипти.
ТАЎЫҚ
(Р-1296, №183776)
Кегейлидебирхожалықгыцбөлимшесинде баслық,есапшыжәнееки-үш бригадиржумысўақтында
еки таўықгы астырып, арқайын отыр екен. Бир ўақытта «Ўәкил келди» деген хабар сап ете қалыпты.
Баслықүйден шыга айдапты, кетип баратырып қазандағы қайнап турған таўықтыц биреўин ала сала,
оны қағазға орап дорбаға сала кетипти. Кейнинен шыққан есапшы да усылай ислепти.
Ал бригадирлер үйден шығалмай атырғанда машина менен ўәкил де келип жетипти. Не қыларын
билмей албыраған бригадирлер Жуманазаровты көрип:
- Ўәкил аға, писип турған таўық бар, жейик, үйге кириц, - деп оны үйге мирәт етипти.
Бригадирлер таўықты асып атырған ҳаялларға келип:
- Тез болыц! Гүртигин салыц! - десе, ҳаяллар:
- Билмеймиз қайда кеткенин, қазанда тек сорпа қалыпты, таўықлар жоқ, - депти.
Албыраған бригадирлер не айтарын билмей:
- Ўәкил аға, иркилетуғын болдыцыз, таўықларды енди соямыз, - депти.
Ўәкил оған қарамай, кетип қалыпты.
Ал баяғы баслық пенен есапшы екеўи бир жерде дусласыпты. Сонда есапшы баслығына:
- Жүр. менде бир пискен таўық бар, - депти.
Сонда баслығы:
- Ал, қосшым. менде де бир таўық бар, - депти.
ДАРГАГА ХАТ
(Р-1299, №183812)
Қарақум ийшанныц бир суўпысы болған екен. Ол пийшемби күнлери ийшанды зыяратлаўға келип турады екен. Дәрьядан ҳәр өткен сайын суўпы дарғаныц кемеси менен өтип, оған бәрҳә ақша
төлейди екен. Суўпы бир күни дарғаға өзиниц Қарақум ийшанныц суўпысы екенлигин айтып, оннаи ақша алмай-ақөткериўин өтинипти.
- Онда ийшаннан «мынаў мениц суўпым еди, буны ақша алмай-ақ өткерип тур» деген хат алып
келип берегой, сени пулсыз-ақөткерейин, - депти дарға суўпыға.
Суўпы ийшанды зыяратлап болғаннан кейин оннан, өзиниц суўпысы екенлигин ҳәм дәрьядан
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пул алмай өткерип турыўын айтып, дарғаға бир хат жазып бериўин сорапты.
- Хатты Дабылжан жазып берер. Мениц атымнан жазағойсын. Соны Дабылға барыи айт. - депти
ийшан.
Суўпы дәрҳәл Дабылға барып, ийшанныц тапсырмасын айтыпты. Суўпы аўқат-гүзаранлы, малмүлкли адам екенин Дабыл биледи екен. Сонда ол дарғаға берерсец деп, оныц қолына хат жазып берипти. Суўпыныц хатты оқығандай саўаты жоқ екен.
Ол аўылына қайтып, дәрьяныц жағасына келгенде хатты дарғаға берипти. Дарға хатты даўыслап
оқыпты. Хатта былай жазылған екен:
Суўпы бәдбақтыц өзинен алыц тецгени,
Берсе берсин, бермесе, өткере бериц өцгени,
Бары турып жоқ десе,
Урыц суўпыға дүррени.
Дарға ҳәм ол жердеги буны еситкен адамлар күлкиден еки езиўин жыймаиты. Суўпы болса бурыштай қызарып, қалтасынан ақша қарай баслапты.
СЫҚМАР ҲӘМ УРЫЛАР
(Р-533, №176476)
Бурында бир сықмар киси болыпты. 0л бир жылы өзиниц атызына қаўын египти. Қаўыны жүдә
болықболыпты. Сықмар қаўын сорап барған адамларға қаўын бермеити, өзи де жемепти. Әбден жетилип писсин деп, қаўынын бағып отыра берипти. Бир күни бул хабар урылардыц басшысына жетипти. Ол қасына үш-төртурыны ертип келип:
- Сизлер атызды аралап, сайлы-сайлысынан ала бериц, өзим оны сөзге айналдырып отыраман, деп, қосқа барып сықмар менен сөйлесип отыра берипти. Урылардыц басшысы қосқа жақын жердеги тысырлыны еситип, сықмарды сезиклендирмеў ушын:
- Қара, қара, қарасынан, секерпарасынан қапқа сал, жапқа тарт, - деп отыра берипти.
Буған ацқаў сықмар:
) -/
- Пай сөз болғаныца! - ден мәс болып қалыпты.
Сөйтип ол бар қаўынынан айрылып қалған екен.
ӨМИРБЕКТИН ИЙШАНЫН ЖУБАТЫЎЫ
(Р-533, №176476)
Бир ийшанныц үш суўпысы бар екен. Ийшан иши писип кетип, өз суўпыларын көрип, кеўлин
көтерип қайтыўушын атланады.
Ол биринши суўпыныц үйине жақынлапты. Қараса, суўпысы есгиниц алдында бир таўығын кетекке қамай алмай:
- Егерде усыннан сени услап алып соймасам, өз пиримди өзим сөгейин, - деп боқланып жүрген
қусайды.
Буны еситип турған ийшанныц қатты ашыўы келип, сол жерден атланып, ҳешкимге хабарласпай-ақекинши суўпыныц үйине тартыпты.
Екинши суўпы үйинде екен. Оныц менен сөйлесип отырып, ийшан биринши суўпыдан қатты
қапа болғанын айтып:
- Суўпым, мен күтә азып кеттим. Билмедим, неге булай болғанын, сениц менен сөйлесип зейнимди ашып кетейин деп келдим, - депти.
- Ҳәй, тақсыр-әй, дурыс, усы күнлери азып кеттициз! Ҳеш гәп, еле доцыздай болып семирип те
кетерсиз. - депти суўпысы.
Ийшан оныц гәпине ашыўы келип, жоқ жерден сылтаў таўып турып кетипти де, үшинши
суўпыныц үйине тартады.
Үшинши суўпысы Өмирбек екен. Ийшан шаршап Өмирбектиц үйине келе қулайды. Шаршаўы
басылғаннан кейин ийшан Өмирбекке өзиниц еки суўпысынан көрген жәбирин, еситкен сөзин айтып шағынады.
Өмирбектыцлап отырады да, ийшан сөйлеп болғаннан кейин қатты ашыўланып:
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- Ўай, атаца нәлетлер, адам сыйқы болмаса, нағыз доцыз екен-аў. Сизик кеўлицизди қабартқан
сол суўпыларды көрсем, услап алып пирин урар едим, - депти.
ОРЫНСЫЗ ЖЫЛАЎ
Р-533, №176476
Бир күни Өмирбек қонсы аўылға намазға кетип баратырған қусайды. Намаз шығатуғын жерге
жақынлағанда оныц артынан ўай-ўай салысқан даўыслар еситилипти. Лаққы ҳайран болып артына қараса, бир топар адамлар еле намаз берип атырған үйге жетпестен-ақ уў-шуў болып жыласып
киятырған қусайды. Ол булардьщ бул исин ерси көрип, бир пәнт бериўди ойлап, олар өтетуғын паяпылды суўға түсирипти де:
- Әне, енди көресиз ўай-ўайды, - деп кете берипти.
КӘРАМАТЛЫ ҚАМШЫ
(Р-533, №176476)
Бир күни Өмирбек тоғайға отынга барады. Шешинип отынға тийисе бергенде торақғылдык бир
бөлеги ушып, оған тийип, тула бойын көк-көқбек етеди. Оньщ ашыўына шыдамаған Өмирбек:
- Тап сенин төбеке шығып алып, ҳаққьщнан шығайын, - дейди де, бир торацғылдьщ басына
шығып, онык шақасын шаўа баслайды.
Оны көрген бир жолаўшы:
- Ҳаў. отағасы, жығылып кетесеқ ғой, - депти.
- Қудай болсак. өзинди жарылқа, үндемей жольща түсе бер, - депти ол.
Көп узамай-ақ Өмирбек ағаш-пағашы менен жерге гүрс етип қулапты. Сонда ол үстиник шакын
қағып атырып:
- Жанағы киси бир кәраматлы адам шығар, ол ғой менин жығылатуғынымды билди. Оннан
қашан өлетугынымды да сорап қалайын, - деп, жолаўшыньщ изинен жуўырады.
Оған жетип алып:
- Ал. иним. бағана маған теректен жығыласак деп едиц. айтқаньщ келди, жығылдым. Енди қашан
өлетуғынымды да айт?
- Мен сенин қашан өлетуғыныкды қайдан билейин. - депти ол ҳайран қалып.
- Жоқ, иним, биледи екснсек. айтып кет.
Өмирбектежей бергеннен кейин ол:
- Етин суўыса, өлерсек. ал етин ысыса, тирилерсек. - депти.
Өмирбек анадай жерге бармай-ақ етин услап көрсе, муз кесек, өлейин дегеним шығар усы, - депти де, көпирдин астына барып жатады. Сол ўақытта бес-алты арба көпирдик шығарлығына келип
тоқтайды да, сирә алға жүрмейди. Арбашылар атларды зорласа да, олар кейин баса береди. Арбашылардан биреўи барып көпирдинастына үкилсе, биреў қурылдап уйқылап атыр. Арбашы оған жақын
келип оятады.
- Бул жерде неге жатырсак?
- Өлип атырман.
- Өлген адам сөйлесе ме екен?
- Жан айбат пенен сөйлеп атырғаным ғой.
- Қой, түргел, атларымыз сеннен үркин тур, арбаға гүпшеклес.
- Гүпшеклесе алмайман, өлейин деп атырман.
- Онда көпирдин астынан шық.
- Көпирдин астынан шыққанша өлгеним жақсы, - деп, Өмирбек ьщқылдысын бурынғысынан да
бетер күшейтинкиреп, қымтана берипти.
Буған арбашыньщ қатты ашыўы келип, қолындағы қамшысы менен сабап-сабап, Өмирбекти
көпирдинастынан шығарып жиберипти.
Өмирбек жолға шығып баратырып етин тағы да услап көрсе, қамшынык зардабына шыда-маған
денеси ысып тула бойы парлап жанып тур. Ол қамшыда кәрамат бар шығар, өлип қалған мени тирилтти. Қалай болмасын сатып алып қалайын, - деп арбашылардьщ изинен қуўады.
Арбашылардык кейнине жетип ол:
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- Қэне, бизге жакағы қамшыкызды сатык, не сорасакыз да берейин, - деп жабысады.
- Он тилла береғой, - дейди арбашы оған.
Өмирбек он тилласын санап берип қамшыны алады.
Бир аўылдык тусына жақынлай бергенде ўай-ўайласқан даўыс шығады. Келсе, бир үйдик кемпири жака ғана жан тапсырған екен. Өмирбек ишке кире сала жыласып атырғанлардык тоқтатып:
- Сизлер жыламак, кемпирди тирилтиў қолымнан келеди, кәраматым бар әрўақлы адамман, Депти.

Олар Өмирбекке инанарын я инанбасын билмей қайран болады. Ақырында оньщ сөзине көнип,
кемпирди тирилтиўине рухсат етеди. Ол үйде өзи қалып, есикти де иштен илип таслайды. Сөйтип
қолындагы қамшысы менен кемпирди шыртылдатып сабай береди.
Бир ўақытта сырттағылар шийди сығалап ишке үкилсе, өлини сабап атырғанын көреди.
- Есикти аш, - дейди аўыл адамлары, бирақ ол ашпайды.
Адамлар бираздан сок ергенекти бузып ишке киреди. Сөйтип олар зорға дегенде Өмирбекти
үйден қуўып шығарып, оныц кәраматлы қамшысын да сындырып отқа жағып, өзин аўылдан қуўып
жибереди.

ӘКЕМ ШАҚҚАН ЕДИ
(Р-533, №176476)
Өмирбек ҳәмме ўақта аўқаттьщ кейин пәтия еткенде «Марҳум анама тийе берсин, анамнык жаны жэннетте болсын» дейди екен. Бир күни адамлар Өмирбекке.
- Сен неге, анамньщ жаны жәннетте болсын дейсек де, атақды тилге алмайсак? - депти.
Сонда Өмирбек оларға:
- Әй, туўысқанлар, оньщ несин сорайсызлар. анам акқаў, ақкөкирек, босак адам еди. 0 дүньяға
барғанда оньщ Мүккир-нәккирлерден өтип, жәннетке барыўы әмри мәҳәл. Соньщ ушын оньщ тилегин тилеймен. Ал атам болса пысық, жулпыс адам еди. Ол Мүккир-нәккирди алдап, қалай болмасын жәннетке өте алады, - депти.

САДА БАЛА
(Р-533, №176476)
Бир қырдьщ адамы баласыньщ қолына ақша берип, қалаға жиберипти. Бала қалаға келип, базаР аралап, әкесиник айтқан затларын алыпты. Бир ўақытта оныц көзи сатылып атырған қаўынғарбызларға түсипти. Өмиринде қаўын менен ғарбызды көрмеген қырдьщ баласы ғарбыз сатып
отырған Өмирбекке:
- Жасүлкен, мынаў не өзи? - деп сорапты.
Баланык садалығына ҳайран болған Өмирбек:
- Бул жүйрик тулпардьщ бир түри, - депти, оған бир сабақ берип қояйын деп.
- Онда буны бизге сат! - депти бала.
- Алағой, - депти Өмирбек.
Бала пулын санап берипти де, ғарбызды аттыц алдына алып қайта берипти. Бир ж е р л е р ге келгенде ғарбыз баланыц қолынан сыпырылып тусил кетипти де, қақ жарылыпты, сол ғарбыз түскен
жерден бир қоян қаша жөнелипти.
Сонда сада бала қоянньщ изинен әри-бери қуўып, жете алмапты. Сонда ол:
- Паҳ, мына тулпардьщ еле кирттай ўағында жуўырысы сол болса, үлкейгенде қандай болар еди?
- деп қала берипти.

ЖЕРДЕН ШЫГАТУҒЫН АҚША
(Р-533, №176476)
Өткен ўақытта Өмирбек баласын изине ертип атызға келип, бир жерди көрсетип:
- Балам, мына жерден неше манат ақша шығады? - депти.
- Ҳаў, аға, қуўрап турған жерден де ақша шыға бере ме? - депти ҳайран қалып.
Өмирбек баласын қасына алып, жацағы жерде бәҳәрден гүзге дейин мийнет етип, егин египти.
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Гүзде ол жерден бирталай жүуери алыпты. Қыста жейтуғынын алып қалып, қалғанын базарға сатыпты. Базардан келгеннен кейин жүуери сатқан ақшасын баласына көрсетип:
- Қәй, надан балам-ай! Маған усамағансак. маған усаған ақыллы болғанықда жерден қанша манат ақша шығатуғынын билер едиқ, - депти.

ҚАНСОНАР
(Р-1294, №183769)
Бир жигиттиц қәйин енеси қайтыс болып, соньщ хабарын айтып келсе, ол: «Бүгин сонар ғой» деп,
ақға шығыўға таярлығын көре берипти. Сонда хабар айтып келген адам:
- Мамайдьщ қара асын ким береди? - десе, жақағы жигит:
- Мамай өлсе қойылар,
Малым өлсе сойылар,
Мынадайын қансонар,
Маған қайдан таўылар, деп, өз жумысы менен бола берипти.

ӘРЎАҚҚА ЕШКИ АТАЛМАЙДЫ
(Р-589, №180082)
Барлық маллар арасында ешки әўелден мал қатарында саналмайды екен. Пайғамбарымыз
садақаға шақы айланған қошқар сойған. Оны алланыц өзи жибергенмиш. Соған дейин садақаға
адам шалыў да бар екен.
Ешкини әрўаққа арнап соймайтуғын себеби, адам о дүньяға кеткенде ешки өз жанын сорап,
басықда мацырап туратугын қусайды.

ШЫЛЫМБЕТТИҚ ТӨЛЕГЕНИ
(Р-1294, №183769)
Сыр бойы қарақалпақтьщ ески журты екен. Қальщ қыпшақ сонда қалған. Жабылардық биразы
Сырдан, ҳүкимет дүзилген соц келген. Асасы жабы-қыпшаққа тийисли. Жабы урыўында еки үлкен
тармақ бар. Сырда Арық аталығынан қалған туқым да көп қусайды. Жабы менен Арық бир бирине жақын урыўлар. Шылымбет те Сырда қалған көп қыпшақтьщ әўладынан есапланады. Халықтыц
аўзындағы Шылымбеттиц Төлегени деген киси сол атаныц баласы екен.
Бир жылан жылы сондай аўыр келип, Сырдан көп халық шубырып дәлиятқа түскен. Көплердиц
бала-шағасы жол жүре алмай, қалып кеткен. Сонда Шылымбеттиц Төлегени айтыпты:
- Кешеги өткен жыланда,
жыланла.
Өршиген байдыцдәўлети,
1
Кейинге қарай шегинди,
Санаўлы халқым сарт болып,
/
Баласы тәжик үйренди, - деген.
\ \

ҚАРАХОЖА ТУҚЫМЫ
(Р-1294, №183769)
Қаратамырлар негизи Үргениш жақтан келген екен. Түби - қарахожа деген урыў екен. Нөкистеги
қарахожалар ўақыттыц өтиўи менен шөмекейге қосылып кеткен. Қаратамырдыц түби басқа
болғаннан кейин, оларға «қул» деген атты қосады. Қарамырда Тилеўқул деген киси Ыспанқудыққа
мудир болып келген. Сол Тилеўқулға өзин қарахожа туқымы едим деп жүрген Жанузақ шайыр бир
жумысы болып келеди. Тилеўқул оннан «неге келдиц, жол болсын» деп бир аўыз жағдай сорамапты. Жанузақ шайыр сонда оған:
- Қаратамыр Тилеўқул,
Ҳикая сөйле қызыл тил,
Басыцда бахыт турғанда,
Алдьща келип сөйлейди,
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Неше қузғын, неше бүлбил,
Ағайиннен жат жақсы,
Қарамойын сарт жақсы.
Соны айта сала, ешегине минип кетип баратырғанда, Тилеўкул онық изинен қуўып жетип, кеширим сорап, бир қойдьщ гөши менен алты шелек бийдай берип жиберген екен.
МОЛ/1А ХОЖАБЕК
(Р-1299, №183812)
Молла Хожабек қытай арысыньщ қайшылы тайпасынан шыққан үлкен уламалардьщ бири болып, Бухарда тәлим алған. Аққан суўды терис ағызатуғын қүдиретли болған екен.
Таза қүкимет уламаларды жазықлы етип қамап атырғанда көп уламалар қатары Молла Хожабек те түрмеге қамалыпты. Түрмедеги жағдай қанша жаман болса да, улама бес ўақыт намазын қаза
қылмаған. Қасындағылардьщ да аўырын жеқиллетиўге жәрдем етип, дәртине даўа болған.
Уламаньщ бул ислери бир орыс түрме сақшысына жақпай, ол уламаға қатты зулым өткерип.
қолынан келген жаманлығын қылған. Ол сонда да өзин оған жаманлық етиўден тыйған. Бирақ
бир күни жацағы сақшы түрмеде отырған және бир адамға жаманлық етипти. Өзи оннан зулымлық көргенде дым үндемей шыдаған улама, басқаға исленген жаманлықты көтере алмай, сақшыны
ешекке айландырып жиберген. Кейин қайта дуўа оқып, оны өз ҳалына қайтарыпты.
Уламаньщ караматынан қорқып қалған сақшы өзине келгеннен кейин оньщ аяғына бас урып, кеширим сорапты. Молла Хожабек те қайтып ҳешкнмге бул кәраматын көрсетпепти. Заманньщ гәрдиши
менен усындай уламаньщ бар кәраматы, билими, дөреткен мийнетлери өзи менен кетипти.
БАЯҒЫДАЙ БОЛДЫ
(Р-1298, №183789)
Ертеректе, қарақалпақтьщ бир неше шарўа аўыллары Қыйылда жасап турған ўақытта, олар
Тахтакөпир, Шорахан, Шаббаз, Шымбайдан базарлап қайтса, аўылласларына «Ойылдан келдик»,
«Ойылдан қалалап қайттық» деп айтысады екен.
Бир жылы Қыйылдьщ бир келата ели Ойылдьщ түбине келип қыслапты. Ол заманда жигитқызлардьщ мейлис-гештек отырыспасы тез-тез болып турады екен. Сол жердиц Ағабий жигити ски
атқосшысыиа:
- Мына ецсецизге ел келди. Олар менен аралас-қуралас болайық. Олардьщ мейлисте отырғандай
жигитлериниц бәрин ендиги отырыспаға мирәт етип келиқ. Қай үйге түсетуғынын түсиндирип
айтьщ. Ҳәзир биринши шақырыўымыз. Соньщ ушын қызларына, жаўанларына мирәт етпец, - депти.
Отырыспа Қыйылдьщ жигитлерине жүдә унап қалыпты. Әсиресе, Ағабий бир дизерлесе, бир дизерлеп, малдас қурса, малдас қурып, жүресине отырса, жүресине отырып, жигитлердиц оны айнытпай қайталағанына ҳайран қалыпты. Бир жигиттиц қызлар менен жуўап айтыста қызып кетип уят
сөз айтып қойганы ушын қол паллаққа асылып, табаннан дүрре жегенине ишек-силелери қатып,
мәс болып күлисипти. Мийманларға, әсиресе, бир сөзге шебер жигиттиц Ағабийдиц уртына жабысып қалған бир гүришти:
- Мейлисте отырған беглердиц ханы,
Мен бир сөз айтайын тьщласац аны,
Сәрҳаўыз бойында бир жаяў қалды,
Бес атлы жиберип алдырсац аны, деп, тымсал етип алдырғаны оларды қатты ҳайран қалдырыпты.
Қыйылдан келген қарақалиақлараўылына қайтып баратырып, сексеўиллердицарасында қатара
дизилип далаға шығып атырғанда, олардыц Ағабийи:
- Әне, көрдицлер, ертец бизлер шақырғанымызда солардан кем болмаўымыз керек. Басқасыныц бәрин қылармыз-аў, олар бир қой сойған болса, биз екеўин соярмыз, бизлер де паллақ асын
қызық көрсетермиз. Лекин мениц де солардыц ағабийиндей болгым келеди. Муртымныц қасында
гүртик қойып, ацламағандай болып отыр»анымда, қайсыцыз «Мейлисте отырған беглердиц ханы»
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дегенди айтасыз? - десе, оныц қасында отырған жас бала:
- Мен айтаман ғой, аға, - депти.
Ўақты-сааты менен Ойылдын жигитлери Қыйылға зыяпатқа келипти. Қызықлар өтип, аўқат
жеп болына келгенде Ағабий муртына гүртиктин қыйқымын жабыстырып отырыпты. Оны
жигитлеринин биреўи көрип, қууанып:
- Ағабий аға, баяғыдай болды, баяғыдай болды, - депти.
- Не баяғыдай болды? - деп сорапты Ағабий.
- Ҳаў, аға, анаў күни Ойылдан киятырғанда сексеўилдин арасында қатара далаға шығып
отырғанымызда айтыстық ғой, әне сондай болды, - депти.
Қыйылдьщ жигитлери қысынғанынан кирерге тесиктаппай қалыпты.
СИЗДЕ ҚАРШЫҒА, БИЗДЕ СУЦҚАР...
(Р-1298, №183789)
Қыйылдын көп халқы аўылды дөгереклеп жасап қалыпты. Буған елдин жасүлкенлери қатты
қуўанып, адамларға бурынғы отырықшы елге ара-қатнасықты, сыйласықты жақсы тутыўды
нәсиятлапты.
Сонын менен Айеке деген киси бийлерге:
- Мына Сайекежанды үйлендирсем деп едим. Сол жақлардан қыз көрейик пе онда? - депти.
- Сол елде Бекимбетағадегеннин қаршығадай қынлланған қызы бар. Бизлер қолынан қымыран
қымыз ишип көрдик. Табақ-сабалары таза, көркине қарайсан да отырасан. - депти сол жақларға
жақында барып келген биреў.
Айеке үш киси болып Бекимбеттин үйине келип түседи. Үш киси келди, ишинде бийи де бар екен
деген соқ сол елдин үш-төрт ириғаба кисилери булар менен бирге әнгиме-дүкан қурып отырысыпты. Ас қайтарылып, «әўмийин* етилгеннен сон Ойылдан барған бий гәп баслапты:
- Ал, ағайинлер, мына қасымыздағы Айеке деген ағамыз, елдеги белгили адамлардьщ бири,
қудайға шүкир, дүнья-малы да өзине жетеди. Усы Айеке ағаньщ үйинде сунқары бар, мына Бекимбет ағамыздын қаршығасы бар екен, сол екеўин бир туғырға қондырайық деп сизлерден сорап келдик, - депти.
Қыйылдьщ адамлары ҳеш нәрсе дей қоймапты. Сонда Ойылдьщ бийи:
- Биз түсинемиз, бундай ўақта бирден бир нэрсе деў қыйын, егер бизин тилегимиз жақса, бир
ҳәптелерден бир хабарын билдирерсизлер, ал бизлер турдық, - депти.
Қонақларды атландырып болған сон Бекимбет қасындағыларға:
- Мына ағайинлер не деп келди, не сорады, мен түсинбедим, - депти.
Сонда биреўи:
- Айеке ағанын сунқар қусы бар екен, соған сизден қаршыға қусынды бер, екеўин бир туғырға
қондырайық деп сорады, - деп билгенин түсиндирипти.
- Мен қустазы сақламайман ғой? - деп Бекен ҳайран болыпты. - Анаў ийтим жатыр, ол төбет, отар багады. Буларға мени ацшы-қусшы деп ким айтты екен-әй? - депти.
Үш ҳәпте өтсе де, Қыйылдан келген агайинлерден хабар болмапты. Сонда, әй, булар түсинбей
қалган-аў, түсиндиринкиреп айтайық деп, баягы үш атлы Бекецнин үйине қайттан түсипти.
Баяғыдай әцгимелесип, аўқатласыпты. Әўмийиннен соц Ойылдыц бийи өзинше анықлацқырап гәп
баслапты:
- Ал, агалар, қудай жеткерип аралас-қуралас болып отырмыз, соған ҳәмме қуўанышлы, бизлер
де қатнасықты беккемлейик деген нийет бар. Ана сапары ушлығын айттық енди гәптиц тоқетери,
мына Айеке ағаныц бир танекейи бар, Бекецниц қашары бар екен. Ол екеўин бир қорага қамасақ
қалай болады. - депти.
Қыйылдыц бийлери үндемепти. Соц сөйлеген бий:
- Әлбетте, бундай ўақта бир жуўап айтыў қыйын, гәпимиз жаққандай болса, бир ҳәптениц ояқбуяғында «хош көрдик» деген хабар күтемиз, - депти.
Қонақлар кеткен соц Бекец:
- Маган өзимиздиц Қырдыц, Қыйылдыцтили менен жатықетип түсиндириц, жацағы қонақпар
не деп кетти? - депти.
- Мен билсем, - депти бийлердиц биреўи, ана Айеке деген ағамыздыц қорасында тана ма, буға ма.
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бар көринеди, сизден қашар сорап келди-аў.
Үш ҳәпте өтсе де, Қыйылдан келип қонған аўылдан хабар келе бермепти. Баяғы үш атлы Бекецниқ
үйине қайттан келип түсипти. «Әўмийин»нен кейин қонақ былай гәп баслапты:
- Ағалар, мына Айеке ағаныц Сайеке деген қолға илинген баласы бар. Соған, Бекимбет аға, сизиц
қызыцызды айттырып, сорап келдик. Келиссециз, еки жасты қосып, тойларда қатнасып отырайық.
- Баяғы биринши келгеницизде усыны айтыппедициз? - депти Бекимбет.
- Аўа, аға, екинши келгенде де усыны айттық ғой.
- Болды-болды, - депти Бекец ҳәм қасындағы үйге сүренлепти.
- Айдай қызым-ай, шешеце айт, сандықтан таза кийимлерицди әперсин, мына Айеке ағаныц баласына байға кетесец!
- Тоқта, аға, асықтырма, - депти қыз. - Айекежанныц өзи келип, қәде-қәўметин ислеп алып кетеди.
- Ал, онда үш күннен қалдырма, Қызылға отарды шығарайын деп отырман, барыцлар, елице
сәлем айтыц, - деген екен.
АҚКӨКИРЕК ҚАРАҚАЛПАҚ
(Р-1298, №183789)
Қыйылда жасайтуғын бир қарақалпақ дым ақкөкирек екен. Көп жылға шекем перзентли
болмаған ол, бир сапары келиншегин ертип, Ойылға келип, Шылпыққа тырмасып шығыпты. Ол
көкке қарап бақырып:
- Әй, қудайым, бизлергеул берсец-о! Әтирапта даўысы қайталаныпты: «Ул берсец-о, ул берсец-о»
деп- - г->.
Қудай еситпей қалды-аў деген ой мснен қайттан бақырыпты: «Қудайым, бизлерге ул берсецо!»
Әтирапта «Ул берсец-о, ул берсец-о» деген жацғырықлар еситилипти. Бирақ қудай үндемепти.
Үшинши мәрте де бақырыпты, қудай үндемепти.
- Не илаж, - депти ол келиншегине, қудайдыц бизлерге перзент бергиси келмей атыр, қайттық.
Шылпықтан түсерлик ол заманда ҳәзиргиден де тик болған. Түсерликтиц ярымына келгенде
олар қол усласыўы менен ентелеп, өзлерин ирке алмай, қатты жүрип кетипти. Бир жерлерге келгенде зорға өзлерин оцлап алыпты. Жацағы адам аяғын бир тасқа тиреп, мойнын Шылпықтыц
төбесине қаратып бақырыпты:
- Әй. қудайым, бермеген улыцды бермедиц, енди ецсемизден ийтермесец-о.
Сөйтсе, аяқтиреген тасы тайынып кетип, келиншегин қушақлаўы менен төмен қарай жумалап
кетипти. Екеўи күлисип, «зыяратымыз қабыл болғай» деп қайтыпты.
Қуданыц ҳәмириндей, бир жыл өтер-өтпес олар перзентли болыпты. Ертеде перзент көргиси
келген келиншеклерди Шылпықтыц, Хожелидеги Жомарт қассаптыц дөцинен төмен қарай
жумалататуғын, ямаса қайықта Әмиўдәрьядан бир-еки мәрте өткеретуғын салт болған.
ҚУДЫҚҚА ТҮСКЕН КҮЙЕЎ
(Р-1298, №183789)
Ойыл менен Қыйыл халқыныц әбден араласқан дәўирлери. Бурын қудалыққа ене-шешелери
келисип қойған жерге Қыйылдан бир жигит келеди. Ол заманда айттырып қойған қыздыц үйине
жигиттиц қыдырып барыўы, көрисип турыўы ерси емес екен. Жигит қалыцлығы, болажақ қәйин
атасы-енеси менен танысып, бираз сөйлесипти. Жатарда мийманға үйдиц қапталына тақыр жерге төсек салып берипти. Жигит көйлегин шешип көпшигиниц астына, ыштанын шешип аяқушына
қойып жатыпты.
Тац атар ўақытта тасырлыға уқсаған сестен оянып қараса, бир сыйырдыц ыштанын жалмап, жеп
турғанын көрипти. Аўзынан жулып алайын деп умтылса, сыйыр арман қашыпты. Қыппа жалацаш
адамнан үркти ме, сыйыр қайта шапқылап қашыпты. Айланып қашыўға ўақты бар ма, сыйыр
қудықтыц үстинен секирип өткенде, өкшелеп киятырған жигит сол қудыққа түсип кетипти.
Жигит келген үйдиц келиншеги - қалыцлығыныц жецгеси ерте суўға келип, қудыққа ецкейгенде ишиндеги турған адамды көрип қорқып кетипти. Шелек-пелеги менен ол да қудыққа түсипти.
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Суўға келген басқа келиншеклер қудықта турған еки адамды көрип, аўылды өрре турғызыпты.
Жигитти шақлаққа байлап қойып, кәтқудалар мәселе шешип атырған қусайды.
- Қәйтсе де бул өлиўи керек, не бәле өзи. қарындасыма күйеўлеп келген бе, я қатыныма келген
бе? Ана «жети жырғы» китабьщызды ашып, жазасын бериқ, - деп болажақ қайнағасы турып алыпты.
«Жети жырғы» китабында бундай жағдайдьщ жазасы өлим екенлиги көрсетилген екен. Сонда
Қыйылдан келген жигиттиц мәртлиги тутып:
- Сизлер мени сөйлетесиз бе, я бурынғыньщ жабайы адамларындай қурыдан-қуры өлтире бересиз 6е? - депти.
- Сөйлетиўдиқ не кереги бар, өлтириў керек, - деп бақырыпты намыс қысып турған қыздық
үйинин жақынлары.
Лекин бийлер, кәтқудалар оған сөз берипти.
- Мени емес, қудығыньщ аўзын бастырмай қойған адамларды өлтириў керек, - депти жигит қәм
ыштанын жалмап жеп қойған сыйырдьщ түр-түсин айтып берипти. Сыйырды таўып әкелсе, жигит
онытанып:
- Тап усы сыйыр, мен көргенде ыштанымньщ бир балағы ғана жалбырап көринип тур еди. Оны
қайтып шығарып таслай алмайды. Жалмап жутқаны анық, усы сыйырдьщ қарнынан ыштаным
шықпаса, өлтире берин!
Ийесиниқ наразылығына қарамай, кәтқудалар сыйырды сойдырыпты. Шынында да оньщ
қарнынан ыштан шығыпты. Уялған елдин ерлери «Сен бизге қальщ мал да бермей-ақ ғой» деп,
қалынлығына мол жасаў берип, бир-еки жеқгелерин алдына салып, сол күни жигитке қосып жиберипти.
КӨЗИ М Ы ЛТЫ ҚЛАР
(Р-1298, №183789)
Назар майшы қолдаўлынын бескемпир урыўынан еди. Ол Қараөзекте Майшы аўылда жасаған.
Оньщ нәзери кетсе, ашылған гүл солып, қулпырған терек қуўрап қалады екен. Сонын ушын оны
көбинше мерекелерге шақырмай, ағайинлер үйине қант-шай, тақыя пулын берип жиберип отырады екен.
Бир күни Назар ата Шымбайдан кемпиринетаза атлаў-шелек экелип берипти. Шелекти ҳәстенин
үстине қойып, нэше етип шай ишип отырып:
- Усы, кемпир, шелектин манлайын алдым ба деймен, ана ҳәстенин үстине жарасып турыўына
қарап, - деп айтып аўзын жыйғанша, ҳәстенин үстиндеги шелек секирип-секирип қақ айрылыған
екен дейди.
Соннан Назар атамыз «Шелек жарған» атаныпты.
БИРКӨЗ МЕРГЕН
(Р-1298, №183789)
Бир қыста Нөкисте туратуғын бир жийени келипти де, Назар майшыға:
- Жүр, дайы, қыдырып қайтамыз. Жолда қолдаўлыньщ тарийхын айтып бересен, - депти.
Қараса, қосарға аты да бар қусайды. Жолда түсленген-қонған жерлеринде жақсылап күтип
жиберетуғын көринеди. Олар жүре-жүре Әмиўдәрьяньщ ырашына да минипти. Есберген шығанақтан айлана берген жерде Назар майшы:
- Мәмбетуллажан, мына әўкийип турған нәрсе не? - деп сорапты.
- Әй, сен ғой, аға, қәдимги қыстын сени-дә, - депти жийени бийпәрўалық пенен.
- Әстапуралла, сен дегенин де усындай болады екен-аў, асқар таўдай мунарланып, алтындай
жарқыраўына қара, - деген екен, сенлер солманда суў болып ерип, сынаптай жылысып ағып кете
берипти.
Булардын әцгимесин қорасынын артында бир наймыт тынлап турған екен. Жанағы адам:
- Әмиўдәрьяньщ сенлерин суў етип ағызған, пай! Көзин-әм көз екен! - деген екен, Назар
майшынын сол киси тәрептеги көзи парта ағып түсипти. Әне, усыннан сон Назар майшы «бир көз
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мерген» атаныпты. Назар атаны билетуғын елдиц басшыларынан бири:
- Музды жарып, сецди ығызатуғын аманалымыз жоқ. Елди тығылған суў басып кетежақ, - деп,
Қараөзекке Мәмбетулланы жумсап, Назар майшыны алдырған екен дейди.
АТТЫМ, АТТЫМ
(Р-1298, №183789)
Қарақалпақтьщ шоқ жигитлериниқ мерекеге сән беретуғын, аўыз толтырып айтып мақ-танса
арзыйтуғын мын да бир әдетлери, дәстүрлери бар. Және мақуллаўга ылайық емес те дәстүрлери
де бар. Ол шешенге шешенди, шайырға шайырды ушырастырып айтыстырыўға усаған әдетлерден
ибарат. Соньщ менен, бир пара жигитлер талап етип Назар майшыны, Тахтакөпир бетте ушқан
қусты аман жибермейтуғын Еримбет деген көз мерген менен ушырастырады.
Ушырасыў Көкөзектеги Аяқкөпир деген жерде болыпты. Олар бурын бири-бирин көрмеген адамлар екен. Көпирдин ортасында бир-бирине қапталлап жол берместен, ийин тиресинкиреп өтеди.
Көпирден өте бере жанағы адам изине қайрылып қарап:
- Мен сени аттым, - депти.
Назар майшы да жалғыз көзин оньщ өцменине қадап турып:
- Мен де сени аттым. Сен Еримбетписен? - деп сорапты.
- Ўай, аға, сиз Назар майшысыз ба? Жигитлердин ойыныньщ қурбаны болдық, сиз бенен бүйтип
көрисемен деп жүрген жоқ едим. Ыразы болагөр, аға! - депти Еримбет.
- Сен де ыразы бол, - депти Назар майшы.
Соньщ менен. атақлы еки көзмерген бир-бирин атып, бир күнде әлемнен өткен екен.
ТЕМИРДИ ТЕН БӨЛГЕН ДАЎЫ Т
(Р-1298, №183789)
Назар майшыдан сон оньщ туқымы Даўыт Қараөзекте Таз аўылында жасап өткен. Бескемпирлерден шыққан көз мергенлердин ен күшлиси сол болған.
Бир күни Даўыт гөне журты «Майшыньщ тамы» деген жаққа өтип баратса, «Бегистин қумы»
деген жердин етегиндеги атызды сүрмеге үш трактор келии түсипти. Қайтып өтсе, недәўир жер
сүрилип қалған, сүдигардьщ ийиси аққып, қуслар ушын-қоныи жүрген. Ғ аз қатар тап алып, үш трактор кетип баратқан.
- Жарықлық! Трактормысан деген. булар үшеўлесе жер шыдатпайды екен ғой. Тырнадай дизилисип, түтинлери тендей бурқырап тартыўына қарз, тайнапырлардьщ, - деп Даўыт қуўанып
сөйленген екен, тракторлардын биреўинин бортовойы еки бөлинипти. Ана қалған екеўи де тарса
тоқтапты. Үшеўи де тырнадай дизилисиўи менен атыздын ортасында қалып кетипти. Бригадир,
баслықтуқымыньщ бәри:
- Пай! Аға, не қылдьщ? - деп жетип келипти.
Сонда Даўыт:
- Қарақларым. темирге көз өтеди деп өмирде ойлағаным жоқ, қуўанып, сүйсинип, зейним кетип
қарағаным рас еди, - депти.
Сол күннен баслап ол «Темирди тен бөлген Даўыт» атаныпты.
ҚУЛАҒАН МИНАР
(Р-1298, №183789)
Есим арнаныц аяқлаўына, Бөгежейли аўылдьщ тусына үлкен тарнаў қурылып, оньщ ашылыў
салтанатына районнын, республиканьщ басшылары қатнасыўы күтилмекте екен.
Хожалықбасшылары Даўытқа шапан, мәси-геўиш, қант-шай апарып берип, пәтиясын алып:
- Ал, аға, сен тарнаўдьщ ашылыўына бармайақ қой, - депти.
Ол:
- Бармай-ақ қояйын, тил-көзим тасқа, өзлериц тойлай қойьщ, - деп үйинде қалыпты.
Таза шапан, геўиш-мәси кийип кеўли хош болған Даўыт малларына оттастайын деп намазлыгерwww.ziyouz.com kutubxonasi

деқорасыныц басына шығыпты. Отты алып атырып Есимдеги тарнаўға көзи түсипти.
- Садағац кетейин, «тарнаў» дегени мынаў екен-ғо. Буныц минәры Хийўаныц минарындай бийнк болады екен-аў! Тап бизиц үйдиц қасында турғандай, - деп қуўанып сөйленгени де сол екен,
тарнаўдыц минары қублаға қарай жамбаслап қулаған қусайды. Оныц «тил-көзим тасқа» дегени пайда бермепти. Хожалықтыц искер басшылары ец күшли техникаларды жәмлеп, тарнаўдыц минәрын
тацатаман дегенше тикейтип, қайтып қуламастай етип беккемлепти.
ДАЎЫТТЬЩ ӨЗ КЕМПИРИН ҚУЛАТҚАНЫ
(Р-1298, №183789)
Даўыт кешке жақын бир шақырықтан қайтып, аўылына кирип киятырса, гүл нағысы ашық,
жарқылдаған көйлек кийген бир нашарға көзи түсипти. Сонда ол: «Кийим адамныц сәни ғой, мына
гүл нағыслы көйлектиц ишиндеги былқылдаған нашар ким болды екен-ай, пай-пай, нашармысац,
нашар екен!» депти ишинен.
Атын қораға жайғастырып шықса, баяғы гүлнағыс көйлек кийген нашардыц ергенектен үйине
кирип киятырғанын көрипти. Қараса, өзиниц кемпири екен.
- Ўай-ўай, кемпир, мацлайым қурып қалды, саған зейним кетип қалды, - депти Даўыт.
Кемлир бай»ус сол күни бақыйға жол алыпты. Кемпириниц өлиминен соц Даўыт дерлик ҳеш
жаққа шықпапты, үйинде жатып қалған өмирин откерипти.
Көз мергенлер ҳаққындағы гәплердиц бәри болған ўақыя. Қараөзекте еки адамныц биреўи оған
гуўалықбереди.
АЛБАСТЫ
(Р-589, №180082)
Халықтыц айтыўына қарағанда, албасты - түри сары, шашы қызыл, көзи көгерип, биресе
пышықтыц көзиндей дөнин туратуғын пәлекет қусайды. Ол мудамы шашын жайып жүреди екен.
Соныцушын кемпирлер шашын жайып жүрген қызларға «Албастыға усап» деп урысады екен. Адамлар жаман минез нашар туқымын да көбинесе албастыға тецейди. Балалар арасында да:
Албасты, албасты,
Алдап сени ким басты, - деп, оларды келеке қылып айтылатуғын қосық бар екен.
Албастыныц адамларға зыяны көп скен: олар балаларды урлап, келинлерге зыян жеткереди,
төсегине аўнап, баланыц есин урлап кетеди. Баланыц есин жеп қойса, ол есалац болып қалады.
Ол жас гөдектиц етин жеп, қанын ишеди екен. Жас босанған ананыц емшегине тийсе, анадан сүт
шықпай қалады. Албастыныц көкиреги салбырап, киндигине түсип турады. Бурында жас аналар
қараўсыз қалып, баласын албастыға алдыртып алған жағдайлар көп болған.
Ацшылардыц айтыўларына қараганда, албастылар таўда жасайдымыш. Анда-санда ацшылар
оларды туў сыртынан көрип қалып, атып алып, ийтке жегизеди екен. Ийт бир ийисин алыи алса, албастыны гөрден болса да таўып алады. Бирақалбасты гөрге жоламайды. Гөрде гөрбар менен обыр
болады екен.
Албастыныц үсти алба-жулба болып жүреди. Кийим сықылы жоқ бир нәрселерди үстине байлап алып, жарым-жалацаш жүре береди. Оны қумай тазы я ийттиц жулқары алмаса, анаў-мынаў
ўәўилдеген көпек ала алмайды.
ДОСЕКБАЙДЫЦ ҮЙЛЕНИЎИ
(Р-589, №180082)
Халық арасында «Мецлибай мыцбасы», «Мецлибай бай» деп ат қалдырған адам жаслайынан-ақ
тодабасы болған екен. Оныц экеси де, туўысқанлары да, балалары да шетинен қарыўлы, шетинен
атпан, атайы шабандоз ғой.
«Мецлекец сери киси екен» дейди көпшилик. Еншисинс берилген малдыц бәрин қонағына сойып болып, туяқсыз да қалған. Сөйтип, «Есиц кетсе, ешки жый» дегендей, ешки жыйнаған. «Ешки елдиц қуты, үйдиц сүти» дегендей, ол ешки өсирип, қайтадан байыған. «Ешкили бай», «Мецлибай
мырза» атанған.
24 - Қаракдлпдк фолкклоры
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Мецлибайдьщ Досекбай деген қаратамыр жорасы бар екен. Сол бир күни Мецлекеқди күйеў жолдас етип, айттырып қойған қызын алыўға кетеди. Аўыл-ел «Досекбай келин әкеледи» деп күтип
отырған. Меқлекеқ менен Досекеқ барса, ол бай Досекеқди менсинбей, қыз да әкесинин сөзинен
шыға алмай, басқа бир бақуўат жерге узатқан екен. Екеўи салысы суўға кетип қайтыпты.
«Жеқгем қайда?», «Келиншек қәни?» деп Менлекеқнин қарындасы олардьщ алдынан жуўырысып шығыпты. Тәўен қатты қысыныпты. Сол ўақытта Меқдекен «женге де - сен, келин де - сен»
деп, өз қарындасынын басына орамалды салып жиберип, қыздын қолын достына услатқан екен.
Досекбайдын жүзи жерге қарамай, нәзери пәс болмай, достына ырза болыпты.
МАМАН БИЙДИН, ЕЛИБАЙҒА КЕДИЎИ
(Р-589, №180082)
Маман бий қәр жылы Елибайға келип турған. Бир жылы келгенинде Қырдағы қарақалпақ
жаўгершилик ҳәм қурғақшылық себепли қыйналып атырғанын айтып, оларға қарүй ушын үзиктуўырлыққа кийиз, терме үй жибертипти. Есесине Маман бийге Қырдын қызыл сыйырынан еки
жүзин айдатып жибереди. Сыйыр көрмеген халық, әўелги ўақытта оны көрип тан-тамаша қылған.
Қызылдын халқынын сыйырды усламағанына көп заман болған екен.
Маман бийдин Саят деген қызы да Қызылға түсипти. Маман бийди қырдьщ халқы да қатты сыйлайды. Усы ортаньщ халқы Маман бийдин үлгили сөзин көп биледи екен.
АДАМ ЕМЛЕГЕН «АМАНБАЙ БАТЫР» МЕНЕН «АЛПАМЫС»
(Р-589, №180082)
Тасбай деген киси Қарадарақ деген жерге қой айдап барған кусайды. Қасында бир жолдасы да
бар екен.
)
Жолда олар, баласы аўырып, не қыларын билмей, зыр жуўырып жүрген бир кисиге тап болыпты. Бул киси оларға:
- Ал, ағалар, балама ислемеген емим қалмады. Сизлер де бир «бәдик» айтсаныз, шыпасы тийип,
баламнын бети бери қарар, - депти.
Ана еки адам буньщ ықласын жыға алмай, не қыларын билмей турғанда, ол екеўин зорлап үйине
алап келипти. Жолда Тасбайдьщ қасындағы жолдасы:
г
- Сиз «Бәдик» билесиз бе? - деп сорағанда, ол:
- Билемен, - деп айтып салыпты.
Үйге киргеннен кейин Тасбай сөзинин басында «Бисмилла» деп айтып алып, жыраў жолы менен термелетип «Аманбай батыр» жырлаўын айтып, қайырмасына келгенде «Көш, көш бәдик!»,
«Көш, көш, бәдбақ!», «Көш гүлапсан, көш!» деп бир қайырыпты. Арасында «Алпамыс» жырлаўынан
да қосып:
Шадылар қурған шатыр ма?
Шатырда шери жатыр ма?
Шерлерин бизден батыр ма?
Не көрдин Қара ат, не көрдин?
Не билдин Қара ат, не билдин? - деп бир тоқтап алып, «Көш, көш, бәдик!» деп дем салған болыпты. Буны еситип отырған қасындағы адам күлкиден өзин зорға басып отырған.
Үш күн жатып ол «Аманбай батыр»,«Алламыс» жырлаўлары менен «Бәдик»ти қосып айтқаи екен,
баласы түспегир, жазылып кетипти. Баланьщ әкеси буларды ыразы етип қайтарыпты.
ӘБДИРЕЙИМ ТАҚЫЛДАҚ ПЕНЕН ОМАР
(Р-589, №180082)
Қарақалпақта Жабыньщ тоғыз жабы деген тийресинен Әбдирейим тақылдақ деген сөзге шебер
киси өтти. Сол кисинин бир жерге барса, ақырына дейин орнынан турмай отыратуғын әдети болған
екен.
Бир күни ол Омар деген жорасы менен бир жыйынға барып қалыпты. Омар отыра берипти.
www.ziyouz.com kutubxonasi

371

Әбдирейим далаға шыққысы келип, әри-бери шыдапты. Ақыры болмағаннан кейин, ол қасындағы
Омарға:
- Қыстьщ күни қыраў турар суўықта,
Суўсын ишсем жуўырып барар қуўыққа,
Сыртқа дәрриў барып келейин, ағажан,
Мен келгенше мына шайды суўытпа, - деп сыртқа шығып кетипти.
САДАҚ АЎЫ/1Ы
(Р-589, №180082)
- .у
V
Ҳәзирги Аққабақ аўылы бурын Садақ деп аталған. Отырықшы халықтын айтыўына қарағанда,
бул жерде бурын қарақалпақтыц Садақ деген урыўы отырған. Садақлар қазаяқлы болған. Садақтан
Көлеген өрбиген. Кейин-ала Садақтьщ бәри пәске көшип кетип, бул жерге бастырмалы қора
салынғаннан кейин аты «Темирқора» болып кеткен. Аўылдьщ туў сыртынан «Жаў жолы» өткен.
Сол жерде қырғын урыс болган екен. Садақ пенен мылтықтьщ сынығы елеге шекем табылады екен.
Адамлар гөне мектептиц орнында түнде от жанып турғанын көп мәрте көрген екен. Сонлықтан
олар өз жерин көп қан төгилген, әўлийели жер деи есаплайды екен.
ҚАРА БУХАР
(Р-590, №180083)
Бухария журтын ата-баба «Қара Бухар» ямаса «Бухартан» дейди. Бирақ «Қара Бухар» деген аты
жийи қолланған. Мусылман әлсми оны «Бухарайы шәрип» дейди.
Бухар - бир батырдьщ аты сксн. Өзи дәўдей, қара киси болған. Сол Бухар батырдыц журты «Қара
Бухар»аталыпты.
Булдыр.булдыр күн өткен,
Бурынғыда ким өткен, ^ ' ' ... ,
Булдырықгьщ журтында,
Бухар деген ер өткен, - деген сөзлер де сол киси ҳаққында айтылған.
Бухар менен қарақалпақтын Бухарбай батыры бир адам емес. Қара Бухар Булдырықтан да бурын жасапты. Жыраўлар Булдырық қассап туўралы да айтады. Ол кейин болған саўда. Кейин ўәлаят
жақты «Булдырықтьщ журты» деп кеткен. Биз сол жақты «Бухар» деймиз. Сол бетте туўылған
балаға «Бухарбай», қыз болса «Бухаргүл» қряды. Басқа жақты «Бухар» демейди. Пәсти «Нур» дейди.
Мына қабақты «Нура» дейди. «Нуранын қара қумы» дейди түў ана қырға шейин. Әне, негизи Бухар
бабаньщ журты усы Кенимықтьщ туснболған.

\

СЫНАЎ
(Р-1299, №1е

0

Ережеп тентекузын бойлы адам болып.узын киргшклери көзин жаўып турады екен. Адамлар ер
жетип киятырған балаларын, байраққа шабатуған атларын Ережеп тентекке алып келип, сынатады
екен. Ережеп қолы менен кирпигин жоқары көтерии турып:
- Сенин мына балан адам болады яки адам болмайды, - деп баҳа береди екен.
Той-тамашаларда байраққа атлар кеткенде Ерсжеп тентектин «Мына ат озып келеди» деп
сынаған, баҳа берген аты ырасында да байрақтан озып келеди екен дейди.
ЕЛИБАЙ
(Р-590, №180083)
Таўелибайдьщ негизги аты - Елибай. Әўел бастан жердин халқын да «Елибай» деп атап келген. Усы арадан көшкен қолдаўлылар бир-бирин «елибайлы» дейди. Қырдьщ халқы жердин де. елхалықтьщ да қуўатлы болғанлығы себепли, «Елибайдыц жери бай» деп буяққа қызыққан. Аз-аздан
келе берген, ҳәр урыўға қызын берип, бирине «ўәкил бала» болып, әбден қадеқалпаққа синискен.
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Киши жүз сөйтип келген бул ортаға. Бир жерге қылышын көмген, бир жерге қоржынын көмген, бир
жерге атын көмген, Қырдан тас әкелип, сада қарақалпақтьщ мазарына қойған. Ақыр соцында соны
дәлил еткен.
ЕР СУ71ТАН
(Р-590, №180083)
Түркистандағы Ҳәзирети Султанды ата-баба өз бабамыз дейди. Қарақалпақтьщ қытайы екен.
Негизи Арысланбапқа барып тақалады. Биз балаға ат қойсақ та, әўлийелерге жан атасақ та. Арыслан бапты алды менен тилге аламыз. Сол Арыслан баптан қурма алған Әжи Ахметти Ҳәзиреги Султан, Ер Султан дейди. Ер Султан ҳәр жылы Бухардьщ қарақалпағына келип турған. Нур Атадағы атабабалардьщ қэбирине зыярат қылып, соларға ас берген. Тап қылўетке киргенше солай болған.
ҚАЙТАР ДҮНЬЯ
(Р-590, №180083)
Бир кәрўан кетип баратырған екен. Жол бойы бир көлдиқ бойына түнепти. Азанда және жүрип
кетипти. Бир мезгил жол жүреди. Жолда кәрўанбасы алтын кәмарынық жоқ екенин билип: «Не де
болса, кешеги түнеген көлдиқ бойында қалды-аў» деп, изине қайтады. Келсе, бир ғарры көлдиқ
жағасында отырған екен.
Ол ғаррыдан:
- Алтын кәмарды көрдиц бе? - деп сорайды.
Гарры:
- Яқ, - депти.
Кәрўанбасы жигит ғаррыньщ сөзине исенбей, оны өлтириўге буйрық береди. Кәрўанбасыньщ
нөкерлери ғаррыны сабап-сабап өлтиреди, Соньщ арасында гаррыньщ туўысқан-туўғаны келип қалып, олардьщ бул исин көрипти. Олар кәрўанбасыны қазыға берипти. Ол сонда ғаррыныц
туўысқанларына «Ол айыбына бола жазасын алды» дейди.
Қазы аўылдағы барлық үйди тинтип шығыўға буйрықбереди. Бир үйден кәрўанбысыныц алтын
кәмары табылады. Оны сол үйдиц баласы көлдиц бойында жүрип таўып алған екен. Сөйтип, өлген
ғарры кәмарды алмаған болып шығады.
Қазы баланы да жазаламайды. Кәмарды кэрўанбасыға берместен бурын қазыныц бир ўақыя есине түсип, китап ашады. Ол заманда ҳәр бир болып өткен ўақыя китапқа жазылып қалынады екен.
Соньщ менен, китап ақтарады. Бир ўақытлары жацағы баланыц бабасы биреўлердиц қолынан
жазықсыз өлип кеткен екен. Изин кескенде, биреўлер оньщ белиндеги кэмарын шешип алып кеткен болып шығады. Адамлар из қуўған менен, айыпкерди таба алмайды. Сол ўақыя солайынша жабылып қалған екен.
Қазы тилсим китабын ашып қараса, бул баланыц бабасын көл бойындағы ғарры өлтирген екен.
Ол мына келген кәрўанбасыныц бабасыныц тапсырыўы менен солай қылған екен. Кэрўанбасы
кәмарға қызығып, сондай буйрық берген екен. Соларды бир-бир айтып берген қазы, «кәмар өз ийесин тапты» деп жэрин қылады. Кәрўанбасыға еки кисиниц қуны ушын мыц қой төлетеди. Ақырақыбет ҳақыйқат кеш болса да ашылыпты.
ШЕГЕН ҚУДЫҚ
(Р-590, №180083)
Қызылқумда суў қәҳәт. Соныцушын адамлар оныц ҳәрбир тамшысын айрықша қәдирлеген. Оны
табыўдыц ҳәм сақлаўдыц барлықтэсилин излеген. Қудықлар сол жердеги адамлар ушын тийкарғы
тиришилик дәреги болған.
Бурын олар небир машақат пенен қудықты қолы менен қазған. Кейин ишин қандым менен өрип
шыққан. Қандым менен қарыстырылып өрилген қудық көпке дейин шыдаған. Бундай қудықты
адамлар «шегенқудық» деп атаған.
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ҚУДЫҚШЫЛАР
(Р-590, №180083)
Қудықшылық - барлық жумыслар арасында еқ аўыры ҳәм машақатлысы есапланған. Оны
қазыўда сәл қәтеликке жол қойғаны себепли өлип кеткенлер де болған. Соныц ушын бул кәсипти
ийелегенлерден айрықша билим талап етилген.
Бурынғы ўақытта қудықшылар абыройлы кәсип саналған. Олар болмаса, халық суўсыз қалады. Бул Уллы Қызылдьщ қыр-сырын тек қарақалпақ биледи. Баяғы ашаршылықта келген қазақ
ағайин я суў таппай, я қудық таппай дәрдесерге түскенде, олар қудықшы қарақалпамарды бир
үйир жылқыға, бир келе түйеге сорап алып, қудық қаздыртқан. Қызылдағы ец атайы қудық
қазыўшы - Қумар қудықшы болды. Қумар қудықшыньщустазы Қулман қудықшы (қарақалпақтьщ
шүйит урыўынан). Қумар - Мецлибай бийдин төртинши баласы. Қумардьщ қазған қудығы: Майлы, Түлкибай, Қумар (Аяққудық жақта), Бузаўбай (Үшқудықтьщ сыртында, тап Төрткүлге жақын).
Түлкибай - Қумардьщ ағасыньщ лақабы, шын аты Жумабай. Жас ўақтында Жумай деген. Өз атына
қазған Қумар қудықтан бир жүз жигирма метрдей жерден суў шығарған. Бул Қызылқумда суў аса
терецнен шығады. Бузаўбай Мүсиреп те тоқсан қулаш жерден дәрьяға бергисиз суў шығарған.
Екинши жәҳән урысы ўағында сондай терецнен суў шығарып, ҳүкиметтиц малын аман алып қалған.
ҚУМАР ҚУДЫҚШЫ
(Р-590, №180083)
Қумар қудықшыныц шәкирти - Сейилбай қыпшақ. (Сейилбай Өтемурат улы, қарақалпақтыц
салдыр-қыпшақ урыўынан). Ол өз туўысқаны Жалғас Бөкен улы менен иниси Омардыц баласы
Пердебайға да устазлық еткен.
Қудықшылықтыц ец қыйын усылы - «пәйги қазыў». Пәйги - қудықтан суў тартатуғын түйениц
барып қайтып туратуғын жолы. Қудықты қазғанда да қумды шелекке, қаўғаға салып шығарып турады. Оны да түйе тартады. «Түйетартар» деген де сол. Қудықтыц түби қырық адым болса, жоқарыда
да қырықадым жерден жарма қылып, қыялата қазылып барылады. Сонда қудықтыцтүбине саррас
жетеди. Қудық тикке қазылса, ол қудықшылардыц үстине қулап кетип, көмилип қалыўы мүмкин
екен. Ыспа қум қуйылып кетсе, басады да қалады.
Қумар қудықшы қудықтыц түбинде қалып қойғаи еки адамды пәйги қазып шығарып алған. Суў
тартып атырып та қулап кеткен адам көп болған. Оларды жацағыдай әдис пенен шығарып, ақ кийизге орап. бир неше күнге шейин қарацғы үйде жатқарып қойған. Егер сөйтпесе, қарацғыдан бирден жарыққа шықса, адам соқыр болып қалады екен. Ондайдан аман қалған адам да шамалы екен.
Қудық қулап кеткенде Жалғас қудықшы бирнеше күнде пәйги қазып, өзи шыққан. Қудықшылық
сондай кийели кәсип. Қудықшылар шөлдиц нағыз ерлери саналады екен.
ӘСКЕРБАСЫ
(Р-1299, №183812)
Ережеп Хийўа иөкерлериниц әскербасшысы болып урысқа түскенде кешқурын Хийўа ханыныц
алдына келип:
- Хан ҳәзиретимиз! Үш мәрте жаў бизлерди басылдырып қуўды, ал бизлер алты мәрте жаўға басым келип, жаўды бағындырдық, енди күн кеш болып баратыр, кейин шегинип, күш жыйнап, ертец
азанда жаўға топылсақ қәйтеди? - дегенде ханныц бир әмелдары:
- Жаўды алты мәрте басылдырдық дейсец, басылдырғаньщды бизлер көрмедик ғой? - дегенде,
Ережеп:
- Урыс болса енди болып атыр, ал сизлер ханыцыз бенен әмелдар, ҳәкимлерициз шоқ қацбақтыц
астында тығылып, бәлени көресиз бе? - дегенде хан қамшысыныц сабы менен ериниц басына
тықылдатып урып, бир ойланып турып, Ережептиц мына айтқан сөзине түсинип:
- Ал, енди бәримиз бир тойлайық, - деп, хан атқа қамшы басып шаўыпты.
Ханныц артынан ҳәмме әмелдарлар шаўып, Хийўа әскерлери буған қуўанып, қыйқыў салып
шаўып, жаўды қуўып салыпты.
www.ziyouz.com kutubxonasi

БАРЛЫҚЖАМАН ЕМЕС, ЖОҚЛЫҚЖАМАН
(Р-1299, №183812)
Бурынғы өткен заманда Барлық деген бир жарлы киси болыпты. Оныц бир тапқаны бир
тапқанына жетпепти. Сол себепли «Барлықжаман» атаныпты.
Бир ўақытлары өзиниқ мийнети арқасында байып кетипти. Соннан кейин Барлықбай атаныпты.
Сол ўақытта усы елде бир еки аға-инили жарлы жигит болған екен. Бир күни екеўи ойласып:«Барлықбай деген бай бар дейди, жудә сақый деп айтады, жетим-жесир, аш-кәмбағалға
қарасады дейди. Бизлер де соған барып, балларға саўынға сыйыр сорап барсақ, ўақытша берип турмас па екен» деседи.
Солай етип, екеўи Барлықбайды излеп кетеди. Барлықбайдыц аўылына барып сорастырады,
бирақ излеп таба алмай, ҳайран болады. Себеби ол аўылда Барлықбай деген көп екен. Бир үйге барып:
- Барлық жаман дегенниц үйин билесиз бе? - дейди.
- Сол Барлық жаманьщ мен боламан, - деп, оларды үйине апарады. Сыйлайды, күтеди. Екеўи
қатты уялады, бизлердиц буннан бир зат сорап келгенимиз қайсы, көзинше «жаман» дегенимиз
қалай болды?! Енди бул қалай бизиц жумысымызды питкереди деп, қорқады.
Барлықбулардьщ неге келгенин сорап, олардыц екеўине бир-бирден саўын сыйыр берипти. Еки
жигит қуўанып, сыйырды жетелеп жолға шығарда Барлықтан оны «жаман» дегени ушын кеширим
сорап атырған қусайды.
Сонда Барлық оларға:
- Жигитлер, барлық жаман емес, дүньяда жоқлық жаман болады, - депти.
Сөйтип еки жигитти уялтады.
ҚАЛМУРАТ ҚЫП11
ҚЫПШАҚ 6 °
(Р-1299, №18381 2 )
/
// >
1916-жылы жети үйден бир адам мәрдикарға алып, оларды Шымбайға жыйнайды. Елдиц ишинде көп адамлар буған наразы болады. Соныц менен Шымбайдағы приставты өлтирмекши болып.
бир неше адам кецеседи. Олар қатын көйлегин кийип, нриставты өлтириўге таярланады.
Приставтыц жайы Шымбайдыц ҳәзирги кеселханасыныцтурған жайында екен. Түнде бир топар
адам болып жайдыц есигинен киреди, үйиндеги приставты далаға шығарып алып, оны Қалмурат
қыпшақ деген мәрдикаршы тас ленен урып өлтиреди ҳәм оны Кегейлиге атып жибереди. Бала-

Бир аўылда парахор бир бий болған екен. Сол бийдиц жалғыз қызы бар екен. Бий қызды биреўлер
айттырып келсе, ҳеш келисимге келмей, оларды үйинен қуўып шығады екен.
Бир күни биреў қуда түсип келсе, оны да үйинен айдап шығыпты. Жацагы адам бийдиц парахор
екенин биледи екен. Ол парахор бий үйинен шыққанда оныц кисесине еки тиллә салыпты.
Парахор бий кисесин қараса, еки тиллә бар екен, оныц пара екенин билип, үйине кирип, жораларына:
- Ҳаў, жоралар, қызымды жаца айтттырьщкелген адамныц баласына бере қойсақта болады, - депти.
ҚУУАҚЫ ЖИГИТ
(Р-1299, №183812)
Аўылдағы бир қуўақы жигит бир күни бир байдыц үйине келипти. Жигит үйге келип отырған
соц оныц алдына тек айран қойылыпты. Нансыз айранға қуўақы жигиттиц кеўили питпей, мынаны айтқан екен:
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- Ассалаўма-әлейкум. айран
Мен сеннен қашып жүрсем,
Маған сен келдиц қайдан?
Қатынлар менен урысып,
Ертели-кеш жулқысып,
Айрылып қалыпсац ғой майдан,
Ақ деген атыц болмаса.
Артық емессец-аў шайдан, - депти,
ИЙШАН АТА ҚУДЫҒЫ
(Р-1299, №183812)
Ийшан ата қудығы ҳәзирги Ийшан әўлийежанында болып. бул қудықты Ийшан ата дептанылған
үлкен иишан салдырған. Бул қудықтыц аўзы тек бир шелек сыйғандай болған. шелекке суў толыў
ушын аилана алмаған оған бос шелек батып толып шығатуғын кәраматы болған. Бирақ бул қудық
көмилип ҳәзир тек орны ғана қалған.
АЛБАСТЫНЫ САБАҒАН ӨТЕГЕН
(Р-1299, №183812)
Қарақалпақта албасты ҳаял келбетинде суўретленеди. Ол көбинесе тоғайда жүрип, адам жоқ
жерде алдыцнан шығады екен. Оныц емшеги дизесине түскен. жалацаш, өзи семиз, шашы узын
көбинесе сары шашлы болады екен.
Нул ўақыя өткен әсирдиц 20-жылларында болған. Өтеген деген киси тоғайда кетип баратырса, алдынан путаныц түбинде отырып щашын тарап отырған албасты шыққан. Өтеген өзиниц аталарынан албасты алдынан шықса, не ислеў кереклигин еситкен екен, дәрриў албастыныц үстине
дәпинип барып, шашынан услатг сабайды.
Албасты бар даўысы менен шыцғырыи жылаған ўақытта тацлайындағы тийини жерге түсип кетеди. Өтеген тииинди алады. Албасты тийинин түсирсе, болмайды екен. Оныц барлық күши сол
тацлаиындағы тийининде болады екен. Од Өтегенге:
- Сениц жети бабаца шекем зыянымды тийгизбейин, тийинимди бер, - деп жалынады. Сонда
ғана ол тийинин береди. Албасты көзден ғайып болады.
\ \ _

КӨПИРДИ ЖАРЫЎ
(Р-1299, №183812)
Кецес хүкиметиниц отыз жетинши жылы адамларды қамап, атып атырған ўақыты. Усындай
уақытга бир колхозшы да көп пенен бирге қамалыпты. Тергеўшилер күнде түн ги саат үште жацағы
кисиден сорау алады екен.
Сорайтуғыны «ҳүкиметтиц душпанлары ким, қандай астыртын шөлкем бар, ағзалары ким,
мақсети не.» деп сораиды екен. Өзи аўылдыц колхозшысы. ҳүкиметке қарсы «организация»ны
қаидан билсин. Күндеусы сораўды берип.талдырыпуратуғын қусайды. Бир күни ол таяқтан қутыл ыў
ушын «Сол сораган организацияцыз бар. Мен соныц ағзасыман» депти. «Қандай планларыцыз бар?»
десе, мақсетимиз - «көпирлерди жарыў» депти. Қайсы квпирди десе. әйтеўир аўызына келген жерди, копирди аитыпты. Ертецине милициялар жацағы жердеги көпирди излеп барса, ондай көпир
болмаи шығыпты.
ү
МӘМЕЛЕК
(Р-1299, №183812)
Тахтакөпирдиц «Қара ой» деген жерине жақын «Жин келди» деген жер бар. Жақын күнлерге шекем усы жерден өткен адамды жин айналдыратуғын болған.
Дәўлетияр атлы киси атлы Тахтакөпирде жасайтуғын ағайинлериниц тойына барып қайтыў
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ушын жолға шығады. Қараөзектен шығып Тахтакөпирге жақынлаған жерде Ерқыял деген тоғай
болған. Сол тоғайға жақын «Аманбайдьщ тамы» деген гөне жай болған. Күн батқанда сол жерге зорДан жеткен. Дэўлетияр тоғайдан өттим бе деп алдына қараса, баяғы Аманбайдьщ жайына және келген. Ол және атын қамшылып жолға түссе, баяғы жайға және айланып келген. Тац атқанша ол усылай қайта-қайта бир келген жерине келип жүре берген. Тац атқан соц қараса, бир жайды айналып
жүре бергенин атыньщ изинен билген. Сонда ол өзин мәмелек айналдырғанын түсинген.
МҮЙТЕНУ1ЕР
(Р-1299, №183812)
Хорезмли мүйтенлерди өзлериниқ ағайинлери деп есаплаған бухаралы мүйтенлер оларды Бухараға қөширип әкетиў ушын келген. Келген ўәкил ғаррыларға сол жақтағы мүйтенлерден
«мүйтенлерди көширип әкелесиз» деген тапсырма болған. Мүйтенлердин ақсақаллары, абыройлы
адамлары жыйналып мәсләҳәт қурған. Сол мәсләҳәтте олар мүйтенлердицхожалықларын Бухараға
қөширип апарыў ушын қанша көлик кереклигин есаплап шығып, көшетуғын күнди белгилепти.
Көшетуғын сәне жақынлағанда Тахтакөпирли мүйтенлер «Ата-бабалар жатырған Қабақлы ата
әўлийесин таслап кетиў гүна» деп, көшиўден ўаз кешипти. Бухаралы мүйтенлер Бухараға қайтып кетип ги. Солай етип, мүйтенлер өзлериниц баяғы урыўласларына қосылыў нийетинен қайтқан екен.
БУХАРА ӘМИРИ БАТЫРХАН
(Р-1242, №183023)
Бухара әмири Батырхан деген қарақалпақ болған. Халық оны қарақалпақтыц мацғыт урыўынан
Деп айтысады екен. Батырханнан соц Бухараға Темирхан. оннан Ахатхан, буннан соц Музаппар. ец
соцғы Сайд Алимхан - бәри де атадан балаға ханлық мийрас болған адамлар екен.
Батырхан деген үлкен әўлийе адам болып өткен. 0 л Бухараныц патшасына үш жүз әскер менен елши болып барады. Ол өзи айбатлы ири киси екен. Оны көрип Бухара ханы қорқып кетеди.
Патшаныц алдына барып:
- Орныцнан тур, - деп патшаға буйрық береди. Патша орнынан турғанын билмей қалады.
- Жети қәдем жүр, - дейди. Патша жети қәдем жүреди. Сөйтип өзи патшаныц орнына отырып
алады. Патша Батырханға Бийбиханым деген қызын береди.
ҚЫЗКЕТКЕН КАНААЫНЫН АТААЫЎЫ
(Р-539, №176382)
Қызкеткен дәслеп арна болған, дәрьядан сага алып, үлкен канал атанған. Қызкеткен деп
аталыўыныц себеби: ертеде бир қыз өтипти. өзи жүдә сулыў болыпты. Сүйген жигитине бермей
үйиниц иши бай баласына бермекши болған. Соныц ушын қыз усы каналға келип өзин таслап өледи.
Қыз өлими алдынан «Ким әрманлы болса, сол жерге бара берсин»деп айтып кеткен екен. Тәғдири
усы кыз сыяқлы болған көп қызлар усы каналға келип бойын таслаған. Соннан «Қызкеткен» деп
аталған.
СӘЛМЕН АТА
(Р-1299, №183812)
Сәлмен ата деп аталыўшы әўлийениц аты бизиц дәўирде пайда болған. Кецес ҳүкимети орнаған
жыллары хүкимет молла, ийшан, ахунларды қамап, қуўдалап атырғанда Сәлмен атаны да қамайды.
Бул киси мусылман дининен жүдә саўатлы адам болып, ҳүкимет оныц халыққа тәсиринен қорқады.
Ҳүкимет адамлары Сәлмен атаны қамап, сыртынан қулпырып қойса, күнде қулпы ашылып кете
береди екен. Сәлмен ата сонда оларға:
- Мениц сыртымнан қулиырмай-ақ қойыц, бәри бир мениц прериштелерим қулпты ашып, түнде
келеди, - дейди екен.
Айтқанындай. ҳәр күни кеште қулпырған қулып азанда ашық болып туратуғын қусайды. Сәлмен
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ата түрмеде өледи. Ҳүкимет оны әўлийеге қоспай, қаланьщ сыртына бир өзин көмип таслайды.
Соқынан ол өлген жер үлкен қойымшылыққа айналады. Сонда оны билген адамлар: «Ҳүкимет оны
өз халқынан қанша узақластырмасын, бәрибир олар уламаны дөгереклеп жатыр» деген екен.
МАРЖАНТАМ
(Р-539, №176382)
Бир жигит сулыў бир қызға ашық болып, оны айттырыпты. Бирақ қыз оны қәлемей, өз сүйген
адамына турмысқа шығыпты. Сонда қыздан өш алыўды ойлаған баяғы жигит қыздьщ қинжиўмаржан таққан сәўкелесин урлап алып, бир тамныц түбине көмип кеткен екен. Оны биреў таўып
алыпты. Сол «Тамньщтүбинен маржан табылыпты» деген сөз елгежайылып, сол жердиц аты «Маржан там» болып аталып кетипти.
МОЙНАҚ
(Р-1294, №183769)
Бурынгы теқиз жүдә ашшы болған, адамлар қарды ҳәзирги Мойнақтьщ жерине топлап үйеди
екен. Сол қар ерип, суў болып, ойда жазы менен турады екен. Үйилген қар узақтан қараған адамға
атаўда мойын болып көринеди екен. «Мойны ақатаў, мойны ақатаў» деп усыдан келип шыққан деп
те ғаррылар айтады. Бул ўақыя буннан бир жүз қырық-бир жүз елиў жыллар бурын болған.
ЖЫЛЫНА ҮШ РЕТ ПИСЕТУГЫН ЖЕМИС
(Р-1299, №183812)
Дәўлетназар медресени питкергеннен кейин Хийўаныц ханы оған барлық бийлердин үстинен
қарайтуғын беглербеги деген атақ берип. ҳүжжетке мөр басып, астына ат миндирип, сарпайлап
қайтарады.
Күнлердиц биринде қарақалпақлардьщ арқа тәрепиндеги бийлерден салық келмей қалады.
Хийўаньщ ханы буған дарғазап болып. салық жыйнаўға нөкерлерин жибереди. Сонда Дәўлетназар беглербеги ханға өзи барады. Хан орнынан қалай турғанын сезбей қалады (Айтыўларына
қарағанда, хан Дәўлетназардьщ шешенлигине тан қалады екен). Аманлық-есенлик сорасқаннан
кейин Дәўлетназар беглербеги ханға:
- Уллы ханымыз, дәрьянын арқа жағындағы халық оғада аш, бизлердин сизге төлейтуғын
тилләмыз жоқ, - деп жасырмай айтады.
Хан бираз ойланып турып:
- Балам, өзлеринизди өзлериниз баға аласыз ба? - дейди.
- Аўа! - дейди Дәўлетназар беглер беги.
- Сизлердин я бир мийўеқиз, жемисиниз жоқ, халықты не менен бағасан? - дейди хан ҳайран болып.
- Мийўе бар, - дейди Дәўлетназар беглер беги.
- Қандай мийўе?! - дейди хан еле де ҳайран болып.
- Жылына үш мәрте писеди, - дейди Дәўлетназар беглербеги.
- Бул қандай мийўе болды?! Сол мийўени көрсет! - дейди хан.
• Әжеп болады, ханымыз! - деп беглербеги толы бир қапшықты усынады. Қараса, сүтилмек
өсимлиги толып турған екен.
- Бул не? - дейди хан.
- Сүтилмек.
- Усы өсимлик жылына үш мәрте писеди дегениц ырас па? - дейди хан.
- Ырас, ханымыз. Биринши өзин, гүллеген ўақытта гүлин, мийўелеген ўақытта собығын жеймиз,
- дейди Дәўлетназар.
Хан бул сөзлерди еситин, оньщ ҳақыйқатында да сөзге шешен, тапқыр екенлигин тән алады ҳәм
сөзден утылып, арқа жақтағы қарақалпақаўылларын бир жыллық салықтан азат етеди. Бул сапары
да Дәўлетназар беглербеги ханньщ сарпайын алып, зер шапан жамылып қайтқан екен.
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ҚЫДЫР КӨРГЕН ДӘЎДЕТНАЗАР
(Р-1299, №183812)
Күнлердиц биринде Дәўлетназар беглербеги жолда баратырып бир жолаўшыны ушыратады ҳәм
«Ассалаўма-әлейкум» деп сәлем берип, қолынан алады. Серли Дәўлетназар беглербеги жолаўшыньщ
алақанынан онын әпиўайы адам емес, ал Ҳәзирети Қызыр екенлигин сезип қалады. Қолын қысып
жибермей турады. Сонда Қызыр оған қарап:
- Қолымды жибер, адамзат! Сен менин ким екенимди сезип қойдьщ. Сенин тилегинди орынлайын, бирақ менин бир шәртим бар, - дейди.
- Қандай шәрт екен? - дейди Дәўлетназар беглербеги.
- Мен ҳәзир атым менен сеннен алысқа қашаман. Сен менин изимнен жетсен жеткенин. жетпесен
қалғаньщ. Егер жете алсан, саған пәтиямды беремен, - дейди Қызыр.
Солай етип, Қызыр ата қумлықта жети асырым басып өтеди. Сегизинши төбеде оны Дәўлетназар
беглербеги услап алады. Сонда Қызыр артына қайрылыи қарап:
- Илайым, жети ата*бабана дейин шықтүспесин, аллаҳу-акбар, - дейди де, көзден ғайып болады.
Әне, соннан берли оньщ әўладлары халыққа белгили азаматлар болып жетилиседи.
ҚЫРЫҚ ҚАБАТЛЫ МЕШИТ
Р-1299, №183812
Дәўлетназар беглербеги қарақалпақтьщ барлық бийлерин жыйнап, ойласып-кенесип, халыққа
тәлим-тәрбия бериў, буньщушын ен дәслеп мешит салдырыў кереклигин айтып өтеди. Басшылар,
қосшылар - барлығы оньщ гәпин мақуллайды. Ҳә демей усталар алып келинип, олардын шараятлары жаратылып, қырық қабат мешит қурылады.
Беглербеги бир қатар бийлер менен биргеликте Хийўаға барып, ханнан мешитте оқытатуғын
моллаларды сорайды. Хан бундай ийгиликли ислерди қоллап-қуўатлайды ҳәм ҳәр жақтан бир қатар
ийшан-моллаларды шақыртады. Олардьщ арасында Мамутжан ахун белгили орынды тутқан еди.
Онын менен бирге Қудайберген мақсым да қарақалпақтьщ балаларына қураннан, ҳәдистен сабақ
берген.
Усы билим дәргайында қарақалпақ халқына белгили Айназар тәўип те тәлим-тәрбия алған. Айназар тәўип «Түп китап» деген китапты қунт пенен оқып, ондағы иайдалы мэсләҳэтлерди әмелде
қолланып, халықтьщ денсаўлығын сақлаўда тынбай хызмет еткен.
АЙНАЗАР ТӘЎИП ҲАҚҚЫНДА
(Р-1299, №183812)
Дәўлетназар беглербегинин улы Қудайназар, оньщ баласы Байжан, оньщ перзенти Айназар.
Әне, сол Айназар халық арасында тәўипшилик етип, адамлардьщ денсаўлығын сақлаўда мийнет еткен. Ол он төрт жасында ата-анасынан айрылып, жетим қалады. Балалығы оғада қыйын кешкен.
Ат шаўып, ылақ ойнап, қус салған, ан аўлап күн кеширген. Қарақалпақстанньщ арқасы да, қубласы
да оньщ атын мақтаныш пенен тилге алады. Себеби, Айназар тәўип оғада саўатлы шыпакер еди.
Ол ертедеги «Түп китап» деген бийбаҳа китаптан барлық кеселликлерди емлеўдин усылларын,
дәри-дармақлардьщ таярланыў усылларын ҳәм олардын дәрилик қәсийетлерин жазып алып, оқып
үйренген, изленген, әмелде де сынап көрген.
Күнлерден бир күн елдин бир ақсақалы,ен абыройлы басшыларынын бири аўырып қалады. Бул
суўықхабарды еситип.ел басшысыньщтуўған-туўысқанлары.жақын-жуўықлары қәўетергетүседи.
Белгили шыпакерлср онын емин таба алмайды. Ақырында Айназар тәўипти шақырыўға мэжбүр
болады. Ол келип, сол ақсақалды ҳәр тәреплеме тексерип, кеселин анықлайды. Ақсақал қылтамақ
болған екен. Сол пайытлары бул кеселликтин емин табыў оғада қыйын еди. Бирақ Айназар тәўип
ел басшысынан қумда жүретуғын көлик сорайды да, көлик пенен қубла жақлардан бир жылан тутып, кесип, майдалап. унтақ етип бийтапқа береди. Ҳәдемей бундай шыпалы дәрини қабыл еткен ел
басшысы тәўир болып кетеди.
Ҳәмме Айназардьщ ҳақыйқый тэўип екенлигин тэн алады ҳәм оған терен миннетдаршылық
билдиреди. Ҳәттеки, ақсақалдьщ қызы да Айназар тәўиптен қылтамақтьщ емин үйренген екен.
Тәўип өмиринин ақырына шекем қарақалпақ халқынын денсаўлығын сақлаўда мийнет етти, атақабырайға, мәртебеге, ҳүрметке миясар болды.
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ПУЛЖОЙ АЛТЫН кәни
(Р-1207, № 182886)
Бир ўақытларда Пулжойда «алтын қараў» деген болған. Адамлар қыста Пулжойға кетип, нәҳән
етип шуқыр қазып, ишин қарга толтырып қайтады. Сөйтип бәҳәрде барып алтын қарайды. Баяғы
төледеги суўды суўсынға қум жуўып алтын табыўға пайдаланады.
Қанжығалылардан еки ағайин адам алтын излеп барды. Азанда иниси ағасына:
- Бүгин түсимде биреў күн шыгарға қарап жүр деп айтты, - деп, белине жип байлап күн шығарға
жүре берипти. Алдынан алтын толы қум (гүзе) шығыпты. Ағасы да оньщ изинен ақлып келе берген
екен. Инисиниқ көтере алмай атырған гүзесин, арқақа салайын деп қолайласып атырғанда, урып
өлтирип, өзи алтынды аўылына алып қай гады.
Бираз ўақыттан кейин оны алтынньщ пуўы көтерип, уйине барыўдан ҳаялына:
- Шықүйден, қыз аламан,-деп порсылдатып урып атырғаныньщ үстине қоцсы-қобалар арашаға
түседи.
Шунатай бармағына ийне суғып қанатып, өзине сорғызып уйқылатады.
Сол ўақытта Қоқыраттыц ханы Мәдирсйим пушықдеген киси екен. «Алтынды бөлисиўгетәрези
излеп жүрмиз» деген гәпти еситип, ол «Алтын хандики» деген ҳүким шыгарады. Сөйтип алтын
таиқан адамньщ үйине жасаўылын жибереди. Үй ийеси жасаўылға үш жүз тецге аўыз бастырық берип қайтарады. Жасаўыл ханға «майда-шүйде нәрсе екен» деп айтып барады.
Ол адам он бесжыл байлықкөрген, кейин елди баспашы шаўып, барлықжыйған-тергенин алып
кеткен. «Мийнетсиз дунья дүнья болмас» деген усы.
ӘПЛАТУННЫЦ ЫЛАҒЫ
\ (Р-1207,182886)
V*
«Әплатунньщ ылағы» деген сөзди еситкен болсацыз, оньщ тарийхы мынандай екен.
Бир күни Әплатунньщ ылагы отлап келгеннен кейин өнер шығарып, секецлеп ойнай береди.
Буньщ мәниси не екен деп, Әплатун ылагын ақлыйды. Қараса, ылақ таўға барып ғозалы шөп жейди екен. «Бул шөпте нәтийже бар шығар» деп тексерип көрсе, ол ҳәзирги көкнар екен. Гаррылар
көкнарды аязға, асқазанға, бастьщ Кеселлерине ем деп айтады. Бирақ барлығына ем бола
бермейтуғын шығар, мәселен, бабасыр кеселиниқ жети түри бар. Соньщ биреўине ғана тәсир етиўи
мүмкин.
ЕЛИБАЙ ЕСАБЫ
/ ў
Елибай есабы - қарақалпақхалқыныц ески жыл қайырыў. күн тергеў түри. Бул есап шарўалар арасында қолланылады. Елибай есабы бойынша жылдьщ басы Наўрыз күнинен бир ҳәпте бурын басланады. Жылдьщ дәслепки айы Әз деп аталады. Халық бул айды улығлап «Әз кирди, ҳәз кирди» дейди.
Әз - жети маманьщ бири. Оны Әз мама деп те атайды. Әзден кейингиси - Көрик айы. Шарўалар Әздиц
кириўин «алты айшылықжаздыц басы» дел биледи. Әздиқ киргенине қуўанған журт:
«Әз келсе - жаз болар,
Жаз келсе, еллер мәс болар» - дейди. Бул айдьщ кириўи Қырда бир күн бурын басланады. Қыр
халқы сол күни «Наўрыз» байрамын тойлаўды баслайды. Оны олар «Амал» деп тойлайды.
Елибай есабы бойынша Әзден кейин Көрикайы киреди. Қырда бул айды Көкекайы деп жүритеди.
Елибай есабы Әййем маманьщ қыдырып келиўи менен тамамланып. Әз маманьщ кириўи менен
қайтадан басланады.
ХАЛЫҚ ЕСАПДАНЛАРЫ
Халық арасында күнниц, ҳәптениц, айдьщ, жылдьщ есабын алып, ҳаўа ырайын болжаўшыларды «есапшы» ямаса «есапдан» деп атаған. Асан Қайгы бабаньщ өзи атайы есапдан болған. Ол ҳәр
күнниц қалтарыс-бултарысын айтып, қайғырып отырады екен. Мөқке бий де айтыўлы есапдан болып, айтқаны айтқандай келе берген. Берги заманда Бухара қарақалпақлары арасында Ердан есапwww.ziyouz.com kutubxonasi
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дан, Нуралы есапдан. Ереке есапдан. Қосан есапдан деген арқалы болжаўшылар болған. Ерте заманларда Қоишыбай айтқыш. Қозыбай майрық деген есапданлар өткен. Бухар әмириниц қасында
Абылла уәлии деген есапдан болған. «Бухар есабы» деген есаплаў Абылла ўәлийден басланған.
Қосан есапдан 1оғыс есабыныц билимданы болған. Ҳәр аймақтьщ есабы бир-биринен парық
қылады. Гоғыс есабындағы Қамбардьщ келиўин Қырдыцхалқы Қосанныцаты менен байланыстырып. «Қосан тоғыс» ямаса «Қарақалпақ тоғыо» деп атап кеткен. Тоғыс арасындағы күнлер «Өлиара»
деп аталады. Қосан өзи жүриткен есапты «күнсанақ» деген. Күнниц есабын анық алғаннан кейин. Қосанныц есабында жацылыс болмаған. Бухара шарўалары Қосанныц есаплаўы бойынша көшқоным бағдарын анықлаған.
БЕСҚОНАҚ
Баяғы заманда бир үиге бес жолаўшы келеди. Булар қалаға шыққан базаршылар екен. Ешеклеринде гецлеп артқан жүклери де бар екен. Үй ийеси мийманларды жыллы шырай менен күтип алып
ДЛ^ны^қбаТСЫ бСРеДИ‘ ҚонақлаР е-ер и н и ц тац қарацғысынан жолға шығатуғынлығын ескерте- Гәцирдиц тацы атсын. қуяш шықсын, күнниц ырайын билип болып, азанғы алқастан соц жолға
шығарсыздағы. - дейди.
Қонақтыц биреўи түнниц бир ўағында оянып. сыртқа шығады. Аспанға қараса, жарқырап
турған бир жақты жулдызға көзи түседи. «Ҳе, Шолпан жулдыз туўған екен ғой. Тацныц алды болып
қалыпты да» деп, шериклерин де турғызып, елес-қәпесте жолға раўана бола береди.
Булар Қанша жүрсе де тац ата қоймайды. Бираздан соц күн бирден суўытып. ызғырын басланады. Изинен адам-адамды көрмес дүбелей болады. Қонакдар жолдан адасып, жүк артқан ешеклери
бир жақта, өзлери бир жақта қалады. Дүбелейдиц изи сыран суўыққа айланады. Биймезгил жолға
шыққан базаршылардыц бесеўи бес жерге жасырынып. бас панасын излеп кетеди.
Оларды үиинде қондырған Қонықбай азанда турса. қонақлары жоқ. Қонықбай қатты қәўетерленеди. Күнннц ыраиы сынғаннан кейин бирнеше адам менен қонақларын излеп шығады. Бир жерлерге келсе. қонағыньщ бесеўи бес жерде бүрисип. жан тапсырған екен. Ешеклердиц де ҳәр жер ҳәр
жерде өлип атырғаныныц үстинен шығады. Адамлар «Аҳ-ўай» деп басларын шайқап, аманат денелерди алып қаитады. Соннан баслап алдамшы жулдыз «Ешекқырған». ал айтпай келетуғын тосын
сууық«Бесқонақ» болып аталып кеткен қусайды.
ҒАЙЫПБЕРГЕН ДАРЫМШЫ
Халық арасында идақий даўалаўшылық қәбнлет қонған кәрият ийелерин «дарымшылар» деп
д1 йди ДаРЫМШЫЛаРДЫК ЗЬ,ЯН‘:,әхметти кайтаратугын, кеселди квширетуғын дуўаларын ..дарым»
Ғайыпберген дарымшы да өз заманынын атайы таўиби болған, Қасте аўыр болса, оны орнынан
қозғамай, ол үиди де қысындырмаи, өзинин баспанасында отырып-ақ, сыртынан даўалаған. Жана
ауырғанларды дәрқал барып көрип, сол заматга емин айтып кеткен ҳэм оқыўын өзи оқып отырған.
үииктин үстине адам жибермеген. Шилледе отырған гезде шилтенлер квмеги менен адам емлеген. Гаиыпберген дарымшыныц емшилигинин күшли екенлиги туўралы «Отыз жыл төсек тартып
жатқан адамды орнынан турғызған, қырық жылғы аўрыўды бир жазда жазған» деген свз қалған.
I айыпберген дарымшынын туқымынан баба қәсийети ғайбана қонған Ерман дарымшы, Байназар
дарымшылар шыққан.
к
ТУРЕКЕ ҒАЎҚЫМ
Туреке ғаўқым - қдрақалпақхалқы арасынан шыққан атайы тәўиплердиц бири болған. Турекениц
әкеси Қаиыпназар жамғыршы деген киси. Арғы бабасы Гүлмурат көреген. Бул туқым тәўипшилик
дарыған, көп дарымшылар шыққан әўлад. Туреке де сол жолды даўам еггирген.
Туреке ғаўқым бир наўқасты даўалап болып, қайтып киятырған екен. Төбеликтен түсе бергенинде, ойда көк терип жүрген бир жас өспирим баланы көреди. Бала жумысын қоя сала «Ассалаўма
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әлейкүм, ата!» деп емиилдеп келип, сәлем береди. Тәўип «Ўа әлейкүм әссалам, балам!» деп оньщ
қолын қысып турған қалда жүзине сер салса, бетинин бир жағында қараўытып турған жараға көзи
түседи.
Туреке ғаўқым оныц бетине үқилиўи менен, «Балам сенин мына жарана ем болатуғын гүлди
жақа ғана көрип келдим. Менин келген жолым менен барып бир қырдан асып түссен, сол гүл өсип
тур. Соны алып үйине апар да, қайнақ суўға салып алып, жараньщ үстине баса бер. Жара өз-өзинен
жоқ болып кетеди» дейди. Тәўип соны айтады да, жолына түсип жүре береди.
«Бул киси ким болды екен?» деп ойланып қалған бала иш-ишинен «Нем кетти, барсам, барып
көрейин» деп жән-жағын барлаў менен силтеў берилген жерге жетеди. Айтылған мәнзилге келип
турып айланып қараса, қырдын беткейинде бирден көзге түскендей сольщқыраған бир гүл өсип
тур екен. Бала гүлди тамыры менен үзип, көйлегинин етегине буўып алады да аўылына қайтады.
Үйине жақын қалғанында, бағанағы жолда ушырасқан бийтаныс кисинин дс усы аўылда тоқтап,
қонсысыньщ үйине түскенин көрип қалады. Бала да туўырлап сол үйге барады. Сәлем бере кирип,
етегиндеги гүлди Туреке ғаўқымға көрсетеди. Тәўип гүлди көрип, «Бәлли, балам! Менин айтқаным
да дәл усы гүл еди. Тап үстинен түсипсен. Енди усыны ыссы суўға сал да, жарана баса бер» дейди.
Бала ғайыптан тайып келген бул кисинин айтқан еми бойынша гүлди бирнеше мәрте қайнған
суўға салып алып бетине басқан екен, жарасы биртин-биртин кетип, бирер күннен кейин оньщ орны да қалмапты.
ТӘНКЕ ШАЛ
Тәнкенин арғы аталары қытайдьщ ишинде атқа шыққан Қанжарлы Теней, Меней. Тенейден
Қудайберген айырсақал. Қудайберген айырсақалды Қудайке деп те атаған. Қудайбергеннен
Тәнирберген, Жанаберген деген еки бала туўылады. Әкеси Тәнирбергенди Тәнке, Жацабергенди
Жанай деп атайды екен. Тәцирберген қуўақы, Жанаберген анқаў екен. Тәнке қуўақы болғаны ушын
оны «Тәнке шал» деп атап кеткен. Бурынғы ўақытта халықты аралап, журтты күлдиртип жүретуғын
дәли жигитлерди де «шал» деп айтқан.
Бир жылы қарақалпақты түркмен шаўып, бул еки бала да қуллыққа түсип кетеди. Түркменлер
жас балаларды қазақларға сататуғын болган. Қазақлар мал бақтырыў ушын түркменлерден
көплеп қолбала сатып алып турған. Тәнирбергенди де қазақтьщ бир байы сатып алады. Оньщ атын
сорағанда өзин Тәнке деп таныстырады. Жасы жигирма үшке шыққанша, Қырда мал баққан Тәнке
өмири қара қойдьщ сонында өтип кетерин билип, өткен-кеткеннен жолдын бағытын сорап алып,
өз елине жетип келеди. Келгеннен кейин бирнеше жыл Қылышлы Өрис бийдин атқосшысы болады
ҳәм бийминнет хызметин ислеп жүре береди.
Өрис бий үсти-үстине тоқал ала береди екен. Бирде тағы бир жас қызды әкелгенде, Тәчирберген босағаныц аўзында жатып алыпты. Сықырлаўықтьщ алдында жатырған «бу ким екен?» деп
танырқаған Өрис бий «Кимсен?» дегенде, «Тэнири жазған Тәнкемен» деп жуўап берипти. Сонда бий
«Сонша жыл хызметимде жүрген мына байғусты ойламаппан ғой. Қой буным бол мас, усы экелген нашарды атқосшыма қосайын. Сүйегимиз бир еди. Әрўақ ыразы болсын» деп өз қальщлығын Тәнкеге
берипти. Тәнке Өрис бий узатып алған Тоқбийкеге үйленип, соннан Анна, Қуйын, Әйтеке, Шериўши
деген төрт ул дөрейди. Олар бөлек аўыл болғаннан кейин биреўлер «Тәнке қуўдьщ аўылы», «Тәқке
шалдын аўылы» десе, тағы биреўлер «Тоқбийкенин аўылы», «Тоқтьщ аўылы» деп тилге алады екен.
Тоқбийке сулыў да өзинин молбийкелиги менен аты шыққан қайыр-сақаўатлы ана болыпты.
ҚАРАДӘЛИ
Қара дәли өз заманында дуўтардьщ қулағына бүлбил қондырған атақлы сазенде болыпты. Қара
сөзге жан берген Қарадәли дуўтарды да сөйлетип, оны қол менен де, аяқ пенен де бирдей шертеди
екен. Ҳэтте, арқасына қойып та саз шерткенде журтты тәсийин қалдырған. Қарадэлинин өнерине
қайыл қалған халық оньщ заўықлы ойынларына тоймай, бирнеше күн бойына тамаша бергизген.
Ол қай аўылға барса, алдынғы қонып кеткен аўылыньщ адамлары да кейинги барған жерине ерип
барады екен. Бул Қарадәлиге үлкен қоллаў болып, оны және де жигерлендирген. Қарадэли жоқжерден күлдирги ҳәрекетлерди ойлап таўып, тамашаньщ түр-түрин көрсеткен өнерпаз болған.
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САРЫ ПОСТЫ Н ҲӘСЕН СЫПАЙЫ
Баяғыда сарыиостынларда Ҳәсен сыпайы деген өтипти. Өзи нағыз сәтец, оньщ үстине тек
ғана «сиз» деп сөйлейтуғын сыпайыныц сыпайысы екен. Ҳәтте, ешегине де сондай сыйласықлы
қатнасықтаболып,әстенғана«ықьщыз!»деиайтатуғынғаусайды.Сарыпостынлардыцсыпайылығы
усы бабасынан жуғыпты.
ӘННЕТИЙШАН
Әннет ийшан кәраматы күшли әўлийе адам болған. Халық жаўгершиликке ушыраи, мал-ҳалдан
айырылғанда кембағалларға, жетим-жесирлерге жәрдем берген. Әннет ийшан шақырған ўақытта
кеқ жәзийрада жүрген кийиклер келе-келе болып келиўи менен гүўенниц алдында ийирилип туРа қалады екен. Сонда ийшан аўыл-елдиқ келинлерин жыйнап, «Ал енди балаларым, саўып ала
бериқлер» дейтуғын болған. Келин-кепшиклер, бала-шағалар жабылып саўып алғаннан кейин, кийиклер қайтадан келе-келе болып кете берген. Халық Әннет ийшан туқымларын «Кийиксаўған Жабы» деп атайды.
САБЫЛТ ХОЖА
(Р-589, №3180082)
Сабылт хожалардьщ арғы бабасы Үргениште жасаған, устазлық еткен ҳәм уста болған. Сол ушын
«Уста ата» дейди екен. Дин илимин ийелеў ушын Қорасанға барып оқып қайтыпты. Ел-журтына
қуўысып, бираз шәкирт таярлағаннан кейин Түркистанға барыпты. Барғаида, шәкиртлерин де ала
барған екен. Отырымлы журт булардьщ пәкизелигин, әдеп-икрамлығын көрип, «сап улт екен»,
«азада журт екен» деп сүйсинип, балаларын шәкиртликке бере баслаиты. Устаздьщ «Усга ата» деген аты умытылып, «Сабулт» атаныпты. Устазға қол берип,«Сабылт хожа» атапты. Сабылт атаньщ
кәраматын көрген халық уллы устазды «Сап бултлы хожа» деген ат пенен де атайды екен. Уллы
устаздьщ төбесинде аппақ булты жүреди екен, бир ўақлары өзи де сол булт үстинде турады екен.
Сол ушын «Бултқа минген хожа» деген ацыз қалыпты.
МАНГЫТ ЖУРТЛАҒЫ
Мақғыттыц түп бабасы - Мәзин бий. Мәзин бий әрўақлы адам болған. Ол перилерди байлап, жинлерди жумсаған екен. Мәзин бийдиқ отыз улы болып. олар отыз аўылды қураған. Усы отыз улдьщ
мәканы «Мацғытқыслаў» деп аталған. Мақгытгын жери Уллы теқиздиц қолтығына дейин жеткен.
Түслик жағы Балқан болган. «Қарақалпактьщ бел жайлаўы - Балқан. қара суўға қатып ишерлер
талқан» деген Балқантаў Манғытқыслаў менен иргелес болады. Мақғыт кеткеннен кейин ол жерге түркмен келген.
Едиге заманында мачғытлар Мачғытқыслаўды тагы да алған. Мачғыттан кейин ол жерде
қочыратлар отырған. Қочыраттан кейин тағы да түркмен мәкан басқан. Халық ол жерди көпке
шекем «Мачғыт журтлағы», «Мачғыт отыраўы», «Мачғыт қыслаўы» деп атаған. Сочынан ол жер
«Мачғыслаў» болып аталып кеткен.
/ /
/ /
ЕШИ БИЙ
Еши бийдич шын аты - Ешназар. Ол қарақалпақтағы сочғы бийлердич бири. Бурынгы ўақытта
бийди сайламайды екен. Оны кәтқудалардьщ өзи сынға салып көреди екен ҳәм халық мақулласа
болды, «бий» деген атты береди екен.
Буқыш бий баслаған бирнеше бийлер бийликке қайым азаматлар менен ушырасып, аннан-мыннан гәп қозғап гүрричлеседи. Аўыл аралап жүрип, бир тилге илинип қалған жигитти өзлери отырған
жерге шақыртады. Бийлер оньщ менен бираз сөйлеседи. Бир пайыт Буқыш бий:
- Иним, бий болыўға қалайсач? - деп саўал қояды.
Сонда ол:
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- «Көп айтса, күнтиймесиқди бер» деген ғой. Неси бар, бий болсам, өзим де соны ойлап жүрген
едим, - дейди.
Бийлер бул жигиттиц сөзиниц бийдарық, өзиниқ әсиреқызыл сыпайы екенин билип, атланып
жүре берипти.
Олар соннан шығып. бирнеше жәмия жағалтайлардьщ отырған жерине барады. Бул аўылдағы
Ешназар исмли азамат көптен бийлсрдиц нәзерин тартып жүрген екен. Бийлер келип түскен үйге,
сол жигиттиц өзи де сәлемге келеди. Олар әцгиме арасында бул жигиттен де сыр тартып көргенде,
сөзлерине дәм киргендей болады. Ец соцғы саўалды Буқыш бий береди:
- Иним, сени бий болыўға ылайық көрип отырмыз. Бизиц бул ойымызға қалай қарайсац? - дейди.
Сонда жигит:
- «Көп айтса, көк дөнениқди сой» деген емес пе?! Сизлер исеним билдирсециз, көпшилик
мақуллап турса, биз не деймиз?!, - деп жуўап береди ҳәм өз үйине мирәт етеди.
Бийлер бул боласынлы жигитке иәтиясын берип, оны «бий» деп жәриялаған екен. Бийлерден
пәтия алған Ешназар бирқанша жыл әдил бийлик жүргизип. «Еши бий» атанып, ел-халықтьщ жанашыр ағасы сыпатында ҳүрмет-иззетке сазаўар болады.
АЛЛАЯР НАРЛАН
Аллаяр Нарлан - қарақалпақ халқыньщ Ақпатшаға қарсы урысқан атышуўлы ерлериниц бири.
Орысият әскерлери Түркистанды жаўлап аларда, Аллаяр азғана қол менен қайтпастан гүреске түскен.
Халықаўзында «Аллаяр Нарлан», «Аллаяр бек» деп аталған бул батырдыц ҳаслы қарақалпақпардьщ
мүйтен елинен болған. Ол Тели Нар батырдьщ туқымы. Аллаяр көп ўақытқа шекем Ақпатша
әскерлерин Қышкөпирден өткизбей турған. Ақыры қарсы жақтьщ зецбиреклери басым келип, Аллаяр өз нөкерлери менен шегиниўге мәжбүр болған. Бирақ, қарсыласына берилмей, қашып жүрип урыс
сала берген. Жиззақтубинде де бирнеше мәрте соққы берии, Орысият қолын албыратқан. Батырга ерген нөкерлер урысқа киргенде, оньщ өзин уранга қосқан. «Аллаяр Нарлан!», «Аллаяр Нарлан!» деген
уран еситилгенде, аққулақлардьщ зәрреси ушқан. Аллаярға ерген әскерлердиқ бирде-биреўи қолга
түспестен, биреўлери Аўғанстан кеткен, базылары Иранға өтип кеткен.
ТӨСКЕ ЖҮРГЕНДЕЙ
Бурынлары күйеў отырған үйге табақ жасалып, төс салынып келетуғын болған. Буны «төстабақ»
дейди. Төс салыўлы табақты бир ҳаял есикте услаи турады, ал күйеў сол табақты жүрип келип
алатуғын болған. Күйеў жалацаяқ жүреди. Қыз жецгеси қолына әтөшкирди алып турады. Егерде
жүргенде еки аяғыньщ бармағы биреў-биреўинен өтсе, күйеўдиц аяғына урады. «Қайтадан жүр»
деп, күйеўди өз орнына апарып отырғызады. Жигитеплеп бир аяғын бир аяғынан асырмай табаққа
жетип, төстабақты алыўғаҳәрекет еткен. Егер күйеўжалатайшылықетип.табақалып келиптурған
қыз женгесиниц көзин алып жүрип кетсе, онда «жөн-жосақты билмейтуғын күйеў» деп, оған
өкпелеген. Халықтилинде усыган байланыслы «төске жүргендей» ямаса «күйеўдиц жүргениндей»
деген сөз қалған.
СЫҚМАРДЫ АЛДАЎ
(Р-22а, №82401)
Бурынғы ўақытта қайсыбир аўылда Нурымбет деген оғыры сықмар адам болыпты. Ол тамақжеп
отырғанда үстине адам келсе, өзи тойған кисиге уқсаи табақтан шетлеп, сол адам кеткен соц тағы
сол табақты жасырып жейди екен. Нурымбеттиц бул қылығын ҳәмме еситип, ҳәттеки көбиси оннан
пәнт жейди.
Бир күни Нурымбеттиц шығыры сынып қалады. Сол шығырды оцлатыў ушын өзи менен атлас
жорасы Нурымбет тасырақты шақырады. Ол күни менен шығырды дүзетеди. Кеш болғанда устаға
арнап палаў асылады. Нурымбет тасырақ қалай болмасын жорасын алдаўды ойлапты.
Олар дәстүрханға келип отырғанда алдынларына налаў әкелип қойылады. «Алыц-алыц»
басланғаннан кейин Нурымбет қәдимги әдетине бола:
- Мен болдым, жора, көп жедим, - деп сақалын сыйпап отырып алады.
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сый«!!р^ГжеНпИ^ а д ь Г НЫНа ҚараЙТуҒЫН уСТЗ жок* нУРы*бет тасырақтабақтағы падаўды сыпырыиАздан кейин Нурымбеттасырақжорасы менен хошласып сыртқа шығады да. «Ннди бул не қылар
екен.Тағы бурынғы әдетин баслап, қайтадан палаўжер меекен.я болмаса солай аштан аш жатар ма
екен.!» деп қарүйдиқ сыртында тыцтықлап турып адады.
Бир ўақытта иштен:
- Ҳаял, \а ҳаял, бир нәрсеқ бар ма? Мен қойсам, қояр деп бурын қойып едим. Жақағы зацғар сыпырып-сыиырып жеп кетти ғой, тойыққырамай қалдым, - деген даўыс еситиледи
Ҳаялы:
- Азғана бар еди, - деп оған тамақ салып береди.
Нурымбет сықмар жаца табақты аддына ада бергенде:
- Ассадаўма әлейкүм.мен детоймай қаддым.-деп Нурымбеттасырақ кирип келипти.
Нурымбет бурыштаи қызарып, бир сөз айтыўға да тили гүрмелип қадады. Сөйтип Нурымбет
тасырақ табақтағы падаўды тағы да теқ жепти.
ТӘСПИ ТАРТЫЎ
Өзин «мусылманман» деп есаплайтуғын адам бес ўақыт намаз оқып, ораза тутады, қудайға
қулшылық қылады, шәрияттьщ барлық қағыйдадарын орынлайды. Намазға жыгылган адам бес
уақьгг намаздан кеиин қолы тийсе, тәспи санап, тилек тилеўден басқа нәрселер ойында болмаган.
-ебеби, бос уақытларында тәспи санамаса. кеўили басқа нәрселерди қәлеп, ҳәрқыйлы дүньяньщ
ғадмағадын оилап гүнаға батып қадады деп түсинген.
Тәспи деген бир жипке дизилген жүз моншақ тас. Соны отыз үш тастан бөлип, араларына белги
қоиылады. Мысады: отыз үшинши тас я үлкен бир моншақямаса басқа моншақлардан өзгешерек ақ
болмаса көк моншақ болады. Ал усындай тоқсан тогыз монша^сган кейин жүзинши өз аддына бел| или бир ири моншақ болады. Ол көп жағдайларда ағаштан болады. Тәспи санаўшы диний айтымларды тәкирарлап, тасларды бирме-бир санап өткереди.
ТЕЛИБАЙ
(Р-589, №180082)
Бурынгы ўақыгта көптамғалы кенегеслерде Телибай деген вткен. Лақабы Телибай тенти. Сол
дәруаз оиынын ойнап. ағашаяқ кийип, ат үстинде секирип, хадыққа өнер көрсетеди екен. Жигиттин
еқ сынаулы оиыны «серик-серик». Оны атта жүрип ойнайды. Онь. ойнаўшыларды серкеш дейди. Телибаи да сондаи серкештиц бири болған. Халықтьщ аўзында Телибай туўралы:
- Телибай тулпар минеди,
Телибай жорга сүреди,
Серик ойнап, секирип,
Серкеш болып келеди, - деген сөз қадған.
КӘРЎАНБАСЫ ҲӘМ АТҚЫШ
(Р-22а, №82401)
Бурынғы «ткен заманда бир кәрўанбасы кәрўан тартып киятыр екен. Ол жол бойы алдынан
шыққан ауылға тоқтап, месин суўға толтырып алайын деп бир үйге киреди. Кирип барса, үйде бир
ҳаял қозақ тоқып отыр екен.
ғ
*
н
Корўанбасыньщ көзи бирден хаялдын биресе былай. биресе былай атып отырган макисине
түседи. Ҳаиран болған кәрўанбасы ҳаялдан оньщ не екенин сорапты. Сонда жанағы ҳаял- Бул «атқыш» деген, - депти.
Көринген нәрсеге қызығып. оннан пайда табыўды үйренип қалған кәрўанбасы «Бул бир маған
керек нәрсеге уқсаиды ғой» деп ойлапты да жанағы ҳаялға:
- Усынықды маған сат, - депти.
Ҳаял да оньщ бул исин қызық көрип, оған мәкини биртадай пулға сатыпты. Кәрўанбасы ҳаялга
аитқан пулын санап берип, және жолға рәўана болыпты.
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Үйине келгеннен кейин кәрўанбасы мәкини ҳаялына көрсетип мақтанбақшы болып оны
шақырып:
- Шабазым, мынаны қара! Бул «атқыш» деген қурал, - дейди.
Мәкини көрген кәрўанбасыныц ҳаялы:
- Бай-бай, шабазым-ай, буны қаяқтан алдыц? - депти.
- Жолда бир ҳаялдан елли тиллаға сатып алдым, - дейди.
- Онда ол ҳаял сени баплаган екен. Және бир жолыц түссе, елли тилланы қайтарып аларсац, - деп
күйеўине мәкиниц не екенин айтыпты.
Сонда кәрўанбасы басын бир шайқап:
- Ўаҳ! Мен атқышты алған ўақтымда, ҳаял ярым белине шекем жерге кирип отыр еди. Бул ўаққа
ол жерге сицип те кеткен шығар, - деген екен.
ГҮМГҮМ ТИСИН САНАГАН
Ойын балалары «Егер тисицди гумгүм санаса, тислериц түсип қалады» дейди. Соныц ушын балалар ылақ бағып, сүтилмек тсрип жүргенде ямаса топ ойнаўға шыққанда гүмгүмди көре ғойса
аўызларын томпайтып, «гүмм-гүм, 1 7 ММ» деп тислерин жасырып, гүмгүмди кесеклеўге кириседи.
Балалар гүмгүмге тислерин көрсетпеўге тырысады. Гумгүм тисти көрсе тислери түсип қалады-мыш.
Усы гәп үлкенлердиц арасында басқаша айтылып жүреди. Мысалы, кимниц тиси түсип опырылып
қалған болса, оны «опырық» деи кемситпестен, сыпайы қылып «тисин гүмгүм санаған» дейди.
БАЙЫЎЛЫ АТЛАГАН
Қарақалпақлар байыўлыны кийели қус деп есаплаған, Егер байыўлы қарүйдиц шацарағына
қонып шықылықпаса, ол үйде сөзсиз апатшылық болады деп жорыған. Егер, байыўлы аўыл арасынДа шықылықласа «жас балаларда наўқасланыўшылық көп болады, кеселлик көбейеди» деп адамлар қорыққан.
Байыўлы тийкарынан гөне тамларда, ески қыслаўларда болады. Соныц ушын «үстицнен
байыўлы атлайды» деп балаларды гөне тамға жибсрмейди. Ал малларда бслинен майырылып тура
алмай қалатуғын кеселлик бар. Ол жазылмайды. Егер, жылқы, қарамал болса, тек сойып алыў керек.
Ешек болса сол жатқан жеринде өледи. Бул кеселди халық «Үстинен байыўлы атлаған» деп айтады.
Кийели қус тепкеннен кейин «мал белинен майырылған» деп түсинеди. Усыннан тилде «байыўлы
атлаған» деген уғым қалған. Белаўрыў адамларды ҳәзил иретинде «Үстинен байыўлы атлаған» деп
айтады.
_________________

ҚУЛАҚ АТА
___________________
(Р-589, №180082)

Қулақата - қүдирети күшли әўлийе болған. Басына гыррыгы үлкен қалпақ кийип жүреди екен.
Соған бола бул кисини «Қулақ ата» деп атапты. Тэжик тилинде «қалпақ» дегенди «қулақ» дейди. Қулақ атаныц ҳаслы-нәсили мацғыт болған. Мацғыттыц бүркитли урыўынан болады. Анасы
Қарабуўра бабаныц әўладынан екен. Ата әрўағы да, ана әрўағы да күшли болып, Қулақ ата да сондай кәраматқа ийе болыпты.
Қулақ атаныц аргы бабасы Әжи мерген. Соц Әжи батыр атанған. Берги бабалары дин жолын
тутқан улама болған. Қулақ ата жаяў жүргенде аяғы жерге тиймей, ушып жүретуғын көринеди.
Соны билдирмеў ушын узын шапан кийип, соныц пеши жер сызып жүреди екен. Журт Қулақ ата
жүргенде аяғыныц басқанын, изин көрмегеннен кейин барып, атаныц кәраматыка исенген.
Қулақ ата өз дәўиринде аш-арықты тойындырган, жетим-жесирге пана болған адам болған.
Атаныц қәбирине түнеген адамныц жолы болып, иси оцына басады.
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БЕС МҮЙТЕН
(Р-1297, №18377)
Мүйит бий адам түўе, перилерге де ҳүкими жүрген кәрамат ийеси екен. Бий бабаньщ перилери ец бийик таўлардық басын мәкан тутып, бир-биринен хабар алып туратуғын болыиты. Бир шети - Алалай таўында болса, бир шети - Булалай таўында, бири - Дагыстан таўларын, тағы биразы Көгистан таўларын жайлапты. Ол заманда оқыўы күшли дарымшылар менен күннен күш алған
шамшылар перилерди жер бетинде жүргизбейди екен. Сөйтип олар таўлардан мәкан таўыпты.
Мүйит бий дүньядан өткеннен кейин перилерди тутып отыратуғын ийе болмай, олар өз еркине
кетипти. Бийден бес бала қалады. Олар бес тайпа болып, «Мүйтен» деп аталады. Айлар менен Байлар туқымы - теқиздин арқа жағын жайлайды. Алпылар туқымы - күнбатар жақты тутады. Абызлар менен Баршалар - түсликте қалады. Мүйит бийден тараған бул тайпалар «Бес Мүйтен» деген
атақ алады. Топан суў басқан ўақытта халық аўып, Созақ бабаньщ туқымы тум-тусқа дағысып кетеди. Сонда мүйтенлер де өзлерине оц түскен жерлерге жайласып, мәканласып қалған. Қайтып келгенлери елге қосылған. «Мүйтенниц периден де қолы бар» деген сөз олардын түп бабасы Мүйит
бийдинатынан шыққан.
БАЙДЬЩ ИЗЗЕТИ
(Р-22а, №8240)
Бурында ҳәўли-ҳәремли, бирақ ҳийлекер бир бай адам болыпты. Бир күнлери жақағы байдьщ
үйине үш-төрт адам жумыс сорап келипти. Бай оларға:
- Егер, сизлер менин ушын жақсы хызмет ислесенизлер, үстинизге таза кийим беремен ҳәм
тамағынызды тойдырып қояман. Ҳақ кеўилден хызмет ислегени ушын Дошымбет деген дийқаныма
бағымныц ҳәм ғәзийнеханамныц гилтин бердим. Сизлерди де сондай етип ҳүрметлеймен, - депти.
Дийқанлар байдьщ сөзине қуўанысып, сол Дошымбетке барады.
Сонда Дошымбет олардьщ гәпин еситип:
- Несин айтасыз! Бай маған «жүдә иззет етип», жазда жатыўға сабанханасынын, қыста бағыньщ
гилтин берип қойыпты, - депти.
Буны еситкен жалшылар «байдьщ иззети» не екенине көзи жетипти.
ҚАНҒАЙЛЫ ХОЖАЛАРЫ
(Р-589,-№180082)
Хожаньщ барлығын бурын «Қанғайлы хожалары» деп атаған. Қарақалпақтын Түркистандағы
бөлеги аўғанда, хожалар бөлек-бөлек болып көшкен. Коп хожалар Самарқан сайдалына барып жайласқан. Бираз хожалар Сырдьщ бойындағы Арыс, Хожатоғай, Бесторанғыл деген жерлерди мәкан тутып қалған. Қорасан туқымы Өгизкент қаласыньщ дөгерегинде болған. Арыслан бап, Ҳәзирети Султан, Әўлийе ата, Баба ата, Қылыш ата, Суўнақ аталардьщ басында отырған
аз үйли хожалар менен суўнақлар көшпеген. Әўлийе ата әтирапыньщ шыйықлары «қарахан хожа» атағын алған. Қарахандағы хожалар мәканынан қозғалмаған. Ябыхожа туқымынан уланхожа,
қосымхожалар тарқаған. Олар да Түркистанда қалған. Бул туқымға қултай менен гедей топары да
қосылады. Түрикпенхожа туқымы да соларға жақын. Ябыхожалардьщ бир бөлеги «қоқырүйли хожалар» деп аталған.
Түркистанда Қорасан бабаньщ басын шамшы урыўы ийелеп қалады. Буларды халық «шамшы хожа» деп атап келген. Байполат шайық пенен Қудайқулдын тусында бул жерге Қорасан баба әўладлары қайтып оралған. Бақсейис бабаньщ да бираз туқымы Түркистанда қалып, Қырдағы
урыўларға пир болған.
Айрықалпақ Ақтарма бийдин зүриятлары пайғамбар әўладларына қол берип, олардан тараған
аталар да «хожа», «шайық», «әзиз», «төре» атақларын алған.
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АЛУ1АЙ БИЙ ҲӘМ МОЛЛА АЛЫМ
(Р-Б89, N«180082)
Аллай бий - ханға да, халыққа да сыйлы адам болыпты. Оньщ заманында ҳешким қазы-қәленге
даўға бармаған. Аллай бийдиқ шын аты Алланазар екен. Арғы бабалары Маман бий менен аталас
болған. Булардьщ бабалары туўды-питти Бухар менен Сыр аралығын мәкан тутқан. Бабалары журт
қорғап, ханнан, әмирден сый алып турған. Сол ушын булардьщ сөзи оларға да өтимли болған. Аллай
бийдиц араласқан даўы шешилмей қалмаған. Мәканы Таллықдеген жер. Ол Нуратаға онша қашық
емсс.
Аллай бийдиц баласы Молла Алым да оқымыслы адам болған. Көкелдес медиресесин питкерген. Молла Алым илимли болыўы менен бирге, адамлар оған да жүгиниўге келип турған. Ҳәрқандай
даўды әдил шешкен екен. Бирақ жасы қырыққа да жетпестен ерте қайтыс болыпты. Халық тилек
тилегенде «Аллай бийдиц бийлигин берсин, Алым бийдиц билигин берсин» деп нийет етеди. Себеби, Молла Алым да өз ортасына «бий» болып танылған. «Жақсыдан ат қалар» деген нақыл усындай
инсанларға айтылған екен.
НУУ ҚУС ОРДАСЫ
(Р-589, №180082)
Ҳәзирги Нөкистиц орны ертеде суўалма болыпты. Шораныц қаласы менен Дицтөбеге шекемги аралықта адамлар кемели қатнапты. Суў қайтқаннан кейин бул жерди қалыц қамысзарлық басып, қамыс арасына түрли-түрли қуслар келип уя салыпты. Сырттан қарағанға нағыз «қус базары»
болып көринеди екен. Сөйтип бул жер нуў қустыц ордасына айланыпты. Олай-былай қатнағанлар
ҳаплаған қусты көргеннен кейин ортадағы қурғақпықты «нуў қустыцжурты», «нуў қустыцордасы»
деп атапты. «Нуўқус» деген ат соннан қалыпты. Суў басқан жыллары Дицтөбе де ортадағы атаўға айланып, қустыц барлығы сол тобени ийелегеннен соц ол жер «Қусхана» аталыпты. Бурынғы суўалма
орнындағы «Нуўқус» деген ат айтылмай, бул жер Нөкис аўылыныц аты менен аталып кетипти.
НУРҚУС

(Р-589, №180082)
Нөкистиц бир аты Нурқус болыпты. Нурқус - отқа жанбайтуғын. суўға батпайтуғын қус екен. Сол
қусусы Нурқусдегенжердеуя қурып.жалғыз жасапты. Дәрья қаттытасығанбирзаманда нурқустыц
уясы да бузылып, ол бул жерден ғайып болады. Бирақ, жердиц «Нурқус» деген аты қалып кетипти.
Нурқус мәканына Шора батыр көшип келгеннен кейин бул жерде Нөкис деген аўыл да пайда болыпты.
у\
СУЛТАН ЎӘЙИС БАБА
Султан Ўәйис баба 625-жылы Йсмен мәмлекетиниц Гарани деген аўылында дүньяға келеди. Жети жасына келгенде ол адамлардыц қәлбиндеги ойларын, алдағы болажақўақыяларды болжап биле
алатуғын қәсийстке ийеболады. Оныцбул көзи ашықлығын, кәраматын көрген аўылласлары сескенип.Султан Ўәйисти қуўдалайды. Нәтийжедеол анасы менен аўылдан шығып кетип.Әмиўдәрьяныц
төменги бойындағы Қаратаў жанбаўырына келип мәкан басады. Бул жерге олардыц паналаўына
шопанларжәрдемлеседи. Султан Ўәйис Юзбай деген байдыцтүйелери менен қойларына шопанлық
етеди. Басқа шопанлардыц баққан малларына қарағанда оныц маллары тез өсип, егизден балалайды. Ол халықарасында өзиниц үш қәсийети менен мапим болады.
«Макоми той» - қәлеген жайда болады, қәлеген жайға барады. «Кашшофул кулуб» - ҳәр бир
адамныц қәлбинде қандай нийети болса биледи.«Кашифул кубру»- қәбирдеги марҳумныцаўҳалын
жанынан өткендеайта алады.Усы караматлы қәсийетлерин көрген халықонытәналады. Мухаммед
пайғамбар кеселликтен ҳижрийдиц 12 (632) жылы дүньядан өтеди, өлмесинен алдын пайғамбар
ҳэзирети Әлий, ҳәзирети Омарларды алдына шақырып, өзи әлемнен өткеннен кейин оныц бир
қырқасын, шапанын, сәллесин ҳәм хурманы досты Султан Ўәйис Корайнинге жеткерии бериўлерин
ўәсият қылады. Пайғанбарымыз Саллалаҳу алайҳи Вассаламныц ўәсият қылып, үмметлеримниц
гүнасын Аллаталадан тилесин деп берип жиберген бул саўғалары ўақтында ийесине табыс етиледи. Ҳижрийдиц 34 (656) жылы ҳәзирети Әлий Фарс мәмлекетлерине ислам тәлийматын орнатыў
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мақсетинде жүрис жасайды. Оған путкил мусылман мәмлекетлериниц патшалары қатарында
қатнасқан Султан Уәиис ҳижрийдиқ 37 (659) жылы шаввал айыньщ 17-сәнесинде шейит болады
ётаизген
" аЙГам6ар жолы" тУтқан' Аллатааланьщ ышқында «дуў-ҳақ, айтып вмирин
өткизген әулниелер әулиеси көз жумғанын көрген урысқа қатнасқан мәмлекетлерднц патшалары
ОНЫН жасадларын өз еллерине алып кетиў ушын тартысады. Сонда Ҳәзирети Әлий бул маселеннн
шешимин тапқанша оларды тоқтатып, бир күн мэўлеталады да. нийет қылып жатады. Оныц түсине
паиғамбарымыз Мухаммед енип, Султан Уәйис Корайнинниц мэкань, Хорезм екенлигнн айтады.
менен Г и л т Г у э У-ИКЫДаН ТУРЫП' ПаТШаЛарға та6ыт жасаЎДы буйырады. Пайғамбардық кэраматы
менен Султан Уэиис жасады жети патшанын соқтырған табытында да көринеди. Бирақ қақыйқый
“ Ж

Г т а “

ер Т е™

СаЛЫНЫП' Х° РеЗМГе ЖНбеРИЛеДИ ХӘМ вЗИ " " 4 ° Мир" отас"

ЎӘЙИС ба* ? қәбиРине 9 9 8 - ж ы л ы Султан Мухаммед Хорезмшах тәрепинен биринши рет
мақбара салынады. Шыцғысхан шабыўылы ўақтында зақымланған бинә 1805-1806жыллары Хийўа
ханы Елтезер хан тәрепинен қайта тикленеди.
У
Оренбүчгга тэлнм алып, елине қайтып баратырған шахзада Аллақул Султан Ўәйис таўында
Г й Г а ' х ан6 г РУҲЛаРЫН-а ТИЛаўаТ-КЫЛадЫ- Т*с кврели' ^ “ "Д* баба оған елине барғаннан кейин Хииүаға хан боласан деиди. Ҳақыиқатында да, Хийўаға қайтып келгеннен кейин коп узамай Мухаммед Рахим дүньядан отеди, Аллақулды Хийўаға хан (1825-1842) етип көтереди. Түси очынан
келген хан Султан Уаиис баба хүрметине мақбара қурдырады. Мақбараны тиклеген уста усы жерабы пж кГГ аРНаП МаКбЗРа ҚУРаДЬ'' БИраК' ° Л ЛүНЬЯДа" квз жУмған ўақытта Әмиўдэрьяда муздын
абыржы болыуы ақыбетинде, оньщ денеси дэрьяньщ сол тэрепинде ҳәзирги Хорезм ўэлаятыньщ
Шават қаласындағы қәбиристанға жерленсди.

ҚАЗЫП АҚҚАН ҚАЗҒАҚ ДӘРЬЯ
(Р-589, №180082)
Б кР Замаиларда ӘмиЎД0 Р*'Яны «Жайықдэрья, деғен. Дәрья жайылып, жай ағады екен. Усы
аиықдэрья боиынан көшкен еллер барған жериндеги тағы бир дәрьяға «Жайық» деп ат берген
Арадан он еки-он үш ата өткенде бираз халық өзинин бурынғы мәканына қайтып келеди. Келгенде
тғып т Т РЬЯНЫ" ТеЧИЗГе КУ" Р жеРдеги ағысы "этли екен. Дэрья жан-жағын жемирип, қатты қазып
п Г б я Г Г " КОрИИеДИ' Соитип уллы Д^Рьяньщ бир саласы «Қазғавдэрья» деп аталып кетипти. БаР и
; КаЭаКДарЬЯ“ деп атап кеткен- Мине
Қазақдэрья деген. Ол қуярлық жер болғаны
ушын оныц «Қазғақаяғы» деген аты да бар.
ҚОРЖЫНЯЫ ЖОРАБАЙ
(Р-589, №180082)
Бурынғылар «Қарақалпақтьщ базары да - Нурата. қара мазары да - Нурата» деп айтып кеткен
Г
Г
ЫНДа УРаТЗ бЭЗаРЫ узақжь,л Ж °Р ^ а й мьщбасыньщ қолында болады. Ол қыпшақтьщ
шунақ урыуыньщ қоржынлы деген тийресинен п.ыққан. Сол ушын оны «Қоржынлы Жорабай»
деп те атаған. Атағына саи өзи де қоржынсыз болмаған. Сыртгьщ айтатуғын лақап аты - Жора° НЫЧ 3амаНЬЖДЗ Нурата базаРы Рь.ждуўаннан да зор болған. Жорабай мьщбасыньщ
НД . КараКаЛПаКТЫН Не^ИР Шарбузар* °РДабУзар ерлери топланған. Солар тәртипти сақлап
турған. Жорабаидьщ абыраиы Нуртай батырдан кем түспеген.
БАБЫЛ ӘЎЛИЙЕ
(Р-589, №180082)
Бабыл эўлийе - Көккөз бийдич зүрияты. Ол киси квзинин тири ўақытында кэраматын билдирмекГа1ы екеи Ну6эНЛГеН .***« ҮШ МЭР™ “ кэРаматЬ|н көрсетип қойса, барлық қэсийетинсн айырылып
Г Г е »иГ
Х ЫККа ^Яьф-сақаўаты мол адам болған. Дүньядан өтеринде «Менич қэбиримди
неше жылдан кеиин ашып көрсечиз де, денем бузылмайды» деп айтыпты. Арадан элленеше жыл
өткенде ашып көргенде, шынында да денеси сол қэлпинде бузылмастан турған екен. Дэртине даўа
излеген адамлар Бабыл әулииени зияратлайды. Бабыл әўлийенин қәбири Ақтаўдьщ баўрайында.^
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ШЫМБАЙ АЎЫЛЫ
(Р-Б89, №180082)
Шымбай аўылыныцаты Шынбай батырдьщатынан келип шығыпты. ҚалмақларТүркистанға бастырып келгенде, ол жаққа жәрдем ушын Бухарадан бираз күш, бираз қол барған. Соларға қолбасы
болған батыр Тайлақ бақадыр деген сәрдар екен. Тайлақ баҳадырдыц ец жақын шериклери Жанбай, Шынбай, Тьщбай батырлар \әм ец кишиси Генжебай батыр болыпты. Бул батырлар қашан
қалмақты жецбегенше қайтпаған.
Шардара қорғаиыньщ түбинде үлкен урыс болып, қалмақты сол арадан қайтарған. Қалмақлар
ишкери өте алмаған, Ташкентти де, Самарқанды да, Бухараны да ала алмаған. Шардарадағы урыс
болған жерди «Жаўшықум» дейди. «Жаўдьщ бети Жаўшықумда қайтты» деген сөз соннан қалған.
Қарақалпақ пенен қазақтыц батырлары биригип барып, қалмақты қуўып салған. Урыстан кейин батырлар ханлардан жер алған, биреўлери бурынғы мәканына қайтқан. Тайлақ бахддыр менен
Жанбай батыр Самарқанныц қасында қалған. Сол жерде Тайлақ, Жанбай деген жерлер бар. Шынбай батыр да бираз жыл Самарқан жақта жасаған. Тыцбай батыр урыста қазаланган. Генжебай батыр Байырқумда қалған. Бул урысқа Қылышбек батыр да қатнасқан. Ол да өзиниц әскерлери менен
Түркистанда қалып қойған.
Шынбай батыр мал басы көбейгеннен кейин Елибайға келген. Сөйтип батырдыц мәкан басқан
жери Шынбай батырдыц атын алған. Ол айтыла-айтыла келе «Шымбай» болып кеткен. Шымбай
аўылыныц тарийхы сондай.
ШЫМБАЙ ШЕЖИРЕСИ
(Р-589, №180082)
Атақлы Алыўшы батыр Хийўа ханына қарсы шығып, ағабийдиц ақыл бериўи менен Қызылға келипти. Бир өзи емес, бирнеше жәмия болып келген. Және қасында өзиниц шериклсри де болған.
Олар да атайы батырлар екен. Олардыц ишинде атақлылары Байман батыр, Сайман батыр,
Шопырық батыр, Қул ман батырлар болған. Усы бес батыр Бухар әмирине хабар түсирип, Елибайдағы
қарақалпақлардыц арасынан келип қоным таиқан. Булар Шымбай әтирапынан келгеннен кейин
олардыц келип, көш түсирген жери де «Шымбай» деп аталған. Сол бес батырдыц биригип қазған
қудығын «Бесбатыр» дейди. Олардыцтоғызтомалақойнаған тақтасы «Тоқтыцтоғыз томалагы» деген жерде. Ол баяғы Тоғанас батырдан қалған белги. Алыўшы батыр өз алдына тағы бир қудық
қаздыртқан. «Алыўшы қудығы» деген сол. Араға онлаған жылды салып баяғы батырлар қайтадан
Шымбай ўәлаятына қайтқан. Бирақ, жерге қойылған «Шымбай» деген ат соннан қалып кеткен.
БЕЙИ
(Р-1299, №183812)
Бурында бейи уўылжып писетуғын, посты жумсақ, дәми шийрин жемисболғанмыш. Журт«Бейи
- бейиштиц жемиси емиш» деп мақтасады екен. Оныц ҳәзиргидей көримсиз болып қалыўына бир
ҳәдийсе себеп болғанмыш.
Таў етегиндеги қайсыбир абақоцыр аўылда бир уста жасағанмыш. Ол устаханасы ысып кеткен
гезде сыртқа шыға берип, қыс айында өкпесин алдырып алған екен. Уста жаны-жансыздьщ тилин
билетуғын бир атайы тәўипке көринсе, «Енди буныц еми жоқ. Қырық күннен кейин демиц питеди. Таўға барып, журттан аўлақжерде бол!» деп кесип сөйлепти. 0 заманда кимниц үйинде наўқассырқас болса, аўылдан аўлаққа жибередимиш. Халық кеселдиц кесапатынан қырылып қала бергесин сөйтедимиш. Басқа адамға жуқпасын деген нийетте устаныц да аўылдан шығып кетиўин солай
буйырғанмыш.
Соныц менен уста үй-иши, бала-шағасы менен ырзаласып, жападан жалғыз күйи таўға кетипти.
Өзи ҳәлден тайған ол бийшара бәзер дегенде таўға да жеткенмиш. Сүйретилип барып бир дарақтыц
түбине жата кеткен көринеди, Уста пақыр былай-былай қымылдаўға муршасы келмей, со жатыстан жата береди. Тек бар болғаны шалқалап жатқан ҳәлде көзин зорға ашып, қуяшқа қарап қояды
www.ziyouz.com kutubxonasi

390

екен. Бир ўағында ернине бир нәрсе тамады. Жалап көрсе, шийрин дәми бар емиш. Устанын қарны
Да катты ашыққан екен. Ол байнағы шийринге аўзын тутып, соны қорек етип жата береди. Шийриншик те алдын ара-гидик бир тамшылап турса, енди саўылдап тама бергенмиш. Күннен-күнге
устанын дем алыўы жақсарғанмыш. Бетине қызыл дөнип, бойына ҳәл енипти. Арадан қырық күн
де өтипти. елиў күн де өтипти, алпыс күн де өтипти. Уста әптен саўалғанмыш. Тағы он кун таўда болыпты. Өзинин қулан-таза айыққанына анық көзи жетипти.
0 заманда тәўиптен пәтиўа еситкен қәсте қайтып аўылға дарымас екен. Сонда да уста байгус
үйине қайтыўға бел байлапты. Үйине тин-аман келип, айласы менен жылап-ениреп қаўышқанмыш.
Ертесинеустанынүйинежол алыпты.Тәўип устанынтин-амантурғанын көрипанырыпқалғанмыш.
Устадан «Бу қалай?» деп сорағанмыш. Уста со кетистен таўға барғанын, динкеси қурып бирнеше күн
жатқанын. кейин аўзына бир ширелик тамып, соннан тәўир болғанын түсигин қалдырмай айтып
бергенмиш. «Онда мени сөйерге апар» дегенмиш тәўип.
Уста менен тәўип таўға барыиты. Тәўипке өзи тәўир болған жемис ағашты көрсетипти. Қараса,
алмадай-алмадай жемиси бар емиш. Суўы ағып писип турғанмыш. Жеп көрсе. пал татыйды. Тәўип
«Бе-ҳи, бе-ҳи. буньщ да сырын билдик» деп ойланып қалады. Бирақ, өзинин устаға «Қырық күннен
кейин өмирин тамам» деген сөзинин болмай қалғанына өкинип, дарақты кейиптимиш. Дарақ пенен сөйлесиптимиш.
- Бе-ҳи, бе-ҳи, буньщ да сырын билдик» деп маған айттьщыз ба? - дегенмиш дарақ.
-Ҳ а! - депти тәўип.
- Менин сырым, еҳ-ҳе, көп ғой! - дептимиш дарақ.
- Сен бу адамға ем болмаўьщ керек еди, сонда-да. Мен енди шәрменде болдым. Журт сөзиме
исенбейди, - деп налыныптымыш тәўип.
Дарақ болса:
- Адам баласы енди мени жақсы көреди. Жанына шыпа табады, - деп өзине кеўили толыптымыш. Тәўип өз сөзинин кериси болғанына қыйналыгг, «Илайым, суўьщ сарқылып, кеўип қалсан етти» деп қарғаптымыш. Қарғыстьщ күшинен дарақ қуўарған түске өзгериптимиш. Енди оныц жемиси де әўелгидей уўылжыған түсте емес, посты қатты. иши аўызды кеитирип жибергендей нәрсиз,
мазасы аз болып қалғанмыш. Бул мийўели дарақсоннан берли бурынғы секилинен айырылғанмыш.
Тәўиппщ «Бе-ҳи, бе-ҳи» деп танланған сөзине бола бу дарақтьщ жемисинин аты әўели «беҳи», сонсон «бейи» болып кеткенмиш.
ХОЖАЛАР
(Р-539, N0176382)
Бурынғы өткен заманда, Хийўа ханлығынынўақтындахожалар көбейип кеткен. Хийўа ханы «хожалар көбейип кетти» деп жарлық шығарыпты. Себеби олар тойларда. садақада. өлим-жыйында
паи алатуғын болған. Соньщ ушын Хийўа ханы булардьщ бәри хожа емес шығар, мен булардьщ арасынан ен ақыллысын таўып алайын деп, сарайына хожаларды «ас беремен» деп шақыртады да,
палаўға пышықгьщ гөшин салдырады. Егер хожалар шын вўлийе болса. пышықтьщ гөшин билиў
ксрек, депти. Сонда хожалардын ишинде Қосым хожа деген палаўды жемепти. Сонда хан:
- Сен неге жемей отырыпсан? - дегенде, хожа ундемей дуўа оқып отырып палаўдьщ үстиндеги
пышықларды тирилтип, ханньщ көзинше шығарып жиберипти. Бул хожа жүдә күшли, саўатлы екен
Деп, оған тәўбе етипти. Сонда хан:
- Қосым хожа менен атқосшысы палаўдан жеген жоқ, екеўин алып қал да, қалған хожаларды
дарға асып, басын ал, - дейди.
Сонда Қосым хожа ханға:
- Өзиниз сый. ас беремен деп шақырттьщыз, булардьщ бир қасық қанынан кешин. - деп ханға
арыз етип, хожаларды аман алып қалыиты.
Қосым хожа Ақмешит тәрепте, Сыр бойында жасаған. Жүда билгир, қуран бойынша билими
күшли, алдын болжайтугын адам болған. Жүдә билимли бир шәкирти бар екен. Шәкиртиниц билимлилигин, даналығын, болжамлылығын сынаўушын оған былай дейди:
- Мен қай ўақытта, қайсы мезгилде, неше жасымда қуда тәғдир боламан? Болжап бер, - депти.
Шәкирти оған:
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- Мен сизден бурын айта алмайман, - депти.
- Жоқ, өзим руқсат еттим, - депти.
Шәкирти менен екеўи жүрип киятырып болжаў жасапты.
- Сиз жасықыз жетпис беске келгенде, шилле айыньщ ишинде, күн песинге келгенде тәғдир боласыз. Сизди анаў қумнын қабағына қояды, - депти шәкирти.
Сонда Қосым хожа:
- Сизде бир нәтийже бар, дурыс болжадыныз, - депти.
Сонда шәкирти:
- Мен сизден бес жылдан кейин тәғдир боламан, күн сәскеликке келген ўақытта. Бирақ
екеўимизди бир жерге қоймайды, мени қумнын басқа қабағына қояды. Халық «Қосым хожа» деп келип, сизин басынызда түнейди. Атақ сизики болады да. аян бериў бизики болады, - деген.
Сол айтқандай, ҳәзирги ўақытта Қосым хожаньщ басына халық түнейди. «Қосым хожа» деп
тунейди, бирақ аян бериў шәкиртиники болады екен. Оньщ себеби төмендегише: Шәкирти зикир
салып, қобыз тартатуғын хожа екен, соньщ ушын да, түнеген адамлардьщ айтыўынша, тан алдында
қобыз тартып аян береди екен.
Шәкирти менен билим санасады екен, сонда Қосым хожа:
- Мен ҳәзир жасырынаман, сен мени излеп таўып ал, - дейди екен.
Бул билимнин. дуўаньщ нәтийжесинде болатуғын зат. Биринши болып Қасым хожа жасырынады екен. Сонда шәкирти таба алмай, көп қыйналады. Пирлерине сыйынып дуўасын оқыса да, таба
алмайды. Сөйтип, ен ақырында бир кишкентай қоянсүйектин түбинде кишкентай қояннын көшеги
болып жасырынып жатқан жеринен таўып алады.
Ендиги гезекти шәкиртине береди. Шәкирти жасырынады. Қосым хожа пирлерине сыйынып
дуўасын оқыса да, ол да таба алмай, көп қыйналады. Сөйтип шәкиртинен жеқилиске ушырайман ба
деп әбден сасып, ойланып, сақальш қасьш отырса, сақалыньщ арасына кене болып қатып турған жеринен шәкиртин таўып алады.
Бул адамлардьщ қәбири Сырдын бойында қалған.
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СҮЙЕЎ БАҚСЫ
(Р-90, № 37593)
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Гөнедеги Мәдемин ийшаннын қызын Хожелидеги Нурабулла хожаньщ баласы алмақшы болып,
күйеўлеп келеди. Ол ўақтьщ дәстүри бойынша қуда бақсы әкелетуғын еди. Қуда бақсыға Сүйеў
бақсы менен Ерполат жыраўды әкеледи.
\,
Сүйеў бақсыны гүллән Гөне Үргеништиц халқына айттырып береди. Ерполат жыраўға «Едиге»
дәстанын айттырады.
Сүйеў елиў-елиў бес жасларында еқен. Оньщ айтқанына пүткил Гөне халқы тақланады.
Бир күнлери Сүйеў бақсыны Хийўа ханы алдырып, он төрт күнге шекем Мақтумқулыдан айттырыпты. Хан Сүйеўден:
- Айтып шамаластьщ ба? - деп сорағанында:
- Жаца үштен бирине келдим. Буны бир ай толық айтқанда да, таўыса алмаспан, - депти.
- Онда келген жеринде қойып, «Гәрип ашық» дәстанынан айтып бер, - депти хан.
МУЎСА БАҚСЫ НЬЩ ӨМИРИ
(Р-61, №34628)
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«Муўса бақсы ҳаққында қандай қызық әцгиме билесиз?» дегенимде Әмет бақсы төмендегилерди айтып берди.
Муўсанық заманында үш сазенде қыдырып шығыпты. Журтта бир сазенде екен олардыц өзлери:
биреўи ғарры, биреўи орта жасар, биреўи жас жигит. Олардан басқа сазенде болмаған сол журтта.
Бир қуйыньщ үстинен шығыпты олар. Сол ўақлары қуйыдан суў алыўға бир жас келиншек те келип,
суў алайын деп атырып жацағы үш сазенде кисиге көзи түседи. Дәрриў басына орамалын бүркенип,
қуйынық қасында отыра берипти.
Үш сазенде жақынласып келип, аман-есенлик сорасайын десе, сирә үндемепти де, бетин де ашпастан отыра берипти. Не ушын келин бетин ашпайды, үндемейди деп, ҳайран болыпты олар. Ойлаwww.ziyouz.com kutubxonasi
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сып, енди оныц бетин саз бенен аштырайық деген жуўмаққа келипти.
Сонда екеўи турып:
- Ец жасы үлкенимиз сен едиц, сен баслап шерт, - дептилер.
Гарры «Мухамлар басы»н шертеди (Мухамлар басы - нама басы дегени). Шертип те айтады... У1екин нашар қарамайды.
Орта жасары «Суў серпер» намасын шертеди. Оған да қарамайды.
Жас бала «Илме султан» деген наманы шергкен екен, жацағы келин бетин ашыпты да:
- Шу йерде бизиц аўылымыз бар еди. Үйге келип шай-пай ишип кетиц азырақ, - деп, кәдисин
арқалап кете берипти.
Олар да қаялдыц изинсн ерип жүре береди. Үйине барып қараса, бир суп-сулыў үй. Нашар қара
үйдиц ишине төсеклерди жайып, ошаққа отты да жағып жибереди. Қараса, бир қапталда қап-қара
бир адам жатыпты, оннан басқа жан жоқ. Жацағы қаял болса кирип-шығып шай қойып, нан қойып,
хызмет етип жүрипти.
Жас бала қара үйдиц ишиндеги дийўалға асыўлы турған бир алақайыслы дуўтарға көзи түсип кетеди де,жүреги «зуў» етеди. Жацағы жатқан адам қозғалмастан жата береди. Өзи қап-қара, ҳәммежерин жүн басқан, муртлы. Қойлары да бар екен. Орнынан турады да, қойларын қуўып кетип қалады.
Келин сонда:
- Жацағы шыгып кеткен адам бизиц жасы үлкенимиз болады, - деп үндеместен қалды.
Жас бала дуўтарды көрсетип. ким шертетуғынын сорайды. Сонда келин:
- Өзим шертемен, - деп жуўап береди қәм балаға:
- Нкеўимизди қара жип пенен ақжипти қосып уйқастырып, бир қосықайтып бер, - дейди.
Сонда бала дуўтарды қолына алып, «Мертеўил» деген наманы шертип жибереди. Ҳаялдыц аты
да Бербеўил екен.
МУЎСА БАҚСЫ
(Р-61, №34628)
Муўса бақсы жүдә сыпайы адам болған, ал Ақымбет болса қатты бақыл адам болған екен. Үш
жылға дейин Муўса Ақымбет бақсыныц томарын тасып мийнет етип жүрген. Соцында Муўса өз
устазынан да озып кетип. халықтыц дыққатын өзине аўдарған. Тойларда тыцлаўшылар «кишкене
бала айтсын. Муўсаны айттыр» дей береди екен. Муўса усылайынша бес-алты жылдай Ақымбеттиц
изине ерип, шәкирт жүреди. Ақымбеттиц бир жарамас минези - шәкиртлери өзинен озып кетсе,
оган жасырынша қастыяншылық ойлап, даўысын қалдырыў мақсетинде суўға қосып дәри ишкизеДи е*е« Көп ере берген соц Ақымбеттиц үлкен ҳаялы Муўсаға жасырынша кецес береди:
- Сен, Муўсажан, тезирек кет бул жерден, болмаса Ақымбет бир бәле қылып жүрер. Сен мениц
хызметимди көп етип едиц, - деп ескертеди.
Соннан кейин Муўса Ақымбетке хабарласпай кетип қалады.
АСАН ҚАЙҒЫ
(Р-1299, №184812)
Асан қайғы - Тәўке ханныц тусында болған адам. Оныц Абат атқыш деғен баласы болады. Хан
Абатты шақырып алып:
- Бир жыртқыш қус бар, соны атып түсирссец, оннан кейин не тилегиц болса да, орынлайман. деген екен.
Асан қайғы баласына:
- Ханныц жумысын питкергеннен кейин тек қарақалпақушын қоныс жер сорағайсац, - депти.
Аоат ханныц тапсырмасын орынлағаннан кейин ханныц берген ҳәр түрли сыйлықларын алмайды да. оннан қоныс жер сорапты. Тәўке хан Абаттыц тилегин орынлап, қоныс жер берген екен дейди.
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Ж ҮЙ ЕЛ И СӨЗЛ ЕР
МАМАН БИЙ ҚӘСТЕ БОЛГАНДА
(Р-46, №50408)
МамТмНанИ1 Қ? ТаЙЫП' ЗЎ? РЫП ЖаТҚЗНДа аўь,л бийлери:
жигитти шақырып:
ИЗИЦ xалқымы;, қалай болады? - дегенде, Маман бий бир-еки жас

- Қь.пшакть,„ Маманы влсе. басқалардьщ М^маныда өлТди м * ҚаСЬ' НДаҒЫ 6 ийлеРге қаРа":

БУХАР ӘМИРИ ҲӘМ БУҚЫШ БИЙ
(Р-586, №180080)

Б Бийеке- «енРСизд^БухардГн а д ^ Л а з Т р ь щ д Г к о ^ д ^ ^ 'г о й " 13 ӨЗИНШе СЫН бСРГеН кейи,|теБуқыш бий де егленип турмастан?
Д
рмедим ғои- “ Деп кекесинли күледи.
өзине есл^тип қояды”

6иа ай“ л 6 - р ь ,н д а едик, - деп амирдид қуньщ
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БИЙ БОЛЫП ДАЎДА ЖҮРМЕН
(Р-12" . №184812)

бииге пәтек келипти.

УРғанында Қыиылдагы ағасы Сырымбийден Турым-

ЛИП Конды» деп қуўана^ғын едим.
сылтауьщ бар? - деп жазған екен пәтекте
Турымбий дәрҳал жуўап ж а з ы п т ы у ^
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Кондырып,
киберипти.
Р а еауғэ сэлем жәнг пэтектиуслатып, Әмиўдәрьядан өткертип

САЎАЛЫНА ЫЛАЙЫҚ ЖУЎАБЫ
(Р-534, №176477)

Г.ГЛ.ТГ
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- Гөженич жолы мине, - деп, ийегин жоқары көтерип.
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көрсетипти.
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БЕРЕЙ ИН ДЕСЕ...
(Р-1296, №183776)
Баяғы заманларда қарақалпақтык барлық бийлери Хийўа ханыныц алдына барыў ушын
жыйналысып атырған қусайды. Сонда Хийўа ханына пара берип бий болып алған бир жасырақ
бий жасүлкен, бийперзент бийге шешенсип:
- Қалай, аман-есен жүрсиз бе, «қанаты шонтық» бий аға? - депти.
Сонда жас бийдиц гәпи қатты кеўлине келген жасүлкен бий:
- Қудай берейин десе мени, алайын десе сени көрмей жүрген жоқ, надан, - депти.
С А Б Ы Р СЫ З Ж И ГИ Т Т И Н САЗАСЫ
(Р- 84. №34657)
Бир жигит бир сулыў келиншектиц үйине жумысы болып барады. Келиншек қатыбыламық
писирип атыр екен. 0л жигиттиц алдына ыссы қатыбыламықты қойған. Жигит ҳэй-пәйине
қарамастан, қасықты толтырып уртлағанда қатыбыламықтацлайына қата қойған.
- Мынаў қайердиц ағашы? - деген жигит, көзинен жас ағып, төмен қарай алмай ацқайып
шацараққа қарап.
Сонда келиншек:
- Сазлаў жердиц ағашы, сабырсыз жигиттиц сазасы, - деп, жигитти жуўаптан да утыпты.
ӘКЕСИ НЕ УҚ САҒАН ҚЫ З
(Р-1299, №183812)
Қоцыратлылар менен қыпшацпар ҳәр қайсысы өз алдына ел болып, жасап жүрген баяғы
ўақытларда қоцыраттыц тутқан жерин кесетуғын, қашқан жаўды қуўса жететуғын бир батыр
урыўбасшысыныц қызы қыпшақлардыц бийиниц баласына кеўил қойып, бирақ, әкеси буны
қәлемегени ушын, жигит пенен қашып кетипти.
Бир жылы қыпшақлар қазақлар менен жаўласып, үлкен бүлгиншиликке ушырапты. Алды
қыс, барлық нәрсесинен айырылған қыпшақлар ойланып-ойланып, ақыры, қоцыратлы келинди ортаға салып, қоцыратлылардыц елине барып пана табыўды уйғарыпты. Солай етип, олар
бары-жоғын арқалап қоцыратлылар жасайтуғын мәканға жол алыпты.
Қоцыраттыц баяғы кәтқудасы тацда атына минип кетейин деп атырса, узақтан бир көш
көринипти. Көш жақынлап келгенде қараса, қызы бирталай адамды изине ертип киятырған
қусайды. Соныц арасында қызы келип әкеси менен сәлемлесипти.
- Ҳаў, қызым, бул не келис? - депти әкеси.
- Ҳәй, әкежан-ай, мен өзи баяғыда усы қыпшақларды жаўлап алыўға кетип едим. Мине көрип
турғаныцдай, сөзимниц үстинен шығып келип турғаным. Бәрибир, саған усағанлығыма барды м ,-депти.
Қыпшақлыларды жақтырмаса да, қызына гәп таўып айта алмаған қоцыраттыц кәтқудасы
қыпшақларды қабыл етиўге мәжбүр болыпты.
Қ У Д А Н Ы Ц РӘҲМ ЕТИ
(Р-46, №50408)
Хийўа ханы ҳәр сапары Ережеп бий менен гүррицлессе, ўақты хош болып, сол ушын өткир
тилли жас перини себеп таўып шақыртып турады екен. Бир күни хан Ережеп бийди түсликке
мирәт етип, соц мийманнан ас қайырыўын сорайды. Бий қолын жецинен шығармастан пәтия
етеди.
- Ҳаў, Ережеп балам, қолды жецнен шығарып пәтия ислесе, қуданыц рәҳмети жауар, деидилер. Сиз неге қолыцызды тоныцыздан шығармадыцыз? - деп саўал қояды.
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вткен—
ДИЧ ХӘЗИРЖУЎаПЛЫҒЬ'на *>” ҳәзилнамай гепине ырза болып, жузине кулки
А БА Й Л А П СӨ Й Л Е, Ж И ГИ Т
(Р-455, №183022)
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сөйлеп киятырған жигитке былай депти:
- Ҳаў-ҳаў, жигит, ҳаў жигит.
Абайлап сөйле сен жигит,
Бул жигиттиц анасы,
Анамныц қәйин енеси. - депти

=

=

мингесип киятырған кыз

«■ »»
ЕРЕЖ ЕП ПЕНЕН Ө М И РБЕК
\ ' (Р-46, №50408)
Нир куни Өмирбек Ережептиқ үйине келсе, Ережеп басына гүбидей
отырған екен. Сонда Өмирбек Ережепке:
гүоидеи узын шөгирме кийип
- Басыцдағы не? - дегенде:
- Қарсақ, - депти.
Сонда Өмирбек Ережепке:
V \
- Екеўимизге телпек болмас па екен ортасынан т е „ жарсак. - депти.
Ө М И РБ ЕК Ҳ Ә М Ж О Л А ЎШ Ы Л А Р

СР-533. №176476)
Өмирбек бир күни жолдыц бойынд„
екен. бир топар ханньщ жаўшылары келе берипти.
Олар Өмирбектиқ жанына келип и р ц ..
- Ябыныц жолы қайсы? - деп сорапты.
- Аттан түсип келиқ, көрсетемен. - депти Өмирбек.
Жаушылар агган түсип, Өмирбектиқ жаныиа келипти.
Сонда Өмирбек жолдьщ ортасына келип. талтайып турып:
а ж л Т ж п ? аНЫЧ дигиршигини*
мынаўявыныц жолы, - деп көрсетипти.
Сонда жолаушылардьщ оньщ сөзине ашыўы келип;
- Шабьщ, үйи күйгирдиц баласын! - депти.
- Шаппасаныз да барасыз, жол жақын, - депти сонда Өмирбек.

- Салсацыз салып ж „б е р н „ айрылысқан жерде аларсыз. - деп жуўап бернп, ота кетиптн.
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НАСЫБАЙДЫ ҚОЙЫЎ
(Р-533, N0176476}
Өмирбекке бир жақсы көретуғын досты келип:
- Достым Өмирбек, мен насыбайды қойдым, - депти.
Сонда Өмирбек достына қарап:
- Қайерге? Дастығьщньщ астына ма? - депти.
Досты айтқанына пәнт жепти.
БИЗГЕ ҚАНДАЙ ӨКПЕСИ БАР?
(Р-534, №176477)
Бир күни кеште Өмирбектен баласы:
- Бизлер барлықўақытта жарлымыз, сен болсац көп нәрсени билесец, ақыллысақ да, сонда
неге усы жарлылық бизлерден кетпейди? - деп сорапты.
Сонда әкеси:
- Сен болсац жақсы баласац. Анац болса ақыллы қаял, мен болсам, не тапсам да, адамлар
менен ортақласаман. Бизлерден кетип, жарлылықтьщ бизге қандай өкпеси бар? - деп жуўап
қайтарыпты.
ӨМИРБЕКТИЦ ҚЫЗЫНАН ЖЕҚИЛИЎИ
(Р-533, №176476)
Бир күни Өмирбек өзиниц қызына «қызым сен оцбайсац. сирә оцбайсац» деп бақыра берипти. Сонда қызы:
С / / с
- Қәй, аға, оцбасақ қызыл шырайлы болын-ақ жүремиз дә, - депти.
Өмирбек сөзден жецилип, үндемей қалыпты.
АСҚАБАҚ Ж ЕМЕГЕН ӘКЕ
(Р-46, № 50408)
Базар күни Өмирбекти бир шәҳәрли жорасы көрип қалып:
- Өмеке. тап усы бүгин бизикине қонып кетпесец, жүзицди көрмей өкпелеймен, - деп, қоярдақоймай жалыныпты.
Өмирбек қонған екен, өзи аш адамға асқабақ асып берипти. Оныц үстине асқабақты жеп отырып, үйдиц ийеси оны қайта-қайта мақтай берип:
-Асқабақжесец, саўап болады, демиц санаўсыз, - дей берсе керек.
Сонда Өмирбек ашыўланғанын билдирмей, сыпайыгершилик пенен үй ийесинен сорапты:
- Сизиц әкециз тири ме?
- Жоқ, әкемиз пақыр бес-алты жыллықта қайтыс болып еди, - деп жуўап береди үй ийеси.
Сонда Өмирбек:
- Пай, әкец пақыр асқабақжемеген екен дә, - депти.
ӘЎЛИЙЕНИҚ БӘРИ БИР ӘЎЛИЙЕ...
(Р-46, № 50408)
Өмирбекке өлейин деп атырса, жақын-жуўықлары келип, басында отырып:
- Өмирбекжан, жаман айтпай жақсы жоқ, аўырыў бар жерде қәтер бар деген, олай-булай болып кеткен күницде адамныц бир кеўилге алған нийети болады ғой, қайсы әўлийеге қояйық,
- деп сорапты.
- Әўлийениц бәри бир әўлийе ғой, өлгеннен кейин қайсысында жатқанда не? Қайсы әўлиие
маған қызын берер дейсец, - депти Өмирбек.
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ӘКЕМ ӨЛГЕЛИ КӨРИНБЕЙТУҒЫ Н БОЛДЫ
(Р-533, №176476)
Өмирбектиц бир жорасы оныц әкесине пәтияға келмей жүрип-жүрип, сокында Өмирбектиц
әкесиниц өлгенин умытып та кетипти. Сол жигит бир күни Өмирбектен:
- Ҳаў, Өмеке, әкециз көптен берли көринбей ме, қалай-қалай? - деп сорапты.
Сонда Өмирбек оған терис қарап:
- Әкем өлгели бери, пақыр, көринбейтуғын болды, - депти.

ОНДА УСЛАЎДЬЩ НЕ КЕРЕГИ БАР?
(Р-533, №176476)
Өмирбек кишкене бала ўақтында үйиниц алдында ойнап жүрсе, атлы бир адам суў ишейин
Деп қайырылыпты ҳәм Өмирбекке:
-Ҳ а , бала, мына атты услап тур, -депти.
-Тислей ме?
-Я қ .
- Теппей ме?
-Теппейди.
- Қашып кетпей ме?
- Қашпайды.
- Онда оны услап турыўдьщ не кереги бар? - деп бала Өмирбек ойнаўын даўам етипти.

СҮЎРЕТИ БОЛҒАН СОН БЕРМЕДИМ
(Р-533, №176476)
БиР молла танысыныц үйинде қонып отырып:
- Кимниқ үйинде сүўрет болса, ол үйде берекет болмайды. - депти.
Молла аўқатланып болганнан кейин қайтайын деп далаға шығыпты. Үй ийеси молланы
шығарып алып:
- Жасүлкен, сизге пул берермен деп едим, онда сүўрет болғаннан кейин берекетиц қашар деп
бермедим, - депти.
р
‘ д '
Молла өз тилине өзи байланып. айтқанына пушайман жепти.

ЕСИК АШЫЎДЬЩ НЕ КЕРЕГИ БАР?
(Р-533, №176476)

Өмирбек үйинде отырса. биреў есик қағыпты.
- Бул ким? - депти Өмирбек.
- Бул - барлыгын ислей алатуғын адам.
- Барлығын ислей алатуғын адамға есик ашыўдыц не кереги бар? - деп, Өмирбек өз жумысын
ислеи берипти.
Ж ҮЗ БАР, ҚӘТЕРЕ БАР
(Р-533, №176476)
Өмирбек қазы болыпты. Оған еки адам арыз айтып келипти. Биреўи келген күни-ақ қазыға
қырықтилла пара өткерипти.
Биринши күни сөз қырықтилла пара берген адамньщ пайдасына шешилипти.
Ькинши адам сол күни түнде Өмирбекке жүз тилла пара берипти.
Кейинги күни сөз жүз тилла берген адамньщ пайдасына көше берген соқ:
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- Қазымыз, гәпти қырқып-қырқып айтпайсақ ба? - депти қырқтилла берген адам.
Сонда Өмирбек:
- Ҳәй ладан, жүз бар, қәтере бар, - деп, исти жүз тилла берген адамныц пайдасына шешкен
екен.
ЕКИ КӨЗИН Ж УМСА, КӨРМЕЙДИ ҒОЙ
СР-533, №176476)
Бир күни Өмирбектен досты:
- Неге мергенлер ақды атқанда бир көзин жумып атады? - деп сорапты.
Сонда Өмирбек:
- Еки көзин бирден жумса, көрмейди ғой, - деп жуўап берген екен.
ТАБАҒЫ МДЫ ТАБА АЛМАЙ ЖҮРМЕН
(Р-533, №176476)
Өмирбек кишкентай бала ўағында үйи бир таўық сойып, туўрама ислепти де, табаққа туўрама
салып, сорпа қуйып, шешеси Өмирбектен қоқсы үйине берип жиберипти.
Өмирбек үйден туўраманы алып шыға бергенде есик алдында төгилген суўға тайып кетип,
шалқортасына жығылыпты. Буны еситкен кемпири:
- Төктиц бе. қыршын?! - деп бақырыпты.
Сонда Өмирбек:
- Яғаў, апа, табағымды таба алмай жүриппен, - депти.
ТАЗЫ БОЛЫЎЫ ТУ
(Р-455, №183022)
Өмирбек ийшанныц қолында суўпы болып жүрип, аўылын сағынып, бир күни үйине барып
келиўге ийшаннан жуўап сорапты.
Ийшан Өмирбекке үйине жуўап берип атырып:
- Жақсылап дем ал, бала-шағанньщ аманлығын билип қайт, қайтарсын маған бир тазы
әкелиўди умытпа. Маған дым керек, - депти.
Өмирбек аўылына барып дем алып, ағайин-туўғанларды аралап болғаннан кейин қайтыўга
жақынлағанда тазы табыўды ойлап, излей баслайды. Бирақҳеш жерден тазы табылмайды.
Жүдә болмағаннан кейин Өмирбектазыныц орнына бир көпекти алып ийшанға келеди. Ийшан:
- Ҳаў, мынаўын тазы емес, көпек ғой, - депти.
Сонда Өмирбек:
- Сизин үйде азырақ болса, бул көпек те тезирек тазы болыўы тақыйық, - деп жуўап берипти.
БУНЫ Ц Ж ЕГЕН ДӘРИСИН ЖЕГЕНДЕ...
(Р-533, №176476)
Өмирбектиц балалық дәўири екен. Ол бир күни өзинин жүўерисин шымшықтан қорып турса,
бир жолаўшы өтип баратырып:
'ч-/
- Япырмай, мына жүўеринин басыньщ аппағын-ай, - деп танланып өте берипти.
Сонда Өмирбек жолаўшыға қарап:
- Буньщ жеген дәрисин жегенде, сенин де көзин аппақ болар еди, - деп жуўап берипти.
Жолаўшы недерин билмей қысынып қалыпты.
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ӨМИРБЕК ЛАҚҚЫ ҲӘМ ДОСНАЗАР СОЛАҚАЙ
(Р-455, №183022)
Өмирбек Досназар менен дос екен. Бирақ Досназардыц ата-анасы өлгенде де. қызлы болғанда
да келе алмапты. Сөйтип, уяла-уяла, бир күни жорасыньщ үйине келипти. Досназардық ҳаялы
қатыбыламық писирип, Досназар менен Өмирбектиқ алдына әкелип берипти.
Досназар сумлық қылып, қатыбыламықты бармағы менен сызып жиберип, сарымайды
өзиниқ алдына ағызады. Не қыларын билмеген Өмирбек:
- Бендешилик деген, жора, әкеқ өлгенде келе алмадым, гап сол күнлери ҳаялым туўып. үйде
бир қонақ басты болды, - деп қатыбыламыққты бир сызған екен, бирақ май алдына оқлаи
ақпапты.
- Кемпириц өлгенде келе алмадым. Алыстағы бир жорамнық баласыньщ үйлениў тойына ат
келип, соған кеткен едим. Бул жора екинши гүнам, - деп Өмирбек қатыбыламықты екинши сапар сызыпты. Бирақ Досназар солақай оған:
- Зәлели ж оқ жора. Сен келген менен әке-шешем тириле ме, тек кеўил ғой. Бирақ кеўлиме келди. Ец жақын жорам - сен келмегеннен кейин тап табағым қыйсайғандай болды, - деп табақты
өз алдына қарай қыйсайтқан екен, майдық бәри Досназардьщ алдына жыйылыпты.
Өмирбек ис енди шатаққа айланғанын, майсыз қуры быламықты жеўге туўры келгенин биледи. Сөйтип ол сөзин соза түсип:
- Қызлы болғанда ат жибердиқ, рахмет жора. Бирақ келе алмадым. Енди келейин деп атырғанымда қар борап, үргин үрип, бир былағай болдыма дейсеқ, -деп, қатыбыламықты былғапбылғап жиберген екен, майдьщ бәри быламықа қарысып. өзиниқ алдына келипти.
ӨМИРБЕКТИЦ ҚАЛАГА БАРЫЎЫ
(Р-455, №183022)
Өмирбектин бир көзи соқыр болыпты. Бир күнлери қаладан қайтып киятырып, ыссыға шыдамаи шөллепти. Суў ишип шыгайын деп бир байдық үйине кирипти. Кирип барса, төрде бир
келиншек, еки қыз шарық ийирип отыр екен. Өмирбек есик бетинде отырыпты. Келиншек орнынан турып, Өмирбектиц бир көзи соқыр екенин көрип:
- Лта, бизин атам қалаға бир көзи соқыр өгиз алып кетип еди, сатқан-сатпағанын билдиқиз
бе? - депти Өмирбекти ермеклеп.
Сонда Өмирбек:
- Ақырбазар бир барғанымда бир киси бир көзи соқыр өгизди бир қашар, еки баспаққа бермеи турып еди, - депти.
Келиншек сөзден утылып, Өмирбекке чай қайнатып берипти.
МӘКИРИЎ ҚАСЫҚ
(Р-455, №183022)
Өмирбек лаққы ел қыдырып шығып, бир таныс жорасыньщ үйине барыпты. Барғаннан кеиин оған жарма писирип берипти. Өмирбек жармадан бир уртлап, қасықты жалай берипти. Сонда үй ийеси:
- Қасықты жалама, мәкириў болады, - депти.
Буннан сон Өмирбек жарманы бир уртлапты да, қасықты далаға ылақгырып:
- Маған бөтен қасықәпер? - депти.
- Ҳә, неге ол қасықты далаға ылақтырдьщ? - депти үй ийесинин ҳаялы.
депти^ қасық —
тилине тийсе, мәкириў болады дединиз ғой, сол ушын ылақгырдым, Үй ийеси дым үндемей сөзден утылып қала берипти.
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КӨ ТЕРИ П К И Я ТЫ Р ҒА Н Ы М ЕКИ ЕШ ЕК Т И Ц Ж ҮГИ
(Р-455, №183022)
Өмирбек ийшаны менен жолға шығыпты. Жолда екеўинин минген ешеги де шаршап жатып
қала берипти. Қанша азап берсе де. жүрмепти. Олар ешеклерин алдына салып айдап жүрген
екен, ешеклери бирте-бирте озып, кейин буларға жеткермейди. Өзи жаздыц айы болса керек,
үстилериндеги кийимлери кем-кем аўырлықете баслайды. Өзлери де шац аралас қара терге батады.
Бир ўақытта ийшан үстиндеги кийимлерин шешип, Өмирбекке береди. Өзи шаршап, болдырып киятырған адамға еки адамныц кийими аўырлаў болады. Не илаж, Өмирбектиц көниўине
туўра келеди. Азмаз жүргеннен кейин ийшан да артында киятырган Өмирбекке:
- Бунша неге қаралай өшип терлеп киятырсац? Көтерип киятырғаныц бир ешектиц-ақ жүги
емес пе? - депти.
- Жоқтақсыр, - депти Өмирбек, - көтерип киятырғаным еки ешектиц жүги.
Ийшан үндемей жүриўин даўам етипти.

ЖОЛ ӨЗИМЕДЕ КЕРЕК
(Р-455, №183022)
Өмирбек үйинде отыр екен, бир топар атлы келип, Омирбектиц үйиниц жанына иркилип:
- Ҳа, отағасы, бизге жол силтеп жибериц, - деп өтиниш етипти.
Далаға шыққан Өмирбек:
- Жол өзиме де керек, жүрейин деп турыппан, - деп үйинёкирип кетипти.

СЫ

ТАБЫТТЫЦ ИШИНДЕ БОЛ!
(Р-534, №176477)

Өмирбектен бир күни бир досты:
- Өли адамныц табытын көтергенде алдында жүрген жақсы ма? Артында жүрген жақсы ма?
- деп сорапты.
Сонда Өмирбек:
- Бәринен де табыттыц ишинде болмаған жақсы£ - деп жуўап берген екен.
//-

ҮЙИНДЕ ПАТШ АЖ ОҚПА?

Бир күни Өмирбек қус аўлап жүрип, * ^ ү й г е
турып, үй ийесинен:
- Үйициздиц патшасы жоқ па? -деп сорапты.
Үй ийеси бул саўалға түсинбей:
- Патша дегенициз не, тақсыр? - депти.
Сонда Өмирбек:
- Жас бала, - деп жуўап берипти.

гы болыпты. Сөйтип ол аттан түспей

ЕШЕК ГЕЎИШТЕН ҚЫМБАТ ЕМЕС ПЕ?
(Р-455, №183022)
Өмирбек бир жақтан ешекли шаршап киятырып, мешиттиц жанына келгенде күн батып, дем
алыўға туўра келипти.
Ешегин адамлардыц намазға уйыйтуғын жерге байлап, өзи мешиттиц алдында уйқылап
қалыпты.
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Тан намазы ўақтында иймам намаз оқыўға келсе, ешек байлаўлы тур екен. Ашыўы келген
имам:
- Бул қандай ақнак, намаз оқыйтуғын жерге ешек байлап қойған, - деп шаўқым салыпты.
Оянып кеткен Өмирбек жуўырып келип:
- Бул жерде бирнеше онлаған геўишлер де турыпты ғой. Оннан ешек бир нешше мәртебе
қымбат емес пе, - депти.
Я Р Ы М Ы СУЎ ғ о й
(Р-455, №183022)
Бир күни қазы Өмирбектин шараи ишип отырғанын көрип қалыпты. Сонда ол буған:
ӘИ' ӨмиРбек, сен мусылман болыи един ғой, енди неге шарап ишип отырсан? - депти
Өмирбек буған:
- Сиз де жипек көйлек кийип журсиз ғой, - депти.
- Әй, Өмирбек, менин көйлегим толық жипек емес, жартысы пахта, - деп жуўап берипти
қысылғанынан.
г
- Мениц ишип отырған шарабым да қайбир шарап дейсиз, ярымы суў ғой. -депти Өмирбек
оған.
ӨЛИМ Д Е ТУҚЫМ ҚУУАЛАЙДЫ ЕКЕН-АЎ!
(Р-534, №176477)
Бир адам Өмирбекти жаназаға айттырып келипти.
- Ҳә, ким өлди? - деп сорапты Өмирбек айттырыўшыдан.
Хабаршы марқумньщ атын айтыпты.
- Па, пақыр-ай! Өлим детуқым қуўалайды екен-аў. Онық бабасы да өлди, әкеси де елди, шешеси де өлди, енди өзи де өлипти-аў!
САГАН Ж ЕТИЎ ҚАЙДА
(Р-534, №176477)
Бир бай Өмирбекке:
- Сен қандаи шешен адамсан? Сенин шешен тилиннен ҳеш ким қашып қутыла алмайды. - деп
мақтапты.
Сонда Өмирбек байға қарап:
- Сеннен ҳеш бир кәмбағалдьщ үйиндеги бир түйир дәни де. бир тийин пулы да аман қалмайды, саған жетиў қайда! - депти.
БЕЙИШ ЕШ ЕКТИҚ БОЙЫНДАЙ ЕКЕН ҒОЙ
(Р-534, №176477)
Өмирбек пияда жүрип киятыр екен. Ол күтә шаршапты, изинен қуўып жеткен бир ешекли
ОмнрбекҚСЫ Қ‘‘ ИЫРҚ0М аДЭМ екен‘ 0л ӨмиРбекти мингестирипти. Азмаз жүрип демин алған
- Бейиш деген онша узақ емес, ешектин бойындай-ақ екен ғой, - депти.
ОЙЫН-ОЙЫН МЕНЕН КӨП Ж ЕРГЕ АСЫППЫЗ
(Р-1299, №183812)
Омирбек бир күни өзинин бир достынан жүйрик атын сорап алып қыдырып кетипти. ЖолД КСТИ" баРать|Рса- 6иР баидьщ баласына дус келеди. Оньщ да аты бар екен. Өмирбек серлеп
26 - Қарамлпақфольклоры
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қараса, жолдас болған жигиттиц басында жақсылап тигилген қалпағы бар екен.
Өмирбек: «Усыньщ қалпағын алып қашпасам, астымдағы атым ғой жүйрик, қутылып кетиўим
мүмкин, егерде қутыла алмаған жағдайда, ойнап едим деп айтарман» деген ой менен жолдас
болған адамньщ қалпағын алып қашады. Ол жигит әдеп ойын шығар деп қозғала қоймайды. Ец
кейнинде Өмирбектиқ алыслап баратырғанын көргеннен кейин, изинен ол да атты қойып жибереди. Оньщ аты Өмирбектиц атынан да жүйрик екен.
Анаў-мынаўына қаратпай-ақ Өмирбекти қуўсырады. Бир ўақытта Өмирбек артына қараса,
жацағы атлыньщ қуўсырып келип қалғанын көреди. Қанша қатты айдаған менен қутыла алмасын билген Өмирбек атын иркип, изинен жеткен жигитке қарап:
- Мә, достым, қалпағьщ, ойын-ойын менен көп жерге асыппыз, - деп қалпағын қайтып берипти.
Ол жигит те, ойын болса, ойын шығар деп, үндемепти.

БАУ1АННЫН АТЫН ОШАГАН ҚОЯҒОЙ
(Р-534, N«176477)
Өмирбек жол жүрип киятырып бир үйге мийман болыпты.
Шай ишип отырғанда Өмирбек үйдиц ийесинен:
- Сениц атыц ким? - депти.
- Мениц атым Торацғылбай, - депти ол.
- Келиншегицниц аты ким? - депти Өмирбек.
- Қәлеўенбийке, - депти ол.
Сонда Өмирбек:
- Енди балалы болсацыз, атын Ошаган қоярсызлар, - деп, жөнине кетипти.

► л

л ’ «

АТЛАРДЫ АТАМАН

)

(Р-1299, №183812)
Өмирбек бир күни бир жолдасыныц атын сорап алып, тойға қыдырып барыпты. Тойханада
буны жақсы қарсы алып, бир үйге түсирипти. Азмаз ўақыттан кейин Өмирбек майданға шығып,
атына от салайын десе, ол өзиниц минип келген атын танымай қалыпты.
Не қыларын билмей үйге қайтып келсе, керегеде илдириўли турған мылтыққа көзи түсипти. Ол мылтықты қолына алып, майданға шығып барлық даўысы менен «атларды атаман» деп
бақырыпты. Бул даўысты еситкен адамлар үйлерден жуўырысып шығып, ҳәр қайсысы өзлериниц атларыныц жанына барып тура қалыпты. Бир аттыц жанына ҳешким бармапты. Сонда ғана
Өмирбек адамсыз турған аттыц жанына барып, ер-турманын алып, арқасын қасыи, от салып,
қонақ үйине қайта кирипти.
Солай етип, ол өзи минип келген атын таўып алыпты.

ҚОРҚЫТ ДЕГЕНГЕ, УСЫНДАЙ ЕТИП ҚОРҚЫТА МА ЕКЕН?
(Р-1299, №183812)
Өмирбектиц бир жорасы болыпты. Ол Өмирбекке:
- Мени ҳеш ким қорқыта алмайды, мен ҳеш нәрседен қорықпайман, - деити.
Бир күни Өмирбекжорасына:
- Мен сени қорқытаман, - депти.
- Қорқыт, қорқыт, бирақ сен қорқыта алмайсац, - депти жорасы.
Өмирбек жорасыныц келетуғын жолындағы бир шоқ урықлықтыц арасында сыйырдыц терисин жолбарыстыц терисиндей алалап, жамылып отыра берипти. Жорасы да ҳеш нәрседен
хабарсыз келе берипти. Енди тусына нақ келди-аў дегенде, Өмирбек жолбарыстай гүркиреп,
геўдесин көрсеткен ўақтында жорасы қорқанынан шалқортасына таслапты.
Бираз ўақыт өткеннен кейин Өмирбек жорасыныц қасына барып:
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- Ҳә, қорқтыц ба? - деген екен, жорасы көзин ашып:
- Қорқыт дегенде усылай етип қорқыта ма екен, - деп пәнт жепти.

МОЛЛА ҲӘМ ӨМИРБЕК
(Р-1299, №183812)

<

Өмирбек бир жақтан қыдырып киятырып, алды кеш болғанлықтан, бир үйге кирипти. Бул
үйде бир ақсақаллы ғарры да қонақ екен. Сораса келе Өмирбек ғаррыныц молла екенин билип:
'г-- Тақсыр, мениц гүсинбей жүрген сораўыма жуўап берерсиз бе? - депти.
- Айта берициз, жуўап беремен, - депти молла.
Мен көп жерлерди аралайман. Адамлар айтады, бир жерин ылас болса, жуўыў керек ямаса
сүртиў керек деп. Усы дурыс па, қалайша ҳадал болады, - депти.
Сонда молла:
- Адамлар өтирик айтады, ол қәте түсиник. Егер бир жериц ылас болды ма, оны шорта кесип
таслаў керек, кеспесеқ, ҳадал болмайды, тазаланбайды да, - деп жуўап берипти.
- Сиз усы түсинигиқиз бойынша оны ис жүзинде орынлап жүрсиз бе?
- Аўа, кесип таслап жүриппен, - деп шөгирмесин көрсетипти.
- Буньщ қаяғын кестин тақсыр?
- Еки қулағын кесип тасладым, - деп, силкип-силкип басына кийипти.
Сол күни қонақ үйи молла менен Өмирбекке жалғыз таўығын сойған екен. Молла қаранғыда
далаға шыққанда сойған таўықтьщ далаға тасланған ишегин басып, ишиндеги суйықлығы
геўишине кирипти.
Оны көрген Өмирбек:
- Тақсыр, жақағы айтыўьщыз бойынша геўишинизди кесип таслацыз, - депти.
Геўишине қыйналған молла:
- Мен қәте айтқан екенмен, еки ^ л а ғы болмаган сон шөгирмемди көрсетип едим. Енди
геўишиме ишим уўдай ашып, кесип таслағым келмей тур. Кессе емес, жуўса таза болады деген
халықтьщ айтқаны дурыс екен, - депти де, молла Өмирбектен утылып, сол күни қысынғанынан
қонбастан кетип қалыпты.
\ \

<

ҚАРЫНДАСЫНДЫ ДА АЛА ҒОЙ
(Р-1299, №183812)
N
Өмирбектин келиншегинин туўысқднлары күтә жаман адамлар екен. Күнде келип, «мына бир
нәрсе керек болып тур, мына нәрсени берип тур» деп, қолына илингенин алып кете береди екен.
Бир күни келиншегининағасы келип:
- Маған бир нәрсе керек еди? - депти.
Сонда Өмирбек:
- Мен саған бир нәрсе емес, еки нәрсе берип жиберемен. Енди мына қарындасынды да ала
ғой,-депти.

ҚОНАҚ, ЖОҚАРЫЛАН-.
(Р-1299, №183812)
Бир күни Өмирбек лаққы қонақ болып отыр екен, сол аўылдьщ адамлары усы Өмирбекке бир
пәнт берейик деп ойласыпты. Сөйтип, олар үйдин ийесине:
- Бизлер биримлеп кире берейик, сон ҳәр келген адамға «қонақ, жоқарылан» дей бер, сөйтип
бирте-бирте шығарып жиберемиз, - депти.
Оған үй ийеси де қайыл болыпты ҳәм Өмирбекти жақсылап күтип, палаўды аса берипти.
Аўылдьщ жигитлери де бирим-бирим келе берипти, келгенин келгендей үй ийеси «қонақжоқарылан» деп, Өмирбектен жоқары отырғыза берипти. Ен ақырында Өмирбек тап есикке тақалып,
истин шатаққа кеткенин сезип отыра берипти.
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Бир ўақытлары тағы биреўлер келипти, оған да «қонақ, жоқарылан» деп Өмирбектен жоқары
отырғызыўға мирәт етипти. Кейинги келген жигитке ийти де ерип келген екен. Өмирбек те орнынан өрре турып, тазыны қушақлап турып:
- Қонақ, жоқарылац, - деп, қайнап турған қазанға урыи жиберип. өзи шығып кете берипти.
Сөйтип, Өмирбек пәнт берсмен дегенлерге пэнт берипти.

АҚЫЛЫЦ БОЛСА, АЙТЬЩ МАГАН...
(Р-534, №176477)
Өмнрбек қартайып, аўырып, өлетуғын аўҳалға жетипти.
Оныц басында отырған туўған-туўысқанлары бир күни Өмирбекке:
- Сиз енди бизлерди қалдырып, бул дүньядан ол дүньяға кетпекшисиз, бизлер қалып баратырмыз. Ақылгөйимиз сиз едиқиз, енди бизлер қалай күн көремиз, - деп жалбарыныпты.
Сонда Өмирбек:
- Сизлер бул дүньяда, өзлерициздиқ үйренискен жерицизде қалып баратырсыз. Мен болсам
бурын көрмеген жерге кетип баратырман, сизлерден өтинишим, ақыльщыз болса, маған айтық,
- деп Өмирбек көзин жумған екен.

ДОСНАЗАР СОЛАҚАЙДЫЦ ҚАЙТЫС БОЛЫЎЫ
(Р-46, № 50408)
Досназар солақай өлейин деп, еси бир кирип, бир шығып атырған екен, ҳаялы келип:
- Шабазым. Енди дүньядан марҳум болатуғын болдьщ. Өлер алдында не тилегиц бар? - депти.
- Мени бир сазан менен қақтырсац еди.
- Ҳаў шабазым, сен қақтырыўды көтере алмайсан ғой.
- Ҳай, сенин бир марданьщда сазанньщ туўлап атырмеди. Бир айттымдағы, - деп жан тапсырыпты.

МӘТЕКЕНИЦ СӨЗДЕН ЖЕЦИЛИЎИ
(Р-1296, №183776)
Қандай лаққы ямаса шешен болса да, қам сут емген бенде емес пе, ол да сөзден жецилиўи
мүмкин. Әдетте оларды өз жынысындағы еркеккисилер емес, ҳаял-қызлар сөзден утады. Мәтеке
аганын өмиринде де усындай ўақыя жүз берипти.
М.Жуманазаров Шоманай районында ўәкил екен. Түсте азырақ дем алып қайтайын деп,
Қасқажолдьщ тусындағы шарўа аўылына келип, Асаў дегеннин үйине мийман болыпты.
Асаўдьщ жасы алпысқа жақынласып қалған, шырайлы кемпири бар екен. Соған Мэтеке ағанын
ықласы кетипти.
- Пай, женге! - депти М. Жуманазаров, - жас гезинде бир зор қыз болған екенсиз.
- Аўа, қәйним, - депти Асаўдьщ кемпири. - Ҳәрне ҳалымызға ылайық болған шығармыз.
- Пай, женге! - депти тағы да М.Жуманазаров. - Талай жигитлердин жумысын питкерген
шығарсыз?
- Аўа, қэйним, - депти Асаўдьщ кемпири. - Несип еткенин көргенбиз.
- Ўақ, женге! - депти бираздан кейин М.Жуманазаров. - Дәўраньщыз өте қойған екен...
Бул сөзлерге Асаўдьщ кемпиринин ашыўы келипти.
- Мәтеке, сен неге гәпти майдалап жибердин? Сен, жас ўақытта ондай болған шығарсан, бундай болған шығарсан. деп отырсан- Сен болмадьщ ба? Мәтеке деген қарақалпақ шықты деп
данқын жер жарып жатты. Мен болсам тек өз аўылыма ғана белгили болдым. Менин көрген
қызықларымды сен көрмедин бе? «Дәўраньщ өте қойған екен» дейсен. Қалсам бала көтериўден
қалыппан. Буннан басқа меннен не кемис табасан? Қәне, Мәтеке гәптин тоқ етерин айт: Өзице
не керек? Мен еле шағындаман. Сен қусаған бир-еки Мәтекени қабыллап жибериўиме болады, депти Асаўдьщ кемпири.
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М.Жуманазаров жайға да. қара үйге де кирмей. тамныц алдындағы қара талдыц саясына
төсек салдырып дем алып отыр екен. Ол сөзден жецилгенин сезип. машинасына қайтадан минипти. Шарўалар:
- Мәтеке аға, келмей-келмей бир келген екенсиз. Сизге арнап бир қой сойып атырмыз. Қонақ
асыцызды жеп кетициз, - деп жалыныпты.
М.Жуманазаров оларға не жуўап берерин билмей тур екен, сонда Асаўдыц кемпири:
- Балаларым, Мәтекеағацызды иркпей-ақ қойыцлар. Оны өзим тойдырып жибердим, - депти.

ТАМАШАНЬЩ БӘРИ ИЙШАН ҚАЛАДА БОЛЫП АТЫР, ДЕСЕҚШИ ...
(Р-1296, №183776)
М.Жуманазаров ўәкиллер бригадасыныц баслығы екен. Бир министр ҳаял оннан еки-үш
күнге жуўап алайын деп, кабинетине келипти.
- Келин, аўҳалыцыз қалай? - депти оган Мәтеке аға.
- Қайнаға, ўәкилшилик, - депти жацағы министр ҳаял. - Тыным жоқ. Бул күнде бир аяғымыз
Шымбайда болса, бир аяғымыз Нөкисте, қыйналып атырмыз...
- Келин, ондай болса, тамашаныц бәри Ийшан қалада болып атыр, десецши, - депти
М.Жуманазаров.
Министр ҳаял сөзден утылғанын билип, үндеместен Мәтеке ағаныц кабинетинен шығып кетипти.

АНАМНЬЩ ОЙНАСЫ ШЫҒАРСАН
(Р-1296, №183776)
М.Жуманазаровтыц анасы қартайып дүньядан қайтыпты. Жаназаға келген аўылыныц бир
ғаррысы көп жылапты. Адамлар оған:
- Аға, шүкир ет, жылағаныцды қой. Мына кемпирди тезирек шығарайық. Адамлар асығып
тур, - десе де, ол ғарры тыцламай, тағы да даўыс шығарып жылаўын даўам ете берипти.
Сонда Мәтеке аға оған былай деген екен:
- Мениц анам күтә жас ўақтында күйеўи өлип, жесир қалып еди. Көп болса анамныц ойнасы
шығарсац. Жаныц ашып жылай бердиц ғой, қой енди, аға! - депти.

БАЗАРЫНА ТҮСКЕН ЕКЕНСЕҚ, БИРАҚ...
(Р-1296, №183776)
Қарақалиақстаннан Москваға оқыўға барған аспирант бир офицердиц ҳаялы менен жүреди
екен. Ҳаял еки қабат болып қалып, нөкисли жигит оған үйлениўге мәжбүр болыпты. Олардыц
қосылыў тойында Мәтеке аға жацағы аспирантқа былай деген екен:
- Иним, анық базарына түскен екенсец дә, бирақ ортарағына жетпей, бир шетинен қолыца
илингенин алып қайтыпсац ғой...

«ШЕР» ЖИГИТЛЕР
(Р-1296, №183776)
М.Жуманазаров командировкада жүргенде бир әҳмийетли мәселени шешпекши болып, жоражолдаслары менен ўәделескен екен. Тилекке қарсы, олар аўылға келгеннен кейин айнып кетипги. Сонда Мәтеке аға күйинип былай деген екен:
- Қарақалпақстаниыц жигитлерин тек дүзде сөйлетип қоя бер. Олар өзлерин шер қылып
көрсетеди. Ал үйине келип, келин баланыц қасында бир түнеп шықса болды, бәри иышық болын қалады.
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ТОҚЫ МЫ Ц АЎЫП ЕЛЕ Ж ҮРСЕЦ БЕ?
(Р-1296, №183776)
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Бир студент Қаллы ағаньщ сабағынан қарыздар болыи қалыпты.
- Енди таярланьщқырап, гүзги имтиханда қайтадан тапсырарсац, - депти Қаллы аға.
Бирақстудент оны тықламай, күнде келип, мазасын ала берипти.
Сонда Қаллы аға гүзги сынаққа қалған студентке:
- Тоқымьщ аўып еле жүрсеқ бе? - деген екен.
- Муғаллим, оньщ усылы ақсат. Бир-еки өқкелесем, тоқымым орнына түседи, - деп ол Қаллы
ағаны сөзден жеқип қойыпты.

ТӨРТ АЭРОДРОМ
(Р-1296, №183776)
Елиўинши жыллардьщ басында Нөкис мэмлекетлик педагогикалық институтынын қарақалпақтили ҳәм әдебияты факультетинде төрт таз бирге оқыды. Олардьщ үшеўи қоқыратлы жигитлер еди. Қаллы аганьщ қайын журты - Ҳәким атаньщ хожалары болғанлықтан, үш жигит
пенен жезде ҳәм балдыз ретинде ҳәзиллесип туратуғын еди. Жаздьщ ыссы кунлериниқ биринде форточкадан бир ешек ҳәрре аудиторияға кирип кетип, көп ўақытқа дейин дызылдап ушып
жүрди. Студентлер «шағып алады» деп қорқып, оны дәптери менен урып түсирмекши болды.
Бирақ ешек ҳәрре адамныц жақынлағанын сезип, алыслап кетеди, соқ тағы айланып келе береди. Аудиторияда ғаўырлы басланып, Қаллы ағаньщ лекциясы бузылатуғын болды. Сонда
студентлердиц биреўи:
- Бул ешек ҳәрре не ушын жайдан сыртқа шығып кетпейди ямаса бир жерге қонбайды? - деп
сораў берген еди.
/
- Егер Москва қаласында үш аэродром болса, бизде төрт аэродром бар. Сонлықтан самолетымыз қайсысына қонарын билмей айланып жүр, - деп Қаллы аға студентлерди бир майдан
күлдирип алды.

МЕНИҚ БАТПАҒЫМ ЕМЕС, ИСПОЛКОМНЬЩ БАТПАҒЫ
(Р-1296, №183770)
Бәҳәрдицжаўын-шашынлы күнлериниц биринде Республика белсендилериниц жыйналысы
шақырылыпты. Қаллы аға Айымбетов областьлықпартия комитетиниц мәжилислерзалынакелемен дегенше үсти-басы суў болып, жаўрап қалыпты. Залға шақырылғаи адамлардыц барлыгы
жыйналып, енди обкомныц бюро ағзалары ишке кирейин деп турған екен. Қаллы аға олардыц
алдынан өтип баратырғанда бир үлкен ҳәмелдар:
- Жасуллы, батпағыцызды тазалап кедмепсиз ғой? - деп оған ескертиў жасапты.
- Қосшым, мениц үйимнен арқалап шыққан батпағым жоқ, - депти Қаллы аға бир аяғындағы
ботинкесин сәл-пәл жоқары көтерип. - Мынаў сүмер исполкомныц батпағы ғой. Егер керекболса, өзи алып қалсын ямаса көшелерди тазалап қойсын! - деп ол залға кирип кетипти.
Үлкен ҳәмелдар сөзден утылып, үндей^алмай қалыпты. Сол күни тағы бир мәжилис шақырып,
онда жумысларда жиберилген қәте-кемшиликлери ушын Нөкис қалалықатқарыў комитетиннн
баслығы хызмет орнынан босатылыпты және Қаллы ағаныц жүретуғын жолларын асфальтлаў
кереклиги ҳаққында арнаўлы қарар қабыл алыныпты.

ТОҒЫЗ ҚУДАЙ
(Р-1296, №183776)
Бул ўақыя өткен әсирдиц 20-жыллары ақыры ҳәм 30-жыллары басында Қоцырат районында
болып өткен еди. Аўыл белсендилери Сабыр ийшанға келип:
- Қудай нешеў? - деп сораў берипти.
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- Қуда бир, Расули ҳақ. Еки ийницде екки периште. Рууайы бәрҳақ, - деген екен ол.
Белсендилер Сабыр ийшанды түрмеге қаматып таслапты. Бул жерде тергеўшилер оны күнде
саўалға тутып, күтә қыйнай берипти. Егер әўелги жуўабын тәкирарласа. «Кеқес ҳүкиметине
жат-жамайдыц ўәкили» сыпатында айыпланып. сүргинге кететуғыны оған мәлим болыпты.
Сонлықтан Сабыр ийшан суд мәжилисинде «қудай нешеў?» деген сораўға «қудай тоғыз» деп
жуўап қайтарыпты. Сонда мәжилисти басқарып отырған судья:
- Бурын «Қуда бир» деген едиқиз, енди не ушын «Қудай тоғыз» деп, пикирицизди өзгертип
отырсыз? - депти
- Қуданьщ бир, Расулинин ҳақекенин бийкарламайман, - депти Сабыр ийшан. - Бирақғарры
киси болғанлықтан, алжасқан екенмен, шырағым. Қудай көп екен, оларды енди ғана билип
отырман.
- Олар кимлер? Қәне, атпа-ат санап бер, - депти судья.
- Өзлерин қудайман деп есаплап жүргенлер мыналар: районлық атқарыў комитетиниц
баслығы, районлық партия комитетинин хаткерлери, районлық ишки ислер бөлиминин
баслығы, районньщ прокуроры, түрменин баслығы, тергеўшилер, түрменин қараўыллары.
Сабыр ийшанньщ бул сөзлерине суд мәжилисине қатнасқан адамлар күлип жиберипти. Судья
қоқыраўын қағып:
- Жасуллы, уят болады. Бүйтип сөйлемен- Сиз қамақтан азатсыз, - дегенин билмей қалыпты.
МИНЕЗИЦИЗ Ж Ы ЛЫ ЦЫ ЗҒАУҚСАЙДЫ ЕКЕН
(Р-1296, №183776)
Сабыр ийшан бир мерекеде гаррыларға гүрриқ берип отыр екен. Оны екинши аўылдан келген ийшан унатпапты. Ол:
-/у
-Тақсыр, жылыныз не? - деп сөзден тоқтатпақшы болыпты.
- Тышқан еди, - депти Сабыр ийшан.
- Минезиниз де жыльщызға уқсайды екен, - депти жацагы ийшан. - Әйтеўир, қабаққа түскен
тышқандай тықырлап, мазамызды алдын ғой.
- Тақсыр, Сизин жыльщыз не еди? - деп сорапты Сабыр ийшан.
- Ийт еди, - депти қыдырып келген ийшан.
- Сизин минезиниз де жыльщызға усайды екен, - депти Сабыр ийшан. - Бес адам бир табақтан
ас ишетуғын болса, еки ийт жуўынды үстинде таласып қалады. Әйтеўир, Сиз де ийтке усап,
қасьщызға жақынлаған кисиге аўыз сала басладьщыз.
Сабыр ийшанды заманласлары тили жүйрик, ырасын айтатуғын улама сыпатында ҳүрмет пенен еске түсиретуғын еди.
МЕНДЕ САЎАЛ БАР
(Р-1296, №183776)
Өткен әсирдин 50-жылларында Куйбышев районыньщ орайы Халқабад поселкасында
еди. Районлық партия комитети ҳәм атқарыў комитетинин кенеси бир имаратқа орналасқан.
Дәлиздин бир жағында райкомньщ биринши хаткеринин. екинши жағында районлықатқарыў
комитети баслығыньщ кабинетлери болып, есиги ашылса, олар бирин-бири көрип отырады
екен. Райкомньщ биринши хаткери адамлардьщ пикириы билмекши болып:
- Кимде саўал бар? - деп сорапты.
>
Сонда Палўанияз Абдуллаев орынан турып:
- Бир кенседе еки қотыр, бири-бирине қарап отыр. Олар кимлер? Усы саўалыма жуўап
бериўинизди өтинемен, - депти.
Ҳақыйқатында, райкомньщ биринши хаткери де, районлық атқарыў комитетинин баслығы
да қотыр (бужыр) адамлар екен. Сонлықтан райкомньщ биринши хаткери:
- Бүгинги жыйналыс тамам. Үйиқизге қайтыўьщызға рухсат, - деп жуўап берипти.
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МЛҒАН ҚЫРЫҚ ШЕУ1ЕК ТАЎЫ П БЕРИҚ
(Р-1296, №183776)
Районньщ басшылары Палўанияздан ушырма сөзлери ушын өш болмақшы болыпты қәм
ертецги жыйналыста оньщ мәселесин қарапты.
- Сиз жетик қәнийге екенсиз. 1945-жылдан партия ағзасысыз. Сонлықтан Сизди бир
колхоздьщ председатели лаўазымына усынбақшымыз. Республиканьщ басшылары бизиц пикиримизди мақуллап отыр. Енди өзициз бул маселеге қалай қарайсыз? - депти районлық партия
комитетиницбиринши хаткери.
- Мен партиянық солдатыман. Жумсаған жағьщызға кете беремен. Бир өтинишим бар. Соны
орынласацыз, болды, - депти Палўанияз.
- Өтинишицизди орынлаймыз, қәне айт, - депти бнринши хаткер.
- Маған қырық шелек таўып берицлер, - депти Палўанияз.
-Буньщ не кереги бар? - деп тацланыпты районньщ басшылары.
-Сизлерге керек болмаса да, қырқ шелек маған керек. Өйткени ол колхоздьщ ағзалары
қанқызба екен. Бурынғы баслығыньщ басы жарылыи, республикалық емлеўханада жатыр. Олар
мени де урмақшы болса, шелекти басыма кийип алып, төбелеске кирисип кетемен. Қырық шелек жампыяман дегенше қанқызбаларды жөнге саламан, - депти П.Абдуллаев.
Бул ушырма сөзлерди еситип, жыйналысга зеригии отырған адамлар бир майдан ҳәз етип
күлисипти.
БИЗИН ҚЫЗГА КҮЙЕЎ БОЛА АЛМАЙСАЦ
(Р-1296, №183776)
Палўанияздыц ержеткен қызы бар екен. Үш жигит айттырып келипти. Ол бул хабарды еситип, саўшылар отырған бөлмеге келипти, қонақлар орнынан турып сәлемлесипти.
- Бизиц қызды сен алажақсац ба? - деп сорапты Палўанияз биринши ири, узын бойлыдан.
- Яқ, мен жигит ағасыман, - депти ол.
- Сен аласац ба? - деп сорапты орта бойлы, томпағынан.
- Яқ, мен жигит ағасыньщ атқосшысыман, - депти ол.
Үшиншиси бойы келте, пәжмүрделеў жигит екен. Оған Палўанияздын кеўли толмапты ҳәм:
- Сеннен оқлы төл түспейди. Бизин қызга бай бола алмайсан, қосшым, үйиқе қайта бер, депти.
ҲӘ, БАЛА, НАСЫБАЙЬЩ БАР МА?
(Р-1296, №183776)
Жоқарыдағы гәп елгетаралып кетип, Палўанияздьщ қызын ҳешким айттырып келмейтуғын
болыпты. Бир жигит тәўекел етип, қыздын әкеси жоқта сөйлесип турады екен. Геўгим түскен
ўақытта Палўанияз жумыстан қайтыпты. Бир жигиттин үйинен шыққанын көрип қалыпты да:
- Ҳә, бала, насыбайыц бар ма? - деп даўыслапты.
Ол жигит албырап қалып:
- Аға, насыбайым жоқ еди, - депти.
- Ҳәй, найсап, - депти Палўанияз, - насыбайьщ болмаса, бизин қызға келип не қыласан?
Ж ОЛБАРЫ С ЕКЕЎИМИЗ...
(Р-1296, №183776)
«Тахтакөпир» хожалығы гөне кенсесинин жанында Қуўанышжарманьщ бойындағы гүжим
теректиц астында обкомньщ көшпели бюросы өткерилип атыр екен. Палўанияз бюроға кешигип келипти.
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- Лодуллаев. бул не тәртипсизлик? - депти обкомньщ биринши секретары Қаллыбек Камалов.
- Жолдас секретарь, бюроға ўақтында жетейин деп асығып-ақ киятыр едим. Көпирдиқ
устинде қарсы алдымнан жолбарыс шығып, иркилип қалдым.
- Гәпиқ бар болсын. ишкен екенсец ғой!
- Жолбарыс екеўимиздиц ишкенимиз бир шийше арақ, Қаллыбек Камалович, оннан Қалый
ақсаққа да бердик. Ийиси Сизге де барып тур ма? - депти.
Толайым журт дуў күлисипти.

ТЕК «ЎАЙ-ЎАЙ»Ы КЕМИС...
(Р-1296, №183776)
Палўанияз Республикалық емлеўханада аўырып жатырғанда изинен бир топар жигитлер
кеуил сорап барыпты.
и
- Қалайсыз, Палўанияз аға, гәўирмисиз?
- Шукирмен, инилерим, шукирмен, - депти ол. - Енди тек қарақалпақтьщ «ўайы-ўайы» кемис
болып тур.
ҚУДАЙДАН ЕТ Қ АРЫ ЗЫ М Ж ОҚ

(Р-1296, №183776)
барад^ГНИЯЗ еМЛеўХаНЗАа - " Ф ^ Д а заманласлары Әбиў, Айман, Бектурсынлар кеўил сорап
- Палеке, сени бүйтип жатып қалды деп ойлаған жоқедик. - депти Айман отырып. - Қармаққа
шаншар етиқ қалмапты ғой.
- Ҳаў, Айман! Мениқ қудайдан ет қарызым жоқ. Он еки мүшесин түўел апарып берсем, болар.
Қудаи етин алып болды, енди сүйегин алыў қалды, - депти Палўанияз сонда.
Ә ЎЛ И Й Е ГЕ ӘКЕТЕРМ ЕКЕН

(Р-1296, №183776)
Палўанияз аўырыи атырып түс көрипти. Түсинде үлкен бир қуўраған терекке өрмелеп баратыр екен. Изинен келген Хожахмет деген жасүлкенге гүсин айтып берипти.
- Несийбец бурын да жаман емес еди, - депти Хожахмет, - ел үстинде жүрдиқ. Аўырыўыннан
жазылып кетип, еле де мәртебели, несийбели боларсац.
- Я, бала, жазылып кетермекенмен. ямаса өрмелеп атырғаным ағаш ат болып, мени әўлийеге
әкетермекен? - депти Палўанияз.
Е С И К Т И А Ш П А Й Т У Г Ы Н Б О Л Д Ы Ц ГОЙ?!

(Р-1296, №183776)
Раикомньщ бюросы басланардан алдын жыйналғанлар бюроньщ басланыўын күтип турған
екен. Палуанияз топар-топар болып турған жигитлерге келип, бир топарды күлдирип. екинши
топарға өтеди, екинши топарды күлдирип, үшинши топарға...
- Ҳапыз! - депти усындай топардьщ биреўине келип.
- Ләббай, аға!
- Сеннен-әм кеўилим қалды. иним.
- Ҳе, неге?
6олдАы ™ 1 - дРеЫ
ПтиСЭЛеМ беРИПТУРа1УҒЫН еДИЧ' ^ а р д ы у з а т ы п болгалы есиктиашпайтугын
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И Ш И Қ КҮЙСЕ ДУЗ Ж А Л А

Р-1296, №183776
Бир күни Палўанияз бенен Нөкистен келген ўәкил аўыл аралап кетип баратырса, ўәкилдиқ
көзи ийнағаш пенен суў көтерип баратырған қызға түсипти, жигиттиқ қызға ықласы кетипти.
- Пай, Палўанияз аға, айтайын демейсиз. Аўыльщызда не бир гөззал қызлар бар екен дә! депти тамсанып.
- Қосшым, ишиц күйсе, дуз жала, бул бизиқ қыз, - депти Палўанияз.
Б АЙ ТАЛ М И Н ГИЗИП Қ О Й Ы П П АН

(Р-1296, №183776)
Палўанияз қудалыққа барғанда қудасы:
- Қуда, ат мингиздим, - депти.
Палўанияз үндемепти.
- Қуда, ат мингиздим, - депти тағы.
Палўанияз еситпегендей отыра берипти.
- Қуда, ат мингиздим, -- депти қудасы үшинши мәртебе.
Сонда Палекеқ:
- Қуда, «ат мингиздим» деп неге қайта-қайта айта бересец. Мениц қашша-ан саған байтал
мингизип қойғаным, - депти.
Адамлар дуў күлисипти.

ПАЛ ВАНЯЗ
(Р-1296, №183776) /

г\ С .

Палўанияз Москваға аўылхожалығы жетискенликлериниц көргизбесине барады. Мийманханаға қытайлы делегация келип, алдын оларды орналастырып болыў ушын басқаларды иркип
қойған екен.
Палўанияз иркилместен өтип кете берипти. Мийманхана хызметкерлери буны да қытайлы

Д У Р Ы С , А ҒА ...

(Р-1296, №183776)
У

Палўанияз бир күни Тахтакөпир районлықатқарыў комитетиницбаслығы ИсмамытУсақовқа
келип өтиниш етипти:
- Бизди, я директорды бир жаққа тайдырмасацыз, келисе алатуғын түримиз жоқ.
- Қызық екенсец, Палўанияз! Сен туўды-питти усы жердиц адамысац, ол болса Төркүлден
келип отыр. «Сеники дурыс» деп, билгеницди ислей бермейсец бе?
Арадан бир жыл өтпей-ақ Исмамыт Усақов атқарыў комитетинен босап, баяғы Төрткүллиниц
www.ziyouz.com kutubxonasi

орнына директор болып барыпты. Бир күни ол агроном Палўаниязды алдына шақырып, егислик жерлердиц аўҳалы ҳаққында ойласық қылады.
- Дарханбай жер, Рейимқул жер тапқа келген қусайды, ертеқ бир күн сүргизип тасласақ болмай ма?
- Дурыс, аға.
-

Қалабай шүқгилдеги Алламберген жерге шигит таслап берсек, дурыс болармекен?
Дурыс, аға.
Айжамал жердиқ кесеклери ирилеў екен, дискилетейик пе?
Дурыс, аға.

Ч

- Ҳәй, Палўанияз! -депти директор. - биз муғаллим адамбыз, сен агрономсац. «Жердинтилин
биледи» деп ойлассам, «дурыс, аға»дан бери келмедиқ гой.
- Өзин айттын *'°й: «Сеники дурыс» де де. өз билдигинди ислей бер» деп. сизге «Сизики дурыс» деп, өз билгенимди ислеп жүрмен. Баслыққа ақыл айтып, нанымнан айырылып қалайын
ба? - депти Палўанияз.

ч

Г Ү Л Л И Ф О Р М А СЕНДЕ

(Р-1296, №183776)
Палўанияз аўылласы Исмамут пенен бирге Нөкиске жыйналысқа барыпты. Қайтарсын қызын
көрип кетеиин деп медучилищеге барса. қызы сыртта жүрген екен.
- Ҳе, қызым, сабақ жоқ па? - депти Палўанияз.
- Барғо, дене тәрбиясы сабағы. Муғаллим «форман жоқ» деп шығарып жиберди.
- Қәне, арман қара, - депти Палўанияз қызына, - енди берман қара. Муғаллимин поққыны
жепти, гүлли форма сенде тур ғой, қызым'

Л сҒ у *П А Л А Ў Қ А Б А Қ
(Р-1296, №183776)

\\

Палўанияз үйине бир машын палаўқабақтүсирип, таныс-билислерине:
- Үйге барып, палаўқабақалып кетин, -депти.

► С -Ч

к0ПСекенДаН БеКбер' еН дегенни1» Ҳаялы кбдип, палаўқабақть, сайлап отырса, солыққырағаны
- Неге палаўқабақ әкет деп отыр десем, солычқыраған екен ғой, - депти қаял.
берерЛЬШ Кете бер Сэ*ле' " депти ПалЎанияз сонда. * үйиқе барған соқ солынағанын Бекберген

т о н _________
(Р-1296, №183776
торИболаыГқалСьшть|КУР° РТК;а

° РНЫНа 6“ аГрОНОМ ПалЎанияз Абдуллаев ўақытша дирек-

л е п т и ^ Г 1 Д^СТЫМ' СеНИНДИреКТОр ўактында складтагь' тонлардан бир-бир тон кийейик тэ. депти бөлим баслықлары уақытша директорға келип.
- Бопты. Арза жаза қойын, - депти Палўанияз.
Баслықлар арза жазып, Палўанияз арзаларына қол қойып, бир-бирден тонлы болыпты.
исмамыт демалыстан келип, складқа барса. тонлар жоқ.
- Тонлар қаяққа кетти? - депти ол складшыға.
- Палўанияз аға бөлим баслықларына бергизди, - депти складшы.
Исмамыт ашыўланып, Палўаниязды алдына шақырыпты.
- л;

:

;

г

Г

еНИМ Ж0Қ* НеГе МеННеН бИР аўЫЗ сорамадь,ч? Барып тонларды жыйнап кел!
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Палўанияз тон алған бөлим баслықларыньщ бәрин директордық алдына алып келипти.
- Сен директор болып, тон кийип едик. Исмамыт директор болып, шешип алды ғой, - депти
баслықлар кетип баратырып.
- Әй, жигитлер, несин айтасыз. Ешкиниц қуйрығы мудамы түрилип жүреди, сонда да оныки
билинбейди. Қой бийшара салмадан атлаған ўақытта бир ашылып кеткен екен,оньщ-әм дәрриў
көринип қалғаны ғой, - депти Алланияз сонда.
Исмамыт гәп таба алмай, тонларды бөлим баслықларына қайтарып берип жиберген екен.
СЕН-ӘМ ТОНЫ П Т УРСАЦ БА?
(Р-1296, №183776)
1969-жылдьщ қәҳәрли қысында бәндиргиде турған бир жигит қалпағыньщ жийегин қайтарып қойып, суўықтан қалшылдап турған екен. Ол жыллары жас жигитлерге қалпақ кийиў
дәстүр болған.
Палўанияз жигиттиқ қасына барып:
- Иним, усы қалпақ пенен сен-әм тоцып турсақ ба? - депти.
БИР БАСҚА БИР КӨЗ
(Р-1296, №183776)
Палўанияздьщ «Тахтакөпир» совхозында бас агроном болып ислеп жүрген ўақытлары екен.
Бир күни атыз аралап жүрип, Қудайберген деген бригадтыц үйинде аўырып жатырғанын еситеди. Ол кеўилин сорап қайтпақшы болып, жол-жөнекей фельдшерди де ала кетеди.
- Қудайбергенниц қайери аўырып атыр екен? - деп сорайды жолда фельдшерден.
Фельдшер:
- Өзиниц қошқарын услайман деп сүрнигип жығылған. Соннан қошқардьщ шақы кирип кетип, бир көзи ағып түсипти. Қолымнан келген жәрдемди иследим, енди...
Кеўил сорап келген Палўанияз:
- Қудайберген жора, ҳеш гәп, бир басқа бир көз болады. Мен бир сүйек жарып, шыйқанпыйқан шықтымекен деп қорқып едим, - депти.
ЕСИК БАҒЫЎ
(Р-1296, №183776)
Тахтакөпир районлық партия комитетиниц биринши секретары Қәлендер Тайыров қараўыл
Алланазар деген кисини шақырып алып:
- Тез барып Палўанияз Абдуллаевты шақырып кел, -деп жибереди.
Палўанияз Алланазар менен бирге кийинип шығады да, сыртқа шыққан жерде:
- Ҳеҳ-ий, айтқыш дәптерим үйде қалыпты ғой. Усы жерде тура тур, алып шығайын, - деп ишке кирип кетеди де, шарбақтан екинши есиктен шығып шығып кетеди.
Алланазар тура-тура, ақыры ишке кирип, болган ўақыяны билип, изине қайтады.
- Алланазар шақырып барды ма? - дейди райком секретары алдына кирген Палўаниязға.
- Яқ, өзим-ақ ислеген жумысларға есап берейин, деп киятырман.
Райком секретары Палўанияз кеткен соц қараўылды шақырып алып, көп кейип таслайды.
Қараўыл қанша айтқаны менен, сөзине инандыра алмайды.
Бир күнлери Алланазар Палўаниязды ушыратып қалып:
-Пәлеке, ол не қылғаньщ, маған райкомнан сонша гәп еситтирдиқ ғой, - деп өкпелепти.
- Алеке, сениц талабьщ есик бағыў емес пе? - депти оған Палўанияз. - Бир күн райкомньщ
есигин бақтьщ не, бизиц есикти бақтьщ не?
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КОМПОЗИТОР БОЛАТУҒЫН ЎАҚТЫЦ БОЛДЫ
(Р-1296. №183776)
Агроном Бекбаўлы Туржанов деген киси мудамы кеўили хош, өзинше ҳәр намаға бир ыцылдап
жүреди екен. Бир күни Палўанияз оған:
- Бекбаўлы аға, сонша жылдан бери ыцылдайсац, бул ўақытқа шекем композитор болатуғын
уақтыц болды ғой, - депти.

КУРОРТҚА МЕН БАРМАЙ...
(Р-1296, №183776)
Палўанияз аўырып. емлеўханадан жақсырақ болып шыққаннан кейин курортқа бармақшы
болып талапланыпты.
- Палеке, курортқа барайын деп атырсац ба? - депти буны еситкен жорасы Айман.
Сонда Палўанияз.
- Қаҳармандай бетим болса, Әбийдей бөксем болса, Нураттай қарным болса. Аймандай сыматым болса, курортқа бармай-ақ қояр едим. Мынаў турқым, мынаў сыйқым, курортқа мен бармаи, иитиц бара ма? - деген екен.
н
КӨП ТАРТҚЫ ҒА ТҮСИПСЕЦ
(Р-1296, №183776)
- Қайнаға. нан жециз! - депти тандырда нан жаўып атырған бир келиншек Палўаниязға.
келиншектиц қолына мүйеш-мүйеш нан илине қойыпты.
-Пай, садағац кетейин. тандырға түсемен дегенше көп келиншеклердиц тартқысына түсипсец-ау, - деп наннан аўыз тийипти.
*
ШӘЙНЕГИМ АҚ ПА, АЛА МА?
(Р-1296, №183776)
Агроном болып ислеп жүрген Палўанияз обкомныц бюросынан гәп еситип келип:
- Ауа дә. басшы ақ десе, ақ, қара десе, қара деў керек екен-аў. Қарап жиберши. Сәке. Мениц
ишип отырған чаинегим ақ па, ала ма? - деген екен.
КЕСЕ БЕЛДЕН ШАБА БЕРМЕ...
(Р-1296, №183776)
Исмамыт Усақов директор ўақтында Палўанияз - бас агрономныц арқасы қозып. гәп келген
жерде кесе белден урыи жибере береди екен. Бир күни Усақов ескертипти:
- Палўанияз, бул жумыс деген. Мен сөйлеген ўақытта кесе белден ура берме гәпти.
- Мақул, - депти Палекец.
Совхозда Убай деген атақлы мәкке бригадир бар екен. Сол Исмамытқа жақпай қалып, Палўаниязды шақырып алып айтыпты:
'
у
- Убайды шығарамыз.
- Дурыс етесиз, - деггги Палўанияз. - қашшан шығарыў керек еди, өзи оцбаған адам.
- Орнына Өтешти қоямыз. - деити Усақов.
- Жүдә мақул, таптырмайтуғын жақсы адам, - депти Палўанияз.
нь,?р“
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™
еНаВаРИЯб0ЛЫП"
- Болмайды, Өтешти шығарамыз, - депти Усақов жыл ақырында.
- Дуры с етесиз. Қолынан ис келмейтуғын. қосжақпас, оцбаған адам, - депти Палўанияз.
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- Палеке, қалай-қалайсыз? Кеше қоярда «жақсы адам» деп едиқиз, енди бүгин оцбаған адам
дейсиз, түсинбедим ғой.
Сонда Палўанияз:
- Өзициз: Мен сөйлеген ўақытта кес-кеслеп шаба берме, - деп ескертициз ғой, - депти.
ҚАЛАЙ ТУЎАДЫ?
(Р-1296, №183776)
Кегейлиде бир отырыспада Палўанияз бенен бирге усы районда агроном Әбдикерим Атажанов та отырып қалыиты.
- Қосшым, кемпир-ғаррьщньщ нешинши баласысақ? - депти Палўанияз Әбдиркеримге.
- Ец генжетайыман.
- Сеннен кейин туўмаған бз?
-Я қ .
- Қалай туўады. кемпирицниц жатырын басыца кийип шықсац? - денти сонда Палўанияз.
Әбдикеримниц басында түк жоқ, жылтыр бас екен.
ИЙТШ ИЛИК БОЛДЫ
(Р-1296. №183776)
Палўанияз ымыртжабылғанда сыртқа шықса, өзиниц ҳәўлисинде жүрген қоцсыныц күшиги
буған үре баслапты.
- Дурыс, ўазыйпацды атқарып атырсац, - депти Палўанияз күшикке қарап. - Бирақ, бизиц
ҳәўлиде жүрип маған үргениц ийтшилик болды.
~ )
ҚАШ ШАН ТАБАР ЕДИ Қ
(Р-1296, №183776}
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Палўанияз бир жаққа бармақшы болып сыртқа шықса,күн салқынлаў екен.
- Иштен плащымды әкелип бер, - депти қызына.
Плашқа кеткен қыз ҳә дегенде таба алмай, бираз ўақытта шығыпты.
- Бунша неге кешиктиц? - депти Палўанияз қызына.
- Таба алмай жүрдим, аға.
- Сол плащтыц ишинде бир жигит жасырынып тур, - десе, қашшан табар едиц-аў, - депти
сонда Палўанияз.

Гүзге таман геўгим арада Палўанияз сыртта чай ишип отыр екен. Есиктицалдындағы жүўери
атыздан «шарп-шарп» етип шаппатлаған даўыс келе берипти.
- Тезирек барағойсац-о, - депти Палўанияз қызына. - Ана қара мацлайды сүйир шыбын талап
өлтиретуғын болды ғой.
Жүўери атызға жасырынып турған жигитти Палўанияз сезип отырған екен.
\ /

УСЫ АДАМ ТАНЫЎЫҚ БОДСА...
(Р-534, №176477)
Палўанияз ағаныц бир жақсы көретуғын ҳәм жуўап айтысып ойнайтуғын досты Дәўлетияр
Қосымов соцғы мәртебе узақ аўырып жатты. Палўанияз аға достыныц кеўлин сораўға үйине
келген екен, олар екеўи бурыннан айтысып, бирин-бири гә жецип, гә жецилип жүреди екен.
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Келсе, жорасы ҳақыйқатында қатты жатқан қусайды. Сонда наўқастьщ қасындағы ҳаялы:
- Ғарры, көзиқди аш. сени көриўге Палеке келип отыр, - депти.
Бийтап жорасы көзин ашып, Палўаниязды көрип, тағы ҳәзил айтып:
- Мына отырған ким? Бизиқ қатын ба? - депти.
Сонда Палўанияз:
- Усы адам таныўьщ болса, қудайдыц мәркине жазыларсац, - депти.
Сонда бийтап досты әсте көзин ашыи, бир күлген екен.
ҚӘРКИМ ӨЗ БАЛАСЫН АЛЫ П ҚАЛАДЫ
(Р-1296, №183776)
Балаларын базарға ертип баратырған жорасынан Палўанияз:
- Ҳә, жол болсын! - деп сорапты.
- Базарға, - депти жорасы.
- Аўа, есиц болса, балларды базарға ертип бар. Қайтарсын бир өзиц қайтқьщ келген шығар.
- Ҳе-е, о неге? Ертип барған адам ертип қайтпай ма? - депти жорасы.
- Ҳәрким өзиниц баласын танып алып қалады дә! - депти сонда Палўанияз.
ҚАРА Ш ӘЙНЕК ЕКЕН
(Р-1296, №183776)
Бир отырыспада Палўанияз дөгерегинде отырған жигитлерге:
- Егер қасьщда отырған адамныц ҳәмели сеннен бир ели үлкен болса, ол адам мына анпақ
чайникти қара чайник десе, сен «шымыры қара екен» деп отырыўыц керек. Болмаса, ол 'саған
қапа болады, - деп нәсият берген.
МАҒАН КЕРЕКЕКЕН ...
(Р-1296, №183776)
1956-жылы Палўанияз Ленинградтағы әмелий зоология ҳәм фитопатология институтын
питкерип келгеннен кейин азмаз күн жумысқа орналаса алмай жүреди. Оны Өзбекстан Республикасы Илимлер академиясыньщ Қарақалпақстан Экономика ҳәм мәденият институтыныц директоры Р.Қосбергенов жумысқа шақырып:
- Институттыц Кегейли районында жайласқан тәжирийбе станциясына директор болып
ислециз, - дейди. - Станцияныцўазыйпасы - елде пахташылық ислери бойынша тәжирийбелер
жүргизиў, - дейди.
Сонда Палўанияз былай депти:
- Бир мешкей адам екинши бир мешкейдиц аўқатқа жарылып өлгени туўралы еситкенде, ол:
- Бундай өлим маған да керек өлим екен, - деген екен. Сол айтқандай, мына усынып атырған
жумысыцыз нағыз маған керек жумыс екен, -депти.
ҮШ ПЕНЕН ОҚЫ САҚ, ДИРЕКТОР БОЛАСАЦ
(Р-1296, №183776)
Бир жас қәнийге оқыўды питкерип келип:
- Арза жазайын деп едим, - деп Палўанияздан бир бет ақ қағаз сорапты.
- Неше менен оқыдыц? - депти оған Палўанияз.
Жас жигит күтилмеген сораўдан албырап қалыпты.
- Айта бер, қосшым, тартынба, - депти Палўанияз, - бес пенен оқысац, агроном, үш пенен
оқысац, директор боласац.

www.ziyouz.com kutubxonasi

БУЛ ЎАҚҚА ШЕКЕМ САСЫ П КЕТЕР ЕДИҚ
(Р-1296, №183776)
Азанда жумысқа кеткен Палўанияз түски чайға үйине кедсе, кеше кеште отырыспаға кеткен
баласы елеуйқылап атырған екен.
- Еледе геўдецде жаныцныц бары, - депти Палўанияз. - болмаса бул ўаққа шекем сасып кетер
едиц.
ГҮЗЕТПЕГЕ КЕУ1ГЕН ЕКЕНМЕН
(Р-1296, №183776)
1956-жылы пахта отақ күнлери Кегейли районлық партия комитетиниқ секретары Қалбай
Қулымов сол райондағы Калинин атындағы колхозда ўәкил болып жүргенде бир кол:._:“
оны қой сойып, түслик аўқатқа шақырады. Үйде бес-алты жигит жыйналып, аўқатты күтип
отырғанда Қалбай Қулымов:
- Институттьщ тәжирийбе станциясынық директоры Палўанияз Абдуллаевты да аўқатқа
шақырьщ, - дейди.
Палўанияз келсе, шаршаған жигитлер бетлерине бет орамалларын жаўып, көз илиндирип
атырған екен. Үйге кирип келип, буны көрген Палўанияз:
- Ҳаў, мен отырыспаға келдим бе десем, гүзетпеге келген екенмен ғой, - деген екен.
ЎӘКИЛ
(Р-1296, №183776)
Палўанияз агроном хызметинде ислеп жүрген күнлеринде районнан бир ўәкил келед
ларды аралатып көрсетиў ушын еки машина таярланады. Бириншисине ўәкилдиц бир
неди де, екиншисине Палеке ҳәм жеке төрт қәнийге минеди.
Жолда бир салма ушырасады. Бес адам минген машина оннан дәслеп өтеди, соц ў»
шинасын өткермекши болады. Тилекке қарсы, салмадан шығарлықта ол машинаныц
сынып кетипти. Сонда Палўанияз жағасын услап:
- Ҳәмелди көтере алмай сынған темирди биринши көрип туртаным, - депти.
Т ЕК ИСПОЛКОМЫ КЕМИС
(Р-1296, №183776)
Тахтакөпир районлық атқарыў комитетиниц баслығы Исмамыт Усақов Палўаниязд
насына миндирип алып, атыз аралап жүр екен. Бир эўлийешиликтицтусына келгенде И
-Палеке, мына қойымшылықта не бир райкомлар, не бир совхоз директорлары ж
шығар-аў?-депти.
- Аўа. Буныц енди тек исполкомы кемис болып тур, - депти сонда Палўанияз.
Ш ОШҚА ДЕГЕН КӨП ОЙЛАНАДЫ ГОЙ
(Р-534, №176477)
1960-жыллары гөш мәселесин шешиўушын ҳәмме жерде шошқашылықты раўажла
туўралы мәселе көтерилип, Тахтакөпир районынан Пердебай Рзамбетов деген жас к
баслама көтерип, шошқа бақты. Шошқалар көбейип, дәслебинде дацқы Республикаға
|—
Бирақ кейнинде оба кеселине ушырап, қырылып, ферма басқа жаққа көширилди. Соннан соқ
совхоздыц үстинен арза түсип, изи тексериўге айланған. Соны тексерип жүргенлер жуўма»
жыйналыста қараи отырып, Пердебайдан сораған қусайды:
- Сиз айтыц, шошқалардыц өзи неге ҳәм қалай өледи?
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Сонда Пердебай:
- Билмедим неге өлетуғынын, от-жеми бар, асты таза. Өзинен-өзи арасында шыр айланады.
Сөйтип, мийи айланады. Сөйтеди де қайтып турмайды. өледи, -депти.
- Ҳаў, мийи айланбай не қылады? Шошқа деген өзи көп ойланады ғой, - депти Палекеқ.
ШАҚЫРЫМ АУ1ЫП КӨРИП АТЫР
(Р-1296, №183776}
Бир жылы қыстьщ күни Палўаниязтьщ танысы оны Нөкистеги Министрлер Кецесиниқ жайында көрип қалып:
- Ҳаў, Палўанияз, бул жерде көринесеқ ғой, - дегенде, ол:
- Жазда булар бет-әптеримизди районға барып көрегугын еди. Қыста пахта жоқ, сағынды ма,
билмеймен, енди бет-әптеримизди шақырып алып көрип атыр, - деген екен.
ӨЛГЕН АДАМ ЕКЕН...
(Р-1296, №183776)
Палўанияз Нөкиске келгенинде бир министирге жолықпақшы болып, телефоннан:
- Сенде жумысым бар еди. Ертец азанда өзиқде боласац ба? - дегенде, миннстр:
- Боламан. Бирақ ертец азанда Ташкентке кететуғын едим, -деген.
Сонда Палўанияз:
- Пай, иним-әй, «мына жайда бир адам бар екен дә, бирақ өлген адам екен» дегендей қылдьщ
гой, - депти.
МӘСЕЛЕНИЦ ШЕШИЛИЎИ
(Р-1299, №183812)
Жеке адамға сыйыныўды қаралаў жыйналысынан қайтқан колхоз баслыгы колхозға келсе,
дүканшы келип, оган дүканға бир қурым етик, жипек шаршы, аяқ машын келгенин хабарлапты.
Бурын өзи ала берип үйренген баслықтағы да солай ислеўге уялып, ертеқине колхоз бойынша жалпы жыйналыс шақырыпты.
- Жолдаслар! - депти, жыйналысты ашып турып баслық, - бүгинги жыйналыста қаралатугын
мәселе биреў, ол да болса, дүканға келген затларды бөлистириў.
Тигиў аяқ машинасын қаялыма беремен. Жипек шаршысын инимник ҳаялына, ал етикти өзим кийемен. Өзи колхозға келген үш зат еди, оны жыйналыста усылай бөлистиремиз,
қарсылықларыцыз жоқ па? - депти.
Көпшилик:
- Жоқ, - депти.
- Онда жыйналысты жабық деп дағазалайман, - депти баслық.
ҚЫРҒА УЗАТЫЛҒАН ҚЫЗ
(Р-1299, №183812)
Қарекецниқ бир қызы Қырға узатылған екен. Келиншектиц мисилсиз сулыўлығын ҳәм аса
дилўарлыгын еситкен еки бий бир жагынан халықтьщ «оц болсын» айтыў дәстүрин ислеген
болып, екинши тәрептен журт аўзындағы тәрипине қызыгып, келин түскен үйге келеди. Сынаў
әдети менен келиншектиц аяқ алысын барлайды. Ақ шаршылы жас келин аяғы-аяғына тиймей хызмет етип жүрген екен. Бийлер келиншектиц жүзин толық көрмесе де, оньщ тақыйық
сулыў екенлигине анық көзи жетеди. Усы сулыўлықтан көз жаздырғысы келмей, келин кирсе
де, шықса да оннан нәзерин үзе алмайды.
Өзиницҳәрбасқан қәдемин қалтжибермей қараи отырғанҳәмсыбырланыисөйлесипотырға27 - Қаракдл1мк фольклорм
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нын қулағы шалып қалган жас келин олар тәрепке көзи түсип кеткенинде бийлердицбири:
- Ой. соққан екен дә! - деп тацлайын қағады.
Халықтьщжуўабыйлықдәстүрине үйренип қалған келин де сөзди жиберместен:
- Устасы екеў ғой, - депти.
Бундай жуўапты күтпеген ҳәм кеше түскен келинниц келе сала үлкенлер алдында сөйлеўин
әбес санаған бийлердиц екиншиси:
- Әттец, бир кемшилиги бар екен дә-ә! - деп басын шайқапты.
Буған да жуўабы тайын турған келиншек:
- Түнде соққан ғой, - депти.
Бийлер буннан ары сөз жарыстыра алмай, асығыс үйден шығыпты да, атларына мине саяа
жөнепти.
ЕКИҒАРРЫ
(Р-1299, №183812)
Өткен ўақытта еки ғарры қыдырып киятырып адасып кетипти де, өзлери баратуғын жерин
таба алмайтуғын болған соц, бир үйге қона кетипти. Қонған үйдиц ҳаялы гөш асып атыр екен,
гөшти түсирип таслап, қонақларға жүўери гөже писирип берипти. Азанда ғаррылар қайтатуғын
болып:
- Келиқ. келиқ. пәтия берейик, - деп шақырып, мынадай депти:
- Жүўери деген ас екен,
Өзи шөптин басы екен,
Қырманына үйдирген,
Ағаш келиге түйдирген,
Қойыўы жүрек күйдирген,

Суўығын ишсен егерде,
Далаға шық деп бүлдирген,
Жапсардағы етти-ай,
Қыдырып келген ғаррылар,
Ет жемей-ақ кетти-ай, - депти.

Буны еситкен ҳаял не қыларын билмей, күйип писипти.
Сонда ғаррылардьщ биреўи:
- Несине күйип писесен? Болары болып өтти ғой, - деп, жолына түсип кете берипти.
ИЙТКЕДУЎА
(Р-1299, №183812)
Бир күнлери қолында бир асым ети бар, бир бөриклик териси бар бир адам Дабылға келип,
өзинин жақсы ийти бар екенлигин, оныц жақыннан бери аўырғанлығын айтып, ийтине дуўа сорапты. Дабыл оған ийтке дуўа жүрмейтуғынлығын айтып, жалыныпты. Жанағы адам өкпелеп,
үлкен кеўил қалыспақ болатуғын болыпты. Сонда Дабыл ол кисиге «ийтинниқ мойнына тағып
қой» деп, мына төмендегилерди жазып берген екен:
Ийтин, ийтин - ийтине
Силекейи бетине,
Ийтке дуўа жүрмейди
Дуўа бердим мен саған
Елтири менен етине.
ЖАМАНЫ ЖОҚ
(Р-1299, №183812)
Бурынғы заманда бир атақлы ағаш устасы шәкиртине:
- Тоғайдан маған ағаштьщ ен жаманын әкелип бер, - депти.
Шәкирти тоғайға барып, ағаштьщ жаманын излей-излей, ақыры, бир қыйсықағашты устаға
алып барады.
Бул ағашты уста көрип:
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- Балам, сен еле де меннен көбирек үйренесец, жетилип уста болмапсац, өйткени ағаштьщ
жаманы деп қыйсықағашты алып келипсеқ. Ағаштьщ ҳеш қандай жаманы болмайды, - депти.
ДУЎА
(Р-1299, №183812)

Бир күни Дабыл ийшанға бир ҳаял келип:
- Гүбимнен май түспейди. Маған бир дуўа жазып бер, - деп қоймапты.
Қай га-қайта келип қоймаған соқ, Дабыл ийшан дуўа берипти. Ҳаял дуўаны гүбиге тағыпты.
Бир күни гүбидеги салбырап турған дуўаны аўылдағы молла көрип, оқыса, дуўада:
«Ерте жатпа, ерте тур,
Бир пискекти артықур,
Сонда майыц түседур» деген сөзлер жазып қойылған екен дейди.

Чс
Ч с
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Л А П СӨЗЛ ЕР
АЙДОС ПЕНЕН ЖУМАҒУЛ МЕРГЕН
(Р-450, №176393)
Айдос Жумағул мергенге қонақболыпты. Жумағул мерген Айдосқа:
- Қәне, саған қыр семизин сояйын ба. суў семизин сояйын ба? - депти.
Сонда Айдос:
- Қыр семизин жеп жүриппиз, тапсақ, суў семизин сояғой, - депти.
Жумағул:
- Жасымда билезик өткерип жиберген балығым бар еди. Ҳәзир соны
- дейди.
Сөйтип кетеди де. бир бес қарыс сазанды шаншып алып келеди.
Айдос:
- Бул ол балық емес шығар. Оны қалай таныйсац? - дейди.
Жумағул сазанды жарып, пышақпенен иреп жиберген ўақытта билезик қуйрығына енип кеткен екен, пышаққа тийип шықыр ете қалады. Буған ҳайран қалған Айдос:
- Сен буны қайдан билдиқ? - деп сорапты.
- Жылқыньщ үйириндей, балықта бир үйир алған жеринен кетпейди.
Айдос балықты жеп отырып:
- Сен усы Дәўқараны жайлап жүрсен. бул жерде өрескил не көрдин? - депти.
Сонда Жумағул мерген:
- Өрескил үш нәрсе көрдим. Бириншиси: бир салы шыққан екен. Соньщтүбине дейин қанша
жер екен деп, тас байлан жибердим. Түбине шекем жети қулаш арқан кетти. Екиншиси: бир
күни кетип баратырсам, суўда қырық-елиў сазан кетип баратыр екен. Оларды кишкентай ғана
бир сазан баслап баратыр екен. Сол сазан қалай жүрсе, кейниндеги басқа сазанлар да солай
жүре берди. Сонын мәнисин билейин деп, кирттай сазанды шаншыўға қорқып, шанышқы иенен нреп жиберип, бир қабығын алдым. Қарасам, жанағы қабыршақ алтын екен. Соны өрескил
көрдим. Үшиншиси: Бақашыньщтаўыньщ басына барып жатып едим, күшиктей үрип, бир нәҳән
жайын уйқылатпады. Үйге келип устаға он сери бир шанышқы, қырық ағары бир шанышкы
соқтырдым. Сөйтип, алты түйе шөгетуғын қайық пенен соған бардым. Қырық қулаш арқан
естим. Шанышқыньщ түбине байладым. Сөйтип, жайынға барсам, жайын мурты таяқтай болып,
маған айбат шегип келди. Оны әдеп он сери шанышқы менен урдым. Шанышқанымды билемен, қабағым суўға шарп ете қалды. Жайыннын қайда кеткенин билмей қалдым. Үш күннен
сон барсам, Жаман жар деген жерде қабағым батып-шығып тур екен. Дәўқараньщ суўынын
теренлигинин қырық қулаш екенлигин соннан билдим. Арқаннан тартып қалған едим, жайын
Дәўқараньщ көлин үш айланып шықты. Соннанжуўасытып. қырықағары шанышқы мененжәне
шаныштым. Жағаға көп адам болып сүйреп шыққанымызда бир ярым қулаш суўғатийип қалды.
Сонытөрттүйеге мойындырықсалып қырга тартып шығардық. Үлкеи-кишисинөзичбил.онын
омыртқа сүйегине суўсын қуйып ишкенде адамньщ шөллегени қана берди.
Соннан соц Жүйриктиц басында қақпан салып жүрсем, Дәўқарадан бир қара булт көтерилип,
жацбыр қуя берди. Соньщ астында дегершиктей бир нәрсе домалап киятырғанын көрдим. Бул
не екен деп қарасам, баяғы қалған жайынньщ биреўи екен. Жаўын үстинде қуйып киятыр, ол
астында домалап киятыр, соньщ менен услайын десем, қорқтым. Ол барып Аўшыньщ қара көли
деген жерге түсти. Оны да жип таслан шенеп көрип едим, оньщ да суўыньщ тереқлиги қырық
қулаш екен. Сөйтип жайынньщ Аўшыньщ қара көлине түскенин де көрдим.
Сонда Айдосайтты:
- Бәрекелла, Жумағул, жети қулаш суўдан салы шыға береди, ол өрескил нәрсе емес. Саз.шды
шаншып алып жегеницде я патша болар едиқ, я ўәлий болар едиц, себеби ол балықтық патшасы
еди.Жайын болса.Дәўқараньщ ийеси еди.биреўин шаншып алыпсақ, бирақол екеўеди.-депти.
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УСЫҒАН АСПАЙ, КӨЛГЕ АСАСАН БА?
(Р-533, №176476)
Өмирбек лаққы болып қалмастан, лапгөй де болыпты.
БиР
Өмирбек Бухарда бир лапгөйдиц атын еситип, соны излеп барыпты. Екеўи ушырасыпты.
- Қәне сизиц елде қандай әжайып, улкен нәрсе бар? - депти Өмирбек.
- Бизиц елде бир кәрамат нәрсе бар, - депти бухаралы лапгөй.
- Ҳә, не нәрсе? - депти Өмирбек.
- Бизиц елде шалғам деген өсимлик бар, оныц үлкенлигин айтып жеткере алмайсац. Оньщ
бир жарпағынын түскен саясына сен қусаған қырық қарақалпақ аты менен көлецкелегенде де.
көлеқкеси әдеўир аўысып қалады, - депти бухар лапгөйи.
- Оҳо, күтә үлкен екен ғой, - депти Өмирбек.
- Ал, сизиц елде қандай әжайып нәрсе бар? - деп сорапты Бухар лапгөйи.
- Бизиц елде ондай үлкен нәрсе жоқ-тә, бирақ мен елден шығарда бир бай қазан соқтырып
атыр еди. Ол қазанныц үлкенлигин соннан бил, оныц қырық қулағы бар, ҳәр қулағында қырық
адам турып балға урғанда, бириниц урған балғасыныц даўысы екиншисине жетпейди екен, депти Өмирбек.
Сонда Бухар лапгөйи:
- Ой. меники келисип еди-дә, сеники жарыға жуўымай кетти ғой, ондай да қазан болама екен?
- депти.
- Ои, кәллағар, жацағы сен айтқан шалғамды сондай қазанға аспай, көлге асасац ба? - депти
Өмирбек.
Сонда бухар лангөйи недерин билмей қалыпты.
КӨКНАРШЫУ1АР
(Р-534, №176477)
1>ир күни төрт көкнаршы Кээбаға барып зияратлап қайтыў ушын жол жүрипти. Бир жерлерге бараганда көп тоғайлыққа ушырап, сол жерде от жағып көкнар ишиўге отырыпты.
Көкнаршылар мэс болып, басы айланып отырғанда алдыларынан бир тышқан жуўырып өтипти.
Сонда көкнаршылардыц биреўи:
- Япырмай бала, усы тоғайда жолбарыслар көп дейтуғын еди, усы жолбарыс қусайды, - деп
қорқып, орынларынан ушып турса. алдыларында жарқырап атырған төгилген суўды көрипти.
Сонда бир көкнаршы:
- Қарадәрья деген дэрья Кәәбаға жақын дейтуғын еди, бизлер Кәәбаға келип қалыппыз, деп қуўанысып қалыпты.
Ьир ўақлары көкнаршылар баслары тәўир болып, кетпекши болып атырғанда баяғы жолбарыс дегени - тышқан, дәрья деп жүргени - төгилген суў екенин билип, пәнт жепти.
ӨМИРБЕКТИЦ БИР ЛАПГӨЙГЕ УШЫРАСЫЎЫ
(Р-534, №176477)
Өмирбек заманында бир лапгөй болып, ол Өмирбекти көриўге күтэ қуштар екен.
Бир күни базарда ол Өмирбек пенен ушырасып қалыпты да, Өмирбекке өзин шәкирт етип
алыўды өтинипти.
Өмирбек:
- Ол жағын көре берермиз. Бүгин екеўимиз базардан бирге аўылға қайтамыз, - депти.
Жолда киятырып Өмирбек лапгөйден әдеўир жерге озып кетипти. Өмирбектиц алдынан бир
топар адам шығып:
- Базарда қандай қызықлы ўақыялар болды, не арзан, не қымбат болады? - деп сорапты.
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Сонда Өмирбек:
- Базардыц нырқы өз турысында дә, бирақ базардыц қапталындагы көлге от тийип, көл
қамысларыныц бәри өртенип кетти, - деп жууап қайтарыпты.
Хайран болған жолаўшылар не дерин билмей киятырса, алдынан лапгөй шыға келипти.Олар
лапкөйди иркип турып:
- Жацағы бир адамнан базардьщ хабарын сорап едик, ол бизлерге көлге от тийди дей ме,
әйтеўир, болмаған өтирикти айтты, өзиниц дени саўы ямаса жилли екенин айыра алмадық, сиз
базарда болған болсацыз, айтып бериц, - депти.
Сонда лапгөй:
•' *'■ ' ________
- Көлге от тийгени ырас шығар, бүгин базарға түскен балықлардыц бәриниц қуйрық-қалашлары күйип қалған екен, - депти.
Жолаўшылар инанарын да, инанбасында билмей, жөнине кетипти.
Өмирбек изинен жеткен лапгөйдиц жолаўшыларға берген жуўабын билип алыпты да, шәкирт
етип алыўға келисим берипти.

ӨМИРБЕКТИЦ ШӘКИРТИ
(Р-453, № 176396)
Бир күни Өмирбек бир үйде қонып, аўыл адамлары менен сөйлесип стырғанда аўыл адамлары Өмирбектен оныц аўылындағы аўҳаллардан сорай баслапты. Сонда Өмирбек:
- Бизиц аўыл тутасы менен аспанға ушып кетти, - депти.
Аўыл адамлары ҳайран болып, не дерин билмей тарқасыпты. Ертецине усы Өмирбек қонған
уйге бир лапгөй келип қоныпты. Аўыл адамлары Өмирбектицайтқан сөзлерин лапгөйге айтып,
өзлериниц ҳайран болғанлығын билдирипти. Лапгой сонда:
)
_
- Оны мен билмедим дә. бирақ сол Өмирбектиц аўылыныц тусынан өтип баратырсам, аспаннан кели-келсап түсип атыр екен, - депти.
Адамлар Өмирбектиц сөзине сонда инаныпты. Буны еситип Өмирбекжацағы лапгөйди өзине
шәкирт етип алыпты.
ӨМИРБЕКТИН ҚЫЗЫ
(Р-533, №176476)
Бир күни Өмирбек пенен айтысыўға келген бир жигит Өмирбектиц жайыныц алдында оныц
қызына жолығады.
- Қарындасым, атац үйде бар ма? - Аўа, үйде уйқылап атыр, - дейди қы
Сонда келген жигит:
әкелдим, бир ушы қолымда, бир ушы
- Ағац оянған соц айт, мен оған сыйл
Гөне Үргениште жатыр, - дейди.
Сонда қыз:
- Сол болғаны ма? Онда иркилмей қа а бер. Әкелген сыйлығыц әкем астына төсеп отырамйў да болмайды екен, - депти.
туғын кишкене паласыныцжыртығына
деп, Өмирбек пенен айтысыўға бата алмай, изине
Жацағы келген жигит, қызынан ут
ғырра қайтады.

ҚУДАЙБЕРГЕН ЛАПГӨЙ
(Р-589, №180082)
Биз Қудайымберди деймиз, негизги аты Қудайберген. Райымбердиницаты да Рейимберген.
Ол иниси, өзи сағыр адам.
Қудайымберди айтыпты:
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- Мени бала гезимде аспаннан әйдик бир қарақус келди де, иле көтерип алып кетти. Үйдиц
алдында бир нар сексеўил өсип турған еди, туппа-туўра соньщ үсти менен ушып өтти де, тике
көтерилди. Аспанньщ нақ төрине апарды. Мен де әри-бери арпалысып едим. Бир ўақта тастап
кеп жиберди. Содан төмен қарай қулдыйладым. Туппа-туўры үйдиц тусындағы нар сексеўилге
келип илинип қалдым. Салбырап турып едим, бир қарасам, мынаў жүгирип келатыр екен. Ол
сексеўилдиқ шақасын сындырып жиберип еди, жерге топ ете түстим.
- Сол ырас па? - деп Райымбердиге қараса, ол да басын ийзейтуғын қусайды.

БУЛТҚАТИЙГЕН БОЙ
(Р-450, №176393)
Бир күни Өмирбек балаўақтында әкесиниқ изине ерип Шымбайдьщ базарына барған қусайды.
Олар базарды аралап, керек-жарағын алып болып, бир кеседен шай ишиў ушын шайханаға
кирипти. Кирсе, шайхананьщ иши толған адам қусайды. Булар екеўи де олардьщ қасына бир
шәйнек шайы менен жайғасыпты.
Соньщ арасында олардьщ қасында отырған бир лапгөй:
- Өткен жылы Хийўаньщ базарына барғанымда, әстапыралла, бойы ақтерек пенен тец адам
көрдим. Хийўаньщ шаштәрези оньщ шашын зәқгиге минип алып атыр екен, - депти.
Дөгеректе отырғанлардьщ бәри «әстаўпыралла-әстаўпыралла» десип атырған қусайды. Сонда буған шыдай алмаған бала Өмирбек:
- Пай, бой болғаньща! Мен Шымбайдьщ өткен базарында бир жигитти көрдим. Бизиц
Шымбайдьщ шаштәрези оньщ шашын алып атырганда, пәки тийип кесип кеткен жерлерин
қасынан өтип баратырған бултлардан қысымлап жулып алып, сыпырып отырған екен, - депти.
I

ӨМИРБЕКТИҚ БАУ1АСЫ
(Р-450, №176393)
Бир күни бир лапгөй жигит Өмирбекти лаптан жеқиў ушын оны үйине излеп келипти. Келсе,
Өмирбектин үйиниц алдында оньщ баласы ойнап жүрген қусайды.
- Әкеқ үйинде ме? - деп сорапты жақағы лапгөй Өмирбектин баласынан.
- Әкем бир жерге кетип еди, - депти Өмирбектин баласы.
Сонда жанағы лапгөй баланы сынап көриўушын:
- Пай, мына Өмирбектин үйинде болмаўын қара! Мен оған Әмиўдәрьяньщ арғы жағасында
бир жағын услап турсан, екинши жағы берги жағаға жететуғын көрпе әкелип едим, - депти.
Сонда Өмирбектин баласы жачағы лапгөйге:
-Ўах, аға, сонша жерден кирттай көрпени көтерип келип ҳәлек болыпсац. Бул көрпе әкемнин
жамылып жүрген гөне көрпесине жамаў болыўға да жетпейди ғой! - депти.

ӘКЕСИН ЖЕҚГЕН БАЛА ЛАПГӨЙ
(Р-450, №176393)
Ьир адам баласын лапгөйликке үйретип жүр екен. Ол бир күни баласына мына лап сөзди айтыпты.
- Балам, мен теқизде жүр едим. Бир үлкен ылақа қуйрық таслады дейсеқ. Сол ўақыгга
тениздин суўы жән-жаққа жақбыр жаўғандай шашырап кетти, - депти.
Сонда баласы:
- Ылақа қуйрық тасласа, таслаған шығар. Соныц суўы бизлердин бетлеримизге де бир-еки
тамды,- деп, лапгөйликтен әкесин женипти.
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САҚПАН
(Р-1299, №183812)
Еки аўылдыц адамлары бир мерекеде отырысып қалған қусайды. Сонда биринши аўылдын
лапгөйи қызықтаўып отырайын деп гәп баслапты:
- Бизиц аўылдағы Төлегенди нағыз сақпаншы десец болады. Енеғардьщ баласы, үйинде
отырып-ақ қоцсы аўылдағы Сайман байдыц жүўери атызына қарай сақпан атып, жүўерисин
қорып, мийнет ҳақысына байдьщ еки қойын алды, - депти.
Сонда оны тыцлап отырған екинши аўылдьщлапгөйи:
- Сениц айтып отырған Төлегенин бизин аўылдағы Берди сақпаншыға шәкиртликке де жарамайды екен. Берди сақпаншы өзи Мойнақта отырып, Хожелидеги Мамыт байдьщжүўери атызына сақпан атып, қорып, байдьщ еки қойын алып еди, - депти.

ЖАЙЫН

Л*

(Р-1299, №183812)
Бир күни Қудайберген лапгөй Манғытқа қонақболып барыпты. Манғыттьщжигитлери:
налысып, оны көриўге келипти. Сонда жигитлердин бири Қудайбергенди лаптан женбекши болып:
- Жақында Әмиўдәрьяға балыққа бардық. Барсақ, бир нәҳән жайын дәрьяны пәтенге келтирип жүрген екен. Онбеслеген қайық болып жайынды шанышқы менен услай алмай, оны жағаға
қуўып, зорға усладық. Ишин жарып қарасақ, төрт жасар тана шықты, - депти.
Сонда Қудайберген лапгөй:
- Пай, жайын болғаньща! Ондайларды бизин жигитлер «шабақ»дейди. Өткен жылы бизиц
жигитлер Әмиўден бир жайынды тутып жағаға шығарып балталап ишин жарып еди.жайыннын
ишинен бир пада қойды алдына салған падашы шығып, «Берекеттабьщ!» деп қойларын алдына
салып, айдап кетеберди, - депти.

... 0Л ӨГИЗ БЕ ЕДИ?!
(Р-588,-№180401)
Еки көкнаршы әбден кәйипи асып, пәйекке қашып отырған екен. Үнсизликти бузып, биреўи
гәп баслапты:
- Бағана көлден бир балық шықты да, жағыстағы нәрўан торақғылға өрмелеп кетти!
Сонда оньщ сөзин тықлап отырған шериги:
- Өйтип не, ол, өгизбеди?! - депти.

КӨРГЕНИҚДИ АЙТ!
(Р-141, №50413)
Бир күни жолда еки лапгөй жолдас болыпты.
- Қәне, не қызық көргеницди айт, жол қысқарсын, - депти олардьщ биреўи екиншисине.
- Жацарақта усыяққа киятырсам, жолдағы бир падаға қасқыр шапты. Паданы баслап жүрген
өгиз қасқырлар менен шайдай айқасып, шақына илдирип алып, бир қасқырды ояққа және
биреўин буяққа ылақтырды-аў! - депти.
- Пай, лап болғаньща! - депти екинши лапгөй. - Мен кеше дәрьяда қармақ салып отыр едим.
Бир жолбарыс изине еки баласын ертип, жағаға келе береди. Суўға жолбарыстыц балалары
жақынлай бергенде бирден суўдан үлкен бир жайын шығып, оларды бир жалмап-ақжутып жиберди.
Жолбарыс ашыўы келип, жацағы жайынды ацлып жата берди. Бир ўақытта жацағы жайын
жолбарысты да жутайын деп жағаға келгенде, ашыўлы жолбарыс жайынды тырнағы менен
илип алып, бир шақырымдай жерге ылақтырып жиберди дейсеқ, жайын тап ортасынан қақ
бөлинди, - депти.
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ҚАРАҚАЛПАҚТЬЩ БӨЛИНИЎИ
(Р-22а, №82401)
Қарақалпақтыц ата-бабасы Жацадәрьянық жагасын жайлаған күнлери екен. Сол күнлерде
бир адам Жацадәрьяны жағалаи киятырған қусайды. Бир ўақытта жацағы адамныц көзи жағада
орта белинен бүкленип жатқан бир нәҳән балыққа түсипти. Жақынлап барып қараса, жағыста
жатқан балық шынында да жайын екен. 0 л дәрриў аўылына келип, адамларға нәҳэн жайынныц
жағыста жатқанын айтады. Көп жыйналысып аламан болып, топланып барыпты. Олар жайынДы енди кемеге жүклейин деп атырғанда, олардьщ қасына бир қария келип:
- Ҳәй, халайық, бул балықты жемециз! - депти.
- Не ушын жемеймиз? - депти аламан шуўласып.
Сонда қария оларға:
- Бул нәҳәцниц ишин жарып қарацлар, - депти.
Жыйналғанлар жайынныц ишин жарады. Жарса, ишинен үлкен бир бүркит шығады. Халайық
бүркитке қарап турғанда, қария:
- Бүркиттиц ншин жарыц! - дейди.
Жыйналған аламан бүркиттиц ишин жарады. Бүркиттиц ишинен бир шымшық шығады.
- Ҳо, халайық, енди шымшықтыц ишин жарыц, - дейди.
Аламан шымшықтыц да ишин жарады. Шымшықты жарып қараса, ишинен еки тары дәни
шығады. Қария көпке қарап:
- Аламан, бул тары дэнди де жемец! - депти.
Жыйналған аламан:
- Бул қалай? Неге несибемизге түскен бул тарыны, жайынды жемес екенбиз?! Себебин айтыц,
- дейди қарияга.
Сонда қария:
- Баяғыда бир жолаўшы жол жүрип киятырып, бир гөне тамныц алдындағы ошақты көреди.
Сол ошақтыц қапталында еки тал тары өсип тур екен. Жолаўшы қараса, жацағы еки тары бирбири менен шаўласып, урысып турған керинеди. Бир ўақытта жацағы еки тарыны бир шымшық
келип жеп қойыпты. Қутырған тентек тарыларды жеген шымшықты, қутырған мына жатқан
бүркит жеген. Бүркит қутырып, суўдағы нэҳәц балықты жемекши болып пәнже урғанда, жайын оны жутып жиберген. Қутырған балық өзин өрден ыққа урып, ақыры жағаға шығып қалған.
Соныц ушын бул балықты жемецлер, - депти.
Бирақжыйналған аламан қарияныц айтқанын тыцламай нэҳэцди бузып жарып, бөлип-бөлип
бөлисип алыпты ҳәм асып-писирип жепти. Мине сол қарияны тыцламай, қутырған жайынды
жеген қарақалпақлар бир жерде тыныш отыра алмай, бир-бири менен урысып-керисип, басы
писпегеннен кейин бөлинип-бөлинип, тум-тусқа тарыдай шашырап кеткен екен дейди.
Ж ОЛАЎШ Ы НЬЩ ШӘРТИ
(Р-22а, №82401)
Қыстыц күнлери бир жолаўшы тоғайдан киятырып адасып кетипти. Ол жолды табаман деп
излеп жүргенде күн батып, боран болып, үргин үреди. Сөйтип жүрип, ол бир үйдиц алдынан
шығыпты. Үйге кирип қонып кетиўге руқсат сорапты. Сонда үй ийелери:
- Егер түни бойына әцгиме ямаса ертек айтып берсециз, руқсат етемиз. - деп оған шэрт
қойыпты.
Жолаўшы жылынып алғанша үйдиц адамлары шаршаған жолаўшыныц дөгерегине жыйналысып алыпты.
- Басламастан бурын мениц де сизлерге шәртим бар, - депти жолаўшы. - Мен ертек айтып
атырған ўақтымда ҳешқайсысыцыз ҳеш нәрсе сорамайсыз. Егер кимде-ким сөзимди бөлсе, айтып отырған ертегимди тоқтатып. дәрриў жатып уйқылайман, - дейди.
Үйдегилердиц ҳэммеси оған келисим берипти. Жолаўшы ертекти баслаиты:
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- Күнлерден бир күни тоғайдан, шетсиз-шексиз жыс тоғайдан өтип баратыр едим. Сонда тап
сол жердин өзинде ғарға уша баслады. Аўа, қап-қара ғарға, дәл сондай, қап-қара ғарға. Арыға
ушады, айланып-айланып тағы да ушады, тынбай ушады, тыным таппастан ушады, тынбастан
ушады. Биресе төменге ушады, биресе бийикке ушады, ҳо-о бийиклеп ушады. Бул ғарға, бул қап
қара ғарға ушады, ушады ҳәм және ушады, бул қап-қара ғарға...
- Ҳәммеси усы ма? - депти тьщлаўшылардыц биреўи шыдамай.
- Сизлер мениц сөзимди бөлдиқлер. Шәртимиз бойынша, енди ертекти тоқтатаман, - депти
де, жолаўшы ыссы көрпеге кирип алып, ертецине сәскеге шекем рәҳәтленип уйқылапты.
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АИЫПЛЫ ГҮЗЕ
(Р-448, № 176391)
Күнлерден бир күни Хожа Насратдин бир бай менен жәнжеллесип, қазыныц алдына төрелесиўге бармақшы болады. Байдыц қалтасы ақшалы болғаннан кейин, қазы оныц сөзин сөйлемейтуғынын билген Хожа Насратдин үлкен тас гүзени суўға толтырып, далаға шығарып тоцдырады. Суў тоцлағаннан кейин гүзеге азғантай сары май қуяды. Гүзени қолтығына қысып,
қазынық алдына келеди. Қазы Хожа Насратдинниц қолтығындағы гүзени көрип, бир гүзе май
әкелген екен, - деп ойлап, жәнжелди Хожа Насратдинниц пайдасына шешеди. Хожа Насратдин кеткеннен кейин қазы гүзени алып қараса, май дегени бир гүзе муз болып шығады. Ол сол
ўақытта бир хызметкерин шақырып алып:
- Хожа Насратдинди шақыр! Айып соньщ мойнында екен, - депти.
Қазыныц алдына қайтып келген Хожа Насратдин:
- Айып Хожа Насратдинде емес, ал суўлы гүзениц ишинде, - деп жуўап берипти.
М Ы РДЕЙ СЕН БЕ?
(Р-535, №176478)
Аты шыққан бир көкнаршы үйинде бир өзи көкнарды тойғанынша ишип, мумия болып отырса, жанына сары пышығы келип мияўлай берипти. Көкнаршыныц әбден кейпи ушыпты. «Қоясац
ба енди» деп, бир-еки рет ылақтырған екен, пышық қайтып келип мияўлай берипти.
Әбден ашыўы келген көкнаршы көзин тарса жумып отырып, қапталларын қармалапты.
Қолына былқылдақбир нәрсе илинипти. Көкнаршы:
- Сени отқа тығып өлтирейин.
мыр дейсец бе, мыр дейсец бе?» - деп. бир-еки ирет оны
шоққа басып-басып алыпты да,
п жиберипти.
«
Көкнаршы көкнардьщ иасли
ғаннан кейин абайлап қараса, пышықдеп отқа басқаны
өзиництүлки малақайы екенин бил
әнт жепти.
БАЛЫҚ БОЛ-Ә, ЕНЕГАР!
'(Р-^35, №176478)
Бир көкнаршы қыдырып киятырыпУөзиниц көкнаршы достыныц үйине түсипти. Екеўи
қызып сөйлесип отырып:
х
- Бүгинлери Еримбет қайда, бала?Көринбейди, - депти жацағы келген көкнаршы достына.
- Оны қудай урды, үйиниц дөгерегинде баспакгыц изи көринеди, - дейди досты.
- Япырмай бала, ол ырас-ақ қатық ишетуғын болды ма?! - дейди ол шоршып кетип.
Сөйтип екеўи көкнардыц базарын қыздырыпты.
- Достым, быйыл жаз ыссы келди, шомыла алдыц ба сирә? - депти биреўи екиншисинен.
- Саратанныц ыссысы екен деймен, бир қуман сўуды қайнатып, ләгенге де қуйып, қолыма
пахта алып, суўға малып, үстиме әбден сыйпап рәҳәтленгеним бар, - депти.
- Енеғардыц баласы, балық бола-ә..., - деп күлисипти.
АЛДАНҒАН ХАН
(Р-535, №176478)
Алдар көсе бир көпиргежаца көтерилген екен, алдынан хан шығыпты. 0 л Алдар көсеге қарап:
- Қәне Алдар, усы жерде мени алдамасац, дарға асып өлтиремен! - депти.
Алдаркөсе жортаға жылайды.
- Сен неге жылайсац, алдай алмайсац ба?
- Жоқ, тақсыр^олай емес-аў, мен әпиўайы алдамайтуғын едим. Мениц алдайтуғын китабым
баР еДи' әне сол үйде қалып қойғанда сизиц дус келгеницизге қара.Үйим алыс емес, анаўтөбениц
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артында, егер анық алдағанымды көргиқиз келсе, атықызды берип турын, - депти ол ханға.
Хан атынан түсипти. Ал Алдар болса атты минип қашып кетипти ҳәм өлимнен қутыл»
деседи халық.
ЕКИ КӨКНАРШЫ
(Р-535, №176478)
Еки көкнаршы көкнар ишип, пәйекке қашып отырғанда биреўи екиншисине:
- Таза ай туўады, гөне ай жоқ болып кетеди. Сиз оньщ не қылатуғынын билесиз бе? - деп
сораў берипти.
Сонда екинши көкнаршы:
- Гөне ай өзи-ақтозыўы жеткен соқ жулдыз болады, - депти.
ҚИРӘӘТ ПЕНЕН СӨЙЛЕЎ
(Р-535, №176478)
- Сен енди суўпысац, суўпы адам алдам-ғалдам болмай, салмақлы ҳәм парасатлы бол»
лазым. Сен енди бурынғы тезпазлығыцды, ўаррақышылығыцды тасла, қирәәт пенен сөйл<
әдеилен, - депти пири Өмирбекке.
- Әжеп болады, тақсыр. Ендигиден былай патырлап, тез сөйлемеўге тырысаман, - дег
Өмирбек.
Сөйтип жүргенде, бир күни ийшан кезин жумып тәспи санап, ал Өмирбек оныц алдындаот
жағып отыр екен, жантақтыц шытырлаған ушқыны шатырлап барып ийшанныц сәлл<
түсипти. Сәлле жана баслапты, ал ийшан буны сезбепти. Сонда Өмирбек ҳәр сөзин қирәәтке|
лып:
- Таақсы-ыр..., сәллец-и-и-из ...күйип бараты-ы-ы-ыр, - депти.
Бирақ Өмирбек айтып боламан дегенше ийшанныц өзи-ақ сәллениц жанып атырғанын се*
зипти.
- Ҳә, бәдбақ, неге дәрриў айтпадыц! - деп қатты кейипти.
Сонда Өмирбек:
- Ҳаў, тақсыр-аў, ҳәр сөзицди асықпай, қирәәтке салып айт деген өзициз ғой, - деп жуўап берипти.
МОЛУ1АНЫ ЖЫЛАТҚАН ШОПАН
(Р-535, №176478)
Бурынғы ўақытта бир молланыц шопаны болыпты. Бир күни молла оқый алмаса да китап
ашып отыр екен. Шопан қасына келип, бул да китапқа үцилипти. Бир ўақытлары шопан:
- Моллеке, тиришиликте мал жыйнап не қыламыз. Өлген соц мына китаптағы а)
көретуғын болсақ, - деп жортаға жылап қоя берипти.
Саўатсыз молла да ырас болса, ырас шығар деп, бул да ецкилеп жылай берипти. Сол ўа»
шопан:
- Моллеке, усындай пейлиц болса, дозаққа сен бармай, ким барады, - деп күлип жиберш
ТАРЫДАН БОС ҚА/1ҒАН АДАМ
(Р-535, №176478)
Өткенде бир киси иниси менен биригип тары египти. Тарысы иискеннен кейин, қыр»
үйип түйеклеп, тарыны қырманға қызыллап, азанда сүзермиз деп келисипти.
Ол адам инисин қызыллаўлы тарыға қараўыл қойып:
- Қызыллаўлы қырманға Қыдыр дарыйды деген сөз бар. түнде қырманға ҳәзирети
келеди, ол келсе, ҳеш исиц болмасын, ҳасасын қырманға шаншып кетеди, - депти.
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п ы ™ ж Т „? Л ‘ Ы К0РЬж ЖаТС! ' тан аТЫўҒа шамаласканда бир киси кедип туйесин шөгирип, таағягы келсе.
Л Г орнында
РеДИ'тары ИТ
Азанда
ағасы
жоқ.УЛ КеЛГеН ҚЬ'ДЫР аТа ШЫҒар деп' бУғь,п оть|Ра берипти.
к
д
- Тары қаяқта? - деп инисине бақырыпты.
' пТйҮНДе бИр ЗДам Кедип түйеге жүклсп
хетти. мен од кедген адамды Қыдыр ата шыгар
деп оилап, үндемедим. - депти иниси.
У
р
Ағасы сонда ғана өзиниц ақмақаығын түсинипти.
ӨЗ ҮЙИЦДЕ ПИСКЕН ТАМАҚ
(Р-535, №176478)
к и п „Т “
аГ баРЫП бИР Қ0ЯН СаТЫП аЛЫПТЫ' Қоян писиўге шамаласқанда үйине үш жигит
ТИР келипти. Қанша жек көргени менен не пайда, тамақты бирге отырып жеўге туўра келипАЎҚат желине баслаган с о „ азмаздан кейин үй ийеси қолын жалапты да, жеп болдым деп кейж еЛ епипти ° ТЫра 6ерИПТИ' Келген аламлаР бунык ысырылганына итибар бермей, тамақты
берипГ
Гамактыч тэусылып баратырганын көрген үй ийеси қайтадан табаққа жақынлай
би л ^й У™ т ы ИСКеН ЗЎҚаТ б0ЛГаИ С° " Ж0ГИН КеЛе 6еРедИ еКеН' - деп табакка копын созғанын
Г1АЛАЎДЫ БИРГЕ ЖЕЙИК
(Р-455, №183022)
Өмирбектиқ пири ҳәр күни Өмирбекке:
" Беи” ште ҲӘММе ” әрсе табылаДЫ. Бул дүньяда қаншама ашлықтыц азабын шексец, ол
дүньяда тоқшылықта боласақ, - дей берипти.
Бир күни Өмирбек пирине:
п и ^ Г Г Г н " ^лрп " УЙГе -барсаныз' таза садыны« нурншинен ишине таўық төсетип палаў
ўаде е т и п т Г
‘
Ү" ИНе М" РӘТ етипти- ПирН кешқүРь,н Өмирбектиқ уйине бармага
Кешкисин пириниқ киятырғанын көрген Өмирбек ийтинич мойнынан қушақлап отыра берипти. Буны көрген Өмирбектиқ пири:
Р
- Әй, Өмирбек, мынаў қушақлап отырғаньщ қызьщ ба. балац ба, ямаса ҳаялын ба? - депти
Өмирбекҳеш иркилдеместен:
А
- Тақсыр, бул бизиқ пиримиз. - деп жууап берипти.
қаоПасаР п и с : аетыИ
г ,: и ЗИПТИ Де' ӨМИрбСКТИН ӨЗИ дадаға шь,ғып кетипти' Келген пир жэн-жағына
мраса, писип атырған ямаса ошақтан түсип атырған палаў ж оқ қайран қалыпты. Ақырында пир
- Өмирбек, палаўьщ писип шамаласса, әкелсецо? - депти.
Сонда Өмирбек:
„ , Г Г Г БУЛ ДҮНЬЯДа а" б0лсан' ° дүньяда тоқ боласа" “ Деп аднн. таўық төсеген палаўды о
дүньядағы бсииштен бирге барып жермиз, отыра бериқ, - деп үйден шығып кетипти.
БИРАЙТАМ АН
(Р-455, №183022)
Бир күни Өмирбектиқ жорасы оннан:
- Нешеге келдин? - деп сорапты.
- Жасым елиўде, - деп жуўап берипти Өмирбек:
Арадан бес-алты жыл өткеннен кейин жорасы Өмирбектиқ жасын сораған екен, ол және
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«елиўге келдим» депти. Бес-алты жылдан кейин және сорапты. Бунда да «елиўдемен» депжууап
берипти. Буннан кейин жорасы:
- Өмирбек, мен сеннен буннан он жыл бурын жасыцды сорағанымда «елиўдемен» деп жуўап
берип един. ал бүгин де «елиўдемен» деп отырсац, сен сирә алпысқа шықпайсақ ба? - депти.
Сол ўақытта Өмирбек:
- Адам деген бир сөзли болыў керек, елиў деген болсам, сол елиўде тура беремен, - деп жуўап
берипти.
ТҮЙИЛИП ҚАЛАРСАК!

(Р-455, №183022)
Өмирбек қасына бир-еки адам ертип, бир жорасынық үйине қыдырып барыпты. Барған үй
гөшли палаў писирип берипти. Өмирбек табақ келиўден еки түйир гөштен алып, палаўды са
дырта берипти. Сол ўақытта қасындағы жорасыньщ биреўи:
- Өмирбек, түйилип қаларсақ, биреўден алсац да жетеди, - деген екен, сонда Өмирбек:
- Қолыма сыймаса қәйтейин, - деп жуўап берипти.
ҚАЗАЛАНҒАН ҚАЗАН
(Р-455, №183022)
Өмирбек бир күни той бермекши болып қоцсысыньщ үлкен қазанын алыпты. Тойын
тарқатып болғаннан кейин қазаннық ишине киширек қазан салып. қоқсысынық үйинеапарыпты. Қазанньщ ийеси қазанньщ ишиндеги қазанды көрип:
- Мынаў кимниқ қазаны? - деп сорапты.
)
Өмирбек:
- Буны сизиқ қазан туўды, - деп жуўап берипти.
/V'
Қазанньщ ийеси дым үндеместен қазанды алып қала берипти.
Арадан бир неше ай өткеннен кейин Өмирбек баяғы қазанды және сорап әкелипти. Бирақбул
сапары Өмирбек қазанды сындырып алып, ийесине не айтарын билмей жүре берипти.
Бир күни қоқсысы қазанын алып кетейин деп Өмирбектиц үйине келипти. Ал Өмирбек болса
төмен қарап отыра берипти. Қоқсысы:
- Өмирбек, неге төмен қарап отырасақ, бир жериқ аўырып отыр ма? - депти.
Сонда Өмирбек:
//'
- Аўырып отырғаным жоқ. Сениқ қазанықньщ туўалмай, бала үстинен өлгенине қапа болып
отырман, - деп жуўап берипти.
Қоқсысы ақ-тақ болып:
- Қазан да өле ме екен? - депти.
\\
1. </ /
Сонда Өмирбек:
- Сен қазанньщ туўатуғынына исенесец дә, ал өлгенине неге исенбейсец? - деп жуўап берипти.
/
/
ДА ҚАШАДЫ
(Р-455, №183022)
Бир күни Өмирбектиқ байлаўда турған сыйыры жибин үзип кетип қалыпты. Өмирбек буган
ашыўы келип, байлаўда турған баспағын ура берипти. Буны көрген қоцсысы:
- Баспақты неге урып атырсақ, оннан анасын урсақ-о, - депти.
Өмирбек сонда қоқсысына:
- Бул өсеғойса, анасынан да бетер қашады, - деп жуўап берипти.
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Қ У Д А Й Д А Й Ы М ЕМЕС

(Р-1295, №183770)
Бир күни Өмирбектен биреўлер:
- Қудай қайда турады? - деп сорапты.
- Қудай мениц дайым емес, қайда туратуғынын билмеймен, - деп жуўап берипти.
а

'I

Қ Ә Л Е М Н И Ц У Ш Ы Н С О Н Ы Ц М ЕН ЕН Ш Ы Г А Р Д Ы М

(Р-1295, №183770)
Өмирбек бир күни сақалын сабынлап, қырыныўға отырған екен, алмасы өтпепти. Ол қасында
отырған баласына:
- Балам, айнаньщ алдындағы алмасты алып бермесеқ, мынаў алмас өтпейди екен, - депти.
Сонда баласы:
- Бийкар айтасыз, ол жүдә өткир, себеби мен бүгин барлық қәлемлеримниц ушын сол алмас
пенен шығардым, - депти.
О РАЗАНЫ Ц Ж ҮЗ КҮНИ Ө ТТИ

(Р-1295, №183770)
Өмирбекоразатутса, неше күни кетип, неше күни қалғанынумытып қала береди екен.Өмирбек
бир оразада ҳәр күн өткен сайын қалтасына бир қумалақсалып қоя берипти. Өмирбектиц қызы
әкесиниц қалтасындағы қумалақты көрип, үстине бир уўыс қумалақты салып жиберипти.
Бир күни аўылыныц адамлары бир отырыспада бир-биринен оразанық неше күни өткенин
сорасыпты. Бирақҳешқайсысы дурысжуўап бере алмапты. Сол ўақытта Өмирбек қалтасындағы
қумалақты санап, жүз күни өтти десем, адамлар инанбас, оннан жартысын кемитейин деп:
- Бүгин оразаньщ елиў күни өгги, - депти.
Сонда қасындағы адамлар:
- Өмирбек, сениқ гәпиқ қалай-қалай, оразаньщ өзи отыз күн, қалайынша елиў күни өтеди? депти.
Сонда Өмирбек:
- Бәрәкелла, мен қайта жартысын кемитип айттым, егер қалтамдағы қумалақты санағанларыцда, бүгин оразанық жүз күни өтти, - деп жуўап берипти.
ТАБЫ ЛСА, А Л Ы П ҚАЛАМ Ы З

(Р-1295, №183770)
Бир күни Өмирбектиқ үйине уры түсипти. Өмирбектиц ҳаялы олардьщ келгенин билип:
- Өмирбек, ҳә, Өмирбек! Тур орньщнан, үйгеуры түсти, - деп сыбырлапты.
Сонда Өмирбек:
- Даўысықды шығарма, урылардын келгенин өзим де сезип атырман. Үйден дәртке асқандай
бир нәрсе табағойса, алып қалыўымыз қыйын емес, - депти.
ҚУД АЙД Ы Ц ЕШ ЕГИ Ж О Қ

(Р-1295, №183770)

Өмирбектин мал дегеннен қалған жанғыз ешеги дё өлип, қапаланып отырғанын көрген
қонсысы:
- Өмирбек, неге қапа боласан. қудай бүгин ешегинди алса, ертен орнына қапылғанда гүрре
берер, - тәселле айтыпты.
Ал Өмирбек болса:
- Ол айтқаньщтуўры, бирақ мен билетуғын қудай болса, ол пулсыз ҳешнәрсе бермейтуғынын
жақсы билемен, - депти.
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Е Ш К И С И Н У Р М А , И Й ЕС И Н УР

(Р-1295, №183770
Бир күни қонсысыныц ешкиси босанып кетип Өмирбектиқ жоцышқасына түсипти. Тап усы
ўақытта қоцсысыньщ қаялы да келип қалыпты.
Сонда Өмирбек ешкини қуўалап жүрген қаялына:
- Ешкисин урма, ийесин ур, екинши рет ешкиси атызға түспейди, - деп бақырыпты.
Ө М И Р Б Е К Т И Ц Е Ш Е ГИ Н Е Қ Ы Й Н А Л Ы Ў Ы

(Р-1295, №183770)
Өмирбек қаялы өлгенде онша қапаланбапты да, ал ешеги өлгенде басын жоқары көтермепти.
Өмирбектиц бул қылығына өкпелеген ағайин-туўғанлары менен қоцсы-қобалары:
- Өмирбек, сен неге ҳаяльщ өлгенде қапаланбадьщ да, ал ешегиц өлгенде қабағыц ашылмады? - депти.
- Оньщ себеби бар, ҳаялым өлгенде қатар жораларым: «Өмирбек, ҳеш қапа болма, өлгеннин
кейнинен өлмек жоқ, ҳаяльщньщ орнына оннан да жақсы ҳаял алып беремиз» деп кеўлимди
алып еди, ал ешегим өлгенде ҳешким «Ешегицниц орнына ешек алып беремиз» деп айтпайды,
мен соған қыйналып отырман, - депти.
ТИСАЎЫ РЫ Ў

(Р-1295, №183770)
Бир күнлери Өмирбектиц бир тиси аўырып, көрсетиў ушын еки таўықты қолтығына қысып,
аўлындағы бир тәўипке барыпты. Тәўип Өмирбектиц аўырған тиси менен бир саў тисин де жулып алыпты.
- Тақсыр, бул не қылғаныц? Мениц бир тисим аўыратуғын еди ғой, неге еки тисимди
қопардыц? - депти Өмирбек.
- Еки таўық алып келгеннен кейин еки тисициз аўырған шығар деп қопарғаным еди, - деп
жөгисинипти тәўип.
АҚЫ РЗАМАН

(Р-1295, №183770)
Бир күни адамлар Өмирбектен:
- Өмирбек, сизиц пирициз ақырзаман болады депти, ол қашан болады екен, пирицизден сорап көрдициз бе? - депти.
Сонда Өмирбек:
- Пир-сирицди билмеймен, ақырзаман мен өлген күни болады, - деп жуўап берипти.

М Е Н А Й Ы П Л Ы ЕМЕС...

(Р-1295, №183770)
Бир күни Өмирбек түсинде бир жесир ҳаялды көрип, қушақлап сүйе берипти. Бирақ
омыраўынан ийтермелеген адамныц қолынан оянып кетипти. Қараса, қасында отырған ҳаялын
көрипти.
- Саған не болды, бурын бундай емес едиц ғой, тас болмаса мурнымды тислеп ала жазладыц,
- депти ҳаялы.
- Буған мен айыплы емес, ал.... депти, - Өмирбек не айтарын билмей.
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Е Ш Е Г И М СӘЛЕМ Б ЕРИ ЎГЕ Б А Р А Д Ы

(Р-1295, №183770)
Өмирбек ешеги өлгеннен кейин, басқа бир ешек сатып алыпты. Бир күни Өмирбек қаладан
шығып үйине киятырса, ешеги Өмирбектиц үйине емес, ал басқа жаққа қарай кете берипти.
Өмирбектиц алдынан бир таныс адамы шығып:
- Өмирбек, сен қайда баратырсан? Аўыльщ мына жақта қалдығой, - депти.
Сонда Өмибек оған:
- Ешегимниц бурынғы ийеси усы жақта еди, ешегим соган сәлем бериўге баратыр, - депти.
Қ А Р А Қ А З Ы М ЕН ЕН Ө М И Р Б Е К

(Р-1295, №183770)
Шымбайда Қарақазы деген болған екен. 0л ўақытта қазылар дус келген адамнан Қуранньщ
ишинен үзиндилер сорайды екен. Егер айта алмаса, сабайды екен.
Бир күни Кегейлиниц жағасында Қара қазы менен Өмирбек ушырасып қалыпты. Сонда
Қарақазы Өмирбекке:
- «Қуддусун»ды айт, - депти.
Өмирбек буны билмейди екен. Сонда ол:
- Қуддуўсын-суўддуўсын, о халайық, масайық, мына жағым Қарақазы, мына жағым Кегейли,
енди қаяққа қашайын, - депти.
Сонда қазы да. қасындағы адамлар да күлип жиберипти. Сөйтип Өмирбектаяқтан қутылыпты.
КЕСЕНИ С Ы Н Д Ы Р Ы П А Д М А

(Р-1295, №183770)
Өмирбек баласына шай демлеп берип атырып:
- Кесени сындырып алма, - деп бир шаппат урыпты.
Буны көрген Өмирбектиқ қаялы:
- Ҳаў. ағасы, кесе сынған жоқ, баланы неге урдьщ? - депти Өмирбекке жаман көзи менен қарап.
Сонда Өмирбек:
- Сен есиц кеткен ҳаял екенсеқ- Кесени сындырып алғаннан кейин урыўдыц қандай қәжети
бар? - депти.
Қ А Л А Й Ы Н Ш А М Е Н Ө Л ЕМ ЕН

(Р-1295, №183770)
Күнлердиц бир күнинде Өмирбек қатты аўырыпты. Буны еситкен Өмирбектиқжора-жолдаслары оньщ кеўлин сораў ушын үсти-үстине келе берипти. Өмирбек адамлардьщ үсти-үстине келе бергенинен қәўипсинип, ҳаялын шақырыпты.
- Ҳаял, адамлардьщ көбирек келиўине қараганда, аўырыўым қатты қусайды. Булар бир
нәрсени билетуғын шығар, яиырмай бала, қалайынша мен өлемен, - деп қатты ҳаўлығыпты.
Ө М И Р Б Е К Т И Ц ДӘМЕСИ

(Р-1295, №183770)
Өмирбек ешеги өлгеннен кейин пияда киятырса.жолда жатырған ешектиқтақтағасын таўып
алыпты. Өмирбек қуўанышы қойнына сыймай:
- Қудайдьщ жеткергенине қара, және үш таға ҳәм бир ешек тапсам, пияда жүриўден қутылады
екенмен.
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Ө М И Р Б Е К Т И Н Ө ЗИНЕ СӘЛЕМ БЕРИУИ

(Р-1295, №183770)
Өмирбектиц баласы бир күни үлкен шарайна әкелипти. Өмирбек түр-түсин көриў ушын
айнаньщ алдына барса, қарсы алдында турған үлкен кисини көрипти.
Жасүлкен адамға сәлем бериў халықтьщ дәстүри ғой, Өмирбек айнада көрген адамға сәлем
берип қолын соза бергенде, абынып кетип, айна пашақ-пашағы шығыпты. Сада Өмирбекөзин
бурып айнада көрмеген екен.
Б У Х А Р Л А Қ Қ Ы С Ы М Е Н ЕН Ө М И Р Б Е К Т И Н Қ Ы З Ы

(Р-1295, №183770)
Бир күни Бухарадан бир лаққы Өмирбек пенен айтысыўға Шымбайға келипти.
Өмирбектиқ үйине келсе, өзи үйинде жоқ екен дә. бирақ он жасар шамасындағы қызы бар
екен. Бухар лаққысы «Әўели Өмирбектиқ қызын жецип алайын» деген ойға кетип, қыздық
қолына он тийин берипти.
- Мине, мына пулға ешегиме от-жем, өзиме аўқат және де үйимде саўынлы ешким бар едн,
соған желинқап әкелип бер, - деп, Шымбайдьщ базарына жумсап жиберипти.
Қыз он тийинди алып кетип, базардан бир қаўын ҳәм шөмиш сатып алыпты. Сөйтип қаўын
менен шөмишти Бухар лаққысынықалдына қойыпты.
- Бул не, балам? - депти лаққы.
Сонда Өмирбектиц қызы турып:
- Мынаў қаўын шопағы ешегиқе жем, пәллеси от болады, ал буньщ ети өзице аўқат болады,
мына шөмиштиц сабын артына тықсақ, бас бети ешкиқе желинқап болады, - депти.
Сонда Бухар лаққысы не дерин билмей, «Өмирбектиқ қызы усындай болса, өзи адам шыдатпас» деп, кетиў менен болыпты.
Е Ш К И С И Н Ж Е П , Қ А С Қ Ы Р Қ Ы Р Д А Н А С ТЫ

(Р-1295, №183770)
Бухардьщ бир лаққысы Өмирбекти жецип қайтайын деп елинен шығыпты. Ол «Мен бир
нэрсени гүмилжи етип айтаман, сәл тил гүрмелсе болды, басқысын берип жецип қайтаман» деп
ойлапты.
Ол Өмирбекти көриўден:
- Ешкили қасқыр көрдиқ бе? - депти.
- Ҳә, көрдим, - депти Өмирбек.
- Ол қайжерде баратыр? - депти Бухардьщ лақкысы.
- Ешкини жеп, қасқыр қырдан асты, - депти Өмирбек.
Бухардьщ лаққысы ҳешнәрсе айталмапты.
Ө М И Р Б Е К Т И Қ С У У П Ы /1 Ы Қ Т А Н БЕЗИЎИ

(Р-1295, №183770)
Өмирбек бала-шағаларына қаўын-қәмек егип беремен деп көп ўақытқа шекем пирине сәлемге
баралмапты. Сөйтип жүргенде қаўыны писип, оньщ қорығынан шығалмай, және бара алмапты.
Бир күни Өмирбек өз-өзинен ойланып, «бул суўпылық мениқ бала-шағамньщ несийбесинен қағар. Оннан қайта ийшанға барып, суўпы бола алмайтуғынымды айтып қайтайын» деп,
ийшанға барыпты.
Ийшан Өмирбекти көриўден сәлемин де оцлы алмай, терис қарап отыра берипти.
- Тақсыр, бала-шағаға деп қаўын-қәмек егип едим, соньщ қорығынан шығалмадым, - депти
Өмирбек пириниц өкпелегенин билип.
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Ал ийшан болса:
- Қысқарт, бәдбақ, сондай да өтирик бола ма, сениц қаўынықды ким урлайтуғын еди, - деп
жекирип таслапты.
Өмирбек және жағдайын айтайын деген екен, пири сөйлетпепти. Буннан кейин Өмирбектиқ
қатты ашыўы келип:
- Күндиз мал, ийшаным,
Түнде доқыз, ийшаным,
Қорықшы мендей, доцыз сендей,
Қоймады ғой, тақсыр ийшаным
Мен усыны айтып отырман
Суўпылықты қойдым, кәпир ийш аным,-деп Өмирбектурып кетип қалыпты.
А Т Ы «ГҮРРЕ» Б О Л С Ы Н

(Р-1295, №183770)
Өмирбектиц бир жорасыньщ аты Ешмурат екен, оны Өмирбек көрген жерде «Ешеке» дейди
екен.
Бир күни Ешмурат бир қой сойып, жора-жолдаслары менен қосып Өмирбекти үйине шақырыпты. Аўқатын берип болғаннан кейин келген адамларға атын «Ешеке» деп атамаўын өтинипти. Сол ўақытта Өмирбек жорасына:
- «Ешеке» атықды қойдық, енди атьщ «Гүрре» болсын, - деп турып кетипти.
Р»Ы
Ы Қ БО Л М А С А, А Т Ы
ЬЩ
Ц Ш ЕҚГЕЛ Ж ЕЙ
И МЕ?
/Д \УУ Х- ГР-1295,
(Р -1295, № 1 8 3 7 7 0 )

Өмирбек узақ жолдан киятырып оир үиге мииман оолыи түсипти. Аўқатланып болғаннан
кейин Өмирбек пенен үй ийеси ат сорасып танысыпты.
- Атьщыз ким болады? - депти Өмирбек жеқиллик етип үй ийесинен.
- Ябы, - депти ол.
- Өзиқизин атьщыз ким болады?
- Ажырық, - депти Өмирбек.
- Бундай да ат бола ма екен? - деп тау
- Ажырық болмаса, ябьщ шеқгел жей
Үй ийеси не дерин билмей қалыпты.

Өмирбекке бир молла ушыра
- Балам, шерик болып егин ег
еннен болсын, - депти.
Өмирбекке бул мақул түсипт!
. . . . .
I байытыпты. Өмирбек
егинниқ басына қостигип көшип те барыпты.
\
\
Өмирбектиц ҳаялы сулыў болса керек, молланЦц қьшлы бузылып, күнде Өмирбектиқ ҳаялына қьщқылдап қоймапты. Буны ҳаялы Өмирбеккеайтыпты.
- Сен сыр билдирме, оны бир баплайық, - депти Өмирбек.
Ертецине Өмирбек молланьщ үйине барып:
' у
- Моллеке, мениқ аш-жалақаш болып жүргеним өзимнен.Жылда егин егемен. Бирақтәрбиясына келгенде биреўлер менен айтысқым келип, таслайман да кетемен. Тәрбиясыз қалған егин
егин бола ма, гейде туқымын алсам, гейде оны да алалмай қаламан. Ҳәтте орақсилтемей қалған
жылларым да болды. Сол кеселим быйыл да келип тур. Биреў менен айтысып, я жеқип, я жеқилип
келмесем, қанама сыймай жарылып өлетуғындайман. Мен келгенше келиниқиз бенен егинге
қарап турарсыз, - депти.
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Молла кеўлиндегисин тапқан соц қуўжықлап, Өмирбекке урықсат етипти.
Өмирбек «Ал кеттим» деп кетип қалыпты. Кеште молла келипти. Сонда Өмирбектин хаялы.
- Екеўмиздиқ отырғанымызда биреў болмаса, биреў көрсе, уят болар. Мен пешсхана қуръш
берейин,сиз пешехананьщ ишинде ҳәз етип шешинип жата бериқиз, менауқат писиремен,-деп
сыртқа шығып кетипти.
Аўыр жатар ўақытта Өмирбек үйге кирип келипти.
- Қаял, мениқ бүгин жолым болмады. Өзектен суў жүрип кетип, аржаққа өте алмадым. - депти

- Жүдз жақсы болыпты, кешлетип келип жүре ме деп палаў демлеп қойып едим, соны жеп,
жата қал, ертеқ-ақ кетерсец, - депти ҳаялы.
Өмирбек пешеханадағы моллаға көзи түсип, қатынына:
- Ҳаял, пешехананы қашан қурдьщ? - деп сорапты.
- Ымырт жабылмастан бурын, - депти.
„
- Ымырт жабылмастан бурын қурылған пешеханаға жин-шаитан үимелеиди деитуғын еди
буған да жин-шайтан кирген шығар, қашырмасақболмас. - деп, керегениқ басындағы мьы кқа
^Буны^сезип атырған молла пешеханадан шыға қашыпты. Молла сол қашыўынан жалацаякжалақбас үйине келипти.
«Молла жалақаяқ» деген жер аты соннан қалса керек.
Қ А Р С А Қ П ЕН ЕН Ө М И Р Б Е К Т И Ц А Й Т Ы С Ы

(Р-1295, №183770)
Бурында Қарсақ деген бир бай Өмирбектиқ мал баққан ҳаққысын бермей жүре берипти.
Қарсақ ширип атырған бай, өзи семиз май екен.
Бир күнлери Өмирбек және барыпты.
- Ассалаўма алайкум, Қарсақ! - депти.
- Мал-дүнья табыла ма, аўыльща барсақ? - депти ол.
- „
- Бизиц аўылға барып не қыласац, жетеди маған сени дәл ортацнан жарсақ, - депти Өм р
өзиницашыўланғанын билдирип.
Бай сөзге түсинип, аўзын ашпапты.
ӨМИРБЕК ҲӘМ ОРАЗ АТАЛЫ Қ
(Р-1295, №183770)

ОҮ^

Өмирбектиц заманында Ораз аталық деген болған екен. Ол саққа жүгинип отырғанда. кереге
менен бирдей болып отырады екен. Оны халық Ораз өгиз дейди екен.
Бир күни Ораз Өмирбекти шақырып алып:
- Қәне, Өмирбек, сени халық лаққы дейди. Егерде сен лаққы-басқьшағыш болсац, мени
бЭС- Аталық аға, лаққыныц сөзинде инсап бола ма, бир сөз болмаса бир сөз аўыр тииип, жазал^
нып қаларман, басқыламай-ақ қойсам қалай болады? - депти Өмирбек.
- Жазықлы болмайсац, басқылай бер. - депти аталық.
- Сизди басқылаўға шама қайда,сиз өгизболсацыз, алдыцызға нәҳән дүуден менен о т ,.
еки жигит арба менен асқабакты тасып турса, сиз жеп турсаныз, сизден шыккан төгиннен »
төгинсиз қалмас еди, - депти.
Сонда Ораз аталық:
- Тут, зацғарды! - депти.
Сонда Өмирбек өрре турып:
- Ўай, аталық аға, мени урғанша, өгизди ур, - депти.
Сонда Ораз өгиз не дерин билмей басын төмен салыпты.
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Ө М И Р Б Е К Т И Ц А Т Ы Ү Ш РЕТ С Е К И Р И П ТИ

(Р-1295, №183770)
Бир күни Өмирбек ақсақал, аталық, қазылар менен бирге жолдас болыпты. Өмирбектиц
астында арық байталы бар екен, ҳәммесиниқ кейнинен келе берипти. Бир ўақытта аталық:
- Ҳә, Өмирбек, алдыға түс, - депти.
- Жоқ, аталық ага, бизге алдыға түсиўге болмайды ғой, кейинде-ақжүре берейин, - депти.
- Неге болмайды, түс алдыға! - депти ақсақал.
Өмирбек алдына түсип, атын қамшылаған екен, байталы үш рет секирипти де, шапқылап,
басқалардан озып кетипти. Бирўақытта кейниндегилер Өмирбектиқ изинен жетип:
- Ҳә, Өмирбек, неге озып кеттиқ, байтальщ неге үш рет секирди? - депти аталық.
- Байталымньщ биринши секиргени - «Булардьщ ишиндеги аталығы қайсы?» деп сорағаны
еди. Мен сизди көрсеттим. Екинши секиргенини - «Қазысы қайсы?» дегени еди. Мен анаў адам
деп қазыны көрсеттим. Ал үшинши секиргени болса - «Бизиц артымызда аталық, қазылардьщ
киятырғаны уят емес пе? Я озып кет, я кейин қал» дегени еди. Сол ушын артта қалыўға урықсат
етпес, алдына озып кетейин деп озғаным еди, - депти Өмирбек.
Сол жерде қазы, аталықлардьщ тили байланып, не дерин билмепти.
Ш А П А Н Ы М М ЕНЕН Ж А Ў Ы П Қ О Й Д Ы М

(Р-1295, №183770)
Бир күнлери Өмирбек бир байға дийқан жүрипти. Бай Өмирбекти жүўери отаўға алып келипти.
- Мен жүўери дегенди билмеймен, маған оны қалай отайтуғынымды көрсет, - депти.
Бай оған жүўериниқ түбин сызып көрсетип:
- Минекей, мына өсип турғанды жулма, ал басқаларын қалдырмай ала бер, - деп кетип
қалыпты.
Өмирбек байдьщ көрсеткен жүўерисине шапанын жаўып қойып, атызды тап-тақыр етип
шығыпты. Кеште бай келсе, атызда бир түп те жүўериниқ қалмаганын көрипти.
- Ҳаў! Өмирбек атыздағы жүўерилер қайда? - деп сорапты бай.
- Сен маған мынаны жулма, басқаларын жула бер дедиқ ғой! Оны шапаным менен жаўып
қойдым да, басқаларын жулып тасладым, - депти Өмирбек.
Бай не дерин билмей қалыпты.
А Ў Ы Р Б О Л Ы П -А Қ Ж Ү Р Е Й И Н

(Р-1295, №183770)
Өмирбектиц жақа жигит болып киятырған ўақты екен, оған анасы:
- Балам, жецил болма, халық сени жецил дейди, - депти.
Сонда Өмирбек:
- Аўа. апа, мени жецил деген болса, енди аўыр болып-ақ жүрейин, - деп, он сегиз қарыс
қазанды түбинен тесип, мойнына кийип алыпты.
ӨЗИ А Й Т Ы П К Е Т Т И

(Р-1295, №183770)
Өмирбек жыланнан өлердей қорқады екен. Бир күни киятырса. алдынан бир жылан өте берипти. Өмирбек жыланды көриўден шалқа ортасына таслап, мен өлдим деп жата кетипти.
Ол сол жатыстан жата берипти. Буннан ҳешким хабар алмапты. Ақыры ол үйине келип,
ҳаялына қай жерде өлип атырғанын айтып кетипти де. баяғы жерине барып жата берипти.
Өмирбектицҳаялы өзин-өзи жулып, даўысшығарып отыра бериити. Буны еситкен қоцсылары
неге жылап атырғанын сораған екен:
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- Өмирбек далада өлип қалыпты, - деп солқылдап жылай берипти.
- Қашан өлипти, қай жерде, ким айтып келди? - депти қоцсылары жабырласып.
- Қай жерде жатқанын өзи айтып кетти, - деп адамларды Өмирбектиц жатқан жерине алып
барыпты.
ЖАТАР ЖЕРДИК ТАРШЫЛ ЫҒЫНАН
(Р-1295, №183770)

Өмирбек қаялы өлип, екинши рет және үйленипти. Бирақ қаялы бурынғы байын, ал Өмирбек
бурынғы қаялын мақтап, арасында урыс-жәнжел бола берипти.
Бир күни Өмирбек усындай жағдай менен урысып, қасында жатқан ҳаялын кәттен ийтерип
жиберипти.
Ҳаялы ертеқине қазыға арыз етип барыпты.
Қазы Өмирбектен:
- Сен не ушын қасьщдағы ҳаялыцды кәттен теўип түсиресеқ? - депти.
- Төрт адамныц бир кәтте сыйысып жатыўы мүмкин бе? Бул жатар жер таршылық етнп,
жығылып түсти, - деп жуўап берипти.
- Төрт адамньщ ким? - деп сорапты қазы.
- Мен, мениц өлген ҳаялым, ҳаялым ҳәм оныц бурынғы байы, - деп жуўап берипти.
КЕМПИРИМЕ ҚОЛЫМДЫ СОЗЫП ЖАТАЙЫН
(Р-1295, №183770)

Өмирбек қартайғанда да лаққышылығын қоймапты. Өлеринин алдында бир-бирине күтә
жақын қылып еки қәбир қаздырыпты.
Адамлар оннан:
- Өмеке, неге еки қәбирди бир-бирине оншама жақын қаздырдьщыз? - депти.
- Оныц ҳеш ерсилиги жоқ. Өлгенде кемпириме қолымды созып жатайын деп жақын
қаздырғаным едим, - деп жуўап берипти Өмирбек.
[ /
ШАРШАҒАН АДАМНАН Н£ ШЫҚПАЙДЫ!
(Р-1295.№1537/0)

^

Хийўа ханы «Қызыл тақыр» деген жерде қазыў қаздырып, ол қазыўға Өмирбек те барған екен.
Қазыў күтә аўыр болыпты, қазалмағанларды сақшылар сабапты.
Өмирбек азырақ дем алайын деп бир түп жьщғылдьщ түбине барып отыра кетипти. Арадан
азғантай ўақыт өткеннен изинен ханнын бир жасаўылы келип:
- Тур-ҳә, Өмирбек, сенин отырғаньща ет писирим ўаҚыт болды, - деп қамшы менен тартып
жиберген екен, Өмирбек ушып турыпты,
Жасаўыл Өмирбектиц отырған жеринде аттьщ жас тезегин көрип:
- Ҳаў, сенин астындағы жылқыньщ тезеги ғой, - депти.
Сонда Өмирбек:
- Ой, аға, шаршаған адамнан не шықпайды, бизин жағдай да усы, - депти.
Жасаўыл не дерин билмей, тым-тырыс йете берипти.
ЕРКЕКПЕДИ, Я УРҒАШЫМЕДИ?
(Р-1295, №183770)
Өмирбек лаққы сондай күлдиргиш болған екен. Ол намазға жылап барған адамларды да
күлдиртетуғын болған екен. Бир күнлери бир жигит Өмирбекке келип:
- Бүгин менин бир ағам өлип еди, соған жылап барғанда күлдирмесен, бир ылағымды берейин,-депти.
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Өмирбек «Күлдирмейин» деп оныц ылағын алып қалады. Бираздан кейин Өмирбекте оныц
изинен сол намазға барыпты. Сонда ол бағанағы жигитти көрип:
- Жацағы берген ылағық еркекпеди, ўай-ўай, урғашымеди, ўай-ўай, - деп бақырып жылапты.
Жигит шыдай алмай күлип жиберипти.

ОҒЫМ ӨЗИМЕ ТИЙЕДИ ЕКЕН ҒОЙ
(Р-1295, №183770)
Өмирбек бир күни түнде майданға шықса, қой қораньщ қасында селтийип турған биреўди
көрипти. Дәрриў үйине кирип, мылтығын алыпты да. бул уры екен деп, атып салыпты. Жацағы
биреў қулапты.
Өмирбек орнына барып жатып, азанда баяғы жерге барып қараса, келиге жуўып жайып
қойған көйлеги екен.
Сонда Өмирбек:
- Ўай, көйлегим болмағанда, оғым өзиме тийеди екен, - депти.

ПА71АЎ МЕНЕН ГӨШ ЖЕЙДИ
(Р-1295, №183770)
Бир күни Өмирбек қәрежеттен тарығып, үйиндеги жалғыз сыйырын сатыўға базарға апарыпты. Сыйырды саўдаласқанлар:
- Сыйырыц жас па, ғарры ма? - деп сораса, ол:
- Жас, быйыл он жети-он сегизге ге шығады, - депти.
- Сыйырыцныц от-жем жеўи қалай? - десе, ол:
- Палаў менен гөш жейди, - дспти.

ОРАҚТАЙ ДҮЗИЎМЕН
(Р-1295, №183770)
Өмирбек қалаға барып базарлап, кешлетип үйине қайтады. Жол узақ болса керек, үйине жете
алмасын билген Өмирбек жолда бир молланьщ үйине қоныўға иркилипти.
Бул молла Өмирбек туўралы бурыннан көп гәп еситип жүреди екен.
Ол, Өмирбекке лаққышылығын қой десем қояр, деген үмит пенен:
- Өмирбек иним, усы ўақытқа шекем лаққы болғаньщ болмай ма, жасьщ болса биразға барып
Қалды, енди ҳәкисликти қойып. дүзелсеқ болмай ма? - депти.
Сонда Өмирбек:
- Ҳаў, тақсыр! Мен орақтай дүзиўмен ғой, - депти.

ӨМИРБЕКТИҚ СУЎПЫ БОЛЫЎЫ
(Р-1295, №183770)
Өмирбек орта жасларға барғанда бир ийшанға суўпы болыпты. Бир күнлери Өмирбек өзиниқ
пири менен бир жаққа бармақшы болып, жолға раўана болыпты.
Жолда екеўи кетип баратырса, алдынан бир үлкен жап шығыпты, жаптьщ көпири болмай,
оньщ орнында кишкене қылтылдаўық паяпыл бар екен.
Ийшан Өмирбекке паяпылдан биринши болып өтиўге ишара етипти.
Өмирбек:
- Тақсыр, сиз турғанда, мен өтип, мени қудай урар. Сиз өтициз! - депти.
Сонық менен, ийшан алдында, Өмирбек кейнинде, салмадан паяпыл бойлап өте баслапты.
Жары ортаға барғанда Өмирбек:
- Ўай-ўай тақсыр! Мен кеттим! - деп, ийшанньщ белбеўинен услап, суўға өзин таслапты да,
ийшанды да суўға түсирипти.
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Суўдыц ишинде Өмирбек албыраған киси болып, ийшанныц ецсесинен басып бир-еки
мәртебе мантықтырып алыпты.
Суўдан өлдим-талдымда шыққаннан кейин ийшанныц қатты ашыўы келип:
- Сендей суўпыныц пәдерине мыц нәлет, маған бир тийинге керегицжоқ! - деп бақырыпты.
Сонда Өмирбек:
- Сендей пирдиц де маған кереги жоқ. Мен саған суўпы болғанда «ол дуньяда қылкөпир деген болады, соннан аман алып өтеди» деп жүрмен. Сен ғой, қыл көпир түўе, мына кишкене ғана
салмадағы паяпылдан алып өте алмай масқара болып атырғаныц, - деп өз жөнине кете берипти.

МОЛЛАНЫЦ АЛДАНЫЎЫ
(Р-1295, №183770)
Бир күни Өмирбектицтанасы қоцсы бир молланыцтанасын сүзип өлтирип қойыпты.Өмирбек
ойланып-ойланып, ец ақырында молланыц алдына барыиты да:
- Тақсыр, кеше сизиц танацыз бизиц тананы сүзип өлтирип қойыпты. Ол қалай болар екен,
китапты көрип жибересиз бе? - деп өтинипти.
Молла китапты әри-бери ашып көрип, бир жерин бармағы менен нусқап көрсетип:
- Мына жерде «Тана тананы сүзип өлтирсе, ийесине қуны төленбесин» деген рәўият бар екен,
- депти.
Өмирбек күта рийза болған пишин менен, моллаға қарап:
- Онда, тақсыр, адам жиберип, танацыздыц терисин ала қоярсыз, - деп жөнине кетипти.
Ац-тац болған молла не ислерин билмей отырып қалыпты.

ҚАНАТЫ БАРТҮЙЕ
(Р-89, № 37593)
Бир күни Әпенди айтыпты:
- Түйеге қанат бермегени жақсы болған екен. Егер түйеге қанат берсе, ол ушып барып жайға
қонар болса, жайды ояр еди, - депти.

МИЙМАН КҮТИЎ
(Р-84, № 37515)
Бир үйге қонақ келген екен, үйдиц ийеси қаялына:
- Қонақты жақсылап сыйла, балаларды келистирип тойдыр, - депти.

ӨМИРБЕК ҲӘМ БАЙДЫЦ ПУШЫҚ БАЛАСЫ
(Р-84, № 37515)
Бир байдыц пушық баласы қыз айттырып жүрип, Өмирбектиц аўылына келипти. Бнр
танысыныц үйине барып аўыл қызларын жыйнап, отырыспа етип атырғанында үстине Өмирбек
кирип келип:
- Ассалаўма әлейкум, «Пушық», - депти.
Бай баласы қысынғанынан жерге кире жазлапты.
Олар басқа бир үйге барып, ертецине отырыспа қурып атырса, Өмирбек кирип келип:
- Ассалаўма әлейкум, «Кешеги пушық», - депти.
Бай баласы және жерге кирип кете жазлапты. Уялғанынан ертецине бай баласы үйине келип
отырса, Өмирбек кирип келип:
- Ассалаўма-әлейкум, «Баяғы пушық», - депти.
Бай баласы өлгенше қысыныпты. Ец кейнинде ол Өмирбекке көп зат берип, «Пушық» деген
атынан зорға қутылыпты.
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ЫРАС БОЛСА, ЫРАС ШЫҒАР
(Р-89, №37593)
Әпенди бир күни кинтырса, ойнап отырған бир топ балаларды көреди. Усы балаларды не де
болса бир алдайын деп, олардыц қасына келеди. Сөйтип, ойнап отырған балаларға:
- Биреў аўылға бир қап ғоза әкелипти, - дейди.
Оньщ гәпине исенген балалардьщ ҳәммеси орынларынан турып, ғоза әкелген адамды излеп
кетеди. Барлық балалар жуўырысып кетип қалғаннан соц Әпендиниц өзи де «Ырас болса, ырас
шығар-әй» деп, өзи де олардьщ изинен жуўырып кетипти. Сөйтип, Әпенди балаларды алдайман
деп жүрип өзи де алданыпты.

ТЕТИГИМ ТАЯЙЫН ДЕП ТУР
(Р-450, № 176393)
Өмирбек қартайып турған дәўиринде қатты аўырып қалыпты. Оньщ дослары, ағайинтуўғанлары кеўлин сораи келеди екен.
Бир күни Генжегүл деген қарындасы оньщ кеўлин сорап барып:
- Аға, қалайсац, тетикписец? - деп сорапты.
Сонда Өмирбек:
- Ҳәй, қарағым, ағацньщ тетиги таяйын-таяйын деп турыпты, - деп жуўап берипти.

ӘПЕНДИНИН БАЗАРГА МАЙҒА БАРЫЎЫ
(Р-89, № 37593)
Бир күни Әпендиге ҳаялы:
- Базарға барып май алып кел, - дсп, қолына кесе берип базарға жибереди.
Әпенди базарға барып еки қадақ май алады. Дәслеп кесениц ишине қуйдырады. Кесе толғаннан кейин, май сатыўшы:
- Кеседен басқа аўысқан майды қуятуғын ыдысыц бар ма? - деп сорайды.
Әпенди кесени төцкерип, түбине қалған майды қуйдырып, базардан үйине қайтып келеди.
Келгеннен соц ҳаялы:
- Әкелген майыц қайда? - деп сорайды.
- Мине, - деп, Әпенди кесениц түбиндеги майды көрсетеди.
Ҳаялы:
- Усы болғаны ма? - дейди.
- Яқ, мына жағында да бар, - деи кесениц ишки жағын аўдарып, кесениц түбиндеги майдан
да айырылып қалады. Солай етип, Әпенди барлық майдан айырылады. Ҳаялы Әпендини енди
қайтып майға жиберместей болады.

СЕРКЕ БОЛСА, ГӨР БОЛСЫН
(Р-450, № 176393)
Бир күни Хожекеце бир ой кел ипти: «Базарға барып балаларыма бир ешки алайын. Егер ылағы
бар саўын ешки табылыи қалса, жүдә жақсы. Балаларымныц сүт-қатық ишип, қурсақты тыр-тыр
қасып жатқанына не жетсин» деп, базарға кетипти. Базарды аралап әри-бери сандалған менен,
Хожа ешки сатып отырған адам таба алмапты. Базардыц қайсы жерине барса да, көзи серке сатайын деп турған адамға түсе берипти.
Хожеке барыпты да, серкени сатып алғаннан кейин серкениц ийесинен:
- Бул не, урғашы ма, еркек пе? - деп сорапты.
Сонда ийеси:
- Серке, - депти.
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Хожекец:
- Серке болса, гөр болсын. Балаларыма саўын болса болар, - деп серкени бас жибинен жетелеп үйине кете берипти.

АҚМАҚТЬЩ ҮЛКЕНИ МЕНЕН КИШИСИ
(Р-80, № 50411)
Бир күни Хожа Насратдин киятырса, алдынан бала жетелеген бир ғарры шығады.
- Хожеке, ақмақтьщ үлкени, кишиси бола ма? -деп сорапты ғарры.
Хожа Насратдин азырақойланып турып:
- Ақмақтьщ үлкени - өзиц, кишиси - балац, - деп жөнине кете берипти.

ЖЕРДИ ҚОРҚЫТЫЎ
(Р-450, № 176393)
Бир дийхан есигиниц алдындағы жерине егин егип, жылда дийдилеген зүрәәтин алады екен.
Бир неше жыл үсти-үстине еге бергеннен кейин жери зүрәәт бермепти. Ол жерине ашыўланып,
аўылындағы моллаға барып:
- Мениқ егис жерим соқғы ўақытлары зүрәәт бермейтуғын болды. Соған зүрәәт беретуғын
етип, дуўа бер, - дейди.
Молла дийқанға дуўа жазып береди.
Дуўада «Усы быйыл зүрәәт бермесеқ, олла, орньща темеки егемен» деп жазған екен.
Сол жылдан баслап дийхан жеринен мол зүрәәт ала баслапты.

БАЛА ӨМИРБЕК ҲӘМ КӨКНАРШЫ
(Р-1295, №183770) 7 /7
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Өмирбектин кишкене бала ўақтында үйине бир көкнаршы қыдырып келипти. Көкнарға мас
болып отырса, ойнап жүрген Өмирбек келип, оньщ мазасын ала берипти.
Қатты ашыўы келген көкнаршы Өмирбекти услап алып тастөбесинен келистирип урыпты.
Бала шыр-р етип жылапты. Өмирбектин кемпири даладан шай қайнатып жүр екен, баланын
даўысын еситип ишке жуўырып кирипти. Сонда жанағы көкнаршы баланы алдына алып:
- Абынып жығылып кеттин-аў қарағым, - деп жортаға жубатып атырған қусайды.
Сонда Өмирбек:
I/
- Аўа, абынып жығылып қалған шығар жүдә, шүй төбеме урдьщ ғой, - депти.
Көкнаршы қысынғанынан өлежазлапты.
Ач.
//

ОЙНАМА, КӨЗДИ ШЫҒАРАСАЦ
(Р-450, № 176393)
Л

Ш
я

Хожа Насратдин урысқа атланыпты. Бир шабыўыл ўақтында Хожа Насратдинге автомат гезенген бир душпан әскери қарсы келип қалыпты. Сонда Хожекен автоматқа зор бериўдиқорнына:
- Ойнама бала, көзге тийип кетеди, - депти.

МАРДАНДАҒЫ ШОРТАН
(Р-450, № 176393)
Өмирбек қатты аўырып отырғанда, ҳаялы бир күни оннан:
- Не жегин келеди? - деп сорапты.
Сонда ол:
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- Балық болса, жер едим, - деп жуўап берипти.
Бул ўақыт ҳеш жерде балықтық болмайтуғын ўақты екен.
- Ҳаў, шабазым, ҳәзир балықты қайдан табаман. Ҳәзир балық болмайды ғой, - депти ҳаялы.
- Ҳәй, қатын*ай, бир айттық дә, болмаса, сениц марданықда шортаньщ ойнап турма?! - деп
жуўап берипти.
ӨМ И РБЕКТИЦҮЙИ

(Р-450, № 176393)
Өмирбек қоцсы жигитлери менен бир төбениқ басына шығып, сөйлесип отыр екен. Олар көп
отырса керек, аш бола баслапты. Сол ўақытта бир қуўақылаў жигит Өмирбек мирәт етер деген
үмит пенен:
- Бир үйи жақынлаў адам болса, аўқатланып келер едик, - депти.
Сонда Өмирбек:
- Бизиқ үй сизиқ үйлердиц аржағында, - деп отыра берипти.
ӨМИРБЕК ҲӘМ БАЛАСЫ

(Р-1295, №183770)
Өмирбектиц баласы бир күни Өмирбектен:
- Ата, ыштанымды басымныц астына қойсам, не болады? - деп сораған екен, Өмирбек:
- Не болатуғын еди, балам, бурынғыдан гөре бәлентлеў болады дә, - деп жуўап қайтарыпты.
Г\Г\
СИЗЛЕРДЕН УЯЛЫП ОТЫРМАН

^ р О (Р г Й 9 5 , №183770)
Насратдин бир күни түнде уйқылап атырса, үйине уры түсипти. Ол қорққанынан ба ямаса
сақлығынан ба, әйтеўир сандықтьщ ишине кирип отыра берипти.
Урылар апыр-тапыр үйдиц ишин қарап болып, сандықты ашса, ишинде бир адам отыр:
- Ҳаў, сен не қылып отырсац? - деп сораса:
- Үйде ҳештеме болмағаннан кейин, сизлерден уялып, сандықтьщ ишине кирип отырғаным,
- деп жуўап берипти.
ъ ' г'.|
^
/ . КӨПТИН БИРИ
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(Р-1295, №183770)
п
Өмирбек базарға барып саўда ислеп жүрип, қоржынын жоғалтып алыпты. Ол көп қапаланған
менен орнына келе ме, ақырында үйине келипти.
Бирден қоржынньщ жойтылғаны жөнинде ҳаялына айтыўға тартыныпты да:
- Япырмай, бала, бүгинги базарда қоржын жойытқан көп екен-аў, ҳаял, - депти.
- Ҳаў, ағасы, сен де қоржыныцды жойтып па ед и ц ?- депти ҳаялы.
- Аўа, қатын, қоржынды жойытып алдым, - депти.
- Көптиц бири болсан. не қылар дейсец, - деп ҳаялы ашыўланбапты.
Солай етип, Өмирбек ҳаялыньщ бақырысынан қутылыпты.
\ )
-ч
> ^
ЕШКИМ ЯДЫМА ТҮСИП ОТЫР
(Р-1295, №183770)
Бир күни Өмирбек ерте менен мешитке барыпты. Мешитте адамлар намаз оқыўға жыйналып
атыр екен. Адамлар менен бирге Өмирбекте намазға жығылыпты.
Намазды басқарыўшы намаз оқып атырса, Өмирбек көз жасы көл-дәрья болып жылап отырған
қусайды. Буны қасындағылар көрип:
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- Пай-пай, мына жигиттиц намаздьщ мэнисин түсиниўин-ай, - деп ҳайран қалысыпты.
Намаздан кейин олар Өмирбектен жылағаныньщ себебин сорапты. Сонда Өмирбек:
- Мениқ бир ешким бар еди. Ол жақында хдрам өлип қалды. Мына имамныц сақалы ҳәм
даўысы сол ешкимниц дәл өзи екен. Соннан кейин ешким ядыма түсип, жылап отырғаным еди,
- деп жуўап берипти.

ҚЫЗЫҚ ТҮС
(Р-1295, №183770)
Бир күни Өмирбек уйқыдан оянып, ҳаялына:
- Ҳаял, ҳаял, тез мениқ көзәйнегимди алып бер? - депти.
- Түнде саған көзәйнектиц не кереги бар? Уйқыла! - дейди ҳаялы.
- Пай, қызықтүс көрип атыр едим, майда-шүйделерин жақсы көре алмай атырғаннан кейин
көзәйнек сорап едим, - депти.

НАМЛДАН БАСЫЛМАСАҚ, БОЛЫПТЫ
(Р-1295, №183770)
Бир күни Өмирбек қатты аўырып қалыпты. Ғәрежеттен қысылғаннан кейин үйиндеги жалғыз
сыйырын сатыў ушын ҳаялынан базарға берип жиберипти.
Өмирбектин ҳаялы сыйырды базарға алып барып сатып, азмаз ақшасын үйине ғәрежететип
киятырып үлкен бир тойдьщ үстинен шығыпты.
Өтии баратырған Өмирбектиц ҳаялын той басқарып жүрген жигитлер көрип қойып, оны аттан түсирип, тойда белгили жерге отырғызып сыйлай баслапты.
Соныц арасында тойдьщ бақсысы, нама алыспасы басланып кетеди.
Сол аўылдьщ бир қайқылаў жигити қызып кетип, Өмирбектицҳаялыньщ үстинен нама алыпты. Ол да наманы қайтарып алады. Қысқасы усы нама алыспа ўақтында ҳаялдьщ сыйырынық
пулыньщ барлығы жоқ болады. Бирақ Өмирбектиц ҳаялы жигитлерди намадан басылдырады.
Ақшадан айырылған ҳаял үйине келеди. Өмирбек ҳаялынан сыйыр саўдасыньщ қалай болғанын
сорайды.
Ҳаял сыйырды сатқанын ҳэм азмаз ғәрежеттен аўысқанын тойда нама алыспаға жумсағанын
айтыпты. Сонда Өмирбек:
- Нама алыспадан басылмадьщ ба, қатын? - деп сорапты.
- Намадан жигитлерди басылдырдым, - депти ҳаялы.
Өмирбексонда:
- Намадан басылмасац болыпты, қатын, - деп, сыйыр жөнинде гәп еткенди қойыпты.

КЕМПИРИН ӨЛДИ МЕ ДЕЙМЕН
(Р-1295, №183770)
Өмирбек жолдасы менен бир жерге қыдырып барыпты. Қонақ үй оларға қойыў жарма писирип, алдына қойыпты.
Өмирбек үсти қатыўашланып турған быламық жарманы уртлап жиберипти де, аўзы күйип,
«ўах» депти.
Сонда жолдасы менен үй ийеси оннан:
- Ҳе, не болды? - деп сорапты.
Сонда Өмирбек:
- Үйде кемпир аўырып атыр еди. Соннан қәўип етип турыппан, - депти не дерин билмей.
Жолдасы да ыссы гөжеден бир уртлаған екен, аўзы күйип, оньщ да көзинен жас шығып кетипти.
- Ҳа, саған не болды? - депти Өмирбек.
- Ҳәй, сол сениц кемпириц өлди ме деймен, - депти жолдасы.
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ӨМИРБЕК ҲӘМ ЕРЕЖЕП БИЙ
(Р-46. № 50408)
Бир күни Өмирбек лаққы балық аўлаўға барып, ҳешнэрсе алалмай қайтыпты. Ашыўланып
қайтып киятырса, алдында бир томар жатырғанын көреди. Өмирбек томарды шекпенге орап
алып жүре береди. Аўылға жақынлағанда алдынан Ережеп бий шығып:
- Өмирбек иним қайдан киятырсац? - депти.
- Балықтан, аға, - депти Өмирбек.
- Балығынды бизиц үйге апарып тасла, - дейди бий.
- Пул берсен, апараман, - депти Өмирбек те қалыспай.
Өмирбек бийдиц пулын алып, томарды оньщ үйине апарып таслапты. Пәнт жеген бий
Өмирбекти де бир пэнтлеўди ойлап қойыпты.
Бир күни ол және Өмирбектин алдынан шығыпты:
- Өмирбек иним, жылымыц майланып турып па? - депти.
- Яқ, аға, сизин үйге балықанарып бергели ушынды ма билмеймен, өт қақпайды, - депти.

ҚУЙРЫҒЫН ТҮЙИП ӨЛШЕСЕН
(Р-46. N0 50408)
Бир ғарры баласына:
- Балам, мынаў үйден қырық ағары тас алып кел, - депти.
Сонда баласы еринип:
- Қойса, аға, тонып отырман, - депти.
- Қой, балам, барып кел, - депти атасы қыстастырып.
Сонда бала атасына:
- Ата, мына пышықты түнеў күни өлшеп едим, қырқағары келди. Соны пайдалана ғой, - депти.
- Қойса, балам, маған бес ағарылық тас та керек еди, - дейди.
Атасыньщ айтқанын қылғысы келмеген бала:
- Қуйрығын түйип өлшесен, бес ағары келеди, - депти.

ӨЗИ МЫЛЖЫЦ ҲӘМ СОҚЫР МА ДЕЙМЕН
(Р-1295, №183770)
Өмирбекти ески мектепке оқыўға жиберипти. Кеште келгенде Өмирбектен әкеси:
- Қалай, молла унады ма? - деп сорапты.
- Молла мылжын ҳәм оньщ үстине соқыр ма деймен, мудамы көзин жумып, мьщғырлайды да
отырады, - депти Өмирбек.

АҚЫРЗАМАННЫН КЕЛИЎИ
(Р-46, № 50408)
Әпендиниц үйинде үлкен бир қошқар байлаўлы турған екен. Буны жоралары көрип, «әпендини
алдап, усы қойын жейик» деп ойласады. Бир күнижоралары сыпайы кийинип Әпендинин үйине
келеди:
- Ал, әпенди, мына қошқарынды сой, жақында ақырзаман болады. «Қудайдан саза келипти»
деседи, - депти.
- Ақырзаман болса, буны қалдырып не қыламан. Сойсацыз соя қойьщ. - депти Әпенди де.
Солай етип олар гөшти қазанға толтырып салып, атландырып жиберип, шайды ишип болып,
ҳәўизге бир сүнгип алмақшы болыпты. Жоралары кийимлерин шешип суўға шомылып атырған
ўақытта, Әпенди кийимлерди жыйнап, тандырға салып жағып жиберипти. Жоралары шығып
кейинейин десе, кийимлери жоқ.
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- Әпенди, кийимлер қайда? - десе:
- Ақырзаман болса, кийимниқ не кереги бар деп, отқа жағып жибердим, - депти.
Жигитлер пәнт жегенин сонда билипти.

ЖОЛҒА ТАЛАСЫЎ
(Р-80, №50411)
Өмирбек ийшан минген арбаны айдап баргтырғанда алдынан қазыныц арбасы шығыпты.
Қазыныц арабакеши буған исинип:
- Жолдан пош деймен саған, Өмирбек, сен билесец бе өзиц, мен қаламыздыц қазысын алып
киятырман, - деп жекиринипти.
Сонда Өмирбек оған:
- Сен неге шәцкилдей бересец, мен не, ийт тийеп киятырман ба? - депти.

СЕМИРДИМЕКЕН, ЖӘНИУАР
(Р-1295, №183770)
Өмирбек базарға қой сатып алыў ушын барыпты. Бир қойды көрип турып, «кутә арықекен»
деп кетип баратырған екен, қойдыц ийеси Өмирбекти иркип:
- Сатып ала бер, жем берсец семиреди, - депти.
Өмирбек қойды сатып алып, үйине әкелип бир уўыс арпа берипти де, қойдыц арқасын услап
көрип:
- Семирдимекен.жәниўар, - депти.
^
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КЕЛГЕН ӨМИРБЕК ҚЫИСЫҚ ПА?
(Р-80, № 50411)
Өмирбек бир үйге кирип барған екен. Қараса, үйде.бир қыз шарық ийирип отырған екен.
Қыздыц ийирип отырған шарқы ерси сес шығарып, «шыйық» етипти. Қыз да сум екен, шарық
пенен сөйлескен киси усап:
- Аўа, - депти.
- Қарындасым, шарқыц не деп атыр, «аўа» дедиц ғой, - депти кеўилинде ҳеш нәрсе жоқ
Өмирбек.
- Әй, шарқым маған: «Өмирбек қыйсық па, келген?» деп еди, мен «аўа» дей салдым, - депти қыз.

БИР Ш Ы БЫ Қ ТА СОРАМАС ЕДИМ
(Р-1243, №183024)

\

Бир күни Өмирбек бийтаныс бир сықмар байдан қарыз пул сорапты. Бай Өмирбекке:
- Ҳаў! Сен ким боласац, танымаған адамға қалай пул беремен? - депти.
- Мен сеннен танымағаныцушын пул сораптурман, танығанда, бир шыбықта сорамас едим,
- деп жуўап берипти.

V ,^#1
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НАН ЖЕЎИҚНЕН БАЙҚАДЫМ
Ч Р -8 0 , №50411)
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Бир жигит аш болып киятырып, бир үйге иркилипти. Ишке кирсе, үйде бир ғарры ғана бар
екен.
Сәлем берип отыра бергенде ғарры жигиттиц алдына нан қойыпты. Аш болған жигитөрлиғурлы асап нанды жеўге тийисипти.
Қарап отырған ғарры:
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- Балам, қарыўлы екенсец ғой, - депти.
- Қалай билдиқ, ата. - депти жигит.
- Нан жеўицнен байқадым. балам, - деген екен ғарры.

“ Л

ДАЙЫЛЫ-ЖИЙЕНЛЕР
(Р-1295, №183770)
Өмирбек ақшадан тарығып, мақлайындағы жалғыз ешкисин базарға апармакшы болады.
Ешкисиниц қоқ ети жоқарық екен. Өмирбектиц жоралары ешкисин саттырмай, Өмирбекке пәнт
бермекши болады. Базарға салып турғанда, келген қайырдарларға:
- Бунық ешкиси жаман, ылағы турмайды, өзи арық қотыр, - дей берипти.
Сонда Өмирбек күлип турып оларға:
- Қояғойық енди, бизлердич дайылы-жийен екенлигимизди базардағылар қайдан билсин, депти.

ОНДА БИЗГЕ ӘКЕНИЦ НЕ КЕРЕГИ БАР?
(Р-1295, №183770)
Кишкентай ўақтында Өмирбек анасынан:
- Молла бизлерге: «Бизлерди асырап отырған - Қудай» дейди. Сол сөз дурыс па? - деп сорапты.
- Дурыс, қарағым, - депти анасы.
Өмирбексонда:
- Биреўлер «Қудай береди» дейди ғой, сол да дурыс па?
- Ондай болса. ол да дурыс, - депти анасы.
- Егер солай болса, бизге әкенич неге кереги бар? - депти Өмирбек.
•

ҚАЛТАНЫ МЕН КӨТЕРДИМ
(Р-1295, №183770)
Өмирбек кемпир апасы менен базардан қайтып киятыр екен, қасынан өтип баратырған бир
адам толы қалтаны көтерип киятырған кемпирди көрип, қасындағы Өмирбекке:
- Кемпир апача неге көмек бермейсеқ? - депти.
Өмирбек:
//
'
;
\ \
- Көмек бердим. -депти.
ТГ
- Қашан? - депти жачағы адам.
- Қалтаны базарға келгенше мен көтерип келдим, енди үйге шекем кемпир апам кетереди,
депти.

БУЗАЎ ДА ҚАРМА ЖЕСИН
(Р-1295, №183770)
Өмирбектич жас ўақты екен. Қочсы үйи балық қарма писирипти. Буннан хабары бар Өмирбек балықжача писти-аў дегенде сол үйге кирип барыпты. Қочсы үй Өмирбектич келгенин
жақтырмай, тезирек кетсин деген мақсет пенен қолына ыссы қарманы сала қойыпты. Қолы
күйип. шыдамай баратырған Өмирбек қара үйдич бир шетинде бос жатқан бузаўдыч үстине
қарманы жаға қойыпты. Арқасы күйген бузаў ойнақпап. үйдич ўайранын шығарыпты да, қармакеспелерди жерге аўдарып заялапты. Буны көрген үй ийеси Өмирбекке:
- Бул не қылғаньщ? - депти.
Сонда Өмирбек:
- Бузаў да қарма жесин, - деп жуўап берипти.
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ӨЗИЦ ТҮЎЕ, СҮЙЕГИЦ ДЕ ҚАЛМАС
(Р-1295, №183770)
Ҳәр ўақыт Өмирбекке өлиге жылаўға барған адамлар:
- Көзиқнен жас шықпайды, - десипти.
Сонда Өмирбек:
- Ҳәржерде усындай жас шықса, өзиқ түўе, сүйегиц де қалмас, - депти.
ҚАЛТАДА ҲЕШ ТЕМЕ ҚАЛҒАН Ж ОҚ
(Р-1295, №183770)
Өмирбек бир күни жолдан ақшалы бир кишкене қалта таўып алыпты.
Оны қазы билип қалып, Өмирбекти шақырыпты.
- Ақшаны таўып алған күни неге бизге әкелип бермедиц? - депти.
- Ол күни қазыханада ҳешким жоқ еди, - депти Өмирбек.
- Ертеқине неге әкелип бермедин? - депти қазы.
- Ертецине қалтада ҳештеме қалған жоқ, - депти Өмирбек.
ОЛ АЎЫРЫЎДЫ СИЗГЕ ЖИБЕРЕМЕН
(Р-1295, №183770)
Өмирбек бир тәўипке шәкирт болып, үйрениўди тамамлап, тәўипке сынақтан өтиўге келипти.
- Аўырыўды жақсылап терлетиў керек болса, не қылар едициз? - деп сорапты тәўип
Өмирбектен.
- Терлетиўдин бир илажын ислеймен. - депти Өмирбек.
- Қәйтип? - депти тәўип.
- Ыссы шай, әдираспаннын суўы.
- Олар жәрдем бермесе?
- Сынап езип беремен.
- Ол да жәрдем бермесе?
Өмирбектин манлайынан моншақ-моншақ тер аға баслапты. Сонда Өмирбек:
- Ол аўырыўды сизге жиберемен, - депти.
ӨЛГЕН АДАМ СЕНИЦ ДЕ ӘКЕЦ БЕ?
(Р-1243, №183024)
Бир ийшан әке-шешеси өлген жетим балларға әкесинен қалған дүньяны бөлистириўге
шақырылыпты. Бул жерге Өмирбек те келипти.
-41
Ийшан үйдеги затларды бөлистирип отырып, өзине де бир бөлегин таслапты. Шыдамы әбден
таўсылған Өмирбек:
- Тақсыр, өлген адам сенин де әкенбеди? - депти.

ҚОИЛАР ЕТ ПЕНЕН ЖҮННЕН
(Р-1295, №183770)
Бир күни Өмирбек лаққы базарға қой сатайын деп еки-үш қой алып барса, базарда
лар оннан «қойларьщ неден?» деп сорай берипти.
Өмирбек лаққы оларға «қойларым ет пенен жүннен» деп жуўап берипти. Ен ақырында
Өмирбек қойларын сата алмай, үйине қайтып алып келипти. Қойларын саталмағанын көрген
Өмирбектин ҳаялы оған:
- Сен барып турған тирсексен, журт қусап сөйлегенинде, сен де қойларынды сатқан болар
един, - депти.
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Сонда Өмирбек ҳаялына:
- Мен тирсек емеспен, бүгинги базардағы адамлардьщ өзлери тирсек екен, болмаса, неге
«Қойларыц неден» деп сорай береди, - депти.

ӨМИРБЕК ҲӘМ ҚАРАЖАН КӨБИК
(Р-1243, №183024)
Ьурынғы ўақытларда Қаражан көбик деген адам өзиницўадыўасыллығы менен дуйым журтты тац қалдырыпты.
Бир күни Қаражан көбик Өмирбек пенен Шымбайға жол тартыпты.
'Гап Шымбайға келгенше Өмирбек Қаражан көбикке сөз бермепти.
Сонда Қаражан көбик:
- Ҳа, Өмирбек, Қаражан көбик атын мен көтеремен, ал сөйлегенде сөз бермей көпириўин сен
көниресеқ, қысқарт енди, мен де бир сөйлеп өлейин, - депти.
Өмирбек сөзин даўам ете берипти.

СЕНИН ДАЙЫЦ УСЫ ЖЕРДЕ
(Р-1243. №183024)
Өмирбек көшеде кетип баратырса, алдынан бир жап-жас жигит қалпағын қолына алып,
Өмирбекти жүргизбепти. Лаққы оннан себебин сораса, «Мен қудайдьщ жетимимен, маған
жэрдем етиқ» деи жалбарына берипти.
Сонда Өмирбек жацағы жигиттиқ оц қолынан услап жетеклеп мешитке алып барыпты. Буған
ҳайран қалған жигитке Өмирбек:
- Мине усы жерде сениқ дайьщ турады, - депти.

ЖАС ЎАҚТЫМДА ДА ГАРҚ ЕМЕС ЕДИМ
(Р-1243, №183024)
Өмирбек қартайған ўағында көкнар ишетуғын болыпты. Бир куни көкнарға тойып, ўа^гы
хош болып киятырса, алдынан бир жап шығып қалыпты. Көкнардьщ қызғыны ма, ямаса
уақтыхошлықтан ба, Өмирбек жаслық ўақтын еске алып, жаптан бир ырғып көрейин деген
қыялға кетипти. Жуўырып келии секирген екен, жаитьщ ортасына түсипти.
СУЎ болған үсти-басын сығып атырып Өмирбек өзинше гүбирленип:
- Жас ўақтымда да ғарқ емес едим-аў, - деп муцайыпты.

СЕНИКИ ДЕ ДУРЫС
(Р-1243, №183024)
Өмирбек аўылында қазы болыпты деседи. Сол ўақытта бир қоқсысы:
- Мениц баламды қоқсымньщ баласы урды. Мен де оны урдым, соньщ жағдайы қалай болады? - депти.
Өмирбек:
- Көрермиз, - деп оны қоя берипти.
Ол кетиўи менен, жацағы қонсысы келипти. Ол да өзинин жағдайын айтып, Өмирбекке
шағыныпты.
Өмирбек оған да:
- Сеники де дурыс, көрермиз, анықлаймыз, - деп айтып болмай атырып-ақ ҳаялы кирип келип:
- Сеники бул қалай, ҳақта, гүнакар да бирдей болып кетти ғой, инсап деген сенде бар ма өзи?
- депти.
- Қатын, сеники де дурыс, - депти Өмирбек қас қақпай.
2 9
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ЕТКЕТОЙЫП АЛСАМ, СОРПАҒА ИЙТШИЛИГИМИЗЖОҚ
(Р-1243, №183024)
Өмирбекке бир жорасыньщ үйине қоныўға туўра келип қалыпты. Сол күни жорасы оған бнр
семиз түйетаўықсойып берипти.
Пискен аўқатты әкелгени мәттал, Өмирбек өрли-ғурлы асай берипти. Түйетаўықтьщ гөшине
илесе алмаған жорасы не дерин билмей:
- Өмирбекжан дем алып, дем алып жей берсец-о, - депти.
Сонда Өмирбек:
- Жора, қысынбай-ақ қой, мен етке тойып алағойсам, сорпаға ийтшилигим жоқ, - деп аўқатты
жей берипти.

мылжыады ҮЙГЕ КИРГИЗБЕЦ
(Р-1243, №183024)
Өмирбек қатты аўырып қалыпты. Оныц кеўлин сорап адамлар келип турады екен.
Бир күни бир мылжыц келип Өмирбектиқ кеўлин сорапты. Өмирбек жағдайын айтыпты. Сонда мылжьщ:
- Сен бул аўырыўьщнан тәўир болмайсақ. Оннан да балаларьщды шақырып ырзаласа берсец
болады, - деп қоймағаннан кейин Өмирбек балаларын шақырып алыпты.
- Балаларым, ендигиден былай мына мылжыцды үйге киргизбец, - депти.

МЕНДЕЖҮЗИЎ БИЛМЕЙМЕН
(Р-1243, №183024)
Өмирбек бир жолдасы менен дәрьяны жағалап кетип баратырса, бир адам батып-шүмип кетип баратырып:
- Ўай-ўай, жәрдем етиқлер, мен суўға кетип баратырман, жүзиў билмейтуғын едим, - деп
бақырыпты.
Сонда Өмирбек:
- Мен де жүзиў билмеймен, сонда да даўысымныц барынша бақырмайман ғой, - деген екен.

ОЯТПАЎЫМКЕРЕКЕКЕН
(Р-1243, №183024)
Өмирбектиқ ҳаялы қоқсы-қобаларын бездиргени менен турмай, ҳәр күни бәне таўып,
Өмирбекти де мыжып қоймайтуғын болыпты. Бир күни Өмирбектиц ҳаялы өз-өзинен гүбирленип бақырып жиберипти.
Ҳаялыньщ қатты бақырысынан сескенген Өмирбек ҳаялын оятып, оннан бақырғанынық себебин сорапты. Ҳаялы:
- Түсимде мени қасқыр талап өлтирип, енди жерлейин деп атыр екен, - депти.
Ҳаялына қатты ашыўы келген Өмирбек:
- Ўай, әттегене-ай, ондай болғанда оятпаўым керек екен, - депти.

ҚАЎЫНЖЕП БОЛЫП, ҚАЙДАЖАТАМАН
(Р-1243, №183024)
Өмирбек бир сықмар байдьщ үйине қонаққа барыпты. Шай-пай ишип болғаннан кейин үйдиқ
ийеси Өмирбекке:
- Қандай аўқат писирейик. палаў ма ямаса сорпа ма? - деп сорапты.
Сонда Өмирбек:
- Не өзи, бай аға, қазаныцыз биреў болмаса, екеўин де писире бериқ, - депти.
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Сорпаны ишип, палаўды жеп болғаннан кейин Өмирбектиц қаўын жегиси келипти. Онын менен бай қаўынды әкеле қоймапты.
Өмирбек байға қарап турып:
- Бай аға, қаўынды жеп болғаннан кейин, мен қай жерде уйқылайман? - депти.
Бай қысынғанынан қаўын әкелип жарып берген екен.

ГӨШ БАР, ПЫШЫҚ ЖОҚ
(Р-1243, N«183024)
Омирбек бир күни базардан базар сорпа ушын еки қадақ гөш әкелип, ҳаялына палаў писир
деп, өзи қоцсь1сыныц үйине кетипти.
Омирбектиц жайбасар қатыны гөшти соц аларман деп қорасыныц қыспағына илипти де,
алыуға умытып кетипти. Кеште палаў асайын деп гөшти алып келиўге барса. гөштиц жоқ екенин көрип: «Гөшти пышықжеп кетипти» деймен деп отыра берипти.
Кеште Вмирбек палаўтайын болған шығар деп үйине келсе, писип турған палаўжоқ, ҳаялынан
себебин сорапты:
- Сорым қурысын, ағасы, етти пышықжеп кетипти. - дейди.
Өмирбек ҳайран болып, пышық жеп кетти дегенге гүманланып. пышығын өлшеп көрсе, саррас еки қадақ шығыпты. Сонда Өмирбек:
- Гөштин дереги табылды, ал пышықтьщ өзи қайда? - деп ҳайран қалыпты.

ЖЫУ1ЫМ - ТЫШҚАН
(Р-1243, №183024)
Лииқаншылықтық болық болған Жылы екен. Өмирбектиц пири дийханлардьщ егининен
үсир деп, кеусен деп, барлығын жыйнап алыпты.
Бир күни Өмирбек өзиниқ пирине келип:
- Тақсыр, сизиц жыльщыз не еди?г деп сорапты.
- Мениқ жылым тышқан. - депти пири.
- Ьнди барлығы түсиникли болды. Дийханлардьщ барлық ғәллесин жыйнап алғаныныздай
бар екен, - депти Өмирбек.
ийти

ЕКЕН

Өмирбек түнде бир жорасыньщ үйинен киятыр екен, жолда абайсызда бир ийт Өмирбекти
тислеп алыпты.
\
Аяғынан қан ағып, онық үстине
турған Өмирбек бир таныс тәўиптин үйине
барьшты. Сонда тәўип:
ӨмирбекҚШаМДа К0ЛГеНИН қалай> Ўақыттьщ қанша болғанын билесен бе? - деп бақырыпты.
- Мен билемен-аў, мына ийт қурғыр билмейди екен, - депти.

\ \

СЕН ӨТ
(Р-1243, №183024)
Шымбай тәрепте Өмирбек пенен қатар және бир өжет адам болыпты.
Бир күни екеўи де Шымбайға бармақшы болып жолға шығып, жолда бир көпирдин үстинде
ушырасыпты да, Өмирбек ол адамға «Сен өт!» депти. Жанағы адам «Сен өт!» депти. Олар сол
ерегис пенен кешке шекем турыпты.
Кеште базардан қайтқан базаршылар оларды алып қайтыпты.
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ПАЛАЎДАН ҚАЛАМАН БА ДЕП ҚОРЫҚТЫМ
(Р-1243, №183024)
Бир күни Өмирбек Хийўадан киятырып бир үлкен тойдыц үстинен шығыпты. Сорастырып
қараса, бирхан мәқремиництойы екен. Қайырылып палаўжеп кетейин десе.танымайтуғынжер
палаў бере ме, бермей ме, деп ойланып турғанда ойына бир қыял келеди.
Өмирбек ақ қағаз таўып алып, оны шыйратып, тойханаға келеди. Той берип атырған мәҳремди
таўып алып:
- Мына хаты тақсыр ханымыз берип атыр еди, - деп хаты қолына услатады.
Мәқрем ханньщ атын еситиўден Өмирбекке қос қоллап бир табақ палаў әкелип қойыпты.
Усы ўақытта мәҳрем ханнық хатын оқып көрейин деп ашып қараса, ишинде хат жоқ, қуры ақ
қағаз екенин көрип:
- Әкелип берген қағазьщньщ арасында хат жоқ. Сен кимди ермек қылып жүрсеқ? - деп жекирнипти.
Сонда Өмирбек:
- Ол айтқаньщыз дурыс, хан бул хатты жазаман дегенше, палаўдан қуры қаламан ба деп
қорқтым, - деп жуўап берипти.
БАЛАМ КИМГЕ УСАҒАН?
(Р-1243, №183024)
Өмирбек үйине келип отырған қонаққа өзиниқ баласын көрсетип:
- Менин балам кимге усаған, әкесине ме ямаса шешесине ме? - деп сорапты.
Келген қонақ, басы үлкснлеў, көзи аларған, бети жалпақлаў балаға қарап отырып:
- Балацыздьщ басы қабаққа, аўзы табаққа, көзи шанаққа, аяқ-қолы таяққа, минези қонаққа,
өзи адамға усаған бала екен, - деп жуўап қайтарыпты.
ҚЫ ЗЫ МНЬЩ ҮЙИНЕ БАРАМАН
(Р-1243, №183024)
Өмирбектиц кемпириниц қулағы герец екен. Кемпири бир күни дәстүрханланып, қызыныц
үйине баратырса, алдынан еки жигит шығыпты:
- Сәлем бердик шеше, - депти.
Өмирбектиц кемпири жигитлердиц бетине қарап турыпты да:
- Қызымныц үйине бараман, - деп жуўап қайтарып, жөнине кете берипти.
ГЕЎИШ ИМДИ ҚОЛЫМА АЛЫП КЕЛДИМ
(Р-1243, №183024)
Өмирбек басқа адам түўе өзиниц хожалығынан да не болса соны қызғана береди екен.
Бир күни Өмирбек бир танысыныкине кешлетип қыдырып барып, үйге кире бергенде жанып
турған шыраны көрип, үйиндеги жанып қалған шыра ядына түсип, ғырра кейнине қайтыпты.
Үйине келип сырттан хабарласып:
- Ҳа, қызым, есикти ашпай-ақ қой, зулпы тозып қалар, шыраны өшир, мениц ядымнан
шығыпты, - дейди.
Сонда қызы:
- Шыраны сениц кетиўице өширгенмен, сонша жерден келип, геўишицниц ултаныныц
желинетуғынын билмедиц бе, - деп жуўап қайтарыпты.
Сонда Өмирбек:
- Қызым, оннан қәтержем болабер, мен геўишимди қолыма алып келгенмен, - депти де, келген изине қайтыпты.
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ӨМИРБЕКТИНКҮШ И
(Р-1243, №183024)
Бир күни жаслықҳәм ғаррылықҳаққында гүрриқ болыпты. Сөйлеў гезеги Өмирбекке келгенде ол:
- Мен ҳәзир қартайсам да, күшим жас ўақытларымдағыдай, ҳеш кемиген жоқ, -депти.
- Сен буны қайдан билдиц? - депти оған қасындағы адамлар.
- Бизиқ шарбақта үлкен бөрен бар. Сол бөренди мен жас ўақытларымда да көтере алмаған
едим, ҳәзир де көтере алмайман, - депти.
АСАҒАНЫМ БИР ГҮРТИК
(Р-1243, №183024)
Арпа егиси жақынлағанда Өмирбек кешлетип қоцсы байдыц үйине гүнде сорап барса,
тамақтьщ үстине шығыпты. Байдьщ үй иши туўрама таярлап атыр екен. Өмирбектиқ келгенин
жек көрсе де. оны үйдиқ бир шетине отырғызып, гүртик туўрата берипти.
Усы ўақытта бирден шыра өшип қалыпты. Усы жағдайдан пайдаланған Өмирбек бир гүртикти
аўзына тығын жиберипти. Сонда бай:
- Көрдик, шыраны жағып жибер, - депти.
- Көрсец көресец дә, асағаным бир гүртик, - депти Өмирбек.
Байдын қызыньщ аты Көрдик екен.
Ж ОЛБАРЫ С СОҒАҒОЙ
(Р-1243, №183024)
Өмирбектин баласы темир уста болған екен. Ол баласына балта соқтырып алайын деп барыпты.
Баласы балта соғаман деп, полатты күйдирип заялап алыпты.
- Бир пышқы соғып бере ғой, балам, - депти Өмирбек.
Баласы оны да күйдирип алып заялаиты.
- Енди бир биз соғып бере ғой, - депти ашыўланған Өмирбек.
Бала буны да келистире алмай:
- Аға, енди не соғып берейин? - депти.
Сонда Өмирбек:
- Балам, енди бир жолбарыс соғағой, саган ис буйырған мени де, қолынан ис келмейтуғын
сени де жеп тыныш табағойсын, - депти.
КӨРСЕТКИШ БАРМАҚ
(Р-1243, №183024)
Өмирбек бир күни есап шығарыпты. Бирақ шығарған есабыньщ жуўабы дурыс келмепти.
Муғаллим тексерип көрип:
- Анықлап қара, мынаў не? - депти бармағы менен көрсетип.
- Көрсеткиш бармақ, - деп жуўап берипти Өмирбек,
САБАҚҚА ТАЯРЛАНЫЎ КЕРЕК
(Р-1243, №183024)
Бир төмен оқыйтуғын оқыўшы бир қулағына пахта тығып жүрсе, оны Өмирбек көрип:
- Сен неге қулағьща пахта тығып жүрсец? - деп сорапты.
- Муғаллим маған, бир қулағьщнан кирген сөз екинши қулағьщнан шығып кетеди деп еди,
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соныц ушын бир қулағымнан еситкен сөзим екинши қулағымнан шығып кетпесин деп пахта
тығып қойыппан, - депти.
Сонда Өмирбек:
- Сениқ қулағьща пахта тығып қоймақ түўе, ылай сыбап қойсац да. пайдасы жоқ, - депти.
КЕЛЕСИ Ж Ы ЛЫ ОЙНАЙМАН
(Р-1243, №183024)
-Өмирбек, кел ойнаймыз, - депти бир бала.
- Ҳе, сениқ менен қалай ойнайман, меннен жасьщ киши ғой, - депти Өмирбек.
- Онда қашан ойнайсац?
- Мен ҳәзир сегизге шықтым. Келеси жылы сен де сегизге шығасақ, соннан кейин жасымыз
теқлеседи. Сол ўақлары сениц менен ойнайман, - депти Өмирбек.
ПЕРИШТЕ ЖУЎАДЫ
(Р-1243, №183024)
Өмирбек жас ўақтында қолын жуўмастан қап-қара болған кир қолы менен оқыўға бара берипти. Муғаллими Өмирбекти досканыцалдына шығарып:
- Қольщды сабын менен неге жақсылап жуўып келмейсец? - десе. Өмирбек муғаллимге қарап:
- Апам, жас балалардьщ қолын периште жуўып қояды деп еди ғой, - депти.
ЧЕМОДАНҒА САЛЫП ҚОЙЫППАН
(Р-1243, №183024) Л ь '-' ;
Өмирбек ҳәр күни оқыўға барса, китабын үйине таслаи, китапсыз бара берипти. Сонда
муғаллим Өмирбекти турғызып:
/ /
- Ҳаў, сен неге оқыўға китапсыз келесеқ? - десе, Өмирбек:
- Муғаллим, баяғыда сиз «Китапты таза сақлац, жыртпац. ҳешқандай кир тийгизбеқ» деген
едициз, соньщушын китапларымды таза қылып, буўып чемоданға салып қойыппан,-депти.
'А .

/ /
Ш ӨЖЕГЕ ДЕ ПУЛ СОРАЙДЫ
(Р-1243, №183024)

Ь

('
\\
Өмирбек бир досты менен асханаға барыпты. Асханада мәйектен басқа ҳеш нәрсе жоқ екен.
Гөрт мәйектен алып жолдасы менен жеўге отырыпты. Мәйектиц төртеўиниц ишинен де шөже
шығыпты. Мәйеклер бузылған екен. Өмирбектиц жолдасы аспазды шақырмақшы болып
оқталған екен, Өмирбек оған:
\
\
- Тыныш отыр! Ол буны билсе, шөже ушын да пул сорайды, - депти.
^
I
ЕРТЕҚОҚЫ ЎҒА БАРАДЫ
(Р-1243, №183024)

Щ

Н
.1 -....
/ /
■ пирлишД Я
Өмирбек үйленгеннен кейин бес күннен соц ҳаялы ул туўыпты. Ертецине қағаз, қәлем, сумка
сатып әкелип, баласыныц басушына қойыпты. Үйине қутлы болсынға келген адамлар баланыц
басушындағы қағаз, қәлемди көрип:
- Өмирбек, балацныц туўылғаны кеше, буншама неге асықтыцыз? - деп сорапты.
Сонда Өмирбек:
-Т оғы з айлықжолды бес күнде өткен бала, бирнешше күннен кейин мектепке де бармай ма,
ақшам барда алып қояйын дегеним, - деп жуўаи берипти.
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ӨЗИМШ Е ДУРЫ С
(Р-1243, №183024)
Өмирбек муғаллимниц арифметикадан берген тапсырмасын шығара алмапты.
Соннан кейин дүканға барып дүканшыға:
- Ярым кило қант, еки жүз грамм конфет, үш жүз грамм май, бир кило печенье неше сом болады? - деп сорапты.
Дүканшы суммасын айтыпты. Өмирбек кете берипти.
Дүканшы:
- Ҳаў алмайсыз ба? - десе, Өмирбек:
- Яқ, бул мениц тапсырмам еди, рахмет! - деп жөнине кетипти.
Ертецине Өмирбек және сол дүканга келип:
- Сениц есаплағаньщ дурыс емес екен ғой, елиў сегиз тийин артық шықты, -депти. Сонда
дүканшы:
- Сениқше дурыс болмаған менен, өзимше дурыс, - деп жуўап берипти.
МЕН БУЛ Ж ЕРДИҚ АДАМЫ ЕМЕСПЕН
(Р-1243, №183024)
Еки киси түнде биреўин-биреўи сүйеп әўере болып киятырса, алыстан жылтыраған бир
жақтыны көрипти. Бириншиси:
- Анаў көринген күн, - депти.
Екиншиси:
- Ол - ай, - депти.
Солай етип екеўи тентиреклеп киятырса, олардьщ алдынан Өмирбек шығыпты. Олар
Өмирбекти иркип:
- Айтшы, достым, анаў көринген ай ма, күн бе? - деп сорапты.
Өмирбек көринген жақтыға қарап турып, не екенин бул да айыра алмапты. Буннан кейин ол:
- Кеширерсиз, жигитлер, мен бул жердиқ адамы емеспен, - деп кете берипти.
Өмирбек ана екеўинен де бетер мәс екен.
КЕСЕК ПЕНЕН УРСАҚ, НЕ ҚЫЛАДЫ?
(Р-1243, №183024)
Өмирбектиц әкеси үйине приемник сатып әкелипти. Приемникти қурып атырып, әкеси
Өмирбекке:
- Балам, мына приемнике тийме, тийсеқ, тоқурады, жаман болады, - депти.
- Шыбық пенен түртсец ие қылады? - депти Өмирбек.
- Онда да болмайды. Қольщды силкип жибереди, - депти әкеси.
- Ал, кесек пенен урсақ не қылады? - депти Өмирбек.
Әкеси не дерин билмей қалыпты.
АЯҒЫМ АЎЫРЫП ТУР
(Р-1243, №183024)
Бир күни Өмирбекке биреў:
- Маған хат жазып бериқиз, - деп өтиниш етипти.
Оған Өмирбек:
- Аяғым аўырады, жазалмайман, - деп жуўап берипти.
Сонда ол ҳайран болып:
- Ҳаў! Өйтип, хатты аяғьщыз бенен жазасыз ба? - деп сорапты.
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Сонда Өмирбек оған:
- Мен жазарман, бирақ жазғанымды адам оқый алмайды. Соныц ушын хатты барып өзим
оқып бериўиме туўра келеди, - депти.
БИЗЛЕР УРЫСЫП ЕДИК
(Р-1243, №183024)
Өмирбек армияда өз хызметин атқарып жүргенде изинен қаялынан хат келипти.
Конверттиц ишин ашып қараса, ҳешнәрсе жазылмаған ақ қағаз шығыпты.
Буны көрип турған жолдасы Өмирбектен себебин сораса, Өмирбек:
- Мен армияға кетпестен бурын ҳаялым менен азырақ урысқан едим, соннан бери бирбиреўмиз бенен сөйлеспеймиз, - деп жуўап берипти.
ҮЙИЦНИК АДРЕСИН ЖАЗБА
(Р-1243, №183024)
Бир жас ҳәўескер жазыўшы Өмирбекке ойласыўға келипти.
- Өмирбек аға, - депти ол азмаздан кейин, - мен аттыц жақсы көлик екенлиги ҳаққында очерк
жазып жиберсем, төрт реттен берли редакциядан қайтып келе береди. Енди мениц не ислеўим
керек? - депти.
Сонда Өмирбек:
- Сен очеркицди редакцияға жибергенде уйицниц адресин жазбаўыц керек. сонда очеркицди
жибермейтуғын болады, - деген екен.
^

ш__

%

МАЦЛАЙЫЦНАН ҚУЙРЫҚ ШЫҒАРАҒОЙ, БАЛАМ
(Р-1243, №183024)
Өмирбектиц мацлайына тиккен жалғыз баласы бар екен. Ол да моданыц жиллиси болып
өсипти. Бир күни ол шашын желкесинен де төмен түсирип өсирип, бет аўзын сақалға бастырып,
Өмирбектиц алдына келип:
- Аға, қалай, маған жараса ма? - деп сорапты.
Өмирбек баласыныц бет-әпшерине қарап турып, мыйығынан күлипти, де:
- Балам, еле де кемисиц бар екен. Егерде оны да ислесец, күтә әжайып болады екен, - депти.
- Ол не өзи, аға. тезирек айт, қолдан келетуғын болса ислеймен, тезирек айт, - деп жалына
берипти.
Сонда Өмирбек күлимсиреп турып баласына қарап турыпты да:
- Ҳәзирги турысыцда көбирек маймылға усайды екенсец. Енди және бир басқа мақлуққа
усамаў ушын қақ мацлайыцнан қуйрық шығарып алағой, - деген екен.
ӨМИРБЕК АК Т ЖАСАПТЫ
(Р-1243, №183024)
/ /
Өмирбек колхоз председатели болыпты. Бир күни ол қос айдап атырған адамға жолығыпты.
Өмирбек оныц менен әри-бери сөйлескен екен, қос айдаған адам жөнин айта қоймапты.
Ашыўланған Өмирбек өзиниц ҳәмелин айтып қанша бақырған менен де, ҳештеме шығара алмапты.
Күтә ашыўы келген Өмирбек акт дүзейин деп жацағы адамнан аты-жөнин сораса да, ҳештеме
шығара алмапты.
Ец кейнинде ол «Ала ҳәм қара өгизи бар, қостыц алды қублаға қараған, бир қара пәрецтолық
адам мениц менен хабарласпады» деп акт дүзип өтә кетипти.
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071 МЕНИЦЖ УМЫ СЫ М
(Р-1243, №183024)
Өмирбек араққа мәс болып киятыр екен, алдынан милиционер шығып:
- Неге мәс болып жүрсец? - депти.
- 0л мениц жумысым, - депти Өмирбек.
- Ҳәзир сени саўалтатуғын жайға қамайман, - депти милиционер.
- Ол сениц жумысыц, - депти Өмирбек.
КЕЎЛИНИЗГЕ КЕЛМЕСИН
(Р-1243, №183024)
Өмирбек өзиниц жақсы көретуғын достын көшеде ушыратып қалып:
- Достым, кеўлице келмесин, мениц ҳаялым бир қымбат пальто сатып алып еди, - депти.
- Оныц несине мениц кеўлиме келеди?! - депти досты күлип.
- Ол ҳәзир пальтоны сениц ҳаялыца көрсетиў ушын кетти, - депти Өмирбек.
БИЗЛЕР ДЕ ЕСИТПЕЙМИЗ
(Р-1243, №183024)
- Жацадан кирген жайыцыз унады ма? - деп сораиты бир танысы Өмирбек жаца қонысқа
көшкеннен кейин.
- Унады, бирақ бир кемшилиги бар, - депти Өмирбек.
- Қандай кемшилик?
- Бизлер ҳаялымыз екеўимиз не айтыссақ та, бәри қоцсыларымызға туппа-туўры еситилип
турады.
- Ондай болса, даўыс жетпейтуғын етип, темирден дийўал ислетип алағойыц.
- Барлық гәп сонда. Егер ондай етсек, қоцсыларымыздыц не айтысып отырғанын бизлер де
еситпей қаламыз дә, - деп жуўап береди Өмирбек.
СЫ ЙЫ Р КЕТИП ҚАЛҒАН
(Р-1243, №183024)
Өмирбек сүўретши болыпты. Ол ҳеш сүўрет салынбаған қағазын бир адамға көрсетил:
- Мынаны қара, жайылып жүрген сыйырды салдым, - депти.
Сонда жацағы адам сыр билдирмей:
- Сыйырдыц жейтуғын шөплери қайда? - депти.
Сонда Өмирбек:
- Сыйыр жеп қойған ғой, - деп жуўап берипти.
- Ҳаў, сол шөпти жеген сыйырыц қайда? - депти анаў адам да оннан қалыспай.
- Шөпти жеп болған соц сыйыр да кетип қалған ғой, - депти Өмирбек.
Ш АҚҚЬЩ ҚУТЛЫ БОЛСЫН
(Р-1243, №183024)
Өмирбек бир мәкемеде баслық болып турған ўақтында жигитлердиц басы қосылған жерде
кимниц жақсы нәрсеси болса, сорамай ала береди екен. Усыған үйренип қалған хызметкерлери
оны ерси көрмеўге үйренип кетипти.
Бир жигит армиядан келип Өмирбектиц қараўына жумысқа өтипти. Бир отырыспада жацағы
жигит 1-өшти туўраўға шаққысын шығарыпты. Шаққы жигирма төрт тилли, күтә жақсы екен.
Нмирбектиц шаққыға ыкдасы кетип, алғысы келии отырғанын билген хызметкерлер:
- Өмирбек аға, шаққыц қутлы болсын, - деп жабырласыпты.
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Сонда Өмирбек шаққыны қолына алып турып:
- Бул шаққы бизге қутлы болса да болады, болмаса да болады, - деп кисесине салып қоиыпты.
ТЕЛЕФОНДЫ УСЛАМАДЫМ
(Р-1243, №183024)
Өмирбек үйине телефон қурдырыпты. Ол жумысқа кетеринде кемпирине:
- Телефон шьщғырласа. мени «жоқ» деп айтарсақ, - деп тапсырыпты.
Азмаздан кейин кемпири жайға кирсе, телефон шыцғыр ете қалыпты. Кемпир:
- Балам үйде жоқ, - деп шығып кетипти.
Усындай аўҳал кешке шекем үш рет болыпты. Кеште Өмирбек кемпиринен сораса, болған
аўқалды айтыпты.
- Трубканы көтердиқиз бе? - депти Өмирбек.
- Ж оқ шырағым, көтермедим, шьщғырлаған ўақтында қасына келип, «балам жоқ» деп аиттым, - деп жуўап берипти.
ОНДА КЕЙИН КЕЛЕРМЕН
(Р-1243, №183024)
Өмирбек жумыс излеп кенсе қоймай ақтарып жүрип, бир мәкемеден жумыстьщ сақлағын
таўыпты. Мәкемениц баслығы менен жумыстьщ жағдайы жөнинде сөйлесип отырса керек.
Мәкеме баслығы:
- Ҳәзирше айлығын елиў манат болады, бирақ кейин көбейеди, ислеимен десен, жумысқа
аламыз, - депти.
Сонда Өмирбек:
- Онда кейин келермен, - деп кетип қалыпты.
ҚЫСЫНСЫН ДЕП ИСЛЕЙМЕН
(Р-1243, №183024)
Өмирбек көше бойлап досты менен кетип баратырса, алдынан бир жигит шығыпты. Өмирбек
оньщ менен қалпағын алып ҳүрмет пенен сәлемлесипти.^
- Бул ким өзи? Сен жүдә ҳүрмет пенен сәлемлестин ғой? - депти досты Өмирбекке.
- Ҳаў, сен оны танымайсай ба, ол аптеканын баслығы ғой.
- Сонда қалай болғаны, оны оншама ҳүрметлеп?
- Менин шашым түсе беретуғын болды. Бир күни сол аптека баслығына барып жағдаиымды
айтсам, ол меннен әдеўир ақша алып дәри берип еди. Сол дәрини пайдаланғаннан кеиин шашым
дым қалмай түсип қалды. Соннан бери, сол жигитти көрсем, қалпағымды алып сәлем беремен.
- депти.
БИЗИКИ Д Е МОДА
(Р-1243, №183024)
Қақаман қыс күнлеринин ысырапыл қатты суўықларыньщ бир күнинде Өмирбек үсгине
сенсен тон, басына әреби шөгирме кийип, қулағын ақсүп таўар менен орап, көшеде бүрсенлеп
жуўырып киятырса, алдынан бир яр-досы шығып:
- Ҳаў, жора, бул не? - деп сораиты, танлаған пишинде.
- Мода, - деп жуўап берипти Өмирбек ҳеш ойланбастан.
- Қойса, жора, сен де қарап жүрмей, қаяқтағыны табасан. Басьща малақай кийгенде қапылды
ма. сонда қулағынды суўық шалмайды ғой, - депти ол тағы тынышына турмай.
Сонда Өмирбек сол жерде тусынан өтип баратырған жаланбас жас жигитти көрсете қоиыпты.
- Буники - мода, - депти танысы.
- Жора, бул мода болса, бизики де мода, - деп, Өмирбек жөнине кетеберипти.
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БАСЫНДА МИЙИ БОЛМАСА. НЕСИ ТОНАДЫ?
(Р-1243, №183024)
Өмирбек бир жасүлкен танысы менен қыстыц қақаман сууығында көшеде кетип баратыр
екен, алдынан бир жас жигит жалацбас өте берипти.
- Астаўпыралла, - депти Өмирбектиқжолдасы, - мына баланыц басы тоцбаймекен, күн болса
наятый сууық, - депти.
Сонда Өмирбек:
- Оныц басында мийи болмаса, несине тоцсын, - деп жөнине жүрип кете берипти.
УМЫТШ АҚ РАРРЫ МЕНЕН СӨЙЛЕМПАЗ КЕМПИР
(Р-533, №176476)
Бир кемпир гаррысыныц қулағына күнде қурт болып, мынадай дейди екен:
- Мәсим жыртылды, оны басын жамаў керек. Қашан устаға апарасақ? Маған қарамайсақ?
Өзинниқаяғьщ пүтин болғаннан соқ сөйтесеқ, - деп мьщғырлап қоймапты.
Гарры бийшара ҳәр күни устаға барайын десе, жумыслар араласып, қолы тиймепти. Бир күни
кемпири тағы сөзин баслаған екен, ғарры:
- Қәне, мәсини алып бер, қолтығыма қысып кетип, устаға жаматып қайтайын, -депти.
- Яқшы, ҳәзир әперемен, - деп кемпири орнынан турыпты да:
-Жақсылап ислесин, мәсиницбасын сулыўлап қондырсын, гүлшинин қатты, қалыцбылғарыдан салсын, ултанын жаманнан ислетсец, киймеймен. Билдиц бе? Түсиникли ме? - деп кемпир
сөйлей берипти.
- Түсиндим, устаға ҳәммесин айтыи тапсыраман. - деп, ғарры үйден шығып кете берипти.
Ғарры устаға келгенше көп ойларды ойлапты. "Усыннан мәсини жаман ислесе, кемпир маған
кейийди ғой. Уста жақсылап ислеп береғойса биймәлел болар еди-аў” - деп ойланыўы менен
устаға келипти. Ол қолтыгын қысып турып, уста менен сәлемлесип, келген жумысын айтыпты.
Сонда уста:
- Қәне, мәсицди бер, - депти.
Гарры қолтығына қараса, мәси жоқ. "Жана ғана бар еди, үйден шыққанда қолтығыма қысып
шығыи едим ғой, қайда түсип қалған болады” деп ғаррыньщ шыр-пыры шығыпты. Сол жерден
ғарры, келиспеген талап шығар деп, үйине келии,қемпирине:
- Мәсини жойтып алдым, - деген екен, кемпири:
- Әй, ацқаў ғаррым-ай. азанда саг ? ц мәсини алып бериўге умытып, олай ислет, былай ислет. жақсы болсын деп айта бериипен. Сен де мәсини алдым ғой деп қолтығықды қысып кете
берипсеқ, - депти.
ДИЙХАННАН КЕЎЛИ ҚАЛҒАН МОЛЛА
(Р-533, №176476)
Бир молла бир жаққа бармақшы бол ып жолға шығыпты. Молла баратуғын жерине жете ал май,
бир дийқанньщ үйине қонақ болады. Аўқат тайын болып, тамақ жей баслайды. Бир ўақытлары
дийхан моллаға қараса, қолын табаққа бир салып, бир алып отырғанын көрип:
- Тақсыр, аўқат кеўилицизге унамады ма, неге жемей отырсыз? - дейди.
- Аўқат күтә мазалы болған екен-дә, бирақ ыссы болып, қолым күйип тур, -депти.
- Тақсыр, онда сизге бир ем бар, ислеймиз бе? - делти дийқан.
- Ислейик, қандай ем? - депти молла қуўанып.
- Тақсыр. сиз бир жыл қазыў қазық, сонда сизиц қолыцыз ыссыға да, суўыққа да шыдамлы
болады.
Сонда молла:
- Буныцыз қыйын екен, - деп тым тырыс болыпты.
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ДИЙХАННАН ПӘНТ ЖЕГЕН УРЫ
(Р-533, №176476)
Бурынғы заманларда бир жарлы дийқан болыпты. Оньщ үйинде тек болғаны бир көрпе, бир
шыпта ҳәм қазан табағынан басқа ҳеш нэрсеси болмапты.
Бир күни аўыл бойынша ҳеш нәрсе таппаған бир уры тап усы жарлыныц үйине урлыққа
түсипти. Үй қарацғы болғанлықтан, урынық қолына ҳеш нәрсе илинбепти. Сол ўақытта уры:
- Енди шыра жағып қарамасам болмас, - деп, уйқылап атырған дийқанньщ үстинен атлап
өтип, шүтик шыраны жағып қараса, қолына илингендей ҳеш нәрсе көринбепти. Сол ўақытга
дийхан оянып кетип:
- Ҳаў, уры жора, не излеп жүрсец? Мен бул үйден күндиз излеп ҳеш нәрсе таппағанымда, сен
түнде шыра жағып не таппақшысац? - депти.
Сөйтип уры сол күни дийханнан пәнт жеп үйине қайтыпты.
ӨМИРБЕК ҲӘМ ОНЫ Қ БАЛАСЫ
(Р-1296, №183776)
Бир күни Өмирбек баласын узағырақаўылға жумсап атырып:
- Балам, баратуғын жериц узақ ҳәм бийтаныс, жолдьщ ой-шуқыры көп болады, есерленип
шаўа берме, аяғьщ шуқырға түсип кетип, селк ете қалма, - деп қайта-қайта тежей берипти.
Сонда баласы:
- Ҳаў, аға, есерленип шаппасам, эстерек-ақ шабарман дә, - депти.
НАСРАТДИННИК ҚӘДИРЛИ ҚОНАҒЫ
(Р-533, №176476)
Әпендиниқ көптен көрмеген бир жорасы бар екен. Ол келмей-кел мей, бир күнлери Әпендиниц
үйине қыдырып келипти. Әпенди ҳүрметли қонағына сол күни бир үйлерден гүриш, тағы бир
үйлерден май қарыз әкелип, аўқат писиртип, төсекти қальщ салып қондырыпты.
Әпендиниц мазалы палаўын жеген қонақертецинеде кеткиси келмей, тағы қонып қалыпты.
Енди бүгин гүриш пенен майды қарыз алатуғын жер болмаған соц, май быламықислеп берипти.
Самарға салынып, жаца ғана қонақтьщ алдына келгенде Хожа:
- Ала бер, қонағым, ала бер, сен уялмасац, бизлер уялмаймыз, - деп, табақты қонақтьщ алдына таман ысырьщқырап қойыпты.
Сол қонақ үшинши күни де кетпей қоныпты. Буны көрген Хожа далада байлаўды турған
қонақтьщ атын қазықтан шеше сала, ҳаялына:
- Қәне, ғошшым, арқама мин, - депти.
- Ҳә, Хожеке, қаяққа? - депти қонақ.
Сонда ол:
- Ҳаў, сен еле бизикине көшип келгениц жоқпеди? - депти.
УРЫ
(Р-533,№ 176476)
Бир уры биреўдиц сыйырын алып кетипти. Сыйыры урланған адам урыныц изинен жетип,
оны услап алыпты.
- Көшеде бир жип жатыр екен, керек болар деп алып киятыр едим, - депти уры.
- Онда мынаў не? - депти сыйырдыц ийеси сыйырды көрсетип.
- Ҳаў, жиптицушына сыйыр байлап қойғанын мен қайдан билиппен? - депти уры да бос келмей.
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БАРЫП КӨР, ӨЛГЕН ШЫҒАР
(Р-533, №176476)
Бир көкнаршы балқып отырған екен. Далацнан бир бала жуўырып келе сала бир шөлмек
муздаи суўды ишипти де, қайтадан далаға жуўырып шығып кетипти. Буны көрип отырған
көкнаршы қорқып кеткенинен селк ете қалыпты да, қаялына:
- Барып көрип кел! Бала қашшан өлген шығар, - депти.
ЕНДИГИ ТҮСИМДЕ ИШЕРМЕН
(Р-533, №176476)
Бир күни Насратдин аш болып жатып уйқылап қалып, түс көрипти.
Түсинде биртабақжарма турған усайды, соны Насратдин қалай ишерин билмепти, қолын әри
созыпты, бери созыпты, жутыныпты сөйтип жатып оянып кетипти. Сонда ол : «Ендиги түсимде
ишермен» деп, қасына шөмиш алып жатыпты.
ӨМИРБЕК ЛАҚҚЫ НЬЩ МИЙМАН КҮТИЎИ
(Р-533, №176476)
Өмирбектиқ үйине бир күни мийман келипти. Мийманды сыйлаған болып, ол мийманньщ
алдына бир зерен сүт әкелип қойыпты. Мийман сүтти ишиўге қайымласқан сайын оныц иши
күйип ақырында мийманга:
- Мийманым, сүтти уйытсақ қатық болады, қатықты писсе май болады, оннан қалғаны торақ
болады. Ишип-ақ қойсақ не болады? - депти де, мийманньщ алдындағы сүтти алып кетипти.
Мийман недерин билмей қалыпты.

<

ӨМИРБЕКТИН ҚЫЗЫН АЙТТЫРЫЎ
(Р-1296, №183776)
Ержеткен қызын айттырыў ушын Өмирбектиқ үйине биймәлим еки адам келеди. Олар
жайғасып отырғаннан кейин, қызьщызға жаўшы болып келдик деп бирден айтыўды қолайсыз
көрип, сөзди қыз алатуғын жигитти мақтаўдан баслайды.
- Аўылымызда бир жасүлкенниц баласы бар. Саў болсын, адамньщ жанындай. өзи ақыллы,
өзи сыпайы, қолы өнерли, услаған жерин алып түсетуғын өткир. Оньщ сын-сымбатын айтсац,
нағыз азамат-аў, - деген жерге келгенде булардыц қызына келген жаўшы екенин түсинген
Өмирбек:
- Ал мийманлар, бизиқ қыз да шеп емес, қолынан ис келетуғын, парасатлы. Егер тырнағы илсе, қағып түседи. Адамға сүйкимли, қылығын көргениқде «меники болса екен» дейтуғын нағыз
нәзәлим. Ертен узатайын деп атырмыз, - деп оларды тоқтатып таслапты.
ӨМИРБЕК ЛАҚҚЫ НЬЩ НАСБАЙ ҚАБАҒЫ
(Р-533, №176476)
Өмирбек лаққы гейпара ўақытларда жоғалып кетпесин деп насбай қабағына баў тағып, мойнына асып жүреди екен.
Күнлерден бир күн оньщ жолы түсип базарға барыпты. Оныц насбай қабағын мойнына асып
жүргенин көрген бир адам, билдирмей оны алып, өзиниц мойнына тағыпты.
Бир ўақытлары насбай қумары тутып Өмирбек өқирине қараса, насбай қабағы мойнында
жоқ. Ол сонда:
- Ҳәй, базаршы бирадарлар, жолдасым Өмирбек лаққыны жоғалттым, көрген-билген болса,
саўап ушын маған жүрген жерин мәлим етиқ - деп жар салады.
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Бир ўақытта ол буньщ насбай қабағын алған адамға көзи түсип, шап берип оныц қолынан
услап:
- Әй, жора, сени мен десем, сақальщ жоқ. Өзимди сен десем, мойнымда насбай қабағым жоқ
Әне, қызық, Бүгин кеште бизикине қайсысымыз барар екенбиз. Мейли, жүр, екеўмиз де барамыз. Бизиц балалардьщ анасы қайсымызды қәлесе, насбай қабақсоныки бола қойсын,-депти.
ӨМИРБЕК ҲӘМ ЕРЕЖЕП ТЕНТЕК
(Р-533, №176476)
Бир күни Өмирбек пиндалап баратырса, изде бир топар атлы киятырғанын көрипти. Ақбоз атта шөгирмеси ғаўқыйып киятырған дәўде болса, Ережеп тентек шығар, деп шамалаған Өмирбек
қасындағы жолдасына:
- Ал, мениц үстиме шекпенимди жап та, басымда турып «ўай-ўайды» жибере бер.
Ережеп бир топар атлы менен жетип келсе, арба жолдыц үстинде Өмирбек жатыр, төбесинде
биреўўай-ўай салып тур.
- Бул не аўҳал, не жағдай? - депти Ережеп зәцгиге ширенип турып.
- Ўай-ўай, Өмекец өтти дүньядан! - деп ецкилдепти көзине түкирик жағып алған лаққыныц
жорасы.
- Ҳәй, әттеген-әй, - депти Ережеп кеўили босасып. - Тили менен орақ орып жүргеи лаққы
жорам өткен екен-дә дүньядан! Мә, мынаны алып, Өмекецниц жыназасын таярлай бер. Мен де
кешикпей айланарман, - деп, бир ҳәмиян таслап, өте берипти.
Сәске пайытта Ережеп пенен «өлген» Өмекец шар базарда гезлесип қалыпты.
- Ҳә, атацныц.. Өмирбек, өлгениц қәне сениц!? Әкел бағанағы жүз тецгени, -депти Ережеп.
-Қойсац-а,жора!Сенненғойжүзтецгениөлипалдық.Ендиақыреттеаларсац, -депғарқылдап
күлипти Өмекец.
(у /
р. /
гМ
ӨМИРБЕК ҲӘМ ӨПЕПЕК
(Р-533, №176476)
Өмирбек бир күни Ережепке барыпты.
/
- Ҳаў, жора, неге қапа көринесец, жайша ма? -депти Ережеп тентек.
- Жайшасы, жайша-аў. Жақында уллы болып едим. Соған қоятуғын ат таппай жүрмен, - депти Өмирбек.
''X X
- Сол да гәп болып па? - депти Ережеп не көп, ат көп, қоя бермейсец бе?
- Ат көби - көп ғой. Бирақ өзимниц атыма уйқас келетуғынын таппай жүриппен.
- Уйқасы ма? Ҳасылбек, Қаллыбек, Сейитбек, - деп көп атларды айтыпты Ережеп.
- Олардыц бәри ағайин-туўған, қоцсы-қобалардыц атлары. Маған ҳешкимде жоқ ат керек, депти лаққы.
- Ҳә, таптым, - деген екен тентек қуўжыцлап. - Балацныц атын Өпепек қоя ғой. Ҳешкимде
жоқ ҳәм Өмирбекке уйқас. Өмирбек ... Өпепек.
Сөйтип Ережеп тентек Өмирбек лаққыны бир баплаған екен.
ҚУБЛАҒА ҚАРАЙТУГЫН БЕТ ЖОҚ...
(Р-1299, №183812))
V —/

.-д

Таза пери еки молла бири-бири менен жаслайынан дос, екеўи талай кесе қағыстырған, ергенек тайдырысқанлардан екен.
Екеўи бир күни ушырасып қалып, бири-бирине мирәт салысып, ақыры биреўиниц үйине
қыдырып барыпты. Жатқаннан кейин екеўи жататуғын бөлмеде қалын, үй ийесиницжасырып
қойған бир шийше арағын бөлисип ишипти. Бул азлық етип, пештиц ишине жасырып қойған
тағы бир шийшеси бар екен, оны да ишипти.
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Азанда келини ерте турып, ғаррылардыц тәҳәрет суўын қапыньщ аўзына қойып кетипти.
Бирақ бул қуманлар сол турысында тура берипти. «Атамлар уйқылап қалған қусайды-аў» деп
келини кирип барса. еки молла арқаға қаран намаз оқып турған екен.
- Ҳаў, ата, арқаға қарап намаз оқып турсыз ғой, - депти келини.
- Балам-әй, бүгин бизлерде қублаға қарайтуғын бет жоқ, - деген екен моллалар.

ТАЛАЙ ТӨБЕЛЕСТИНЖӨНИ КЕЛИП ЕДИ
(Р-1299, №183812))
Темирхан болыс бир мерекени басқарып турып, шатағырақ, мереке бузар бир жигитти
шақырып:
- Сен балам, бүгин тойда шатақ шығарма! Егер мереке төбелессиз тарқаса, саған өзим бир
көйлек кийгиземен, - депти.
Мереке әп-әнедей, ық-жьщсыз тарқапты.
- Болыс аға, той төбелессиз тарқады, енди бағанағы ўәде еткен көйлегиқди бер, - депти
шатақжигит келип.
Темирхан болыс жигиттиқ үстиндеги көйлегин услап турып.
- Ол көйлек мине, үстиқде тур ғой. Егер төбелес шығарғанықда, көйлектен нәрсе қалмай.
пыррым-пыррым болатуғын еди.
- Ўах, нетесец! - депти жигитжамбасқа бир урып, - талай төбелестиц жөни келип турған едиаў.

МУРНЫМ қ ы с ы л д ы
(Р-533, №176476)
Ертеде бир зоқмурын шала молла аўылдьщ адамларын мешитке жыйнап алып, намаз үйретпекши болады. Адамларды қатарласгырып турғызып, өзи еқ алдында турып:
- Мен не айтсам, соны айтьщ, не ислесем, соны ислец, одан басқа сөз сөйлеўши басқа ҳәрекет
ислеўши болмақ, - депти.
Молла даўыслап оқып, жатып-турып атырғанда едендеги жарықтьщ арасына мурны қысылып
қалыпты.
- Ўах-ўах, мурным қысылып қ-а-л-д-ы! - деп бақырыпты ол.
Сонда шәкиртлери де мурнынан сөйлеп:
- Ўах-ўах, мурным қысылып қ-а-л-д-ы! - деп бақырысады.
- Бәдбақлар, жәрдем бериқлер! - депти молла.
«Шәкиртлери» де оныц айтқанын қайталапты.
Молланьщ таянған қоллары талып жығылғанда мурны да жаздырылады.
- Неге мени ермеклейсизлер. бәдбақлар! - деп, еки тәрепинен қыршылған мурнын услап,
молла мешиттен шығып кетеди.
Бүгинги сабақтыц болғаны шығар деп, «шәкиртлери» де шығып, үйлерине тарқасады.

ӨЗЛЕРИ САЎА АЛМАЙ ЖҮРГЕН ШЫҒАР
(Р-533, №176476)
Насратдин Әпендиниц ҳаялы күнде Әпендиге:
- Сыйырдан сүт шықпайды, қалаға апарып сатып орнына басқа биреўин алмасақ болмайды,
- деп қоймапты.
Соньщ менен сыйырын жетелеп базарға барыпты, бир дәлдалшыға:
- Бизиц сыйырды не өткенине сатып бер, - депти.
Дәлдалшы сыйырды:
- Өзи сүтли сыйыр, оймаққа саўып, дәўетке уйтасақ, - деп мақтапты.
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Буны еситип турған Әпенди де:
- Сутли болса, сүтли шығар-әй! Бала-шағалар саўалмай жүрген шығар, - деп, сыйырын алып
қайтыпты.

ӨМИРБЕКТИЦ ҲИЙЛЕСИ
(Р-533, №176476)
Өмирбек жасаған заманда шығымсыз бир бай болыпты. Ол қандай қонақ болса да ҳеш нәрсе
шығармайды екен.
Бир күни Өмирбек өзиниц бир жолдасы менен усы байдыц үйине қонаққа барыпты. Еки күн
удайына отырыстан кейин байдьщ ҳаялы илажсыздан майды күтә аз қуйып, көгерип кеткен нан
салып, нан сорпа ислепти. Бул Өмирбекке унамапты да, байға пәнт бериўдиц жолын излей баслапты. Усы ўақытта керегениц басында турған қойдьщ төсин көрип қалыпты. Өмирбек өзиник
жолдасы менен сыртқа шығып:
-Ҳәзирекеўимизөтириккежәнжеллескенболайық,төбелескешекембарайық,байекеўимизди
арашалап, биреўимизди сыртқа алып шығар, сонда иште қалғанымыз төсти аламыз, - депти.
Булар үйге қайтып келгеннен кейин, сәл нәрседен жәнжел шығарып урысыпты, бара-бара төбелесиўге ьщғайласқанда, бай, буларды арашалап, көп күш пенен биреўин далаға алып
шығыпты. Иште қалған Өмирбектиқ жолдасы төсти алып, ҳеш жерине жайғастыра алмай атырып қатты сөйлепти:
- Бул ақмақтьщ гәпи я қонышқа, я қалтаға сыймайды, не қыларсақ, - депти.
Өмирбек буған түсинип:
- Ҳәссений, сени ме, қолтыққа тығып, мойныцды төмен қайырып жиберер ме еди, тым-тырыс
болар едиқ-аў, - депти.
Жолдасы солай ислеген екен, төс жай большты. Екеўи индемей, төсти алып кете берипти.

ОЦАЙ
(Р-533, №176476)
Бир жигит досты үйленгенде бир себеплер болып, достыньщ уйине «қутлы болсын» ға кеширек барыпты. Ол шай ишип отырып достыньщ ҳаялынан:
- Қурдас, атьщыз ким болады? - деп сорағаи екен:
- Оқай болады, - деп жуўап берипти достыньщ ҳаялы.
Буған ол түсинбей:
- Қурдас, атьщыз оцай болса да, биз габа алмадық. Өзииқиз-ақайта бериқ, - депти.

ҚАЙСЫСЫ ПАЙДАЛЫ
(Р-533, №176476)
Бир күни биреўлер Хожа Насратдиннен:
- Хожеке, күн менен айдьщ қайсысы пайдалы? - деп сорапты.
Сонда ол:
- Күн күндиз шығады, қарақғы түскенде оннан келер пайда жоқ. Ал, ай болса түнде шығы
әтирапқа жарық береди. Демек, күннен ай пайдалы болғаны-дә, - депти.

ЕНДИ ОЛАРДЫЦ ҲӘР ҚАЙСЫСЫСЫНЫЦ ҮЙИНДЕ ҚОНЫП ШЫГЫЎ КЕРЕК ПЕ?
(Р-533, №176476)
Бир күни Өмирбектиц қоқсысы өлип қалып, Өмирбекти шақыртыўшы етип жиберипти.
Өмирбек атланып кетип, биринши үйдиц тусына барыпты да:
- Атамурат үйдемисеқ?
- Аўа.
-Үйде болсац үйде бол, -деп шаўып кете берипти.
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Екинши үйге барып:
- Жийемурат бармысац?
- Барман, кел Өмирбек.
- Бар болсац бар бол, - деп буннан да кете берипти.
Мине усындай етип, Өмирбек шақыртыўшы болған уйлерден ҳеш ким намазға келмепти.
Ертецине бунын себебин Өмирбектен сораған екен ол:
-Адамларға гүсинип болмайды, мен ғой барлығы менен хабарластым, енди не, олардыц ҳәр
қайсысыньщ үйинде бир-бирден қоныи шығыў керек пе екен? -депти.
ПАТША АШТАН ӨЛМЕЙ МЕ?
(Р-533, №176476)
Биреўлер Хожа Насратдиннен:
- Патша үлкен бе, ямаса шарўа үлкен бе? - деп сорапты.
Сонда ол:
- Шарўа менен дийқан үлкен,- депти.
- Қалайынша? - депти адамлар.
- Егер патшаға гөш ҳәм нан бермесен. ол сорлы аштан өлмей ме, - депти ол.
ТАЎЫ Қ Ш АҚЫРҒАНДА КЕТЕРСЕЦ
(Р-533, №176476)
Ьрте заманда бир жолаўшы бир кисинин үйине келип қоныпты. Ол қонақгьщ қолы суғанақ
екен. Қонаққа үй ийеси қонақасы берип.аўқатжелингеннен кейин ҳәммеуйқыға кетипти. Түн
жарпы болғанда қонақ орнынан турып. үй ийесинин үш қоразын кетектен алып, шапанына
орапты. Енди кетейин деп турғанда үй ийеси оянып кетип:
- Мийман, таўық шақырған сон кетерсен. - депти, оны кетип баратыр деп ойлап.
Сонда қонақ:
- Кете берейин. Жолда-ақ шақырар, - депти.
ЕСИККЕ ҚУЛЫП УРЫП ҚОЙЫП ЕДИМ
(Р-533, №176476)
Әпенди оир күни базарға барыпты. Базарда турған жақсы-жақсы есиклерди көрипти ҳәм
бнреўин ала қашыпты. Әпендининесикти алып қашқанын көрген есиктин ийеси изинен қуўа берипти. Опенди қуўып киятырған есиктин ийесин көрип, есикке қулыпты урып, өзи есикти сүйеп
тура береди. Ашыўы келген есиктин ийеси келип Әпендини салып жибереди. Сонда Әпенди:
- Ҳаў, мен есикке қулып урып қойып едим, сен қаяқтан келдин? - депти.
УМЫ ТШ АҚ МОЛЛА
(Р-533, №176476)
Бурынғы ўақытта бир аўылда мектеп молласы болыпты. Ол бүгин еситкенин ертечумытып
кететуғын умытшақ екен.
Бир күни молла намаз оқып отырып, «Ассалаўма-әлейкум, рахматулла» деген намаздын
ишинде айтылатуғын «рахматулла» деген сөзин умытып қалыпты. Ол қайта-кайта «ассалаўмаәлейкум» деп, кейинги сөзи хе!п ядына түсиепти. Анық ядына түспегеннен кейин молла нан
қатырып отырған елтисине:
- Ҳай, ҳай, анаў үйге келе беретуғын тери жыйнайтуғын адамньщ аты ким еди? - депти.
Сонда кемпири:
- Рахматулла ма? - депти.
- Тап өзи, - деп, молла намазын даўам ете берипти.
3 0 - Кдрлилш1к фаяшлоры
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БӘЦГИЛЕР
(Р-533, №176476)
Күнлерде бир күн көп бәцгилер бир үйге жийналысып бәцги шегисип отырса, бир бәнги
кийиздин астында жатқан пәкини көрипти. Ол пәкини қолына алып, атын билмей хайран болып, қасындағы бәқгилерден сорапты. Ҳәмме бәқгилер жийналып, оны қолына алып: «Бул не,
бул не» деп хайран қалысыпты. Мәс болып, басы айланып отырған бәқгилердин ҳеш қайсысы
онын атын табалмапты.
Бир ўақытта бир бәқги:
- Хә, мен таптым!-деп өлгенше қуўаныпты.
Хәммеси:
-Айт, айт,- деп жабырласыпты.
Сонда бәқги:
- Бул пышқыныц тиси шықпаған баласы,- депти.

ФЕРМА БАСЛЫҒЫНЫЦ ИШТЕЙИ БИЛЕДИ
(Р-533, №176476)
Өмирбек шопан екен. Бир күни колхозға ўәкил келип, ол Өмирбектен:
-Быйыл малдын қайсы түрин көбейтпекшисиз,-деп сорап қалыпты.
Сонда Өмирбек ойланбастан:
-Оны ферма баслығымыздын иштейи биледи,-депти.

ЕКЕЎИМИЗДИН АРАМЫЗДАЙ ПАРҚБАР
(Р-533, №176476)
Бир күни қала қазысы Өмирбекти шақырып алып:
-Ешек пенен сизин аранызда қандай парқ бар,- депти.
-Екеўимиздин арамыздағыдай парқ бар,- депти Өмирбек тартынбастан.

ШАШЫМДЫ ӨЗИМЕ ҚАЙТЫП ЖИБЕРЕҒОЙ...
(Р-533, №176476)
Өмирбек газета оқып отырса, газетанын бир жеринде адамныц басына шаш шығаратуғын
клиника бар деп адресин берген мақалаға көзи түсип қалыпты.
Өмирбек дәрриў, сол клиниканыц бас докторына хат жазыпты. Бир күнлери жуўап келип,
олар Өмирбекке шашынныц бир талын жибериўди сорапты.
Өмирбек шашыныц бир талын конвертке салып жиберипти. Бир күни клиникадан және хат
келипти. Онда «Жиберген шашынды алдық. Тағы бир тал шашынды жибериц» деп жазылған
екен.
Сонда Өмирбек оларға «Басыма шаш шықпаса қойсын, өзимниц шашымныцталын қайтарып
жибереғойыц. Басымда өзи барлығы болып еки шашым бар еди» деп хат жазып жиберипти.

ШОМЫЛЫП ЖҮРГЕН ШЫҒАР
(Р-533, №176476)
Өмирбек сүўретши болып ислейди екен. Бир күни көлдиц бойына барып, шомылып жүрген
ерли зайыплы еки адамды сүўретке түсирипти.
Тайын болған сүўретти ийелерине тапсырса, ҳаял өзиниц сүўретин зордан таныпты, ал байы
сүўрегге жоқ қусайды. Сонда ҳаял ҳаўлығып:
- Мениц байым қайда?- деп сорапты.
- Байыц шомылып жүрген шығар, - депти.
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*
ӨМИРБЕКТИЦ БАЛАСЫ
(Р-533, №176476)
Бир күни Өмирбекке баласы келип:
- Аға.аға, басқа баллардьщ барлығыньщ жоралары бар, мениқ неге жораларым жоқ, - деп сорапты.
Сонда Өмирбек:
- Әй балам, өзиц жақсы болсац барлық балалар сениц жорақ болады, - деп жуўап берипти. 4 В Г

АЛЫП УША МА?
(Р-533, №176476)
Өмирбек бир күни қолын жуўып атырса қызы қолына суў қуйыпты. Ол қолына суў қуйып
болып, алдына түсип турған ҳәр түрли шашбаў менен ҳәйкел моншақларын артына қағып жибергенде, бир тумар Өмирбектиқ мақлайына сақ ете қалыпты. Сонда Өмирбек:
- Қызым, сонша нәрселерди шашьща байламағанда сени аспанға алып уша ма, -депти.

ЖОЛАЎШЫҒА ЖУЎАП
(Р-533, №176476)
Өмирбек жолдьщ бойында отырса, еки жолаўшы келе берипти.
Олар Өмирбекти көрип жол сорапты.
- Жасүлкен, мына жол қаяққа барады, - депти.
Сонда Өмирбек:
/
- Мен ҳәзир қырық жасқа шықтым, усы дәўир ишинде бул жолдьщ ҳеш жаққа барғанын
көрген жоқпан, усы жерде турады да қояды, - депти.

\

КЕЛГЕНДЕ НЕ ҚЫЛАДЫ?
(Р-533, №176476)

\
Өмирбек бир күни дәрьяньщ жағасына барып тур екен, бир тақтайдай нәрсеге минип турған
кисини көрипти де, оньщ жанына барып:
- Мына минип турғаныц не?, -деп соралты.
- Кеме,-деп жуўап берипти ол.
// *
- Ҳе, келгенде не қыласан, -депти Өмирбек

■ АНДА НЕ ҚЫЛАСАЦ
133. №176476)
Өмирбек базарға барып көп аралап жүрипти. Ец кейининде мийўа базарына барып, алма сатып турған бир адамнан:
- Мынаў сатып турғаньщ не? - деп сорапты.
\
\
- Алма, - депти ол.
\ V
- Алғанда не қыласац, - деп ен үлкен биреўин алып ж«
жепти.

ДИЙДИМСЕҚ, МӘМБЕТЖАН
(Р-533, №176476)
Өмирбек бир күни үйинин қапталында қора тутып атыр екен. Қоранын бир қыспақлайтуғын
жери сирә келиспепти. Әри-бери ислейғояйын десе де сәти түспепти.
Сол ўақытта оныц қоцсысы Мәмбет деген киси келип Өмирбекке жәрдемлесипти.
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Ол қораньщ арғы жағына шығып қора қыспағына дизесин тиреп тартқан екен, қыспақбир*
бирине жабысыпты да қалыпты.
- Ҳе-ҳе, дийдимсеқ, Мәмбетжан, үйге барып ыссы жарма иш, - депти Өмирбек.

СЕНИЦ КҮЙЕЎ БАЛАЦ МЕНЕН КИЙИМ АЎМАСТЫРДЫМ
(Р-533, №176476)
Бир күни Өмирбеклаққы бир қызы бар үйге қоныпжатырса, биржигиттиц кирип киятырғанын
көрипти де, не қылар екен деп индемей жата берипти.
Қонақ жақсылап шешинип, етиклерин, шапаларын бас ушына қойып, қыз бенен бираз
сөйлесип жатқансоцуйқылап қалыпты.Өмирбектеорнынантурып.онынбарлықжақсыкийимлерин етиклерин алып, оньщ орнына өзинин жаман кийимлери менен етиклерин тап жигиттиқ
қойғанындай етип қойыпты. Жигит тан атарда кийинип жөнеп кетипти, оныц барлық жақсы
кийимлери Өмирбекте қалыпты. Азанда үй ийеси Өмирбектинжақсы кийимлерин көрип ҳайран
қалыпты:
- Кеше кийимлериц жаман еди, бир түнде қалай жаналадьщ? - деп сораса, Өмирбек оған:
- Бүгин түнде сенин күйеў балан менен кийим алмастырдық, - деп жууап берипти.

ЖАСЬЩЫЗДА АҚЫЛЛЫ БОЛҒАН ЕКЕНСИЗ
(Р-1299, №183812)
Бир күни бир иши тар, ҳәзилды жақтырмайтуғын адам бала Өмирбектин лаққышылығы
ҳаққында еситип:
- Бунын неси ҳайран қаларлық екен. Бундай гәп еки баланьщ биреўинен шығады, - деп
басқалардьщ сөзин өрре бастырмапты.
Бир күни сол ғарры қасындағы аўылласлары менен киятырып ойнап жүрген бала Өмирбектин
үстинен шығыпты. Қасындағылар оған баланьщ сол мақталған Өмирбек екенин айтыпты.
Сонда жанағы ғарры баяғы гәпин тәкирарлап:
- Буньщ ҳеш ҳайран қалатуғын жери жоқ. Бала жасында қанша ақыллы болса, қартайғанда
соншелли ақмақ болады, - депти Өмирбекке еситтирип.
Сонда кишкене Өмирбек ғаррыға қарап:
- Ата, онда сиз бала ўақтьщызда жүдә ақыллы болған екенсиз дә, - депти.

ТҮРТИП КӨРСЕТ
(Р-533, №176476)
Бир күни Өмирбек қырық жамаўы бар етикти кийип қалаға барыпты. Сонда адамлар
Өмирбекти масқаралап:
- Өмирбек жамаўды қашан жамадьщ? - депти.
- Менин етигимнин қырықжамаўы бар, қайсысын сорап атырсан? Түртип көрсет, - депти.

ТЕРИС
(Р-533, №176476)
Бир аўылдьщ бир адамы суўға кетип өлипти. Оны адамлар суўға түсип қарап жүрсе, Өмирбек:
- Сизлер оны суўдьщ өринен излен! Тири ўақтында ол терис жүретуғын адам еди, - деп
жөнине кете берипти.
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ШЕРТЕКТИЦ БАҚАНЫ ТАЙДЫ
(Р-533, №176476)
Бир күни Өмирбек лаққы үлкен қалпақ кийип Хийўаға барған екен. Адамлар оны көрип бир
саялайық, жақсы шертек екен, деп Өмирбектиц тум-тусына келе қалыпты. Өмирбек олардан
қашып тағы бир жаққа барып отырса, бәри бир тағы солар жыйналып, шертекке бир саялайық
деп тағы қасына келе берипти. Булардан қутылмасын билген Өмирбек еки жағындағы еки
адамныц мацлайына мушы менен сарт еткизип қалыпты.
- Бул не? - деп адамлар оннан сораса, Өмирбек оларға:
- Шертектиц бақаны тайып кетти, - деп жууап берипти.

МАҒАН БИРЕЎИН ДЕ БЕРМЕДИЦ
(Р-533, №176476)
Өмирбектиц аўылынан биреў атын сатыўға базарға апарыпты. Аты арық, қуршацқы екен.
Базар аралап жүрип Өмирбек жолдасыныц қасына келеди. Жолдасы Өмирбекке:
- Мына атты мақтап сатайық, - депти. Сонда Өмирбек:
- Сатылмаса турсын, мақтамайман, ана қар жаўған күни атыца жети қоянды бастырып
алғанда, маған биреўин де берген жоқсац, - депти.
Сөйтип Өмирбектиц себебинен жолдасы атын пуллап сатқан екен.

ТАП СОҒАН УСАЙСАН
(Р-533, №176476)
Бир көкнаршы көкнарға мас болып, Өмирбекке келип:
- Мен кимге усайман, айтшы жора? - депти.
- Сен арысланға усайсац, - депти Өмирбек.
- Сен көрдиц бе?
- Жазда шецгеллер арасында қур-қурлап жүргенин еситкеним бар.
- Ол шошқа ғой.
- Онда сен тап соған усайды екенсец, - депти Өмирбек.

ШЫРПЫНЫ ЖАҚСАН ТАБЫЛАДЫ
(Р-533, №176476)
Тамақжеп атырғанда Өмирбектиц шырасы өшип қалыпты. Сонда Өмирбек баласына:
- Балам, дәрриў шырпыны таўып, шыраны жағып жибер, - депти.
Баласы қарацғыда өйер-бүйерди сыйпалап шырпы табылмағаннан соц агасына:
- Аға, аға, шырпы бер! - дейди.
- Балам, шырпыны жақсац, табылады, - депти Өмирбек.

САТСАҚ САТАРМЫЗ, САТПАСАҚ АЛЫП ҚАЙТАРМЫЗ
(Р-533, №176476)
Өмирбек қалаға сыйырын сатыўға алып барыпты. Апарған сыйыры өтпей, песинге шекем иркилип қалыпты.
Сыйырдыц ийеси песин намазын оқыўға отырған екен бир киси келип сыйырды жаманлай
берипти.
Әбден шыдамы кеткен сыйырдыц ийеси Өмирбек намазды буза алмай тыпыршып отырып,
намаздыц «Ассалаўма әлейкум рахматулла» деген жерине келгенде «Сатсақ сатармыз, сатпасақ
алып қайтармыз» деп намазын даўам еттире берипти.
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Т И Р И ЎА Қ Т Ы М Д А М Ы Н А Ж АҚ ТА Н Ө ТЕТ УҒЫ Н ЕДИМ
(Р-533, №176476)
Бир күни Өмирбектиц теректиц басына минип, минип отырған шақасын шаўып атырғанын
бир адам көрип:
- Ҳа Өмирбек, минип отырған шақацды шаўып, жығылып өлерсец, - деп кетип қалыпты.
Өмирбек жацағы адамныц айтқанындай, гүрс етип жерге қулап түсип, өлдим,- деп жата берипти.
Буны көрген аўыл адамлары, Өмирбекти керегеге салып аўылына алып киятырса, жолды суў
алып кеткенин көрип өте алмапты. Сонда Өмирбек:
- Мен тири ўақтымда мына жатқан өтетуғын едим, - деп өзин көтерип алып киятырған
адамларға жол силтепти.

ТОМАР-ТОМАР
(Р-533, №176476)
Журт балыққа барады дегенге, Өмирбек те балыққа барады. Адамлар ана жерден де, мына
жерден де балық аўлап отырғанын көреди. Өмирбек балық аўлаўдыц орнына көл жағасынан
томар жыйнапты. Адамлар мардан-мардан балығын арқалап қайтыпты. Ал, Өмирбек болса шапанын томарға толтырып, томарды арқалап үйине келеди. Балықшылардьщ алдынан аўылдыц
адамлары шубырып шығады. Өмирбекке бир жорасы:
- Жора, балығьщнан бир асым бер, - депти.
- Мә, -деп Өмирбек шаианды сол турысы менен.
Жорасы үйине барып ишин ашып қараса, толып
екен. Ол Өмирбекке келип:
- Өмирбек, маған бергениқ балық емес, томар, - дег
Со1
Өмирбек:
- Томар, жақсақ тула бойьщ қызар, - деп ғарқылдап күлинти.

ТОҒЫЗ ТИЛЛАҚДЫ Б

ғой

(Р-533, №176476)
Бир күни Өмирбек қоразын сатыў ушын базарға альгп барыпты. Бирақ, базарда кешке дейин
отырса да, қоразын бир тилладан арты
үйине қайтып келипти.
Сол күни түнде Өмирбек түс көрипти
қоразын бир тилладан тоғыз тиллаға
сорапты, бирақ ол бермепти. Оянып к
қасында ҳешким жоқ екен. Сонда
Өмирбек қайтадан көзин жумып: «тоғыз
береғой» депти.

ҲӘЎЕСЕК

'ӨБЕЛЕС

Өз аўылында төбелес пенен дацқы ш
н Омирбек деген өмир сүрипти. Ол күнде бир рет
төбелеспесе, уйқысы келмейди екен. Б
лери сәти түспей Өмирбек бир ҳәптеге шекем
төбелесе алмапты.
Өмирбек бир күни үйинде отырса, даладан шаўқым еситилипти. Өмирбек үйден жуўырып
шығып, жәнжел шығарыўшыларға араласып, кетипти. Қоцсылары барып арашалай баслаған
екен:
- Ҳәўесек пенен көрген бир төбелес, арашалай көрме, жоражан! - деп, Өмирбек төбелеске
шаққанырақ араласыпты.
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ӨМИРБЕКТИН ӨЗ ЕШЕГИН ӨЗИ САТЫП АЛЫЎЫ
(Р-533, №176476)
Өмирбектиц бир жаман ешеги болыпты. Ол ойланып-ойланып қалай болмасын сол ешекти
пуллап сатып, орнына бир жақсы ешек алыўды ойлапты. Күнлердиц күнинде Өмирбек ешегин
минип базарға барыпты. Ол бир дәлдалшыны таўып, оған:
- Қалай болмасын, ешегимди сатып бер, мен саған ақша берейин, - деп жалынып жалбарыпты.
Ол да келисип ешекти алады да оны дәрьяға апарып үстиндеги кирлерин кеткенинше тазалап жуўып, бир-еки күн жем менен жоқышқаға бағыпты. Ешек бурынғысынан азғантай болса
да өзгерипти. Жацағы адам базар күни азанда ешектиц жүнлерин тарап, үстине нағысланған
жабыў ҳәм ер салып еки жеринен беккем етип айыл шалып, аўзына жүўен салып баплап базарға
апарыпты.
Ешекти көрген базаршылар оған қызығып баҳасын сорастырыпты. Биресе бул жағынан биресе о жағынан ешекти айландырыпты. Адамлар көплеп жыйналып ешекке қызыққанлар көп
болыпты. Ешектиц баҳасын бири-биринен көп айта баслапты.
Базарға ешек алыўға келген Өмирбек бирталай пулға өз ешегин сатып алып, кеўли толып
аўылына қайтыпты.

ШАЙҒА ОЯТПАЙ-АҚ ҚОЙ
(Р-533, №176476)
Жумыстан шаршап келип Өмирбек баласына:
- Мени шайға оятпай-ақ ғой унқыдан турған соц ишермен дейди де уйықлап қалады. Баласы
шайды қайнатып болып уйықлапжатқан Өмирбектиқ қасына келип:
- Аға, сени шайға оятпай-ақ қояйын ба? - депти.
Сөйтип, баласы уйықлап жатқан Өмирбекти оятып алыпты.

СОНЫЦ МЕНЕН БЕСЕЎ...
(Р-533, №176476)
\

Өмирбек қасындағы жолдасы менен сөйлесип киятырса, алдынан жайылып жүрген қырғаўылдьщ шөжелерин көреди.
\'
Олар ешеклеринен түседи де, еки жерге ешеклерин байлап қырғаўыл шөжелерин услаўға кириседи.
Өмирбек үш шөже услайды, жолдасы еки шөже услайды.
Жолдасы Өмирбектен:
- Нешеўин усладьщ? - деп сорапти. 'Ч . '
ӨмирбеК:
- Үшеўин усладым, еки шөжени қуўып жүрмен, соньщ менен бесеў болады, - деп жуўап берипти.
\
\
л
л

МАҒАН ҚАЛҒАНЫ СОЛ ҒОЙ
(Р-533, №176476)
Өмирбектиқ қулағы аўырып исип кетипти. Буны көрип қалған бир киси:
- Ҳаў, Өмирбек, ешектиц қулағын алғансақ ба, қалай-қалай? - депти.
Сонда Өмирбек:
- Сен ешектиқ мийин алғансон, маған қалғаны сол ғой, - деп жуўап қайтарыпты.
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ТАЗ, ЖАУ1АҚ ҲӘМ СУЎКӨЗ
(Р-533, №176476)
I аздьщ басы қышып, қасыгысы келип. жалақтьщ ерни тырысып. жалагысы келип, суўкөздин
көзинен суу шубырып ағып, сыпырғысы келип, жанын шығарыпты.
Еқ ақырында шыдамы таўсылған таз сөз баслапты:
- Мениц әкем жасымда маған бир малақай алып берип еди. Мен сол малақайды шекемнин
мына шетине бир, мына шетине бир шығарып кийип жүрдим. - деп аналарға билдирмегенсинип
басын қасып алыпты.
Сол ўақытта суў көз:
- Маған да ағам балалығымда бир мылтық сатып алып берди. Мен сол мылтықты былай да
а ПГЬ,М' олаи да аттым' " деп еки жағына еки қолын силтеп көзин жеқи менен сыпырыи алыпты.
Сонда жалақ:
к
- Екеўициздиқ де айтқаныцыз бийкар, бәри өтирик. бәри өтирик,- деп ернин жалап-жалап
алыпты да: - Мен де кишкене ўақтымда әкемниц әкелген қантларын жегенмен. Қантты жеп болып еринлеримди жалап отыратуғын едим. - деп ернин екинши мәртебе жалап алыпты.
(.олаи етип үшеўи де өзлеринин әдетлерин бир-бирине билдирмей ислеген екен.

ӨМИРБЕКТИҚ НАМАЗ САТЫЎЫ
(Р-533, №176476)
Ьурынғы ўақытта бир адам намаз сатып алмақшы болып Өмирбектиц үйинин үстинен
шығыпты. Ол Өмирбекке бир дорба намаз алатуғынын айтыпты. Өмирбек буған пәнт берейин
деп қолынан дорбасын алып:
и
- Сен бир аиланып кел. соған дейин дорбаны намазыады толтырып қояман. - дейди.
Ол дорбаға ешек ҳәррелерди толтырып. жанағы адам қайтып келгеннен кейин, бир дорба намазын берип оған намазды дорбадан қалай алдыўдын жолын түсиндиреди:
н^лппГлГ6 барғ? Н Н а Н К е Й И Н б и р қ а 3 а н т а м а қ а с ы п ' а с т ы н а о т ж а ^ Ү Й Д Н Де қьгздыр. соннан
үйретиТжибередиаЎЗЫН аШЫП намазыады м гсан ,, ал соған шекем дорбаннын аўзын ашпа. - деп
к рй и

Ол кУЎанышы қойнына сыймай үйине келип айтқанларыньщ бәрин ислей баслайды. Дорбасын ашып «Сатып алған намазын» алайын деп атырғанда, отқа қызып турған ешек ҳәррелер
үидин ишине толып кетеди ҳәм жабыльш шаға баслайды. Сол ўақытга «намаздьщ» шаққан
ашыуына шыдаи алмаи уидиқ есигин бузып алды-артына қарамай қашады.

БАС БЕТИ ГӨНЕРМЕСИНДЕП
(Р-533. №176476)
оныӨГ РбеКТИН ГӨНе ШӘРИМ еТИГИН ҚЬ,ЙСаЙТЫП К°нышынан басып баратырғанын көрген бай
- Ҳай, қудай урған Өмирбек, неге етигиади қонышынан басасан. - деп күлипти
Сонда Өмирбек:
- Етигимнин бас бети гөнерип қалар деп қонышынан басып жүрмен. - деп жөнине кетипти.
Ьуны еситкен баи не дерин билмей қалыпты.

САРАЦНЫЦ ӨМИРБЕКТИ КҮТИЎИ
(Р-533, №176476)
Өмирбектен ӨМИРбеК КӨПТеН ббрИ бармай жҮРген бир досгынын үйине қонақ болыпты. Досты
- Қандай тамақты қәлейсен. - деп сорапты.
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Өмирбек:
- Палаў писиреғой, - депти.
; Мен с о р Х Т ^ ™

кейин ^ и т ы п келип:

маиына ма, ,үнжи майьжа ма, кендир майь,на ^ - деПТи " ИСИРеИ,,Н' ЗЫГЫР маиына ма' К/йрык
- Қандаи маи болса да, әйтеўир, палаў ассан болар, - депти

5»К=йг.-=:
-■ “ “ “
в ..м ~
У Р' ГҮРИШболсаболаР 'тезиРекболашболь,п,ишимдеийтурип

тур,- депти.
Үй ийеси:

п а ?-д е т Г ^ н е еси ю ге^ ж а^ и ай берйш
6ась,м б”
Сонда Өмирбек:

и-

Достым^П!^ ^ т а т т ||!1б ИШ салайық па' еРик салайық

шы

а л м а с т ы р а м а н

(Р-533, №176476)
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Рп! льшаты0ШИПТИ КӨШИўуШЫНв м и р Л г п н ,

Өмирбектин
мойнына^л^ыптыНкайдыц^еки оаласы
б 'Г л ^ , ислемепти,
ислемептиНИН
ҮГИН ^екен.
* ҮКЛеў тек ғана
Сонда Өмирбек:
олар* молла
- Еки молланы бир дийханға алмастыраман, - деп жар салыпты.

БАТЫР ЖАРА ТҮСИРЕ МЕ?
(Р-533, №176476)

АЛЛАНЬЩ СЕННЕН БАСҚА ИСИ ЖОҚ ПА?
(Р-1299, №163812)

™

“

Г С = .Г ~

Г

- —

—

-

М

. . . . . . в.р

- Апа - деп шакырыпты сырткд шыгып кеткен анасын
- Не деисец? - депти анасы.
- Ҳеш нәрсе, - депти Өмирбек.
- Ҳсш нәрсе болса. неге мени шақырасац? - депти анасы
Сонда Өмирбек анасына:
дсптианасы.
— * *
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- Көрдиц бе апа, сен Алланы болар-болмас нәрсеге күнине жүз мәртебе шақырасан. Өзиқ
болсақ, менин бир бир себепсиз шақырғаныма ашыўланып атырсан. Алланын сенен басқа
қылатуғын иси жоқ па? - депти.
ӨРКЕШ ТИҚ ҮСТИ МЕНЕН ТУЎРЫ Ш ЫҒАСАН
(Р-533, №176476)
Өмирбек бир аўылдан қыдырып киятырса, алдынан бир жолаўшы шығып:
- Иним Түйемойынға қалай шығаман? - деп сорапты.
Сонда Өмирбек:
- Артқы жағынан минип, өркештин үсти менен туўры шығасан, аға, - депти.

ЕГЕР ЫЛАЙЫМ ЖЕТСЕ
(Р-1299, №183812)
Бир күни бала Өмирбек ылайдан ықлас пенен бир нәрселерди соғып отырған қусайды. Сонда
онын қасынан өтип баратырған бир адам:
- Ҳәй бала, не қылып атырсан? - деп сорапты.
- Мешит соғып атырман. - депти Өмирбек оған қырсығып.
- Мешитицниц молласы бар ма? - депти жолаўшы оньщ қырсықсөйлегенин билип.
- Ылайым жетсе, молласын да соғаман, - депти бала Өмирбек.
УСЫ Ж ЕРДЕН ТУРЫП ЕСИТЕ ББРЕМЕН
(Р-1299, №183812)
Бир күни кишкене Өмирбек аўылынын балалары менен ойнап жүрип, биреўдин жүўерисине
түсипти. ҮЙДИН ийеси басқыланып қалған жүўерини көрип, ишиндеги естиярлылаў Өмирбекке
бир шапалақурмақшы болып, оны алдастырып:
- Берман кел, балам, мен саған қызықзат айтып беремен, - депти.
- Яқшы, аға, сиз қызықты сол жерде турып айтаберин- Мен усы жерде турып ақ есите берем ен,- депти.
________ / /

Й!

ҚАР
1299, №

Бир күни Өмирбек бир аўыллас жорасы менен тойдан қайтыпты. Ярым жолда жорасынық
иши аўырып, жаны еки көзине көринип атырған қусайды.

- Ҳә, саған не болды, - деп сорапты Өмирбек оннан.
- Тойда алдыма қойылған аўқат басқаники болған сон, өлгенимди билмей жей бериппен, депти жорасы ыцқылдап.
- Ўай, найсап, аўқат басқаники болғаны менен, қарын өзиндики ғой, - депти Өмирбек шыжапыжа болып.
/ /
ЕШ ЕК Ж ОЙТПАҒАННЫ Ц БӘРИ АҚЫЛЛЫ
(Р-1299, №183812)
Бир күни биреў Өмирбектин ешегин урлап кетипти. Буны еситкен оньщ аўылласлары
Өмирбектин үйине келипти.
- Ешекти жақсылап байлаўьщ керек еди, - депти жан қоқсысы.
- Адам уйықлағанда сәл сергеклеў уйықлаў керек-тә! Бизин Өмирбек өлидей уйқылайды, депти екинши аўылласы.
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- Ешекти үйге жақынырақ жерге байлаў керек еди, - депти және биреў.
Сонда оларға ашыўы келген Өмирбек:
- Аўа, ешек жойтпағаннық бәри ақыллы, - деген екен.
ЕСИ КЕТКЕН ӨМИРБЕК
(Р-1299, №183812)
Бир күни Өмирбек Шымбайдьщ жолында кетип баратырса, алдынан бир топар атлы шығып,
олардық биреўи Өмирбектен жол сорап болып:
- Хийўаньщ қазысы қандай адам? - деп сорапты.
- Еситиўимше дүньяда оннан өтетуғын парахор жоқ қусайды, - депти Өмирбек.
- Сен мениқ ким екенимди билесеқ бе? - депти атлы.
- Яқ, билмеймен, - депти Өмирбек.
- Онда, билмесеқ енди билип қой мен сол сен айтқан Хийўанық қазысыман, - депти.
Сонда Өмирбек:
- Ондай болса, тақсыр сиз мениқ ким екенимди билесиз бе? - депти.
- Мен қайдан билейин сениц ким екенимди, - депти қазы.
- Ара тура ақыл есин жойтып туратуғын Өмирбек деген мен боламан. Бүгин де тап сондай
болып турыппан, тақсыр, - депти.
БАЛАЛАРДЬЩ ТИЛЕГИ
(Р-1299, №183812)
Бир күни Өмирбектиқ ис
сип, ол молланы мешитке излеп келипти. Келсе,
мешиттеги бир топар бала а
созып, сыйынып атырған қусайды.
Буған ҳайран қалған Ө»
- Ҳаў, тақсыр, мыналар не қыльп
рг-депти.
Сонда молла:
- Быйыл мәўсим қурғақ келди. Бал. ардыц кеўли таза болғанлығы ушын олардыцтилеги тез
қабыл болады. Соньщушын оларға
адвн суў соратып атырман, - депти.
- Ўай, тақсыр-ей. Булардыц тилеги анық қабыл болғанда бул дүньяда бир де молла қалмас
еди, - депти сонда Өмирбек.
Ж ЕРД Е

Бир күни Өмирбектиц ҳаялы узақ
реўи қайтыс болып, қоқсы аўылға атла
найын деп атырып Өмирбекке:
- Сен үйде отыра бер, мен бир м
ағайинлеримниқ қатарында отырып жыласып
қайтайын, - депти.
- Балаларға жейтуғын бир нәрсе бар ма? - депти Өмирбек.
- Үйде жейтуғын хеш нәрсе болмаса, не қалдыр^йы^? - депти ҳаялы.
- Ондай болса, сен үйде-ақжылай ғой. Өзи жылайтуғындай-ақ болып турған екенбиз, - депти
Өмирбек.
БЕС ҚОЙДАН КЕМИНЕ КӨНБЕЙДИ
(Р-1299, №183812)
Бир күни Өмирбек үйиниқ саясында отырса, қоцсысы қолына бир таўығын алып кетип
баратырған қусайды.
- Ҳаў жора, жол болсын? Қайда атландьщ? - депти оған Өмирбек.
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- Сорама жора, мына таўықты моллаға берип, Алланыц жолына садақа қылсам. бир нәрсе берер медеп баратырғаным, - денти
- Ўаи достым-аў, садасац да. Бул қудай деген сениц бир таўығьща көне ме. Оннан бир нәрсе
алыу ушын кеминде бес қой апарасац, - депти.
ҚАЙСЫ ҚУДАЙ?
(Р-1299, N0183812)
Бир күни Өмирбектиқ күнинежарап жүрген жалғыз ешеги өлип қалыпты. Оньщ өлген ешегиие қыиналып сүмирейип жүргенин көрген аўыл молласы оған:
- Ҳаў, өйтпе Өмеке, ешегиц өлсе, қуда қәлесе, оньщ орнына басқасын берер, - депти оны жубатып.
г
7
- Қайсы қудай? - депти Өмирбек.
- Ҳау. астаўпыралла, қудай биреў емес пе? Бүйтип ҳәси болма, - депти молла.
- Ҳәи, тақсыр, сол сиз айтқан қудай болса, ол маған дымын да бермейди. Мен басқа бир
қудаиды аитып атыр ма деппен, - депти.
ҚУДАЙ ҒАРГАГАН ЕШЕК
(Р-1299, №183812)
Өмирбектиц ешеги өзинеусап жүдә қайсар екен. Бир күни Өмирбекусы жаман ешегин сатып
орнына жууасырақ ешек алмақшы болып, оны базарға аларыпты. Ол ешекти сатыў ушын оны
дәлдәлшыға берип. өзи қуўырдақханаға кетипти.
Арадан бираз ўақыт өткеннен кейин, Өмирбектиқ ешегин сүўреп баяғы дәлдәлшы Өмирбекке
келип:
Мына ешегиқди сата алмадым. Бул қудайдьщ ғарғысы тийген, алдынан келгенди тиследи.
артынан келгенди тепти. Буны өзиц сатағой, - депти ашыўланып.
Сонда Өмирбек те қалыспай:
- Сен бир күнге ашыўланып атырсац. Мен ғой бул найсапты он жылдан бери шыдап минип
жүриппен, - деп ешегин минип аўылына қарай тартыпты.
ГӨШЛИ ПАЛАУ Ж ЕЙТУГЫ Н ҚОШҚАР
(Р-1299, №183812)
Бир күни Өмирбек мақлайына питкен жалғыз қошқарын сатайын деп базарға аиарыпты. Базарда иши пискен ҚарыйдарларӨмирбектиққошқарынықдөгерегинежыйналысып, қошқардыч
анаиер, мынаиерин түртип көреберипти. Ақыры бир қарыйдар:
-Қошқарьщ неше жаста?-депти.
- Сениқ менен жаслы болса керек. Әйтеўир әлимсақтан берли бар.-депти Өмирбек.
- Қошқарьщньщ иштейи қалай? Не жейди? - депти екинши қарыйдар.
Сонда ашыўы келген Өмирбек:
- Қошқарым тек гөшли палаў жейди, - депти.
ОЛ ДҮНЬЯДА СЫЙЫНАСЫЗ
(Р-1299, №183812)
Өмирбектиц аўылыньщ молласы адамлар бас қосқан жерде «0 дүньяда бейишке түсиўди
қәлесеқиз, бул дүньяда күни-түни қудайға сыйыныц» дейди де жүреди екен. Бир күни ол бир
жыиында және сол гәпин айтыпты.
,
Сонда Досназар солақай жацағы моллаға:
- Егер бул дүньяда бейиштегидей жасаў ушын не қылыўымыз керек? - депти.
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Сонда оларды тыцлап турған Өмирбек:
- Онда о дүньяда турып күни түни қудайға сыйыныў керек, - дспти.
Т Ө РТТ И СИ Н ҚОПАРДЫМ
(Р-1299, №183812)
Бир күни Өмирбектиц бир аўылласыньщ тиси аўырыпты. Ол тисин алдырыўға тәўип таппай
Өмирбекти шақыртып, тисин алса, оған таўық беретуғынын айтыпты.
Арадан бираз өткеннен кейин, Өмирбек үйине бир емес төрт таўықты көтерип келип турған
қусайды.
Буған ҳайран қалған ҳаялы:
- Ҳаў, бир таўықтыц орнына төрт таўық берди ме? - деп ги.
- Аўа, бир емес тап төрт тисин қопардым. - депти
Сонда ҳаялы Өмирбекке:
- Пай шабазым, биротала бес тисин қопармапсац да, - депти.
- Өзи бары жоғы төрт тиси бар екен дә, - депти Өмирбек.
Т ЕК СИ З КЕМИССИЗ
(Р-1299, №183812)
Бир пацқылдақ адам өзи өлмесинен алдын мазар салдырыпты. Мазар тайын болғанда ол
аўылыньщадамларын апарып, мазарды көрсетип мақтанғысы келипти.
- Мазар қалай болыпты? Буньщ енди қандай кемиси бар екен? - деп сорапты ол
аўылласларынан.
Сонда Өмирбек оған:
- Буньщ кемиси тек өзиниз ғана екен. Келсециз, бәри жүзикке қае қондырғандай болады
екен, - депти.
АДАМ Ж ЕЙТУҒЫ Н ҚОЙ
(Р-1299, №183812)
Өмирбек бала ўақтында бир байдьщ қойын бағады екен. Бир күни бай падасынан хабар
алыўға келгенде, бир қой келип Өмирбектиц шапаныныц шетин жалмай баслапты.
Сонда бай Өмирбектиц үстинен бир күлмекши болып:
- Ҳаў, Өмирбек мына қой сени жеймен дейди ғой, - депти.
Сонда ашыўы келген Өмирбек:
- Жасуллы, бизиц аўылда адамлар қойды жейтуғын еди, сизлерде қой адам жейтуғын
қусайды-аў, - депти.
КИМ ГӨРҚАЎ?
(Р-1299, №183812)
Бир күни Өмирбек пенен Досназар солақай қараталдыц астында отырып, қақ ерик гүйсеп
отырған қусайды. Досназар Өмирбекти бир баплайын деп өзиниц жеген ериклериниц
шацғалақларын Өмирбектиц алдындағы шацғалақларға қосып қояберипти.
Соныц арасында булар екеўиниц қасына бир-еки аўыллысы келип қалыпты. Сонда Досназар
солақай оларға:
- Сизлер мени мешкей десиз-аў. Мына Өмирбек мешкейликти меннен де өткереди екен, - деп
Өмирбектицалдындағы шацғалақларды көрсетипти.
Сонда Өмирбек те қарап турмай:
- Яқ, мен бары жоғы ериктиц етин жедим. Досназар ериктиц шацғалағын да қалдырмай жутып отыр, - депти.
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ПАЛАЎ Ж ЕМЕЎ УШЫН ЕШ ЕК БОЛЫЎ КЕРЕК
(Р-1299, №183812)
Бир күни Өмирбектиц бир сықмар аўылласы қараталдьщ астында отырып, алдына биртабақ
палаўды ала бергенде, оньщ қасына Өмирбек бир жумыслары менен келе кетипти. Ол иләжсыз
Өмирбекти дәстурханға мирәт етипти.
Өмирбек те дым индемей дәстурханға отыра кетип палаўдан жей баслапты. Буған ишинен
ашыўы келген сықмар бир қысым палаўды алып оны сол жерде байлаўлы турған ешектиқалдына салыпты. Ешек палаўды жемепти. Сонда жацағы сықмар Өмирбекке қарап:
- Ҳәтте мына ешек те палаўды жегиси келмейди, - депти.
- Дурыс айтасыз, жасуллы, палаўдан бас тартыў ушын ешек болыў керек тә. - депти сонда
Өмирбек.
ҚАЗАННЫ Ц ТЫҚЫЛДЫСЫ
(Р-1299, №183812)
Бир жылы Өмирбектиц Хийўаға жолы түсип ол бир хийўалы сазенде достынық үйине
мийманға барыпты. Сазенде досты Өмирбекти төрге отырғызып, оған бар өнерин көрсетип
мақтанғысы келипти. Ол Өмирбекке бир майдан дуўтар шалып бергеннен кейин, қолына танбурын алып оны да бираз шалыпты. Ендиги гезек дәпке келипти.
Аш болған Өмирбек әри-бери шыдыи отырыпты. Мийман енди қолына және бир сазын алып
оны да шалып болып Өмирбекке:
- Достым, саған қайсысыньщ даўысы көбирек унады, - деп сорапты.
Сонда қарны сырнай шертип отырған Өмирбек:
- Достым, маған көбирек ошаққа асылайын деп атырған қазанньщ даўысы унайды, - депти.
ИЙТЛЕР УШ Ы НДУЎА
(Р-1299, №183812)/

' /

-О

Бир күнлери Өмирбектиқ жоралары ҳәзиллесип адамлардьщ арасында «Өмирбектиқ
дуўаханлық қәсийети бар» деген гәп тарқатып жиберйпти. Буны бир көп ел аралайтуғын
дийўана еситип, Өмирбектиқ үйине келип:
- Сизди адамлар күшли дуўахан деседи. Маған ийттен сақлайтуғын бир дуўа жазып бер, - деп
өтиниш етипти.
Сонда Өмирбек жацағы дийўанаға:
- Сени қоймайтуғын ийтлер ушын еқ жақсы дуўа бул - беккем жьщғыл таяқ, - депти.
ӨЛИП ҚАЛҒАН Ж ОҚПАН БА?
(Р-1299, №183812) /
Бир күни Өмирбек қатты аўырып төсек тартып жатып қалыпты. Оньщ аўырып қалғанын
еситкеннин бәри аўҳал сорап келип, оньщ есигинтындырмапты. Сонда Өмирбек ҳаялына:
- Усы мен өлип қалған жоқпан ба? Жақ^ылап қарайгөрш, - депти
- Ҳаў! Бул не дегениц ғарры, - депти ҳаялы.
- Қайдан билейин. Айдьщ аманлығында бир хабар алмайтуғын адамлардьщ бул келисин
көрип, өлип қалған шығарман деп едим, - депти.
I

ш

г

цмй

ХОЖ А НАСРАТДИННИЦ БАЛАСЫ
(Р-1296, №183776)
Күнлердиқ биринде бир патша қырықжигити менен ан аўлаўдан қайтып киятыр екен. Қалаға
келген жерде, олар жети-сегиз жаслар шамасындағы бир топ баланық үстинен шығыпты.
Балалардьщ ишинде Хожа Насратдиннин баласы да бар екен. Патшаньщ ўәзиринин биреўи оны
танып, патшаға айтыпты.
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Патшаға: «Баланы сынап көрейик, гәпке шеберме екен?» деген ой келип, ол баланы қасына
шақыртыпты.
Хожа Насратдинниқ баласы патшаньщ жанына келипти. Патша оған:
- Үйиқе апар балам, - деп еки тилла берипти. Бала оны алмапты.
- Неге алмайсац? Мен саған әке-шешеце апарсын деп берип атырман, - депти патша.
- Биреў пул берсе, ала бересеқ бе? деп маған үйимниқ иши бақырып таслайды, - депти бала
патшаға.
- Ҳаў. балам, мен әйтеўир биреў емеспен ғой. Мен патшаман ғой, - депти патша өзин балаға
таныстырып.
- Мениц «патша берди» дегениме инанбайды, - депти бала.
- Неге инанбайды?- деп сорапты патша баладан.
- Себеби, олар патша болғанда кеминде жүз тиллә берер еди деп ойлайды, - депти.
Патша балаға буннан артық айтыўға сөз таба алмай қалыпты ҳәм баланыц қолына жүз тиллә
берипти.
ҚЫРЫҚТАН КЕЙИН КӨНЛИГИП КЕТЕДИ
(Р-1299, №183812)
Өмирбек баласын алым қалмақшы болып, жақсы устаз таўып оған:
- Баламды адам қылып бер, алымлар қатарына қос. Не тилесецде тайынман, - депти.
Сонда устазы:
- Алымлардьщ наны жуқа болады, қырық жасқа шекем қатты қыйналады, - депти.
Сонда Өмирбек:
- Қырықтан кейин не болады? - деп қызығып сорапты.
Устаз:
ч
- Қырықтан кейин көнлигип кетеди, - деп жуўап берген екен.
МӘЖИЛИСПАЗ
(Р-534, № 176477)
Өмирбек бир күни үлкен мәкемеге баслық болып тайынланган екен, болар-болмас нәрсеге ақ
мәжилис шақыра берипти. Соннан кейин бир күни оннан хызметкери:
- Бүгин қандай «әҳмийетли» мәселе қаралады? - деп сорапты.
- Еки өндирислик жыйналыс, төрт салтанатлы жыйналыс, бир митинг өткиземен. Буньщ арасында активлер менен үш төрт саат өз алдына гүррицлесип алмақшыман, - депти Өмирбек оған.
- Күнде күнде мәжилис, жыйналыс, сөйлесип алыў, бәри де жанға тийип болды. Усы
мәжилиспазлық дегенди қашан қоямы з?-деп қыйналыпты хызметкер.
- Бул ҳаққындағы мәселени шешиўушын өзалдына бир мәжилис шақыраман, - деп Өмирбек
сол заматта мәжилис шақырыпты.
СӘЛЛЕ ОРАҒАН САҒАЛ
(Р-534, № 176477)
Өмирбектиц ҳәўли-ҳәреми бар екен. Ол таўықларын сағал жеп қоймағанннан кейин, кетек
қазып, оларды ҳәреминде сақлапты. Бир күни сағалдыц таўық кетекке кирип баратырғанын
көрген Өмирбек басындағы сәллесин таўық кетектиц аўзына тығып қойыпты да, өзи қолға
түскен сағалды урып өлтирейин деп, таяқ әкелиўге кеткен екен, сағал сәллени басына кийе сала кетектен шыға жөнелипти. Өмирбек сасқанынан жалацаш турған атын жайдақ минип, сәлле
ораған сағал көрдициз бе? деп, қуўып кете берипти. Өмирбек еле сәллесик таба алмай жүр дейДи.
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ӨЛИП АЛДЫМ ҒОЙ
(Р-534, № 176477)
Бир күнлери Өмирбек гәрежеттен жүдә тарығып. бала-шағасыньщ алдында қысыныспаға
түсип қалыпты. Не қыларын билмей қапа болған Өмирбек бир сумлық ойлайды. Ол азанда сес
семирсиз шапанын жамылып, бүккесине түсип жата береди.
Күнде азаннан турып шайга отыратуғын Өмирбек бүгин қозғалмай жатаберген соц хаялы:
- Ағасы, ағасы, шайьщ сууып қалды, - деп даўыслайды.
Қараса, сес жоқ. Ийнинен услап әсте силкип көреди. Және тым тырыс. Шапанын ашып қараса,
көзи тастаи жумыўлы, сирә тириликтен дәрек жоқ. Ҳаўлығып кеткен ҳаялдьщ бай-байы жер
жарып, жаиды басына көтереди. Шаўқымға жыйналған қоцсы-қобалары Өмирбекти оц жаққа
қоиып, келистирип даўыс шығарады да, өлини жайғыспырыўдьщ әнжамына киреседи.
Ҳэрким бар тапқанын жәрдемге экелип, ортаға таслайды. Жыйналған ғәрежеттич бәрин
Өмирбек ишинен билип жата береди. Кәтқудалар әкелинген ғәрежетти өлиге сарп етиў ушын
тақсымлай баслағанда, шыдамай кеткен Өмирбекжатқан орнынан өрретурып:
- Мен ғой, бул затларды сизлерден өлип алдым. Өлмегенде, маған нәрсе де жоқ еди, - деп
жыйналған затларды тарпа басады.
ГАРРЫ ЛЫ Қ-АЙ, ҒАРРЬЫЫҚ!
(Р-534, N0 176477)
«Қартаиған шағымда атқа минип, бир кеўлимди көтерейин»,-деп ойлаған Өмирбек, аяғын
ердиц зәцгисине апарарын апарса да, қайта-қайта өцмеқлеп мине алмай атырған қусайды.
Өзиниц бул аўҳалына налынған ол: «Ғаррылық-ай, ғаррылық» дей берипти.
Журтқа еситтирип налынып көрмеген Өмирбек дегерегине қараса. өзинен басқа жан жоқ
екен. Усыннан пайдаланып:
- Әй, жасьщда да қарқ смес едиц-аў, - депти өзине өзи.
ҚОРҚАҚ
(Р-534, № 176477)
Тис докторы Өмирбектиц тисин емлеп, атырып:
- Енди «а» дец, - депти.
- Баслығым рухсат етпей, мен аўзымды ашпайман. - депти Өмирбек.
ЕРТЕЦ КЕЛИҚ
(Р-534, № 176477)
Өмирбек бир мекемеге жумысқа өтпекши болып барғанда. оньщ баслығы «ертец келиц,
арғы күни келиқ, және бир күни келин» деп Өмирбекти көн ҳәлек етипти. Буннан кейин, ол бул
мәкемеден гүдерин үзип, соған жақын жердеги шаштәрезханада ислей баслапты.
Бир күни сол мекеменин баслығы шаш алдырыўға келип, Өмирбектии алдында отырыпты.
Өмирбек онын шашыньщжартысын алыпты да:
- Турьщ, қалған жағын алдырыўға ертен келиц. - деп тургызып жиберипти.
ӨМИРБЕК ҲӘМ ТӘЎИП
(Р-534, N9 176477)
Өмирбек заманында бир тәўип болыпты, Ол адамлардьщ балаларын, өзлерин емлеймен деп
алдап ақшаларын алады екен.
БиР
Усы тәўиптин өзи қатты аўырып қалыпты. Ол өзин өзи емлей алмай, Өмирбектен
жәрдем сорапты.
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- Мен өзим сени жақсылап емлеймен, - депти Өмирбек.
Тәўип илажсыздан келисим берипти.
И1, Г

РбеК Ү? ИНе бар? п’ СОЛ тэўип берген бир ДӘРИНИ экелпп оған ишкизипти. Тәўип дәрини

Орнь,иаекелКиИ
п 'ж а 7 '
Өмирбекке

™
Й'
И‘" И
1 ^ ь , р ь . ў менен волыпты
маиданнан кеиин. иши және аўырып далаға жуўырыпты. Сонда ол

- Ҳаў, бул не қылғаныц? - депти.
Сонда Өмирбек оған:
- дёп^ти ДеаЎЬ1РҒаНЫадЬ' аЙТ' б0лмаса дәрн ишил иш аЎРыЎболыў неекенин билмей кетер едич.
КИМ КҮШЛИ
СР-534, № 176477]
Омирбектиц бир бай қоцсысы иси еригип отырып бир күни Өмирбектен- Дүньяда ким күшли, мен бе ямаса Хийўаныц ханы ма?- депти.
Сонда Өмирбек:
-Күшлиликжағынанқарапайтеан.екеўмниздеидем^ицешегимкүшли.Себеби.олүстиндеги
бес * ™ а н жүктиқ үстине мен минсем де биймәлел көтерип кете береди. - депти.
ҮСГИНДеГИ
ШАЙХАНАШЫ МЕНИЦ БАЛАМ БОЛАДЫ
(Р-534, № 176477)
Өмирбекке бир досты келип:
деп^^7ьтбёлиЖн0тпйСегН
п КеШеёИ МЭЖИЛИСТС мен ^ ртайған ша^ ,м д а калада чайханада ислеймен
сораптьғШ
бСРИ КӨП?аҚЫТ өтти' сени мен *еш жеРАе көре алмадым ғой, - деп
Сонда Өмирбек:
- Мен ол пикиримнен кайтть.м. Шайханада мениН еки жасар балам ислейтугын болдь,. - деп-

ЕНДИ БУНЫ Д А КӨРДИМ
(Р-534, №176477)
лап! я ғГ°еК ДӘРЬЯ бойына шомыль,Ўға барып, ҳәз етип шомылып атырса. еки балықшы келип
та7ылыпУ7пғаанПТЫ
Р
Ү ™ СҮКГИГеН Өмирбок «лардьщ аўына илинипти. Аўдьщ
тартььль," турғанын көрген балықшылар, улкеи балық түскен екен деп ойлап, аўды даррнў
тартса, ишинде Өмирбек жүрипти. Балықшылар қайран қалып атырса. ӨмирбекРР У
Балық болып аўға түсиўден басқасынын бәри басымнан втти деп жүретуғын едим енли
буны да көрдим, - деп аўдан жаздырылып шығып өз жөнине кетеберипти.

сизин ОРНЬЩ Ы З ДОЗАҚТА
(Р-534, № 176477)
Бир күни Хийўа ханы қыдырып барған Өмирбектен:
сорапты.ЛИМ ЖеТИП' ^

ДҮНЬЯДаН вТКеН сон' мен к ә й л з барама» . Дозаққа ма. бейишке ме? - деп

Сонда Өмирбек:
- Тақсыр, бейиш сиз өлтирткен гүнасызлар менен-ақ толған шығар. Енди сизге лозактан
басқа жерде орын қалмаған да шығар. - депти.
Дозақтан
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ИЙШАНҒА УСАҒАН ЕКЕН
(Р-534, № 176477)
Бир ийшан басқа бир аўылға намазға баратуғын болыпты. Ол Өмирбектен гүрриц тықлап,
хызметин еттириў ушын оны да өзи менен бирге ала кетипти. Өмирбекке жүни өскен жабағы
бир ябыны мингизипти.
Жолда киятырса, бир қоцыз өзиниқтапқан напақасын домалатып кетип баратырған қусайды.
Буған көзи түскен ийшан Өмирбекке:
- Мына қоқыз тапқан дүньясын тезирек үйине жеткериў ушын асығып баратыр. Усы қылўасы
кимге усайды екен? - депти.
Сонда Өмирбек ябыдан түсип қоқыздыц жанына барып, аяғы менен менен түртип қоқызды
олжасынан айырған екен. Қоцыз еки аяғын көтерип турып қалыпты. Буны көрген Өмирбек изине қайтып ябыға минипти де ийшанға қарап:
- Тақсыр, бул қоқыз ийшанға усайды екен. Мен оньщ олжасын тартып алып едим, еки қолын
көтерип пәтия қыла баслады, - депти.
ЕНДИ СИЗ Т ЕК АРТЫ МДЫ КӨРЕСИЗ
(Р-534, №176477)
Бир күнлери Хийўа ханы Өмирбектицушырма сөзинен жаны қалмай:
- Ендигиден былай Хийўаға атлап басыўшы болма, мен сениц жүзиқди көрмейтуғын болайын, - деп Өмирбекти Хийўадан шығарып жиберипти.
Бир күнлери Хийўа ханы зеригип Өмирбекти хан сарайына шақыртып алдырыпты. Бул сапарында Өмирбек хан алдына арты менен бәсип келе берипти. Хийўа ханы Өмирбектиқ арты
менен шегинип киятырғанын көрип, қатты қәҳәри келип:
- Өмирбек, сен неге мениқ алдыма артыц менен келесец? - депти. Сонда Өмирбек:
- Тақсыр, сиз баяғыда «Сениц жүзинди көрмеймен» деп едициз. Енди соған бола тек артымды
көресиз, - деп жуўап берипти.
МЕН ДЕ АМАН ҚАЛМАС ЕДИМ
(Р-534, № 176477)
Өмирбек бир күни узақжақтан киятырып, қалтасындағы пулы таўсылып, күтә аш болыпты.
Сол ўақытта алдынан бир адам шығып:
- Усы жерде тәўиптиц үйи бар деп еди, сиз билесиз бе? - деп сорапты.
- Сол излеп киятырған тәўибиц мен боламан, - депти Өмирбек, - мени сол кеселице апара ғой.
Бул кесел бир байдыц ҳаялы екен. Өмирбек бийтаптыц үйине барыўдан:
- Маған бир кесе сары май менен ыссы шөрек әкелип бер, - дейди.
Жаны көзине көринип атырған бийтаптыц жақынлыры оныц айтқанын тайын қылыпты.
Өмирбек сары май, ыссы шөрекке тойып алып, бийтаптыц қулағын бир нәрселер айтып, дем
салып кетип қалыпты.
Өмирбек кетиўден бийтап көз жумыпты. Бай Өмирбектиц изинен жетип:
- Ҳәй тәўип, сениц емицниц пайдасы болмады, ҳаялым өлип қалды, - депти.
Сонда Өмирбек:
- Оныц өмири келте болған шығар, ал, мен бағанағы сары май менен ыссы шөректи жемегенде, оныц изинен кетер едим, - деп жөнине кете берипти.
БУЗАЎДЫН ЖАБЫЎЫН А71ЫП КЕЛ
(Р-1299, №183812)
Баяғыда бир адамныц бир арық бузаўы бар екен, қыс суўық, бузаўы арық, бузаўға кийизден
жабыў ислеп жаўып бағады екен.
Бир күни бузаўдыц ийеси азанда мәшаба писирип, ишине тоғыз ашшы қызыл бурыш салып,
терлеп ишип отырып баласына:
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- Күн ысып кетти, бузаўдьщ жабыўын алып кел, - дейди.
Баласы жуўырып барып арық бузаўдыц үстиндеги кийиз жабыўын шешип алып, бузаўын
жалақаш қалдырып үйине келеди. Бузаўазаннан кешке дейин ҳәм түни менен жалацаш қалыпты.
Ааанда барып бузаўын көрсе, бузаўы суўыққа тоцып өлип қалыпты.
ҚАЛҒАН Ж ЕРИНЕ ГЕШИР ЕГЕМЕН
(Р-534, N0 176477)
ЬиР
Өмирбектиқ шашы өсип кетип шаштәрезге барыпты. Шаштәрез таза үйреншик
еКеН> Өмирбектин жары шашын алып болғанша, бираз жерин кесип пахта басып болыпты. Буны
көрген Өмирбек:
у
Г Берекет тап' мениИ басымныц жартысына пахта өсирип болдьщ. Ендиги жағын алмай-ақ
ғои, қалған жерине өзим гешир егемен, - деп турып кетипти.
ТҮЙЕ ТАЎЫ Қ СОЙДЫМ
(Р-534, № 176477)
„ А^ ' Л болған сон үсти жол болады, оннан адамлар жүрип өтеди. Бир күни жолдьщ бойындағы
үиге бир адам келип қудайы қонақ болыпты.
Үидиц ийеси қонақтьщ түйесин шөгирип. затларын жерге алысып, ишкерилетипти де оньщ
алдына шаи қоиып:
^
- Ал, аға, ише бср, мен ҳәзир келемен, - деп сыртқа шығып кетипти де бираздан кейин қайтып
келип:
қонағы ЗҒа’ МӘС б0ЛЫП ° ТЬфа

СИЗДИ *** е™ П С° РПа ИШСИН ДеП'

ТЗўыҚ сойдь,м' " десе'

- Қарағым-ай, бүлинип қалыпсақ ғой! Түйеқниқ өзи де болатугын еди, таўықты сойып не
қылаиын деп едиқ, - деген екен!
\
СЕНИЦ ЗАТЬЩ БЕДИ?
(Р-534, № 176477)
Қалаға емиринде келип көрмеген, қырдыц бир адамы жақынлаў жер, Тахтакөпирден базарлап каитпақшы болып киятырса, жолдын шетинде бир нәрсе күнғе шағлысып жатырған
қусаиды. "Мәгар алтын таўып алды маў, оны алып, Тахтакөпирди қойып, тап Шымбайға қалалап
қаитайын деп ойлапты» жолаўшы. Ол жарқыраған заггы қолына алып. жүзине жақынлатып
қараса, көз алдында шөгирмеси ғаўқыйған, сақалы селдиреғен бир адам пайда болыпты.
- Ҳе, сениц затьщбеди? - деп қолындағыны ылаҳтырып жиберипти. Аўдарылып түскен зат
енди жалтырамаи қалыиты. Оньщ таўып алғаны айна екен.
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Ж ЕРДИ ҮШ ТЕПКЕНДЕ АРБАДАН ТҮСИРЕМЕН
(Р-1299, №183812)

\ \

СЁ

Бурын Өтепберген деген бала жорасы Төлепберген менен ерегисип қалыпты. Өтепберген
оғада сум, ал, Төлепберген аққаўлаў екен. Өтепберген Төлепбергенге:
- Сен анаў турған арбаға мин. Мен жерди үш тепкенде сени арбадан түсиремен.-депти.
- Түсире алмайсақ!-деп ерегисипти Төлепберген.
- Түсиремен дедим бе. түсиремен, - депти Өтепберген.
Төлепберген арбаньщ үстине минип, «ал. мени жерди үш теўип түсире ғой» деп арбанын
көкиреклигине қатты асылып турып алыпты.
- Ал, мине ҳәзир жерди бир тебемен, қарап тур, - депти Өтепберген. - Қалғанын түс болғанда
тебемен. Үшиншисин күн батқаннан кейин...
л
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Сонда Төлепберген «кешке дейин аш болып қаламан ғой» деп арбадан түсиў менен болыпты.
Сонда Өтепберген:
- Әне, айтпадым ба, жерди бир тепкенде-ақ арбадан түстиқ ғой! - депти.
АРБА КӨЛИГИН БАР, СЕН КӨШ
(Р-1299, №183812)
Бир жарлы дийқанньщ жалғыз ешкиси күнде-күнде байдьщ егинине түсе берипти. Бай бир
күни ашыўланып:
- Бул жерден көш! - депти дийханға.
Дийқан сонда:
- Мениқ көшиўге көлигим жоқ, арба көлигиц бар, сен көш, - депти.
Ж ӘНЕ БИР БАЎЫРСАҚ БЕР
(Р-1299, №183812)
Бир бай адамньщ қаялы ошаққа баўырсақ писирип атырған екен, от жағып отырған жетим
бала қазаннан шыққан баўырсаққа суқланып қарай берипти. Буны көрген сықмар бай ҳаялына:
- Мына балаға баўырсақ бердиқ бе? - депти.
- Ҳаялы:
- Жаца бир баўырсақ берип едим, - депти.
Сонда сықмар бай:
- Және бир баўырсақ бер, жарылып өлсин, - д е т
КӨРИНБЕГЕЙМЕН, БАЛАМ
(Р-1299, №183812)
Бир сықмар адам еккен бийдайын орып, түйеклеп, атып, тазалап болғаннан кейин дәнин
қырманнық ортасына үйип, баласын қырманньщ бир жағына қойып, өзи бир жағында турып:
- Балам, мен көринемен бе? - деп сорапты.
Баласы:
- Көринбейсеқ аға,-деп жуўаи берипти.
Сонда әкеси баласына:
- Илайым, көринбегеймен, балам, көринбегеймен, - депти.
СЫ ҚМ АР ҲАМ САҚЫЙ
(Р-1299, №183812)
Бир сықмар адам сақый адамньщ үйине қонақ болып барады. Сақый адам оны жақсылап
күтип жиберипти.
Бир күн сақый адамньщ жолы баяғы сықмардьщ үйине түсип, ол оныц үйине қонақ болыпты.
Сықмар қонағына асқабақ писирип алдына қойып:
- Асқабақ жеген саўап болады, демиқиз таўсылмайды, өмириқиз узақ болады, - деп қайтақайта айта берипти.
Сонда қонақоған:
- Әкециз бар ма? - деп сорапты.
- Тийеберсин. бийшара, әкемнин өлгенине быйыл он жыл болды, - деп жуўап берипти.
Сонда сақый:
- Пақыр, асқабақ жемеген екен-дә, - депти.
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Б И Р П А РҚ Б А Р
(Р-1299, №183812)
Баяғы заманлары бир жигит бир кызға үйленбекши болады. Жигит қызды түнде ата-анасына билдирмей, атына мингестирип алып, қашып кетеди. Олар аўылдыц тусынан өте бергенде,
жигит биреў көрип қояр, тезирек өтип кетейин, деп атын қамшылап қатты айдай бергенде қыз:
- Аға, орамалым түсип қалды, - дейди.
Сонда жигит:
- Үндеме, қосшым, бир парқ бар, - деп атын қатты желдирип айдай берипти.
Азғантай жүргеннен кейин қыз тағы:
- Аға, бир етигим түсип қалды, - дегенде жигит:
- Үндеме, қосшым, бир парқ бар, - депти.
- Мына етигим де түсип баратыр, - депти қыз.
- Үндеме, қосшым, бир парқ бар, - деп және айтқан екен, қыз:
- Парқьщныц тандыры шықсын, илайым, - деп аттан секирип түсип, үйине қайтып кетипти.
БЕС БАЎЫРСАҚ БИР ГҮЛШЕ
(Р-1299, №183812)
Бурынғы ўақытта бир баланық егеде болған үлкен ағасы бар екен. Ол бир күни балаға:
- Мынаў мениқ тапсырған жумысымды мен атыздан келгенше ислеп қой, болмаса бес
баўырсақ, бир гүлше жейсеқ, - деп өзи атызға жумысқа кетеди.
Ол кеткеннен кейин бала:
- Бәри бир жумыс ислемесем де бес баўырсақ пенен бир гүлше жеймен, - деп, балалар менен
ойнап кетеди.
Ағасы жумыстан келсе, тапсырылған жумысты ислемей баланьщ ойнап жүргенин көреди.
Оны шақырып алып жағына бир шаппат урыпты. Сонда ғана бала бес баўырсақ, бир гүлше не
екенинтүсинипти.
ҚУДАЙ
(Р-1299, №183812)
Баяғы қазыў қызған заманда Қудайберген деген адам да көпшилик қатары қазыўға барып,
шегине түскен жерди ўақтында қазып бола алмай бүлинип атырғанда үстине ханньщ адамы келип қалыпты.
Ол шектиц ўақтында болынбағанын көрип:
- Ҳәй, жүўернемек, атьщ ким? - деп бақырыпты.
Қорқып кеткен Қудайберген тили гүрмелмей:
- Ққ-у-да-й, - деп атырғанда ханныц адамы оны сүйреп мураптьщ алдына алып барып:
- Мына ақмағьщ өзин «Қудайман» деп атыр, - депти.
- Ҳаў! Бул не қылғаньщ? - депти мурал.
- Мурап аға, атым Қудайберген еди. Соныц «Қудайын» айтып, енди «берген»ин айтаман дегенше, мынаў мени алдьщызға сүйреп келди, - депти.
СУМ КЕМПИР
(Р-1299, №183812)
Байдьщ ҳаялы үш баласына бир кемпирге үш гүлше писиртипти. Кемпир үш гүлше писирип,
ҳәр қайсысыньщ қолына бир гүлшеден берипти. Сонда балалар:
- Бул үш гүлшени үшеўимизге бердиниз, өзициз не жейсиз? - депти.
Сонда кемпир:
- Балаларым, кемпирдин не қурсағы бар? Жарты гүлшеден берсениз тойып қаламан,-депти.
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ҮЙ И Ц И ЗД И Н П АТШ А СЫ Ж О Қ ПА?
(Р-1299, №183812)
Бир хан қус салып киятырып, бир үйге қонбақшы болыпты. Сөйтип ол аттан түспей турып, үй
ийесинен:
- Үйиқиздик патшасы жоқ па? - деп сорағанда үй ийеси бул сораўға түсинбей:
- Патша дегенициз не.тақсыр? - депти.
Сонда хан:
- Жас бала, - деп жууап берипти.
ИШ ИН ҒЫ Ж -ҒЫ Ж ҚАЙНАП ТУРҒАН ШЫҒАР-АЎ
(Р-1299, №183812)
Бурынғы ўақытлары бир гөрқаў, ацқаў адам бир үйге қонақ болып келеди. Күтә ашырқаған
екен, қонақжери алдына қойған шалғамды асығып аўзына тығып жиберсе, аўзы күйип қалыпты.
Гөрқаў азанда атланып жолға раўана болады. Ол жолда киятырып, бир атызда жапырағын
қыраў басып еле қопарылмай турған шалғамды көреди. Кешеги аўзыныц күйгенин еле
умытпаған ол:
-Сыртынды қыраўбассада, елеишинғыж-ғыжқайнаптурғаншығар-аў?-депатынқамшылай
берип шалғамнын тусынан тез өтип кетеди.
ҲӘРИПЛЕРИҚДИ ТАЎЫСТЫМ
(Р-1299, № 1 ^ 3 8 1 2 / ^ / 7 .
Өткен әсирдин басларында бир адам муғаллим болыиты. Ол биринши классты оқытады екен.
Бир күнлери барлық ҳәрипти оқыўшыларға таныстырып болып, Билимлендириў Министрлигине «Жиберген ҳәриплериқди таўыстым, тағы ҳәрибин болса жибер*> деп хат жоллапты.
/ /
ҚОРҚАҚ АДАМ
(Р-1299, №183812)
// //
Бурын бир адам менен еки бала жоддас болып Қаратаўдьщ үстинде жаяў киятырғанда күн батып қалады. Сөйтип буларға Қаратаўдьщүсгинде далада қоныўға туўра келипти. Сонда жанағы
адам қорққанын билдирмей:
- Балалар, қорқсаныз еки жағымда жата қойын, мен I
-ақ жатайын. - депти.
атты ;
(РД299,

Бурында Қутлымурат мурап деген адам атақяы, абройлы болып өткен болса керек.
Бир күни нан жаўып атырған тандыр басындағы ҳаяллардын тусынан өте бергенде, мурапқа
бир *аял «Нан жеп кетиниз!» деп рапида менен нан усыныпты. Сол ўақытта мураптьщ аты рапидадан қорқып, үркип кетипти де, Қутдыуурат тандырдьщ үстине жалп етип түсипти. Сөйтип
ҳаяллар Қуглымурат мураптьщ ҳаққынан бир шыққан екен дейди.
Ж АЦЫ ЛМАС Ж АҚ БОЛМАС
(Р-1299, №183812)
Баяғыда бир ғошшақ жигит алыс жолдан жаяўлап, ҳарып-шаршап бир аўылдьщ қасына келсе, арнадан суў алып атырған төрт-бес келиншеклерди көрипти. Арнанын аржағында турып:
- Қызлар, тусыцыздан өтетуғын тус бар ма? - депти.
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Олар жигиттиц алжасқанына жымыцласып күлисе баслапты. Сонда жигит те қарап қалмайын
Деп:

- Қарындасларым, алжасып айтқанларыма күлмей-ақ қойыцлар, «Жацылмас жамбас болмас,
сүринбес бас болмас» - депти де өз жөнине кетипти.
ӨМИРБЕКТИЦ ЕШЕККЕ МИНИЎИ
(Р-1299, №183812)
Күнлерден бир күн Өмекец аўылдыц сыртындағы егинине барыў ушын ешегин зәртецзәбертец ертлепти. Дизгинин шешип ешегине минбекши болып, бир «ҳәп» деген екен, мине алмапты. Сонда Өмирбек:
- Я үш жүз алпыс әўлийе, - деп секирген екен, ешектиц аржағына торс етип жығылыпты.
Буған Өмирбектиц ызасы келип:
- Мени үш жүз алпысыцыз бирден көтергенше, биреў-екеўициз көтерсециз болады ғой, - деп
жекиринипти.
ТҮС КӨРГЕН ШОПАН
(Р-1299, №183812)
Бир шопан қой бағып жүрип, түнде түсинде писип турған шәўлени көрипти. Қанша жей
қояйын деп умтылғаны менен қасықтаба алмапты.
Ертецине қойнына қасық алып жатқан екен. Түсине кешеги шәўле енбепти. Сонда шопан:
- Әттеген-әй, кешеги түсиме кирген шәўлени қолым менен-ақ жеўим керек екен ғой, - деп
өкинипти.
НЕГЕ ПАЦҚЫЛДАТЫП АТА БЕРМЕЙСЕЦ?
(Р-1299, №183812)
Бурынғы заманда он сегиз жасар Сәтибай деген бала алты жасар иниси Мәтибайды ертип, қара сыйрақ пилтели қара мылтығын алып ацға шығыпты. Ол заманныц мылтығы қара
мылтықдеп аталады екен. Ал, оны атарўақытта еки аша сыйрағын жерге тиреп қойып ататуғын
болған. Сыйрақлы қара мылтықта жам болмаған, оныц орныиа пахтаны есип, пилте етип, оныц
бир ушын от пенен тутатып, өшип қалмасын деп үплеп жүреди екен. Алдынан қоян, қырғаўыл
шыққанда мылтықтыц сыйрағын жерге тиреў қылып, қашқан ацға гөзлеп алады. Сөйтип
мылтықтыц шүриипесине пилтеде тутанып киятырған отты тийгизип, мылтықты көширеди
екен.Сәтибайдыцалдынаня қоян.я қырғаўыл болып ҳеш нәрсеушыраспай, көп жүрип қалыпты.
Сонда иниси Мәтибай:
- Сәтибай, Сәтибай! Сен неге мылтықты пацқылдатып ата бермейсец? Қолыцнан келмесе
маған бер, оны пацқылдатайын, - депти.
Инисиниц ацқаўлығына Сәтибайдыц ишек-силеси қатқанша күлипти.
ӨМИРБЕК ЛАҚҚЫ НЫ Ц ӨЛИЎИ
(Р-533, №176476)
Өмирбек лаққы бир күни кешлетип қәбиристанға жақын жердеги көл менен кетип баратырса, узағырақта киятырған урыларды көрип, көзине көринсем, мени де урлап кетер деп,
қорққанынан бир қәбирге кирип отырыпты.
Урылар оны көрип қалып, «Кеш болғанда қәбир аралап жүрген бул қандай адам болды» деп
ҳайран болып:
- Әй. кимсец? Жети түнде не ислеп жүрген адамсац? - депти.
Сонда Өмирбек лаққы:
- Басыцыз искен адам екенсиз. Мениц ким екенимди не қылайын деп едициз? Анық билгициз
келсе, мен усы өлилерденмен, - дейди.
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- Өли болсақ, не қылып жүрсеқ? - дейди урылар.
- Қәбиристанда сейил етип жүрмен, - дейди.
- Өлген адам жүрмейди, сөйлемейди. - депти.
- Алла бәрекелла, сизлерден қорқып қәбирге киргенимде өлген шығарман деп едим. Тири
екенмен-аў еле, - депти.
Келген урылар Өмирбек лаққыньщ сөзине ишек-силеси қатып күлипти.
Ж ЕР БӨЛИСКЕНДЕ
(Р-1299, №183812)
Қарақалпақлардьщ кенегес, мақғыт урыўлары менен қытай, қыпшақ урыўлары Шымбай
әтирапын мәкан етип, жер бөлискен. Жер бөлискенде қытай, қыпшақлардьщ бийлерин баслап Ережеп тентек келипти. Жер бөлисиўге шек салар алдында кенегес, мақғыт бийлери Хийўа
ҳәмелдарларына тоқсан өгиз пара берген екен.
Ол ўақытта Шымбайдыц батыс қубласы егин егиўге қолайлы, жақсы екен. Ал. Шымбайдық
арқа тәрепи көлатлық, батпақшылық екен. Хийўа ҳәмелдарлары биринши шекти кенегес,
мацғыт бийлсрине берип, «тут буны» депти. Шекти алып қараса жонылған тут ағашынан исленген екен. Туттан исленген шек жақсы жерге түсипти. Ережеп тентек бул ҳийлени сезип
қалып, «мен қайыл емеспен» деп даў шығарыпты. Хийўа ҳәмелдары жақсы жерлерди кенегес,
мацғытларға бериўге ҳүким қылыпты.
Сонда Ережеп:
- Қудай қылса шарац жоқ, тоқсан өгиз парацжоқ,-деп аўылына келип:
- Мен кенегес, мацғытты күнсүмер қылып қайттым. Олар Шымбайға базарлағанда күн алдынан шығады, ал. базардан қайтқанда түстен кейин олардық манлайын күйдиреди.-депти.
СУМ ЕШЕК
(Р-1299, №183812)
Биреўдин бир өгизи, бир ешеги бар екен. Булардыц ийеси екеўин қосқа қосып жер сүрипти.
Кеште келгенде ешек өгизге:
- Сен аўыр. жер сүриў миннетинен қутыламыз, - депти.
Сонда өгиз азанда орнынан турмапты. Булардьщ ийеси ешектин бир өзин қосқа қосып, жер
айдаған екен. Ешек қулағы салбырап шаршап келип огизге:
- Сен тез тәўир бол, орньщнан тур, болмаса ийемиз сени денгенеге берейин деп атыр, - депти.

Сол уақытта уры балаларға:
- Өзиме тийсен де. мурныма тийегөрмен - деп шырлап жалынып қоя берипти. Буны еситкен
балалардьщ үлкен биреўи:
- Ҳә, бәле, урыньщ мурны да болады ғой, услан қәне оныц мурнынан! - деп басқаларға бүйрық
берипти.
Жабадай қоллар урыныц мурнын қамтылыпты. Қолға сирә адамныц мурны илине ме, уры
зып етип қашып кетипти. Алданғанын сезген балалар жамбасына бир урып, кейнинен қарап
қала берипти.
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ГӨРҚАЎ ЖҮРИМ ТКЛЕМЕЙДИ
(Р-1299, N0183812)
Бурынлары ишсе тамаққа тоймайтуғын мешкей адамға биреўеўдиц тосыннан өлип қалғаны
туўралы хабар айтқан екен. Сонда гөрқаў:
- Ол қалай өлипти? - деп сорапты.
- Гүбиге пискен сары майды жеп отырып бирден өлипти де қалыпты, - деп жуўап берипти.
Буны еситкен гөрқаўдьщ силекейи ағып:
- Пай, маған керек өлим екен-дә, - деп өкинипти.
МАЛАҚАЙ БАЗАРДА ТАБЫСАМЫЗ
(Р-1299, №183812)
Ақ аўлап жүрген қусшы қәлпелердиқ жүйрик тазы ийтлериниқ алдынан еки түлки
жолығыпты.
Тазылар түлкилерге жакынлай бергенде, алдынғы түлки кейинги түлкиге:
- Сен былай қаш. мен былай қашайын, сөйтип бул тазыларды алдайық, - десе, кейинги түлки:
-Ал, онда мен былай бурылдым, ертеқ қаерден табысамыз, - депти.
Сонда екинши түлки:
- Тазыныц мына қуўыўы болса, ертеқ қулақшын, малақай базарына бара бер, - депти.

өгиздиқжолы
(Р-1299, №183812)
Хийўаньщ ҳәмелдарлары Хий,
1Н шығып Қонырат әтирапындағы «Өгиз жолы» деген жерге баратырып адасыпты. Дўдард
аддынан Өмирбек шығыпты. Өмирбектен жол сорамақшы
болып:
- «Өгиздиц жолы» қай(
Сонда Өмирбек атынан секирип түсип, арба жолдағы арбанын еки дегершиги жүретуғын
жсрди аяғы менен басып турып, қолы менен арба жолдағы соқпақты көрсетип:
- Мынаў өгиздиқ жолы, мынаў еки дигершиктин жүретуғын жолы, - депти.

Өмирбек Шымбайға
:елип ғәлле базарында турса,
қарыйдарлар келип:
- Бийдайынды неден оересен-' - десе, омирбек:
- Қаптан беремен, - депти.
Сонда қарыйдар:
- Бийдайдьщ батпаны неден? - десе, Өмирбек:
- Тастан,-депти.
Қарыйдар:
- Бийдайдын батпанын неге бересен? - десе, Өмирбек:
- Ақшаға беремен, - депти.
Сөйтип Өмирбек базарға әкелген бийдайын сата алмай қайтып кетипти.
ӨМИРБЕК ҚАЗАНГА ДУЗ ПАЙЫН САЛДЫ
(Р-1299, №183812)
Өмирбек бир үйге қонақ болған. Өмирбектин қонақ болған үйинин қатыны үшеў екен.
Қатынлардын биреўи суў қуйып, ет салып, қазан асып, дуз салып шығып кетипти. Бираздан
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кейин екинши қатыны келип қазанға дуз салып, далаға шығып кеткен екен. Үшинши қатын да
казанға дуз салып кетипти. Сонда Өмирбек «Мен де пайымды салайын» деп қазанға бируўысдуз
салыпты.
СЕНИЦ КӨЗИН ДЕ АППАҚ БОЛАР ЕДИ
(Р -1 2 9 9 , № 1 8 3 8 1 2 )

Өмирбектиқ еккен жүуериси писип, шымшығын қорып, сақпан менен кесек атып,
палақпаныньщ ушын шыйырып, шартылдатып шымшықты үркитип тур екен. Биреў келип
«жүўериқ писипти» деўдиц орнына:
- Өмирбек, жүўерицниқ көзи аппақ болыпты ғой, - депти.
Өмирбекоған:
- Усы жүўериниқ қыйын жесеқ, сениқ де көзин аппақ болар, - деп жуўап берипти.
ОНДА УСЛАП ОТЫРА ҒОЙ
(Р -46, № 5 0 4 0 8 )

Ережеп тентекке биреў шаш алдырмақшы болыпты. Ережептин тентеклигинен хабары бар
адам екен. Шашын алдырып атырып:
- Ережепжан, қулағымды кесип алма, - депти.
Сонда Ережеп:
- Мә, онда өзин қолына услап отыра ғой, - деп оньщ қулағын кесип алып қолына берипти.
ДҮНЬЯҒА КЕЛМЕЙ-АҚ ӨЛИП КЕТТИ
(Р -46, № 5 0 4 0 8 ) 7 /

р

^

Бир күни Насратдин әпенди узақ сапардан қайтып киятырып, бийтаныс журттьщ қойымшылығыньщ үстинен өтипти. Ол мархумлардьщ ҳүрметине бир қуран оқып кетейин деп
қойым-шылыққа келипти. Қараса, бир гүмбезли мазардағы қабирдин басындағы қулпы тасқа
«Бул марҳум тирилигинде қазы болған. Ол бары жоғы қырық күн өмир сүрген» деген жазыў
жазылған екен. Әпенди ҳайран болып, қасынан өтип баратырған адамлардан:
- Ҳаў, бул қалай болғаны? Мына киси тууыла сала қазы болған ба? - депти.
Сонда жанағы жолаўшылар оған:
Г/
- Яқ, бирадар, бизин елдин дәстүри бойынша, марҳумнын бул дүньяда жасаған өмирининеқ
жақсы күнлери ғана есаиқа киреди, - депти.
Сонда Насратдин әпенди оларға:
- Сизлерден бир өтинишим: мәбада сизлердин журтынызда өлип қала ғойсам, мениқ қәбир
тасыма «Бул жерде жатырған марҳум Насратдин әпенди бул дүньяға келмей-ақ өлип кеткен*
деп жазыўды умытпан, - депти.
ТҮСЕ АЛМАСЫ Н БИЛГЕН СОҚ...
(Р -1299, № 1 8 3 8 1 2 )

Ертеде бир 'қалаға дәрўаз келипти. Дэрўаз болар алдында, сырнайшы аўырып қалыпты.
Дәрўаздьщ болатуғынын хабарлаў ушын сырнайшы бир жаршы менен келисип, адамларды
хабарландырыўды айтыпты.
Жаршы қаладағы бир бийик жайдьщ басына шығып, жар ура берипти. Азанда бир герен адам
жаршынын минип турған жайыньщ қасынан өтипти. Кеште жанағы герен адам қайтадан үйине
қарап өтип баратырып, баяғы жаршыньщ тамньщ басында аўзын ашып жумып турғанын көрип:
- Ўай, сорқайнаған-ай, түсе алмасын билген сон тамньщ басына неге минди екен? - деп кете
берипти.
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ҚАРЫН-ИШ ЕКТЕН ДЕ САЛ
(Р -1 2 9 9 , № 1 8 3 8 1 2 )

Бир күни Өмирбек қассаптан гөш алыўға барып, қассапқа:
- Бир қадақ гөш өлше, - депти.
Қассап қарап турып, гилеқ сыйрақтыц сүйеклери менен гәллениц, мойыннық гөшлерин салып:
- Мине, артық болса, сизге болсын. альщ, - депти.
- Және азырақ ишек, қарын таўып сальщ, енди бүгин шорпа ишиў нийетимиздиц келиспейин
дегени шығар, - депти Өмирбек.ҚАШШАН-АҚ САЎАЛДЫМ
(Р -1299, № 1 8 3 8 1 2 )

Өмирбек көп ўақыт жатып кесел болыпты. Күнде адамлар келип, оньщ кеўлин сорап тынбапты. Келген адамларға аўқат писириў керек, оны күтиў керек. Қысқасы, Өмирбек көп шығынға
қалыпты. Ҳәттеки, Өмирбек тәўир болып кеткеннен кейин де адамлар оньщ кеўлин сорап келе
берипти. Әбден шыдамы таўсылған Өмирбек:
- Сизлер неге келе бересизлер? Мен қашшан-ақтәўир болып кеттим ғой, - депти.
ХОЖ А НАСЫРАТДИННИЦ СЫҚМАР БАЙДЫ АЛДАЎЫ
(Р -1299, № 1 8 3 8 1 2 )

Хожа Насыратдин күнде намазынан кейин: «Қудайым, бир мьщ тилла бергейсеқ. Егер мьщ
тилланы берсец пүтин бер, бири кемис я артық болса да, алмайман» деп тилек тилей берипти.
Хожа Насыратдинниц бул тилегин омиринде киси менен алысып-берисиўди билмейтуғын
бирсықмарбай қоқсысы еситип,сықмарбай оны сынап көриўушын жайыныц морысынан мьщ
тилла салынған қалтаны таслап жиберипти. Бул ўақытта Хожа тилегин тилеп болып, намаз жайынан турайын деп атыр екен. Аспаннан түскен қалтаны қайран болып ашып қараса, иши толы
алтын тецге қусайды. Дәрриў санай баслайды. Қараса, бири кем мьщ тилла болып шығады. Сонда ол «Қудай да есаптан алжасады екен-аў»деп ойлапти. Кейин кемпирин шақырып, бири кем
мьщ тилланы сандыққа салып қойыўды буйырады. Хожаны сырттан бақлап турған сықмар бай
кирип келип:
- Хожеке! Қалай, бапладым ба? - депти.
- Нени айтып атырсақ? - депти Хожа.
- Жақағы аспаннан түскен тилланы қудай емес, мен тасладым, - депти.
Сонда Хожа:
- Бул тилланы берген сен емес, қудайым. Егер сен беретуғын болсац, сенин менен бир неше
жылдан берли қоцсыман, алтын түўе, көк тийинди де маған раўа көриппедиқ? - депти.
Олар көп даўласыпты. Ақыры, бай оны қазыға апармақшы болыпты.
Сонда Хожа:
- Яқ, қазыға бармайман. Қазыға сен жақсы ғашырьщды минип барасақ, мен болсам жаяў бараман. Қазы жаяў адамньщ арзасын тыцламайды, - депти.
Сол ўақытта бай:
- Хожеке, сен мениц ғашырыма мин, мен жаяў-ақ барайын, - депти.
Хожа:
- Бармайман дедим, бармайман, сен жаяў барған менен, үстицде таза тигилген шекпениқ бар,
мениц болса, таза шекпен түўе, жамаўсыз шапаным да жоқ, - деп аяқ тиреп турып алыпты.
Сонда бай:
- Яқшы, үстице мениц таза шекпенимди кий, астьща ғашырымды мин, әйтеўир, қазыға
барайық, - деп Хожаға жалынады.
Хожа астына байдын ғашырын минип, үстине байдыц шекпенин кийеди де, сықмар бай менен қазыға барады.
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Қазы дәслеп байдан не ушын қазыласып келгенин сорайды.
Сонда бай:
- Тақсыр, мына Хожа менен көп жылдан берли қоцсы едим. Ол ҳәр намазынан кейин «қудайым,
мьщ тилла берегөр, берсеқ пүтин мыц тилла бер, бири кемис болса алмайман деп» тилек тилей
берди. Бир күни оны баплайын деп, бири кем мьщ тилланы қалтаға салып, жайыньщ морысынан тасладым. Енди ол тилланы маған қайтып бермей атыр, - депти.
- Қәне, сен не дейсец? - депти қазы енди Хожаға.
- Ҳәмирине қуллық, қазымыз! Байдыц сықмар екенин ҳәмме биледи. Сықмарлығынық
үстине, бул қып-қызыл өтирикши де екен. Мыц тилла мыц тилла ғой, ҳәзир ол далада турған
ғашырды да, үстимдеги шекпенди де меники демесе, маған келиц, - депти.
Сонда сықмар бай көзи аларып:
- Аўа, аўа, минип келген ғашыры, кийип келген шекпеницде меники, -д е п , отырған орнынан
ушып турыпты.
Буны көрген қазы даўды Хожаныц пайдасына шешипти.
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ЫРЫМЛАР
Адамнық тәбиятына ҳәм тәгдирине байланыслы ы рымлар
Адам баласыньщ ммнези киндик шешесине тартады.
■

Баланьщ басы үлкен болса - бай болады. аягы үлкен болса - малай болады.
*
Бала жаўырынлы болса, палўан болып шыгады.
Баланьщ билегинде меци болса, байлық, дәўлет питеди.
Ер бала көзин ашып уйқыласа, келиншеги сулыў болады.
Ер бала күлгенде бетинде ойықша пайда болса, сулыў қызға үйленеди.
Егер лықлықтийсе, кимдур биреўдиц ойлап атырғаны болып саналады.
•

Лықлық тийгенде ким екенин билиў ушын таныс-билислердьщ биреўиниц атын еске алып, оқ
қолыньщ шунатай бармағына түпириклеп, онын менен он қабақ сыйпаланады. Егер қас үзилип бармаққа
илинбесе, тағы басқа танысты ойлап, қастын бир талы қашан бир бармаққа илинип шықпағанша, әдепки
ҳәрекетлер қайталанады. Қастьщ бир талы бармаққа илинип шықса, ойлаған таныс сол болады. Буны
кирпикти жулып та анықлайды.
•
Адам тосаттан түшкирип жиберсе, еситкен хабары дурыс болып шығады.
Он кас қышыса - қуўанышлы ўақыя болады, шеп қас қышыса - унамсыз жағдай жүзеге келеди.
Мойын қышыса той болады.
Желке қышыса, таяқлаў яки төппелеў дус болады.
•

Он қабақ тартса - жақын адам менен ушырасыў күтеди, қуўанышлы хабар келеди, шеп қабақ тартса қапашылықжағдай жүз береди.
Ийин тартса, жақын адамьщ менсн көрисиўдин сәти түседи.
»
Ийек қышыса, сорпалы аўқат ишиледи.
»
Қулақтьщ иши қышыса, хабар келеди.
Он көз қышыса - қуўанарлық ис болады, шеп көз қышыса - унамсыз жағдай орын алады.
»
Он қулақ қышыса - биреў өзинди мақтап атырған болады, шеп қулақ қышыса - жаманлап атырған
болады.
•
Қулақ шыцлағанда сораганда қайсы қулақтыи шьщылдаганы дурыс табылса, «биреўдиқ мақтап
атырғаны», надурыс болса, «жаманлап атырғаны» болып шығады.
•
Оц алақан қышыса, жақын адам менен ушырасыў күтеди.
Он алақан қышыса - олжа түседи, шеп алақан қышыса - шыгасы шығады.
*

Мурынныц ушы қышыса, шарап ишиледи, қапталы қышыса, хабар келеди.
•
Мурынныц үсти қышыса, үйге қонақ келеди.
Мурынныц нши қышыса, ўақтыхошлықтьщ күтип турғаны болады ҳәм түшкириктиц ҳәсерети есапланады.
Еринниц қышыўы - сағынысып көрисиў, сүйисип-обисиўден дәрек береди.
*
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Ерин тартса, ушырасыў шығады.
Тил қышыса, сөзге келиўге, урыс-кейиске себеп табылады.
Тилиади тислеп алсац, сени гәп қылып атырған болады.
Шыганақ қышыса, қапаланыў. жас төгиў күтедн.
Адамныц тиси қышыса, биреў мснен тислескенше урысады.
Қытығы басым адам қызғаншақ келеди, қытығы жоқ адам арсыз болады.
Шашы тараққа көнбей, тик өскен адамлардьщ минези қайсар болып келеди.
■
Өз түпиригиқ өзице шашыраса, жаца мүлкли болыўдыц нышаны саналады.
•

Адамныц қаслары арасында, мурныныц үстинде қанша әжим болса, ол сонша жыл бойдақ болып
жүреди.
Егер адамныц өзине көринбейтуғын жерицде: мойнында, арқасында т.б. қаллары болса, ол несибели,
бахыт-саадатлы болады.
Алдырылған шашын жерге таслаған адамныц шашынан бир талын болса да шымшық алып кетсе,
адамныц басы таз болады яки бас аўырыўға шатылады.
•

Үш айлық нәресте кимге қарап оц аяғын көтерсе, сол адамныц арзыў-үмитлери орынланады.
Бала ийнин тартса, узақтағы ағайинлерден биреўин

ц дәрекшиси болады.

Егер езиў бир жағына тартса, урыс-қағыстыц, жәнжелди
Оц жақтан турған күни, ис оцынан келеди, шеп жақтан
Кеш болғанда тырнақалынса, үйдиц ишин зыян-зәқмет

,әреги саналады.
н куня шебекейине кетеди.
айды.

Түнде тырнақ алынса, алған адамныц өмириц қысқа
Дүйшемби күни тырнақалынса, бойға қуўат
Сийшемби күни тырнақ алынса, денсаўл
Сәршемби күни тырнақалынса, қәтер т]
Пийшемби күни тырнақалынса, қудай
Жума күни тырнақ алынса, гүналар төгиле
Шемби күни тырнақалынса, исартады.
•

Екшемби күни тырнақалынса, байлықорта түседи.
Бармақтыц тырнақларына ақ сызат түссе. жақсылық хабар келеди.
•

г

Башпайдыц тырнақларына ақтап түссе, жаца аяқкийим кийиў несип етеди.
Табан қышыса, узақжолдыц күтип турганы хәм тосаттан сапарға шығылады.
Оцтабан қышыса, биреў қонаққа шақырады, шеп табан қышыса, күтилмеген қонақ келеди.
Бала табанын тартса, бойы өспей қалады.
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Бала ангыныц астынан басын шығарып жол қараса, алыстан мийман келеди.
*

Бөбек уйқылағанда қулашын жазып жатса, халық ғамын ойлаған данышпан болады ямаса журт
басқарады.
Уйқылағанда аяқ-қолын баўырына жыйнап уйқылаған бала пысық қәм жыйнақлы болады.
Ана ҳәм бала күтими м енен байланыслы ырымлар
Қурсағы билинген ҳаялды «екиқат», «екиқабат», «аяғы аўыр», «жүкли», «жүги бар», «гөжеге тойған»,
«ғарбыз жутып қойған», «бойы толы», «дуўжан» деген астарлы сөзлср менен уқтырады.
•

Айы-күнижақынлағанкелиншекти«иштегибалаүлкейипкетеди»дегенырыммененкөпжатқызбайды.
Аяғы аўыр ҳаял тыйық (пышқы. пышақ, қайшы қәм т.б.) усласа, мезгилинен бурын босанып қояды.

•

Жүкли ҳаял түйениц гөшин жесе, босана алмай, қыйналып көп жүрип қалады. Қыйналып жүрип қалса,
қағазға түйениц сүўретин салғызып атлатылады.
•

Еқиқабат хдял қоянныц гөшин жесе, баласыныц ерини қоянжырық болып туўылады.
•

«Бала киндигине шырматылып қалады» деген ырым менен екиқабат ҳаялларға ийне-сабақуслатылмайды.
•

Аяғы аўырласқан ҳаял шаш буйралатса, баласы терис келеди.
Қәмилели ҳаял шаш кессе, болажақнәрестениц вмири қысқа болады.
•

а

\

\

Туўылмаған балаға кийим-кеншекалынса.толгақиркилип қалады.
•
V
Бойы толы ҳаял толарсақжесе, толғағы аўыр өтеди.
•
-' \ \
Жас ананыц бойында толғақ басланса. көпти көрген мамалар «келин жецил босансын» деген ырым
менен түйиншеклерди шешип, аршаныц аўзын, ыдыслардыц қақнағын аштырады, келинниц илгеклерин
Де жаздыртады
•
Жериги тутқанда жерик асын жемеген ҳаялдыц баласыныц аўзынан суў ағып жүреди.
•
\
^
Жерик ҳаялдыц жерик асын таўып бергенлерге бес есе саўап жазылады.
•
Баланыц туўылыўы қыйын кешсе, толғақтутқан ҳаялды жалацаяқжүргизии. «Жер ийеси - Жер-Ана,
өзиц қуўат бер ана!» деген тилекти айтқызады ҳәм жүзине топырақ сүрткизеди.
«Келин жецил босансын, тез бойын көтерип кетсин» деген ырым менен қоцсылар қазан көтерип,
кәйўаны аналар атала писиреди.
•

Хәмиледар хаял женил босаныўы ушын кыз баланын көйлегиниц етегинен, ул баланын шалбарыныц
балағынан «ырымлық» кесип алынады.
•

Баланыц денесинде меци, қалы яки нары болса, ениаўып кеткен болса, оған Мецлибай, Мецлибийке,
Мецсулыў, Қалбай, Қаллыхан, Нарбай, Анаргүл, Ендирбай исмлеринен тацланып, жарнақат бериледи.
•

\

\

Қалы, нары үлкейип кетпеўи ушын қалы ҳәм нары менен туўылған балаларға Қалбай, Қаллыбек,
Қалназар, Қалжигит (Қалтай), Бийбиқал, Қаллықыз, Қаллыхан, Қалжан, Қалбийке, Қалбийби (Қалыш),
Анарбай, Нарбай. Наржан. Нархан, Наржигит (Нартай), Нарқыз, Нарбийке, Нарбийби, Наргүл, Нарсулыў,
Нарқал (Нәриш) деп ат қояды.
•

Ерси ат баланы тил-суцган сақлайды.
•

Емизиўли ана дәмнен дәме етсе, көкиреги аўырады, сийнеси исинеди. Сонлықтан «дәмеленген»
дәмегин әкелип бериў шәрт. Үйдиц қасында той-мереке болса, асылған аўқаттан пай жибериледи.
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Бөбекке зыян-зәҳмет жоламаўы ушын бесиктиц бети жаўып қойылады.
Көп ўақыт бөленбеген бесик иши аласлатылған қалда «Кет, пәлекет. кет. кет!» деп эдираспан
түтетиледи.
г
•
Нәресте бесикке бөленип атырғанда келген адам бала уйқыламастан бурын кетсе, бөбектин де
уиқысын алып кетеди.
•

Бесик бос турғанда биреў шайқаса. бесик баласынық қулағы ағады.
Бесикти еки адам көтерсе, бала бийтапланып қалады.
Бала уйқылаған ўақытта бесик бир өжиреден бир өжиреген көширилмейди. жан ийесин таба алмай
сергизданға түседи.
•
Ана баласын тәҳертсиз келип алса, емизсе, бала шоршынып шығады.
Емизиўли ана баласын жалақбас емизсе, нәресте қақалғыш болады.
Баланьщ тили былдырлып шыға баслағаннан кейин дилўар ҳәм аўзы дуўалы адамга апарып. аўзына,
таадайына түпирттиреди ҳәм тақлайын көтерткизеди.
Баланыц тақлайына ким түпирсе, оныц жақсы қәсийети менен қәбилети балага өтеди.
Жас босанған ҳанлларға «баласыньщ мойны қатсын» деген ырым менен таўықтьщ мойнын жегизеди.
Қырқынан шықпаған нәрестениқ үстине жат адам кнргизнлмей
Шилледен шықпаған нәрестениц үстине шийки гөш алып кир1

ине етлик шығады.

Баланьщ қырқынан шыққандағы «шиллели суўы» аяқ баспас жерге, тийкарынан. тандыр ишине
төгиледи.
г
й

й

Бөбектиқ ийткөйлеги ҳәр жерде қалып кетсе, бала екисимли болады.
Гөдек қырқынан шыққаннан сок ийткөйлеги ийтке кийгизилсе. өмир жасы узақ болады.
Шақалақты биринши мәрте үйден шығарғанда. аяғы менен басы тен алып шығылса. аягы да, тили де
тез ҳәм тец шығады.
ф

Тили шықпаған бала уйге келсе. душпанынньщ баласы болса да «Өз баламПыц да жолы қүры болмасын» деген тилек пенен бос қайтарылмайды.
Нәрестенин үстине келген адам. қайтыўында___ _
түпиреди. Егер түпирмей кетип бала бийтапланса. оны
баҳалы кийиминен кесип алып қдлынады.

Н көзинше бөбектин жүзине, желкесине
ып түпирттиреди ямаса жаны ашыйтуғын

Суқ-нәзерден сақландырыў ушын нәрестениц қалпақшасына, бесигине пәр қыстырылады яки баскииим, сырткииимлерине дуз, бурыш тигип қойылады. Узақ жасаған кисилердин намазына шашылған
тенгелерди тесип, тигип қойса да болады.
Жас нәрестени түнде зәрүр болып алып шыққанда, бетине ҳәм мурнына күйе жағып шығылады. Сонда
жин-жипир жоламайды, шоршынбайды.
Келген адамнын суқ-нәзеринен гүманланылса. оньщ басқан изи, услаған жерлерине атанақ сызылып.
жолы кесиледи.
•
Нәрестеге ер адамньщ «нйти тийсе». яғный көзи өтсе, денеси суўық, ал ҳаял адамньщ кози өтсе ыссы
оолады. Көз тииген бала қусады, иши өтеди, мурнынын үсти көгерип. демде азып, солып қалады.
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Баланыц киндиги түссе, оны ақ сүп пенен орап, аршаға салып қояды.
Балага көз тиймеўи ушын онын бойтумарыньщ ишине дуз. хантеқге, көзмоншақ, балықтын танлайы
салынады.
•
Баланын тусаўкесери берилгенде, «нандай қәдирли болсын, тез жуўырып кетсин» деген нийетте
аяғынын арасынан шөрек думалатылады.
Балаға айдын сәўлеси түссе, шоршығыш болады.
Бала уйқылаган ўақытта дастығыньщ астына нан, пышақ ямаса пияз қойылса, шоршып оянбайтүғын
болады.
•
Жаназанын ўақтында бөбекти уйқылатпай көтерип турады, есаўан болып қалыўдан сақландырады.
Жас босанған қаялдын үстине туўмаган \аял кирсе, шиллели ҳаял иллетли болады.
Қы з балаға байланыслы ырымлар
Қыз сыйлаған үйге Қыдыр келеди.
Қыздьщ қырықжаны болады, қырық шырағы болады.
Әкесине уқсаған қызга әкенин ырысы өтеди.
•
Қыз балаға «шашы узын болсын, бурымлы болсын» деген ырым менен желке жегизиледи.
Қызалақ қасықжалағыш болса, болажақта қасқабас жигитке тап болады.
Қыз бала үйдиц он жағына отырғызылады.
Қыз бала есик аўзында отырып қалса, қуты қашады.
Қыз балаға жилик услатса. жигити басқаға үйленип кетеди.
Қыз бала ийненич сабағын узын етип алса, дуз-несибеси узаққа шашылады.
Қыздьщ мурнында мени болса, еки ерге басын шатады.
Қыз баланын қалы коп болса, күйеўи келбетли болады.
Қыз баланын сыртынан өсек айтқанньщ дәўлети қайтады.
Бойжеткен қыз ер адамньщ баскийимине қызығып басына кийип қойса, баскийим ийесин сүйип
қалады.
1
•
Бой жетип қалған қыз шығанағын бирнемеге абайламай урып алса, жигиттиц сүйнп қалғаны ҳәм
оилап отырғаны болады.
•
Боижеткен қыз өзинин қайсы тәрепке турмысқа шығатуғынын анықлаў ушын аяқкийиминин
оиреўин шарбақтан сыртқа ылақтырып жиберип, изинен екинши аяқ кийими менен ҳәккелеп барғанда,
ылақтырылган аяқкниимнин тумсығы қайсы тәрепке қарап турса, сол тәрепке турмысқа шығады.
Қыз бала қыдырғыш болса, болажақ күйеўи жүргиш болады.
Қыз бала шайқумар болса, күйеўи қумарпаз болады.
Қыз балаиын манлайы жазық болса, турмысқа узаққа шыгады.
Аўзы үлкен қыз зийнетги жақсы көреди, аўзы кишкене қыз мийнетги жақсы көреди.
3 2

- Қардкшшиқ фалыслоры
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Отжага алмаған қыздын күйеўи онсыз болады.
Қыздьщ изинен излеп барғанға қырық мәрте саўап жазылады.
Қыз бала даўысын қатты шығарып күле берсе, пәлекет басады.
Қыз бала түпириншек болса, атайы өсекшиге айланады.
■
Қыз бала мүйеште көп отырса, турмысқа кешигип шығады.
Ф

Қыз бала бөпени жақсы көрсе, турмыста көп перзентли болады.
Айнаға көп қараган қыздьщ жүзинин қызылы кетеди.
Аға-женгени сыйлаған қыздын ығбалы артады.
Ф

Қыз бала есик алдында жығылса, сол үйге соньщ аўырлығындай байлық келеди.
Ф

Қыз баланьщ бир тал шашы болсын жерге түсип, қус алып кетсе, «басы сақыйналы болады».
Қыз шашын буўғанда шаш түйдегине желке шашы қосылмай қалса, қурбысына женгетайлықетеди.
Қыз бала аўқаттьщ дузын өткир қылып жиберсе, биреўди унатып қалған саналады.
Қыз бала қатты жерге отырса, қәйиненеси қатты болады.
Қыз бала қамырды бос ийлесе, енеси босан болады.
•
Қыз баланы айттырып атырғанда қыз үйде жоқ болып шықса, жылап ямаса уйқылап атырған болса, ол
қызға қуда түсилмейди.
•
Қыз өкпешил болса, несибеси кемип барады.
Ф

Қызды сөккеннин иси қырын кетеди.
Қызды урган бәлеге жолығады.
Түнде сыртқы айнаға қарай берген қызды жин айландырады.
Ф

Қыз бала ҳәр жерде жата берсе, гүманлы болады.
Ф

Қыз баланьщ төсегине сырт көз түссе, қыздын бахтына нус түседи.
•
Қыздыц (тигиўшинин) биринши мәрте тиккен мийнетин шешеси отқа тасласа - сулыў, суўға тасласа шаққан тигетуғын тигиўши болып шығады.
•
Тигис тиккен қыз ийнени бармағына суғып ала берсе, биреўге кеўли кеткенинин белгиси ҳәм оны
қәлеўлиси ойлап отырған болады.
•
Қыз узатқанда «уллы болсын» деп, көрпе қаплаған көрпетысыньщ ишине төрт асықсалып жибереди.
•
Беташар салтын өткергенде жана түскен келиншектин «кеўили ақ, минези жумсақ болсын» деп
аяғынын астына ақгүкли пөстек төселеди.
•
Шымылдыққа қара, көк, сары араластырылмай, жылтыр қызылдан тигиледи.
Келиншектин шымылдыгына қара қусы бар ҳаял киргизилмейди.
Некелик қумғанды ерли-зайыплылардьщ өзлери ғана тутынады.
Жлца түскен келинге «келген журтынажуғыслы болсын» деп ырымланып, бөрек иисирилип бериледи.
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■
Көтермей жүрген келиншеклерге әўлийеден мәдет тилеп, әўлийели жерде жумалатылады.
•
Жас келиншеклер бойына питкенде, аман-есен көз жарыўы ушын қурбы-қурдасларына «қарын палаў»
писирип береди.
•
Толгағы аўыр келген келиншеклерге «тандыр айландырыў» салты исленеди.
Жас келин женил босаныўы ушын көрпеге салып аўнатылады.
Уллы толғағы келген келиншекти «тез босансын» деп жасүлкен кийими менен қағады.
Халық емшилиги менен байланыслы ырымлар
Етлик шыққан балаға таза балық, яки сүттич көбиги жағылады.
•
Егер баланын үстине етлик яки шыйқан шыға берсе, жақсы кийим кийгизиледи. Кийимге
танланғанларға ырым ушын «Сатаман, аласач ба?» деп жуўап бериледи яки сатпай-ақ, «Ала ғой» деп бирнеше мәрте айтылады.
•
Нәрестенин аўзын жара басса, анасынын ишкийими менен ысылады.
•
Шақалақтын аўзынан суў аға берсе, бир үйдин жалғыз қызына қайшы берип, аналы-баланын көз алдында «Меннен қаш, меннен қаш!» деп бир затты қыйып атырғандай ҳәрекет ислеттиреди.
■
Баланын иши тырысса, «Умай ана!», «Май ана!» деп ақмайды сәл ысытып, тула бәденине жақса, иштырыспа жазылып кетеди.
•
Бала қайтара берсе, шешеси биреўдин (бийкешинин болса, мәлелсизлеў болады) алып киятырған
суўын төгип, ашыўландырса, қояды.
•
Егерде бөпе тынбай ишкенин қайтара берсе, киндикшешесиниц қыйналатуғындай бир нәрсеси
бүлдирнлсе, нәресте айығады.
•
Бала қусса, қолы шыпалы адамға танлай тиси бастырылады.
Кепкирди дене күйместсй етип қыздырып басса, шоршыў қояды.
Ф
Ийттийме болған баланы шошқаньщ майы менен сылайды. Шошқа майы менен сылаған балаға көз
тиймейди, ийттийме менен аўырмайды.
•
Ийттийме баланын иши өте берсе, киндиги шыға беретуғын болса, киндигин шымшып, бурап «Мен де
қайттым, ал енше сен де қайт!» деп ем исленеди.
•
Көзиккен баланьщ денесине таза сазаннын көзин жағып уўқаласа, дарымы болады.
Ф

Көзжара тил-суқтан
ушықлатылады.

шығады.

Бундай ўақытта әрўақлы, арқалы адамларға қақтырылады,

Ийттийме менен аўырған баланы айландырып әдираспан түтетилсе яки отқа сүйекти таслап күйдирсе
де, бала тэўир болып кетеди.
•
Қызылша шыққан баланын үстине басқалар кирмеўи ушын сол үйдин қапысына пахта илдирилип
қойылады.
•
Қызылша шыққан балаға қызылдан тигилген кийимлер кийдириледи.
Қызылша шыққанда қозға сүйек таслап қойылса, денедеги қызыл тез қайтады.
Баланын ийткөйлегин биреў ырымлап алса, анасы көйлек шетинен ырымлық кесип алып қалады.
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Баланыц үстине ешекжем шықса, күнде азанда етегине жем салып, ешекке жегизсе, кетеди. •
Балага «қылтамақ болады» деп көк жийде жегизилмейди.
Жас балалардыц дуздан қам қалып, қызарып кете беретуғын жерлерин ямаса сууласып кете беретуғын
жараларды киши дәрет пснен жуўса жазылады.
ф

Жасында тусаўы кесилмеген бала сүриншек, жыгылғыш болады.
Қорыққанда, жаман түс көргенде, ийис шығарылып, қоцсы-қобаға. жетим-жесирлерге шелпек
тарқатылады.
•
Басында дууасы бар адам ийтаяқтан күнде азанда үш мәрте ийттей болып шалпылдатып суў ишсе,
ийтаяққа басын жуўса, дуўаныц күши қайтады.
•
Қайнаған суўға, отқа күйип қалған адамнан «күйип қалдыц ба?» деп соралмайды, күйиги улғайып кетеди.
•
Күйикке баланыц сарыған суйықлығын жақса, ақмай яки қатықжақса, шыпа болады.
Ҳаял адамныц тулабойы қурысып қалғанда, үй тусынан өткен сәтец адамныц изинен ийилип сәлем
салса, қурыс-тырысы жаздырылады.
•
Ҳәрре шаққанда киши дәрет яки ылай жағылады.
Мурынныц ишине жара шыққанда киши дәрет атса, тез жазылады.
Тандырға себилген суўдан ишсец, бетице сепкил түседи.
Түнде суў төгиў - суў ийесин қапаландырады.
Көзге шөп тийсе, сол тийген зат пенен ушықлайды, яғный, сол нәрсе көрсетилнп айландырылып. үш
мэрте «ушық-ушық» деп тәкирарланады.
Терискен оц көзге шықса, шеп қолға: ортанғы еки бармаққа, шеп көзге шықса, оц қолға көксабақбайланады.
•
Терискен шықса, тутылмаган таза ийненн өз жағаца яки баскийнмге (орамалға, малақайға) қадап
қойса, тез исип жарылады ҳәм жазылады.
•
Денеге шүйел шықса, оны кетириў ушын бөтекениц ишине бийдай салынып босағаға көмиледн.
Ашыўшақ қыздыц шашынан түскен талды алып шүйелге байласа да шүйел ушады.
ПкдЯ
Шүйелден қутылыў ушын шүйелдиц саны менен тец сабақтүйилип. айлы түндеги ашық қаўада айга
қаратылып:
Ай! Ай!
Сениц шүйелиц бар ма?
Мениц шүйелим бар.
Мәшшаў, мәшшаў! - деп оны қызықтырғандай ҳалда қолындағы шүйеллер көз-көз етиледи ҳәм
түймиш жиплер ҳешкимге көрсетилмей, соц таба алатуғындай белгили бир жерге көмиледи. Түйилген
сабақлар ширигенде, шүйеллер де кетеди.
Шүйелге сүтилмектиц сүти жағылса да, тез ушып кетеди.
Қурбақаны жалацаш қол менен усласац, қолыца шүйел шығады.
Аўрыўшац адамлар балықтыц қанын ишсе, бойы жецилленеди, шыпа табады.
Қулаққа сырға таққанда жара болып кете берсе, жақын жердеги суўдан өтип аўлаққа тасланады яки
ағайинлес қызлардыц бирине саўға етиледи. Орнына басқасын алыи тақса, қулақтыц жарасы жазылып,
жақсы болып кетеди.
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Қулақ аға берсе, қартайған адамныц «топырақ жалама» баўырсағын писирген майынан тамызылса,
қулақ ағыўы қояды.
•
Шомылып атырғанда қайсы қулаққа суў кирип кетсе, басты қапталлап ецкейтип, бир аяқта турған
ҳалда:
Ақ гүбелек, көк гүбелек,
Қулағымныц суўын төк!, - деп жети мәрте секирсе, суў төгиледи.
•
Күнбатардьщ алдында қәсте адам да уйқылатылмай, тикейтилип отырғызылады. Уйқылап қалса,
өлилердиқ есабына киреди.
•
Жача түскен келин қырық күнге шекем түнде далаға жалғыз шығарылмайды.
Көкиреги аўырған ҳаял жай, жер, тандыр қушақласа тәўир болады.
Емизиўли ҳаял бир нәрседен аязлап көкиреги исип кетсе, өли жуўған қолғап пенен қақса кетеди.
•
Суўды қазанға қуйып, көп дуз салын қайнатып, сон оны үлкен ләгенге алып, соған бели аўырған адам
отырса, тәўир болады.
•
Журт тан қалатуғындай жай салганда, кирер есикке, яки жайдыч бирден көзге түсетуғын жерине
шийшеге салып яки түйиншикке түйип, дуз, бурыш ямаса пияз қойылса, я бирде таға, қошқардын шақы
сыяқлы ерсилеў затлар қыстырылса, тил-суқ өтпейди.
•
Бир жерге барып сол жерден мәнисиц болмай қайтсан. яки туўыў үйинен, емлеўханадан келсен. үйге
от атлатип кириў керек.
•
Ерли-зайыплы татыў турмаса, олардыи бнреўин дуўалап татыўластырыўға болады. Лекин онын
ақыбети жақсы болмайды. Жас басқаннан сон бастан тутады яки бир жерден услап кесел болыўы мүмкин.
Бирақ оларды татыўластыратуғын «ысытыў» («ысық дуўа») усылыньщ зыяны жоқ емиш.
Туўмаған тымса ҳаял атасыньщ басына тәўап етсе, әрўақлар тилегинде болады.
•
Жас жубайлар перзент көрмесе, өнип-өскен, бала-шагалы хожалықтан мәйек алып писирип жесе, нийети онына басады.
•
Жарымжан, бир мүшеси кемис адамлар кәраматлы әўлийелерге, ата- бабаларыньщ басына үш пийшемби қатнатылады.
•
Көз тийгенде тәўиплерге тил-суқ шығартылады, сорытылады.
Бир жеринде нуқсаны бар адам журт басқарса. журт арасы бүлинеди.
Бийперзент адам журт басқарса, жут болады.
Асты ишкич келип турса ишпесен де, ишкин келмей ишсен де саўалын бересен.
Наннынусағын жеген бай болады.
Әрўағы бар адам пәтия алып адам емлемесе. майырылып қалыўы итимал.
•
Тамағы аўырған адам бармақларын ыссы шәйнекке, пешке басып, «Менин қолым емес, Бийпатпа
пийримнин қолы. Мен де қайттым, ал енше сенде қайт» деп ырымлап, өзине-өзи ем ислейди.
•
Өлининжатқан орнында қырқына шекем шыра жағып қойылады. Өйткени бул ўақытлары оньщжаны,
руўхы сол жерлерде гезип жүреди.
*
Жолдын бир жерине қан төгилген болса, сол орынға апарып жан шығарылса, бахытсыз ҳәдийе
қайталанбайды.
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Сил кесели бенен аўырған наўқасларға тез саўалыўы ушын айтымын айтып, порсық, кирпиткеннин
гөши жегизиледи.
к
•
Ийтсийгек өсимлигинин тамыры сил, көкирек кеселлигине ем болады.
Суўшақырғыш адамнық кийими көзинше суўға ығызылады. Сонда суў шақырыў кеселинен қутылады.
Аспа кеселине ушыраған адамныч бул аўрыўдан арылыўы ушын оньщ көзинше өзи асылған арқанға
иит яки пышық асылады.
•
Мый, өрмекши түскен суўдан ишкен адам аспа кеселине дуўшакер болады.
Бесбийдай менен мендуўананьщ дәнин жеген адам жарымес болып қалады.
Көзге түскен ақты биринши болып көрген адам, билдирмей шаппаты менен қаққышласа, кетеди.
Жүкли ҳаял түйенич гөшин. сүтин, шубатын өзи де, күйеўи де бөлек ишсе. босаныў мезгили
кешеўиллейди.
7
Жана қонысқа киргенде яки көптен бери адам жасамаған жайға көшип келгенде, өжирелердин ишин
от пенен аласлап шығылса, бәле-мәтер кетеди.
Анасына уқсайтуғын ул бахытлы болады.
Жылан шаққанда тышқанды еки бөлип, ыссылай басса, зәҳәрди сорып алады.
Көзге түскен гирт-пиртти дарымын айтқан ҳалда тил менен алады.
Мал иш аўырыў кеселлигине тап болса, қуйрығына қызыл жип тағып қойылады.
Мал гүпти болса, Зәнги бабаньщ аты айтылып, аўзына ақмай қуйылады ҳәм ишин босатқанша жетеклеп жүргизиледи.
•
Кептердин қанын көзге жағылса, көз рәўшанласады.
Кекликтин баўыры ыссылай желинсе, талма (қояншық) кесели қалады.
Егер қулаққа дайылық жара шықса, дайысыньщ аяқкийиминин ултарағы қыйып алынып өртелсе ҳәм
күли жараға себилсе, шыпа береди.
Аяқтын шуўашын кетириў ушын дузлы суўға түпирип, соннан кейин жуўылса, кетеди.
«Р«*ға тили келмейтуғын балаға сүтти ямаса суўды жалатып ишкизе берилсе. нуқсаны кетип. оны айта
алатуғын болады.
•
Өлиге шашылған дән тиске басылса, тис аўырыў қояды.
Шыйқан қайта-қайта шыға берсе, қырық бир бөрек писирип, көшениц айрығында отырып желинсе,
өз-өзинен жоқ болады.
Ф

Жумыс ислеп атырғанда биреў шын ықласы менен танланса, «көзине дуз» деп нәзерин қайтарыў керек.
Лзанғы ўақытта ыссылай шалғам жесеқ. көкирегич жумсарып, ҳаўазьщ ашылады.
Жасында саз кесек жеген бала үлкейгенде ақыллы болады.
Түлкинич тиси аўырыў тиске қосып танылса, аўырғаны қояды.
Түлкинин аяғы қуян кесели бар адамға «ем» деп берилсе, шыпа табады.
Түйенин жүнин, шуўдасын ямаса кийизди күйдирип жараға сепсе, тәўир болады.
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Жарага айтымын айтып, атқулақ байласац, аўзы ашылып, ириқди сорып алады.
Даўыс қарлыққанда қойдық сүти менен шайылса. тамақашылады.
•
Иш бурып аўырғанда, «Я пирим, бөрим!» деп қасқырдын терисин ем қылса, аўырғаны қояды.
Көз аўырғанда, «Шекшек Ата, емин бер!» деп, текениқ өтин сүрме сүрткендей етип жақса, шыпасы тийеди.
•
Көз жасаўрағанда қоянньщ қанын «Дарымық болғай таўшаным, шыпа алғай рәўшаным» деп көзге
жағылса, ем болады.
*
«Балықмайым - балығым. шамшырагым - жарығым» деп балықтыц майын көзге сүртсе, көз
рәўшанласады.
Көзге «ақ түсти» деп айтылмайды, «гүл түсти» делинеди. «Ақ түсти» десе, агы көбейип кетеди.
Көзге гүл түскенде де, қояннық өти тартылса. көздиқ ағы кетеди.
•
Қояннын қанын қойыўласқаннан соқ көзге тартылса, көз қышыўын қояды.
Қутырған ийттислесе. сол нйттин өкпесин алып жесе, қарсы ем болады.
Ийттин шарбымайы аяққа жағылса, аяқгыц суўықтартыўы қалады.
Бетлери лән болған адам пышықтын гөшин жесе, тәўир болады.
•

Кирпитикеннин гөши бүйирдеги шаншыўды жоқетеди, иштеги желди айдайды.
•
Шегирткени отқа салсан, түтини сүзек аўырыўы менен аўырған наўқасқа пайда береди.
Кекликтин өти ҳәр айда көзге тамызылса, көз рәўшанласады, зейин ашылады, умытшақлық азаяды.
Шешек, лән болған адам «Перий, перий, перилерим, кебин таслап, бери келин?» деп кептерлерди
шақырып, кептерханада турса, кептеркепли перилер жәрдемге келип. дәртине даўа болады.
Кептердин қаны көзден жарақат алғанда пайдасы тийеди.
Ф

Көзи қатты адам бирер нәрсеге нәзери кеткенин сезсе, «түпәләм» деп түпириўи шәрт яки оны сезген
адам түпирттирип, «Көзине дуз, суғын тасқа!» деп қайтарса, зыяннан қалыс болады.
Ҳайўанлардын, қуслардьщ жанын көп қыйғанньщ ақыбети жақсы болмайды, қаны тутады.
Жантақтан демленген шай ыссыда да шөллетпейди.
Ш

Тис аўырғанда оньщ қақсағанын қойдырыў ушын билектин алақанға жақын жериндеги тамыры
сарымсақ пенен ысқыланып. сол жерге сарымсақ танылады. Он жақтағы тис аўырса, шеп билекке. шеп
жақтағы аўырса. он билекке танылады. Тис қойғаннан кейин, байлаў шешилип, билекти жыллы суў менен
жуўса, сарымсақтын да ийиси қалмайды.
•
Шымшықтьщ мәйегин усласан, бетине сепкил шығады.
Ф
Тамақ аўырганда, сол адамньщ аўзына үлкен қурбақаны жақынлатып, бийтапқа бирнеше мәрте «үўҳҳ» деп дем алдырады. Сол ўақытта қурбақаньщ жүреги қатты-қатты соғады. Қурбақаны қойып жибергенде, азғанадан сон ол өлип қалады, ал бнйтап саўалады.
•
Жүйке кеселлиги барлар «Етин ет болсын, шыпасы сеп болсын» деп пышықтьщ гөшинен жесе,
аўрыўынан айығады.
•
У1ықлық тийген адамға суў ишкизип, оны бирер сөз бенен жеркендирсен, яки ашыўына тийсеқ лықлықтарқайды.

www.ziyouz.com kutubxonasi

504

Асқабақ жегенниц деми санаўсыз болады.
Сөкли жантақтыц шоғьша бирнеше марте жалацашланып отырылса, бабасыр кеселлиги кетеди.
Перзн болғаннан (цумға, дузға тускеннен) соц суўықсууға шомылса, денени аламыш басады.
буршо с а ^ п ш дил«ь^ш бир^ы ^ан да кал^йдь,ЫҚТаН ' ӘСИРеСе- Ш° РТаННаН) “ “
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Сары аўрыў болған цасте цулағыныц артындағы тамырын уш марте тартгырса, таўир болады.
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•
Кирпитикенниц гөши денедеги иле менен шаншыўды алады.
Тилдиқушын көп жеген бала дилўар болады.
Гөшти көп жеген қыз тез бой жетеди.
Гөшти көп жеген ер адам ерте қартаяды, жүзин әжим басады.
Азанғы ўакытта хошийисли гүллер арасында журип, ийисин алған адамныц умытшацлығы кетеди.
Жаман аўрыўдьщ аты айтыла берсе. кесел қонақлап қалады.
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Үйде жети жасар ул турғанда, жетпис жасар кемпирге аят оқыттырылмайды.
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Жаца ай туўғанда ҳәм биринши көргенде бала-шаға менен бирге тәжим етип: «Қудайым, жаца ай, жақа
жылларға бала-шағам менен аман-саў, ойнап-күлип, ырысқы-несибемиз бенен жеткере бергейсен!» деп
жақсы тилек тиленсе, айдьщ саўабы алынады.
•
Ораза тутпағанлар ораза тутқан адамларға ҳадал хызмет ислесе, ораза тутқанньщ саўабы менен барабарсаўап алады.
•
Мал, жанлық, таўық ҳәм т.б. баўызларда басы қублаға қаратылып шалынады.
•
Марҳум хаялдьщ денесин үйден шығарғаннан сон намазы оқылып болғанша, қапыны жаўылып
қойылады.
•
Аспаннан жулдыз ағып түссе, биреўдын қазасыньщ жеткени. Бундай ўақытта «Жулдызым жоқары!»
деп үш мәрте даўыслап айтылады.
•
Пийшемби күни «өлинин әрўағы кир суў ишип қояды» деп кир жуўылмайды.
Жақа кийим алғаннан ийеси кийип көриўи тийис, болмаса шайтан кийип қояды.
•
Жана түскен келиншек күйеўинин баскийимин кийип көре берсе, үйдин бас ийесине айланады.
Кешкилик жаптан өткенде, ишине кесек таслап, «бисмилла»» деп айтылады.
•
Қырман ататуғын ўақытта самал шақырыў мақсетинде, «Айдар, Айдар!» деп шамал кийесинин аты
айтып шақырылады.
•
Кеште ҳәм түнде түс айтылмайды. Түсти айтпаса болмайтуғын жағдайда алдын «Алдым - күндиз» деп
айтылады.
•
Түске қайтыс болған жақын адамлар кире берсе, ийис шығарылып турылса, ас-тағамнан дәме еткен
әрўақлардьщ руўхы тынышланады.
Ҳайтлық күнлери үш күнге шекем ыдыслар суўға толтырылып қойылады.
Зияратқа азанда ерте барылады.
•
Жақа түскен келин үйге от атлатылып киргизиледи.
•
Сыйыр күн батқанда ашық далада саўылмайды. Ай, жулдызлар көрсе, көз тийип, тез суўалып кетеди.
Түнде жатарда «Жатқызғайсан я Алла, турғызғайсач иншалла. турғызбастай ис болса, сақла өзин илаҳа
иллалла» деп тилек тиленеди.
•
Бир үйден еки адам қазаланса: бириншиси есиктен, екиншиси айнадан шығарылады.
Өли он жаққа шыгарылғаннан сон ғана даўыс шығарылады.
Өли адамньщ басы қыймылдап турса, байланады. Болмаса және бир адамды шақырып турады.
Өли суўға ендирилип атырғанда даўыс шығарылмайды.
Марҳумды шығарлрда үстине жүўери, гүриш ҳәм т.б. дән шашады. Сонда ол адамньщ гүналары
төгиледи.
Намазжайда аят оқылып, ҳәмме уйып атырған ўақытта даўыс шығарылмайды.
Намаз тек қублаға қаратылып оқылады.
•
Өлини жерлеп болып қырық адым санап шығып дуўа, қуран оқып болғаннан сон, сүйекшилер изине
қарамай, қайырылмай қайтады.
•
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Көп жасаған қария ҳәм көптин сүйикли адамы қайтыс болганда, онын кийимлери менен услап тугқан
затларын «теберик» деп бөлисип алғанларға марқумнын жақсы қәсийетлери де дарыйды.
Марқумньщ ас-абатына қара сорпа қайнатылады.
•
Өлиниц денеси қатпай қалса, ол жатқан жерге шеге қағылады.
Өли әрўақ жабыспаўы ушыи марҳумньщ жатқан жерине май тамшылатылады.
•
Намаз шығарылғаннан кейин көрпешетерис төселип қойылады.
Ҳәр жыныстьщ өз пири бар болып, ер адамлар «Я, пирим Шақмардан!» деп сыйынса, ҳаял-қызлар «Я,
пирим Бийпатпа!» деп тилге алады.
•
Саўда-сатық пенен шуғылланыўшылар базардьщ пири - Баҳаўатдин атаға, темиршилер усталар
темирдин пири - Даўыт атаға, шығыр тартыўшылар - Ләйлеж бабаға, кеме айдаўшылар суўдын пири Сулайманға, балық аўлаўшылар балықшынын пири - Мәрдан атаға, түйекешлер түйенин пири - Ўәйсил
Қара бабага, падашылар сыйырдьщ пири - Зәнги бабаға, жылқыманлар жылқынын пири - Жылқышы
атаға, қойшыманлар қойдьщ пири - Шопан атаға,жыраўлар қобыздьщ пири - Ҳәзирети Бурықҳәм Қорқыт
атаға, бақсылар - Қамбар ата менен Ашық Айдын пирге сыйынады. Сыйынып баслаған ис бәрқулла сәтли
болады.
Дийқанлар қырман суўырғанда, дән тазалағанда, балықшылар желқомлы қайықайдағанда ҳаўа ырайы
тымықболса:
Қамыс басын қалтырат,
Жекен басын жалтырат,
Кишшийт-кишшийт, кел самал,
Бизге жәрдем бер, самал!, - деп шақырып, самал пиринин атын атаған ҳалда «Айдар, Айдар!» ямаса
«Ҳуппа!» деп көпшилик болып даўыслайды.
•

Мейлин алса, не нәрсени жесен де ҳадал болады.
*
Жылымына балық түспей жүрген балықшы бир жанлықты пири Мәрдан атаньщ жолына бағышлап,
қанын суўға ағызса, жылымы майланады.
•
Тәспи санағаннып өмири узын болады.
Әткөншектен қулап қазаланғанлар «шейит» есапланады.
•
Урыста жери, ел-халқы ушын гүресип қаза болғанлар шейит болып саналады.
Еринин ашыў-ызасына көнген, тил қайрамаған ҳаялға о дүньяда дозақ оты ҳарам болып табылады.
Ҳаял адам «ерим - пирим» деген түсиникти санасына синдирмегенше. үйине берекет дарымайды.

Сол/п т ү р л е р и ҳ ә м
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Аяғы аўыр ҳаял ул туўғысы келсе, еркектин қурал-жарақларын дастанып жатады, қыз туўғысы келсе,
тағыншақларын бас ушына қояды.
Жақа түскен келиншектин табағына «қурсағы толы ул болғай!» деген ырым менен малдынултабары
салынады.
•
Баласы турмаған жубайлар жақсы нийет пенен қоныс жаналайды.
Гөдекти жерден ким көтерип алса, киндигин сол кеседи.
•
Баланьщ киндиги түссе, оны ақ сүпке орап «өсип-өнсин, мийўелесин» деген ырым менен мийўели
дарақтын түбине көмеди.
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Кимниц баласы турмаса, қусшыдан қарақустьщ кебин алып, соған дууа оқытып, үйиниц шацарағына
илип қояды. Баласы есин билип: - Мынаны неге шацараққа асып қойыпсыз? - дегенше илдириўли орнынан алынбайды.
•
Ана үшем тууса, биреўи ийшанға, биреўи күйеў тәрептен жақын туўысқанға бериледи.
Ана төртем туўса, биреўи алыс туўысқанға бериледи.
Жерик асын қызғанған ҳаял қыз туўады.
Жерик асын қызғанбаған қаял уллы болады.
Инсанныц тәғдири қай ўақытта, қай жерде туўылғанына да байланыслы бол ып келеди.
Бесик аларда саўдаласылмайды, устаныц айтқан баҳасына шаппат урылады.
•
Баланыц сүт тиси түскенде, «Тышқан, тышқан, сениц тисиц сүйек тис, азыў тисицди балама бер!» деп
ошаққа ылақтырып жиберилсе, орнындағы тислер тез жетилип, беккем болып шығады.
•
Туцғыш перзент «дәўлет ийеси» саналады.
Туцғыш перзент асыраўға берилсе, үйдиц дәўлети қайтады.
■
Туцғыш перзенттиц аты ата-анасы тәрепинен де аталмайды. Әсиресе, ул баланы «Бөке» (Бөкеш,
Бөкежан, Бөкей, Бөкетай ҳәм т.б.) деп атайды.
•
Жаўын тынбай жаўғанда, туцғыш бала:
Жаўма күним, жаўма,
Мен анамныц тунғышыман,
Қазан қырар қырғышыман, - деп жол қдрагандай етип жер тиренип турса, жаўын тынады.
•
«Баламныц қалыц малы аз болсын, қызымдики көп болсын» деген нийетте, ул бала отыз бес күнде
күнде, қыз бала қырықбес күнде қырқынан шығарылады.
•
Баланыц еки аяғына байланған тусаўжип шаққан, ҳәрекетшец адамға кестирилсе, аяқ-қолы жецил болады. Тусаў кесерде:
Ғаз-ғаз балам, ғаз балам,
Қурысыцды жаз балам,
Адымыцды көрейик,
Көз тиймегей түпирейик, - деп «тусаўкесер» айтымы айтылады.
ф
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Баланыц тиси түскенде жайдыц тырнағына «Таў бол, тас бол, мениц менен жас бол!» деп көмиледи.
Биреў сөйлеп отырғанда бала түшкирсе, сөйлеўши ҳақ гәпти айтып отырған болады.
•
Баланы тақ (үш, бес. жети) жасында сүннет еттиреди.
ф
Бала туцғыш жолға шыққанда кишигирим болса да. «жолашар» салты бериледи.
•
Бала туцғыш мәрте ацға шығып олжалы болса, «қанжығасы қанлы болсын» деп өзиниц қанжығасына
байлатады.
Балалығында таўықтыц мойнын жеген жигит көп үйленбей жүрип қалады.
Келиншек шымылдықтыц шеп жағында отырғызылады.
Ф
Жас келинниц жапқан наны жумсақ болса, кеўили де жумсақ болады.
Қаял адам жалацбас жүрсе, ер-азамаггыц, ел-журттыц бахтына кес болады.
Ҳаял заты кийиминицжецин тақпай жүрсе, бахты қайтады.
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Ер адам дәстүрхан басында жаланбас отырмайды. Ас қайырып, пәтия ислегенде де баскийим кийип
оқылыўы лазым, болмаса үйдин периштеси қашады.
•
Ер адам үйден азанда жолға атланғанда, үй бийкеси хожейининин қайда баратырғанын сорамайды.
Сораған жағдайда жолы болмай қалады.
•
Турмыста жүз берген ҳәрқандай қуўаныш кишигирим етип болса да белгиленип барылса, үйге ырысберекет дарыйды.
•
Адам дүньядан қайтқанда, оньщ жасалма тислери алынып жерленеди. Егер алынбаған ҳалда. ийесине
аўырлықетеди.
Дәстүрханды жайғанда, ашық жагы есикке қаратылып, туйық тәрепи төрге қаратылып қойылса,
ырысқы-несибе арылмайды.
•
Ас үстинде келген адамға «қәйиненениз сүйеди скен», «бизлерди мақтап жүреди екенсиз» дсп аўқаттын
қойыўы, сыбағаньщ сыйлысы усынылады.
•
Дәстүрхан жыйналғаннан кейин келген адамды ҳешким хош көрмей, ишлеринен «сыртымыздан жаманлап жүреди екенсиз» дейди ҳәм «жаманлығьщ шайылып кетсин» деп шайға мирәт етеди.
•
Жүк үйдин он тәрепинде болып, онына жыйналады. Солай болғанда, Қыдыр атанын жүзин көреди,
үйге дәўлет шақырып турады.
•
Қарүйди тиккенде, шацарақты үлкен күйеўге көтерткизеди.
Есикти арқалаўға, сондай-ақжоқарысынан услап тартылыўға, асылыўға болмайды.
•
Кийим он жақтан кийиледи, қәдем он аяқтан тасланады.
Той сәршембиниц сәтли күни берилсе, әрўақлар тилеклес болады.
Той үстинде жуплап табақ тартылмайды, екеўлеп табақ тасылмайды.
Жасында қаспақжегеннин тойында қар жаўады.
Исти шала қалдыратуғын жигит сүйгенине қосыла алмайды.
Күйеўдин алдына «төслигин мол болсын» деген ырым менен твс қойылады.
Күйеў келгенде, дәстүрханда тыйық турса, изи қайырсызлыққа әкеледи.
Қуданьщ есигин ашыў ушын қойдьщ қолдаўы менен жамбасы жибериледи.
Қуда келгенде дәстүрханда ашшы зат қойылса, араға аразлықтүседи.
•
Қуда түсиў ўақтында «қудалығымыз мазалы болсын» деген ырым менен дәстүрханға қаўын-ғарбыз,
алма-жүзим, қант-набат, пал-ҳалўа ҳәм ҳәрқыйлы шийринликлер қойылады.
Ф
Дийқанлар қырманньщ кейнин өзлери алады, биреўге берсе қырманньщ берекети соған кетеди.
Бурын барған жерине және баратырған адамнан «жоллық» соралады.
Ф

Қара пышық жолды кесип өтсе, жол кесиледи. Ондай жагдайда кейинге, үйге қайтылады ҳәм қапы
ашып, қайтадан шығылады. Аса асығыс жағдайда. изге жети қәдем таслап, қайтадан алға жүриледи.
Ф
Ағайин адамлар бир-бири менен пышық, күшик алысса, арасы «ийтли-пышықлы болады».
Шыны ыдыс (шәйнек-кесе) сынса, үйге дәўлет келип, несибе қосылады.
Шайды таўысып ишпеген жигиттиц сүйгени өзге биреўди унатып қалады.
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Узақжасаған мама кемпир шаўлық көргенде, шаўлығыныц алақанына сарымай салып «ырыслы болсын, жуғыслы болсын» деп жалайды.
■
Егер үйде қыз туўыла берсе, келеси бала «ул болсын» деген нийетте оған ер баланыц атын қояды.
Келиншек түскенде «қазаны майлы болсын» деп ошақа май қуйылады.
Шаўып ойнап жүрген ойын баласы қолындағысын «шашыў» деп шашса, сол үйде той болады.
♦
Тойға айтып келген хабаршыга «қосалақ той болсын» деген нийетте жуп нан, намазға айтып келген
хабаршыға «өлиге шерик қосылмасын» деп тақ нан усынылады.
•
Кеседе шәмбе көринсе, «қонақ киятыр» деп түсиниледи. Шәмбе узын болса - узын, келте болса - келте.
қатты болса - ер адам, жумсақ болса - хдял адам киятырғаны саналады.
•
«Келгенадам несибеси менен кирсин,дәўлетәкелсин»деген нийеттебосағага пөстектаслапқойылады.
•
Баспақлы сыйыр әкелинсе, үй бийкеси «Туяғы қутлы болсын, туўарым сүтли болсын» деп баспағынын
манлайына ун жағады.
•
Нәл отырғызажақ адам нәллеринен «өспейди-аў» деп гүманланып, басқа адамға берсе, бағдын қутдәўлети сол нәлде кетип қалады.
Туқымнын аўысқаны жана ис баслаған адамға берилсе, берекет соған аўысады.
•
Гүби писилип май алынғанда үй бийкеси:
Босагамыз майлана берсин,
Бақ-дәўлет айлана берсин, - деп биринши алынган майды алды менен қарүйдин босағасына.
уўықларына айландыра жағып шығады. Соннан кейин барып өзи аўыз тийеди.
•
Қазан төнкерилип қалса, несибе кемип, дәўлет қашады.
Гелленин қулағы «қатықулақ болсын» деген нийетте үйдин генже баласына асатылады.
•
Аяқкийимге «қутлы болсын» деп айтылмайды. душпанын басыца шығады. Сонлықтан «душпан
аяқасты» деп тилек айтылады.
Жана кийим кийгенде «қутлы болсын» айтылмаса, кийим жақсы кийис бермейди.
Жас жигит «басым аўырды» десе, жақсы нийет пенен «басыца бас қосылады екен» деп жорылады.
Көпшилик пенен сәлемлесип атырганда қоллар кесилисип қалса, той күтеди.
Ерли-зайыплылар сәлемлессе, арасы алшақтүседи.
Мол өндирилген «нимнин муғдары саналса, ишғын көбейеди.
•
Ошақтағы отынныц сыртқа шыққан бөлегин аяқ пенен ысырыў, отты, хожалықты тебиў менен тец
саналады.
•
Узақ жерлерге көп ўақытқа баратуғын сапар шығып қалса, дуз, топырақ салып шығылса, үйдиц дуздәмеги менен туўған жер шақырып турады.
•
Жолаўшыныц қайда баратырғаны соралмайды, «жол болсын» айтылады.
*
Тойда келгенлердиц дәстүрханына жуп наннан, лазымда келгенлерге тақ наннан түйиледи.
•
Еки адам бир-бири менен ойласпаған қалда екеўи бирдей бир адамныц атын айтса, көп узамай сол
адамныц өзи яки хабары келеди.
•
Келин шымылдықта отырғанда қәйиненеси оған «үй жумысларына уршықтай айлансын» деген ний-
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етте уршық пенен азын-аўлақ пахта береди. Келин соны азырақ ийирип, уршыққа орайды.
•
Беташардыц ўақтында келиннин аяғыныц астына. «минези қойдай әлпайым. жүндей жумсақ болсын»
деген нийетге қойдыцтериси жайып қойылады.
•
Беташарда келиншекке жүзин жапқан ақжаўлықгыц ушына «мийўедарақтай мийўели болсын, өзинен
өнип-өссин» деген нийетте мийўе ағашыныц шақасы байланады.
Ф

Көп жасаған қаринлар қайтыс болғанда «топырақ жалама» баўырсақ лисириледи. Оны адамлар теберик деп таласып жейди.
•
Алыс жерге жолға шығып баратырған сапар шегиўши жақын-жуўықларына жоллық берип атланса,
жолы ашылып, сапары сәтли болады.
•
Қыста биринши жаўган қарды кимдур мойынға салса, оған ашыўланбастан, оны «қарнамаца қарма же*
деп қарма ислеп шақырса, әрўақлар ыразы болады.
•
Егер биреў сени ғабырысып биреўге усатса, онда қандай да бир олжа келеди.
Қырмантүп екинши биреўге берилмейди, берилсе, дәўлетушады, қут қашады.
Тәртип-интизам м енен байланыслы ырымлар
Ҳәмиледар қаял салма бойына сараласа, баласы ақпақулақ болады.
Баскийимди аяқасты еткен адамныц басы айланып, тили байланады.
*
Емизиўли бала анасыныц көкирегин услап емсе - сықмар, қолын жаздырып емсе - сақый болады.
•
Нәрестениц несибесине тийген, қудай берген өз несибесинен айырылады.
Тиси шыққан бала жөнсиз жылай берсе, аяқ кийимниц ултаны менен аўзына әсте урылады. Сонда үйге
киятирған бахытсызлықтыц алдын алған болып саналады.
•
Нан кесилмейди, қос қоллап үзиледи.
•
Гөштуўрапатырғанадам«өтиригицбарекен»дегенсөздиеситпеўиушынгөштицусағында қалдырмай
табаққа салады.
•
Биреўге қарап керилгенниц ериншеклиги жугады.
Көпшик үстинде көп отырған баланыц ақылы кемис болады.
Бала өз-өзинен жүкке отырса, мине берсе, қыз апасы оцжақта отырып жүкли болып қалады.
•
Ер бала аршаныц, жүктиц үстине көтерип отырғызылса, узақтан қыз алады, қыз бала болса, алысқа
турмысқа шығады.
•
Кийимди жамылмай, жецине қолды суғып кийип жүриў лазым.
Ф

Шөмиш пенен аўқат ишкен жигиттиц, қалыцлығыныц мурны шөмиштей болады.
Еки түрли шулық кийгенниц, келиншегиниц қолы суқлы болып келеди.
Ф

Аяқкийимниц биреўин кийип, екиншисин киймей жүрген жигиттиц келиншеги уры болып шығады.
Жерде жатқан нан алынып мацлайға тийгизилсе, жети мәрте саўап жазылады.
Нанды, унды тас төбеге қойып жүрсе, жут, қымбатшылық басланады.
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Жолға шыққанда. дәстүрханға жуп нан қалдырылса. периштелер үйдиқ ырысқысын тилеп отырады.
Табақтан аўқат жегенде. алды менен үй ийесиниқ өзи баслайды.
Аяқкийим төрге, жоқарыға қойылса, душпан төбеге шығып кетеди.
Ер баланьщ ықласы кеткен нәрсеси қолына алып берилмесе, алып жүрген адам бийперзент болады.
Қасьщды жулсақ, өлгениқде кирпигиқ менен тергизеди.
Аўқат жегенде дәстүрханға түскен гүриштен жетеўин терип жеген адамныц гүнасы төгиледи.
Пышақты тигине (жүзине. жоқары қаратып та) қойып кетилсе, кеўилсизлик жүз береди.
Китапты оқып отырып ашықтаслап кетсе, шайтан оқып кетеди.
Ф

Тандыр ишине түскен нанды алып жеген адамнық несибеси пүтин болады.
Дәстүрханды бос жыйналса, ашаршылықжүз береди.
Түнде ағарған берсеқ. сыйырдыц сүти ирий баслайды.
•
Қатықуйытпақшы болып қоцсыға барғанда «уйытқы» демей, «аз-маз қатық бер» деп соралады. Болмаса «хожалығымныц уйытқысы кетеди» деп бермей қалады.
•
Ер адам түнде сүўға барғанда суў алмастан бурын:
Суўдыц пири Сулайман,
Сеннен бир қумған суў сорайман, - деп етиниш-тилек айтылады.
Еснеген ўақытта шеп қол менен бет көлегейленип, оц қол менен аўыз басып турылады.
Жүз мәрте себепсиз өтирик сөйлеген адам дозаққа туппа-туўры барады.
Қыз бала аўқатланып отырғанында ыдысын төгип алса, күйеўи мәскүнем болады.
Қыдырып барғанда қонақ ийеси қыз баланы төрге шығарса, сол үйге берекет, байлық келеди.
Ҳаял-қызлар шашын қырықса, о дүньяда қырқылған шашты суўдан, оттан, жерден болса да таптырады.
Қыз бала малдас қурынса, әкеден ерте айырылады.
Кийимди терис аўдарылып қойылса, ойлаған нийетлер терсекейине кетеди.
Пышақ пенен аўқат жеген адам ашыўшақ болады.
Көктн жулған көклей солады.
Аўқатты уялып жемеген де «гүна» есапланады.
Нанды әўели жаўып келген жанныц өзи жейди, басқалар соннан кейин аўыз тийеди.
Азанда күн шықпай турған адамныц ырысқысы артық болады. Кеш турғанныц несибеси кемийди.
Суўдан ушынғанныц келеге келиўи қыйын кешеди.
Уйқылағанда ақжамылып жатпайды, әдетте ақ кепин өлиге жабылады.
•
Астынан өтиўге болмайтуғын жерден жүриў қадаған етиледи, егер абайламай өтип кетсе, изине
кайтып, қайтадан өтеди. Бала өтсе, бойы өспей қалады, ересек адам өтсе, жолы болмайды.
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Бала бир жерге узақтығыла берсе, шайтанныц қойын баққан болады.
Гүришли аўқат жегенде, дәстүрханға түскен |-үриштен жетеўин жеген адамнын ырысына ырыс
қосылады.
•
Кесе түбинде шай қалдырып ишкен қыздыц болажақ күйеўи мәскүнем болады.
Нанныц күйигин жеген ер бала бай болады, қыз бала узақжасайды.
Қағазды аяқасты еткен адам кесапатқа ушырайды.
Сүтке шомылған адамды ағарғанньщ кепетейи урады.
Қамыс тигине сүйелмейди, тек өли шыққанда ғана оны солай тикейитип қояды.
Үйди еки сипсе менен еки адам сыпырмайды.
Олжа таўып алғанда, «Мынаў кимдики?» деп үзип-үзип үш мәрте даўыслаў тийис, егерде ийеси табылмаса, оны ийелеўге болады.
•
Алдын жүрип өткен адамныц изин басып жүрилсе, алдынғы адамнын димары қурыйды.
Уйқышыл бойдақ көзи қыйтар қызға үйленеди.
•
Себепсиз көп күлген, себеп пенен бир жылайды.
Жуўылған кийимди терис аўдарып жайып қонды.
•
Өлинин көрпе-төсеги, кийим-кеншеги жулдызлы түнлери жайылып қойылады.
Марқумныц ас-абатына қара сорпа қайнатылады.
•
Өлинин денеси қатпай қалса, ол жатқан жерге шеге қағылады.
Қәбиристанға апарылған затлардьщ (гербиш, ағаш ҳәм т.б.) аўысқаны алыи қайтылмайды, бир шетке
жыйнап қалдырылады.
*
Өли әрўақ жабыспаўы ушын марқумньщ жатқан жерине май тамшылатылады.
Намаз шығарылганнан кейин көрпешетерис төселип қойылады.
Гөр қазыў пайытында бел екинши биреўге қолма-қол берилмейди, жерге тасланады.
Теберикке берилген кийимнин илгеги қыйып алып қалынады.
Тазалыққа байланыслы ырымлар
Ана баласын тәҳеретсиз емизсе, бала бийпарқболып өседи.
Үйге мийман келгенде көрпеше бир қағып салынады.
•
Үйге келген мийманға көрпешенин он жағы төселеди.
Қол жуўылғанда тарақлап жуўылады.
Жуўып болып қол силиксе, аўқаттан дәме етип келген әрўақлар аўлақ кетеди.
Дәстүрхан пышақ пенен қырылса, қағаз бенен тазаланса, сол үйдин берекети қашады.
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Наннын арқасына жабысқан тандырдьщ кесегин нан жабыўшы майлықты дизесине жаўып. үстине
нанды қойып. арқасын пышақ пенен қырып тазаласа болады.
Ҳаял адам шашын отқа жақса, о дүньяда сол ананьщ балалары «Анамыздьщ шашы отқа кетти» деп
қолларын отқа тығыўға мәжбүр болады.
•
Түпиргенде түпирик жайылған суў мәкириў саналмайды.
Бала табанын тартса, әкесинин баслаған иси табанлап қалып, кери кетеди.
*

Өрмекшини өлтирген қырық гүнасынан қутылады.
Шайды ишпестен алдын үш мәрте қайтарса, шығымы жақсы болады.
Агарған төгилсе, малдын желини кетеди.
9

Қазанньщ түбиндеги сүлтин қатқанын қол менен тартып жуўсан, сыйырдьщ емшегине жара шығады.
9

Тандыр басында ийт-пышыққа ман берилсе, ырысқы-несибен далаға кетеди.
Ыдысты пышықжаласа, үш мәрте, ийт жаласа, жети мәрте «биссимилла» деп шайылады.
*
Гүриш жуўган суўды токпей, онын менен майлы қазан-табақжуўылса, майдьщ ысын алады, үйге берекет дарыйды.
9

Түнде ас-суў ишкен орын тазаланбай қалса, сол жерди жин-шайтан ийелейди.
Дүзде қалып қойған кийим от пенен аласлап болып, кийиледи.
Тозығы жеткен жарамсыз кийим өртеп жибериледи, ал пайдаланылса, кийим ийеси бас аўрыўына тап
болады.
Тандырга ийттицтезеги тасланса, нан турмайды.
Тандырдан аўысқан суў үйге әкелинбейди, тандырдыц дөгерегине серпип жибериледн.
Кир жуўған ләген үш марте жуўылады.
Түнде суў қуйылған ыдыслардыц үсти бастырылып қойылмаса, пери дем салып кетеди.
Жанып турған отқа суў себилсе, отыц өшеди, шацарағыц ортасына түседи.
Тырнақты алғаннан соц еслеп қалғандай жерге көмип тасланса, о дүньядағы саўалыц жецил болады.
Үйдиц алды тац ата сыпырылса, псриштелер несибеце несибе қосып кетеди.
Киси тарагы менен шаш таралса, кери тәсири тийеди.
9

Майлы аўқат жеп болып майын қасқа жағылса, қастыц саўабы алынады.
9
Гүби пискенде алынған май әўели қасқа жағылып, соц аўыз тийиледи.
»
Қан шыгарылмаған мал қарамға есапланады, хддаллап жеў ушын қыяқ пенен баўызланса да қан
шығарылады ҳәм соннан кейин ҳадалланады.
Аўызбиршилчкке, здеплилик, сыйласыққа байланыслы ырымлар
Ағайиннин балалары бир-бирине мийримли болыўы ушын жаца туўылған нәрестениц аяғынан баслап
үстилерине шийрннликлер байлап көрсетиледи.
33

Қлрдцдлийқ фолш лоры
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Бөбектиц атын қойдыртыў ушын әўели кеўилжақын жасүлкенге мирәт етиледи.
«Нан же» деген мирәтти қабыл алып, аўыз тийип өтилсе, әрўақлар жылаўьщда жүреди.
•
Әўлийеге қарап қол шошайтып қойғанда, көрсеткиш бармақтисленеди ҳәм аяқтьщтабанларына бир*
бир басылады.
•
Күлкини тыйыў қыйын болса, тырнақтьщ жасыўына қаралады.
Ф
Ер адам тандырға үцилсе, ҳаялдыц қуты қашады.
Босағаға келип жығылған адамньщ аўзына май менен нан асатылады.
*
Босағада турып сәлемлескен яки хошласқан адамлар тез арада бири-бири менен гийнелесип қалады.
Малдьщ төсинин қасындағы шемиршекти тамға ылақтырылып жабыстырылады.
*
Үй бийкеси сипсесин биреўге қаратып сыпырса, ислсген хызмети қабыл болмай, өзине жазылған
саўабы жоғалады.
•
Үй бийкеси ийтке тас ылақтырса, үйдин ырысқы-несибеси кетеди.
•
Үйден биреўузақсапарға атланғанда үш күнге шекем үй сыпырылмайды, сыпырылса, кеткен адамнын
сапары қәтерли болады.
•
Келген мийманнын төсеги үйдин он жағына салынады.
Жолды беклегеннин жолы кесиледи.
Бойдақжигит босағада отырса, өмири тақ өтеди.
Кеседеги шай төгилсе, алыстан мийман келеди.
*
Қәйиненеси жақсы көретуғын адам пискен астьщ үстинен шығады.
*
Аласы қарыз үш мәрте соралады, алган адам бермесе, гүнасы қарыз алыўшыньщ мойнына шөгеди.
*
Қарызды «қарыз» деп бергеннин де, «қарыз» деп алғаннын да гүнасы еселеп көбейип турады.
Әкенин қарызын бала өтесе, саўабы еки есеге артады.
Ф

Жас бала бас усласа, әкесинин өмири қысқа болады.
Түс ер адамга жорытылады, бирақҳәзили бар адамға айтылмайды.
•

Түсти азанда турған бойы жорытады ҳәм жорымшы табылмаса. түс көриўшинин өзи жақсылыққа
жорып қойса, жақсылық келеди. Түс - ериўли қорғасын, қалай жорыса, солай қуйылады. Түс - түлкинин
тезеги, түйенин қумалағы, қалай жорылса, солай жумалайды.
•
Түсти бет-қол жуўып болып жорытса, түс жуўылып кетеди.
Тачнын алдында көрген түс дурыс келеди.
Сүтке суў қосқанлар, о дүньяда кириигинен айырылады.
Сүт-қатықсатқанньщ гүнасы батпан-батпан аўырласады.
Биреўге береси қарыз ўақтында берилмесе, қарыздар адамды о дүньяда ешек етип минип жүреди.
•
Әўлийеге барғанда өлинин басында жақын-жуўығы көп жыласа, көз жаслар думан болып. марҳумньщ
өзине изинен ким келгенин көрсетпей қалады.
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Өли шығарылар ўақытта ҳэмледар ҳаял белин орамал менен буўып турады.
#
Өли шығарылар ўақытта бет жуўылмайды, үйде уйқылаған адам қалдырылмайды.
.Лаэымға барғанда өлиннц үстинен ғыйбат сөз айтылса, гүнасы айтқан адамныц атына жазылады,
Лазымға барып болып. намазы тарқамай турып кетип қалған адам марҳумнық ен аўыр гүнасын
арқалайды.
•
Намаз шықпай турып бас жуўылса, киржуўылса.жуўған адамныц басына қайызғақтүседи, өли кирдиц
суўына батады.
•
Әкетип баратырған табыттыц алдынан кеселей өткен адамга өлиниц шиллеси түседи.
Қазанды кепкир менен қақса, сол үйдиц қазаны орта түседи. ырысы азаяды.
Оразашыларға аўызашар берген үй ораза тутқанлар менен тецдей саўап алады.
•
Тайын асты аўыз тиймей таслап кеткенниц несибеси кемийди.
•
Жаца түскен келиншек үйге ийилип киргенде, босағаға мацлайын тийгизип, ишинен «Ақ босағам!» деп
атлайды.
•
Жаца түскен келин аўқаттыц дузын дәслеп енесине көрсетип алады, соц «Қолым мазалы болсын!» деп
нийетлеп, өзи дәм татады.
•
Жас келиншек анаў-мынаў затларды жасырып жей берсе, баласы суғанақ болады.
Жас келиншек бийкешинен бурын аўқатқа қол созса, баласы кемис болып туўылады.
Неке жүзигин жойтқан адамныц өмири қысқа болады.
•
Наўқастыц кеўилин биймезгил сораған адамныц тәшўиши артады.
Жаца турмыс қурған жас жубайлар бир-бириниц аяғын ким биринши болып басып алса, басып алғаны
үйдиц бийи болады.
•

Биреўдиц үйннде аўқатқа түйилип қалған адам келеси жылы тағы да сол үйден дуз ишеди.
Босағада турған ерси есапланады, себеби, өлини босағада бир қойып болып шығарады.
Бала босағаны баса берсе, үйдиц де, уй ийесиниц де дәўлети қайтады.
Қыдырып барған жеринде қыз бала төрде отырғызылса. сол үйге дәўлет дарыйды.
Бой жеткен қыз өзиниц жақын арада турмысқа шығатуғынын-шықпайтуғынын анықлаў мақсетинде
жазда дәрьяныц бойына барып, бир шәмен гүлди суўға таслайды. Егер шәмен батпай ығып кетсе, қыз сол
жылы турмысқа шығады, ал шәмен жағада ықпай иркилип қалса, сол жылы дузы көтерилмейди.
Аўқатланып отырғанда, қасықтүсип кетсе - ҳаял адам, пышақтүсип кетсе - ер адам келеди.
Бир салым дуз сорағанға «өз дузыцнан ала ғой» деп үш салым дуз бериледи.
Ерли-зайыплылар аўқатты қарацғыда жесе, баласы уры болады.
•
Ата-анасы бар адам олардыц көзинше жилик кемирсе де. майын шағып жемеўи тийис, ата-анаға мийримсиз болады.
•
Мийман келгенде үй сыпырылса, қазан-табақ тақырлысы еситилсе, мийманныц тынышы кетеди,
үйдиц ырысы кетеди.
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Жақсылық хабарды жеткерген айтыўшы қурықол қайтарылса, соқы қайырсыз болады.
Ҳаял адам күйеўинин атын айтыўды әдетке айландырса, үй бийкеси бас аўырыўға шатылады.
Келген адам үйден қурыаўыз шықса, сол күнги несибе де азаяды.
Әкеси бар адам малдас қурынса, әкссинин аяғы қақсайтуғын болады.
•
Бала жиликтин ортасындағы майын жесе, ата-анаға мийримсиз болып шығады.
Жақын адам қарындасына табақ берсе, сүйеги сырқырайды.
•
Усынылған саўғадан бас тартылса, саўға ийесинин қолы аўырады.
Қазанньщ шетине қасық қағылса, қазаннын қуты қашады.
•
Ашшы дәм-дәмеклер (бурыш, пияз, дуз) қолдан-қолға берилсе, алыс-берис қылғанлар бир-бири менен
ашшыласып қалады, үйде урыс-жәнжел шығады.
•
Тыйық буйымлар жерге қойылып берилмесе, оны алыўшы менен бериўши арасында тосаттан аразлық
пайда болады.
•
Намаз оқып отырғанда намазға уйыўшыныц алдынан кесип өткен адам шайтаннын жылаўында кетеди.
Есиктин еки жағында турып сәлемлесилмейди, я иште, яки сыртта турып сәлемлесиледи.
Еки қумған қатарластырылып қойылса, үйге аза шақырады.
Намазға айтыўшыға «нан аўыз тий» деп айтылмайды.
Ер адам алыс сапарға атланғанда қаял адам шығарып салмайды.
Ер адам ҳаялдьщ жаўлығын басына кийсе, қуўаты кемийди, тез қартаяды.
Ҳайўанат, қуслар, ж әнликлер менен байланыслы ырымлар
Үйдин жанына ҳәккелер қонып шықылықлай берсе, мийман келеди. Егер үйде наўқас болса, жазылып
кетеди.
•
Жайдьщ төбесине топ-топ болып ғарға, узақшалар жыйналса, үйде той болады.
Пышықбет-аўзын жуўса, күтилмеген қонақ келеди.
•
Қоразлар биймезгил шақырса, патшанын жача пәрманы шығады.

•

Қораздын басын күн батарға қаратып сойса, басқалары шақырмайды.
Түстен кейин қораз шақыра берсе, кесеклеп қуўылады. Сонда жаманлықтын алды алынады. Онда да
қоймай, үзликсиз шақырса.услап шалып тасланады.

а
Аўқат-шайға шыбын түссе, саўға-сәлем келеди.
•
Әтшөк қанша мәрте шақырса. еситкен адамнын және сонша жыл жасайтуғынынан дәрек береди. Егерде шақырғаны биринши мәрте артыцнан еситилсе, демнин таўсылажақлығын анлатқаны делинеди.
•
Балықшыньщ тор-жылымына, қармағына бириншиден киши балық түссе, «Ананды, әкенди жибер!»
деп суўға тасланады. Сонда аў онынан келеди.
Тасбақа, қурбақа төнкерип қойылса, жаўын жаўады.
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Пышық ыссы жерде жатса, күн суўытады.
Шыбын көп болса, сол жылы молшылық, тоқшылық болады.
Егинге түскен қуртты жоқ етиў ушын балықты унтап, атызға себелесе, қурт кетеди, суў мол болады.
•
Ийтицтилеги жақсы болады: «Усы үйдиқон баласы болғай, қеш болмаса солардагы нанды қағып алып
жесем де күнимди көрер едим>* дейди.
•

Пышықтьщ тилеги жаман болады: «Бул үйде кемпир-ғарры ғана қалғай, биреўиниқ оц көзи,
екиншисиниқ шеп көзи шыққай! Биреўиниц он жағынан, екиншисинин шеп жағынан барып,
алдындағысын тартып жер едим» дейди.
•

Күшиклей асыраган ийттин аўқатына суў қосып бериўге болмайды. Араластырсан. о дүньяда аўқаттан
суўды айырыўға мәжбүрлейди.
•

Базарға мал сатыўдан алдын ҳәрренин уясын түтетсе, қарыйдар ҳәрредей быжынайды.
Сыйырдьщ сүти ирисе, орақ пенен қарыйды.
Қой баққанға питеди, қой бейиштен шыққан жаныўарлар қатарына киреди.
Ғуллығулықтьщ қанын өкшесине жаққан бала жуўырғыш болады.
•
Қапыда турған өрмекшини көргенде:
Қонақ болсач қолға түс,
Жолаўшы болсан жолға түс!, - дейди. Егер қолға түссе, қонақ келеди, жолға, жерге түссе, жолаўшы болады.
•

Қой сақлаған үйге берекет дарыйды.
Шақы жоқсыйыр асыраған үйдин несибеси кемийди.
Ийт аспанға қарап улый берсе жақсылық нышаны саналмайды. Ондайда урып, улығанын қойдыртады.
Кийели қусларға (кептер, қумыры, байыўлы т.б.) зыян тийгизилсе, қарғысы тез өтеди.
•

Байыўлыны «байыўлы» десен. «бай-байлап қалғайсан» деп қарғанады-мыш. Ол ушын оган «мурат
қусы», «мурадалы», «мурадҳасыл» деп айтылады. Сонда муратына жетиўине тилеклес болады.
*
Қарамал егиз туўса, биреўи садақаға айтылады.
Мылтық көшпей қала берсе яки олжасыз болса, ийт атылады.
Қақпанға ац түспесе, ғарға түсириледи. Сол ырымнан сон қақпан олжалы болады.
Ф

Ақды үйге тирилей әкелмейди.
Денеге жарқанаттьщ қаны тамса, жара шығады.
Байыўлы тепкен адам қуныш болады.
ф
Пышық қапыньщ аўзына келип керилсе, үйге мийман келеди.
а
Байыўлылар үйдин тусына келип шақыра берсе, жайсыз хабарды жеткерип турған болып саналады.
Ф

Атлы баратырганда мәмелек айландырғаны сезилсе, аттыц басын өз еркине жибериледи, сонда ат
адас-тырмастан мәнзилге жеткереди.
•
Ийтте өз ырысқысы менеи жасайды.
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Биреўге ийт, пышық берилгенде, «қут кетип қалмасын» деп азғана түк қыйып алып қалынады.
Балықты баўызлап қан шығарылмаса да қадал, себеби оған «дуўа кеткен» деп есапланады.
Үйге кирген жыланды өлтирмейди. «Периштелер жылан келбетине кирип жер бетин шарлар жүреди*
деп басына қатық қуйып шығарып жибериледи.
Ордалы жыланлар орнын өзгертип басқа жаққа көше басласа, жақын арада жер силкинеди.
Қуслар төменлеп уша басласа. жақын мезгилде жаўын жаўады.
Жаўын жаўып турғанда күшли самал ессе, қарлығашлар көрине басласа. тез арада жаўын тынады.
Қыстыц күни ғарғалар ғарқылдасып төменнен ушса қар жаўады.
Турмыстыц ҳәрқыйлы тараўларына байланыслы ырымлар
Қолда бар ўақтында жетим-жесирге, ғәрип-қәсерге қайыр-сақаўат исленип, садақа берилсе, әрўақлар
тилеклес болып турады.
•

Садақаны зәриў емес адамларға берсец, берекетиқ кетеди. Орынсыз садақадан қарыз бергенниқ
алатуғын саўабы көбирек болады. Қарыз алыўшы мүтәжиниц питкенине қуўанып, миннетдар болады ҳэм
шын кеўилинен алғыслайды, ҳақ пәтия береди.
Гүжимди жасы барған адам егеди. Гүжим «Еккен адамныц жасынан шегеремен, еткен жақсылығын изиндегилерге беремен» деп тилек тилеп турады.
Үйге қонақ келмей кетсе, дәстүрханды жайып болып, кейин силкип алып қойсац, көп узамай қонақ
келеди.
Байқаўсызда кийим терис кийилсе, оцсыз ўақыя дус болады.
Абайсызда қолдағы затыцды түсирип алсац, кимдур асығып киятырган болады.
Биреўднц үйинен шығып баратырғанда қапыныц тутқасы. шеге т.б. илмек бир жерицди илип қалса,
тосыннан соқлығысып қалсац, көп узамай сол үйге тағы да жолыц түседи.
Дәстүрханныц үстине келген адам дәмге мирәт етилмесе, үй ийеси болса - ҳаялы. үй бийкесн болса күйеўи сырттан кеўиллес табады.
V*
---- --II
\ \
Дән суўырғанда ысқырса, Айдарға хабар жетип, самал еседи.
11
й
Суйинши сораўшы «Сүйинши!». «Сүйинши!» деп жар салып келсе, жацалық қайырлы болады.
Шебер кийим тиккенде азғана бөлегин алып қалмаса, шеберлиги кетип қалады.
Мал сатқанда ноқтасы менен ямаса бас жиби қосып берилсе, малдыц басы кемип кетеди.
Қосжақпас адам бир ис питирсе, «қырық қырсығым бирден күйрелсин» деген ырым менен шөптин
басын сындырады.
•

Қумырсқа азықлық затларын дөц жерлерге, тереклерге тасып шығарса, сол жерде жақын арада суу
тасқыны болады.
•

СУЎ көтерип келген адам қапыны өзи ашып киреди, соны ислемесе, әкелген суўы «өли жуўғайман» деп
тилеп турады.
•

Етикти шешип болып жатқарып қойсац. мийнетиц азаяды.
Бел тикейтип қойылса, «гөр қазғайман» деп тилек тилеп турады.
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Кендир дақылды ҳәрқыйлы зыянкеслерден аман сақлайды ҳәм ығал шақырып турады.
Ийтсийгек егинге зыянкеслерди жолатпайды ҳәм молшылықтилейди.
Бир, үш, бес. жети, қырық, жүз санлары кийели деп саналады.
•

Ай шалқалап тууылса, күн суўытыўдын нышаны. «Бизге жайлы, өзиқе жайсыз болсын» деп тилесе,
ҳаўа ырайы өзгереди.
•

Күн қызарып батса, «жылыўлығым бойымда» дегени, келеси күни жыллы болады.
Қыраў түссе, күннин қәҳәри пәсейип, оншелли суўық болмайды.
Қаўыннын мурты атанақ етип кесилип, төртке бөлип тасланады.
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ТЫЙЫМЛАҒ
Ас-тагамга байланыслы тыйымлар
Ағарғанды төкпе.

Нанды басып кетпе.

•

•

Ағарғанды айға көрсетпе.

Нанды майдалап туўрама.

Ағарғанньщ бетин ашық қалдырма.

Нанньщ усагын да заялама.

Ағарған әкелген ыдысты бос қайтарма.

Нанды бир қолыц менен сындырма.

Ағарғанды сатпа.

Нанды бармақарасында қысып услама.

•

Ағарғаннан уйытқы берме.

Нанныц шетин аўзыц менен тислеме.

Сутке суў қоспа.

Нанды ойып жеме.

•

Сүт сораўшыға саўын басынан сүт берме.

Нанньщ үстине зат қойма.

Асты назырқанба.

Наннын үстине ашшы қойма.

•

•

Асқа мин тақпа.

Нанды терис аўдарып қойма.

Асқа сын тақпа.

Нанды пышақпенен кеспе.
•

Асты қорлама.

Нансыз жолға шықпа.

Асты аяқасты етпе.

Дизерлемей нан жеме.
•

Ас үстинде сөйлеме.

Есик аўзында нан берме.

Ас үстинде гекирме.
*
Ас үстинде керилме.

Қамыр менен ойнама.
•

Жақын-жуўыққа дуз берме.

Ас үстинде еснеме.
Ас үстинде қасынба.

Дузды патаслама.
•
Дуз бенен ойнама.

Ас үстинде тис шуқылама.

Дузды басқылама.

Ас-суўды шалпылдатып ишпе.

Дузды шашпа.

Азанғы асты таслама.

Суўды сапырма.
•

Аўқатгы шайнамай жеме.

Суўды исирап қылма.

Аўқат жеп отырып, суў ишпе.
Аўыз тиймей турып, пышыққа нан берме.

Суўға түпирме.
•
Суўды заялама.

Өзиқе қуйылған асты қалдырма.

Шелектеги суўға аўзынды батырма.

Пискен асты телмиртпе.

Жуўырып келип суў ишпе.

Пискен асты үплеме.

Кеште суўсаўытты бос қойма.

Пискен асқа кекирейип қарама.

Ыдыс-саўытты теппе.
*

•

Пискен асты таслама.

Аўқаттын жуғынын жалама.
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Аўқатты қазаны менен берме.

Дәстүрханды қағаз бенен сүртпе.

■

Қазанньщ басында қасықлап ас ишпе,

Достүрханды сүйретпе.

Аўқатты жей сала уйқыға жатпа.

Дәстүрханнан атлама.

■

Сол қолықа қасықуслама.

Дәстүрхан басында мурын шуқылама.

Аўқатты шеп қол менен жеме.

Жамбаслап аўқат жеме.

Аўзықдағыны түпирип таслама.

Тикейип турып ас ишпе

Жасүлкеннен бурын дәмге умтылма.

Терис қарап отырып аўқатланба.

Қурбанлықтынустықанын кемирме.

Балық жегеннен сон. қатық ишпе.

•

Дэстүрханды нансыз қойма.

Кеште жуўынды төкпе.

Дәстүрханды ашық қалдырма.
*
Дәстүрханды пышақпенен қырма.

Алдьща ағарған келгенде кери сөз айтпа.
Ағарғанньщ үстин ашық қалдырма.

Тилсим менен байланыслы тыйымлар:
Мазараттьщ ишинде намаз оқыма.
Алладан бурын сөйлеме.
Әўлийе
сөйлеме.

Алланьщбуйрығына қарсы келме.

аралағанда

даўысынды

•

•

Қәбирстанға қарап қольщды шошайтпа.

Әўлийеге барганда күлме.

Қойымшылықтын қасында дәретке шықпа.

Қойымшылықта патас зат қалдырма.

Қойымшылыққа қарап саралама.

Қорымнан зат алма.

Әўлийе басынан қайтқанда изине қарама.

Түнде қорымды аралама.

Әўлийе басында көи жылама.

Әўлийени тиллеме.
•■
Әўлийенин тусынан жууырып өтпе.

Әўлийеге атаған садақанды бермей қалма.

көтерип

Ф

Марқумньщ изинен тез-тез бара берме.

Әўлийеге қарай кесек ылақтырма.

Өлини көп еслеме.

Әўлийе басынан қайтыўда екинши жерде егленбе.

Мәйиттин қасында узақ отырма.
Бейитти жацғыртпа.
Қорымнан топырақалма.

•

Гөне тамда уйқылама.
Қәбирди басқылама.

Молаға гөне-көкси апарма.

Қойымшылыққа келип тәҳәрет алма.
Ж анзатлар ҳәм өсимлик дүньясы м енен байланыслы тыйымлар:
Ф

Жазмышындағы жанзатқа қазар берме.
•
Жөнсиз жан қыйма.
•

Қумырсқаньщ инлеўин бузба.
•
Қумырсқанын жолын баспа.
•

Ж әнликке ж әбир берме.
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Қумырсқаны азаплама.
Тышқанныц инин қазба.
•
Қустъщуясын бузба.
•
Қурқылтайдыц уясын түткилеме.
•
Шымшықтьщ мәйегин услама.
•
Ғуллығулыққа өш болма.
•
Ийтти кесеклеме.
•
Ийтке ийне берме.
•
Ийтке шәмиш пенен ас қуйма.
•

Түйенин майын шашыца жақпа.
•
Қойдын үстине минип ойнама.
*
Түнде мал санама.
•
Көкти жулқылма.
•
Көгеленди басқылама.
•
Тәҳәретсиз әдираспан жулма.
•
Сораўсыз отын қайырма.
•
Шөпти өртеме.
•
Жалғыз ағашты кеспе.

•
Жатқан пышықтын уйқысын бузба.

Мийўе дарағына асылма.
•
Қоянсүйекти шаппа.
•
Қайырыўлы ағашты атлама.
•
Айқас ағашты атлама.

Малды басқа теппе.
•
Туйени сөкпе.
•

Үй иши менен байланыслы тыйымлпр
Үйде ысқырма.
•
Үйдн айланба.
*
Үй айлана жуўырма.
•
Үйден жуўырып шықпа.
•
Үйге жуўырып кнрме.
•
Үйге сьщсып келме.
•
- ______ ________
Үйге жылап келме
ф
Үйге сүйретилнп, салпаўсып келме.
•
Үйге келип, суўықдем алма.
•
Үйде турған бос бссикти шайқама.
Үйге кирген жыланды ақсыз қдйтарма.
•
Үйди сабалама.
•
Үйди екеў болып сыпырма.
•
Үйдеги қумғанды қатарластырып қойма.
•
Шақарақты сөкпе.
•
Үйдин гөне шанарағын таслама.
•

Табалдырықта отырма.
Табалдырықгм басып турма.
Табалдьгрықты теппе.
ф
Босағаны керме.

/
11

.
■

Босағаны қушақлама.
» I
Босагада турып сәлемлеспе.
Н Х
Босағада турып хошласпа.
•
\\
Огтыч үггине суў сеппе.
т
Үшаяқгы теппе.
•
Ошақтын отын аяк пенен ысырма.
Сипсенн босаға сүйеме.
•
Сипсени тикейтип қойма.
•
Сипсени баспа.
•
Түнде үй сыпырма.
•
Киси үйннде тнкейип турма.
•
Босағада турып қалма.
Ф

Ортадагы отты атлама.
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Ер балаға тийисли тыйымлар
Ийегицди таянба.
Тилицди тислеме.

Қудайға тил тийгизбе.

Ф

Әрўақты датлама.
Ата-анаца қарсы келме.

Тилицди шығарма.
*
Тацлайыцды қақпа.

Өтирик жыламсырама.

Мурныцды жалама.

Ф

Биймезгил жылама.

Мурныцды тарта берме.

Уйқышыл болма.

Ерницди шығарма.

Қуяш шыққанша жатпа.

Биреўге қарап еснеме.

Күн менен таласып уйқылама.

Жағыцды таянба.

Басыцды шайқама.

Бармағыцды аўзыца салма.

Басыцды уўыслама.

Тырнағыцды тислеме.

Басыца шалбар-шулығыцды қойып жатпа.

Тырнағыцды қырма.

•

•

Басқаныц баскийимин кийме.
•

Түнде тырнақалма.

Баскийимицди терис кийме.

Тырнақты жасырыўсыз қалдырма.

Баскийимди астыца басып

Қолыцды байлама.

•

Баскийим алмастырма.

Қолыца кисен салып ойнама.

Кийилген баскийимди сатпа.

Қолыцды қаўсырма.

Желкецди уўыслап турма.

Қолыцды тарақлама.

•

•

Мацлайыцды урғылама.

Қолыцды төбеце қойма.

Қасыцды жулма.

Қолыцды геўдецде айқастырып турма.

•

Қалыцды айқастырма.

Қолды жуўып болып, силкиме.
•

Көзицди қысып қарама.

Қылыйланып қарама.

Қолыцды арқаца қайырма.
*
Қол таянып отырма.
*
Шалқалап отырма.

Сынықайнаға қарама.

Керилгиш болма.

Түнде айнаға қарама.

Дизецди қушақлама.

Мойныца арқан-тусаў салма.
»
Мойныца белбеў салма.

Табаныцды тартпа.

•

Көзицди жыпылықлатпа.
Ф

Ф

Табаныца жип салып тартпа.
Ф

Ийнице белбеў салма.

Аяғыцды тусама.
*

Бетицди баспа.
»

Аяқты жоқарыға көтерип жатпа.
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Таяққа сүйенбе.
Дүс төмениннен жатпа.

Өзгенин төсегине отырма.
Жатарда бөлекленип ас ишпе.

*

ф

Кийинип турып, үстинди тикпе.

Көсеўди ойыншық қылма.
•
Күн менен таласып ис ислеме.

Түргелип турып шалбар кийме.

ф

•

Жалғыз шулықты кийме.

Оқып отырған
қалдырма.

ф

Аяқкийимди төрге шығарма.

ф

•

Күлди баспа.

китабьщнын

бетин

Тақаяқкийимди кийме.

ф

•

Өз үйиқнен келген дәмди қызғанба.

ашық

ф

Аяқкийимди терис кийме.

Асықтьщ етин ғайзама.
ф

Аяқкийимди аўдарып таслама.

Т илдин ушын жеме.
ф

Аяқкийимди баўсыз қалдырма.

Киси алдындағы аўқатқа қол созба.
Аяқкийимнин табанына қарама.

ф

Арқанды атлама.

ф

Адамды санама.

ф

Үлкен адамды айланба.

ф

Үлкен адамнын сөзин бөлме.

ф

Айды қол менен нусқама.
Көкке қарап түпирме.
Қуйыға түпирме.
Биреўдин арына тийип сөйлеме.

Отырған адамнын қасында зинирейип турма.
Үлкеннен бурын сөйлеме.

ф

Үлкеннин сөзин тәкирарлама.

ф

Үлкеннин бетинен алма.

ф

Адамға қарап түпиринбе.
Көпке қарсы турма.

Жерди шуқылай бсрме.
Үлкенлер менен жақжарыстырма.

ф

Үлкеннин алдын кесип өтпе.

Жерди сабама.
•
Жерди тепкилеме.
ф

Бөпении бетине үнилме.
•
Бөпе жатқан жерге патас зат киргизбе.

Жулдызды санама.
ф

Көпшикти баспа.
ф

Бөпени шошытпа.

Дининди сатпа.
Бөбекти қорқытпа.
#
Жетимди жылатпа.

■

Ийесиз затқа қол тийгизбе.
ф

Урлық қылма, зорлық қылма.
ф

Биреўдин изин басып жүрме.

Атыспашақ ойнама.
Биреўдин сөзин келекелеп тәкирарлама.

ф

Жинойнақ ойнама.
Қуран оқылып атырғанда турып кетпе.

ф

Жин шақырма.
Қуранды басып кетпе.

ф

Көсеўди атлама.

ф

К өпш икке оты рм а.

ф

Ақ қағазды аяқасты етпе.
Кеште шайтан туўралы айтпа.
Шамалға қарсы түпиринбе.
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Аўқаттан алдын қол жуўғзнда, қолды сыпырма.
Қәрели шанғалағыньщ дәнесин жеме.

Атқа терис отырма.
•

■

Өтирик күлме.
Ишегиади тартпа.

Түйнекти көклей үзбе.

•

Атыздағы қаўын-ғарбызды жарып кетпе.

Аҳылап-үўҳилеме.

Жиликтин майын жалғызжеме.

Пышақтын жүзин жалама.

Шөмиш пенен тамақ ишпе.

Кисиге пышақ гезенбе.

Талақжеме.

Пышақты шалқалатып қойма.

Жулын жеме.

Суўықдемиади алма.

Қаспақжеме.

Аўыр гүрсинбе.

Туяқжеме.

Түнде суўға барма.

•

Пышақ пенен аўқат жеме.

Түнде қуйыға үнилме.

Жуўынды төгилген жердк басып өтпе.
•

Түнги шақырған даўысқа барма.
*

Мал сойылған жерди баспа.

Түнде түс айтпа.

Кесе турған заттық астынан өтпе.
*
Кәлийма қайтармай, уйқыга бас қойма.

Қурбақаны услама.
Желге қарап саралама.

Әкеқнен жол сорама.
Пышықтын маадайын шертпей, тамақ берме.
Таўға қарай тас атпа.

Ойынға ашыўланба.
•
Қолға суў алғанда, сарылдатып қуйма.

Қудыққа тас таслама.
Ерси ҳәрекет ислеме.

Қы з балага тийисли тыйымлар:
Айнаға көп қарама.

Төрге шығып кетпе.

^әрестенин табанын сүйме.

Мүйеште отырма.

Лашыады кеспе.
иашыады жайма.
үскен шашты жерге таслама.

\ ч

Биреўге қолықнан қайшы берме.
Мақтаншақ болма.
Өзиади мақтама.
•

Цалқалалап жатпа.
өзиади бояма.

Мақтаў сүйме.
• \
Тәкаппыр болма.
•

рниади түртийтпе.

Жөнсиз күлме.

олық менен ийне берме.

Қатты күлме.

Күн менен таласып жумыс ислеме.
•
Есиктин аўзында отырма.

Сөз тасыма.
Ер адамнық кийимин кийме.
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Киси минине күлме.

Женге менен ежеспе.
Мийман келгенде үй сыпырма.
•
Пийшемби күни кир жуўма.

Кемтарды кемситпе.

Жума күни кийим пишпе.

Орынсыз жерге барма.

Сынық ыдысқа ас қуйма.

Талтайып отырма.

Кетик қасықгы пайдаланба.

Шайнацлап саққыз шайнама.

Қазанды қыйсайтып аспа.

Қайшыны қайшылама.

Орамалсыз ас писирме.

Бүйириқди таянба.

•

Қайшыны қысыўсыз қалдырма.

Үйге кирген жыланды өлтирме.

Орамалды қыйсайтып тартпа.
Ф
Ер баланы басқа урма.

Орынсыз өреден қурт алып жеме.
•
Қызып келип, қатық ишпе.

Шықылықлап күлме.

Дәстүрханды қағаз бенен сүртпе.

Өзгеге бармағықды гезенбе.

Босағаға, дәстүрханға қарап кернлме.

Қол силтеп турып сөйлеме.

Түнде шашыцды жайып сыртқа шықпа.

Ер адамныц айыбын бетине баспа.
■
Көп ишинде сөйлеме.
*
Арықды сатпа.

Үстице ақжамылып жатпа.
*
Ким көрингенге түс жорытпа.

•

Түсицди тец-тусыца айтпа.
•

Мәзи налына берме.

Кир жуўғанда. суўды артықша исирап етпе.

Руқсатсыз үйге кирме.

Жуўылған кийимди оцгарып жайып қойма.

Ересек адамга тийисли тыйымлар:
Қалыс берилген саўғадан бас тартпа.
Көрингеннен кецес сорама.

Үйге сәлемсиз кирме.

•

Үйдиц ишинде үстицди қақпа.

Кескини келиспегеннеи кецес сорама.

Үйге сүйенип турма.
•
Жаман аўырыўдыц атын айта берме.

.

Наўқас адамға суўық хабар айтып барма.
Кемтар адамныц кемислигин сөз қылма.
•
Киси үйинде шаш алдырма.
Жат жерде тырнақ алма.

•

Есикти керип турма.

Өзгениц арттырған байлыгына қызықпа.
*

Ҳеш ўақытта бириниж тапқан табысыцнан
қарыз берме.
•

Азан менен қарыз берме.
Түнде қарыз берме.
»
Мийман келгенде, төрге өэиц отырма.
Мийманнан бурын асқа қол созба.

•

Үлкеннен алдын аўқатты баслама.
И ш кили кке ҳәўеслен бе.

Той үстинде қос-қослап табақтартпа.
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Жан сойылғанда жасүлкенди
шақырыўсыз қалдырма.

г

Дизкийимди басушыца қойып уйқылама.

ф

Тал түсге қәстениц кеўилнн сорап барма.

Кәллени жалғыз жеме.
Күн батқанда үй шығарма.
Қол менен аяқтыцтырнағын бир ўақытта алма.
Геўгимде кийиз қақпа.
Баярсыз үйгебарма.
Жаман жерге майданға шықпа.
Шақырыўсыз жерге барма.
Түргелип турып сарыма.
Ортанғы бармаққа жүзик салма.
Сүрниккен, жығылған жерге түпирмей кетпе.
Ағайин менен араз болма.
Бүлингеннен бүлдирги алма.
Шығысықды жасырма.
Қәстениц изинен түс аўа барып, кеўил сорама.
Сүйегицди сатпа.
Күйип қалған наўқастыц изинен барма.
Сүйегиқди қорлатпа.
Бийтаптыц соцынан таза гөш апарма.
Ант ишпе.
Досқа тыйық сыйлама.
Тандырды бузба.
Ф

Қыз баланы урма, сөкпе.

Тандырға үқилме.
•

Қызға жилик услатпа.

Көзине «гүлли болған» адамға
«ақтүсти ме?» деп сорама.

•

Қыз баланы еркелетпе.

•

Биреўдиц көзине шилле түссе алма.
Бир айтқаныцды тәкирарлай берме.

Көптиц көзинше балаға кейиме.
•
Жийенди урма.

♦

Достыца жалған сөйлеме.
•

Биреўдиц сырын биреўге айтпа.
Танымасқа сырыцды шашпа.

Қызыл шүберек байланған үйге бас суқпа.
*
Жылан жылы қумға түспе.
*ч
Аманатқа қыянет ислеме.

Бос ерге отырма.
Жалған гүўалық берме.
Бел*кетпенди сүйретип жүрме.
•

Көпирдиц ағашын алма.

Ҳәлсизге күш көрсетпе.
•
Азға иргезорлық қылма.

Жолды беклеме.
Қамшыны босқа ойнатпа.
Оц ийницди услатпа қәм басып турғызба.
Намазды бузба.
Жийдениц астында уйқылама.
Қайықты тербелтпе.
\

Басты батыс пенен арқаға берип уйқылама.

Балықты қуйрығынан тутпа.
Басқаныц тарағы менен шаш тарама.

•

Көпшилик ишинде қулақ-мурныцды шуқыма.
Биреўднц қол орамалын алма.
Бос мылтық болса да гезенбе.
Аттыц аўызлығын атлама.

*

Жаман ырымды қолланба.
Кийимди желбегей жамылма.
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Күлге дәрет сындырма.
Қораға дәретке шықпа.

Дүйшембиде қарыз берме.
Қамысты тикейткен қалда тамға сүйеме.

•

Бийдай атызға саралама.

Мал сатқанда ноқтасы менен басжибин берме.

Жаман жерди баспа.
•

Ийт-пышықтан бир тутам түк алып қалмай,
биреўге берме.
*
Туўымньщ ўақтында мал сойма.
•

Жақын адамнан тыйық сатып алма.
Жас кеўилин қайтарма.
Сыртьщнан сайған адам менен ежеспе.
*
Даў қуўма.
Өлген адамды ғыйбатлама.

Туўымньщ ўақтында басқаға мал берме.
Туўымньщ ўақтында мал саўдаласпа, мал айырбас қылма.
Өзин егисти басламай, дән сеппей турып, өзгеге
туқым берме.
•
Шиллели үйге барма.

Киси өсегине қосылма.
Намазжайда жаман сөз айтпа.

Шиллели үйге ыссы суў алып кирме.

Намаздан қайтыўда басқа үйге қайырылма.

Шиллеханага қанлы гөш берип жиберме.

Намаздан қайтыўда қора аралап
келиўди ядтан шығарма.

Жас босанган ҳаялды жалгыз таслама.

Лазымға баскийимсиз барма.

Шийки гөштин қасында уйқылап қалма.

Намазга келген адамды шығарып салма.
Табыт алып баратырғанда алдынан кесе өтпе.
Сапар айында жолға шықпа.
•
Сапар айында той баслама.

Қазанды твнкерип, үстинде отырма.
Түнде пердени түсирмей, қапыны илдирмей
жатпа.
•
Атар тацга жүрсен де. батар күнге жүрме.

Жолға шыққан адамнык алдын кес-кеслеме.
Дүйшембиде жолға шықпа.
кийиўши болма.

Жолға шыққанда изине ийт ерип шықса, қуўып
жиберме.
•
Өлинин кийимин жуўмай, жулдызға көрсетпей,

\а я л адамга тийисли тыйымлар
Нәрестенин жуўылған кийимин
алыўды қарангыға қалдырма.

Тәҳәретсиз бала емизбе.
Жаўлықсыз бала емизбе.

жыйнап

Туўылмаған балаға тон пишпе.
•

Бесикти аласламай, баланы бөлеме.
Бала уйқылағаннан кейин
бесикти басқа өжиреге көширме.
Бос бесикти жабыўсыз қалдырма.
Тамньщ иргесине бала жатқарма.
Уйқылап атырған бөбекти сүйме.
Бөбекти жукке отырғызба.

Тили шықпаған баланы бос қайтарма.

и

Бойга тикен питсе, рәпийда тикпе.
Тикенегин тысламағанша, ийне-сабақуслама.
Дуўжан ўақта шаш кеспе.
Аяқ аўырласқан сон арқан атлама.
Ҳәмилен билинсе, түйенин гөшин жеме.
Нәрес қыймылдаса, намазжайға барма.
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Бойын толысса, толарсақ жеме.
Айы-күниц жетсе де, қоянньщ қалжасынан
дәметпе.
•
Жерикасынды қызғанба.
*
Толғақ басланса, тыйық услама.
•
Күнин жақынласа да, күн санама.
Тунғыш перзентти биреўдин етегине салма.
•
Жасырынып тамақ ишпе.
Сүтке шомылма.
•
Ағарганнын жуғын да аяқбасар жерге төкпе.
Үйде қорымнын топырағын сақлама.
•
Үйдедуўа сақлама.
Мийман келгенде жатып алма.
•
Күйеў бала тунғыш келгенде, алдына ашшы
қойма.
, ■,
\

Байрам күни киржайма.
Жума күни кир жуўма.
•
Кир жуўыўға қойған суўдан ишпе.
Ф

Жума күни үй сыпырма.
Күн батарда үй алдын сыпырма.
Күйеўин сапарға шыгарда үй сыпырма.
Күйеўич келгенде, қол алысып қойма.
*
Ҳешким жоқта да малдас қурынба.
Өзгенич жубайына көз сүзбе.
Қызды жөнсиз қыдыртпа.
Қыз баланы шолжанлатпа.
•
Қәйинене, қәйинатаньщ алдында сораўсыз
сөйлеме.
•
Қәйинене менен урыспа.
Қәйинатаға сөз қайтарма.
Кишкене бала болса да, ер адамньщ алдын кесип
өтпе.
*
Жол үстинде отырма.

Төсегинди жыйыўсыз қалдырма.
•
Орамалсыз нан ийлеме.
Қазанына қарам салма.
•
Пәтия боларда дәстүрханда тыйық қалдырма.

Үйге қара байлама.
Үйге көк байлама.
Ф

Жалғыз суўға барма.
•
Еркекке тигилип қарама.

Намаз шығарда бет жуўма.
Сүт сораўшыға қорадан сүт берме.
*
Қоқсы-қоба сораса, түнде ағарған берме.

~ТТ

Жигиттин жүрисин сөз етпе.

Шәйдоздын шүмегин ошақтьщ аўзына қаратпа.
Көшеге кир төкпе.
Ф

\

Баланьщ үстине атлама.
*
Бала уйқылаған ўақытта үстине ақтаўар жаппа.

Жуўғы жерге кир төкпе.

Балаға бас услатпа.

Жуўғы жерди баспа.

Балаға төстич сүриншегин жегизбе.

Балтаны атлама.

Балаға талақ берме.
•\ \
Балаға жулын жегизбе.

Ески сипсени отқа жақпа.
Баланы сипсе менен урма.
*
Сипсени қәлеген жерге таслап кетпе.
Байрам күни бас жуўма.

Егиз шыққан дәнекти бир балаға берме.
Қыз балаға устықан берме.
•
Балаға тилдин ушын берме.
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Келиден сөк жеме.
Күйеўинниц. ер адамныц қайда баратырғанын
сорама.
•
Неке жүзигицди жойытып қойма.

ма.
Табыт алып баратырганда баланы жерге
отырғызба.
•
Намазға айтып келген айтыўшыға «нан аўыз»
тийдирме.

Өзгениц неке жүзигин ойнап та тақпа.

ф

Геўгим ўақтында күл төкпе.

Өзиц аспаған астыц дузын көрме.
•
Қазанды кепкир менен урма.

Түнде суўтөкпе.

Қазан қасында сүйек-саяқ қалдырма.

Ымыртта суўға барма.
*
Қаранғыда ыбырсық шығарма.
*
Жума күни үй шығарма.

Тандырда нан қалдырма.
Тандыр басында ийтке нан берме.

Баланыц жолдасын көмиўсиз қалдырма.
*
Баланыц жолдасын ийт-пышыққа жегизбе.
Баланыц киндигин түйип қойыўды умытпа.
Ер баланыц шүметегиниц ушын далаға таслама.

Тандырдан аўысқан суўды үйге әкелме.
•
Тандырдан қайтқанда нантабақты тас төбеге
қойма.
•
Қоцсыдан ун сорап алғанда, ыдысты баста
көтерип келме.
Балац болса да, шашын алма.

Баланыц қарыншашын шашып жиберме.
Баланыц арасына түспе.
Бала пәкленген суўды аяқбасар жерге төкпе.
Баланыц шиллеси шықиай, сыртқа шықпа.
*
Баланыц бетине айдыц нурын түсирме.
Тили шықпаған баланы айнаға қаратпа.
Тили шықпаған нәрестени үйде жалғыз тасла-

Балаға көшеде бақырма.
Ер бала турып, жан қыйыўшы болма.
Ер бала болған жерде аят оқыма.
Ер бала бар жерде пәтия ислеме.
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АЛҒЫСЛАР
ТОЙ Ж Ы ЙЫ НГА ТИЛЕК
Нийетициз ақ болғай,
Басьщызға бақ қонғай,
Тәқири берген несийбец,
Несийе емес, нақ болғай,
Тайларық өсип ат болғай,
Талларьщ өсип бағ болғай.
Пирлерден болып шарапат,
Кеўилиқ мудам шад болғай,
Тапқаньщыз тойға буйырып,
Тойларьщыз тойларға уласқай,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!

Басларьщаман болсын,
Бақ қараған заман болсын,
Әмин. Аллаҳыў әкбар!

Ҳақжарылқағай,
Әўлийе қоллағай,
Журт парахат,
Ел-улыс аман болып.
Тойдан басыцыз шықпағай,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!

** •

• ••

Мийманьщ келсе төрлесин.
Мол дәўлетиц өрлесин,
Қыдыр дарып, бақ қарап.
Ошагьщнық оты гүрлесин,
Той үстине той болсын,
Нур үстине нур болсын,
Үйленбегенлер үйленсин,
Үйленгенлер гүлленсин,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!

Әўелден ақырын берсин,
Узақтык жақынын берсин.
Жастьщ ғайратын берсин,
Жасамыстьщ ақылын берсин,
Журтшыньщ тирлигин берсин,
Журттык бирлигин берсин,
Жегеникиз қой болғай,
Көп тилеги көл болғай,
Бәрқулла алғыс алып,
Несийбелериқ мол болғай,
Балаларьщ күлип-ойнап,
Күнде усындай той болғай,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!

• ••
Үйицде мудам той болсын,
Қорақтолы қой болсын,
Өрисин дүбирли болсын,
Улы-қызыц өнип-өсип,
Үбирли-шүбирли болсын,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!
*••
Есигицник алды ой болсын,
Жайлаўьщтолы қой болсын,
Жыйғанык жақсылыққа буйырып,
Көргеник бәрҳа той болсын,

Әўели қудай окласын,
Ҳеш таўқымет болмасын,
Әўлийелер жебесин,
Ҳәмий пирлер демесин,
Ас бергенге бас берсин,
Алла узақ жас берсин,
Кеқ пейил берсин,
Кетпес дәўлет берсин,
Жан-жақтан қолды берсин,
Жортқанда жолды берсин,
Аллатаала шын жарылқап,
Айтқанымньщ бәри келсин.
Әмин, Аллаҳыў әкбар!

• ••
Әўелги сөз Ҳақтан болсын,
Ҳақтилеги нақтан болсын.
Тилегиқизди Алла окласын,
Қолыкыз жан-жақтан болсын.
Ишкениниз шубат болсын,
Жегениниз набат болсын,
Қос тойьщыз қабат болсын,
Еки дүньяныз абат болсын,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!

КӨП Ш И Л И К К Е ТИЛЕК

Ортақыз толсын,
Ордакыз толсын,
Жольщыз өшпесин,
Журтьщыз көшпесин,
Орныкыз жоғалмасын,
Алла бериўин жазбасын,
Абырай берип, аман сақлап,
Ел-халық өссин, өнсин.
Илайым, төрт көз түўел болсын,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!
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Көтер, халқым, билекти,
Алла бергей тилекти,
Бирлик бергей басьща,
Берекет бергей асьща,
Еренлер нәпеси тийгей,
Үлкениц менен жасьща,
Қыдыр ата жаньща келгей,
Келмегей душпан қасьща,
Исиц Аллаға жақсын,
Есигиқ қублаға бақсын,

Дининнен өсип-өнип,
Дәўлетин суўдай тассын,
Мәдийнеде Муҳаммед,
Түркистанда Хожахмет,
Қараньщтуўын көтерген,
Қарлығапыл ҳәзирет,
Тилегимизди кәмил ет,
Нийетимизди қабыл ет,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!

Ж О Л ТИЛЕГИ
Ай барғайсыз,
Аман жүргейсиз,
Сапарьщыз сәтли болып,
Сапа келгейсиз,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!
•**
Жолларьщ ақ болсын,
Қоллаўшық Ҳақ болсын.
Әндемли болсын жолдасыц,
Әўлийе-пирлер қорғасын,
Айланыўын тез болсын,
Аты Қыдыр бабамыз,
Алдьщнан өзи гез болсын,
Қолынан услап қалғайсан,
Ақ пәтиясын алғайсан,
Ай барып, аман қайтып,
Онлы болып сапарын.
Ордана оралғайсан.
Әмин, Аллақь|ў әкбар!
»* *
Жортқанда жолын болсын,
Қыдыр ата жолдасьщ болсын,
Гайып ерен, шилтенлер қоллап,
Әўлийелер қолдасьщ болсын,
Билмеген жерди билип қайт,
Көрмеген елди көрип қайт,
Жақсыларға жантасып,
Ҳақ сәлемин берип қайт,
Сыртта да болса несийбен,
Оны да тегис терип қайт,
Бәрин айт та, бирин айт,
Бәрше пирлер желеп-жебеп,
Желип бар да, желип қайт,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!
***
Сапарынньщ онын бергей,
Сапарлыньщ жолын бергей,
Жүрисинжайлы болсын,
Түнин айлы болсын,
Ай бар да аман қайт,
Сорағанға сәлем айт,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!

* **
Жолға шықсанжорғала,
Жорғала да шаўып шық,
Жалғыз өзин болмасан,
Жолдасынды таўып шық,
Жән-жағьща қарама,
Жабығынды жаўып шық,
Жаратқан ийем қолласын,
Жолынды пирлер онласын,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!
*•*
Жолға шықсан жол болғай,
Дуз-несибен мол болғай,
Сапарьщ сәтли келип,
Ҳәрне исин он болғай,
Бәледен сақласын,
Бәтерден сақпасын,
Қәўиптен сақласын.
Қәтерден сақласын,
Ай барып, аман кел,
Абырайыц зор болғай,
Аллаҳыў әкбар!
•••
Дәўлет берсин басьща,
Зийнет берсин басьща,
Бәле-бәтер, жин-шайтан,
Жоламасын қасьща,
Жолан баба қолласын,
Жоллы мама қолласын,
Қуртлы ата қолласын,
Қыдыр ата қолласын,
Ғайып ерен, қырық шилтен,
Ғайбана болсын жолдасын.
Аллатаала жолынды оцлап,
Барлық пирлер қорғасын,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!
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К Ө Ш -Қ О Н Ы М ТИЛЕГИ
Көш көликли болсын,
Көлигиц мүликли болсын,
Барған жериц жайлы болып,
Балаларьщтүликли болсын,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!

Көш-көлигин сай болсын,
Көшкен журтьщ бай болсын,
Қоналқанды бергендей,
Қонғаньщ қонақжай болсын,
Қонысьщжайлы болсын,
Қонсьщ жайдары болсын,
Қольщ узарып, жаньщ жайланып,
Қора-қопсьщ сайлы болсын,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!
•• *
Көш көликли болсын,
Көлик мүликли болсын,
Аллатаала қолласын,
Ата-баба қолласын,
Қуртлы ата қолласын,
Журтлы ата қолласын,
Суў ийеси Сулайман,
Таў ийеси Талайман,
Жол ийеси Жолайман,
Жән-жағьщнан қорғасын,
Тәнирим өзи бас болсын,
Еренлер жолдас болсын,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!

•• •
Көш көликли болсын,
Көшебец мүликли болсын,
Жортқанда жольщ болсын,
Қыдыр ата жолдасьщ болсын,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!
•
Жарылқа, қудай, қабыл ет,
Жарылқаўдьщ ғамын ет,
Қыдыр дарып, бақ қонып,
Не тилесе бәндеси,
Соньщ бәрин тайын ет,
Тап өзине қайым ет,
Көшкен жери от болсын,
Бәле-қаза жоқ болсын,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!

ШАҚАРАҚ ИЙЕЛЕРИНЕ ТИЛЕК
Дәўреннин басы мерекели болсын,
Дәўлетиннин басы берекели болсын,
Душпанға бәнде қылмасын,
Дэстүрханға кәнде қылмасын,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!

Жоқары болсын жулдызьщ,
Жайдары болсын ул-қызьщ,
Дүбирли болсын шабысын,
Түбирли болсын табысьщ.

Таса берсин дәўлетин
Келе берсин әўметин.
Әўели қудай онласын,
Әўлийелер қорғасын,
Түркистанда түмен бап,
Самарқанда сансыз бап,
Түп бабамыз Арыслан бап,
Арыстьщ пири Қорасан,
Бәри бирдей қолласын,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!

ЖАСЖУБАЙЛАРҒА ТИЛЕК
Жубыныз жарассын,
Жулдызыныз жарассын,
Әўели қудай яр болып,
Пирлер өзи қарассын,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!
• ••

Пирлер қолласын илайым,
Бирге жүрин ҳәрдайым,
Бахтынызды Алла берип,
Тен жүрип, теннен қартайық.
Әмин, Аллаҳыў әкбар!
• •*

Үлкеннин алғысын ал,
Кишинин ықласын ал,
Жақсы-жаманды көрип өс,
Өз-өзиннен өнип-өс,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!

«Әмин!» десеч қолынды жай,
Жарылқасын бир қудай,
Алла нийетине жеткизип,
Алғанын болсын сайма-сай,
Жаз кийгенин қулпы болсын,
Қыс кийгенин түлки болсын,
Қосылғаньщ менен қоса қуўанып,
Үйинде күнде күлки болсын,
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Қудайым ағынан дууа берсин,
Жаманньщ жағын буўа берсин,
Келиннин балағынан бала саўлап,
Жылма-жыл көзи жарып, туўа берсин,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!
**•
«Әмин!» десен, қолынды жай,
Жарылқағай бир қудай,
Жасаған ийем яр болып,
Жаратқан өзи қоллағай,
Жан-жағьщыз сайлы болсын,
Жаслар абырайлы болсын,
Жаскишиге қайырқом болсын,
Жақсыға жақын болсын,
Жаманнан сақын болсын,
Жубы жазылмасын,

Жулдызы жарқырасын,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!
* •*
Әўели қудай онласын,
Ҳеш жаманлық болмасын,
Әрўақлар желеп-жебеп,
Әўлийелер қолласын,
Он жағьща қарасан.
Алтыннан терек орнасын,
Сол жағьща қарасан.
Гүмистен терек орнасын,
Ким жаманшылық қылса,
Еки дүньяда да сщбасын,
Алла жольщызды ашып,
Периштелер қорғасын,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!

АТА-АНАГА А РН АЛ ГАН ТИЛЕК
Ай, ай болсын, ай болсын,
Тум-тусьщ сайма-сай болсын,
Дәўлетинартып күн сайын,
Шайнағаньщ май болсын,
Алла тилегинизди берип,
Балаларьщ бай болсын,
Ҳақжарылқасын, пирлер қолласын,
Ҳешўақ отырған орньщыз жоғалмасын,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!
• **
Бизден емес, ерден болсын,
Ер Қорасан пирден болсын,
Арыслан баба сорасын.
Еренлер жәмий қолласын.
Жолға шықсақжол берип,
Қыдыр болсын жолдасьщ,
Пейиллерин бай болсын,
Кеўиллеринжай болсын.
Жаратқанньщ бергени,
Тилегине сай болсын,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!

Усы үйдин дуз-дәмине,
Бизден болсын рахмет,
Уллары өсип ер болсын,
Уллыларга тен болсын,
Жақсылардьщ жолын берсин,
Жети пир келип қолын берсин,
Ҳәрбир истин онын берсин,
Не ойлаған тилеги болса,
Соньщ бәрин ийсм қоллап,
Неки сорағанын берсин,
Әмин. Аллаҳыў әкбар!
***
Басына бергей берекет,
Асына бергей берекет,
Улы-қызьщ өсип-өнгей,
Жасьща бергей берекет,
Алла жольщды тарылтпасын,
Жақсылықтан арылтпасын,
Бас-басьща бергей берекет,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!
* *•

* **
Орньщыз төр болсын,
Дәўлетиниз зор болсын,
Ортаныз толы болсын,
Дәстүрханьщыз мол болсын,
Орынлы жерден келин түсиргейсиз,
Орнықлы жерге қыз бергейсиз,
Баўырларын аман болып,
Балаларьщ мийирбан болып,
Бәриниц жақсылығын көргейсиз,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!
* **
Я, қудайым қабыл ет,
Нийетимизди кәмил ет,

Алла берсин, бергизсин,
Ырысқынды молдан тергизсин,
Жән-жақлардан қольщ келип,
Ығбалынды өрге өргизсин,
Жаманньщ басында жүргизсин,
Жақсыньщ қасында жүргизсин.
Еситкенин жақсы хабар болып,
Тек ғана жақсылық көргизсин,
Ақлық-шаўлықларьщ өсип-өнип,
Қуўлық-туўлықлар суйгизсин,
Баўлық, жаўлықлар сүйгизсин,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!
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Ж А С К Е Л И Н ГЕ А РН АЛ ГАН ТИЛЕК
Аяқ изиқ жарассын!
Қәдемиқе нур жаўсын!
Орамальщ қутлы болсын!
*
Үбирли бол, шүбирли бол,
Жантақтай түбирли бол!
•
Кен қушақлы бол,
Боқлы ошақлы бол!
•
Ошағық қоқға толсын,
Қушағьщ улға толсын!
*
Үмитин қоша-қоша болғай,
Үйинде той-тамаша болғай!
•
Хүрли, ҳүрли, ҳүрли бол,
Ҳүр қызындай нурлы бол,
Жынғылдай гүлли бол,
Торанғылдай бүрли бол,
Ҳақжарылқап, пир қоллап,
Алтын шашлы қызлы бол,
Ай мақлайлы уллы бол,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!
*
Бахтьщ ашылып, жулдызьщ жанған болсын,
Дуз-несибеқди жақсы жерден салған болсын,
Ҳақжарылқаи, әўлийелер қоллап,
Енен менен екеўиннин торпағынды,
Илайым бир жерден алған болсын,
Әмин. Аллаҳыў әкбар!
*
Өмнринузын болсын,
Услағаньщ қызыл болсын,
Саўғаньщ түйе болсын,
Мингенин бийе болсын,
Жаратқан жаббар жарылқап,
Ишкен-жегенимиздин саўабы,

Жети атаннын әрўагына тийе берсин,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!
•
Жарылқап берсин, көп берсин,
Жасаған ийем сеп болсын,
Қозыларын қой болсын.

Үйлеринде той болсын,
Қозышағын бай болсын.
Үлеўлери сай болсын,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!
*
Асқа толсын табағын.
Ашықболсын қабағын,
Анықболсын нийетин.
Алға өрлесин талабын,
Жақын болсын алысьщ.
Тасый берсин табысын.
Атақ-данқын жайылып.
Атын көпке танылсын.
Әмин, Аллаҳыў әкбар!
ф

Бизге берген асьщыз,
Сыйлы болсын басыцыз,
Үйинизге Қыдыр түнеп.
Бақ қарап, Ҳақжарылқап.
Жүзге жеткей жасьщыз.
Алла бериўин жазбасын,
Аталы туқым азбасын,
Ҳадалынан, ҳақтан берсин,
Жаманатын жатқа берсин,
Жақсылығын түўел етип,
Түбирли шанараққа берсин,
Тилегинизди қабыл етсин,
Нийетинизди кәмил етсин,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!
•
Алла алқасын, онласын.
Әўлийелер қолласын,
Қосағьщ менен қоса қары,
Ҳадал болсын жолдасьщ,
Ашық болсын аспаньщ,
Узақ болсын жасларьщ
Саналы болсын ул-қызьщ
Сыйлы болсын дәм-дузьщ
Дәм татқаннан сәлем көп,
Жарқырай берсин жулдызьщ,
Келген дәўлет кетпесин,
Жаманлық келип жетпесин,
Кеткенин келе берсин,
Кемтигин тола берсин.
Әмин, Аллаҳыў әкбар!

Ҳ Ә М И Л Е Д А Р КЕЛИН Ш ЕККЕ ТИЛЕК
Алла жарылқасын,
Әрўақлар қолласын,
Тикениц сыртқа шығып,
Еки жаныц бир қалсын,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!

Аллатаала қолласын,
Ата-баба қолласын,
Қуртлыата қолласын,
Қырық қуртқа қолласын,
Бәрше тилегицде болсын,
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Толғағыцжецил келсин,
Әмин. Аллаҳыў әкбар!

Еки жанық бир қалғай.
Әмин. Аллаҳыў әкбар!

Аллатаала қоллағай,
Ҳаўа ене қоллағай,
Умай ана қоллағай,
Тумар ана қоллағай,
Улпан ана қоллағай,
Жупар ана қоллағай,
Қырық қуртқа қоллағай,
Барлық мама қоллағай,
Аман-есен көзицжарып.

Алла өзи алқасын.
Алдьщнан жарылқасын,
Ата-баба яр болып,
Жети ғайып қолласын,
Бийпатпа, Әнбар ана,
Бийбиш ая, Зуўра мама,
Бәрше пирлер қорғасын,
Тилегимиз кәмил болсын,
Толғағыц жецил болсын,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!

НӘРЕСТЕГЕ АРНАЛГАН САЛТ ТИЛЕКЛЕРИ
Бөбекти қолға алғанда:

Бөбектиц аяқ-қолын созгылаганда:

Минши-сыншьщ пүткил аўыл болсын,
Минезиқ қара жердей аўыр болсын!

Қайындай бийикбол,
Қандымдай ийикбол!

*

Арлы бол, зилсиз бол,
Ацлы бол, муқсыз бол!

Керилгенде кендир бойы,
Созылғанда сенгир бойы,
Бүгин-ертен бесик тойы,
Өс, бөкетай, өс, өс!

Бөбекти шомылдырганда:
Ҳәп. ҳәп, ҳәпле,
Пәкле, суўым, пәкле,
Бөкелегим пәкленсин,
Бөпелегим пәкленсин,
Пықайы кетсин, шықайы кетсин!
Бәнди, бәнди, бәнди суў,
Бәлекейдиқ тәнин жуў,
Бәденин пәк қыл,
Бәлени жоқ қыл!

•

Бала, бала, балқысын,
Балық болып қалқысын,
Бәденлери тазарып,
Бық суўлары сарқылсын,
Буйығып ғана уйқыласын.
Уйқылары шын қансын,
Ояна сала ойнасын,
Ойнасын да қуўнасын!
Сүттен ақ болсын.
Суўдан пәк болсын,
Жолы ашықболсын,
Жоллығы тақ болсын.
Журтқа садық болсын,
Жаўдан сақ болсын!

*

Өс. күним, өс, өс,
Өс, өскиним, өс, өс,
Аяқ-қольщ созайық,
Қанатынды жазайық,
Қабырғач қабыспасын,
Жаўырыньщ жабыспасын,
Епкинин пәтли болсын,
Тепкич қатты болсын,
Өс, қарағым, өс, өс!
•

Азаў-азаў, азайьщ,
Аяқ-қолыч созайын,
Арқа-басьщ уўқалап,
Қанатынды жазайын,
Қабыртқан қабыспасын,
Жаўырыньщ жабыспасын.
Жаўдыр көзим, өс, өс,
Жаным қозым, өс, өс!

*

Өс, шүкирим, өс,
Ҳәр күни бир өс,
Екшембиде еки өс,
Жумада жети өс.
Жети кешеч өтти,
Еселеп өс, еле өс!
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Бесикке салғанда:
Үкили бол, үкили бол,
Үй күшиктей уйқылы бол,
Түлендей сүйкимли бол,
Түлкишиктей күлкили бол!

Бөбек ж ам бас басқанда:
Отырсын, бөке, отырсын,
Ортамызды толтырсын,
Ордалы төре болсын,
Орны төрде болсын,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!

Бөбекке биринши көйлек кийгизгенде:
Көйлегиц зер болсын,
Несибец көп болсын,
Кийимиц тоза берсин,
Өмирицоза берсин,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!
*
Көйлеги зер болсын,
Минези кец болсын,
Таўдай бойы болсын,
Тециздей ойы болсын,
Кийими көп болсын,
Кесири жоқ болсын,
Әмин, Аллақыў әкбар!

Көрмене салтын өткергенде:
Көрдик, баланы, көрдик,
Көримлигин бердик,
Көримли болсын,
Көргенли болсын,
Көптиндегени болсын,
Йүсиптин дийдарын берсин.
Муҳаммедтин ийманын берсин,
Аўыл-елге қуўаныш болсын,
Ата-анаға жубаныш болсын,
Айдағысыз маллы болсын,
Алты арыстьщ алды болсын,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!
•
Көрген, көрген, көрген күн,
Көрмене салтын берген күн,
Мамасы келип бул күни,
Сақлағанын берген күн,
Атасы келип бул күни,
Атағанын берген күн,
Дайысы келип бул күни,
Айтқан тайын берген күн,
Ата-анасы қуўанып,

.* > -

Көпке пайын берген күн,
Көп жыйылып бул күни.
Көримлигин берген күн,
Түмен әрўақ булт болып,
Төбемизден дөнген күн,
Жақсы хабар еситип,
Жақсылықты көрген күн,
Көрмене жолы оц болсын,
Көримлиги мол болсын,
Көк ийеси жарылқап,
Көзден сақлап, тилден сақлап,
Көримли бир ер болсын,
Келешеги зор болсын,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!
*
Түпәлем,балам,түпәлем,
Әўели Тәцирден сәлем,
Пирден сәлем. ерден сәлем,
Аўыл-аймақ, елден сәлем,
Берсин, Алла, берсин,
Бергенин балам терсин,
Алла алқасын, жақласын,
Ала көзлерден сақласын,
Алажағы мол болсын,
Аламаннан қол болсын,
Алты арысқа ас берсин,
Ақылы асқан бай болғай,
Аллатаала өзи қоллап,
Уллылардай бас берсин,
Улықмандай жас берсин,
Толы журтқа аға болсын,
Толайым журт изине ерсин,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!

Бөбект иқ тусаўын кескенде:
Таўдай бийик бол,
Таўшандай жүйрикбол,
Әмин. Аллаҳыў әкбар!
Алла алқасын, алқасын,
Алғы қәдемин алқасын,
Ала жиби кесилсин,
Аяқбаўы шешилсин,
Аяғыдыйнақ болсын,
Адымы шыйрақ болсын,
Қәдемлери оқ болсын,
Қайда жүрсе жол болсын,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!
•
Алла алқасын, алқасын,
Алғы қәдемин алқасын,
Адақ-адақжүре берсин,
Аяғы шабыслы болсын,
Адақ арбалар айдасын,
Арбасы табыслы болсын,
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Атасы азанлы болсын,
Анасы қазанлы болсын,
Алла тилегимизди берип,
Айланасы базарлы болсын,
Аллақыў әкбар!
•

Алтыннан болсын жарағьщ,
Едигедей султан бол,
Айдынлы болсын садағьщ.
Қубылыдай мерген бол,
Қырымға жетсин атағьщ,
Алла узақ жас берсин,
Ер болып өссин қатарық,
Алғысларын ала бер,
Ата менен ананьщ,
Аллаҳыў әкбар!

Алла алқасын, алқасын,
Алғы қәдемин алқасын,
Аймақжурты қуўансын,
Алдынан жарылқасын,
Адақ-адақ жүре бергей,
Ата-анасы күле бергей,
Аяқлары тец болсын,
Адымлары кец болсын,
Алтын шашлы болсын,
Айдай қаслы болсын,
Аллатаала қолласын,
Ата-бабалар қорғасын,
Аллаҳыў әкбар!

Б ал ага қ а л п а қ к и й ги зге н д е:

Балага «Т и л а ш а р » са л т ы н өт кер ген д е:
(т а ц л а й ы н а т үп и р т и ў д эст үр и )
Мацлайьща да берсин,
Тацлайьща да берсин,
Әмин. Аллаҳыў әкбар!
•
Аман болсын, есен болсын,
Журт баслаған көсем болсын,
Алты ордаға дацқы кеткен,
Жийреншешедей шешен болсын,
Алла «ал қулым» десин,
Муҳаммед «үмметим» десин,
Сейитлер «достым» десин,
Сейдинлер «қосшым» десин,
Шайқылар жолын ашсын,
Шайтанлар жолдан қашсын,
Жақсылар жолы азбасын,
Жаратқан бериўин жазбасын,
Жацылмас жақ берсин.
Жақсылығын нақберсин,
Таўдай тақ бермесе де,
Бармақтай бақберсин,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!
Б а л а ж а с қ а т ол ган да :
Жасына жас қосылсын,
Асына ас қосылсын,
Арыстай жигит болып,
Басына бас қосылсын,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!
Айнанайын қарағым,
Таўдай болсын талабық,
Алпамыстай батыр бол.

Қалпағьщ жасыл болсын,
Мурадьщ ҳасыл болсын,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!
Қалпағьщ көримли болсын,
Айдарьщөримли болсын,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!
Қалпағьщ мол болсын,
Қажарыц зор болсын,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!
Бала т уц гы ш ж о л г а ш ы ққан да :
Жортқанда жольщ болсын,
Қыдыр ата жолдасьщ болсын,
Қубырылар қолдасьщ болсын,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!
*
Жолдьщ пири Жолайман,
Суўдыц пири Сулайман,
Таўдьщ пири Талайман,
Нураныц пири Нурайман,
Тәқирим өзиц бас болғай,
Жайыл улы жолға шықты,
Бәриқнен мәдет сорайман,
Қәдир ийем жол берсин,
Қыдыр ата қол берсин,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!
А н а сы ҳ ә м и л е д а р ў а қ ы т т а :
Бақан-шоқан бақалақ,
Аяшы туўсын шақалақ,
Шақалағы ул болсын,
Шашыўлары мол болсын!
•
Бала, бала, балпақ,
Баланьщ путы салпақ,
Анац сенин ул туўғай,
Изине үкенергей,
Илесип қалмай жүргей!
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О й ы н ба л а сы н а т и л е к

Б а л а га с а з үйрет кенде:

Ақ шашлы, сары тисли болғайсац!
Қатарьщньщ алды болғайсац!
•

Ҳәр исиц сәтли болсын,
Ҳәўижиц пәтли болсын,
Әмин, Аллақыў әкбар!

Ишкениц қатық болсын,
Минезиц жатық болсын,
Несибец артық болсын!
Ғ.Р АЗАМ АТЛАРГА ТИЛЕК
Я қудайым оцласын,
Әўлийе-пирлер қолласын,
Кеўилиц тоқ болсын,
Уўайымьщ жоқ болсын,

Тапқаньщ берекетли болып,
Ырысқы-несийбец көп болсын,
Әмин, Аллақыў әкбар!

А С Қ А Й Ы Р Ы Ў ТИЛЕГИ
Ә, иззети абырай,
Абырайдан айырмағай,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!
•

Өткенлерге тийе берсин,
Кейингиге жүрим берсин,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!
*

Көп берсин, берекет берсин,
Есесин Алла жеткерсин,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!
•

Алты арыстьщ асын берсин,
Адам атаньщ жасын берсин,
Абы-әўладьщ өсип-өнсин,
Алла тилегицди берсин,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!
*
А. қудайым оцласын,
Басқа қайғы салмасын,
Әўелдицақырын берсин,
Бақ-дәўлет берсин,
Мийримли перзент берсин,
Илайым, айтқанымыз келсин,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!
•

Оразғарьщ берекели болсын,
Отьщньщ басы мерекели болсын,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!
•
Бастьщ байлығын берсин,
Денниқ саўлығын берсин,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!
•
Берсин, ийем, берсин,
Әўелден әўмет берсин,
Молдан дәўлет берсин,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!
*
Көп берсин, берекет берсин,
Есесин Алла жеткерсин,

Әмин десеқ, қольщды жай,
Жарылқағай бир қудай,
Маллы қыл, жанлы қыл,
Алты арыстьщ алды қыл,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!
М Ү Ш Е Т А РТ Ы Ў ТИЛЕГИ

Алдымызға қойдьщ бас,
Алла берсин узақ жас,
Және усындыц жамбас,
Жақсыларға жан бас,
Қосып бердинжаўырын,
Қолқанат болғай аўыльщ,
Бизге қойдьщтөс,
Бируядан өнип-өс,

Тарттьщ тағы омыртқа,
Талайьщнан қорықпа,
Ҳәм де бердин қабыртқа,
Ҳәрне истен қамықпа,
Лман болып, саў жүргил,
Алла қолласын ҳәр ўақта,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!

Қ О Н А Қ А С Ы ТИЛЕГИ
Асын, асьщ, асьща,
Берекет бергей басьща,

Қырғаўылдай қорғалап,
Бөденедей жорғалап,
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Қыдыр атлы атамыз,
Өзи келгей қасьща,
Берген асы« оц болсын,
Бул дәўлетиц мол болсын,

Балаларьщ мырза болсын,
Бабалар руўхы қоллап,
Әрўақлар ырза болсын,
Әмин, Аллақыў әкбар!
У ЗА Т Ы Л ГА Н Қ Ы ЗҒА ТИЛЕК

Барған жерицде бахтьщ болсын,
Бақ дарыған тахтьщ болсын,
Алдыцнан ай туўсын,
Арқақнан күн туўсын,
Жаманға қатыў бол,
Жақсы менен татыў бол,
Қольщ ашық болсын,
Душпанын қашық болсын,
Жүзиқжарқын болсын,
Тутқаньщ алтын болсын,
Алтын басьщ саў болсын,
Алла тилегицди берсин,
Ал тилекшиқ халқьщ болсын,
Аллаҳыў әкбар!
•
Басьщ аман болсын,
Бақ қараған заман болсын,
Әўлийелер қорғасын,
Әрўақлар қолласын,
Елине елеўли бол,
Халқьща қәлеўли бол,
Жақсыны жақлағайсан.
Сырласты сақлағайсан,
Барған жерине сый болып,
Тастай батып, суўдай синип,
Атаннын ақ пәтиясын,
Ананныц ақ сүтин ақлағайсац,
Аллаҳыў әкбар!
*
Жыллы жүзли бол,
Жумсақ сөзли бол,
Ериқе жайлы бол,
Ел-журтқа сыйлы бол,
Қазанын оттан түспесин,

Үйицнен дәўлет кетпесин,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!
•
Кен пейил берсин,
Кетпес дәўлет берсин,
Узақөмир берсин,
Үзилмес әўмет берсин,
Елиқе мунлас бол,
Ерице сырлас бол,
Үбирли-шүбирли бол,
Жуўсандай түбирли бол,
Босаған мықлы болсын,
Аяғыц қутлы болсын,
Аллаҳыў әкбар!
•
Ер адамныц алдынан кесе өтпе,
Өз билгениц менен кетпе,
Ата-енецди сый бил,
Күйеўицди пир бил,
Көншиликке кец бол,
Еки жаққа тец бол,
Баба салтьщды умытпа,
Туўған халқыцды умытпа,
Ағайинге қайырымлы бол,
Аға-иниге мийримли бол,
Сырласқа қуўаныш бол,
Муцласқа жубаныш бол,
Үлкенге ҳүрметте бол,
Кишиге иззетте бол,
Ата атандырма,
Сүйек сындырма,
Алла жолынды оцласын,
Бийби Патпа қолласын,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!

Х О Ж А Л Ы Қ ТУРМ Ы СЫ НА
БА Й Л А Н Ы СЛ Ы ПӘТИ Я-ТИ ЛЕКЛ ЕР
Ж ы л басы т и л егч
Наўрыз тойы оц болсын,
Несийбемиз мол болсын,
Ел-елаттыц бирлигин берип,
Аўызбиршилик зор болсын,
Ерлердиц дәўлети жүрип,
Аллатаала жол берсин,
Еренлер қол берсин,
Ҳарымасталап берсин,
Талмас қанат берсин.

Ийман байлығын берсин,
Денниц саўлығын берсин,
Нийетимиз қабыл болып,
Илая, айтқанымыз келсин,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!
*
Улыс күни оц болсын,
Ырысқымыз мол болсын,
Жылдан жылға жете берейик,
Жылысып өте берейик,
Берекетимиз жоғалмасын,
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Бирлигимиз бузылмасын,
Ел-халқымыз тоқ болсын,
Бәле-жәле жоқ болсын,
Ер-азаматымыз изезли болсын,
Жасы кишимиз иззетли болсын,
Жасы жеткенге күтим болсын,
Журт тыныш, бас аман,
Баўырымыз пүтин болсын,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!
*
Алла берсин, берсин,
Айтқанымыз келсин,
Жылымыз қутлы болып,
Бәле-мәтер жерге енсин,
Тәқир бериўин жазбасын,
Бәнде азбасын, тозбасын,
Патшаньщ қәҳәринен сақласын,
Шайтанньщ зәҳәринен сақласын,
Асып-тасқаннан сақласын,
Албырап-сасқаннан сақласын,
Буйрықсыз қазадан сақласын,
Бийорын жазадан сақласын,
Отлағымыз жасыл болсын,
Мурадымыз ҳасыл болсын,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!
*
Жана жыл он болсын,
Жақсылық мол болсын,
Байлығымыз көп болсын,
Бәле-мәтер жоқ болсын,
Арыслан бап апаттан сақласын,
Шайқы Ахмет шатақтан сақласын,
Шыбылый ата шығыннан сақласын,
Гайып ата ғыйбаттан сақласын,
Ҳәким ата ҳәкистен сақласын,
Ҳәмий ата ҳәр истен сақласын,
Қошқар ата қырсықтан сақласын,
Тоқпақ ата тил-суқтан сақласын,
Бәўетдин ата бәледен сақласын,
Жәлил ата жаладан сақласын,
Нарынжан баба насақтан сақласын,
Жантемир ата жапсақтан сақласын,
Маштақата мәдеткер болсын,
Сейтек ата себелкер болсын,
Жаратқан ийем тилегимизди берип,
Жылымыз илая оцынан келсин,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!
•
Алла алқасын, сақласын,
Аты жоқжаласынан сақласын,
Атаньщ назасынан сақласын,
Ананьщ наласынан сақласын,
Ағайиннин аласынан сақласын,
Аламанньщталасынан сақласын,
Қасарысқан даўдан сақласын,
Қасымкер жаўдан сақласын.

Қанлы аўыз бөриден сақласын,
Қанлы қол урыдан сақласын,
Қарабас даўылдан сақласын,
Қар аралас жаўыннан сақласын,
Қатымсыз дуздан сақпасын,
Қайтып келген қыздан сақласын,
Қарымсыз телимнен сақласын,
Қайырымсыз келиннен сақласын,
Қайғысыз улдан сақласын,
Қаранийет қулдан сақласын,
Қарашыл күцнен сақласын,
Қаралы күннен сақласын,
Әмин, Аллаҳь1ў әкбар!
•
Алла алқасын, сақласын,
Алағат булттан сақласын,
Алаўыз журттан сақласын,
Алдаў сөзден сақласын,
Арбаў көзден сақласын,
Алағайым ерден сақласын,
Алакесек жерден сақласын,
Асығыс шапқаннан сақласын,
Асып-тасқаннан сақласын,
Азып-тозғаннан сақласын,
Антты бузғаннан сақласын,
Ақбайтал азғыннан сақласын,
Арсыз мәжгүннен сақласын,
Ай аман, жыл жақсы келип,
Абыржы күннен сақласын,
Аллаҳыў әкбар!
•
Көп берсин, көл қылсын,
Несибемизди мол қылсын,
Жарылқа да жанлы қыл,
Есирке де маллы қыл,
Ҳақтан болсын инаят,
Пайғамберден шәпәәт,
Жақсылардан шарапат,
Пирлерим өзиқжыйылып,
Тум-тусымызды қамал ет.
Түрли бәледен аман ет,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!
Жыл он болсын,
Жыл азығы мол болсын,
Түнек толы қор болсын,
Түликбасы көбейип,
Төле-төлетөл болсын,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!
*

Жыл оц болсын,
Мийўе-шийўе мол болсын,
Ширинже жоқболсын,
Ширинекке береке берип,
Ширемик көп болсын,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!
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Ырзай Алла, жалғыз пана,
Абырай бер, өзиц жақла,
Наўрыздан Наўрызға жеткерип,
Атаўсыз бәледен аман сақла.
Әмин, Аллаҳыў әкбар!
•

Алланыц нәзери түсип,
Асханаға халықтолсын,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!

Наўрыз келсин, жыл келсин,
Бәле-бәтер жерге енсин,
Қут-берекет мол болып,
Дүньяйы жәҳән гүлленсин,
Көптен күткен күн болсын,
Ырысқымыз пүтин болсын,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!

Шийриннабат, мәнзил абат,
Өткенлерге салаўат,
Еккенниц, тиккенниц,
Кескенниц, жегенниц,
Бәршеси болғай саламат,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!
•

С у м е л е к т илеги:
Дәм, дәм болсын, дәм болсын,
Телеклер толы дән болсын,
Буўдайымыз писик болсын,
Тәцирим өзи яр болсын,
Отымыз қызғын болсын,
Сүмелегимиз қызыл болсын,
Сүмелектен дәм татқанныц,
Өмир жасы узын болсын,
Периштелер қолласын,
Пийрим Патпа қолласын,
Жети мама нәпеси тийип,
Алла исимизди оцласын,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!
•
Дәм, дәм болсын , дәм болсын,
Дәстүрханда нан болсын,
Буўдайымыз болық болсын,
Телегимизде дән болсын,
Тилегимиз жәм болсын,
Сөздиц басы ақ болсын,
Сүйенгенимиз Ҳақ болсын,
Сүмемиз нәрли болсын,
Сүмелегимиз дәмли болсын,
Майсамыз жасыл болсын,
Муратымыз ҳасыл болсын,
Мәлеклер өзи қолласын,
Мамалар өзи қорғасын.
Ата-бабалар желеп-жебеп,
Алла исмизди оқласын,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!
•

Дәм, дәм болсын, дәм болсын,
Жәмиямыз жәм болсын,
Буўдайымыз болық болсын,
Ырысқымыз толық болсын,
Қолымыз алық болсын,
Сүмелек қызылланып,
Жүзимиз жарық болсын,
Асымыз ас болсын,
Ас ийеси ҳалық болсын.

Қ а ў ы н -га р б ы з т илеги:

Дийқанға ҳәрекет берсин,
Шәшмеге берекет берсин,
Мәдийнеде Муҳаммед,
Түркистанда Хожахмет,
Дайым бизди қоллаған.
Дуйым пирлерге рахмет,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!
*
Оцнан болсын, солдан болсын,
Қаўын-ғарбыз молдан болсын,
Базаршы базар барсын,
Балалар көгин алсын,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!
А га р ға н т илеги:
Ағарған көп болсын,
Ел-халық тоқ болсын,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!
•
Саўын мол болсын,
Ағарған көл болсын,
Өрисимиз от болсын,
Жутшылық жоқболсын,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!
•
Ақ көп болсын,
Халықтоқболсын,
Тақшылық жоқболсын,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!
•
Ақ, ақ, ақтан болсын,
Ақтилегим ҳақтан болсын,
Ҳақжарылқап, пирлер қоллап,
Ырысқымыз нақтан болсын,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!
•
Жаратқан ағарғаннан айырмасын,
Жаймақтыц төрт мушы жыйылмасын,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!
*
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Шай-суў тилеги:
Есигицниц алды ой болсын,
Ойдыцтусы сай болсын,
Ел-журтыц мсрекели болсын,
Ҳәр күни ишкениц шай болсын,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!
•
Ишкенициз шай болсын,
Кеўилицизжай болсын,
Ул-қызыцыз өсии-өнип,
Журт сыйлаған бай болсын,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!
•
Ишкенициз шай болсын,
Шайнағаныцыз май болсын,
Мингенициз бийе болсын,
Желицде қулын-тай болсын,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!
•
Ишкенициз шай болсын,
Ели-халқыц бай болсын,
Қурсағыцыз тоқ болсын,
Қутханацызда той болсын,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!
•
Мутирецде суўболсын,
Үйицде күлки-дуў болсын,
Қай ўақ, бир ўақ келмейик,
Елицде мудам той болсын,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!
•
Суўсынымыз суў болсын,
Суўат бойы нуў болсын,
Суўусынған қолларыцыз,
Нурға толсын, нур болсын,
Аллаҳыў әкбар!
•
Сөздиц басы суў болсын,
Суў бар жерде дуў болсын,
Суўыцыздан мийримиз қансын,
Илайым, бахтыцыз жансын,
Аллаҳыў әкбар!
•
Қаўғац суўғатолғай,
Қутханац нурға толғай,
Ағыўа сарқылмасын,
Ағыўлар тартылмасын,
Аллаҳыў әкбар!
■
Қаўғац суўға толсын,
Қапшығыцунға толсын,
Бизди сыйласац, Алла сыйлап,
Қалталарыц пулға толсын,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!
•

Бол, бол, болсын - бол болсын.
Бақ-несийбец мол болсын,
Булақ көзи жоғалмасын,
Ағыўа суўлар суўалмасын.
Ағыўлар жайыла берсин,
Аспаныў-зәмин ҳөл болсын,
Ай далалар суўға қанып,
Айдын-шалқар көл болсын,
Аллаҳыў әкбар!

Ж емис-ж ийдек тилеги:
Тутымыз көп болсын,
Түмен бәле жоқ болсын,
Туттай бүрли болыцлар.
Тец-тусыца үлги болыцлар,
Әмин. Аллаҳыў әкбар!
Жегенициз жүзим болсын,
Өмирициз узын болсын,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!

Ширене тилеги:
Ширинек зор болсын,
Ширене мол болсын,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!

Аўызшар тилеги:
Болшы, болшы - болшыл бол,
Боз бийедей төлшил бол,
Бозыларыц қулынлап,
Боз атаўға сыймасын,
Қула бийец қулынлап,
Қула атаўға сыймасын,
Ала бийец қулынлап,
Ала атаўға сыймасын,
Қара бийец қулынлап,
Қара атаўға сыймасын.
Сары бийец қулынлап,
Сары атаўга сыймасын.
Жийрен бийец қулынлап,
Жер бетине сыймасын,
Сеннен дәўлет артпасын,
Сом-сом алтын, сом алтын,
Суўға салса батпасын,
Сеннен байлық өтпесин,
Тәцир берген несибе.
Тепкилесе кетпесин,
Ошағыцтолы күл болсын,
Отаўыц толы ул болсын,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!
•
Болшы, болшы, болшыл бол,
Буқыш бийдей ойшыл бол,
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Бәрин айт та, бирин айт,
Буқар байдай төлшил бол,
Тем, тем басқан, тем басқан,
Төрт аяғын тец басқан,
Төрем сүйген жаныўар,
Түйе бассын үйицди,
Жалдыр-жулдыр киснеген,
Жал-қуйрығын тислеген,
Желден жүйрик жаныўар,
Жылқы бассын үйиқди,
Саны, саны, саныўар,
Сасық мурын сантуўар,
Сырдан келген жаныўар,
Сыйыр бассын үйицди,
Бала, бала, балаған,
Балалы үй - балақан,
Балалы үйде базар бар,
Бала бассын үйиқди,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!
*

Ериўлик тилеги
Асы қ асық, асыца,
Бақ-дәўлет қонғай басықа,
Жаратқан ийем яр болып,
Жас қосылғай жасьща,
Жүрген жерин той болып,
Жақсылар келсин асыға,
Жаслар ерсин қасьща,
Журтьща қәдириц ассын.
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Несийбец суўдай тассын,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!
*
Дәстүрханьщ мол болсын,
Абырайыц зор болсын,
Мәртебен аса берсин,
Дәўлетин таса берсин,
Алла ыразы қылсын,
Елдин сыны - ериўлик,
Ердин сыны - ериўлик,
Ериўлик бола берсин,
Ел-журт тола берсин,
Үйинизге бақ қарап,
Қыдыр ата қона берсин,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!

Қырмантой тилеги
Алла алқасын, оқласын,
Дийқан баба қолласын,
Дийқанға ҳәрекет берсин.
Дәрьяға берекет берсин,
Суў ийеси яр болғай,
Суўымыз бисяр болғай,
Қолымыз алық болғай,
Еккенимиз болық болғай,
Ырысқымыз мол болғай,
Қырмантой он болғай,
Әмин, Аллаҳыў әкбар!

ҚЫСҚА ТИЛЕКЛЕР
Қой қозылаганда:
Бағар көбейсин!
*
Қой қос-қостан қозыласын!

Минис көбейсин!
*
Жели көбейсин!
Бозы сыймасын!

Төл басы өссин!

Сыйыр төллегенде:

Туқым шашқанда:

Туўар көбейсин,
Саўар көбейсин!

Жерин тын болсын,
Тиккенин көгерип,
Бирин мын болсын!
*

Ағарған көбейсин!

Берекет кесек көбейсин!

Туйе боталағанда:
Көлик көбейсин,
Көрлик көбейсин!
•
Қаран көбейсин,
Қымыран көбейсин!

Жай салганда:
Тырнағы беккем болсын!
Ҳәйўаньщ төлге толсын,
Ҳәўлин гөнге толсын!

Бийе қулынлағанда:
Ис көбейсин.

Гилем тоқығанда:
Қолыныз гүл болсын!
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Ж үн ийиргенде:
Түтер көбейсин!

Үмеге берекет берсин!
•
Қырық қуртқа жол берсин,
Қыдыр ата қол берсин!

УЛ Ы ЎМ А А Й Т Ы Л А Т У ҒЫ Н ТИЛЕКЛЕР
Тәқир жарылқасын!

Шыбығьщ шынар болсын!

Алла зыят етсин!

Қолларьщ бәлент келсин!

Көп жасацлар!

Аттан түспегейсен!

Жаньщыз саў болғай!

Жаньщ жайылсын!

Алла тилегицизди бергей!
•
Жолларын ашық болғай!

Ошағыннын оты сөнбесин!
»
Берекет тапқайсыз!

Өскейсиз, өнгейсиз!
•
Жаманлық көрмегейсиз!

Шақан көп болсын!
*
Мал-басьщ аман болсын!
*
Несибен ортаймасын!

Өркенлерин өссин!
Көсеўин көгерсин!

Ж А С ИНСАНҒА ТИЛЕК
Асығын алшы түссин!
Атьщ шыға шапсын!
*
Исин берекетли болсын!

Кем болмағайсан!
Ийманбайы бол!
Ийман-инсаплы бол!

Өсип-өнгейсен!

35- Қарақдлпацфолыыоры
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Қ А Р ҒЫ С Л А Р

А т а -т ек, т у қ ы м -т е б е р и к пен ен
б а й л а н ы ся ы қа р гы сл а р
Ата-бабаца мыц бир нәлет!
Жети атацньщ жаны қыйналғыр!
Отьщ өшип, күлиц көшкир!

Тири әрўақ болғыр!
Туўлағьщ шыққыр!
Туў-талақайьщ шыққыр!
Шилдиқтезегиндей шашырап кеткир!
Қуўжетим қалғыр!

Ульщ - қул,
Қызьщ күқ болғыр!

Жесир қалғыр!

Балақ күшиккүйеў болғыр!

Тул қалғыр!

Келгинди атанғыр!

Төсек буйырмағыр!

Кирме болғыр!

Босаға көрмегир!

Қулдьщ қулы болғыр!

Шымылдыққа кирмегир!

Қудақ қара қул болғыр!

Өкшен қанамағыр!

УлықУрымға,
Қызьщ Қырымға кеткей!

Емшегин иймегир!

Қызьщды қул алғыр!
Басьщ даўда қалғай,
Балақ жаўда қалғай!
Ульщ уры-гәззап болғай,
Қызьщ журтқа мазақ болғай,
Бу дүньяда көргениц азап болғай,
0 дүньяда көргениц дозақ болғай!
Қызыцныц бахты қара болғай!
Келиниқ суғанақ болғыр!
Жақсы келинге жарымағайсақ!
Илайым, балақ қызтеке болғай!
Улы-қызьщньщ ийгилигин көрме!
Туқымыц дуздай қурығыр!
Туқымқурт болғыр!
Изицде из қалмағай!
Қарьщды қарғысатсын!
Қуў басьщ қалғыр!
*Қара басьщ қалғыр!

Жөргек жуўмағыр!
Қыршыньщнан қыйылғыр!
Тандырын шыққыр!
Жоқболғыр!
Байсыз қалғыр!
Жасийис буйырмағыр!
Нәзерин нәрестеге түспегир!
Ийт хабарласпай қалғыр!
Үйин зимистан болғыр!
Ордан ойран болғыр!
Төбен үстине қулағыр!
Шанарағьщ ортасына түскир!
Үйинжанғыр!
Үйин өртенгир!
Үйин мазарға айланғыр!
Келе болмағыр!
Ақта болгыр!

Туўмай туўа шөккир!

Ҳәтек болғыр!
Бетин күйе болғыр!

Сүйегиқ сипсе болғыр!

Қызьщ екиқабат болгыр!
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Туяқкөрмегир!
•
Тырнаққа зар болғыр!

Зы ян кес айланды рғы р!

0 дүнья, бу дүньяда оқбай қалғыр!

Периниц салқыны тийгир!

Намазьщ оқылмағыр!

Өли әрўақжабысқыр!

Иймансыз кеткир!

Бәле-мәтер орағыр!

•

•

Күлиқ көкке сууырылғыр!

Арқана қарап қалғайсан!

Көмиўсиз қалғыр!
•
Торпақ буйырмағыр!

Не болса, қара басьща көрингир!

Ийт қапқыр!

Мәмелек айландырғыр!

Туқымьщ жарыққа шықпағыр!

Бақыраўық тутып алғай!

Туқымық дуздай қурығыр!

Арқана бақыраўықжабысқай!

Жер баўырлан қалғыр!

Қақылдап қалгыр!
•
Пери қағып кеткир!

Пери көтерип кеткир!
•

*

•

Дәўди көрип, даўсьщ шықпай қалғыр!
•
•

Нәлет жаўғыр!

Жолыц болмағыр!
Т и я си м (әр ўа қ , к ө р м и ш ) т уўрал ы

Исин кери кеткир!

Үйицди өли әрўақбасқай!

К е л т еп ә м л и к , м а с қ а р а л ы қ ҳ эм
б е р е к е т си зл и к ҳ а қ қ ы н д а

*

Төбеқе көк түскир!
Тас болып, торпақ жегир!
Айдарҳа жутқыр!
•

Әрўақурғыр!
Әрўақатқыр!
Жүзицди бабалы көргир!

Өзин билме, билгенництилин алма!
*
Қула дүзде қонып қал,
Қулдан буўаз болып қал,
Жол үстинде қонып қал,
Жөгиден буўаз болып қал,
Гөристанда қонып қал,
Гөриден буўаз болып қал!

*

Қара албаслы басқыр!
*

Қара басқыр!
•

Мартыў басқыр!
Периниц қанаты қаққыр!
•
Жин урғыр!

Қойьщды бөри басқай,
Үйинди гөри басқай!
*
Басьща ийт териси қапланғыр!
*
Ийттен қор болгыр!
*

Кийениқ кепетейине ушырағыр!
*
Көрим көрингир!
Гөриге дус болғыр!

Ийттен бир сүйек қарыз болғыр!
• \
Ийт сүйегинди ғайзағыр!
*'
Тастын тамырын жегир!
»
Жер геўлеп кеткир!

Гөрбарға жолыққыр!

Тас терип кеткир!

Даладол урғыр!

Манлайы ашылмағыр!
•

Б абалы басқы р!

Зая болғы р!

*
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Рәсиўац шыққыр!

Қуйрығыц жер ийискемегир!

Қарабет болғыр!

Барған жериц батыл болғыр!

Астыц басықнан асқай!

Жүрген жерице шөп шықпағыр!

Айттырған қызыц қашып кеткир!

Баспанасыз қалғыр!

Көптиц жазғырыўына,
Көрмиштиқ азығырыўына ушырағыр!

Үйицжанғыр!
Үйицди қуйын аўдарғыр!

Еки дүньяда қор болғыр!

Үшегицди жел ушырғыр!

Қара мола болғыр!

Жалацпут қалғыр!

Морықныц түтини тығылғыр!

Исиц кисиге қарағыр!

Қуманыц тесилгир!

Исиц келиспегир!

Шамыц жанбағыр!

Баслаған исиц илгери баспағыр!

Қазаныц суўға кеткир!

Жумысыц жүриспегир!

Сыпырацунсыз қалғыр!

Арбац аўдарылғыр!

Жалшымағыр!

Жүгиц жолда қалғыр!

Жарымағыр!

Дегенице жетпегир!

Турақтаппағыр!

Ийтмасқара болғыр!

Бетиц күйе болғыр!

Пышықтыц гөшин жегир!

Жүзи қара болғыр!

Ө л и м т и л еў ҳ и қ қ ы н д а

Бетиц тилингир!
Пәлекетке ушырағыр!
Бәддиўа болғыр!
Басыца ийт териси қапланғыр!
Даўда басыц қалғыр!
Айдарыц кесилгир!
Тулымыц кесилгир!
Сақал-муртыц кесилгир!
Қанатыцнан қайырылғыр!
Асқаныц қара асыца буйырғай!
Қурбақа жутқыр!

Қарац батқыр!
Көзице көк шыбын үймелегир!
Үйицди байыўлы уялағыр!
Уйқыдан оянбағыр!
Жатқан жерицде жайрап қалғыр!
Басыц денецнен жуда болғай!
Желкец қыйылғыр!
Жулыныц үзилгир!
Атыц жолда өлгей,
Қатыныц үйде өлгей,
Улыц шөлде өлгей,
Қызыц көлде өлгей!
•

Аўзыцнан шығып,
Жағыца жабысқыр!
Қолыц артыца қайырылғыр!
Мақсетице жетпегир!

Ошағыц сөнгир!
Үйицнен түтин шықпағыр!
Жер таянып қалғыр!
Қ арны ц қақайы ры лғы р!
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Тил тартпай кеткир!

Көклей солғыр!

Тилик тамағьща тығылғыр!

Қульщньщ қолында қор болғыр!

Қусығына қақалғыр!

Кийимин қырықжамаў болғыр!

Жөтелип өлгир!

Жаман кийим жабысып қалғыр!

Дем келмей қалғыр!

Тесиктийинсиз қалғыр!

Нәпес жетпей қалғыр!

Қара бақырға зар болғыр!

Жер тартқыр!
Жуўернемек болғыр!

К есел т и л е ў ҳ а қ қ ы н д а

Шардан адасқыр!

Бийқуш болып бир ай жат,
Ернин исип еки аи жат,
Үсик алы пүш айжат,
Төсек тартып төрт ай жат,
Белин талып бес ай жат,
Аяқтан қалып алты ай жат,
Жилигин жарылып жети ай жат,
Өлимши болып жата бер,
Өле қалсан, өмирем қап!

Базарда басьщ қалғыр!

Жетелесип қалғыр!

Есиктен төрге жетпегир!

Басьщ искир!

Айна-қапьщнан қос өлик шыққай!
*
Қара тастын астында қалғыр!

Басьщ жарылғыр!

Гәўирдин қолында өлгир!

Мийайлан болғыр!

Гөринде тикке турғыр!

Көзмайьщ таўсылғыр!

Өкпен осылғыр!

Көзин көрмей қалғыр!

Ылашын ийтке қалғыр!

Жүргенде жолынды көре алмағыр!

Көзине көк шыбын үймелегир!

Манлайындағы көз емес, без болғыр!

Көзинди қара қузғын шоқығыр!

Қос жанарьщ сөнгир!

Өлигин далада қалғыр!

Көзине шүйел шыққыр!

Гөшин гөрбарға буйырғыр!

Көзин шыққыр!

Гөринде өкиргир!

Көзин аққыр!

Тапқаньщ табытына буйырғыр!

Көзиқе гүл түскир!

Қара суўға шақалып өлгир!

Көзин көр болғыр!

Тамағьщнан ас өтпегир!

Көзин суўқаранғы болғыр!

Көкирегинди от басқыр!

Көзине шешек шыққыр!

Үстинди қара қум басқыр!

Көзинди ақ басқыр!

Үниқөшкир!

Көзиқнен жасьщ сорғалағыр!

Ҳарам қатқыр!

Көзиннен қан сорғалағыр!

Тил тартпай кеткир!
Уйықтан шыға алмай қалғыр!
Батпаққа батқыр!

Басьщнын сақыйнасы услағыр!
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Қасыц кирпигинен айырылғыр!

Өкпеқ өшкир!

Қулағыцныц булағы аққыр!

Силөкпе болғыр!

Мурныц тыйылмағыр!

Силикпеқ шыққыр!

Бетиц қотыр болғыр!

Өкпец ширигир!

Жағьщтесилгир!

Өкпец аўзыца тығылғыр!

Тисиц қақсағыр!

Жаныц көзице көрингир!

Тацлай тисин қағылғыр!

Емешец қурығыр!

Даўысық шықпай қалғыр!

Баўырыц иригир!

Жағықа жылан жумыртқалағыр!

Баўырыц күйгир!

Жағық қарысқыр!

Бүйрегиц ширигир!

Жағық тайғыр!

Талағыц тесилгир!

Тил-жағық байланғыр!

Қабырғац сөтилгир!

Аўзыц қыйсайып кеткир!

Қарыц сынғыр!

Аўзыц ирип кеткир!

Қарныц жарылғыр!

Аўзыцнан қара қаныц келгир!

Кеселиц ишице түскир!

Жағыц қаўсап қалғыр!

Ишегице жара шыққыр!

Ерниц кеседей искир!

Қуртаўрыў болғыр!

Ерницди ушық басқыр!

Үстицди жатақжара басқыр!

Тисице қурт тускир!
Демице адам шыдамағыр!

Қазаныцда қан қайнағыр!
Алапес болғыр!

Асқазаныц тесилгир!

Үсик алғыр!

Қарныц жарылғыр!
Ишкениц ириц, жегениц желим болғыр!
Жегеницжелкецнен шыққыр!
Демиц қысылғай!
Қолыц сынғыр!
Қолыц шыққыр!
Белицнен шойырылғыр!
Жамбасыц тесилгир!
Жамбаслап қалғыр!
Түйе таплап кеткир!
Терқатпа болғыр!

Үстицнен ирец түспегир!
Еницискир!
Қуйыенек болғыр!
Көтенқурт болғыр!
Бабасыр болғыр!
Тилиц уўылып, аўзыцнан суў аққыр!
Тилице күйдирги шыққай!
Мыспыл болыи, ағып атқайсац!
Илая, гүм болғыр!
Қарғыс қара басыцды жутқыр!
Ишкениц ириц, жегениц желим болғыр!

Қ ы л там ақ болғы р!
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Ишице от түскир!

Қудай атқыр!

Сидигин турмағыр!

Кийеурғыр!

*

Мешел болгыр!
*
Салсүйек болғыр!
*
Сал болғыр!

Өлсен - өмирем қап!

Қуян болып, белин шойырылғыр!

Кийгенин кепин болғыр!
*
Орньщойсырап қалғыр!

•

Атьщ тул болғыр!
Кепин кийгир!
*

*

Шойнанлап қалғыр!
«
Төсекке жабысып қалғыр!

*

Отырған жеринде омалғыр!
Өлигинди гөр шығарып таслагыр!
*
Қәбирине тикен шыққар!

Төсектартып қалғыр!
Аўрыныналып кеткей!
*

Астьща шыйқан шыққай!

Тақаньщ таўсылғыр!

Табаньщ ойылғыр!

Демин питкир,
»
Деген»ще жетпегир!

•

Тобығьщтайғыр!

Алды-артьща ақ торпақ!
*
Намаз буйырмағыр!

Тобанаяқболғыр!
Аягьщааяққы болмағыр!

*

*

Аяғьщсынгыр!

Перинин қудығына түскир!

Шатьщ айырылғыр!

Өлимши болып қалғыр!

Путын айырылғыр!
»
Жилигин шил-пәрше болғыр!
Шүтегиннен сил аққыр!

Өлигиц көшеде қалғыр!
*
Әжел алғыр!
»
Көк тигилгир!

Қара тастай қатып қал!

Қара тигилгир!

Күлин көкке суўырылғай!

Қара байланғыр!
*
Қаралы болғыр!

•

*

Гөрин қазылғай!

*

Қазанжеткир!

Гөр шығарып таслағай!
*

Көзине көк шыбын үймелегир!
Сүйегин ҳәр жерде қалғай!
*

Дененде саў тамтық қалмағай!

Ийман буйырмағыр!
*
Иймансыз болғыр!
*
Зар-ециреп қалғыр!

Әжелицнен он күн бурын өлгейсен!
*
Жасыма жасьщ жетпегир!
•
Қариялық гәштин сүрмегейсен!

Көзиннинжасы кеппегир!

Басьщжазылмай қалғай!

Балаларьщ турмағай!
*
Бесигин бос турғай!

*

Үнинвшкир!
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Қат-қабат өлим көргейсен!
Үйиннен жас өлимегей!
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:

Б ос беси к ш ай қағай сац !

Қ арньщ тери с ай ланғы р!

Бесик таянбағайсақ!

Ишегин сыртына шыққыр!

Байдьщ рәтин көрмегир!

Ишегин үзилип өлгир!

Орнына сарығыр!

Үмитин пушқа шыққыр!

Орньщнан тура алмай қалғыр!

Үмитсиз қалғыр!

Төсекке тақылғыр!

Күткенин келмегир!

Орньщ күл болғыр!

Ишпесен ишиўсиз қал,
Жемесен жеўсиз қал!

Изсиз кеткир!

Қулдан бир сүйек қарыз болғыр!

А ш лы қ, м еш к ей л и к ҳаққы нда

Үйин Үшқорғаннан көрингир!

Ашапат болғыр!

Үйиқнен жылан шыққыр!

Атаўьщды ишкир!

Үйиқнен жыланнын ордасы шыққыр!

Аўзьщ аққа жарымағыр!
Жаланып, жалақ болғайсан!

Үйин жин-жыпырға толғыр!
Аўзьщ Пәйшембеге қарағыр!

Аўзьщнан суўьщ аққыр!

Отырған жерин оман болғыр!

Силекейин шубырғыр!
Қулқыньщ қурығыр!

Шөлистанда қалғыр!
•
Той көрмегир!

Бермесен булқыньща қуй!

Тойында қар жаўғыр!

Зәҳәр ишкир!

Қара жаўыннын астында қалғыр!

Түлкишек болғыр!

Қызғанғаньщ қызыл ийтке жем болғыр!

Жылқыдай биришек болғыр!

Оразьщ оралмағыр!

Басьщ дененнен жуда болғай!

Б ур ы н ғы ў а қ ы т л а р ғ а
т и й и сл и қа р ғы сл а р

Ишинтурмағыр!

Арқақнан күл шашылғыр!

Ишин суў болып өткир!

*

Бир тапқаньщ бир тапқанына жетпегир!
Кесен ағармағыр!
Көзмайьщ татымағыр!
Нантепти болғыр!
Нанньщ кийесине ушырағыр!
Ишинжарылып өлгир!
Бирин еки болмағыр!
Тапқаньщ тапқаньща жетпегир!
Дымсыз қалғыр!

Өрисин өртенгир!
Кәрўанын тоналғыр!
Малынды қарақшы шапқыр!
Ул-қызын жаўдын қолында қалғыр!
Көшин қара даўылға ушырағыр!
Үй ишин менен күнликши болғыр!
Тентиреп кеткир!
Тентене болғыр!
Аўылға қайтыў буйырмағыр!
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Ешкимар емгир!

* > -

Ж А Н -Ж А Н Ы ЎА РЛ АР, Ҳ А Й Ў А Н Л А Р Т УЎРАЛ Ы
Е ш ки н и қ а р га ў
Шөлден қатқыр!
Ақыр таба алмай жүргир!

Жанын шыққыр!
С ы й ы р д ы қ а р га ў

Бақылдап қалғыр!

Қарасан болғыр!

Ҳәлекке келгир!

Шөлиц қанбағыр!

Нықпырт тийгир!

Шөллеп қалғыр!

Қасқырға тап болғыр!

Аўсыл болғыр!

Жараған түйе басқыр!

Тилиц аўзыца сыймағыр!

Өлим келгир!
•

Тилицтығылып қалғыр!

Туўа алмай өлгир!

Тилиц кеткир!

Туяғыцсынғыр!

Шыбынлап өлгир!

Тастан ушқыр!

•

Бөгелек үйирилгир!

Ҳарам қатқыр!

Бағыўсыз қалғыр!

Ийттен қашқыр!

Д Г\

Тыным таппағыр!

'Ф < х $

Желлеп кеткир!

Қарац келгир!
Топан суўдыц астында қалғыр!

' У\\ V . \

Желиниц жабысқыр!

Шыбжыцлап өлгир!

Ҳә, суўалғыр!

Қ ой ды қа ргаў

Емшегиц искир!

Топалақтийгир!

Сүйегицжыйналмай қалғыр!

Ушпа тийгир!
Шешек болғыр!

Мурныцнан суў аққыр!
■I

вЛ I

Саўдырмай қалғыр!

Бөриниц ортасында қалғыр!
Қасқыр тамақлағыр!
Ийт*кус өш болғыр!
Қырылып қалғыр!
Үйелеп өлгир!
Жайрап қалғыр!
Шардан шықпағыр!
Ацқац кепкир!
Жанығып өлгир!
Қумқата болғыр!

У\

Қысыр қалғыр!

V

*

Мүйизиц қанағыр!
Мийицди қуртжегир!
Көлеге таппағыр!
Пададан айырылғыр!
Тезегиц кеппей өлгир!
Жапац жамбасыца жабысқыр!
Пошалап өлгир!
Жипке оралып өлгир!
А р қ ан ға тусал ы п қалғы р!
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Өристен қайтпағыр!

Ийтке жем болғыр!

Аўнақтан шықпағыр!

Мәлим алғыр!

Таланға түскир!

Келеске тап болғыр!

Гөшиц децгене болғыр!

Сойымханадан бир шыққыр!

А т т ы қар ға ў
Үйирге қосылмағыр!

Ийтшыбын айландыргыр!
Ушпа болғыр!

Жаўыр болғыр!
Е ш ект и қар ға ў

Қанзил болғыр!
Тақлақболғыр!
Саяқ қалгыр!
Мойныцды тесип, қан ишкир!
Пери мингир!
Мәмелек айландырғыр!
Қуйрықтан байланып қалғыр!
Шидериқ шешилмегир!
Т үйени қ а р га ў
Сартапта өлгир!

Жүгин аўып кеткир!
Күлде аўнағыр!
Зыррықурғыр!
Зингиригин үзилгир!
Қылғынып өлгир!
Бөриге жем болғыр!
Сыртлан тийгир!
Аштан қатқыр!

Қанғырып кеткир!

Қызылша таппағыр!

Қ а сқ ы р д ы қ а р ға ў

Жантаққа зар болғыр!

Жағын қарысқыр!

Дузсыз қалғыр!

Бөрибасар алғыр!

Табыннан айырылғыр!

Уяласын қырылғыр!

Ботан далада қалғыр!

Апанньщ астында қалғыр!

Буўраға жарымағыр!

Басьща тас түскир!

Жол таипай қалғыр!

Алдьщнан жолбарыс шыққыр!

Қудықтан шықпағыр!

Гүм болғыр!

Қарақ батқыр!

Атын айтылмагыр!

Қайып кетир!

Қаран батқыр!

Т аўы қт ы қ а р ға ў
Қыргый илгир, қырғын тийгир!
Шонқайма болғыр!
Таскене басқыр!
Шытыр тийгир!
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Топламдагы гейпара сөзлерге түсиниклер

абақоцыр - қарапайым
агыў - ағын суу
агыўа - сарқырама, кулама суў
адам базары - қул базары
айқаттай - жүдә үлкен, дәбдебели
айқобыз - үлкен қобыз
айла - шацарақ
айя - ҳәййиў (ҳайя), бесикжыры
ақ - текстте: ағарган (сүт-қатықөнимлери)
ақта - пишик, пиштирилген
ақ үйли етиў - сүргинге жибериў қамаў, жазалаў
ақыр - текстте: ас-суўушын арнаўлы аслаў
алқас (ҳалқас) - азанғы аўқат
алты арыс - қарақалпақхалқыныц санлықатамасы
амангер - әмецгер. қәўендер, ғамхор
амуд - үстүн
Ана жақ - жоқары қарақалпақлар түсинигинде:
Арал бойы
ацызақ - ыссы қурғақ шамал, әптаптьщ жүриўи
апан - текстте: қасқырдыцуясы, қазғақжер
ара-гнднк - анда-санда, ара-тура
араста - зийнет берилген, безетилген
арш - 1 .уллы тахт, аспанньщ ец жоқарғы қабаты.
2 . жулдызлардыц ец жоқарысы
арш буржы - аспанныц ец жоқарғы шьщы
арыс балалары - қарақалпақлардыц шежирелик
атамасы
асасы - негизи, тийкары
аспа - асыл-асыл кесели, асылма
асый - гүнакар, исеними жоқ, қозғалац көтериўши
ата - текстте: саўға, атаўлы зат
атаў - текстте: ақыргы ас, қара ас (атаўкере)
атаўсыз - текстте: тилге алыўға болмайтуғын
түрли-түрли бәлемет
атышуўлы - аты шаў-шуўлы, аты ҳаўазалы (атҳаўазалы)
аўнақ - сыйыр жатағы
аўсыл - кеселлик, тил уўылып аўырыў
аўылбайы - текстте: саҳрайы. жабаный
афәрийниш (афарийнәш) - 1 . жаратылыў, пайда
болыў; 2. барлық, әлем, жаратылыс
аяққы - аяқкийим
аяш - ана (еркелетиўмәнисинде)
әдип - тигилген буйымныцяки кийимниц жийекленген шети
әжиз - ҳәлсиз, күшсиз, қуўатсыз, илажсыз
әле - еле
әлем - тестте: өкиниш, ызалылық
Әнбар ана - Ҳәким атаныц қостары
әнедей - энейидей, пәкизе
әнше - олай болмағанда
әпенде - текстте: ақкөкирек, сада
әсиреқызыл - сырты жылтырақ, қәлпеки
әўла - абзал, жақсы, дурыс

эўлийс - текстте: кэраматлы, көреген
бад - самал
бады саба - тақ самалы, өлпеқ самал
базарлы - текстте: қызықлы, ойын-күлкили, тамашалы
байнагы - сол, жацағы (бэнеги)
Байсары балалары - Қоцыр бийдицтуқымлары
бақуўат - қуўатлы, қарыўлы
бақыраўық - албастыныц баласы
басқақ - текстте: басшы, басқарыўшы
барац - қарақоцыр
басы сақыйналы болыў - созылмалы бас аўырыў
башпай - аяқ пэнжеси (баспай)
баяр - текстте: ер адам. үй ийеси
бээер - зорға, өлдим-азарда
бәнде - текстте: бенде, тутқын
бейи - бийи (айва)
Бийбиш ая - Сабылт атаныц жубайы
Бийпатма - Бийби Пэтийма мама
бийшикеш - бий болыўға талабан
биртыма - бираз, бир заман
бисяр ~мол, көп
бозы - жылқы
бозыбап - жылқы қзсийетин билиўши, ат сейислеўши
болгысы - болажақ, боласы
бөлтебөри - шийбөри. гөрбар
Бурақ - Муҳаммед элэйҳиссалам мийраж кешеси
минип аспанға көтери/.ген ат
бурж - жулдызлар дүркини
буўдай - бийдай
Бухартан - Бухария (Бухар эмирлиги)
бүршек - мүйеш, муш, шет-тус
бық - текстте: патас, былық, иплас
гөнетоз - гвне, тозыўы жеткен
гөри - гөрбан (гөр адамы)
гөристан - қойымшылық. қэбиристан
гүлшин - текстте: қыйықша, мэсиниц өкшесине
салынатуғын қыйма телетин
гүуенлеў - гүўенге дизиў басын байлаў
дабара - ҳаўаза
дагы - текстте: тағы басқа
данайы әркан - дана, данышпан
дарым - ем сөз, дэри сөз, даўалаў айтымы
дарымшы - сөз ҳэм ем қолланыў арқалы руўхый
даўалаўшы, эрўақлы емши
дәўдиреў - албыраў, дағдарыў
дәўре - текстте: от басы, ошақ қасы
деўир - дейин
дин - текстте: тин, тамыр. түбир, сүйеклес
дуужан - ҳэмиледар, екиқабат (екижанлы)
дыйнақ - тыц, нық. пэтли
дымақ - жутқыншақ
егели - ийели
егер -е р (ат эбзели)
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екисимлн - еки если. жиллисүрей
елнк - сайғақтьщ ылағы
емесин - шыпабағыш, ем-дарым
ешкимар - ешки емер, келес (жабайы ҳайўан)
жазмыш - текстте: мүшел есабы
жаймақ - жайдары дэстүрхан
жалацқая - жулпыс, бийҳая, арсыз
жанасып отырыў - жақын барыў, жантасыў
жаншық - жәнлик
жаны-жансыз - жанлы-жансыз
жасамыс - көп жасаған, егеде, кексе
жәм - кесе
жәмия - текстте: бир хожалық ағзалары
жәқ - урыс; саўаш, шайқас
жентек - қатқалақ, қатты түйиршик
жизия - салық
жона - ер астына салынатуғын ат әбзели
жорабай - текстте: пақыр, байғус
жорық - жол жүриў, сапар етиў
жупты-қалал - өмирлик қостар (ҳадал жубай)
журтшы - түбирли отырықшы халық
жутшылық - қурғақшылық, жутаўшылық
жуўгарада - жақында. жақын бериде (жуўық арада)
жыргалы - ойласықлы. көп талқылаўлы
зацман - текстте: жол-жорық, бағыт-бағдар,
зацнама, қағыйда
зәў-зат - зүрият
зэўмет - тексгге: аўырманшылық мийнет шегиўшилик.
зеби-зийнет - ҳасыл тағыншақ
зер - алтын
зулманый - залым, зулым, зүлметгөй
Зуўра мама - Бийби Зуўҳра (Бийби Зәўре)
зықы шыгыў - бийзар болыў
зым - айдарҳа, ордалы жылан
изезли - ҳүрмет-итибарлы, иззетли
ийек артыў - исениў, арқа сүйеў
нлмнгайып - ғайып илими, тилсимтаныў
илми қал - тил менен сүўретлесе болатуғын илимлер. Шәрият илими деусыган киреди.
клтипат - ҳүрмет-иззет, сыйласық
ире - огада, орасан
иснян-зибаны - тил қайтарыў, даўыс көтериў
итэәт - текстте: жағымпазлық, ыгына жыгылыў
кәди - қабақ
кәнде - олқы, кем, бос (кенде)
кәрнят - текстте: сыр, қүдирет, кәрамат
келе-келе - текстте: тода-тода, топ-топ
келелн - текстте:ужыбатлы, пәтиўалы (келеўли)
керши - балықшы қуралы
кесим - текстте: шешим
кнрамән кәтнби - кәтиблердиқ улығы, уллысы,
(кирамән кәтибайн)
кирме болгыр - «басқа журтқа араласқыр, кириккир» деген мәнисте
көгелец - майсазар, көгал (газон)
көк - текстте: көкжалаў (жас өлими белгиси)

көк - ырац, көкшөп
көлеге - пана, сая, көлецке
көрдемше - некесиз туўылған перзент

көримли - көркем, көрикли
көрлик - Түйениц санын билиўушын ҳәр он түйеден
биреўиниц көзин шығарып, көр қылады. Соны «көрлик»
дейди. Көрлик түйелер төбен (түйе келеси) ырысы
болады
көшебе - көш жегилмеси, күш-көлик
күнсүмер - күнсимер, күнқақты болыў
күрси - арштыц екинши атамасы, жети қабат
аспаннан тысқары, сегизинши аспан да түсиниледи
күш иккүйеў - дурысы: күшкүйеў (текстте кекесинли мәнисте қолланылған)
қадым - кец адым
қажар - күш-жигер, күш-ғайрат
қайтыў - қайтыс болыў
қайыў - гүйлеў, күйге келиў
қал - сөз, сөйлеў, гәп
қалжа - жуғымлы жумсақ гөш
Қалқаман - Қоцырат Хожай батырдан тарқалған
әўлад
қалпал - қәлпеки сөз, жалған
қандым - жүзимдей ийретилип өсетуғын дала дарағы
қанзил - жылқы кеселлиги
қар - текстте: туқым-теберик, үрим-путақ
қар - сүйек
қарабас даўыл - бэҳәрги он күнлик қара даўыл
Қарагазы Қоцыр улы - Бухар қарақалпақларыныц
белгили бийи
қарақус - текетте: зыянкес, зулым әрўақ
қарайым - толайым, гүллән
қаралаў - текстте: жас жасаў жас толтырыў, жас
миниў
қарасан - күйдирги кеселлиги
қарашыл - текстте: сетемшил, жалтақ
қарийе - қария, егеде, кексе
қарпақ - «қарақалпақ» атамасыныц қысқарып
айтылыўы
қарымсыз телим - сүйеги басқадан сақлап алынған
әўлад, теги белгисизурпақ
қатыл етиў - влим жазасына кесиў, өлтириў
К а ў Г а - қуйыдан суў алыўға ҳэм суў қуйып қойыўға
арналған ыдыс
қандил - 1. аспа шам. 2. қуяш яки ай
қәҳәт - табылмайтуғын, жоқ жағдай, жоқшылық
қойшыман - шопан
қол - текстте: әскерий күш, ләшкер
қолдаў - малдыц алдыцғы аяғыныц жоқаргы жағы
қолдаўлы - қоцырат арысыныц белгили тайпасы
қоналқа - қонақасы, қонақсыбаға
қонықбай - үй ийеси, қонықалыўшы, қонақ күтиўши
қор - текстте: сақлаўлы азық-аўқат гизнемеси
қорым - қорықлаўлы орын, қойымшылық
қослас - қостар, жубай
қоша-қоша - қос-қостан, қоса-қоса
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Қубылы - Қоблаи батырдыц тийкарғы аты
қубыры - текстте: әўлийе инсанлар, эрўақлар, кәрамат ийелери
куйрықтаслаў - куйрықурыў қуйрықпенен таўланыў
қурдым - туқгыйық
Қуртлы ата - ата пир
қурық - жылқыуслаўушын басы илмекли сырық
қутхана - текстте: үй. шацарақ, хожалық
қуты ушыў - қуты қашыў, эбигерлениў
қызылша - түйениқ қыс азыгы. путалы өсимлик
Қыйыл (Қуйыл) - Сырдэрьянық қуярлыгы
қымылдаў - қыймылдаў
қымыран - шубаттық тийкаргы атамасы
қырдалы - қырдьщ халқы, қыр адамы
қырмыш - қырмыш бөрек (пирожок)
қырық қуртқа - мама пирлер
лапшы -лапгөй
лаўха - жалпақ тахта. жазыў тахтасы
Ләўҳал Маҳфуз -гөя аспаннық ец жоқаргы қабатындагы тиришилик сырлары, инсанлардық тэгдири
жазылган тахта
мақбара-мазар, қэбир үстине тикленген зияратхана
майлы - қыпшақтыц майлыбалтаурыўы
Майлышецгел - қарақалпақлар менен Хийўа
ханлыгы арасындагы тарийхый шегара
мама - үлкен ана
масала - от-шырақ, мэшел (маяк)
маслық - шыгырдьщ өреси
масыл - мусаллат
мәзҳәб - текстте: диний тәртип-қагыйда
Мәләкүл мәўит - эжел периштеси, дзирайыл
мәлеллесиў - келиспей қалыў, сөзге барысыў
мәтғапыл - ғапылда қалыў
мәшиўрат - кеқес. мэслэҳәт
мезирет - мийман күтими, мийман нэзири
мийлаў - ақпақулақ, мийсиз
Микайыл - элемди материаллықжақтан тэмийинлеўши периште
молбийке - қолы ашық, сақый, пейли кеқ ҳаял
муцлық - ҳаял заты
мүдәррис - медиресе оқытыўшысы
мүтире - суў алы п жүриўге арналган ыдыс (мөтире)
мысқал - бурынғы аўырлық өлшеми (шама менен
4,24 грамм)
наза - наразылық, өкпе-наз, қапашылық
нарсексеўил - ири сексеўил
нафҳи сур - ақырзаман басланганын билдирип
шертилетугын эсбап
нәгәҳдан - бир қараўдан, тосаттан
нәрес - бойга питкен ҳэмиле
неки - ҳэрқандай, не-не
нида - ҳаўаз, сес, шақырық
нукта - тереқ мэнили сөз, ҳикмет
нура - қыр, бийиклик
нус - нуқсан, кемшилик
ныш - тыйық, өткирушлы зат (ниш)

Ойыл - Туран ойпаты. Астырт үлкеси
оқшаў - ерек, бөлек.узақ
омы т- үйиншик
оцқасы - рети, қолайы. пурсаты
оцсыз - қолайсыз, алагайым, шалагай
оразғар - үй иши тиришилиги, руўзыгершилик
ояз - төмен, жеткиликсиз, олқы
ояп - кеўил, ой
өмиргүзаранлық - жасаў, тиришилик
өрели кийиз - үлкен кийиз
палац - ер астына салатугын қалыц тоқым
Палўан ата - Хийўа қаласындагы Махмуд Палўан ата
қойымшылыгы
пансат - Қоқан ханлыгындагы лаўазым түри
парай сексеўил - сыйдам сексеўил (пэрей сексеўил)
парығ болыў - босаў. қутылыў,
пәжмүрде - солгын, арық, келте
пәйги - текстте: қудық қазыўусылы
пәнтек - алагайым, ақмақ, пэнтқор
пәре - пара
Пәс - Қуйыл ямаса Қыйыл, Сырдәрьяныц қуярлыгы
пәтиўа - текстте: тастыйықланган ҳүким
пилтежип - пахтадан сабақланган жип
питистириў - текстте: питимге келтириў, мэмилеге
экелиў, келистириў
пост - қабық
постырма - жасырып қойылган эскер (пустырма)
пөсгек - қой-жанлық териси
пушқақ - дизеден төменги аяқ териси, туяқ
пысқы фәсад - дөҳмет, жала, биреў туўралы тарқитылган өсек гәп
рәўий - ўақыяны баянлаўшы, ески сөз билиўши
рукн - үстин. таяныш, тийкар
сағыр - текстте: биймэлел адам
сағы сыныў - сақты сыныў, таўы қайтыў, пэти
қайтып қалыў
сақын болыў - сақланыў, сақ болыў
салпаўсыў - басасып қалыў
саман - сэмен, шубар
сандаў - артқы аяқтыц жоқаргы жагы
сартап - түйе жатагы
сарый адам - жүзи саргайган, сары аўырыўга шатылган адам
сарыпостын - қытай арысынан тарқайтугын тийре
саўмалаў - суўырыў тартыў
сэржылан - айдарлы жылан
сәўе - тилсим хабары: сыр, аян, көрим
сернк ойыны - текстте: эскерий машқы
сижжин - жердиц жетинши қабатындагы дозақты
көтерип турган қатты тас
сил - өкпе кеселлиги (туберкулез)
суўалыў - суў тартылыў, тамтарыс болыў
суўыт - асыгыс, қыстаўлы
сүйек - текстте: тек-тийкар. ата-тек
сүтүн - аспан таянышы. дүнья үстини
сықырлаўық - қара үйдиц жарма есиги (ергенек)

www.ziyouz.com kutubxonasi

558

табын - текстте: түйе үйири (төбен)
тақшылық - қытшылық. жетпесинлик, тапшылық.
таққыслық
талай - тәгдир-талай. жазмыш
таққыс - қәҳәт. қыт
тасбиҳ - субҳаналлаҳ (Алла пәкдур) деп тәкирарлаў
(Алла атын зикир етиў)
тасбнҳ сәна - тәспи тәрипи
таўқымет - қыйыншылық, мүшкиллик
Таўрат - Муўса әлейҳиссаламга түсирилген илаҳий
китап
таўшан - қоян
табдил - илаж
такибай - тықымай
тэмби - қапы тиреўиши
тэне - текстте: дене, тән
танти - алдам-галдам. қолы ашық
тэтәррик - таярлық
тэҳият - сәлемлесиў, сэлемлер
тәшпиш - тэшўиш
тегеўрин - жабайы қустыц аягындагы артқы
тырнагы (тепкир)
тентек - текстте: жилли, делбе, тентене
терсекей - терис, кери
тикен (тикенек) - текстге: ҳәмиле
тилемсек - тилемпаз. тиленшилик етиўши
тин-аман - саў-саламат, дин-аман
тирлик - ҳэрекет
төбебий - даўды шешиўши бас бий
төбел - жылқыныц төбе жалы
төлеқгит - текстте: хан тэнсақшысы, хан туқымын
қоргаўшы
төртем - төртинши сыцар, тортиленши қурсақ
туўарыў - таўысыў, питкериў
туўма - текстте: жолдан қосылган туўысқан, асырап
алынган.урыўга сиқискен
туўырлық - қара үйдиц үстине жабатугын кийиз
түл - шаш, сақал-мурт, түк
түлей - қарацгы қуўыслық
түлкишик -мыршай, түлки күшиги (түлкишек)
түнек - текстте: азық-аўқат сақлайтугын қарацгы
бөлме
Түпкитап - тиб (медицина) илими, тиб билими
тырнақтьщ жасыўы - тырнақтық шыққан жериндеги ақ дога, тырнақтық көзи
умман - оман суў, көгалий суў (океан)
үддесинен шыгыў (үдделеў) - орынлаў атқарыў
бежериў
үжипли - жарамлы, орынлы
үзик - қарүй жапқышы
үйелеў - бастырылыў
үлеў - күш-көлик, улаў

үме/үмме - ҳаял-қызлар көмеги (үме салыў)
үсик алыў - суўыққа үсип қалыў, суўыққа алдырыў
үшем - үшинши сыцар, үшиленши қурсақ
ўасўас - кери үгит, азгырыўшылық
ўақым жер - диний мэкемеге ямаса диндарлар
ықтыярына пайдаланыўушын, лекин сатпаў шэрти
менен өткерилген якиўәсият етип қалдырылган жер
ўыслат - жетисиў. ерисиў
халқ - жаратыўшы
хожа - текстте: ийе, басшы (хожейин)
хуны наҳақ - бийгүна төгилген қан
ҳалақыт - кесент
ҳалы - аўлақ, оқаша
ҳалыйқа - жаратыўшы
ҳаўайы - қыялый, ҳәўлеки
ҳәэим қылыў - сиқириў
ҳәкери - ҳәкис сөйлеўши, терисаяқ
ҳәлде - ҳалда, күйде
ҳәлекке - ешки кеселлиги
ҳәмий - қәўендер, болысыўшы, жәрдем бериўши
ҳәмиян - шыжлан
ҳәрем - текстте: шарбақ, ҳәўли-ҳәрем
ҳәршаид - қанша, қатиелли
ҳәсе - ҳаса
ҳәтек - қатынек, қызтеке (пишик)
ҳидаят - дурысжол көрсетиў, Ҳдқжолына жетеклеў
шабыр - алап, массив
шайла - асханаушын тикленген төбеси ашық ылашық
шақ болыў - жарылыў. кесилиў, екиге бөлиниў
шар - текстте: қыйырман-шыйырман из
шаркесе -лаўабы кесе
шарлаў - тскстте: шақырыў
шәйдоз - отқа қойыўга арналган шэйнек, шәўгим
шэпийҳ - шәппәт
шәрлн - шэҳэрли. қалалы
шегенқудық - иши қатты агаш пенен қаланып,
бегенленген қуйы
шейим - дейин. шейин
шешек - текстте: гүл кеселлиги
шикар - аў, ақга шыгыў
ширемнк - қургатылган мазалы дэм-дэмеклер
ширене - ширели жемислер қайнатпасы (варенье)
ширин - шийрин
ширинже - шырынжа, мийўели дараққа түсетугын
жабысқақ зыянкес
ширинек - мийўе писикшилиги, жемисмолшылыгы
шириншик - ширелик
шынеки - шыны, ҳақыйқый
шықыраў қудық - жүдэ тереқ. түпсиз қудық
шоқалақ - майда-майда төбешикли жер
шолан - балықсақлайтугын салқынаран (қазганақ)
ыспа қум - қуйылма қум, көшпе қум
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