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РЕДАКЦИЯЛЫҚ БАС АЛҚАДАН

М.О. Əуезов атындағы Əдебиет жəне өнер институты Мемлекеттік  
«Мəдени мұра» бағдарламасы шеңберінде жарық көретін «Əдеби жəді-
герлер» атты жиырма томдық басылымды дайындап, жариялау жұмысын 
жалғастыруда.

Аталған басылымның басты мақсаты – халықтың ежелгі заманнан бергі 
жазба мұралары мен əдеби жəдігерлерін сол күйінде өзіне қайтару, түркі 
халықтарына ортақ ежелгі жəне орта ғасыр əдеби ескерткіштері мен ХV–
ХІХ ғасырлардағы ақындар шығармаларын неғұрлым толық жариялау.

Оқырманға ұсынылып отырған «Əдеби жəдігерлер» сериясының 16-
шы томына орта ғасырларда өмір сүрген көрнекті түркі ақыны Құтбтың 
«Хұсрау – Шырын» дастаны еніп отыр.

Едiл сағасындағы Сарай қаласынан шыққан аса көрнектi ақындардың 
бiрi Құтб едi. Ақын ХIV ғасырдың орта кезiнде өмiр сүрген. Алғаш Құтб 
Сырдария бойындағы мəдени орталықтардың бiрi – Сығанақ қаласында 
тұрады. Ал Тыныбек Алтын Орда мемлекетiнiң тағына отырған кезде ол 
Сарай қаласына қоныс аударады. Кейiнiрек ол мəмлүктiк Египетке барып, 
сонда тұрып қалған.

Құтбты қыпшақтар арасында «Құтбы» немесе «Құ тып шайыр» деп 
те атай берген. Ақынның өмiрi жайында мəлiмет жоққа тəн. Оның толық 
аты-жөнi де белгiсiз. Құтб – ақынның лақап аты болса керек. Құтбтың  
бiздiң дəуiрiмiзге дейiн сақталып қалған жалғыз шығармасы – «Хұсрау 
мен Шырын» дастаны. Бұл шығарма – Шығыстың ұлы ақыны Низами дың 
«Хұсрау мен Шырын» атты поэма сының аудармасы. Оны түпнұсқа дан, 
яғни парсы тiлiнен қыпшақ-оғыз тiлiне еркiн аударған ақын Құтб болды.

Құтб «Хұсрау мен Шырын» поэма сын қыпшақ-оғыз тiлiне 1341–1342 
жылдары аударса керек. Бұл – Тыныбектiң Алтын Орда тағына отырған кезi. 
Аудармашы дастанды Тыныбек пен Ханша Малика-Хатунға арнайды.

Құтбтың «Хұсрау мен Шырын» дастанының жалпы көлемi – 120 парақ, 
яғни 238 бет. Дастан 4740 бəйiттен тұрады (Низамиде 7000 бəйiт). Дастанда 
Құтб ақынның өзі жазған жыр жолдары да бар. Қалғандары шығарманы 
көшiрушiлер тарапынан қосылған өлеңдер болып келедi. Құтб дастаны  91 
тараудан тұрады.

Бұл дастанның бүгiнгi күнге  жеткен дейiн жалғыз ғана қолжазбасы 
қазiр Париждiң ұлттық кiтапханасында сақталып келедi. Бұл қолжазбаны 
түпнұсқадан көшіріп, қағазға түсірген қыпшақ ақыны Берке Факих бола-
тын. Ол Алтын Ордада туып-өскен, өз елінде ақын ретінде танылған. 
Кейінірек мəмлүктік Египетке барып, сонда қайтыс болған. 

«Хұсрау мен Шырын» дастанын алғаш зерттеушiлердiң бiрi – поляк 
ғалы мы А.Зайончковский болды. Бұл туындыны ол түрiк тiлiнiң қыпшақ 
диалек тiсiнде жазылған аса құнды əдеби мұра деп бағалап, Низами 
поэмасының тiкелей аудармасы емес, қайта өңдеп жазылған туынды 
шығарма деп таны ды. Ал Е.Э. Бертельс болса, оны Низами поэмасының 
толық, көркем аудар масы деген болатын.
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Көрнектi түркітанушы-ғалым Əмір Нəжiп поэманың парсы тiлiндегi 
түпнұсқасы мен қыпшақ-оғыз тiлiндегi нұсқасының өзегі бiр екенiн ерек-
ше атап көрсетедi. Ғалым бұл дастанның Құтб жасаған аударма нұсқасын 
жартылай төл туынды, дербес шығарма деп бағалайды.

Хұсрау мен Шырын арасындағы мөлдір махаббат туралы аңыз-əфсана-
лар Таяу жəне Орта Шығыс, Дешті Қыпшақ, Кавказ бен Орта Азия, 
Үндістан халықтары арасында көне замандардан бері-ақ кең тараған. 

Міне, осы ежелгі аңыздарды негізге ала отырып, Хұсрау мен Шырын 
туралы дастан жазу дəстүрі Низами мен үнді ақыны Əмір Хосрау Дехлеви-
ден бастап, сегіз ғасыр бойы үзілмей, күні бүгінге дейін жалғасып келеді. 
Бұл тақырыпты ұзақ жылдар бойы зерттеген ғалым Г.Ю. Алиевтің айтуы 
бойынша, Хұсрау мен Шырын жайындағы аңыздарға құрылған елуден 
ас там дастан бар екен. 

Құтбтың «Хұсрау мен Шырын» дастанының қай елде жазылғаны туралы 
зерттеушілер арасында ортақ пікір жоқ. А.Н. Самойловичтің зерттеу-
лері бойынша дастан Алтын Орда жерінде жазылған болып шығады. 
Ал Ə.Нəжіптің тұжырымдауынша, Құтбтың бұл дастаны Алтын Ордада 
қыпшақ-оғыз аралас тілінде жазылып, кейінірек Египетте қайта көшіріл-
ген. Бізге дастанның осы көшірмесі жеткен.

Құтб аударған «Хұсрау – Шырын» поэмасын қазақ тiлi тұрғысынан жан-
жақты зерттеп, бұл дастанның ғылыми сөздiгiн жасап шыққан тілтанушы-
ғалым А. Ибатов болды. Бұл сөздiк те осы дастандағы 4400-ден астам сөз 
бен сөз тiркесте рiне түсiнiк берiлiп, нақты мысалдармен дəлелденген. 

Құтб «Хұсрау – Шырынды» аударғанда дəстүрлi тақырыпқа шығар ма 
жазудың көркемдік əдiсiн шебер қолданған. Ақын түпнұсқадағы идея мен 
сюжеттi, мазмұн мен форманы, дастанның көр кемдiк ерекшелiктерiн сақтай 
отырып, өзі өмір сүрген ХIV ғасырдағы Алтын Орда мемлекетiнде орын 
алған əлеу меттiк құбылыстарды табиғи түрде енгiзе бiлген. Ол аудармашы 
ретiнде Низами жасаған жеке көрiнiстердi егжей-тегжейлi қайталап жат-
пайды. Құтб сол дəуiр үшiн маңызды болған кейбiр оқиғаларды аудармай 
тастап кетiп, оның орнына ХIV ғасырдағы қоғам дық-саяси көкейтестi 
мəселелердi қосып жырлайды.

Құтб аудармасының өзiндiк ерекшелiктерi де аз емес. Низами дастанда 
қала өмiрiн, патша сарайлары мен бау-бақшаларды көбiрек көрсетедi. Ал 
Құтб болса, негiзiнен мал шаруашылығымен, аңшылықпен тiршiлiк ететiн 
Алтын Орданың дала қыпшақтары мен оғыздарының өмiрiн суреттейдi. 

Құтбтың қыпшақ-оғыз тiлiне аударған «Хұсрау – Шырын» дастаны 
Низамидiң прогрессивтi ой-пiкiрлерiн бiлдiре отырып, сонымен бiрге ХIV 
ғасырдағы Алтын Орда мемлекетiнiң iшкi жəне сыртқы қоғамдық-əлеумет-
тiк мəселелерiн де зор шеберлiкпен ашып көрсетедi.

Бұл дастанда дiни-мистикалық əдеби шығармаларға қар сы бағыттал-
ған осы өмiрдiң нақты шындығы бейнеленедi. Ақын адамгершiлiкке, əдiл-
дiкке, туған жердi сүйе білуге, халық мүддесiне қызмет етуге, өнер-бiлiмдi 
меңгеруге, махаббатқа адал болуға үндейдi.

Томды түпнұсқа негізінде алғаш рет қазақ тіліне аударып, баспаға 
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дайындаған – белгілі түркітанушы-ғалым, филология ғылымдарының 
кан дидаты Əжібай Керімұлы. Мəтіннің 170–217 беттеріндегі 90v0–115v0 

жолдарын аударған түркітанушы-ғалым, филология ғылымдарының кан-
дидаты Төрəлі Қыдыр.   

Кітапты дайындау барысында сол Алтын Орда дəуірінің əдеби тынысы 
мен стильдік ерекшеліктерін толық сақтау мақсатында барынша түпнұс-
қаға жақындатылып аударылды. Сондықтан да кітапта кейбір стильдік 
ерекшеліктер мен сөйлем құрылымдары сол қалпында берілді.

Томның ғылыми қосымшасында Құтб дастаны нұсқасының факси миле-
сі, шығарма туралы түсініктеме мақала, түсіндірме сөздік, пайдаланылған 
əдебиет тізімі, орыс жəне ағылшын тілдеріндегі түйіндемелер берілген.

Томның көлемі – 480 б.   
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КІРІСПЕ

Қайырымды, рақымды Алла атымен

1v0         Ей Алла, көмек (беру) қақпасын аша бер,
Көңілге рахматың ұрығын шаша бер.
Көңіл бер, жақыныңа жарасын,
Өзге бейқамдық бұл көңілімнен жырасын (алыстасын).
Бұл көңілімнің айнасын жарқырата бер,
Барлық қиын істерімді шешуге мүмкіндік бер.
Ішімді өз нұрыңмен нұрландыр,
Тілімді өзіңді мадақтауға бағытта.
Дəуіт1 сияқты бұл көңілімді таза қылғыл,
Забурымды2 аса əйгілі қылғыл.
Бұл сөзді бастадым, хош келсін жанға,
Мүбəрəк қыл сөзімді барша жаһанға.
Кім оқыса оның ділі ашылсын,
Тілімнен жұпар мен ‘анбар3 шашылсын.
Қарамен (жазылған жазуы) көзді толық нұр қылсын,
Оны тыңдағандардың жаны рақаттансын.
Мағынасымен биік қыл сөзімді,
Сағадатпен бар ет (бақытты ет) бұл өзімді.
Көңілдердің қуанышты намасы (хаты) қыл,
Барлық қиын істердің кілті болсын бұл тіл.
Шырын қыл шах көзіне əр сөзімді,
Өйткені Шырын есімімен сөз (өлең) түзілді.
Қамқорлығыңмен көңілімді хабардар ет,
Бұл сөз арқылы медет қыл құлға, Аллаһ.
Мейірімділікпен кім саған (адамға) жар болды,
Неге тұрсың? Тілге келтір ділде барды.

Алла тағаланың Барлығын, Бірлігін айтады

Алла атымен баста сөзіңді,
Кім ол, бар қылды жоқтан бұл өзіңді.
Ұлы Тəңір əлемді жаратты,
Тік көтеріп, жерді, көктерді жаратты.
Куə барша халайық барлығыңа,
Дəлелдер де көп Бар жəне Бірлігіңе.
Ұлы Алла оған ұқсайтын (тең келер) ешкім жоқ,
Жаратар, һəм жүргізер, үкімі жүрер.

2r0         Көкті айналдырып, жұлдызды жүргізген,
Баршаға үкімімен ризығын берген.
Бұл мұнша ғылым жəне хикметтер жаратқан,
Қараңғы түнді күнмен жарық еткен.
Сүйініш пен қайғы, қорқыныш пен үміт жүз,
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Жаратты түн менен күн, ай жəне жұлдыз.
(Алланың) барлығы барша жаратқандарынан көрініп тұр,
(Оның) нышаны барша көретіндерге анық көрініп тұр.
Жұлдыздар бұйрығынан істе жүрер,
Табиғатқа артықшылық пен жаратқандарын берер. 
Жіті баққандар одан тапты мақсат,
Оңаша (қылуетте) отыруды қалайтындардың жан досы.
Оған еш ұқсамас бұл барша заттар,
Ойлама, кісі ойланып аңлар (түсінер).
Мінсіз заты оның өзге нəрселерден,
Оның ойы озық барша теңдестерінен.
Бұл мағынаны білейін десең, ей, діл,
Барлығы оның Сен, Сен, Сен (Алла), – деп біл.
Өзіңді гүл сияқты жүз пара қыл бұл бауда,
Өйткені тəнге саулық таппайсың бұл тауда.
Сен сол жақтан (жұмақтан) жүгіріп келдің осы жерге,
Жəне қайта барарсың сол жерге.
Оны (Алланы) ойша іздеп, кездім көкті.
Бұл елес ақылымнан адастырды.
«Ақылдымын, білгемін (данамын)», – деп ізде, ей, жар,
Мұны білді, (өзгеге) білінбес бұл сыр.
Көріп оның халін естен танып қалды*.
Арадан одан соң өзін кетірді.
Оны білмекке бізге қиын емес,
Алайда бұл іс қайран қалдырар.
Кімнің шамында көрсең  бір жарық.
Оның бірлігіне  берер куəгерлік.
Білік берді оны білу үшін,
(Көкірегіне) көз берді иманға келу үшін.
Аспан əлеміндегі белгілердің (таңбалардың) көмегімен
Геометриялық фигураларды жер тақтасына жазды.
Шешек сияқты қазынаны топырақтан жаратты,
Біз сияқты жандарды бір тамшы судан төрəтті
                                                              (жаратты).
Бауырдан суарып бұл жан бағын,
Ақылдың шам-шырағына берді көз майын.
Жоғалатындардың (кететіндердің) бəрі жоғалғай,
Барлық заттардың иесі тек Ол қалғай.

2v0              Жаратуды осылай бастады,
Міне (бұл) сырды пікір етіп (ойланып) еш біліп болмас.
Баршаларға жақсылық жасаушы ол,
Алдымен ең маңыздыларын (негізгілерін) жаратты.
(Алла) оларға білдірді айрықша ықылас,

* Осы өлең жолындағы «Өздин ел (қол) көтəрди» деген тіркесті Əмір Нəжіп «Он 
потерял сознание» деп аударған екен. Осы аударманы қалдырдық.
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«Бұлар əрбір амалда болсын», – деп, – хас.
(Алты) жаққа4 алты көйлек ол кигізді,
Жəне əлемге төрт гауһар5 берді.
Біріне берді мырзалық «(өзгеге) сыйласын» деп,
Енді бірін сараң қылды «(өзіне) жинасын» деп.
Алушы да хабарсыз алғанынан,
Жыюшы да хабарсыз тырысып жиғанынан.
От та білмейді нені күйдіргенін,
Су да білмейді өзінің нені сөндіргенін.
Ол жалғыз жаралған, ортағы жоқ,
Барлығы оның пəрменін орындаушы, оған ешқандай
                                                                        күмəн жоқ.
Орындаушылардың ішінен кімнің батылы жетеді,
Айтса: «ұйыма» деп оның пəрмендеріне.
Бұл жер берер, өзі күтуші тілемес,
Келтірер жел, алайда (өзі) иісін иіскемес.
Осынша қуатпен, құдіретпен жаратқан
Əлемдегі ғажайып дүниелері жүйелілігімен
                                                  таңғалдырады.

Аспан денелерінің қозғалысы туралы

Көк күмбезінің саяхатшыларын (жұлдыздарын)
                                                   аңлармысың жар,
Неліктен жер қағбасын (кіндігін) айналар олар.
Бұл михраб ішінде табынатындары кім?
Кезбекте мақсаты не бұлардың?
Не іздер бұл жол тартпақ ішінде,
Не тілейді шатырды (аспанды) арқалап жүргенде.
Неліктен бірі үнемі қозғалыста, тыным таппайды,
Басқалары неге жылжымайды, оларға кім берді тыным?
Ауыз байлап (жауып) шешек сияқты таза жүздер,
Табынбаққа (сенімділіктің белгісі ретінде) кемер6

                                                                                               байланған өздері,
Мен қайран қаламын бұл іске, ей, жар,
Табынып бұл пұтқа байласам белге зуннар7.
Бұл таңдану дінді (исламды) тыңдауға мəжбүр етті,
Рақымшылдық үндеді (шақырды) мұңды Құтбты:
«Бұл мұнша нəрселердің қарама сен тысына (сыртына),
Олар табынбайды өз басына».

3r0         Баршасы циркульдің ұшы сияқты шеңберлене
Айналып, тек өз жаратушысын іздер.
Ақырында сенің де қолың жетер, тез бол,
Неліктен пұтхана есігін қылдың осылай жол.
Ибраһим сияқты сен де табынба пұтқа,
Кіріп пұтхана ішіне күйме отқа.
Назар пұтқа салып байланба зуннар,
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Қадам ұрып (таптап) өтсең, құтыласың, ей жар.
Көкте, жерде көрініп тұрғанның бəрі тылсым ол,
Илаһи асыл қазына салынып, мөрленген орын ол.
Ол тылсымды сен өз еңбегіңмен ашасың,
Аша алсаң, молшылыққа кенелесің.
Бір мезгіл табиғатқа көз салып, көңіл қойғыл,
Парасат киімін көк түске бояғыл.
Сен көк аспан нақышына беріліп кетпе, елес ол,
Ол – қиын түйін, оны шешу мүмкін емес.
Маған осы аспан сыры білінбес,
Тек нақышы көрінер, өзге ештеңе мəлім емес.
Егер аспан сырын шешуге мүмкін болса,
Сол нақыштардың бірі үн қатар еді.
Бұл айналып тұрған көк күмбезі берер нұр,
Көреміз, айналып тұр, өзге не білінер.
Тек анығы сол: мақсатсыз емес айналулары,
Бар Оның айналдыруға ықтияры.
Иə, əрбір танып білушінің  өз түсінігі бар:
«Бұл айналғандардың бір айналдырушысы бар».
Кəрі қатын айналдырар ұршығын,
Айналып тұрған аспанды ұршықпен салыстыр, сонда түсінерсің.
Кемшілік таппа сөзімнен жақсы бақғыл,
Айналдырмаса оны өзі айналмас, ұққыл.
Біліктінің қолы айналдырар оны, біл,
Тəн ішінде болмаса жан, сөйлемес тіл.
Аспанның айналуы мəңгі емес ол,
Білімді (астроном) өзі білер мұны ол.
Егер көрсетпесе Тəңірі саған жоқ,
Бұл астролябия8 мен даналықта нұр.
Не білдіргей сенің қолыңдағы хат (кітап), 
Не пайда келтірер бастағы сəлде.
Егер ол берсе, табылар үнділерде хор (қызы),
Егер бермесе, Айынан да таппас көз нұр.
Əрбір нақыш үстінде көрсетсе жамалын,
Жұлдыздар көріп оны жасар жорамалын.

3v0   Бірі он арпаны9 михраб қылған,
Бірі мыстан астролябия жасаған.
Бұл аспанда тыным жоқ, дамылдаса (бір сағат).
Елестет мыстан, арпадан не рақат (пайда)?
Осылай белгілі болса (көрінсе) барлық жүз,
Бұл алдауларға кім ұйыса ессіз.
Əлем құралмен жасалды дегенге сенбе,
Онда сен құдіретті сылтауға, сылтауды құралға
                                                              алмастырасың.
Егер əлем құралмен жасалған болса,
Сол құралды жасағанда қандай құрал бар еді?
Егер от, топырақ, ауа менен су.



 12

Бір-бірімен хош (жақсы) болса еді жиылып.
Алладан жарлық болмаса,
Бірде-бір денеге (өздігінен) жан пайда болмайды.

Тəңірі тағаладан тілек тілеу

Алла бізді балшықтан жаратты,
«Маған құлдық қыл!» деп бұйырды.
Баршаға қызмет етуді қарыз қылды,
Бағалау хұқын өзіне парыз етті.
Біз енді бұл дəрменсіздікпен, ей, Хақ,
«Қабыл ет!» – деп тілейміз құлдық қылсақ.
Мұнша мейірімділік сенде бар,
Əлсіз құлды еңіретпе зар.
Өзіңе деген бізде үміт зор,
Мырзалығың бізді батыл етер.
Бір уыс топырақтан жаратылғандықтан,
Шамамыз жеткенінше іс (құлдық) қыламыз.
Өзімізден өзіміз теріс айналып, қызмет етеміз,
Тағы көмек беріп көңілімізді түз.
Өзіңе лайықты қызмет бізден табылғай,
Ол – құдіретті ұлылығыңа сай болғай.
Алайда күшіміз жеткенше міндеттіміз қылуға құлдық,
Бізге құлдықтан өзге жетпес молшылық.
Егер болсаң (бір) уыс топырақта риза,
Саған болмас зиян, бізге болар пайда.
Осынау сағатта болғанда қиямет,
Бағышта бізді өкініште қалдырма.
Мен сол топырақпын, міне, өзің ғана
Жаратып дене (оған) тапсырдың бұл жанды. 

4r0        Жаратты суретімді (тəнімді) тамшы судан,
Даралап өзгелерден бердің ой, сана, дін.
Бердің бұл бейнені енді көзіме бер нұр,
Нығмет шүкірін көңілімде арттыр.
Қатуланғанда сабыр бер, жылайын,
Есендікте бергеніңе шүкіршілік қылайын.
Кінəлімін, күнəларым шектен асты,
Ағат істерім үшін көмек сұрағалы келдім.
Қаншама қателік кетер болса сөзімде,
Ғафу ет, көп кемшілік бар өзімде.
Көрінген əрбір нақыштан іздейтінім тек қана сен,
Барлық нақыл сөздерімнің мақсаты да – Сен.
Бұл сергелдеңдігімнің баршасы сен үшін,
Берер (Алла) ақымақтың да, ақылдының да тілегін.
Саған «қызмет етейін», – деп, – сапар шектім,
Жолдан адассам, тура жолға сал, мен жаңылдым», –
Деп Қағбаға қарай жол тұттым өзім,
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Жетемін бе, шөлде өлемін бе, кім білсін.
Не жақсы, жаман халық арасында бар,
Мейірімділік көрсетсең, көрінбес зəредей, жар.
Бірінің аяғын сындырып, өзіңе жақындаттың,
Басқасына қанат бердің жəне өзіңнен алыстаттың.
Жаным білмес осынша қайғылар жеп,
«Өзім қабылданғандардан ба, əлде мақрұм қалғандардан
ба, кіммін?» – деп.
Жазықтымын, қандай жағдайда өлсем,
Мені сен кешір, не түрлі (қандай) болсам да.
Қыл өз даналығыңды (ақылыңды) бұл құлменен жар,
Менің мінезіме (ісіме) қарама ей, Бір жəне Бар.
Бұл іс-əрекеттерімнің мəні жоқ еш,
Сенің мəртебең гауһар, құл қылығы нағыз мыс.
Дұрыс бағытымның нұрын көңілімнен алма,
Жəне мені қараңғылыққа салма.
Білімді ет барлық істе өзімді.
Кетір бейқамдық пердесін, аш көзімді.
Шығар көңілімнен есірік (мас) ететін шарапты,
Кетір менен бұл бейқамдық ұйқысын.
Тəніме бер қанағат, жанға құл қыл,
Денсаулығым барда сабырлы, ұстамды қыл.
Ұдайы қызметте болуға разы қыл тəн мен жанды,
Кісіге тəуелді етпе, жақсылық жаса.
Осылай тұт мені сен барлығымда.
Ол ризалығың болсын (дəйім) қасымда.

4v0         Бұл дүние істерінен қыл азат,
Өзің-ақ білесің, саған айтпақ не қажет.
Маған шамадан тыс ауыртпалық түсірмегіл,
Шамаға шақ міндет жүктегіл.
Ішімді өз нұрыңмен жарық ет,
Басымды сен өз табалдырығыңда тұт.
Жанымның ауруына сен дауа қыл,
Қияметте қолдаушым Мұстафа10 қыл.

Расул алəйһи уəссəллəм мадағы

Мұхаммед елші еді Хақтан,
Оған пəрмен берілді: «Аш, – деп, – хақ дін».
Жаратылысы оның топырақтан еді,
Дегенмен не сөйлесе шын Хақтан еді.
Оның жүзі көңілдердің шырағы, 
Сөзі – дін нұры, үмбет – жарағы.
Опа майданының шебер шабандозы,
Пайғамбарлар керуенінің жол басшысы.
Орнатты бұл ислам бағын,
Бұзды ол кəпірлердің одағын.
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Шапағат қылушы үмбеттеріне,
Түмен мың мақтау ол пəк жанға.
Шариғат бостанының самалы
Ақиқат теңізінің інжу-маржаны.
Жаратылысы оның – Адам ата жаратылған топырақ.
Ол бүкіл əлем көзінің тотийасы (емдік дəрісі).
Шариғат жолымен бұл əлемді түзді,
Адасулардың (қателесулердің) көгін хақ сөйлеп үзді.
Оның заңы өзге діндерді жойды,
Шариғаттарын құртты, бұзды.
Жомарт əрі рақымшыл еді,
Тілі – діл құлпының ашқышы еді.
Тəңір жеңіс қылышын берген еді.
Мойынсұнбағандардың тəнінен басын кетірді.
Əбігерге салды кəпірді мұғжизасы,
Көңілдерді нұрландырды ізгі аты.
Ол – Алланың таңдаулысы еді, таңдаулы дінді (оған)
                                                                          жіберген,
Бұл жарылқаушылық киімін киген, (өзгеге) кигізген.
Гүл сияқты достар жүзіне ол шат,
Сəрв11 сияқты бұл əлем ішінде азат.

5r0         Оның сəрві аспанға көк киім кигізген,
Ал сəлдесі желге ‘анбар иісін берген.
Қылып құлдықты өз ықтияры,
(Барабанды) кезекпен бес рет12 ұрды төрт жары (досы).
Оның кебісі болды ғарыш үстінде тəж.
Əминге13 уахи14, білген сырын миғраж.
Құдықтан тартып (шығарды) көпті көкке,
Бұл топырақтан жаратылған тəнді тең етті періштеге.
Халил15 – оның əскер басшыларының бірі шын,
Мəсих16 – оның сарайының хабаршыларының бірі.
Болып қиындықта, рақатта үйі үңгір
Жыландар дос (болып), өрмекші тор тұтар.
Беріп өз тісін тас қолына ол.
Қойып ернін тас үстіне ашты бұл жол.
Ерні мен тісін тасқа сол себепті берді,
Өйткені лағыл мен гауһар орны тас еді.
Қашан таспен сынса гауһар,
Тағдыр тісін сындырғанның басын оның табалдырығына 
                                                                               алып келді.
Көзі ұйқыда болғанмен, Хақпен бірге жаны,
Тысы мен іші мағынаға толы.
Көптеген күнəкарларды оттан алып шығушы ол,
Қиямет күні шапағат қылушы ол.
Өзім Хаққа құлшылық етуде көп кемшілік жібердім,
Не шара, ей, Алланың елшісі, не шара?
Таза бағыңнан өтініп сұрайтыным бұл: 
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Бұл құлды қумастан бұрын сен де (қолда).
Қол көтеріп бұл құлдың хақына бір,
Дұға қылсаң барлық қайғысы тарқар.
Ей, Алла, Құтбтың ісін аш барлық жағынан –
Деп сұра кетсін білместік жан-тəнінен.
Бұл көңілін тыныштық шегіне жеткізе гөр,
Барлық жағдайда кешірім ете гөр.
Егер құлдық жазығы таудай болса,
Алланың мейірімділігі шексіз теңіздей.
Тілер (іздер) ол себеп бағасы жоқ,
Оған мың жылғы тағат зəредей болмас.

Расул алəйһи уəсəллəмның төрт досына мадақ
Жəне бұл елшінің сүйер достары.
Болар еді дəйім қайырлы істері.

5v0         Бұл төрт дос басы – Əбу Бəкір еді, біл,
Əділдік, туралықта жарар еді қыл.
Екінші – Омар еді дін бастаған,
Кəпірлер басын кесіп тастаған.
Бұл лағынет атқан шайтан көрсе оны.
Қарар таппас еді тəнінде жаны.
Үшінші – Оспан еді қайырымды, сақы
Ақылды, білімді еді, тақуа.
Тəңірі жарлығын жинап қалдырған ол.
Бұл ислам дініне аша берді жол.
Бұл төртінші – Əли ол əскер басшысы,
Бəрінен Расулдің сүйікті досы.
Ол Хасан мен Хусейінге əке еді,
Оның мадағына шын сөздер айтылды.
Кімде-кім сүйсе бұл төртеуін,
Оның үстіне туды сағадат күні.
Егер сүймесе төрттен бірін,
Тамұқта болар оның орны, білсін.
Ей, Алла, шын сүйермін бұларды,
Көмек бер оларға қиямет күні.
Бұл төртеуінен өзге де достары,
Пида қылды Хаққа тəн-жандарын.
Тұрар еді ол Расулге қарап,
Не айтса да мүбəрəк сөзін ұғып.
Қандай мəңгілік үмбеттер еді олар,
Көңіл сүйсе оларды (енді) қайда олар?
Олардың тырысуыменен ол,
Жеті ықылым17 ішіне кетті бұл жол.
Ей, Алла, жаным олардың бəрін сүйер.
Харам қыл бұл міскінге от пен тозақты.
Кімде-кім «əмин» – деп мұнда сөйлетсе тіл,
Ол ердің жолын бұлармен бірге қыл.
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Шахзада Тыныбек хан мадағы

Бол тез, ей, жағымды таң самалы,
Жеткіз шахқа мақтау айтады бұл тіл.
Жер өп, шахтың тамаша тойы болмақ,
Үркер шоқжұлдызында құрылды шатыры.
Əлем оның күндей жүзімен нұрланар.
Дін мен дəулетте (байлықта) міне, жеңімпаз.

6r0         Ұлыс-ел билеушісі, сұлтаны, ханы,
Жаһан халқы – тəн, ол – тəн ішінде жаны.
Ханымыз мейірімді Тыныбек шах,
Одан қуанар тəж бенен тақ.
Жеті ықылым ішінде бұл заманда.
Теңің жоқ, шəксіз, барша жаһанда.
Бүгін хандық ішінде нағыз хан – сен,
Сондықтан жаһанның жаны да – сен.
Білік қамшысын қолға алып сен,
Жəне дəулет атымен аттандың сен.
Ақыл тізгінін бек тұттың,
Əлем майданында доп ойнап ұттың.
Əскеріңді бейне бір жорыққа аттанғандай етіп түздің,
Қарсы келген дұшпанның мойнын үздің.
Хан екенсің, міне, саған разы барлық құл,
Қылышпенен, міне, салдың тастан жол.
Бəлі, Рүстем жүрек екінші Заххак18,
Қате айттым, бар жақсырақ мағынасы.
Егер оларда бар болса тəж,
Бағыштарсың көп тəж сұраса болып мұқтаж.
Қолыңдағы мөріңді басып, берсең əмір,
Салық алуға келер ол Румға да.
Ізгі атың жайылды бүкіл елге,
Жүзіңді көруге əлем халқы құштар.
Алла саған сыйлады осыншама бақыт-құт,
Жер өпкей еді тірі болса Махмұт.
Екі əлемді Хақ бір ханға берген,
Бұл көркем мінезді сен жанға берген.
Жəне құлқыңа лайық, мінезіңе сай,
Əрбір сөзіңнен мың (түрлі) інжу-маржан төгілер.
Көркем мінез, зеректік, білімділік,
Ақылды, мінезді, қайырымды.
Хандық мейірімділік, əділдік,
Дұға бар саған, жоқ, міне, зар.
Патша кім бүгін жəне Қытай патшасы,
Көріп үйренсе патшалықты сенен.
Қашан Хұсрауда бар еді бұл келбет,
Шырынның періште сияқты бейнесі қайда?
Он мың құлың болса – саған жарасар,
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Өйткені сен Шырынның қызметіндесің.
Бұл Хақтың шын Сүлеймені сенсің, ей, шах,
Өйткені жаныңда бар Балқис19 сияқты Ай. 

6v0        Пайдаланып қал бұл сəтті (кейін) табылмас,
Белгілі, желден ешқашан там жабылмас.
Сенім жоқ бұл жаһанға жақсы өмір сүр,
Жастық шақты пайдаланып қал, өтер біл.
Көк аспан алдамшы мүлде сенбе,
Бұл аз ғана күнгі хош тіршіліктен жалықпа.
Алла берді барлық істе жəрдем,
Көңіл көтер өзің тауып мұрсат.
Оның бергеніне шүкір ет, бетіңді сипа,
Күшің жеткенше Тəңірге құлдық қыл.
Жаратқан Тəңірі осылай шат тұтсын,
Тағдыр нардын20 сенің бақытың ұтсын.
Жүргіз жеті ықылым үстінде пəрмен,
Əлем халқына болмасын өзге хан.
Қанша (уақыт) Күн мен Ай көкте болса,
Міне, сонша (уақыт) – Жер бұзылғанға дейін (болыңыз).
Мəликемен бірге рақатқа бөленіңіз,
Көре білмес кісінің бауырын тіліңіз.
Жүрсін Мысыр мен шамда жарлығыңыз,
Қызметте жырғасын көп жарлыларыңыз.
Жаһан хақанлары болсын құлыңыз,
Үкім жүргізуде көкке жетсін қолыңыз.
Бұл патшалықта бақытты болыңыз,
Көп жыл сау-саламат бар болыңыз.
Құтб та дəулетіңіз саясында,
Жас баладай асыраушы (алақанының) аясында.
Жаны тыныштық тауып, əдеп үйренсін,
Бейне бір хош иісті қызғылт сумен гүл табысқандай.

Мəлике марқұмға мадақ

Ғасыр ханшасы, замана əйелі,
Əлемде қазір теңдесі жоқ, жеке-дара.
Жəмила – хан – патша əйелі, бақыт – негізі (орны),
Ақ Орда дəулеті ол – тақ көркі.
Теңі жоқ, сұлулық пен мінезді берді оған,
Халық ішінде жұлдыздар арасындағы Ай сияқты.
Жүзіне қарау еш мүмкін емес,
Жаһан əйелдері – сурет, өзі – жан.

6r0        Бетпердесін алса, жүзінен ұялар күн,
Қымсынар еді шашынан қара түн.
Жəне сұлулығына лайық нəзіктігі мен мінезі,
Еш мінсіз етіп жаратты оны Аллаһ.
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Анадан тумады мұндай тағы бір,
Көріп қайран қалар жас та, қарт та, жігіт-ер.
Барлық əлем жүзін көруге мұқтаж,
Аяғының топырағы басына тəж.
Сұлулығымен, əдептілігімен осылай белгілі болды,
Егер сипаттап жазса, Əлемде ондай ешкім жоқ.
Оның бұл ізгі аты əлемде мəшһүр,
Болып-толды бұл жұмақ ішінде ол үр (хор қызы).
Жігіттік патшалығы да қуанышты одан,
Тіршілік негізінің мықтылығы да содан.
Сол киімді бойыңа бақыт пішті,
Соған қарап көк жүзі  бал ашады.
Аспан құлдықта еді өз атына,
Жоғарыдан түскей еді қасына.
Егер дұшпан жері (мекені) көкте болса да,
Оған жол жоқ қызметте топырағын сүюге.
Аяғының топырағы жүз түрлі жауһар,
Қашан дүр мен тас болар барабар.
Ол – от, дəулеті шақпағында бар,
Егер дұшпан темір болса да күйер.
Болар дұшпан түтінінен көмір-от,
Кометаның құйрық жағында болған кезде Марс та бақытты.
Таразы сияқты түзіп барша істі,
Жақсы (айыра) білер дос пен қасты, жат пен білісті.
Білімнің барлық саласы (бойынша) кемел (жетілген),
Қайран қалар сөзін тыңдаса дана.
Сөз сөйлегенде қыл жарар ол шах сұлуы,
Мұндай сөзге, əрине, қызметінде не сəн.
Алайда үмітім бар одан, міне,
Білім қадірін білесің, жақсы білдім.
Білімдіні құрметтер білімі бар деп,
Жат елдік (адамды) асырар көңілі тар деп.
Не қажет болса қызметте,
Мұратына жетер бұл есікте.
Жат елдік, қалалық, бай мен кедей –
Бұл қызметке келіп, кім шүкір айтпаған.
Қабыл қылса билеуші қызметіне дəйім,
Күшім жеткенінше мен де мадақ айтайын.

Мəлике дəулеті (байлығы) асырар болса,
Жəне мырзалығы бұл құлына жар болса.
Қанша өмір сүрсем өзім,
Дұға болғай үнемі тілде сөзім.
Мəлике, Тыныбек шах бар болсын,
Үнемі сақшысы (сақтаушысы) Жаббар (ұлы Алла) болсын!
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Кітап жазудың себебін баяндар

7v0         Неше жыл болды жаным аңсар еді,
Көңілде осы ой бар еді:
Шах қызметіне қалай бір барамын деп,
Бұл көңіл қайғысын тарқатамын деп.
Сезіп көңілім, аса күшті құштарлығым бар,
Бұйырды: қатулан енді, ей, жар.
Асық, ей, Құтб, тез кеш болар біл,
Сен туралы олар қалай білсін, өзің сөйлетпесең тіл.
Низами өлеңі сияқты түз сөзіңді,
Сонан соң білгіз ханыңа бұл өзіңді.
Ханым менен ханның құрметіне бір
Кітапты жазып бітіруге тырысып бақ, – деді.
Бойым(ның) қаласына көңілім еді сұлтан,
Жаным одан қабыл қылды бұл пəрмен. 
Көңіл пəрменін (бұйрығын) жаныммен тұттым,
Өзге ойды біржола ұмыттым.
Қазандай қайнап, міне, күйіп-жандым,
Низами балынан халуа пісірдім.
Ханым атына парсы тілінен,
Аудардым, міне, өлең түзілді.
Шығардым хош иісті су бұл көлден,
Көңілдер қансын деп бұл таза судан.
Хан дəулеті бұл құлға жар болып,
Тəңірі мінез-құлқымның шаңын кетірді.
Тіл бұлбұлы бұл өлең үстінде түзіп саз,
Бұл пернеде келтірдім хош əуез.
Мұратым еді ол қақпаға
Келіп, жол тапсам деп бұл қызметке.
Сапар азабын көріп өзім бірнеше күн,
Міне, енді қызметке де жеттім.
Қаншама азап көрдім, əйтсе де
Түгел келдім, түгелдік жақсы – шыны осы.

8r0              Қалай жақсы айтты ол кемел қарт,
Кемелденіп кел неше келсең, ей, данышпан.
Бұл келудегі мақсат та осы еді:
Алла мұнда мақсатыма жеткізе гөр, – деп тіледім.
Шүкір, тілекке Алла жеткізді,
Тілек қолы үміт садағын құрды.
Бұл көңілімнің құсы тапты хош бақ,
Сайрасын мұнда не бұлбұл, не (қарқылдасын) қарға. 
Жəне көңілім сөз арасында қылды əуез,
Ей, бұлбұл, ашылды гүл, келді жаз.
Əлем бағы қайтадан қуанышқа бөленді,
Махаббатың бар болса енді сен де сөйле.
Міне, содан бұл ғашықтардың сөзін,
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Түзіп осылай безедім сөз жүзін.
Кісінің көңілінде махаббаты болса,
Не таң бұлбұл сияқты мұңға батса,
Көк мехрабы ғашық екен хош аңла.
Ғашықтардың сөзін сүйіспеншілікпен тыңда.
Ғашық болмаған адамның жаны жоқ біл,
Өлікті бар ма дер əлемде ақылды.
Егер ит көңіліне Алланың мейірімі түссе,
Келер ол тілге, кетпес ұрса, қуса.
Егер көк күмбезі ғашық болмаса,
Не үшін сергелдеңге түсер, тыным табар еді.
Ғашық болмаса анау жеті қат жер,
Неге мұнша халайықтың соққысын жер.
Теңіздер ғашық болмаса бір сұра,
Неліктен қайнар, буырқанар, көр.
Қаншама зат бұл əлем ішінде көрдім,
«Неден мұндай?» – деп ақылымнан сұрадым.
Айтты: Сүйіспеншілікпен тірі бұл əлем,
Егер сүйіспеншілік болмаса, болмас еді адам.
Жаным ғашықтықтан тыныштық тапқасын білдім,
Көңіл бердім жеріңе сүйіспеншілік алдым.
Бұл махаббатыммен бастап дастанды.
Өтініп, махаббатқа үндедім жаһанды.

8v0           Хұсрау мен Шырын əңгімелерінің басы

Осылай деп айтқан екен ол бір дана қарт,
Ол барлық жағынан жетілген кемел еді.
Тұтылса Нуширванның айы,
Қонып Хурмуз үстіне дəулет құмайы.
Əке тағын біліп ол əділеттілік көрсетті,
Əділеттілікпен жаһанды абаттандырды
      (гүлдендірді).
Атасының жолын ұстар еді,
Оның салтынша бал ашуын жəне түс жоруын.
Көп құрбан шалып ол шах құдайдан
Тіледі бір ұл бұл жаннан артығырақ.
Тəңірге жалбарынып қылса зары,
Ұл берді оған гауһардан таза.
Жаратқанның сый дариясынан дүр,
Оның шамына берген мейірімнен нұр.
Мүбарак бақыты дəулет мекені,
Жүзінен белгілі шахтық нышаны.
Кемелденген патшалықты көрді əкесі,
Содан соң Парвиз болды аты.
Сұлулықта кемел еді заты,
Сондықтан Хұсрау Парвиз болды аты.
Беті күн сияқты көз бақса болмас.
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Жүзін көргеннің көңілінде қайғы қалмас.
Оны шах алдына əкелер еді,
Ел-елге гүл жүзі (сұлулығы) жайылар еді.
Жібекке оралған жұпардай,
Тамам інжу-маржанды жасырып тұрғандай,
Кенеттен бесіктен жаһанға шықты да,
Сүйіспеншілік ұрығын екті барша жанға.
Жыл өткен сайын Тəңірі дəулетін арттырды.
Білім, тағылым алып үйренді əдеп.
Тамам бес жасқа жеткенде аңлап,
Көріп, көп нəрсені ғибрат алды таңдап.
Қашан алты жасқа жетті ол шах,
Барлық жөн-жосықты аңлап, хабардар болды.
Сəрв бойлы ол жеті жасқа жетіп,
Гүлдерге жұпар шашуды əдет қылды,
Сондай көркі болды елде мəшһүр,
Жүзін көрген Жүсіп деп ойлар.
Əкесі бір ұстаз дайындады.
Оның күндері босқа өтпесін деп.
Бұл сөз айтылғаннан соң біраз уақыт өтті,
Өнерлі болды Хұсрау өз халінше.

9r0         Ақыл сөз ішінде сондай мəртебелі болды,
Мағына теңізінде жетілген дүр.
Шешендікпен тез сөз сөйлер еді.
Сөзін одан ұялып жасырар еді.
Білімді жəне жіңішке қылдай,
Сөйлегенде қыл жарар еді сол бек.
Тоғыз жасында ойынды салды,
Баһадурлық қылышын қолға алды.
Жетіп он жасқа қорамсақ байлады белге,
Көп дұшпан басын берді желге.
Оның айбатынан арыстан тітірер еді.
Қылышынан пілдер қорқар еді,
Шешер еді оғы қылдан түйінді,
Сүңгіменен жазар еді бұл күнді.
Егер жасырынып дұшпанға бір оқ атса,
Қандай қалқан төзер еді қарсы тұтса.
Он жақты (садақты) бір жақша оңай тартса,
Оның жағын көтере алмас еді жерден.
Құрығынан құтылмас еді дұшпан,
Аты (жер) жарар еді десе дұшпан.
Кенет бір найзағайдай күркіресе,
Сүңгісін тастан өткізер еді ұрса.
(Қашан) өмірі толық он төрт жасқа жетті,
Білім самұрығы Қап тауын тұтты.
Назарын жасырынғандарды іздеп табуға салды,
Не жақсы, не жаман баршаны білді.
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Бар еді бір Бузург Умид атты,
Қарт данагөй жүзі сулы, ұятты.
Тауып жасырын сырларды біліп шын,
Тағдыр кеніштерінің тапқан кілтін.
Аяғы барша жер жүзін кезген,
Тағдыр оның ісін қалауынша түзген.
Оны оңашаға шақырып шаһзада,
Келіп шах тура орнына пешканы қойды.
Ғылым дариясынан іздеп гауһар,
Тауып тұтты етегін, қайырымды болды.
Білім, тағылым алып, көңілін ашты,
Көп даналық біліп, құрсақта тұтты.
Барлық жағынан ол шахзада икемді.
Болып, əлемнің барша сырын аңлады.
Бұл аз ғұмырында ол ашылмаған дүр,
Осылайша ол ғылым иесі болды.

9v0         Шығып бейқамдықтан саналылыққа жетті.
Барлық қажыр-қайратының арқасында патшалыққа
                       жетті.
Одан ашу əскері тарқағанда (ашуы басылғанда),
Оған білдірді сырлар барлаушысы.
Барлығынан ол өзгешелеп жаһан қызметін,
Қызметсіз уақытын өткізбес еді.
Əкесі сүйді жаһаннан артық,
Жаһан жүзі (?) не болғай жанынан артық.
Оның жасы ұзақ болсын деп шах,
Зұлымдықтан қолын тартты аңғарымпаз етті.
Шақыртты білсін деп ауылдан жəне қаладан,
Жетер күш көрсетушіге шаһ қаһары.
Кісі кірмесін бағбандар бағына,
Жəне мал түсірмесін егіндіктеріне.
Біреу бақса əйел жүзіне,
Ашуланып оның бетіне айқайлады.
Дəстүр бойынша басқарамын деп шах,
Бұл сөзде көп ант ішті кенет.
Шах өз əділдігінде тұрса дəйім,
Кедей баймен жылдам нард ойнады.
Кедейленген ел көтерілді барша жақтан,
Зұлым қамшысы кетіп еді елден.

Һурмуз Хұсрауды жазғырғаны

Сондай қуанышты күндердің бірінде, 
Хұсрау таңертең ертемен сахараға аттанды.
Тамашамен аң ауларда ол шах,
Ауыл көрді алыстан қарады кенет.
Оның төрт жағы көгал еді тамаша,
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«Түсіп көңіл көтерейік», – деді бір сəт.
Ол қызғылт түсті шарапты ішерде,
Шешектей күн жүзінің кетті қаны.
Келерде күн қамалы түсті жерге (қараңғылық түсті).
Жетіп Үнді əскері сап түзеді.
Рим сұлтаны жəне оның əскері талқандалды.
Үнді барлаушысы хабар аңлады.
Болып Үнді əскері баршасы бірге,
Бұл аспан астында төрге өтті.
Үнділіктер əлемді қалай биледі,
Лотос сияқты күн қалқанын суға атты.

10r0         Ауылда шахзада үй тіледі, 
Бұл мастықпен мəжіліс безеді.
Ол кеште ойын-сауықпен хош отырды,
Таң атқанша бір-біріне ішімдік ұсынды.
Шөлмек қылқ-қылқ етуінен (бүлкілінен) 
                                            жан қуанышта
Болып жан жəне рақатқа батты ол сəт.
Қызғылт шарап ішті,
Таң атқанша қобызшы шаңқобыз шалды.
Бұл ойын-сауықпен отырғанда келді əуез,
Қараңғылық құсы жетіп (олардың үстінде) 
                                                    шарықтады:
«Жəне шахзаданың қызметші баласы (құлы),
Зорлықпен шикі жеміс алды», – деді бақтан.
Күн туып жаһан жүзін жарық етті,
Қараңғылықтан бұл əлемді арытты.
Қашып қарғадай аспан тотысынан түн, 
Қанаты астынан шықты бұл күн.
Қалай түн пердесі кетті көзден,
Хабардар болды əлем осы сөзден.
«Ол Хұсрау əдепсіздік қылыпты,
Əкесінен қалай қорықпайды, не болған?»
Қанша тілін тыймайтындар бар еді,
Бұл сөзді шах құлағына жеткізді,
«Патшамын жазығын білмеймін, – деді, – еш,
Сұрады: – Кеше кім қалды онда кеш?»
Аты ел жайылымында оттар еді.
Құлы да шикі жеміске қол тигізді.
Кеше бір дəруіш орнын зорлықпен алды
Əйелдер де шаңқобыз үнін есітті,
Ұлынан басқалар қылса бұл істі,
Кетірер еді шах ол тəннен басты.
Дəрігер көптеген қолдың тамырынан қан алар,
Өз қолына шанша білмес жүрегі қорқар.
Патша пəрмен берді: Қанжар алыңыз, – деп,
Аттар аяғын шешіп, босатыңдар, – деп, 
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Құлын жеміс менікі дегенге берді,
Шекерді сор (жер) менікі дегенге берді.
Құсқа қажетті қандай жабдықтар бар еді,
Оның бəрін үй иесіне берді.
Барлық шаңқобыздың тілін кестірді
Пернелерді кесіп, шаңқобыз тартуды қойдырды.
Бұрын мұндай дəстүр бар еді:
Айтпас (еді) жатқа өз жақынының басынан
                не кешкенін.

10v0         Кəні ол əділдік жəне тəртіп енді,
Өз ұлына ол сондай қаһарланды.
Бұл күн жазықсыз ердің қаны төгілер,
Айла, қулық кім көп білсе – құтылар.
Қайт, Құтб, мұнша азаптама өзіңді,
Əңгіме баста қой өтпес сөзіңді.

Хұсрау əкесінен қорғауға ақсүйектерді шақырғаны

Хұсрау қалай ол қорлықты көрді,
Өз ішінде біраз уақыт ойланып тұрды.
«Жаман қылдым», – деп ол – барша істі,
Ойға беріліп ұстап тұрды бұл басты.
Бұл оймен бір сағат отырды,
«Отырмақ жақсы емес», – деп тұрды,
Шапағат қылуға ұлыларды жиды.
Мені шах алдына апарыңдар, – деп жылар.
Ғажап емес шах шапағатты қабыл қылса,
Өткен іс үшін кінəламаса.
Сауытын киді, қылышын қолға алды,
Жаһан халқы көріп, наразылық білдірді.
Ұлылар алдында жүрер еді,
Тұтқын сияқты шахзада соңында жүрді.
Жетіп тақ алдына кетті қарары,
Жазықтылардай жылап, зарлады.
Ей, шах, кешір, тек жазала,
Ұлылық қыл, кішілерді кешір.
Бұл Жүсіпті көріп, бөріге берме,
Кіші екен, үлкен айып тақпа.
Бұл бір жазығыма кешірім жаса,
Шах ашуына (шыдар) менде күш жоқ.
Əлі аузымнан (ана) сүтінің иісі кеткен жоқ, ей, шах,
Менің қанымды сүттей төкпе кенет.
Егер кінəлі болсам, міне, мен, міне, қылышым,
Жəне өлтірсең, міне, (жан) тəсілім қылдым.
Не қайғы болса тез көтергей едім,
Бір рет шах риза болсын (деп) өтіне келдім.
Бұл сөзді айта жəне топыраққа аунап,
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Басын аяқ астына салды жылап.
Көріп халайықтың қарары кетті.
Бəрі жылады ол сəтте зарлап.

11r0         Осылай жылау ол шаһқа жетті,
Жылаудан аһлап, уһлеген күрсіну айға жетті.
Осындай істерде үйренбек ұлан,
Бұл сияқты ісінен болды пұшайман.
Ұлға шын дəулет жар болайын десе,
Үнемі ол атасының көңілін іздер.
Əкеге кім бұл сияқты қызмет қылса,
Өз ұлынан осындай  құрмет таппақ.
Ұл жақсы-жаман не қылса одан
Кейін өз ұлы қайтарға жазасын.
Көріп һүрмүз ұлы қылған ісін,
Мұндай ойға (шешімге) келгенін,
Таңырқап ұлы қылған пікірі мен райын,
Алып жүзіне сүртті күн шырайын.
Шақырып көз жасын сүрткенге ұқсар,
Олай етпе деп (уəдесін) алды.
Болып шат шах ол ісінен,
Əлем толды оның игі атынан.
Əділдік белгісі білінді өзінде,
Жаһан тұтпақ нышаны да жүзінде.

Хұсрау ұлы атасы Нуширванды түсінде көргені

Қалай шашты түн бұрымы жұпарын,
Қараңғылыққа кірді күн қорғаны (қараңғы болды)
Күн жүзіне əлем перде тұтты.
Жарық жер жүзінен қашты, кетті.
Түн болған соң Хұсрау үйге кірді.
Жаратқанға жалбарынып бір сəт отырды. 
Сүйінішпен жағымды түс көрді,
«Сүйінбедің, – деп ол – түнгі түстен».
Көрер өз атасын түсінде ол түн.
Келіп Хұсрауға айтар, ей, жүзі күн.
Сүйікті төрт нəрсең кетсе сенен,
Төрт жақсы хабар тыңда менен.
Бір шикі жеміс жегеннен қайғы жедің,
Неше ащы болса да, тəтті сезілді.
Көңіл жұбанышы қойныңда болғай,
Оның шырындығы əлемге толғай.
Екінші – кесілді атыңның аяғы,
Көңіл сергітпедің, ей, жан бұтағы.

11v0         Желіп желге жетер бір ат болғай,
Сол түн реңді Шəбдіз (деген) ат болғай.
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Үшінші – құрал-сайманыңды шах ол диқанға берді,
Өзің ол істе разылықта тұрдың.
Саған бергей сондай дəрежелі тақ,
Оның барлығы болғай дүрр-и жауһар.
Жəне төртіншісі – жаның сабыр қылды,
Кім ол бұрауын келтіріп сазгер шаңқобыз тартты.
Жырлаушы тапқансың бір жанға рақат,
Үні Шолпанға бергей тыныштық.
Тас орнына тапқайсың, – деді – алтын,
Бұл төрт дəрежеге ол төрт жасырулы дүр,
Мəлікзада оянып ұйқысынан
Шүкір қылды сүйініп бұл түсінен,
Тілін тыйып кісіге айтпады сыр.
Көрейін түсім кімге қатысты (екен) деп,
Білімділерді үндеп түн қата ол,
Əңгіме сұрар еді шығуға деп жол.
Сезер еді оның көңілі бұл істі,
Олардан табамын деп бір танысты.

Шавур Шырын əңгімесін Хұсрауға айтып бергені

Бар еді бір қызметшісі аты Шавур,
Лаһавур көрген еді жəне Нишавур.
Заман сұлулығын шын білген еді,
Барлық ел (уақытты) шаттықпен өткізер еді.
Сондай жүст еді, табиғаты үйлесімді,
Өз ғасыры ішінде білімді еді.
Жер сүйіп айтты: ей, жаһанды жаулап алушы,
Айтсам көргенімді бола ма бір.
Егер бұйырса жаһанды билеушім,
Айтайын көргенімнің жүз де бірін.
Ишарат қылды Хұсрау, ей, жованмəрд (жомарт),
Тез (айт) əңгімеміз суып қалмасын,
Өнеріңді салып сөзіңді əрлеме,
Сөзіңді жасырмай ашық айт.
Сөзін бастап айтар Шавур саруар,
Тіл тотысы хош үнменен сайрар.
Неше бұл дүние бар болса аспан – құл,
Жыл, ай өтер дəулетпен бірге бол.

12r0         Жамалыңа жігіттік жар болсын
Мұратыңның гүлі тікенсіз болсын.

Шавур Хұсрауға Шырын əңгімесін айтқан суреті

Аспан астында кездім, мұнша елдерді араладым,
Əлемде көп ғажайыптар көрдім.
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Куһистан шекарасында тамаша жайы бар,
Дарияға жақын, ей, бастаушы шах.
Жүргізер онда бір қатын пəрмен,
Тыңдар пəрменін халық жəне əскер.
Оның тегін білемін – патша қызы.
Армян патшалығының баршасы оның билігінде.
Барлық шахтан алар мал жəне салығын,
Егер бермесе түсірер баста тəжін.
Бар ол мың қорғаны тау үстінде,
Қазына көбірек жəне оның астында.
Əскерлерінің көбірек ерлігі бар.
Муһин Бану атанған ол басшы.
Өзі отыруға хош ауада,
Көп сарайлар салдырды.
Болар Муһин Бану жаз күндері шадыман,
Тамашасыз өткізбес жылда бір дəм (кез).
Келер жаз күндері Армян тауларына,
Шешек тəрізді ашылып ойнар бақтарында.
Жəне көр бір жері бар – аты Абхаз,
Саятшылық қылар ол салар құстарға сұңқар.
Болар бір тауда қыс мезгілінде дəйім,
Ауада шахмат ойнар жаны жай табар,
Төрт мезгіл ішінде не істеймін десе ықтияры,
Тамаша ауа тəнге дəрі.
Бұл мұнша мал, мүлік дəулетінде
Туысқаны, қызы бар бір жағында.
Тілер ол үшін осы жаһанды,
Жарық етер жүзінің нұры шықса түнді.
Өзі жалғыз, ері жоқ, ей, жаулап алушы,
Атқарар еді өз пайымдауымен мың түрлі істер.
Қабыршақ ішінде тізілгендей тістері дүр,
Тісінің шұғыласы дүрге берер нұр.
Ғажайыбырақ екі Бадахшан лағлы  (ерні),
Көрермін ол (лағыл) дүр үстінде жылжып жүрер.

12v0          Көзінің сиқыры көргенді өртер,
Көре алмайтындардың көзін қызғаныш өртер.
Тілін тебірентсе ол ел көңілін аулар,
Сөзі сиқыршы сияқты тілдерді байлар.
Күлер болса төгер ерінінен тұзын,
Тəтті болмас тұз, ол шекерден шырын.
Жүзін көрген кісі «əй» деп ойланар,
Көрікті көзге ай жүзі берер нұр.
Оның шамына көбелек болар жан,
Жарқылына қарау мүмкін емес.
Қасы жай (садақ) сияқты оның, ал кірпігі оқ,
Ондай жан əлемде мүлде жоқ.
Самал киім киіп ол бұрым мен қастан,
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Сатар құндыз бен бұлғын ол киімнен
(Оның) көзіне қауыз басқақ21 болды,
Иегінің алмасын сақтар жақсы.
Жүзі күн жарығына жол ашқан,
Оның жүзінен Ай да ұялады.
Күміс анар сияқты екі емшегі,
Шекер шашар оған тəттілер елі.
Науат төгілер бірер қимылдатса ернін,
Сипаттап бергей ол Шырын мінезін.
Жүзі күндей, шашы түн, маңдайы Ай ол,
Көзі нəркес, өңі гүл, көрікке бай ол.
Жаратылысынан бойы  сəрв сияқты сымбатты,
Денесі – күміс, ерні – шекер лəззаты.
Екі негр шешек үстінде ойнар,
Оны көрген кісінің жаны күйер.
Бұрымы елік сияқты үнемі жұпар шашар,
Көз жасымен жуған етегін.
Егер өз көзімен мөлшерлеп алса,
Жүз киік аулар ол көздері шын.
Кісіге қараса ол киік көздері,
(Қашқан) қоян сияқты кетер ол көзден ұйқы.
Тамам қырман сияқты шешек, бірақ тікені жоқ,
Шешегінен алуға ешкімнің мүмкіндігі жоқ.
Егер ол сұлудың мастығын айтсам,
Табар райхан тыныштық бағында əр кез.
Қасы шын жаңа туған Айдай,
Өзін құрбан қылар кім көрсе қазір.
Бейнесін көріп Мəжнүн таңданар,
Жамалымен Лəйлі назданар.

13r0        Тамам бармақтары шекердей бармақ,
Білегі піл сүйегі сияқты, тəні қардай.
Ұялар Ай оның күндей өңінен,
Ұялар түн де меңінен.
Жүзі шырын, сөзі шырын, өзі де,
Демі Иса мен Мəриям демі сияқты жанға дауа.
Содан соң болған бұрымы белбеу,
Ерні лағыл сияқты тісі де дүр.
Оның сəндік (бұйымдары) – лағыл мен інжу, шарабы-шекер,
Сүйіспеншілік – көп қуаныш əкелер.
Суретшілер сурет салып жіберді – Шынға22,
Басын қойып ол аяғының топырағына.
Муһин Бану түзіп бұл  пердеде саз,
Шығарды Шырын атына əуез.
Небір көрікті қыз ол елдер арасында бар,
Барлығы Шырын қызметінде болар.
Түгел жетпіс асылзада қасында,
Болар баршасы дəйім қызметінде.
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Теңдесі жоқ оларға көрік ішінде.
Олар сияқты болмаған Шын мен Машында.
Жалғаны жоқ барлығы рас, бірге
Түзер жорыққа шыққан (əскер) сияқты жер-жерге.
Əсем басып əрбірі шын құмайдай,
Жылжып жүрер бейне бір толған Айдай.
Бақтарға барып, хош мəжіліс құрар,
Осылайша рақатқа бөленіп, сайрандар.
Тынығу бағы болар ол сəтте бостан,
Толар бір баққа мұнша анар бағы.
Тамам бойы олардың сəрв сияқты сымбатты,
Əсем басар бір-біріне қарап.
Толып пісте (оймақ) ауыздарға қант пен шекер,
Ғажап мұнша Шырын болса кəусар.
Еріні – жақұт, тісі – дүр, лебізі – жауһар,
Шашар гүл өңіне шаштары ‘анбар.
Бетпердесін көтермес “ел көрмесін”, – деп,
“Жаман көзді қарап, зақым ұрмасын”, – деп.
Бұл сияқты көрік ішінде теңдесі жоқ,
Тамашадан өзге еш істері жоқ.
Ерліктің үлгісін көрсетіп, əлемді отқа жағар,
Тамаша сауық-сайранға жырақтан қарар.
Жау шапса, кенеттен елдеріне,
Құтқармас жан, кірер тез олардың елдеріне.

13v0        Ұрыста жыртып арыстан табанын,
Пілдің де жұлып алар тісін.
Егер жұмақта хор қызы болса мəшһүр,
Ол ел – жұмақ, ол еліктіретіндер – үр (хор қызы).
Муһин Бану бұларды осылай асырар,
Есебін біліп болмас алтыны бар.
Ақырда бір аты бар елге бермес,
Аяғының шаңына жел ілеспес.
Үлгі алар ауада құстар одан,
Суда үйрекше қорықпас, болса топан.
Жетейін көкке ашумен жайылып кетер,
Көкте жеті майдан қашықтықты (лезде) артқа тастар.
Темірдей тұяғы тауларды қазар ол,
Жеті дарияны бір көлше жүзіп өтер ол.
Замана (уақыт) сияқты оның шабысы шын,
Озар жұлдыздан түн сияқты жіберсе тізгін.
Шəбдіз еді аты, реңі (түсі) түндей,
Өте жақсы көрер оны ол жүзі күндей.
Неге Шырындай кісіні көрді бұл көзім,
Неге Шəбдіз атты есіттім өзім.
Аяқтаған кезде сөзін Шавур саруар,
Маза кетті, махаббат оянды, күркірер.
Осылайша ғашық отына салды негіз,
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Осынау Шын ішінде көп нақыш еткен ұстаз.
Шырынға ғашық болып, таңғалды шах,
Шырын туралы бұл сөзді тыңдады шах.
Қалай шығудың жолын білмеді Хұсрау бұл істен,
Тауып жоруын ол түнгі түстен.
Ынтық болып, көзінен ұйқы кетті,
Махаббат, кешірім сұрап, өз көңілін ұмытты.
Үнемі бұл əңгімені сұрар еді,
Өзге сөзді басынан шығарды.
Неше күн осы ой үстінде болды,
Пайдасыз сөз тыңдаумен жүзі солды.
Іс қолдан шығып бара жатқан соң, қол көтерді,
Кіріп, бір оңаша үй ішінде отырды.
Əңгіме айтушыны шақырып ол шах,
Шырын жағдайынан хабардар етті.
«Мүлде дəрменсізбін, ей, жанқияр дос,
Медет қыл, бір (рет) қол ұшын бер, байқа», – деді
Бұл көрікті іске негіз салдың,
Тамам еткіл, болмаған жағдайда, жанымды алдың.

14r0         Əңгімені қой, сөзіңді қысқа қыл.
Отырма, тұр, Куһистанға23 сапар қыл.
Өзіңді пұтқа табынғандарға ұқсат,
Таба гөр ол пұтымды айла қылып табын.
Көріп аңла, көңілінде рақымы бар ма?
Немесе адам ұрығын (баласын) сүймей ме?
Егер ол балауыз сияқты біздің таңбамызды қабылдаса,
Біздің мөрді дереу бас, мөріміздің таңбасы онда қалсын.
Темірдей болса көңілі қыл хабар,
Суық болса темірді түймейін (соқпайын).

Шавур Куһистанға барып, айла қылғанын айтар

Жер өпті ол мағына кені – Шавур,
Ей, Хұсрау, үнемі шаттық артар.
Əлемде дəйім ізгілермен бол.
Жаман көзді (адам) қасыңда (саған) таппасын жол.
Дұға қылған соң саруар Шавур
Жауап айтты: Ей, əлем билеушісі,
Қалам нақышына мен беремін рең.
Алайда нақышқа үйлесімді болса бұл жол.
Адам бейнесін салармын, не сурет ол: онда жоқ тіл.
Құс суретін де салармын, бірақ ұша алмас, біл.
Бұл іске не шара (бар), мен бейшара білмен,
Дəрменсіздіктен өзге еш шара білмен.
Əйтсе де Хақтан жəрдем сұрайын,
Күшім жеткенінше бір шара қылайын.
Көңілде ешқандай ой болмасын,
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(Өйткені) ол ой болар жанға мехнат.
Сен отыр шад-шадыман, алаң болма,
Мен тағы осылайша шықтым жолға.
Бұл жолда бір сəтке де демалмай,
Қоянша жүгіріп, құстай ұшамын.
Сені тындырмайынша тынбаймын,
Бұл отты сөндірмейінше жатпаймын.
Егер оттай (ыстық) темірлер ішінде болса,
Не гауһар сияқты тас арасында жасырынса,
«Шығарғаймын», – деді мен оны тастан.
Оттай темірден, гауһарды да тастан.
Тікен мен шешектің қайтадан жарасқаны сияқты,
Жарасқаймын оларменен түзіп саз.

14v0         Егер дəулет мені жарылқаса,
Жібергеймін оны шахзада жаққа.
Егер қиын жағдайдан шығуға амал таппасам,
Хабар қылғаймын, ей, əлем əміршісі.
Бітірді сөзін, белін буды (орнынан) тұрды.
Шахқа: «Міне, кеттім», – деп жер өпті.
Тынбастан бір ай жүрді тұтып жол,
Муһин Бану еліне еңбектеніп ол.
Жетіп келді далалар, таулар аса,
Қылып тауларға, тастарға тамаша.
Көрді тау үстінде тамаша гүлдер,
Ашылған, арасында бұлбұлдар сайрар.
Келіп жаз күндері ол қыздар мұнда,
Тамаша қылып, сайрандар еді осында.
Бұл Шавур жеткен уақытында таулар,
Шешек ашылып, жасарған еді бақтар.
Тастардың, гүлдердің иісі шығып, рең алып:
Бірі – сары, бірі – ал қызыл, бірі – қара.
Төселген əрбір тау үстінде
Зүбəржат кілемі аяқтар астында.
Жуық еді Ирак еліне ол тау,
Етегінде (бөктерінде) бар еді бір əсем бау.
(Сол) елде монахтар тау үстінде
Тастан жəне бір шіркеу тұрғызды.
Түсіп, шіркеу ішіне кіріп ашты бал,
Осы жолмен (тəртіппен) жүрер еді көп тақуа.
Жəне сөз айтушы еді ер осылай айтты,
Сөзінің маржанын əлемге жайды.
Сол тау етегінде үңгір бар,
(Онда) қара тастан сурет (мүсін) бар атқа ұқсас.
Əр жылда келер бір қысырақ сонда,
Ойлағайсың жаны тас еді тəнде.
Желер ол бір ағаш жерді құландай,
Жетіп кірер ол інге (үңгірге) жыландай.
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Көріп ол тасты күйті артар,
Өзін күйтшілдікпен ол тасқа сүйкер.
Тəңірі үкімімен жүкті (буаз) болар ол,
Жаратушы уақыты жеткенде берер оған төл.
Қандай құлын туса да одан,
Желіп желден озар ол босатса тізгін.
Жəне сөз айтушы осылай айтар,
«Бұл Шəбдіз оның ұрығы (тұқымы)», – деп білдім.

15r0        Міне, енді ол шіркеуді іздер болсаң,
“Жел əкетті” деп ойлайсың орнын көрсең.
Гүл жүзді қанша жастар қара киім
Киген (қартайған), ал жылдар жас күйінде қала бермек.
Жаратқанның мұнша таңсық істері бар,
Ғибрат көріп, қияметке қыл ықырар,
Құтб, сен бұл хикаяттармен қалма,
Опасы жоқ дүниеге сенбе.
Сөзіңді баста, бұл жерде қалмағыл кеш,
Естімес бұл сөзді данышпандар еш.

Шавур Шырынға Хұсрау суретін  көрсеткенін айтар

Жұпар сияқты шашын түн тарады,
Жарық бұл əлемнен жырақтады.
Шықты Юпитер, жарлық қолында:
Бітер тез шах ісі Шавур қолында.
Кіріп шіркеу ішіне ол парасатты Шавур
Шаршаған еді, біраз демалды.
Папастар24 бар еді онда,
Білер еді (олар) Шырын қайда.
Олардан өтініп сұрады: таңертең олар.
Сол көрікті жанды осында алып келсе.
Бұл маңда қай жерге келер,
Қай көгалда сайран салар.
Сол қарттар хабар берді бұл қартқа,
Ол жан алушылар баршасы бірге (жүрер).
Бұл тау бауырында бір тамаша жерлері бар,
Кең көгал жəне түрлі гүлдер.
Таң мезгілінде келер, баршасы масаң.
Көк шөп үстінде ал қызыл сусын ішер.
Қалай шықты Күн түлкісі іннен,
Солай қаша бастады түн бұлғыны іннен.
Көтеріп еді шығыстан басын күн,
Əлем толды жарыққа, кетті қара түн.
Тұрып Шавур сол қыздардан бұрын тез,
Бір қулық жасамаққа буды бел.
Келіп көгалға болды гүлдер досы,
Солай ол болды шешектердің білісі.
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15v0         Алып қолына бір парақ қағаз,
Хұсраудың бейнесін айнытпай салды сурет.
Салып сурет сол ойшыл,
Қойды бір аған түбіне оны.
Пері сияқты тез ол бек кетті.
Ол еліктер пері сияқты онда жетті.
Түсіп отырды көгалда ол кез,
Шешек үстінде шешектер болды мəз.
Шаша бастады гүл үстіне ‘анбар.
Күліспектен төгер еді шекер.
Қарап таза шешектей жүздеріне,
Еш жуытпас еді тікеді өздеріне.
Түзіп мəжіліс, шарап құйып сақи25

Алқа-қотан отырғандарға жағалата бастады.
Рақаттанар ол Ай мен мұнша Жұлдыз,
Бокал кетпес қолдарынан түнде-күндіз.
Ішкен шарап басқа шапты,
Қуаныш тапты көңіл, мазасыздық қашты.
Қыздар көңілденіп билей бастады,
Бірі гүлді көріп қуанар,
Бірі бұлбұл үніндей үнмен сайрар,
Шешек сияқты бірі көгал үстінде ойнар.
Сүйініштен өзге еш ойлары жоқ,
Тамашадан өзге еш істері жоқ.
Міне, осынша қыздар арасында Шырын
Толған Айдай, олар төңірегіндегі Шоқжұлдыз.
Кімнің көңілінде жар болса махаббат,
Тойлаймын – деді соның құрметіне.
Бұл сөзді айтып ішті жəне ішкізді,
Осы қуанышпен бір сағат кешірді.
Бір рет қарап өз келбетіне қуанып,
Əлемде бір теңім жоқ, – деп ойлап:
«Мен сияқты бір Ай бар ма?» – деп тұрды.
Қарап, кенеттен сол суретті көрді.
«Не нақыш ол, əкеліңіз! – деп бұйырды.
Жасырмаңыз, бұл суретті мұнда кім қойды?»
Алып келтірді де, қолына алды.
Қарап суретке қайран қалды.
Жерге қоюға көңілі қимады,
Ұстап тұра беруге олардан ұялды.

16r0         Оған қараған сайын сүйіспеншілігі артты,
Əйтсе де сырын олардан сақтап жасырды.
Аяқ (шарап) ішіп, қыза бастады өзі,
Шаша бастады қанды жас екі көзі.
Назар салған сайын ақылы кетер еді,
Олар жасырса, бұл іздер еді.
Сезіп қыздар бұл істі қайғы жеп,
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«Бұл суретке Шырын ғашық болар» деп.
Алып суретті жыртып тастады тез,
«Мұны көрмесе сабыр сақтар, – деп, əр кез».
Сұрай бастады ол суретті Шырын. 
(Олар) айтты: «Пері еді ол шын,
Перілік екен осы жер, қашайық,
Басқа көгалда хош отырып ішейік!»
Жалын сияқты тез жанды одан.
Жарық кетті суға тастады тəжін.
Бұлтта қалды жұлдыздардың баршасы,
Бейне бір күн шұғыласы кеткендей.

Шавур Шырынға екінші рет Хұсрау суретін көрсеткені

Шешек сияқты қызарып шыққанда күн,
Лағыл от реңін алды, кетті түтін.
Ашып əрбір бұрышта жасырын кенішін,
Безеді жер жүзін хош қылды реңін.
Жарық жаһанға бергенде нұр,
Жəне олардан бұрын қозғалды Шавур.
Бұрынғыдай жəне бір сурет салды,
Қойды да оны өзі  тұрды, кетті.
Таң атқанда ол пұттар (сұлулар) да келді,
Шешектер (қыздар) қайтадан ол көгалға толды.
Жəне ойнай бастады құмайлар,
Түзіп мəжіліс отырды көрікке байлар.
Қалағандарынша отырар еді,
Шарап буы көңілден қайғыны тарқатты.
(Орындарынан) тұрып, ойынын бастады олар,
Көр, замана сенімен қуыршақпен ойнағандай ойнар.
Екінші (рет) кенеттен ол Ай алдыңғы жаққа бақты,
Көріп сурет жəне жанын отқа жақты.
Оған (деген) ғашықтықтан толып көңіл құсы,
Шығып ақылы (есі) басынан, кетті хошы.

16v0         Болар есірікке (масқа) бір ұйқы жеткілікті,
Шешекке шықтан алған аз ғана су да жеткілікті.
Қыздардан сұрар: «Бұл не жағдай?» – деп,
«Жаңылыстым ба, бəлкім, бұл көргенім елес болар», – деп.
Жəне бұйрық берді бір қызға: «Тұр,
Анау суретті тез мұнда келтір».
Алып суретті жасырды ол қыз,
Алақанмен күнді жасыруға бола ма əр кез.
«Осылайша бізге ойын көрсетті, қашты,
Кетейік», – деп заттарын будырды енді.
Сол көгал шешектен бос қалды енді.
Түн болып күн самұрығы кетті,
Жетіп түн ұзағы таудан тауға өтті.
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Шарапқа мас болып, (мазалаған) ой кетті,
Далаға қонып тамаша сайран етті.

Шавур Хұсраудың суретін Шырынға үшінші рет көрсеткені

Көтерген кезде шығыстан басын күн,
Замана тəж киді сары алтын.
Ол жерден жел сияқты ол перілері (сұлулар),
«Перілер көрмесін» деп жол тартты.
Төселген көк зүбəржат кілем жерге,
Жетіп келді олар баршасы бірге.
Жəне нағыз ұстаз (шебер) ол жерге келген,
Бұрынғыдай тағы бір сурет салған.
Бар өнерін салды бұл нақышқа,
Тек жаны жоқ еді салған суретінде.
Перілермен бірге жеткенде ол хор (қызы),
Қойып суретті тез кетті Шавур.
Пері жүзділер көгал үстінде хош,
Бокал қолда, жағалата жүргізіп ішті шарап.
Ол Ай əрбір бокалды ішкенінде,
Төгер еді жасын, көздерін ашып-жұмып.
Осылайша көңілінде ынтызарлық орнады,
Жоқ ол суреттен өзгеге зауқы.
«Қалай табамын оны», – деп тұрды,
Көзін ашты кенеттен, ол суретті көрді.
Жəне қайран қалды Шырын,
Бұл ойын шықты деп енді шектен.

17r0         Сабыр қылмады көңілі тұрды, келді.
Өз қолымен ол суретті алды.
Көріп нақыш ішінен өз көркі нышанын,
Күйдірді біржола ғашық оты жанын.

Шырын Хұсраудың суретін көріп ғашық болғаны

Өрмекшінің ауы сияқты мың айламенен,
Құмай құс аулады ол бал (ашу) менен.
Көріңіз, бұл адам бейнесін не қылды?
Пері сияқты оны диуана қылды.
Ғажап тұлға екен адамзат.
Перілер де кісіден болмас азат.
Көріп суретті Шырынның мейірі түсті,
Ойлар: «Бұл өзім не күйге түстім?»
Солай болды «ештеңе» десе болмас,
Оның айтқандарын да айтса болмас.
Шешектей солды, кетті өңде қызылы,
Тəнінде қалмады зəредей əлі.
Мұның халін барлық қыз аңлады,
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«Ғажап іс түсті», – деп таңғалды.
Бұрынғы істерінен де пұшайман
Болып, Шырынға айтты: Ей, жан,
Не болса – болсын, бастан кешірелік.
Бұл сурет сырынан перде ашайық.
Тілейік жанымыз барынша оны,
Бұл суреттің бар ма жаны.
Тілеп көмек оларға қылды зары,
Жарандардан тиер деп ғашыққа жəрдемі.
Шырын білді: олар рас айтады,
Бұл іске сенімді шара іздеуде.
Бітер көп іс болысуменен шын,
Керек одан соң дос жүргізсе ісін.
Əліп26 сияқты бойым, міне, болды дер лəм27.
Көзімнен ұйқы кетті, жанымнан тыныштық.
Келіңіз, сөз жасырғанды қоялық,
Бұл суретке қарап ішімдік ішелік.
Ойластыра бастады жиын қамын,
Ретке келтіріп отырды той жарағын.
Бокалды қолға сұнса сақи,
Жəне бізге де жағалата бастады оны.

17v0        Ащы шарап ішіп Шырын өзінен
Кетіп, қанды жас шашар нəркес көзінен.
Бокал қолына алған сайын ол хор (қызы),
Басын иіп, сол суретке жүгінер.
Ғашықтық пен есіріктік (мастық) бірікті,
Көңілі жай тапқандықтан да ерікті.
Сол қыздардың бірін іш тартып ол
Отырғызды жол бойына қаратып жол.
«Өткен кісіден бұл сөзді сұрап көр,
Бұл суреттен не айтар екен, байқап көр».
Көп сұрады мұны өткен кісіден.
Бұл сурет сырын шықпады білген.
Шырынның реніші артып естен танды,
Хабар болмаған соң сол халден.

Шавур Хұсрау əңгімесін Шырынға баян қылғаны

Шығып шабарман сол сиқыршы Шавур,
Өзін сиқыршыларға ұқсатып жүрер.
Жырақтан қарап көрді оны Шырын,
Көріп одан біліс (адамның) нышанын.
Бұйырды: «Сол сиқыршыны шақыр», – деп,
«Немесе осы суреттен оқы (айт)», – деп.
Ғажап емес, ол бұл сырды білсе,
Бұл мүшкіл істі бізге түсіндірсе.
Сеземін, бұл суреттің жаны болғай.
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Бұл нақыш ахуалын ол сиқыршы білгей.
Жүріп жылдам ол қарттың алдынан шықты,
Сиқыршылар əдетінше оған қызмет етті.
Өбіп Шавур аяғының табанын,
Айтты сол сурет халін.
Күліп айтты: «Бұл сөзді айтса болмас,
Халайыққа бұл сырды жайса болмас».
Бұл қыздардың бірі жүгіріп қайтты.
Одан не естісе, соны айтты.
Қалай ұқты Шырын ол қыз сөзін,
Солай тыя алмады сол сəтте өзін.
Жүректе қаны қайнап, бауыры пісті,
«Барайын мен», – деп, өзі-ақ жолға түсті.
Алып тау жаңғырығы түрлі-түрлі əуездер,
Шашып бұрымы жұпар, ерні шекер-бал.

18r0         Сабыр ғашықтық қолынан зар иледі,
Əсем басып (жүрді) дамылсыз сұңғақ бойлы.
Түсіп күн жерде жүргендей сол хор (қызы),
Əлемге берді ай жүзімен нұр.
Жəне түндей оның бұрымының реңі,
Шашар гүлдей өңіне жұпар екі зəңгі28.
Бұл шырындығымен Шырынды (көргенде) суретші,
Сабыр қыла білмеді бір сəтке басын төмен түсірді.
Жəне жаны күйіп жалғыздықтан,
Дəстүр бойынша сəлем берді жырақтан.
Мадақ айтып еді Шавур,
Отырғызды оны жəне отырды ол хор.
«Иə, кімсің? – деп сұрай бастады Шырын, –
Келісің қайдан, өзің қай жерден.
Көңілімде бар сенен бір күмəн,
Көзіңнен сеземін, бар бір нышан.
Сауалыма жауап бер, ей (құрметті) қарт,
Ғажап емес, сенен болса бір шара».
Жауап айтты ол ұстаз: «Мен
Кезіп əлемде не бар болса, білдім.
Жаратушы менен жасырмады еш нəрсе,
Маған ашты əлемде не бар болса,
Жер үстіндегі барлық жерлерді бұл өзім
Кезіп, əрі кейбіреулерін көрді көзім.
Шығыстан күн батысқа дейін кездім,
Бұл жер тұмарын өз қолыммен жаздым.
Не туралы сұрасаңыз аңлармын, ей, жан:
Киік, құс, адам, жын мен періден».
Шырын көрді ол сенімді сөйлер,
Сұрады: «Бұл суретке байланысты не дер?»
Жəне  сөйледі ол суретші Шавур.
Айтты: «Ей, жүзі – күн, денесі – аппақ.
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Хикаят көп бұл суретте, аңла.
Айтайын, енді құлақ тұт, жақсы тыңда.
Бұл суреттің тарихы бар бір пара ұзағырақ.
Айтар едім бос болса жер аулақ.
Бұйырды ол сұлу барша перілер,
Жетіқарақшыдай жанынан тарады.
Тамам ол алаңды (даланы) тапты енді,
Сөзін алаңға доп сияқты тастады енді.
Сол сурет ол Жанның нышаны,
Еді ол бұл əлемнің сұлтаны – ханы.

18v0         Жеті ықылым шахының ол жəдігері,
Сұлулықта жоқ дүниеде бірде-бір теңі.
Сұлулығына сай күн десе де болар,
Сондықтан кісі жүзіне тура қарай алмас.

Шавур Шырынға Хұсраудың көркін сипаттағаны

Шахтардың шахы Хұсрау Парвиз еді аты,
Жəне шахтыққа лайық ізгі заты.
Бұл сияқты сиқырлы сөздермен ол,
Жанын ғашықтыққа шақырып, бастады жол.
Оның жағымды сөздерін Шырын тыңдап:
«Бəлі, Шырын сөзі бар», – деді таңданып.
Болып ол əрбір қонымды сөзге қайран:
«Ғажап болғай ма?» – деп, ауруға дəрмен.
Сөзіне əуенменен рең беріп,
Жəне бастады сөзге киім кигізіп.
Сырын жасырғанын Шавур білді,
Өзін жасырмай əшкере қылды.
«Ей, Ай жүзді, неге жасырасың сырыңды,
Шиша (флакон) ішіне айтарсың, пері жүзді.
Гүл сияқты қауыз ішінде тұтпа жүзді,
Ашылып, бір əшкере сөйле сөзді.
Тілер болсаң өз дертіңе дəрмен,
Оташыңнан жасырма ауруыңды, ей, жан».
Түгел тыңдап сөзін (суретті) елестетті Шырын,
Ашуы келіп, жүзін бұрды одан.
Алайда берік тұтқан еді ғашықтық етегін.
Жəне сөйлей бастады ол сұлу.
Досын көрді, текті кісі екен жар (дос) .
Кетірді пердені сырынан болып зар.
Міне, осылай шашыраңқы болды ісім,
Содан бұл сурет болды досым.
Қолың соз бұл ісіме бір сен,
Пайда келтіремін бір ісіңе мен.
Мен айттым саған сырымды барша,
Кел, енді сен де сөйле біраз.



 39

Ол сиқыршы жəне сөйлей бастады,
Бұрынғы айлаға бұл шындықты қосып.
Отырған еді, тез өре тұрды.
Қылып қызмет, əдет бойынша жер өпті.

19 r0         Көп ант ішіп айтты, ей, хор (қызы),
Керек жаным бағышта, керексе – өлтір.
Аяушылық етсеңіз, мен турасын айтайын.
Басқа айла қылмақты қояйын.
Ол суретті нақыш етуші құл – мен.
Міне, айттым турасын, ендігісін сен білерсің.
Бұл қолым не сурет салғай онда,
Нышаны болар, алайда жоқ жаны тəнде.
Маған нақыш етуді үйретті ол ұстаз,
Несіне аяушылық білдірсін болмаса жаны.
Көріп суретін қалмады əлің,
Көз алдыңа елестет, (өзің) көрсең, не болғай халің?
Көзің бір адам көргей, тамам нұр,
Жүзінің шұғыласынан күн ұялар.
Шешектей таза, күзде жапырағы төгілгеннен аман,
Жігіттік бостаны шат-шадыман одан.
Əрқашан сұлулық бағында жоқ сондай шəмшад29

Шешек болғанмен, тікенсіз гүл.
Үнемі балқыр ашық күндей жүзі,
Бұлттан азат ол күмістей иегі.
Үнемі лағлы үстінде жоқ шаңы,
Үнемі жоқ бостаны ішінде тікені.
Баһадүрлікте Рүстемнен күштірек.
Əйтсе де он бес-ақ жаста өзі.
Ашып ол кеніш есігін қылса сыйлық,
Жетер байлыққа жүз мың болса дəруіш.
Бірер аттанса аңға өз елінен,
Құтылмас құс, киік оның қолынан.
Көрер болса жырақтан оны арыстан,
Оғынан қорыққандықтан, сол сəтте берер жан.
Тегін сұрар болсаң, Жəмшид ұрығы (тұқымы).
Түгел бар: хандық, билік əулетінде.
Жүргізер жеті ықылымда пəрмен,
Жеті қабат көктегі əйванға ту тіккен.
Бұлттан биігірек қолының ашықтығы,
Əсемдікпен əрленген денесі.
Соғыс уақытында қолға алса садағын,
Құрар дұшпан көріп, өз жанының садағын.
Қолың үйренсе кіргендей лашын,
Төгер дұшпан қанын ұрып қылышын.
Сүңгісінің айбатынан тітірер жер,
Оғының зақымын əр кез аспан жер.
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19v0         Барлық ерлік сол жанға мурид30 ол,
Жамалы достар жанына от ол.
Үлкен бақыт жəне береке мен дəулет,
Біріккен сұлулық пен ерлік, сый мен құрмет.
Бұл сияқты дəулетті ол шах,
Қылар ғашықтықтан түн-күн тынбастан аһ.
Бейнеңді түнде түсінде көрген,
Сол күннен бері ақылынан адасқан.
Не ас жемейді, не қолына бокал алмайды ол,
Не күндіз, не түнде рақаттануды білмейді ол.
Шырыннан өзге тілегі жоқ əлемде,
Кешер ғұмыры бұл күйінішпен күнде.
Мені хабаршы етіп, қызметке жіберді, келдім.
Сен (жақсы) біл енді халін, міне баян еттім.
Осылайша сұрады сөз (бұрынғының) жолы бойынша,
Көңілде қалмады сөз (сарқа) айтты білгенінше.
Оның шырын сөзін Шырын тыңдап,
«Шекерден тəттірек сөз», – деді таңданып.
Тез бұрылып, сəл иілді «сүйсе аяғын...»
Намысы жібермеді, тыңдады.
Тұрды біраз көңілі болып тар,
Бұл іске шара бар ма? – деді, – ей, жар.
Осы қайғы жаныма əсер етті, 
Тіршіліктен мені безер қылды.
Жəне Шавур айтты: Ей, жүзі күн,
Кетіргіл қайғы, көңілің тыныш болсын.
Берер кеңесім: Сырыңды сақтап,
«Аңға шығармын» деген қауесет таратсаң.
Керегінше бұл істе айла қылсаң.
Мұратыңның сұңқарын бұл торға ілсең,
Қатулан, білгеніңше тап желеу,
Қызметшілердің көңіліне түспесін күмəн.
Ерлерше бұл ісіңде қатулан,
«Аң аулауға барамын» деп, Шəбдізбен аттан.
Жəне Шəбдізге еш ат жете алмайды,
Бұл қыздар да етегіңнен тұта алмайды.
Тез бол, жел сияқты зула тез сен,
Соңыңша асығып барамын мен.

Шавур Хұсраудың жүзігін Шырынға бергені

20r0          Беріп Хұсрау жүзігін қолына,
«Алып барғыл» деді Хұсрау еліне.
Егер жолда жолықса шахзада,
Ашық тұт жүзіңді, ол жаяу жүрсін.
Рухың көрген піл сияқты тұтылсын,
Бұл ферзі сияқты жалғыздықтан құтылсын.
Нышанын аңла, құлақ тұт (біреуге) санама, ұққыл,
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Жаңылмағыл жолықса жақсы баққыл.
Атының тұяғының тағасы алтын.
Лағылменен əшекейленген киген киімі,
Киімі мен тəжі лағыл, кемер (белдігі) лағыл,
Беті лағыл, ерні жəне тісі де дүр мен лағыл.
Жолықпаса Мəдаин жолын сұра,
Шапқылап Шəбдізбен оған желдей жете гөр.
Əміршінің сарайы бар тамаша жерде,
Көңіл ашылар, кетер қайғы, əне, онда.
Қызметшілері тола шахтың сарайы.
Барлығы жұлдыз сияқты, жоқ бір Айы,
Мəдаиынға жеткен соң сұра ол сарайды,
Қызметшілерге көрсет шах нышанын.
Түс ол сарайға, күт келгенше шахзад,
Тек осы қайғыдан болғайсың азат.
Хош отыр келгей ол мейірбан шах,
Міне, содан соң көкте орнатасың тақ.
Қыл ол Хұсрау бейнесін тамаша,
Оның жадына ішімдік іш, ас аса.
Егер бір іс түсіп, мен қалмасам кеш, 
Бұл істерде саған қажеттігі жоқ еш.
Бұл алдаумен сөзін жеткізді Шавур,
Қабыл қылды сөзін, тұрды ол үр.
Жəне үркер сияқты ол Ай қызметіне,
Жиылды барлық қыздар қасына.
Бұйырды: «Бұл жерден кетеміз,
Тұрыңдар, отырмаңдар, үйге барамыз».
Орындап, ол бұйрығын сонша жұлдыз,
Шаша бастады ‘анбар, бұлғын мен құндыз.
Пері сияқты ұшып ол жерден перілер (сұлулар).
Күліп-ойнап ол жақтан аттанды...
Мініп ат, байлатып бұлғын белдеріне, 
Қоналқаға жетті елдеріне.
Бойын тындырды (демалды) елде неше күн,
Əйтсе де бұл қайғымен ол – жүзі күн.

20r0        Түтін болды оның «аһы»-нан əлем,
Қараңғылыққа кірді Күн, келіп түн.
Кіріп айтты Муһин Бануға Шырын:
«Тілегім бар, – деді – бұл жолда сенен.
Рұқсат бер, таңертең аңға шығайын,
Салып құс жəне киік аулап жығайын.
Бұйыр, Шəбдізді келтіріп ертең ерте,
Ашылсын көңілім оныменен жорта.
Аңға бір шығып, ерліктің үлгісін көрсетейін,
Қоналқаға қайта қызметке келейін».
Муһин Бану айтты: «Ей, жүзі күн,
Көңілің қалай тілесе, солай болсын.
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Əйтсе де қорқамын, одан сен сақтанғыл.
Батыл арыстан сияқты жүректісің, біл.
Керек емес зиян қылса саған ол,
Сақтан, мінгенде, түскенде əзір бол.
Басына кигіз баһадүрліктің жүгенін,
Дайындал, мін (сақтық керек) қанша болса да жаны.
Шырын Бануға сүйініп қызмет етті,
Тұрып, ұйықтайтын бөлмесіне кіріп кетті.
Сүйсінгендіктен Шырынның көңілі көтеріңкі
Болып, отырды рақатта бір сəт.
Көңіл құсы бұл ғашық отында ұшар,
Қиялында ол Шырын Хұсрауды құшар.

Муһин Банудан Шырын қашып, Мəдаинға барғаны

Қалай таң қоразы шақырды, солай
Ғашықтар жүзінің реңін алды əлем.
Бұзып түн құлпын, күн қазынасын ашты,
Сары алтын түгел əлемге шашты.
Жиылды жəне қыздар қасына,
Тікесінен тік тұрды қызметінде.
Бағып, оларды көрді де Шырын,
Тəтті тілмен айтты ол сұлу:
«Міне, бисмиллаһ деп аңға аттанамын,
Киік ауыма түсе ме деймін».
Дайындады аң аулауға қажетті барлық жабдық заттарын,
Тылсым (сиқырлық) еткен сияқты қазына іздеп.
Жігіттер киіп киімін, бөрік жəне қафтан (шекпен),
Барлығы байлады жəне қорамсағы мен садағын.

21r0          Түгел жетпіс пері жиылды,
Тез аттанды, Шырын да кетті.
Шығып өз гүлзарынан мұнша үрлер,
Тамашалар қылып аң аулауға барар.
Ауа толып жұпар иісінен ол сəт,
Жүрер хош күліп-ойнап болып шат.
Жетіп бір тегіс жазыққа жəне көшті,
«Шауып, бір сыналық аттар» деді.
«Кісі көрмес жырақпыз, – деп – елден,
Кеңесіп жіберді тізгінді қолдан.
Ұрып Шəбдізге қамшы ол сұлу,
Бет бұрды жонға бөлінді бұлардан.
Ойлады «тұта білмеді» деп тізгін,
Бірі аңламады хабаршыға барарын.
Ізіне түсіп, шапты соңынша,
Бара-бара жоғалды із, болды түн.
«Қандай сəтсіз сағатта (уақытта) шыққанбыз» деп тез,
Қайтты болып үмітсіз, бексіз.
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Бегінен айрылып, болып ал-дал.
Көңілдері жабырқау, жан мен жүрек қан.
Жұлдыздар, Ай азасын тұтып, салар ойбай,
Муһин Бануға келіп (айтты): «Жоқ, ол Ай».
«Қане Шырын?» – деп сұрады: «Ей, шах,
Алып кетті оны Шəбдіз кенеттен.
Естіген кезде бұл сөзді Бану,
Жаңаландырды кешкен ескі қайғыны.
Түсіп тақтан ол сəтте ақылы кетті.
Басын топыраққа, топырақты басқа атты (лақтырды).
«Жалғыз қалдым» деп жылап-сықтады,
Қатты күйзеліп, көңіл айтты.
Көп жылап, осылай зар иледі,
Бұл қайғыда қалмады қарары.
Айтар еңіреп: «Ей, жаным қуанышы,
Не себептен ұрды қолың атқа қамшы.
Не болды (енді) мейір бізден кетірдің,
Бізден (алып) кімге беріп көңіл көтердің.
Ғажап! Не болды, білмен енді халің,
У бізге беріп, кім жеді балың.
Елік сияқты кеттің міне, ей, жанымның жұбанышы,
Қай арыстанның қолына түстің екен?
Өзің гауһар сияқты едің, жоғалттың,
Осы істі істемекке ме Шəбдізді сұрадың.

21v0          Көп жылап осылай қылды зары,
Бұл қайғыда қалмады қарары.
Ұзақ түн таңға дейін жылаумен болды,
Таң атқанда əлем халқы білді.
Жылады ол есікке (келіп) əлем халқы.
Ұзады жылап-сықтау, қатты еңіреу.
Бар еді бір ұзақ жасаған кəрі пір,
«Шығып іздейік» деп білдірді пікір.
«Барайық» деп, кіріп Бануға айтты,
Муһин Бану: «Тілемеңіз!» – деп тыйды.
Түсімде бір бəлені көрген едім,
Қолымдағы байлаулы құстан айрылған едім.
Түсімнен жаным алаңдаулы еді,
Біраз уақыттан соң қолыма қайта келді.
Бұл сияқты таңғажайып түс көрдім.
Түсімнің түсінігін осы іске жорыдым.
Айтты: Егер жел болсақ біз,
Желер желдей мың артығырақ Шəбдіз.
Ұшар құстың соңынан қуса болмас,
Бəле келгеннен соң, еш жасырса болмас.
Көгершін ұшса үйренген жерінен,
Есен болса, келер сағынып ұясын.
Сабырдан өзге жоқ бұл ауруға дəрмен,
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Үміттен өзге жоқ осы іске мүмкіндік.
Міне, осынша күйемін тартып жоқтығын,
Естігенше жуық я жырағын.
Табар болсам жоғалтқан гауһарымды,
Қаза қылайын (ұмытайын) барлық тойларымды.
Қолыма кірсе, ол жанымның қазынасы,
Сүйіншіге беремін бұл хандығым мен байлығымды.
Сөзін естіп, халайық таңданды,
Тұтып бұл жарлықты тыңдады.
Жəне бір жақта ол Шырын тұтып жол,
Биік таулардан асып, көп өзендерден өтті.
Бірде өр, бірде еңіс, бірде түз
Желер, түспес атынан түнде-күндіз.
Жігіттер сияқты киініп ол үр
Жүрер, көрген оны ер деп ойлар.
Өтер асып елден бір елге.
Салып жалғыз басын мұндай бəлеге.
Кісі көрсе, шығып ол тура жолдан,
Жүрер таулар арасындағы сай-саламен.

22r0          Ұшар, бір сəтке тындырмас атын,
Жайып Хұсрау жаққа қанатын.
Тілеп Шавур айтқандай нышанын,
Сұрар шахзаданың тұрған мекенін.
Желіп он төрт күн-түн жарын (көруді) тілей,
Ол он төртінші түннің толған Айы.
Осылай еңбектеніп нəзік жаны,
Тəні ауру болды, еріді майы.
Қалай таң шапағы бас көтерді,
Қараңғылықты əлемнен кетірді.
Тамам ол сары гүл жүзін ашты,
Барлық нəркес31 көрінбес болды, қашты.
Көрінді бір тамаша көгалды жер,
Ағар мəңгі суындай бұлақтары.
Жақын келді сол көгалға Шырын.
Бұл реніште болып бишара міскін.
Тəні жол азабынан ауру болып,
Шешектей ол өңі ыстықта солып.
Тұрып төрт жағына қарады сол үр.
Не ел, не өзге еш нəрсе жоқ, көзге көрінер.
Келіп түсті, «біраз тынықсын атым» деп,
Бағып өз халіне көп қайғы жеп.
Түсіп онда біраз демалды,
Суға түспек болып, киімдерін шешті.
Қылып өз көңіліндей бұрымын тарқатты.
«Тағдыр ай-вай» деп шашын жайды.
Атын бір ағашқа берік байлап,
Суға түсті бауырын отпен өртеп.
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Қызғаныштан көкте Ай азап шекті,
Жүзінің сəулесінен судың беті нұрланды.
Қара бұлғын сияқты шашы жəне ақ ас* сияқты денесі,
Шешек алған бетінің реңінен қарыз.
Гүл (өседі) шық орнына бұлақ болса,
Болар таза қаншалықты күнге солса.
Оның күн көзі сияқты жүзінен,
Жарық болды ол бұлақ өз-өзінен.
Шашып шаштары көлге жұпар мен ‘анбар,
Толып суға науат, қант пен шекер.
Тамам ол суды хош сусын қылды,
Ойлайсың, қонақ келгенін білді.

Хұсрау Хурмуздан қашып Арменияға бара жатқанында     
бұлақта Шырынға жолыққаны

22v0         Жəне парсы тілінде ол Низами
Айтар Хұсрау шах туралы.
Хұсрау Шавурды Арменияға жіберіп,
Айтты: «Маған Шырынды келтір», – деп.
Содан бері күтер еді «хабар келгей» деп шах,
Жалғыздық түнінде бір туғай деп Ай.
Ертелі-кеш əкесінің қасында
Белін байлап тұрар еді қызметінде.
Əйтсе де бір қас дұшпан қастық ойлап,
Дирхем32 бетіне (оның) бейнесін салдырып, 
                                                атын жаздырды.
Барлық елдерге ол дирхемді жайды,
Əкесі болды пұшайман күйді-жанды.
Кəрі бөрі жас арыстаннан қорықты.
Ойланбастан іс етті – соңынан ұқты.
Ұлым менімен шахмат ойнап,
«Шах беріп, мат қылады» деп ойлады.
Айтты: «Бұл пілді байлап тастау керек,
Жаман ойынан хабардар болу керек».
Көп ойланды (баласынан) құтылудың барлық жолдарын
                                                                              қарастырды, 
Алайда жазмыштың жолын (жазғанын) болжай білмеді.
Кімде-кім шындықты көңілінде тұтты,
Əлем шахматын ойнап, соңында ол ұтты.
Бузург Умид шахтың бұл ойын біліп,
Хұсрауды шақырып алып айтты: «Ей, шах,
Жұлдызың енді батты балға,
Өзіңді сақта, қырағы бол бұл жанға.
Əкең қастық етпекші жаныңа, дайындық ет,
Көрінбе көзге бірнеше күн, тез кет!»

* Жүні ақ жəне жұмсақ терісі бағалы аң.
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Сөзді тыңдап болып, əлемнің сұлтаны айтты:
«Қолайсыз шақта білдірдің бұл жайды».
Ол жерден шығып, тез сарайына барды.
Қызметшілеріне сөз тапсырды, сұрады.
Құшақтап қамалындағы Ай жүзділеріне,
Өсиет айтты сиқыр көзділеріне.
«Мен қазір аң аулауға аттанамын,
Бір-екі апта далада болармын.
Бұл жаққа кенеттен Ай жүзді келсе,
Анау тауыс сияқты атты болса.
Оны (аттан) түсіріп, барынша құрмет көрсетіңіз,
Жоқ одан өзге əлемде тілегім.
Егер хош келмесе бұл көк сарай.
Тілесе көңілі тамаша көгалды дала.

23r0        Жасыл жазираға шығарыңыз, серуен құрсын,
Көріп түрлі гүлдер көңілі ашылсын.
Қандай жерді ол қалайды, біліңіз,
«Əне, сол жерге бір биік сарай салыңыз».
Осылайша ол тапсырма берді,
«Ол қалайда келеді» деп көңілі сенді.
Тамам айтып, сөзін, ісін бекем етті,
Алып көп серік, нөкер аттанды, кетті.
Шығып, Арменияға апаратын жолға түсті,
Сүлеймен сияқты, ол да желдей есті.
Екі күндік жерге бір күнде жетіп ол,
Əкесінен қауіптеніп, тұтты ұзақ жол.
Оның аты дəл сол жерде шалдықты,
Көгалдағы бұлақта ол Ай басын жуып жатқан еді.
Бұйырды құлдарына «Қонамыз , – деп, –
Тынығып аттанамыз, – деді – ас жеп».
Өзі жалғыз сол көгалға барды.
Аралап, ол жерде бір тамаша бұлақты көрді.
Жырақтан көрді жуынып жатыр бір əсем жан,
Жəне арыстан сияқты ат реңі (бейне бір) қара түн.
Не болғай еді ол дəулет құмайы.
«Менікі болса», – дер шах ол ат пен Айы.
Алаңсыз еді ол толған Ай.
Көкте болар бұл Айдың жайы.
Көп сүйікті келер ғашыққа кенеттен,
Ол есірік ұйықтар, болмас ояу.
Бұл дəулет жəрдем бермесе, ақылды
Ақымақ болар, іс уақытында бейқам.
Атымен жақынырақ келіп тұрды,
Таңырқап ұрлана жүзіне бақты.
Көрді, суға түскен бір жүзі Күн,
Ері, бауы (шылбыры), жүгені – барлығы алтын.
Ал қызыл су үстінде тұрғандай бадам дəні,
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Жүзін жуар бұлақ ішінде ол гүл-дене.
Алып сүттей қолына піл сүйегінен жасалған тарақ,
Қылып тарақты елші, қолын басқақ!
Салық алуға келер əр кез елші,
Көк күмбезі тынбас, шашар Ай бетіне інжу.
Таза заты тамам бір кеніш – кен сияқты,
Екі бұрымы кеніш үстінде (жатқан) жылан сияқты.
Сиқыршы байлық үшін тəн ішіндегі жаннан
Кешіп, қорықпастан ол екі жыланнан.

23v0         Мың айламен кілтін қолдан алған,
Онымен ол кеніш осылай оңай ашылған.
Көріп бұлақ ішінде шах оның жүзін,
Жүзінен еш айырмас болды көзін.
Еліктірер көңілін оның көзі,
Жүрегін күйдірер оттай жүзі.
Бағып оның хрусталь сияқты тəніне.
Хрустальдан от жағылды шах жанына.
Ол Ай бейқам бұл Хұсрау баққанынан,
Болып əуре тарар еді шашын.
«Кісі келмесін» деп көңіліне түсті,
Бағып кенеттен көзі Хұсрауға түсті.
Көзін сүртіп, назар жүзіне салды,
Көріп күндей жүзін қайран қалды.
Тура қараса шах, Шырын ұялды,
«Не істеймін енді» деп ойланды.
Ойланып, бейшара шара тапты.
Бұл сияқты шашын Ай жүзіне жапты.
Шешек үстінде жауып ол жұпар шашын.
Жасырды абнус33 астында піл сүйегіндей (денесін).
Ішінен айтты Хұсрау: «Барайын,
Пері ме, адам ба бір сұрайын».
Жəне айтты: «Ұялғай ол жүзі Күн,
Күте тұрайын тысқары (судан) шықсын.
Əлсіздік көрсетпес мұндай жерде, Парвиз,
Ерлердің ісі емес, – деді, – əр кез».
Сабыр қылды ол істен тыйды өзін.
Бұрды дереу одан жүзін.
Əдептілік ережесін жанында сақтап қалды,
Содан соң ол басқа іспен айналысты.
Асығып шықты (судан) Шырын, киді киімін.
Шешіп Шəбдізді аттанды тез.
Өз-өзінен ойланып айтты: «Бұл жігіт кім?
Əдеп сақтады, болар, бəлкім, білісім.
Ғажап емес, егер бұл болса жарым.
Егер болмаса, тек кетті қарарым.
Естідім: «Лағылдың кені» деп оны,
Егер ол болса, кəні ол нышаны».
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Ол білген жоқ, əрине, жолға шыққанда шахтар
Басқаша киініп, қарақшылардан өзін сақтар.
Жанына көңілі айтты: «Тез тоқта!
Шешегіңді бұл шекерге араластыр.

24r0        Сол сурет осы жан еді, сақтан,
Ол тек хабар (əңгіме) болса, оны өз көзіңмен көріп                           
                                                                         тұрсың».
Жəне айтты: «Қайт, нысапсыздық қылма.
Мұны тəрк ет, тез кетіп қал!»
«Бұл ол ма, əлде басқа ма, біліп болмас,
Екі Тəңіріге (қатар) құлдық қылса – болмас.
Мен өз жолыммен тура жүре берейін.
Басыма Хақ не салса, бір көрейін», – 
Деп ойланып, көңілін бір жақты қылды.
Атына қамшы салды, сүрді, желді.
Ол Айды көтеріп Шəбдіз ұшты,
Пері сияқты періні алды, қашты.
Өтті бір сəт. «Не болды» деп шах бақты,
Оны көрмеді, жанын отқа жақты.
Бұл сияқты ақылды екен шах,
«Қалай тез бұлай болды» деп аң-таң қалды.
Шауып төрт жаққа еш таппады жарын,
Күйіп бауыры, алды қарарын.
«Бұлайша тез кетті, бұл не, жел болды ма?»
Деп таңданып, қайран қалды.
Түсіп бұлақ жағасына атынан,
Күйіп бауыры ол Айдың жоқтығынан.
Кейде ол інжу іздеуші сияқты суға шомар,
Тілеп жарын ол содан іздер.
Кейде ол құс сияқты теректер үстінен оны
Тілеп айтар: «Қайда ол сұңғақ бойлы, қайда?»
Тілеп Шəбдіз үстінен ол толған Айды,
Қара қарға қанаты үстінен құмайды.
Айтар: «Сұңқар өзіме ол қара қарға
Бағып оқтай жүрекке салды бұл дақ.
Əлем қара қарға үстінде саған қараңғы
Болып, арттырды қайғы үстіне қайғы.
Жалғыздық бойын чавган (имек таяқ) қылды.
Оқтай түзу бойы садақ сияқты иілді.
Іші күйіп, көңілінен қылды бір аһ,
«Тұтасты» деп бұл от жаныма кенеттен.
Жасармас бұл үмітімнің бұтағы,
Қуратты жас өзімді жарымның (қасымда) жоқтығы.
Жалғыздықта құрғамас жастан жалғыздығым.
Бұл қасіретпен солды ал қызыл бетім.
Жолығып еді ол жанымның мұраты,
Бейғамдық қылдым жəне менен жырады (алыстады).
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24v0         Шешекті таза кезінде термедім мен,
Ол кетті кенеттен жасырынды көзден.
Құмай құс саясы үстіме түсті,
Сүйіндім өзім дəулетке кенелдім.
Қойып оны назар тастарға салдым,
Соның үшін шақырайған тас үстінде қалдым.
Бұ күннен соң құрғамағай терлігім,
Оны іздеумен бар ғұмырым кешірдім.
Түсім бе еді, білмен, я қиялым.
Міне, осылайша быж-тыж болды халім.
Көзім бұл қайнар ішінен көрді бір гүл,
Жаным қалауымен болды оған құл.
Міне, енді көрмен оны неше бақсам,
Сауап (болар) өзімді тікен сияқты отқа жақсам.
Кім айтты: «Көзіңді одан кетіргіл,
Тауып өз бақытыңды, қолыңды көтергіл (бас тартқыл)».
Қай диюдың (сайтанның) əдеті үйретті маған,
Көзімді көңілімді алғаннан кетірдім.
Барлық істе өзім сабыр сақтар едім,
Бұл жерде барша сабырымды алды да кетті.
Бұл күннен соң оның ғашықтық шырағын
Жағып, күйдіремін бұл сабыр бағын.
Егер ол бұлақтан ішсем шарабын,
Жемес едім бұл бауырымның кəуəбін.
Тыңда қандай жағымды кеңес береді ол үндіс:
«Егер жабайы құс тапсаң, тез жеп қой жəне жегіз».
Бұл дүние бағында кім болса деді,
Пұшайман болмас ол кім миуа жеді.
Бұл күннен соң өзге қайғыны қойдым,
Жаһаннан жалығып, жаннан да тойдым.
Қинағаймын соншама бұл өзімді,
Тілеп түн-күн жаратқаннан Ай жүзімді.
Егер тапсам тілеп дертіме дəрмен,
Содан кейін ісім болғай оңай.
Кісінің ауруы қаннан болса,
Ол қанды төккеннен өзге емі жоқ.
Тұрып бұлақ жағасында біршама ол,
Тілеп таппады ол жерден еш белгі ол.
Бірқыдыру жылап, көп қылды зары,
Болып құмар, кетіп жаннан қарары.
Құштарлықта «аһ» деп, талып қалды,
Гүл сияқты ал қызыл өңі ғашықтықта солды.

25r0         Шынар сияқты бойы топыраққа жығылды,
Біраздан соң өз халіне келді.
Айтты: «білмедім бұл адам ба,
Жоқ əлде, əй, ғажап! Білмен пері ме?
Егер болса пері қиын болар,
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Перілер бұлақта көп бар болар.
Кісіге болмас осы сөзді айтпақ,
«Сүйеді екен Хұсрау періні» деп жаймақ.
Алдымен атану (керек) əлемде Сүлеймен,
Содан соң періге беру (керек) пəрмен».
Тағы біраз ойға шомып тұрды да,
Көк күмбезіне (тағдырға) мұңын айтты.
Болып үмітсіз көгалдан қайтты,
Тез Армян жолына түсті, кетті.

Шырын Хұсраудан айрылып, Мəдаинға келгені

Тағдыр істі бітіруді тілер, 
Алдымен мынадай ойындар ойнар (сынап көрер).
Тілесе бір кісіге беруге кеніш,
Берер кеніштен бұрын жүз мехнат пен реніш.
Тікенсіз еш шешектің пайдасы (құны) болмас,
Көрерсің, ешкім оны қолына алмас.
Айрылудан кейін хош болар табыспақ.
Араласқан сияқты ол шекерге қаймақ.
Мəліктен айрылып кетті Шырын,
Жуықтықтан жыраққа салды өзін.
Бұлтта жасырып еді Айдай өзін,
Шаһарға жеткеннен соң ашты жүзін.
Кісілерден сұрап Хұсрау сарайын,
Көк күмбезі жеткізді ол Планетаға Айын,
Жетіп Хұсрау сарайына бұл Шырын,
Сөйлеместен тез түсті атынан.
Шырын келіншек киімімен келген жоқ,
Əйтсе де қызметшілерге тектілік нышанын көргізді.
Көріп олар қызғаныштан тістеп ернін.
Түсірді, сарайға кірді Шырын.
Оны патшалардың дəстүрінше құрметтеп,
Тұрды қызметте бел байлап.
«Келер шахзада қазір» дер еді,
Ойлайсың, от алмаққа келді.

25v0        Жағылған кезде кенеттен таң шырағы,
Күйіп бауыры сағыныштан жабырқады.
Сұрай бастады: «Не хал?» – деп бұл,
Не іс түсті, бұл не ахуал? – деп бұл.
«Арып-ашып қай жерден келесіз?
Үйіңіз қайда, не ел боласыз?»
Олардан ол пері тартынып қалды.
Неше жалған шатып, аңыз қылды.
«Ұзағырақ, – деді, – бұл ісім бір шама,
Келіп Хұсрау айтқай Сізге барша.
Қашан келсе, – деді, – ол шахтардың шахы,
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Міне, сонда болғайсыз халімнен хабардар.
Алайда атты жақсы күтіңіз, бермеңіз реніш,
Өйткені ол аттың бағасы жүз түмен кеніш.
«Қонақпын» деді шах келгенше сізге,
Олар да разы болды осы сөзге.
Атын ақырда байлап, берді от (шөп),
Əйтсе де Шырын жүрегінде жанар от.
Шешегі уəде бағында ашылды,
«Кездесемін» деген ойда болды.
Осылайша ол күтуменен отырды.
Бұған олар інжумен əшекейленген киім келтірді.
Шырын да ұқсатып оларға өзін,
Солар сияқты сөйлер еді сөзін.

Шырын үшін Сарай салдырып, Шырынның оған барғаны

Осылайша отырып олар арасында Шырын,
Кешіп бұл қайғымен өз жанынан.
Біраз тұрды болып жаны қажыған,
Хабар аңлады Хұсраудан шашыраңқы:
Ол қорқып əкесінен азап шегіпті,
«Аң аулаймын» деп Арменияға кетіпті.
«Табылмады, – деп – дертіме дəрмен,
Қиын болды ісім, оңай еді».
Ғашықтықта бауыры күйіп неше уақыт,
Отырды сабыры кетіп артты қасірет.
Белгілі болды: Жолда жолыққан,
Су ішінде көңілін отқа жаққан.
Жеті ықылым шахы – Хұсрау еді ол деп,
Дариға, қандай өкініш! – деді ғам жеп.

26r0         Өкініш жеп, қайғыны жанына сіңірді,
«Олар сезіп қоймасын» деп, тек отырды.
Сабыр қылды неше күн жаны күйіп,
Қайғырды, қамықты, ақылы айнып,
Көңілсіз болмайын деп осы істен,
«Салыңыз бір сарай», – деді елде тастан.
Шешек сияқты бұл өзім хош бақтар арасында,
Жүрер едім үнемі таулар арасында.
Замана мені баққа апарды міне,
Солып сарғайды осылай ал қызыл шешегім.
Айтты ол қызметшілер: «Ей хор (қызы),
Шам сияқты еріме, мəжіліске шын нұр.
Мəлік сіз үшін бір хош ауада,
Бұйырды: «Тамаша жерден сарай даярла».
«Егер бұйырсаң ұста табайық,
Тау үстіне бір биік сарай салайық».
Шырын айтты: «Мұқият кеңесіп істелетін іс бұл, 
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Табыңдар ұста, іс бастаңдар тезірек».
Қызметшілердің үлкені айла қылды,
Үй салушыны шақыртты, келді.
Айтты. «Бір үлкен сиқыршы қоныстанды,
Күйер Хұсрауға, бірнеше күн болды, келді.
Егер «Ұш!» деп жерге бұйырса,
Жер шаңдатып, аспанға атылады.
Егер аспанға «тұрғыл!» деп бұйырса,
Қияметке дейін тоқтап тұрады.
Ауасы өте ыстық жер тауып,
Сарай салуды талап етті.
Онда адам баласы болмасын еш,
Одан сиқырлық үйренбесін еш.
Сондай жер тауып бізге хабар қыл,
Қаржысын береміз, сарай көтергіл».
Содан соң берді алтын-күміс көп.
Айтты: «Отырма, тұр, тез кет».
Көріп байлық пен қазынаны ұста
«Айтқаныңыздай етіп салайын» деді. 
Елден шығып, жолға түсті ол,
Далалар, таулар асып, өзендерден өтті ол.
Ақырында ауасы тыныс тарылтатын жерді тапты,
Кəрі болғай жас бала тұрса он күн.

26v0         Құрылысшы мұнда келіп іске кірісті,
Нағыз дозақта қамал тұрғызды.
Үміті жоқ ешкімнің ол жерге барғай,
Ашу-ызамен Шырын сонда тұрғай.
Жетіп түн əскері əлемді тұтты,
Сол (үр) қызы аттанып, дозаққа кетті.
Шырынмен бірнеше қыз бірге еді,
Олар ақылы жоқ оғландар еді.
Сарай аталатын ол зынданға жетті,
Гауһардай өзін тастарға қатты.
Үмітпен сол қамалға кірді,
Серігі – жар қайғысымен отырды.

Хұсрау əкесі Хурмуздан қашып Муһин Бану қасына келгені

Қашан бұлақтан кетті жаһангер
Жүрек мойнына салып, ғашықтық шынжырын.
Жырақтаған сайын ол жерден ол нұр,
Болып үмітсіз көңілі болды ренжір.
Жəне ойланар «Əлі күнім тумады» деп,
Ойлаймын: «Бұл жаңбыр жаумады» деп.
Енді күншығыс жаққа барармын.
«Ақыр туғай күнім» деп үміттенемін.
Бұл күйікпен Армян тауларына,
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Жуық келді Шырын жайлауларына.
Шешек сияқты ол таулардан асты,
Жел апарып иісін Иранға шашты.
Ақсүйектер барлығы құрметпен қарсы алып,
Көп мал-мүлік, тауар сыйға тартты.
Шашу шашып, көп байлық төгіп,
Ішіп, жырғап айтты: «Бұл – жақсы ырым.
Кісілер көрді Хұсраудың  жүзі сулы (ұятты),
Бəрі көруге жүзін құмартты.
Тойдың сəнін келтірген сұлуларды көрді,
Бірнеше күн олармен бірге болды.
Одан соң Муқанға34 кетті. 
Муқандықтар хабар Арменияға жеткізді.
Муһин Бану сол жаһан шахынан
Хабардар болды: «Шықты» деген Муқаннан.
Дайындап шахқа лайықты көп тарту,
Барлық ел халқымен шығып, қарсы алды.

27r0        Көп мал жəне тауар алып шықты,
Əдет бойынша қызмет көрсетіп, көрісті.
Орын көрсетті жоғары өтіп, отырды,
Өзге (келгендердің) баршасы қол қусырып тұрды.
Шах одан соң сұрады: «Қалайсыз?
Көп əбігерге түсірдім еліңді мен.
Қонақпын, – деді, – Сізге бірнеше күн,
Қонақтардан басыңыз ауырмасын».
Муһин Бану көріп бұл əдептілікті одан,
Қылайын (деді) қызметте жанды құрбан.
Жер өпті алдында өре тұрып,
Əміршіге лайықты мадақ айтты.
Жігерлендірді Хұсрау кішіпейілділігі оны,
Тыныштық тапты Мəлік қызметінде жаны.
Бір апта түгел ол шах қасында
Құрмет көрсетіп, тұрды қызметінде.
Өтініп айтты: «Ей жаһан шахы,
Тойға дайындық жасайын.
Егер қаласа шах сахараға шықса.
Ұлыс-ел – баршасы сонда жиылса.
Егер үкім етіп, пəрмен берсеңіз,
Нөкерлерді де бір күн тойлатамыз».
Шахтардың шахы айтты: «Болсын барайын,
Сен қалай десең солай қылайын.
Тұрып аттанды Хұсрау мен Бану.
Түсірді шахты, дайындады көп ас-су.
Құрып көгал үстіне əсем тақ,
Отырды тақ үстіне мейірбан шах.
Тостақ қолға алып, шахқа ұсынып бокал,
Бір-біріне ішкізе бастады.
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Шалып музыкант чəғана, шаңқобыз, барбат35,
Жан рахаттан тыныштық тапты.
Шаша бастады тіл тотысы шекер,
Көмейден төгілді өнегелі, өткір сөздер.
Ұзақты күн тойлап, онда жырғады,
Түн болған соң қонуға тарқады.
Көп айтты Муһин: «Ей, əлем билеушісі,
Қабыл қылсаң өзіңе өтінішім бар.
Осы қысты өткізейік Барда36 елінде.
Ауасы тамаша, рақатты желі.
Жəне лəззат алуға болатын көгалды бағы бар,
Малға бай, суы, шөбі де мол.

27v0         Келісім берді Хұсрау айтты. «Тез бол,
Соңынша мен барайын тұтып жол».
Көшіп таңертең шах жолға шықты,
Муһин Бану айтқан жерге барды.
Жетіп Бардаға түсірді онда үй жабдықтарын,
Жəне құрды онда шах тағын.
Қонып көгал үстіне, гүлдер арасында
Отырды, көңілдерінен қайғы тарады.
Муһин Бану көрсетіп көп түрлі құрмет,
Тұрып күні-түн қылды қызмет.
Сыртымен ғана қылар шах онда рақат,
Ішер шарап, алайда жер қасірет.

Хұсрау той жасарда өз нөкерлері мен Шавурдың келгені

Отырған еді бір күні шах оңаша,
Түзіп тойдың барша керек-жарағын.
Қызметте отырып жақын достар,
Таланттардың аузынан шекер төгілер.
Əзіл, сықақпен жұбатып шах өзін,
Ақылды, салмақты сөздерге мəн бермей отырды.
Ішіп өзі шарап, өзге нөкерлер бал,
«Қуаныш келтірер, қуаныш» деп, ашып бал.
«Ішіңдер, ішіңдер» деп сақи,
Музыканттар ғазел айтты Ирақи.
Жағып манқал (пеш) үстіне қыс шешегін,
Шығарар еді одан ‘анбар, шекер жəне жұпар.
Көмір реңін алып барша əлем
Мүбəрəк шаттық келді бізге.
Жəне оттан қалай шықса түтіні,
Келер, міне, сонда күн менен түні.
Əлемнің бар осындай екі реңі.
Бірікпес еш Рум менен зəңгі.
Алып бұл кезде ол зəңгі (қара түс) реңін,
Түзіп түн пердесіне сыбызғысы мен шаңқобызын.
Жалын бағында от-диқан.
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Шегіргүлдерді отап, қызғалдақтар отырғызады.
Құйылды шах алдына лағыл мен жауһар,
Ақық кетті назардан келіп еді алтын.
Ашылды ол қыста түрлі райхангүл,
Ол қыстың шешегі от (шөп) ол, ей жан.

28r0        Бөтелкеден қылқылдатып құя бастады.
Қораз сияқты пердеде əуез шығарды.
Достар алдына дастарқан жайылып,
Қуаныш жабдығының баршасы дайын болды.
Қылып құрбан аққу, үйрек, тауық, қаз,
Міне, сонша – есебін біліп болмас.
Апельсин, анар, алма, пісте, бадам
Төгіп, баршаға тең бөліп, таратты сый.
Алып сақилар қолына шөлмек,
Тез-тез құйып, қызметшілердің көңілін көтерді.
Қыл əуезімен мəжіліс түзіліп,
Көңілдері хош болып, көздер сүзіліп.
Күй төгіп шаңқобыз, сыбызғы жəне барбат.
Қызғаныштан көкте Шолпан күйінді.
Лəззат алып осылайша түніменен
Отырды бір-біріне ішкізіп.
Тіршілік бостаны – тамаша бағ болар еді,
Егер кенеттен қазан ұрмаса.
Өмір сарайы – бақытты сарай болар еді,
Егер оның іргетасы мəңгі болса.
Əлем балында бар тəтті лəззат,
Алайда жеудің соңында бар ауру мен қасірет.
Бұл өмір мəңгі емес, біл,
Күнің жеткенше мұнда жақсы өмір сүр.
Келіп түн өтті-кетті, жоқ нышаны,
Онымен өткізгеннен не қалды, қане?
Қолдағы нақты бары – бүгінгі күн,
Оған да сенім жоқ, соңынша келеді түн.
Кел енді бір түн хош отырайық,
Сергектік мəжілісін бұл түн құрайық.
Қылалық бір түн тəрк осы ұйқыны,
Көп ұйықтадық, мəңгі ұйықтайтын кез де келеді.
Деп отырды ол түн шахзада,
Əн, шаңқобыз тыңдап, ішті шарап.
Осындай той ішінде еді ол шах.
Кенеттен желдей есіп жетті Шавур.
Кіріп тез, есіктен қарап (біреу) айтты:
«Келіп, кіруге рұқсат сұрайды Шавур».
Мəлік сүйініп секіргісі келді,
Ақыл тұтты жағасын, қозғалмады.
Бұйырды: «Кірсін! – деп, – ұстаз Шавур,
Сүйіспеншілік сарайын салушы».
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28v0         Үміт етті: осы ісімді бітірді,
Жəне ойлады: «Ғажап! Не сөз келтірді».
Қашан біріксе үміт пен қайғы,
Жəне көз жолда болса кетер ұйқы.
Кісіге бермесін көз жолды тұтпақ,
Өмірін өксітер (кемітер) қайғы жұтпақ.
Үнемі жол тосып жүру бəле ол,
Ғашықтар осы аурумен ауырар.
Кіріп Шавур қол қусырып тұрды,
Орын берді, ол өтіп, отырды.
Нөкерлерді таратты шах, үйде оңаша қалды,
Сұрай бастады: «Жағдай қалай, – деп қазір?»
Отырған еді Шавур өре тұрды,
Мадақ айтты Хұсрауға жер өпті.
«Мұратыңа сағадат жар болсын,
Əрдайым ізгі тəнің бар болсын.
Сұрар болсаң басымнан кешкенін,
Көп іс өтті баршасын айтайын».
Бұйырып еді, айтты: «Айтайын
Шахтардың шахының бұйрығын қалайша қайтарайын».
Басынан соңына дейін көргенін ол,
Қалай азап шеккенін тартып ұзақ жол.
Қалайша кезді жалғыз таулар арасын,
Жəне көгал, гүлдер, бақтар арасын.
Тұрып əр таңда көгалға келді,
Жетіп қыздардан бұрын нақыш қылды.
Қанша рет салса онда сурет,
Сонша рет  жасағанын қулық пен айла.
Қойып суретті кеткенін ол,
Соңынша қыздардың онда жеткенін ол.
Бұл істердің барлығынан хабардар етті,
Жəне Хұсрау оты кенеттен жағылды.
Жəне ерекше бір ықыласпен шах сұрады: «Шавур,
Айт енді ол Күнді көрудің сəті қалай түсті?»
Суретші айтты. «Шахтың тағдыры
Көмектесті, дəулет жар болды.
Бағып оқ жасаушының көзімен тура ісіме,
Сиқырмен толтырып оқ бұл қорамсаққа.
Құрып бұл Ай йасын (садағын) жүрегін жаулап,
Іздедім бұл ауруына дəрмен.
Осылайша таптың ол нəзік жанды.
Гүл өңді, сұңғақ бойлыны.

29r0         Көрдім: ол жүзі күндей, шашы – түн.
Ғажап! Түн ішінде туған ол күн.
Көзі – нəркес, қабақтары – бадам,
Қабығы аршылған бадам дəні сияқты аппақ дене.
Алма сияқты иегі хрустальдай нəзік,
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Түгел кафур37 сияқты денесінің ақтығы.
Төгілген пісте (оймақ) ауыздан сөздері шекер,
Сөзі – мағына кеніші, тісі – гауһар.
Жүзін көрмеген ғұмырында бір ер,
Тек айна (көрер) ол да айына бірер.
Кісіге созбаған қолын жайнап,
Тек өз бұрымын (ұстар) онда да ойнап.
Шашы беліндей түзу де, шаштай (қылдай) белі.
Шырынырақ атынан мың есе тілі.
Бұл сияқты асқан сұлу екен жаһанда,
Əйтсе де көріп шах суретін, орнатты жанда.
Мен алдымен Ай жүздінің жүрегін жолға салдым,
Кейін Шəбдізбен жіберудің жолын таптым.
Осы айламен, ей, жаһанның шахы,
Мəдаин жаққа аттандырдым оны.
Неше күн мен мұнда ауырып жығылдым,
Сол себептен мен соңында қалдым.
Сезер көңілім: жүріп ұзақ жол,
Жетіп шах сарайында отырған шығар ол».
Шахтардың шахы көңілі сүйініп, жаны кірді.
Кигізді халат, көп байлық берді.
Шавурды құшақтап, зор құрмет тұтты,
Есіне түсті жолдағы хикаят.
Сол суда басын жуған Ай жүзді екенін
Шавурдың сөзі растады.
Мəлік те жолда не көрсе,
Бəрін айтты досына сауал берсе.
Ақиқатын білді: ол тауыс ұшты.
Мəдаиндағы оның сарайына түсті.
Шешімге келді: қайтадан Шавур,
Көбелектей ұшсын тілеп нұр.
Жəне алтынды бұл кенге келтірсін,
Шешекті қайтадан бостанға жеткізсін.

Шавурдың Шырынды Мəдаинға іздеп барғаны

Бəлі, хош нығмет ол – тіршілік, ей, жар,
Бұл лəззат жігіттік уақытында болар.

29v0         Дүниеде өмірден артық ештеңе жоқ,
Тамаша жастық шақ күндеріндей күндер де жоқ.
Шахтардың шахы Хұсрау əлем салары (басшысы),
Жігіт еді ғажап, мінезі жайсаң.
Оның ғасырынан (бері) тең келер бір
Əлемде тумады ондай жаһангер.
Əнсіз ішпес еді бір жұтым сусын,
Қызметшілерінсіз отырмас еді бір күн.
Көрер деп қызметімде көп реніш,
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Бағыштар еді əрбіріне бір кеніш.
Шахтардың шахы, патшасы, мейірбан,
Өткізбес еді тойсыз жарым уақыт.
Бұл сияқты лəззат алуды сүйер еді Хұсрау,
Жақтырмас еді мұндайды ол болса менмен.
Жəне көтеріп отыр еді бір күн.
Муһин Бану есіктен кірді ақырын.
Орын берді шахтардың шахы көрсетті құрмет,
Өзге күндерден артық қылды сый-сыяпат.
Шарап ішіп жарасып отырды екеуі,
Жəне ерекше бокалмен ішті екеуі.
Ишарат қылды шах аспазға,
«Келтір дастарқан, енді ас жейік».
Аспаздар жайып дастарқан, салды ас.
Жеді, міне, қанша бар еді ас.
Қойып Муһин Бану алдына түрлі тамақ,
«Ас арасы» деп ішуді бастады.
Муһин Бануға ішкізді, Шах өзі де ішті,
Бокалды қолға алып, сөз есігін ашты.
Шырын туралы сөз болғанда оның қашқанын еске алды,
Іштей сүйінгенмен, сырттай күйінді.
«Ей Бану, туысқан-немереңіз,
Гүл жүзді, сұңғақ бойлы.
Есіттім, аты жапанда алып қашқан,
Құмайды көтеріп, ‘анқа (құс) сияқты ұшқан.
Маған үйден бүгін бір хабаршы келді,
Хабар білдім, ол Ай туралы бəрін білді.
Бір-екі апта мен мұнда болайын,
Қалай тұрып жатыр екен, халін білейін.
Адам жібертіп алдырайын оны,
Сен енді қуаныштан іш жақсы шарапты».
Муһин Бану бұл сөзді қалай есітті,
Сүйінгендіктен, басынан ақылы кетті (есінен танды).

30r0        Бетіне су шашты, есі кірді,
Басын көтеріп айтты: «Ей, шах,
Бұл көңілі ауруды шат қылдың,
Үмітім бар, міне, есіме түсірдің.
Кəне, ол інжуімді түсімде көрсем,
Егер дарияда болса, бірге тұрсам.
Шығарғай едім ол ерекше (жаратылған) інжуімді,
Жəне арттырғай едім құрметімді».
«Сүйсіндім бұл хабардан» деп Бану
Жер өпті шахқа сүйініп, қуанып.
Айтты: «Келетіні мəлім болды,
Көңіл қайғыдан бір жолата құтылды.
Тағдыр бақыты құлға жар болды,
Бұзылды енді қайғымның қорғаны.
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Егер жіберсе ол жерге хабаршы шахзад,
Маған аңлатса болар едім шат.
Жəне бір жақсы атым бар, аты – Гүлгүн,
Шəбдіз тұқымынан еді, өте келіскен.
Барлық жағынан Шəбдізбен тепе-тең,
Мініп оны жүйіткітсе қолбасшы.
Бұйырды шах: «Ол атты келтір!»
Алып келді, ерттеп мінді Шавур.
Сол сəтте зулады желдей есіп ол,
Олардан бөлініп, тұтты ұзақ жол.
Мəдаин жолына түсті жалғыз,
Тілеп ол Айды жүрді түнде-күндіз.
Талай тауларды асып, түнді күнге қатты,
Қысқасы жəне сарайға жетті.
Түсіп қақты есік, үн келді.
Кісі шықты, көріп Шавурды білді.
«Жырақ жерден көксеп келдім қызметті,
Аша бергіл, кірейін», – деді есікті.
Кіргізді Шырын қызметіне оны,
Көрер (сарай емес) азаптау орын.
Отыр екен бір тозақ ішінде ол үр.
Түнекке түскен ол жарық нұр.
Ол гауһар тастардың қыспағында қалған,
Жүсіп сияқты қайғы құдығына тасталған.
Басын иіп, жер бауырлап жатып мадақ
Айтты жəне көп дұғалар жасады:
«Енді жақсымысың, не болды халің?
Тартқан азаптан өзгеріпті жамалың.

30v0        Үмітім бар: егер тартсаң көп реніш,
Қолыңа түскей енді тез кеніш.
Неліктен мұндай жаман жерде сарайың,
Салдырдың мұндай осылай болды ма қалауың.
Бұл түнекте қалай берер шырайың нұр,
Тамұққа қалай разылық білдіреді үр?
Бұған бір ғана желеу бар, ол-дағы ақсақ (кешіккен),
Жауһарсың, жауһар тас арасында жасырынар».
Тыңдап Шавур сөзін ойлады Шырын,
Енді таптым көңіл құлпының кілтін.
Ақыр ісіме бұл бір шара қылғай,
Бұл қайғы-қасіреттен өзім құтылғай(мын).
«Ісім біткей, – деп ойланды, –
Қалай келдің?» – деп кешірім сұрады.
Біраз мақтады, қолпаштады, ризалық білдірді,
Басынан кешкенін айта бастады:
«Егер айтсам басымнан кешкенін мен,
Таңырқап бармағыңды тістегейсің сен.
Айтпақтан талып, тіл қалғай үнсіз,
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Шыдас бермес қағаз, қалам да.
Сол сарайға жіберген едің, таптым,
Өзімді ол үй қызметшілеріне қаттым (қостым).
Онда аз ғана күншілдерді көрдім,
Байқаймын, баршасы бірігіп алған.
Иықтарын, қолдарын ашып қойған,
Таразы ішінде көрген өз бағасын.
Осындай жағдайды көрген соң, міне,
Олардан басқа жақта тұруды хош көрдім.
Бойыма қайратымды жинап, білегімді сыбандым,
Не болса да сарай салып беруін өтіндім.
Үй қызметшілері бəрі кеңесіп бірге,
Мені жіберді осындай жаман жерге.
Осы жерге салуды айтты деді жиһангер.
Амалсыздан тұрып жатырмын не шара?»
Бұл сөзден соң Шавур: «Орныңнан тұр!
Сені алып кел», – деп айтты Парвиз.
Шығып Гүлгүнді көрді ол жүзі гүл,
«Жаратқаннан сый (ретінде) келді» деп, бұл дүлдүл.
Ерттеулі тұрған Гүлгүнді көріп Шырын,
Риза болып Шавурға алғыс жаудырды.
Пері сияқты тез аттанып ол жерден ол,
Желіп желдей зулады тұтып жол.

31r0         Енді бір жақта Хұсрау «келер деп жар»,
Күйіп-күйіп ішін ғашық оты өртер.
Иə, күту – өмірдің жіберген жазасы ол,
Соңы кездесу болса – ол да өтер-кетер.
Дүниеде одан артық не бар, 
Сарыла күтуден соң, кездессе екі жар.

Хұсраудың əкесі қайтыс болғанын хабаршының келіп айтқаны

Отырған еді бір күні шах көңілді,
Келіп бақыт: «Міне, кетер шақ болды», – деп ғам,
Есіктен асығып бір хабаршы кірді,
Сəлем қылды қызметте өре тұрды.
Бауыр, бас, көздер қанды жасқа толып,
Жайып шаш, еңіремектен ауру болып,
Əкелді хат, міне, Ай тұтылды.
Жеті ықылым тағы бос қалды.
Замана бастады, міне, жəбірін қайтадан.
Əкесін жақсы көрер ұлынан айырды.
Қапастан тоты сияқты жаны ұшты.
Бұрын келген жерге сағынды, кетті,
Жəне ол гауһар дарияға түсті.
Асығып барып, бабаларына қауышты.
«Кəне, ол Жүсібім», – деп қылып аһ,
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Замана оның кеудесіне Жақып қайғысының дағын салды.
«Жаһан салары кетті бұл жаһаннан,
Белің байла, медет сұра бір құдайдан.
Міне, жақсылар сəлем айтты саған көп,
Отыр екенсің, тез асығып орныңнан тұр.
Тез кел, қапы қалма, құдай үшін,
Əйтпесе қолдан алар елді дұшпан.
Басыңда шаң бар болса, оны жууды ойлама,
Неше сөз, іс бар болса, таста оны, жуыма».
Көріп Хұсрау тағдырдан бұл істерді,
«Бұзылды» деп ойлаған үміттер.
Ернін тістеп замана істеріне,
Бұл аз уақытта нелер қылғандарына.
Анық білді шарт бұзылғанын,
Зəрсіз бермес еді зəредей бал.
Өмір бірде бал берер, бірде ара зақымын,
Келер мастық артынша əлсіздік («бас жазу»).
Қызметке (тағайындау) бар да орнынан алу бар,     
                                           мейірінде жəне жұпар.
Көп ащы жеуден соң, шырын тату (бар).

31v0        Тағдырдың жəбірінен аманы жоқ кім болса да,
Оның жазмышынан ол не көрсе де.
Опа қылсаң, жапа жеткізер бұл жалған,
Мұның қулығынан аман болмас ешкім.
Қызықпа дүниеге, жоқтық жолын тұт,
Аяққа таста тəніңді жан қолын тұт.
Беріп топырақты желге, отқа су құй,
Өлім келместен бұрын өліп қой.
Əлем сиқырынан жақсы сақтық қыл,
Алдымен қиындығын (бастан) кешірмей, оңай деп 
                                                                   ойлама, біл.
Күн, Ай сияқты бір киімге разы бол,
Өтер сенен мейлі бек бол, қазы бол.
Қолың тарт дүниеден бол тыныш,
Бір нан тапсаң, қылғыл қанағат.
Əлем істерін, міне, өзің көрерсің,
Не қажет болса, өзгеден сұрарсың.
Саған қайғы беріп, ол шат болар.
Сені жұтатып, жаны содан жай табар.
Бидай көрсетіп, арпа сатар ол,
Шіріген арпасына бидай араластырар ол.
Қылып бидай өңімді арпадай сары,
Тауысып бидайымды болды алаңсыз.
Оған тек бидайды көрсетсе болды,
Сөйтіп бізді бидайды тартатын диірменге айналдырса.
Маған сол жақсы: Ай сияқты аш тұрсам,
Бір арпа дəнімен оразамды ашсам.
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Аштыққа төзіп, жіңішкерсем өзім,
Ол арпа тəні сияқты болса жүзім.
Оның қулығын неше айтсам таусылмас,
Сен Хаққа сыйын, одан да сөзіңді кес.
Кімде-кім сыйынды ол Тəңірге,
«Құлыңмын» деп айтты сол Тəңірге.
Тəңірі рахматынан қайырымдылық
Қылар махшар күнінде, ол қорғар.

Хұсрау Муһин Бану қасынан кетіп, əкесінің тағына отырып,    
əділ билік жүргізгені

Анық білді, Алла үкімі
Жетіп, жетпіс жеті ықылым шахы (кетті).
Міне, ол жерден аттанып мейірбан шах,
Жетіп өз еліне орын-таққа отырды.
Заң жолымен барлық елдерді түзді (тəртіп орнатты),
Қарақшылар мен жол торушылардың мойнын үзді.

32r0         Осылайша əлемде əділдік орнатты.
Нуширван38 əділдігі (жайына) қалды (ұмытылды).
Осылайша қысымшылық көргендерді қуантты ол,
Жəне көңілінде жарын сағынды ол.
Шырынсыз көңілі тыным таппас еді,
Алайда патшалықты да қойса болмас еді.
Көп елдерде бүлік (басылып) тыныштық орнаған соң,
Қайтадан көңіл көтеріп, шарап іше бастады.
Сүйінішпен аң аулар еді əр күн,
Қызықсыз өткізбес еді бір түн.
Жəне жарға деген сүйіспеншілігі көңілінде артып,
Қызметшілерден сұрады: «Қайда ол?» деп,
Айтты: «Шах одан алаңсыз бол,
Неше күн болды жүгін артты ол.
Анық білмейміз, ей, жаһан шахы,
Шавур жəне қай жерге апарды оны».
Замана істерінен ғибрат алды,
Болып дəрменсіз таңданыс ішінде қалды.
Екінші (рет) ғашық шақпағы шағылды,
Шахтардың шахының жаны қау сияқты жағылды.
«Шырынның жəдігері, – деп, – Шəбдіз»,
Өзге ат мінбес еді аңда Парвиз.

Шавур Шырынды Мəдаинға, Муһин Бану қасына келтіргені

Келтірді сарайдан Шырынды ол пір (қарт),
Көрді, кеткен екен (ол жерден) əлем шахы.
Муһин Бану сарайына түсірді,
Қуанып, көңілінен қайғыны сүрді.
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Шешек Бостанға, жұмаққа жəне үр,
Көкке күн келтірді, көзге де нұр.
Қызметші қыздардың бəрі қапалы еді,
Шырын қайғысынан көңілдері де болды алаң.
«Көз жазып қалғанда көп қиналдық» деп,
Түсіп баршасы өпті аяғын.
Көп шүкіраналар берді сол сəтте,
Көп қаржы сыйға берілді аташханаға39 да.
Қуаныштан көңілдер көтеріңкі болды,
Сүйінішке бөленіп, кеміді мұң-шер.
Муһин Бану осылайша шат болды,
Сөйтіп бұл қайғыдан азат болды.

32v0         Бейне бір өмірден күдер үзген аурудан  сауыққандай,
Немесе қарттық кетіп, жастық шақ қайта оралғандай күй 
                                                                                        кешті.
Міне, қаншама халықпен бірге құрмет көрсетті,
Оны жүз бəйітпен жеткізіп болмас.
«Қазына мал-мүлік, сый-құрмет,
Баршасы саған, Сен разы бол.
Пида болсын жаныңа осы жаным,
Сенімен жарық жаным мен жаһаным».
«Ұялар» деп өткен іс туралы тіс жармады,
Кінəсін, кемшілігін айтып, ешқашан бетіне баспады.
Білер еді дəлелдермен оны,
Ашық еді ғашықтықтың нышаны.
Бұл нышандарды шахтан да байқаған еді,
Бұл қыздардың бəрінен де сұраған еді.
Біліп бұл сырды ол еркек, əйелден,
Бұл құпияны жасырар еді көп кісіден.
Көңілі (жүрегі) сезер еді, бұл
Сөзімді алғай (деп), міне, жеді қайғы.
Теңдессіз мейірім мен сый көп көрсетті.
Осылайша оның көңілін тыныштандырды.
Баяғы қыздарын қойды қасына,
«Бұрынғыдай тұрыңдар» деп қызметінде.
Жəне бұл ойыншықтармен ойнаушы көк күмбезі, міне,
Қуыршақтармен (қыздармен) көңілді ойын бастады.
Ол Ай қызметінде жиналып мұнша жұлдыз,
Таразы таяғы сияқты болып түп-түз(у).
Отырды ойын-сауық құрып, алаңдауды қойып,
Бұрынғы істерін əдетке айналдырып.

Хұсрау Бəһмəн Чуринмен ұрысып, 
Хұсраудың бұлардан қашқаны

Кілт болса кеніш ашу үміт ол,
Темірдей ерік – алтын кілт ол.
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Баһадүрден мың (есе) артық ақылды ер,
Білікті ер қылыш зақымын қашан жер.
Көп елді ақылмен алса болар,
Қылышпен алайын десе, бұзылар.
«Бұл Хұсрау таққа отырды» деп Бəһрам,
Қалай білді, кетті одан тыныштық.
Басына тəж-тақ құмарлығы отырды,
«Барайын мен оған» деп бас көтерді.

33r0         Келіп Бəһмəнге айтты: «Бүгін мен,
Бұл туралы ойландым, не дейсің сен?»
Ол айтты: «Сабыр қыл, ойланайық,
Содан соң айла жасайық.
Хурмуз өзі оны мойындамайтын еді,
Қасында ұстамады, елден қуды».
Оны білмейтін еді ол Жүсіп (кеткеннен ) кейін,
Айрылу нұрын алғанын көзінен.
Жазып хат барлық жаққа таратып
Айтты: «Енді осы оғлан
Бұл ойындармен бізді ұта ма?
Əкесін өлтіруші елді тұта ма?
Оған бір жұтым шарап елден артық,
Бəлі, елге лайық шах таптық.
Сыйлар бір қызметшіге тəжі мен киімін,
Сүйер шахтықтан артық шаңқобыз үнін.
Ғашық отына күйген оның бауыры дақты,
Көңілі (жүрегі) үнемі Шырын сөзіне байлаулы.
Жаһан білмек бұл нəрселермен болмас,
Əлемді билемек бұл нəрселермен болмас.
Жараспас барлық жағдайда от пенен су,
Ақылды сол: кім алдымен отты сөндірсе.
Егер насихатымызды алса алсын.
Əйтпесе ол əкесі сияқты өлсін.
Қылышпен оның жолын тұтыңдар.
Айбатты арыстандай мен соңынша жетейін».
Осындай кінəлармен айла қылды,
Барлық ел бектерінің көңілін алды.
Мəлік көрді қол астындағы барша халық,
Қылық шығарды, ол бекзаттық көрсетті.
Көңілде осы істі ойлап тұрды,
«Бұлар қулық қылмасын» деп, сақтанып тұрды.
Бір-бірлеп қол астындағылар баршасы кетті,
Жəне дұшпан əскері келіп жетті.
Қарап төрт жағына дəрменсіз болды Парвиз,
Тез аттанды, жолға түсті Шəбдіз.
Алып басынан аяққа тастады тəжін,
Қолынан үйрегін шығарды лашын.
Тастап тағын сол жан алушыға,
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Ұлысты қалдырды ол күш көрсетушіге.
Көрер шах дұға ойнар (жалбарынар) бұл күн.
Шахмат тақтасына қарсыласу (фигураларын) тіккенде 
Бəһрам.

33v0         «Бұл ферзімен шах беріп, мат қылмасын деп,
Піл сияқты қашты ізіме түсіп таппасын» деп.
Бірде жолсыз желіп, бірде ол тұтып жол,
Жəне Иранға (Əзірбайжанға) жетті азаптанып ол.
Осылайша айтты ол сөз айтушы пір,
Шыққан кезде сахараға жаһангер.
Аң аулап жүргенде үн естіп, алдына бақты,
Көрді, кенеттен бір шаң шықты.
Бұлт сияқты кетіп шаң, Ай ашылды,
Көріп Хұсрау қайран қалды.
Көк сиқыршысы жүз мың түрлі сиқыр
Оқып, Шырынды аңға жіберді ол күн.
Екі аңшы бір аң аулау шеңберіне кірді,
Замана осылайша ау құрды.
Өзге достары аң аулаумен болып əуре,
Қастарында қалмады бір қызметші, не бір құл.
Бірі ғашықтық қолында дəрменсіз (болып) ренжір,
Махаббат бокалынан ол бірі – мас.
Біріне тақ пен дəулет, тəж берген,
Бірінің тағы мен тəжін желге берген.
Бірінің жұпар иісті қара бұрымы құлағын жапқан,
Бірінің жұпар иісті қара шашы иығына түскен.
Бірінің жүзі толған Айдай толықсыған,
Бірінен көрік ұрлаған барлық үр.
Көріп бірін-бірі ол екі жар,
Жəне көздерінде бақыт жасы жылт етті.
Шырыннан көз алмас еді Парвиз,
Жəне ол Гүлгүннен айрылғысы келмейтін Шəбдіз.
Түзіп достарша сөздерін,
Шығара бастады іштен сөздерін.
Бір-біріне аттарымен қарсы жүре бастады,
Шырын да таныды шах мінген атты.
Бір-бірін жақын білді шын,
Ерден топыраққа тастады өздерін.
Біраздан соң олар көтеріп бас,
Жерге көздерінен шашылды тас (інжу).
Жəне сөйлей бастады аз-аздан,
Айтты бір-біріне барлық сырын.

34r0         Көп еді сөз алайда шақтады,
Тілін көп сөйлемектен сақтады.
«Көп сөз барша жағдайда жақсы болмас»
Деп, сабырлылықпен іште сақтады.
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Жырақтан аңшылар көзге көрінді,
Екі ғашық тез атқа мінді.
Көріп төрт жағынан ол аңшы бектерді,
Жіберіп тізгін пері сияқты ұшты.
Мəлік патша нөкерлерін көрді,
Желіп желдей атымен бұларға келді.
Тамам олар Жетіқарақшы сияқты тарқағандар,
Жəне Үркер сияқты жиналды олар.
Көрер сол Күн мен Айды,
Кенеттен ғашықтар Шоқжұлдызында қарар қылған екен.
Жағып көңілдерінде ғашық отын күйер,
Құс сияқты жер мен көк арасында ұшып жүрер.
Көргендер айыра алмас бірін-бірінен,
Олардың қайсысы Хұсрау, қайсысы Шырын.
Бір-бірлеп жиылды барша əскер,
Барлығы сапқа тұрып, бұларға таңғалысты.
Түсіп Шырын өтінді: «Ей, жаһангер,
Түмен мың менен артық құлдарың бар.
Ұлылығыңа барша əлем сүйінер, ей, шах,
Маған қайдан келді бұл дəулет кенет.
Жақын, бұл маңда бар жақсы бағым,
Бұл түн ол бақта тігілер отауым.
Патшаға тəн ізетпен құрметтесе құлды,
Тұрайын қусырып қызметте қолды.
Мəлік айтты: «Қонақ етуді тілесең, ей, жан,
Ризашылықпен барайын, ей, ханша.
Жəне алғыс айтты Хұсрауға Шырын,
Шекер төкті сол шырын еріннен.
Хабар берді Муһин Бануға: «Шах
Қонаққа келеді, дайындал, хабардар бол» деп.
Қалай білді бұл хабарды Бану
Алдынан шығып, шашты шашу.
Түсірді сол бақ ішіне оны,
Ол бақ бейне бір ұжмақ сияқты еді.
Келіп Хұсрау ол бостанға түсті,
Жəне көп байлық сыйлап, ат мінгізді.
Түзілді салтанатты той екінші (рет),
Ашылды рақат пен лəззат сауық-сайран кеніші.

34v0          Көріп əрдайым Мəлік Шырын жүзін,
Қолынан шығарып алды (ұмытты) өз-өзін.
Муһин Бану бұлардың халін аңлап,
Отырды ол күн осы іске таңданып.
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Муһин Банудың Шырынға өсиет айтқаны,
Шырын Хұсраудан сақтанғаны

Таза ұрық сепсе жерге егінші,
Жаңадан таза дəн алғай екінші (рет).
Кісі гауһарын жақсы сақтаса – кеніш,
Оған топырақ та, шаң да тимес еш.
Муһин Бану таза еді ұрықтан,
Жəне аңлап Мəлік құрған құрықтан.
Ойға шомып: «Кім Шырын менен Хұсрау,
Тұтасқай – деп – кенет отқа бұл қау.
Түнде ұйықтайтын бөлмені босатып,
«Шырын келсін» деді келді қазір.
Айтты: «Сені ұмыта алмас бұл жаным,
Сені менен айырмасын құдайым.
Сенің бір назың мың байлық пен патшалық,
Сенің бір тал шашың мың құрмет пен дəулет.
Бақыт – көлеңкеңнің жолдасы,
Тазалық – барша ұрығыңның досы.
Жамалың сəуле шашар бұл жаһанға,
Жəне тақуалығыңнан нұр төгілер бұл жанға.
Бұл əлемге сенім жоқ: əуелі жақсы құрметтер,
Содан соң кенішті бұзып, гауһар ұрлар.
Тамам есігі мөрленген кенішсің,
Жаман-жақсыны білмес кенішсің.
Сезер көңілім енді бұл жаһангер,
Сен үшін барар бұл іс-шараға.
Көрермін, көңіл берген саған шах,
Піл түскелі тұр сенің ауыңа кенет.
Ол еш тыя білмес өзін,
Өзің де есітерсің сөзін.
Керек емес тəтті сөзбен алдап,
Ей, Шырын, шекеріңді сусынға айналдырса.
Ішіп əуелі оның тұнығын,
Шөгінді деп тастаса, қорласа сені.
Қатулан, кетпесін жүзіңнің нұры,
Күйер нан ыстық болса тандыры.

35r0              Есіттім сарайында жүздеген сұлулары бар,
Барлығы шекер ерінді, тəндері бейне бір ақ қар.
Қойып оларды көңілін саған бұрғай,
Елестетіп көр, сенімен бе бірге тұрғай.
Алайда гауһар қолына түспесе, біл,
Саудаласып, ол тебірентер тіл.
Сені менен сұрар назбенен,
Бітіргеймін ісіңді құрметпенен.
Тағдыр адалдығыңа жар болғай,
Қалауынша сені жарылқағай.
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Егер ол Ай болса, біз аптаппыз,
Егер Кейхұсрау40 болса, біз Афрасияббыз41.
Кісіден соңыра қалмақ болмас ерлік,
Қандай болса да ешбір əйелден келмес ерлік.
Шешен көп болса таза кезінде теріп алар,
Солған кезінде «солды» деп лақтырып тастар.
Көп шарап ыдыстарға құйылар,
Тазасын ішіп, сарқытын (тұнбасын) төгер.
Өзің білесің, арын сақтау үшін дұрысы:
Алдымен тұрмыс құру керек те, сезімге содан соң берілмек».
Ойға шомып, Шырын істің мəнін білді,
Оның өсиетін құлағына құйып алды.
Оның ойында да бар еді бұл сөз,
Шашылар болса су, сөнер жанар көз.
Алла атымен ант ішіп (айтып) Шырын:
«Егер өлсем де оған ғашықтық ауруынан,
Гауһар көрсетпеймін, қылса да мың қулық,
Адал екендігіне келтірмейінше дəлел».
Сөзін мұндай тыңдады да Бану,
Сенді көңілі «Міне, ант ішті» деп.
Рұқсат берді ол Хұсрау мен хош
Отыр еркін, уақыт болса іш.
Бұл шартпенен: оның қызметінде,
Нөкерсіз (жалғыз) қалмағайсың қасында.

Ертеңіне Шырын мен Хұсраудың əңгімелескені туралы

Қалай таң шапағы əскерін жерге түзді,
Қараңғылық əскерін ұрды, бұзды.
Жарықты көргенде қашты қара түн,
Жəне Гүлгүнмен аттанды ол күн.
Көрінбейтін болды көкте көзге жұлдыз,
Ініне кірді қайтадан бұлғын мен құндыз.

35v0         Елік сияқты жəне Шырын қасына,
Жиылды барша қыздар қызметіне.
Баһадүрлікте əрбірі Асфандияр секілді,
Оқ атуда Рүстемнен де шебер.
Алар болса қолға чəвган42

Көктен доп алар еді оңай.
Барлығы аттанды өңшең көркем үр,
Жаһан толды олардың жүзінен нұр.
Жүзін бəрі паранжымен жапты,
Тез шах қызметіне бет алды.
Шығып сенімді (адамдары) қарсы алды.
Шырын құрметпен келіп кірді.
Құрметтеп оны Хұсрау орнынан тұрды,
Қолынан ұстап тез төрге шығарды.
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Отырды екеуі жанасып хош,
Бейне бір бадам дəні сияқты болып қос.
Шах көрді: Сарай толды сұлуға,
Алланың жаратқанына жүз мың шүкір етті.
«Доп ойнайық шығып алаңға біз,
Тамашалаңыз бізге қарап Сіз.
Мəлік білмес оны, бұл қыздар
Табынса, қарсы тұрмас мың түмен ер.
Есітті де олар бұл сөзді,
Сүйінді «ұтқай» деп бізді.
Шығып аттанды баршасы бірге,
Жетіп алаңға (сап) түзіп еді жерге.
Көрді Хұсрау барлық қыз алды чəвгəн,
Ат үстінде əрбірі айбатты арыстан.
Шах (Шырынға) айтты: «Біз екеуіміз деп ойналық,
Қайсымыз жақсы ойнар екенбіз бір көрелік».
Міне, шах чəвганына доп тастап ол сəт,
Сұлулар көтеріңкі дауыспен қоштап тұрды.
Тиіп чəвган желі доп құстай ұшты,
Бұлтқа жетіп соқтығып, қайта түсті.
Көп ойынды көріп қайран қалды,
Олардың ойынынан тағылым алды.
Біресе, міне, Шырын ұтар, біресе шах Парвиз.
Біресе ол Гүлгүн озар, біресе шапса Шəбдіз.
Көрсетіп ерліктің үлгісін ол елік пен арыстан,
Доп ойнаудан тойды қолда чəвган.
Жалыққан соң доп ойнамақтан,
Жəне Хұсрау айтты. «Ей, жаным, Шырын,

36r0         Қызды аттар, енді шапсақ бола ма,
Не түсер екен ауға, бір көрсек бола ма?»
Айтты: «Сіз біліңіз, ей, əлемнің билеушісі,
Ей жандардың қалауы, ей, тақтың көркі.
Жəне ол Ай Күнмен жанасып,
Жазыққа бет алды осылай кеңесіп.
«Шешек сияқты ашылып, ол сахарада болып шат,
Аң аулайық» деді мұнда бір сəт.
Мəлік оң жақпенен, Шырын сол жақпенен
Жүріп отырып, жетті аң аулайтын жерге.
Айырды киіктердің тəнінен жанын,
Міне, қанша? Ешкім білмеді санын.
Атып, оқ зақымымен əрбір қыз,
Құстай ұшқан киікті қылды жансыз.
Елестетіп көр, жігіттер не қылды?
Көп түрлі киіктер ол күн өлді.
Аспан тістеді таңырқап бармағын,
Көріп, олардың киікті көп қырғанын.
Онда əрбір қыз, айбатты арыстан
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Сияқты, аң аулауда ептіліктің үлгісін көрсетті.
Шах Шырынға сездірмей көз тастады,
«Бұл аңшылықта кім қандай сый əкелер екен?» деп ойлады.
Кенет ол еліктің көзіне көзі түсті,
Сөйтіп ауға шахтың өзі түсті.
Найзағайдай ағызып, атымен келіп жетті,
«Ауыма түсті» деп, Хұсрау сияқты бек.
«Қоян орнына арыстан ауға кірді»
Деп, жолға түсіп, Гүлгүнді сүрді.
Қалай қашты күн тауысы іннен,
Жəне толды əлем бостаны қарғадан.
Міне, ол тауыстар (қыздар) да тарқады,
«Таң атқанда жиылғаймыз» деді.
Шаршағандықтан, қатты ұйықтады ұзақ түн,
Жəне қашқан кезде түн келіп Күн.
Жиылды тағы Шырын қасына,
Тұрды келіп, шах қызметіне.
Жəне ойнады чəвганменен доп,
Жəне аулап киіктерді құлатты көп.
Осылайша бір ай бойы ойын ойнады.
«Жетер енді» деп ешкім ойын соңына нүкте қоймады.
Мəлік өз ауруына іздер еді дауа,
Ойластыра келе ұйымдастырмақ болды бір шара.

36v0         Тілегіне  жетуге мұрсат бермеді бұл замана,
Хұсраудың оғы дəл тисе нысанаға.
Əр түні кетсе Шырын қасынан,
Еш рақат таппас еді ол жиыннан.
Жəне түн бұрымын жайған кезде кенет,
Шахтардың шахы айтты Шырынға: «Ей, Ай,
Жамалыңа сүйсінеді көңілім, ей, жан,
Сенсіз кең жаһан үстіме зындан.
Кел, таң атқанда бір баққа баралық,
Тамашамен отырып, мəжіліс құралық.
Бокалды қолға алып, ішелік,
Шаттыққа бөлене отырып, көңіл көтерелік.
Егер қайғыда болсақ не сүйініште,
Кешер дəурен, қалармыз біз өкініште.
Өтерміз бұл дүниеден бəріміз амалсыздан,
Жастық шақта сүйініштен жақсы не бар».
«Шын көңіліммен барамын» деп, құлдық етті,
«Түс жақсы болсын» деп аттанды кетті.
Тұтып Хұсрауды ол жар ынтызары,
Таң атқанша əлсін-əлсін қылды зары.
Таң атқан кезде қайтадан ол перілер,
Бұл Шырын қызметіне келді(лер).
Жəне келді олар Хұсрау қасына,
Аяғымен тік тұрды қызметінде.
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Ішіп шарап, тиын шашып, көңілді отырды,
Бір-біріне ішкізе бастады.
Хош, Хақ опа қылса (көмектессе) бұл дүниеде
Өмір өксімесе (кемімесе) өткен сайын бұл күн.
Егер болмаса тəннен жанның шығуы,
Тіршілік болар еді мұнда бақи (мəңгі).

Хұсрау мен Шырынның бақтарда серуендеп, көңіл көтеруі

Қашан көк түске боялған аспан
Бұл жер жүзін безеген кезде.
Жастар да, қарттар да жəне егінші,
Кетер көгалды көріп қайғысы, сағынышы.
Ашылған гүлдердің көптігінен жер Кавус43 тағына айналды.
Жер жүзін нағыз тауыс түсіндей етіп безендірді.
Көріп бұлбұл сүйіспеншілігі де таза болар,
О, қанша құстар бірден махаббат туралы сайрады.

37r0         Көк шегіргүл жерде ашылар,
Көңілдерге жəне сүйіспеншілік ұрығы шашылар.
Сүйіспеншілігі артып ол екі жар,
Шешіп жан бауын бақ ішінде ойнар.
Бұлар сияқты гүлдер де ашылып ол сəт,
Қайтадан бұл əлем болды шат.
Шешек көгалда бектік тағын құрды,
Келіп кептер əскері қарғаны қуды.
Ақжұпар сақи, нəркестер шарап ішер,
Шегіргүлдер мас, ал гүл басы – тамаша.
Самал жел барлық гүлдің паранжысын алды,
Жұпар иісі ғашықтарға келді.
Барлық ғашықтарға отыруға лайық,
Жасыл кілем бақтарда төселген.
Тəкаппар сəрв бақта бой көтерді,
Қызғалдаққа ғашықтықтан жабырқады.
Шығып түрлі түсті райхан өре тұрды,
Келіндер сияқты қолымен бетін басты.
Өсірді мұнша түрлі гүл бұл топырақ,
Қызыл, сары, көк, жасыл жəне ақ.
Бұлттар да ауда жүзін ашқан,
Көк шөп үстіне сансыз інжу шашқан.
Киіктердің баласы сүттен есіріп,
Анасымен ойнар төңірегінде жүгіріп.
Барлық райхан қырғауыл қанатындай
Тізіліп (жайылып), рең алды қырғауылдар одан.
Əрбір бұтақта көктем белгісі нұрын шашты,
Əсем басып сəрв биледі.
Шегіргүл бұрымын артына тастады,
Көріп мұны бітеугүл (қызғаныштан) өзін пара-пара қылды.
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Тауып мұндай мезгіл ғашық кісі шын,
Қате болғай үлес алмаса одан.
Əсем басып Хұсрау мен Шырын осы күн,
Бірі Шəбдізге мінді, бірі – Гүлгүн.
Тамашалады, жақсы жерлерді кезіп хош,
Түсер жерге бұрынырақ келді қос (екеуі).
Біресе алды шешек бірі бірінен,
Біресе шабдалы ол шырын еріннен.
Райхандар арасымен жүріп, қолдарында бокал,
Соңында бір бұлақ жағасына келіп жетті.
Түсірді онда тез қосын,
«Ғанибет көр мұны» деп отырды.

37v0         Музыкант (аспапта) махаббат туралы əуен шалды,
Ғажап! Берді, – деп, – мұрсат замана.
Отырды жанасып Хұсрауға Шырын,
Көрікті, қайран қалды Тəңірдің жаратқанына.
Шырынның гүл сияқты ал қызыл өңінен,
Шешек рең алды ‘анбар меңінен.
Жүзінен жарық алған əлем,
Ол жерлер бұл күнде нұрланып тұр.
Күліп бет алды ол Мысыр шекеріне (сүйіктісіне),
Əйел бұл дүрге де қорлық көрсеткен.
Жанға жайлы таң самалы көңілге қуаныш əкеледі,
Жұпар оның иісінен көкке жайылады.
Бойы сəрв сияқты сұңғақ,
Сəрвтерге жасыл шапан кигізген.
Шешек те нəркеске бір қарап,
(Қызғаныштан) өзін пара-пара қылды.

Хұсраудың мəжілісте (тойда) арыстанды өлтіргенінің баяны
Табиғатты тамашалауға мəлік шықты ол күн,
Жанасып бірге барды ол жүзі күн (Шырын).
Кісінің қасында əрдайым сондай жары болғай,
Бірге жүрген жерінің бəрі тамаша болғай.
Жүріп келе жатып, тынығуды ойластырды,
Тауып тек лалагүл өскен көгалды жер.
Бұйырды, сол жерге тікті шатыр,
Жəне рақат тілер еді бұл жаны.
Түсіп Хұсрау, жол жабдықтарын да түсірді,
Қолынан ұстап, тез шатырға кірді.
Қол ұстасып, тақ үстіне шықты,
Отырды екі ғашық жанасып.
Жырақ жерде аяғынан жырақта,
Бұлар жалғыздықты бір аяғынан іліп қойды.
Шөлмектен шарап құйып сақи,
Күліп айтар: «Бұл рақат болсын бақи!»
Ғашықтық шараппенен бірікті,
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Мəлік есіріп, көп ішуден ерікті (жалықты).
Жанасып шахпенен Шырын тархан44

Осылайша көңіл көтеріп отырар екен.
Тоғай жақтан кенеттен бір шаң шықты,
«Не шаң екен?» – деп, – шах алдына бақты.

38r0         Ашулы бір батыл арыстан,
Əскер сабын бұза кірді жырақтан.
Жуық келді жырақтан шатырына,
Күркіреп ұмтылды келіп Хұсрау жанына.
Орнынан тұрды қайраттанып Парвиз,
Шығып арыстанға қарсы жүрді тез.
Түйіп жұмырық кезеніп солай ұрды,
Басына тиген қатты соққыдан арыстан құлап түсті.
Бұйырды, кесті басын тəнінен,
Терісін іреді айырып жанынан.
Баршаға қалды рəсім енді одан,
Тастамас хандар қылышын жанынан.
Күшті еді, қанша күшті болса да Хұсрау, ей, дос,
Мəлік еді, ұстамды болар Мəліктер.
Дегенмен мас кісі арыстан тұтар деп,
Мысал бар: «Аңламаған у жұтар» деп.
«Осылай арыстанды өлтірдің шах» деп,
Мақтау айтып, қолын өбті ол Ай.
Бұл бір сүйіспен ол
Мəліктің қолын шекермен толтырды.
Мəлік айтты: «Мұндай тəтті шекер,
Қолда емес, ауызда болады.
Ханымнан өтінішім осы» деп, тұрды.
Тұтып ол шекер еріннен сүйді.
Нышан берді, «өбетін жер бұл,
Қателесіп өптің қолымды, – деп, – осы.
Мысыр сұлтанынан келдің бе, елші.
Келтірдің хош шекер, бір (рет) қайта келші».
Деп, бірнеше бокал солай ішті қос-қосымен.
Дегенмен əуелгі бокалдай қайдан болсын.
Шараптың бірінші бокалдағысы таза болар,
Соңғы бокалдарда шөгіндісі қалар.
Əзизрек ол шешек əуелі ашылар,
Көп болса білерсің, жерге шашылар.
Қайсы дүр шығар əуелі қабыршақтан,
Асып түсер өзге көптеген асыл тастан.
Қай асты алдымен татып көрсең, лəззаты бар,
Тоя жесең, оның да дəмі кетер.
Бұрынғы лəззат соңынан еш табылмас,
Кəрілікте жігіттік қылса болмас.
Тауып мұндай оңаша (жер) екі ғашық,
Жақсы жарасып, бір-біріне лайық.
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38v0              Егер тапса бір бос уақыт,
Сүйісуге асығар еді енді.
Ұрылардың гауһар іздегеніндей
Жəне тапса күзетшісіз (есігі) ашық үй.
Сыңар (бір) көзімен сақтап өзін (сырт) көзден,
Бір-біріне ұсынар ед райхан.
Өзге көздерден (аңдушылардан) сырт қалса сəл,
Тез елікке жабысар еді піл.
Ішпеген кезде ол Ай жүзді,
Қолын ұстатпас еді қанша жалынса да.
Шарап ішіп, мас болған кезде,
Мəлікпен ойнар, сүйісер.
Ішіп, масайғанда ол сұлуды
Тұтып қапсыра құшақтады белін.
Сондай қатты құшып сүйгенде ол шах,
Ал қызыл гүлде (жүзінде) көк пайда болды кенет.
Сол көктен ыңғайсызданған Ай жүзді,
Айын (жүзін) көлеңкеде ұстауға тырысты.
Осылайша ол күн бір-біріне бокал ұсынып,
Шахпен бірге той тойлап, көңіл көтерді.

Хұсрау мен Шырын қасында он қыз отырып əңгіме айтқаны

Қалай күн артынан келді түн,
Құрып мəжіліс отырды Ай менен Күн.
Иса деміндей желге толып түн қойнауы,
Жел ол жел емес, өшіретін шырақты.
Ғажап түн еді, еш жоқ қараңғы.
Қашып мас нəркестерден ұйқы.
Самал жан жүзінен перде көтерді,
Ол Ай қызметінде жұлдыздар отырды.
Шах ойлар көңілінде «бұл қадір түні,
Табылды, киемін, – деп – мақсат тоны (киімі).
Бұл жақта Шолпанды қоршап жауһар,
Жəне ол жақта Айды інжу қоршар.
Алар иісінен ол жер хош иіске толды,
Ауа да шаш майының иісінен алды.
Самал да хош иісті шашуды бастады,
Жұпарға онда араласты бұл топырақ.
Көріңіз, бұл жаз желі, міне, содан кейін,
Кетпес ол иіс мұншаға дейін.

39r0              Шалып Шолпан махаббат сазын,
Отырды Ай мен шах оңаша.
Шоқжұлдыздар қызметінде жүрді,
Көкжиек үстінде Меркурий биледі.
Ол үнді естіп барлық түн құстары да
Сол заматта хош үнмен сайрады.
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Олардың əрқайсысы əр түрлі əуенмен айтса да,
Дегенмен түн сазына сарындас етіп сайрады.
Фаридун тағына отырды ол шах,
Көңілін Жəмшид құбыласына бұрды.
Күліп Ай жүзі күндей ашылды,
Оның шамына шах көбелек болды.
Есіп көгалда жел, гүлдердің хош иісі,
Хұсраудан хабар жеткізді: «Ей, Шырын,
Қашан мұндай сүйініш түні келгей,
Жылаған көзіміз қайтадан күлгей.
Қашанғы кездесудің үмітін күтер жырақтан,
Қашықтықтың еш қатысы жоқ ас-табаққа.
Қазан астында от, ол қайнамас па?
Егер көп қайнаса, ас айнымас па?
Қашанғы ойың бұл қайғылы жүректі күйдіргей,
Бұл ашқа ашпадың қашанғы жасырғайсың?
Болар жаз мезгілінде жақсы көңіл көтермек.
Жаздың да əрбір күні жайлы болмас.
Сағат сайын ауға құс түсе бермес.
Дұрысы сол: əр нəрсенің уақыты болғай,
Бітуге тиісті істі кешіктірмей тез бітіргей.
Талай рет аңшылардың өз итін,
Киіктер өлтіріп жеді етін.
Мысал айтты қасқыр қойшыға: «Қойды
Мен өлтірдім, жеді түлкі мені қой».
Біздің де болмасын солай ісіміз.
Тез желік, суымасын асымыз.
Біраз ойланып (жолдан) ауытқи бастады ол Ай. 
Жəне көңіліне (ішінен) айтты: «Қайт, əй!»
Қарғыс атқан шайтан айтар: «Уақыт болды шақта».
Періште қоймай айтар: «Антты сақта!»
Бұл жақта шахтың тағы орнатылды.
Тұрып хош сақилар мəжілісті қыздырды.
Жəне ол жақта қоғамның нұры тізіліп отырды.
Шахтың ең жақын сенімді кісілері.

39v0         Тақ алдында қызмет көрсету үшін тұрды Шавур,
Шырын қызметінде он қыз отыр.
Фарангис, Ажабнуш жəне Перизат,
Самантурк жəне Хамила мен Ділшат.
Фəлəкқадр, Хотан-Хатун жəне Хумайун,
Жəне Гауһармəлік бұл – он жүзі күн.
Жүздері Бадахшан45 лағылындай ал қызыл,
Олардың сипатын айтуға жетпейді бұл тіл.
Қалай ішімдік қызуы мінді басқа (мас етті),
Бастардан ақыл да кетті басқа жаққа.
Болып мас бұйырды ол жаһангер,
Əңгіме айтыңыз, – деп – əрқайсыңыз бір.
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Ол он қыз отырып əңгіме айтқаны

Отырған еді ол зеректер ол түн, 
Бірі-бірінен артық, мінездері келіскен.
Бəрі жақсы көздеп, мүлт жібермейтін мергендер,
Нысанаға дəл тигізіп, ұтып алушылар.
Ашып əрбірі таңертең шекер
Шаша бастады ол шырын тілдер.
Фарангис айтты: «Бұл жерде дəулет (тағдыр), 
Қойып (жасырып) кенішін, іздер еді мұнша уақыт.
Фаридун хабардар болды одан,
Ашып алды оның жасырған кенішін».
Ажабнуш айтты: «Бұл бақ ішінде қырғауыл,
Сəрв түбінде ойнар еді жасырын.
Əуеден енді (түсті) аңсызда бір лашын,
Сол қырғауылды алды қармап (бүріп), міне, шын».
Перизат айтты: «Бар еді бір жол, 
Жағасында ашылған еді тамаша гүл.
Көрдім, бір сирек кездесетін құс ұшып келді,
Бұтақтан (сабағынан) ол гүлді үзіп алды».
Фəлəк айтты: «Бар еді бір көзіміз,
Одан жаһанды көрер еді көзіміз.
Тағы бір көз бағыштады Тəңір, міне,
Енді көрмекке бір көзден екі көз жақсы».
Хамила айтты: «Бір бұлақтан мөлдір су
Ағар еді сылдырап шешектер арасымен.
Жас арыстан келіп бақ есігін ашты,
Көріп кенет сол салқын судан ішті».

40r0         Хумайун айтты: «Бір хош гауһар еді,
Халайықтан өзін жасырар еді.
Көріп бұл жаһан шахының дəулеті,
Алып тəжі төбесіне орнатты оны».
Самантүрк айтты. «Хақ біздің тараптан,
Шығарған еді бір дүр хош қабыршақтан.
Тағдыр бұл дүрді шахқа арнады,
Ол шахтың мойнындағы жақұтпен бірге жарқырап тұрды.
Пері жүзді Перизат айтты: «Ай жүзді
Сахарада аң ауларда кенет.
Көктен күн туып нұрын шаша хош,
Келіп жанасты ол Ай менен Күн хош».
Хотан Хатун айтты: «Сəнді киімге
Малынған шынар жалғыз өсер еді.
Қасында кенеттен тəкаппар сəрв өсіп шықты.
Тəңірдің еркімен екеуі жанасты жəне жарасты».
Гауһармəлік айтты: «Шолпан жалғыз
Болар еді үнемі түнде де күндіз.
Юпитер Шолпанға келіп жақындасты,
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Бақыт, міне, дəулетке қосылды».
Аяқтағанда бұл қыздар сөзін,
Барлығы Шавурға тікті көзін.
«Маған келді ме кезек?» – деп – Шавур,
Құра бастады сөз, тыңдаңыз не айтар.
Айтты: «Шырын бір тəтті бал еді,
Мəлік – осы балмен  араластыру үшін жаралған – май.
Бұл екеуі – бал мен май – халуа кені,
Олардың халуасында мен – тек тамаша запыран гүлімін.
Бұл халуаға көп еңбек сіңірдім, шүкір,
Соңында бəрін бітірдім.
Бұл еңбектенген ісім осылай түзілді», – деп,
Шавур Аллаға шүкір қылды.
Қалай кезек Шырынға келді, айтты:
«Бұл сүйіспеншілік көңілге кенет от салды.
Көңілімде сүйіспеншілік жоқ еді, тəнім де жұпсыз 
                                                                   (қосақсыз),
Тəнім көңіліммен, міне, болды түп-түз(у).
Сүйіспеншілікке (жолды) осы ұстаз салды,
Жанымда ғашық отының негізін қалады.
Сенің ісіңе, əлбетте, шара қылды,
Менің көңілімді жүз мың пара-пара қылды.
Себебі: бұл – тағдыр еді жазылған,
Дегенмен не қылса – қылды нақыш етікті.

40v0         Сөзімнің соңы сол сəнді нақыш,
Шахтың көлеңкесі төбемді көкке жеткізсін!»
Енді Хұсрауға келді де кезек
Айтты: «Болмағай еш мұндай апат.
Өзім арыстандай жүргенде күркіреп,
Жаһаннан қайғысыз хош аң аулап.
Тұзақ құрды жолыма осы елік,
Іліндім ол тұзаққа  халім – осы.
Аң аулап жүріп, өзім аңшының нысанына айналдым,
Шынжыр болып оралып мойныма шырын бұрымы.
Егер Шырын көмектессе құтылдым,
Əйтпесе бұл күйік ішінде өлдім.
Егер Шырын жанымда болса, арыстан
Маған тап берсе, ол сақтай алмас еді жан.
Міне, енді сондай уақыт: рақым қылғай, 
Құламастан бұрын қол созғай».
Дос (қыздардың) бəрі зерек еді,
Осылайша əрбірі (жақсы) сөйледі.
Сүйіктіңнің көңілі шаң басқан тақтай тəрізді,
Қолыңмен сипап өтсең – болар таза.
Бұл сөзге Шырынның көңілі жұмсарып, 
Бокал алып қолына ішуді бастап,
«Ішіп қой» деп иіліп, Хұсрауға да бокал ұсынды.
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Алып, шах айтты: «Сен үшін іштім».
Мəлік сəт сайын қарап, ол жүзі Айға,
Жалынып, жалбарынып, ол көрікке байға.
Біресе айтар: «Сүйіндіргіл бұл жанды,
Маған күлдірмегіл, халық пен жаһанды».
Біресе айтар: «Кенеттен түн керек – жабдығын байлағай,
Ойламаған жерден бақытымды қолдан шығарып алармын».
Күн күмбезі бұларменен ұзақ түн,
Жүзік46 ойнады туғанша жарық күн.
Қораз шақырып, «жүзікті бер», – деп сұрады,
Келіп (атып) таң ол жүзікті қолдардан алды.
Тұрып таңменен тез тарады,
Сахараны тастап, елге кетті.
Ұзақ күн бойы болды ол перілер,
«Түнде жиыламыз қайтадан» деді (олар).
Жəне күн шишасын (ыдысын) тасқа ұрды (таң атты),
Əлем мекендеушілерге ыдыс сияқты тарлық етті.
Олар қайтадан шишаны қолдарына алды, 
Аспанға шиша ойыны кəсіп болды (қыздармен ойнады).

41r0         Жəне жандырды ғашықтық шырағын,
Дөңгелене отырып, мəжіліс құрды.
Іше бастады қызыл күрең таза (шарап),
Бокал жүргізіп, қолдарға тостаған (ұстатты).
Ішіп, мас болып ал қызыл шарап,
Жəне ойнап тауыс пен қырғауыл.
Ашылды ол бақта мұнша тамаша гүл,
Араларында жалғыз осы бұлбұл.
Көңіл шаттансын, иіс су шаш қолыңнан,
Мінезі ашылып, ол шиша мейілінен.
Ұсынып бір-біріне шарапты,
Сүйінді ғашықтар жаны.
Иран бағы тəрізді түрлі шешектер,
Арасында жүріп Хұсрау шабдалы терді.
Мол болды ол түн шекер мен бал,
Алайда Юпитер болды делдал.
Осылайша мəжіліс жеңіл болды,
Жəне «Қалмасын бұл дəптер» деп айтар.
Шырынға сүйсіне қарап шах,
Көз қиығымен айтты «Ей, нағыз Ай,
Осы ымнан аңла (түсін),
Білерсің қалауымды қайғыда қалдырма.
Көз қиығымен Шырын шахқа жауап берді,
Айтты: «Жетер, бұл жарғыны (үкімді) шығарма.
Ишарамен осылай сөйледі,
Өзгелерден бұл сырды жасырды.
Ұзақ түнді бір-бірін бақылаумен өткізді,
Дерлік істің немен бітерін ойлаумен болды.
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Соңында бермеді мұрсат бұл замана,
Хұсраудың оғы тисе нысанаға.
Осы ой үстінде еді, келді əуез,
«Қашып ұзақ самұрық көкте қалықтады» деп.
Жарық күн келіп, кетті қара түн,
«Ерттеңдер! – деді, – Шəбдіз бен Гүлгүн».
Жəне аттанды Күн ол Аймен бірге,
Хабаршылар да мінді, «һай-һай!» десіп.
Шығып сахараға елік аулады,
Киіктердің жолын мықтап байлады.
Түсіп біресе Шат жағасында салып ау,
Балықтар жолына байлады бау.
Біресе Шахруд жағасында отырып,
Бір-біріне бокал ұсынды.

41v0         Осылайша күндіз-түні құмарлықпен,
Көңіл көтерер еді қуанышпен.
Жүрер еді, жетті түн тозаңы,
Қайтты ол жəне шаһар жаққа.
Шахтың екінші мəжілісі құрылды,
Бір үйге мұнша түрлі хор толды.
Мол еді шекер, жеуші аз,
Жəне түн пернесіне түзді саз.
Шалып музыкант қобыз, шаңқобыз, чағана47

Жеуге, ішуге болды ол сылтау.
Бокалсыз бір заман (уақыт) отырмады,
Шаршамастан көңіл көтерді, тойлады.
Ішіп, ойнап хош ол екі ғашық,
Не болғай бұдан артық жырғамақтық.
Қолынан ұстап тақ үстіне көтерілмек,
Айырылысқаннан соң жарымен кездеспек.
Бұл жаз мезгілін тамашамен өткізбек,
Жəне сүйіктісінің қолынан шарап ішпек.
Біресе емделу үшін ауруына дəрі сұрамақ,
Біресе сонша лəззатты сүю арқылы алмақ.
Біресе қолын жар мойнына салмақ,
Біресе алма иегін қолға алмақ.
Əлемнің жақсылығы осы нəрселер шын,
Баршаға бұл жақсылық бермес қолын.

Шырыннан Хұсрау мұрат тілегені

Кетіп бір (тамаша) көктем түнінде қараңғылық шаңы,
Сағадат көрсетіп жүз бақыт (болды) жары.
Жетіп айдын (ай сəулесі) жəне қуды түтінді,
Жарық күндей жарқыратты Ай бұл түнді.
Ол айдында отырды Ай менен Күн,
Жүргізе бастады сақи да сусын (шарап).
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Осындай жағдайда жан тыныштық тапты,
Көңілдерден жалғыздық қайғысы кетті.
Самал гүл иісін əлемге жайды,
Ғашықтар атының тəпсірін (түсінігін) берді.
Бұлбұл шешек үстіне ұшып келіп, жасырын сырын айтты,
«Есіткей», – деп, – хош əуезін» өтінді.
Сан рет Құдайдың зарын қылды,
Жалғыздық қолынан еңіреп  əділдік сұрады.
Хош үндер тыңдай жүріп шарап құйды сақи,
Жүргізіп отырды жан-жағына бокалды.

42r0         Достардың көздеріне ұйқы тығылып,
Бірінен соң бірі отырған орындарына қисая кетті.
Сақилар қолы да талды бокалдан,
Жетіп ұйқы тұтып жықты құлақтан.
Қызметшілер көздеріне ұйқы толды,
Қобызшылар да аспабын жерге қойды.
Той еш бақылаушысыз жалғасып жатты,
Ол – бейне тікенсіз гүлге ұқсар еді.
Ағып ол кезде Хұсраудың көзден жасы,
Тағы арманын айта бастады.
«Шүкір, берді» мұрсат  осы күндер,
Қарарсыз (тағатсыз) жанға сен де бер бір тыным.
Аяқтан түскеніңнің (қиналғаныңның) тұт қолын,
Аз азапта ең ақырында осы ғашық құлыңды.
Өткен іске өкініш білдірме,
Енді міне, күн жаңа, онымен келген бақыт та жаңа.
Екеумізден өзге мұнда кім бар?
Бір-бірімізден неге сақтанамыз, ей, жар.
Бір сағат күйікті құлдың сөзін ал,
Тамақтандырсаң, бер тұз бенен бал.
Үмітімді қашанғы үзгейсің ақыр,
Қашанғы кешірім сұрап, сөз түзгейсің ақыр.
Бұл аңсауда тəнім жанынан күдер үзді,
«Бауыр берер» деумен бауырым (тағатым) таусылды.
Қасапшы иті «қой бауырын жермін» деп
Күнде дəметеді, бірақ өз бауырын өзі жейді (жанын 
                                                                        қинайды).
Сусағандар сағымды су деп ойлап,
Əрі-бері жүгіруден əбден шаршады.
Қою қара бұлт бағбан бағының үстін торлағанымен
Жаумаса, бағбан бағы қурап қалар.
Не үшін бұл бокал ішіне у құймақ,
Жəне неге оған «Шырын» деп ат қоймақ?
Қалайша гауһар тауып, тəрк етсе болар,
Тастап кетсең жəне қайдан табылар?
Қозыны бағлан кезінде жеу керек,
Тоқты болғанша не таң? Бөрі алып кетсе.



 81

Көгершін шақасын (балапанын) қалдырдың, ұшты,
Жақсы біл, қолдан шықса, бір жыртқышқа жем болар.
Қой енді, қол байлама, көрдің, ей жан,
Құтылмас түссе қолыма арыстан.
Құс қаншама ауада қанат ұрса (қақса),
Түсер ақыр (жолына) тор құрса.

42v0        Қанша жүйрік болса да ол киіктер,
Менің де жүйрік аңшы иттерім бар.
Маңдайыңды тыржитпа, түйінді шеш, бұрым мен қолың 
(тамаша),
Зекет бер лайықтыға ол жамалдан.
Қашан ніліңе (бояуыңа) тапсаң жақсы алушы,
Егер Ніл ішінде болсаң да аш жүгіңді, ей, жар,

Шырынның Хұсрауға жауап айтқаны
Əдептілікпен жауабын бастады Шырын,
Шекер төкті тағы шырын ауыздан.
Жарамас ей, шах, егер өзімді,
Теңестірсем (салыстырсам) жүзіңе бұл жүзімді.
Ешегім онша жүйрік емес,
Тазы аттыға48 ере алмас.
Бұл атым да жүректі емес онша,
Арыстанмен қорықпай (қатар) жүрсе.
Егер наздансам, мақсатым да – сол,
«Ыстық халуа зиян болар», – деп
Асықпаңыз, ыстыққа (жалынға) өтсін бұл жағдай,
Маған шекер лайық, шахқа – бал.
Одан соң лағылға ұрды алмас, 
Міне, яғни бұлай етуге болмас.
Шырын осылай салқындық көрсеткенмен,
Көңіліне ғашық оты дақ салды.
Қанша арыстан сияқты күркірегенмен, ол хор (қызы)
Сөз ішінде жүз түрлі түлкілік жасар.
Қасын түйіп, атқан оқтай сөйлеп,
Көзқарасымен білдірмей жүз оқ атты.
Тіліменен осылай өтінді, 
Алайда көздері жүз мың наз қылды.
Қанша өтінсе де бұл шах қоймас,
Мұның бұл сөздеріне ұйымас.
Хұсрау бұл істе ысынды,
Қолын халуа жемекке қайта ұсынды.
«Бұл болмас енді», – деп айла қылды,
Қатты өкпелеп, жүзін бұрды.
Бұрды шах жүзіне піл сүйегінен жасалған тақтаны,
Өйткені шахқа керегі тақ пенен тəж.
Шах айтты: «Кел, тыңда бір бұл сөзімді,
Бетіңді бұр, нұрландыр қайта көзімді.
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Мұндай (сəтті) түн бола бермес, жақсы өткізейік,
«Жетерміз таңға», – деп кесіп айтса болмас.

43r0          Келер деп несиеге, кел, күймейік біз,
Анықты ( қолдан) шығарып, соң күймейік біз.
Қой, өз бұрымыңмен аз ойна, ей, жан, 
Мені бұрымың сияқты ал-дал етпе.
Бер ол мəңгі суынан аурулыңа,
Рақым қыл ақыр осы күйіктіңе.
Тоса бер шекер ерніңді сорайын,
Көзімді табаныңа бір сүртейін.
Тек атың ғана Шырын емес, ей, сүйіктім,
Атың сияқты тұла бойың – баршасы шырын.
Сүйініш уақытында қайғыны таста енді,
Шырындық қыл, ей Шырын, сөз ал енді».
Айтар: «Шырын, мені сен қор тұтпа,
Пұшайман боларсың, бұл сөзді ешқашан айтпа.
Бұл сусыздыққа неше тіс білерсің, 
Жүзімнің суын төгуді тілерсің.
Бұл түн мақсатыңды менен таппайсың,
Отыңды қыздырма, саған бүгін отын жоқ.
Бұл көңілім мейірбан еді бұрын да,
Осы ғашықтық өртеді, өртеді мүлдем.
Суыды, қалды деп ойлама мені,
Тілермін жанымнан артығырақ сені.
Егер бір сəт көңіл қалауынша болсам,
Ұдайы сені ғана тілер ем көңіл көтерсем.
Алайда жанменен нард ойнаса болмас,
«күнім жақсы өтсін» – деп жайнаса болмас.
Бұл əлем ізгі атпен жақсы ол біл,
Жас уақытыңда атың қалатын іс тындыр.
Керек емес бір тілекке байланып қалмақ,
Біз сияқты ізгіні ұятқа қалдырмақ.
Жəне ол ізгілер ұялсақ өзімізден,
Өз қолымызбен төкпесек суды жүзімізден.
Əйелге күш көрсету болмас ерлік,
Өзіңе күш жүргізіп, көрсет ерлік.
Кісі кім өз бойына күш жүргізді (жеңді),
Жақсы түсін, əлем нардын ол ұтты.
Бұдан өзге мұнша түрлі рақатымыз бар,
Бұл бір істі қойыңыз, ұмытыңыз, ей, жар.
Ішер суды да шақтап ішсе жақсы,
Артық ішсең, зиянын тигізер соңында су.
Егер мəңгі суы болса бұл су
Басыңнан асса, жаннан күдер үз».

43v0         Жақсы біл, бұл тəніме жансың, ей, шах,
Қалайша жанды тілемегей тəн, ей, шах.
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Алайда безгекке бұл халуа ем болмас,
Ауруды арттырар ашу жараспас.
Мəлік көрді ол істе (əлі) шикі еді,
Осылайша тыным алмастан сөйлер еді.
Жəне шах жалынып айтты: « Ей, Шырын,
Ішім күйді сенің шексіз назыңнан.
Жөн бе? Мені мұнша қинайсың,
Жүрегімді жандырдың, алтындай сынайсың.
Жанымды сала жүгірдім тапқанша сені,
Тауып, қолдан берерсің желге мені.
Бердім еріксіз бұл көңілімді қолдан,
Сен елге келдің, міне, мен кеттім елден.
Ешқашан айтпаспын саған «ант бер» деп, 
Əйтсе де сусадым өп бірнеше (шөлімді) қандыр.
Шешек бер кездесу бағынан енді,
Ашыл бір сəт, күле отыр хош, енді.
Мəлік алса шешектен жан, ей, Мақсат,
Көңілі хош иісімен болса шат.
Тым болмаса мойныңнан (бір) құшайын,
Шекер ерніңнен ол ал қызыл суды ішейін.
Жүзіңе қарап көңілімді ашайын,
Бүтін (тұтас) бұрымыңмен ойнап өтейін.
Кетер қайғы қасыма келсең, ей, хор,
Жадырар көңілім бір ашылып күлсең, ей, хор.
Кетер болсаң жəне бұл қайғым артар,
Шешек менен кетіп, сенен тікен қалар.
Сен осы бас ауруынан құтыларсың,
Ал менің басым кетіп, кеудем қалар.
Жаһанда сенен өзге жоқ тілерім,
Сенсіз бір сəтке жоқ еш қарарым.
Көзім жүзіңнің (нұрымен) болар жарық,
Сені көрмесем, көңіл хошы да жоқ.
Сенің ащы сөзің шекер сипатты,
Сөккеніңмен де, өкпелегеніңмен де болдың тəтті».
Осылайша біраз сөз айтып, шешімге келді,
«Жатайықшы!» – деп бұрымынан сипады.
Біраз ұйқыға салды өзін,
Жəне шыдамады тез ашты көзін.
Тағы құштарлық тауып жол ол жанына,
Бұрынғы от лаулады қырманында.

44r0         Ауа ыстық, мұның оты да (ыстық),
«Тез тұтанғай от», – деп, қылмады сабыр.
Тез тұрды шах, Ай жанына келді,
Оянды ол сескеніп, тез есін жиды.
Біраз қарсыласты күшпенен Шырын,
Тағдыр көмектесті, құтылды ол қолдан.
Көрді, шахтың біржолата кеткен қарары,
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Қарарсыздықтан болған өңі сары.
(Қыз) айтты: «Не керек мұндай қызбалық,
Мен сенің көз алдыңда арсыз атанбақпын ба?
Егер қожа бұл сияқты дөрекілік көрсетсе,
Қызметшілер де əдепсіз болар одан.
Қызметшілермен тілді көп ойнатпа,
Я тек тұр, я əдет бойынша шешім қабылда.
Бұл істі таста, тұр, тез кеткіл,
Алдымен патшалықты хасіл еткіл (алғыл).
Қашан бақыт пен тəж қолыңа кіргей, 
Барлық мұратыңды Тəңірі саған бергей.
Алдымен дəулет тіле, ал мен,
Қолыңа түссе, мен осындамын.
Есітпеймін бұл жолда еш сөзіңді,
Қашан дəулетпен көрсем жүзіңді.
Сол дəулетпен бергем саған жан,
Саған дұшпан емеспін, сондықтан биліктен қашпан.
Тауып ол тақ пен дəулет есігін ашсаң,
Мұратыңа (жеткізбей) қоймаймын неше қашсаң.
Алдымен тырыс, күрес, байлық табылғай,
Мұрат аты көңіліңде содан соң шабылғай.
Сабырмен тілекке жетсе болар,
Темірді ақырын-ақырын исе болар.
Асығыстықпен ақылды ісі бітпес,
Жүгірумен іште май тұтпас.
Бұл күнде əурелік халінде мұндай, 
Жараспас мұрат сұрасаң, ей бек.
Керек емес маған бола мұнда қалсаң,
Əкеңнің тақ пен тəжін желге ұшырсаң.
Егер шахтыққа қайтадан жетсең сен,
Дариға, мен қасыңда болмағаймын!
Жігітсің, шахтық ету бар басыңда,
Қатулан, əлсіз болма, өз ісіңде.
Қылыш қолға ал Хақ жəрдем бергей,
Көп ел көңілін саған қарай бұрғай.

44v0         Аспан-тағдыр алдыңда қалқан тұтқай,
Ұрыста дұшпаныңа тас атқай.
Қолын берсе (қолдаса) замана мен де батылданып,
Шах жаққа қарай барғаймын.
Немесе қол жайып, үнемі дұға жасап,
Медет қылғаймын, бар болғаны – осы.
Бұл сөздермен шахты қатты ашуландырды,
Тағдыр, əлемге істі аңыз қылды.
Шахтардың шахы сабыры кетіп ашуланды,
Сол ашумен келіп Шəбдізге мінді.
«Қайырлы түн! Міне, жөнелдім мен,
Ұмытпа қылған істеріңді сен де.
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Егер дария, я от болса алдымда,
Қайрылып қарамаймын соңыма (артыма).
Теңізге жеттім, міне, деп қорықпаймын,
Есіп желдей отқа да күймеймін.
Үнемі ояу жүріп, тыным таппағаймын,
Ісім біткенше сусын (шарап) татпағаймын.
Маған енді жалғыздық отына күюді үйрену керек,
(Шақпақ) шағып үйренсе, мен-жанды отқа жақпақ.
Жалғыздық оты ішінде күйсем бір,
(Қазандай) қайнап, пісіп тұрған ісімді орындап шықсам.
Саған ғашықтығым мені бишара қылды,
Көптеген мен сияқтыларды ғашықтық əуре қылды.
Егер ғашықтығым басымда болмаса бұл,
Басыма келмес еді мұнша қайғы.
Көктен мойныма салдың ілгек,
Ілгек салып əкелдің, міне, қайтадан жолықтың.
Алдымен ішкізіп шарап, жақсылап мас еттің,
Мас еттің де, аяғыма бұғау салдың.
Аяғы байлаулыға айттың: « Бар ұрысқыл,
Отырма, дұшпаныңмен тұрысқыл!»
Иə, тұрамын да, барамын дұшпанға қарсы,
Бірақ алдымен құштарлық құдығынан шығуға мұрша бер.
Сенің ақылыңды алдым енді,
Құштарлықтан тəубе қылдым енді.
Қолыңнан мұнша түрлі қайғы жұттым,
Жəне мақрұм қалдым, міне, жол тұттым.
Бұл шексіз достығыңа қандым енді,
Не болса, болсын, оттай жандым енді.
Мен əуелде біраз дəулетті едім,
Білесің: патшалық пен тəж, таққа ие едім.

45r0         Осылайша мені сергелдеңге салдың,
Ей, соңы жоқ, жүрегімді қан қылдың.
Егер махаббатың тізгінімнен тұтып келмесе,
Қандай ел мені кетірер еді ол жақтан.
Бірнеше күн қонақ еттің мені,
Жібердің енді, үмітсіздікпен кетіп барамын.
Кетуді мен де ойлар едім,
«Қонақ еткен осындай-ақ болар!» – дер едім.
Отырдым неше күн дастарқан жайған соң,
Кетермін енді алыстатқың келсе».
Осы сөздерді айтты да қозғалды ол,
Əскерлерін атқа отырғызды, жəне тұтты жол.
Римге апаратын жолға түсті,
Жүріп отырып, таулардан, аңғарлардан асты.
Жетіп Қайсар49 еліне бұл шах,
«(Келгенімді) білсін», – деп Қайсарға хабар жіберді.
Қалай көрді қайсар ол Мейірімдіні,
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Тез тапсырды оған тəж бен тақты.
«Бұл Иса діні күшейсін! – деп ол,
Қызы Мəриямды берді қайғы жеп ол.
Неше күн той тойлап онда болды,
«Көмектессін, əскер бер», – деп сұрады.
Əскер көп берді жəне байлық пен қазына,
«Ол дұшпаннан өшіңді ал!» – деді.
Есепсіз көп əскер дайындады,
Айтты: «Тұр, отырма, ур-ра!» – деді.

Хұсрау Римге барып, Қайсардан əскер алып,
Бəһрам Чубинмен соғысқаны

Темірден жасалған тау сияқты қаруланған əскер жолға
                                                                         шықты,

Олардың көптігінен тітіреді жер.
Тамам елу мың ер баршасы сауытты,
Баһадүрлікте əрбірі мың атты.
Келер өлтірмек болып Бəһрам жанына,
«Бояйық, – деп, – қылышты оның қанына».
Жақындап қалғанын Бəһрам да білді,
Əскерлерін атқа қондырып ол қарсы келді.
Егер бақыт жар болмаса,
Не қылсын, əлем билеушісі болса да.
Жетіп екі əскер соғысатын жерге,
Түзіліп бір-біріне қарсы тұрды.

45v0         Сескенер керней (горн) үнін естіп ол аттар,
Батырлар шулай бастады болаттар (буырқанды).
Сүңгілер ұшы төске дөп келді,
Кім қаша білмеді, жығылды.
Сарт-сұрт еткен қылыштар үні шықты,
Құтылды сол, кім епті шықты.
Кім-кімге күрзі тиді, жығылды,
Жаяу қалғандарды аттар аяғы таптап өтті.
Батырлар күркірер арыстандай алысып,
Екі жақтың əскері ұрысты, қарысып.
Қамысты жерге кенеттен түскендей,
Жана бастады, баршасы жанды.
Сүңгілер сынды, түсті баршасы қолдан,
Кеспек болып балтаны ала бастады белден.
Мықынға уланған қанжар жол тапты,
Қылыш ат мойны сияқты мойындарды шапты.
Сойылдар зақымынан қалқандар талқандалды,
Осынау қырғында аттар да қанға боялды.
Ажал жандардың (адамдардың) соңынша жүгіріп кетті,
Көптеген бастар ол ұрыста келмеске кетті.
Жапырақ та қазанда төгілер еді,
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Төгілді кеудесінен бастар онда.
Батырлар  қаны Жейхун50 (сияқты) ақты,
Қияметтен нышан білдірді ол күн.
Есебі жоқ халайық ол күн өлді,
Көрген көз таңырқап қайран қалды.
Шахтардың шахы орнатып бір піл үстіне тақ,
«Ей, Алла, сен аша бер!» – деп бақ.
Отырған еді тақ үстінде арыстан сияқты шын,
Нөкерлері ілгері жүрді көтеріп қылышын.
Бузург Умид тақ үстінде отырып,
Күнге қарсы астролябиесін қойып (айтты):
«Асық, бəрін бірден шеш, тез бол
Мүбарак бақыт, дұшпанды жоятын жол – бұл жол.
Сүр енді піліңді, ұр шах сен ұттың,
Бұл ойынмен, міне, əлемді тұттың».
Мəлік Бəһрамды піл тұмсығымен
Солай ұрды, ендірді жерге.
Пілінен басымен төмен жерге жығылды,
Қауырттықта аяқ астында қалды.

46r0          Жетіп жықты оны бұл шах əскері,
Талқандалды барлық Бəһрам əскері.
Асыққан үйрек сияқты ол Бəһрам ұшты,
Бұл тұйғын қолынан жанын алды, қашты.
Дұшпан əскерінің баршасы қашты,
Соңынша шах əскері қуды, сүрді.
Замана (тағдыр) осылайша əділдік қылды,
Біреуді құл, енді біреуді азат қылды.
Əлем мұндай көп қырманды күйдірді,
Бірін аш қойды, бірін жақсылап тойдырды.
Қайсыбір ерге бұл əлем берді рақат,
Соңынан бермеді жүз түрлі қасірет.
Бірде тазасын ішесің, бірде тұнбасын (шөгіндісін),
Бірде ас жейсің, бірде нан күйігін.
Үнемі бұл дастарқаннан шекер жеймін десе болмас,
Үнемі сүйініште боламын десе болмас.
Сүйініште қайғы бар, құрмада – сүйек,
Кеніште –  жылан, балда ара бар.
Қаншалықты дос болса, соншалықты жау ол,
Неше күлдірсе, сонша жылатады ол.
Көрерсің бірі жақсы, шаттықта өмір сүрер,
Жəне бірінің өмір тұмары түрілер.
Жүрер бірі тамашамен бақтарда,
Бірінің мойнын кенеттен байлар.
Біреу онда аһылап-үһілеп қасіретте жүрмек,
Біреу мұнда сайрандап, сүйіктісін сүймек.
Бұл нəрселермен дүние толған,
Бірде жаз желі, бірде қазан (күз желі) ол.
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Əлем бір асау атқа ұқсайды, ей, жар,
Үнемі сақтана жүр тепкесінен аңдаусызда.
Сені теппестен бұрын сен оны теп,
Жақын келме сеніп, «құтқарады», – деп.
Білікті сүйгей ме опасызды,
Кімнен үйренген үнемі қылмақ жапаны.
Қалай кетті шах Бəһрамнан ол тақ,
Жəне Хұсрауға қалды патшалық пен тақ.

Хұсрау Бəһрамды қуып, əкесі тағын алып, 
сұлтандық қылғаны

46v0         Балық шоқжұлдызынан Ай бас көтерді (туды),
Патшаның шоқжұлдызына шахты көтерді.
Шолпан Торпақ жұлдызымен, Юпитер Шаян
                                                шоқжұлдызымен
Көңілдегідей (сəтті) үшбұрыш жəне алты бұрыш жасап,
                                                                          сапқа тұрды.
Тоқты шоқжұлдызынан Күн қарады да,
Сатурн жарық беріп, Суқұйғыш шоқжұлдызын нұрға
                                                                                бөледі.
Бұл тағдырмен құтланды бақыты,
Қолына кірді (түсті) қайтадан өз тағы.
Халайықтар арасында əділдігімен даңқы шықты,
Барлық елдерге ізгі аты жайылды.
Жарлығын соншалықты əділдікпен жүргізді,
Оның жарлығынан жарлылардың көңілі жайланды.
Замана патшалығымен қуанды,
Ануширван қайта тірілді, риза болды.
Момындардың көңіліне орнатты мейірін,
Залымдардың үстінен жүргізді қаһарын.
Жеті ықылым бектері жиылып есікке,
Кемер байлап (белдеріне) тұрды қызметке.
Біреулерін есіркеп, салықтан босатты,
Екіншілерін жұмыстан босатып, тəжін (билігін) алды.
Осылайша барша ел ісін бітірді,
Көңілі жайланып, алаңсыз отырды.
Махаббат қайғысы қайтадан əсер етті,
Жəне ол ғашығы көңілін зар етті.
Не ол қайғыны көңілден шығарса болар,
Немесе қайғысына шара қылса болар.
Сырын ашуға Мəриямнан сақтанар,
Жəне Қайсармен жасасқан шартын ойлар.
Қанша көп болғанмен байлық пен кеніш,
Міне, осынша артты көңілінде реніш.
Сыртымен ғана күліп, ғашықтық көңілін өртер,
Алайда сырын халайықтан жасырар.
Кейде думанмен өзін жұбатар,
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Кейде жылаумен көңілін суытар.
Кейде айтар: «Əй, дариға, не қылайын,
Бұл ауруыма емді кімнен сұрайын?»
Кейде айтар: «Ей, көңіл, нелер тілерсің,
Неліктен болмашы іске тіл білерсің?»
Ғашықтық пен шахтық бір-бірімен сыйыспас,
Екі істің бірін таңда əйтпесе болмас.
Қалай жақсы айтқан ол Хорасандық пір (қарт):
«Көлік бір жүк тартсын, не диірмен».

47r0         Бұл күндері жанымда болса еді ол жар,
Бұл сияқты болмас едім ғашықтықта зар.
Қайда ол түндер ол Айымның қасында
Жанасып отырушы едім, қызметінде.
Ұйықтады бақытым, одан соң ояндым,
Жалғыздық отында қамыстай жандым.
Кімге өтініш айтайын енді зарымды,
Ол мені бұл мұңнан азат етсін.
Қолыма қонған еді ол лашын,
Дариға, шығарып алдым қолдан.
Қайда ол тəттə тілді, аты – Шырын,
Тек жалғыз аты емес барша заты шырын.
Қайда ол Айменен түн қата хош
Отырып, бокалды қолға алып шарап ішкенім.
Қайда ол мəжілісте жанасып жар,
Қолы қолымның үстінде, мойнында – тұмар.
Кейде ол күмістей ақ иегін
Тұтып, гүл сияқты бетін сүймек.
Кейде лағыл сорып, лəззат алмақ,
Кейде көп жалынып, тілек тілемек.
Кейде аш арыстандай елікке жабыспақ,
Еріндер мен еріндер бір-біріне қабыспақ.
Бұл сөздерді айттым, бəрін көрдім,
Қиял ма əлде түс пе, жорыдым.
Кетіп дұшпаным кенішім артты,
Алайда жарымның (жанымда) жоқтығынан ренішім де
                                                                                    артты.
Маған халық айтады «Шат болғыл,
Жақсы өмір сүр, қайғыдан азат болғыл!»
«Ақыры, күшпен қалай жақсы өмір сүрейін,
Ішімнен қайғы кетпес не қылайын.
Мен сол құспын, міне торға түстім,
Не істесем де құтыла алмаспын.
Талпынған сайын беки түсер бұл бауым,
Бұл бауыммен жоқ ұшатын жарағым.
Жар қайғысы, міне, ақылымды алды,
Тұтып ғашықтығы мені диуана қылды.
Бұл мұңнан шара жоқ өзімді құтқаратын,
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Қалың ел қайғысын білмен не қыламын.
Маған жүз қайғымды жеңетін жер керек,
Егер жүз қайғы жесем, одан бұл ауырлау.
Ешек сияқты жүк алып, көтерсем болар ар (ұят),
Ешектер күлгей ісіме біл, ей жар!

47v0         Көңіл онсыз тілемес байлық пен тəж,
Болар дəйім онымен кездесуге мұқтаж.
Алаң сол себептен бұл көңілім,
Тұта білмедім өзімді бір заман (сəт) хош.
Жұлдыздар – жасыл бақтағы бұл гүлдердің
Жарығы көмескі – өйткені ол шашыраңқы.
Жарық етпес үйді ұшқын, болмаса шам,
(Себебі) ұшқындар бытыраңқы, шам жарығы жинақы.
Қуарды бұл əлем, болды күнім түн,
Ауру өзіме безгек қайта келді бұл күн.
Шаян ініне кіре алмағандықтан тышқан
Ақымақтықпен құйрығына сыпыртқы байлап алды».
Осылайша қамығып, біраз сөз айтты,
Жəне өз халіне (жағдайына) қарады, қайтты.
«Кешеуілдетпе, қолыңда билік бар,
Билік бар болса, келгей ол жар.
Биліксіз ұлықтық қылса болмас,
Бітер іс болса, билік кеш қалмас.
Барлық мақсатына ер байлықпен жетер,
Керек оған от, кейін жалын тікенді күйдірсе.
Көп байлаулы есік байлықпен ашылар,
Гүлденген (жерлер) байлық үшін ойран болар.
Суы көп болса, мол жеміс берер бау,
Дəнсіз құрса болмас құсқа ау».
Бұл сөздермен көңілін жұбатар,
Əйтсе де ғашықтық сөзін жүрегінде лаулатар.
Не қылсын, қайғы жеп, сабыр қылды,
Сабырмен соңында мақсатына жетті.

Хұсрау Шырынға өкпелеп кеткеннен соң,                               
Шырын Хұсраудың (қасында)  жоқтығынан зар қылғаны

48r0          Осылайша айтқан ол сөз айтқан ұстаз,
Əрбір сөзге ерекше мəн беріп, қиналған.
Қалай кетті шах Шырын қасынан,
Жалғыздыққа төзбей, аһ ұрды Шырын.
Шешек кетті, орнында қалды тікен,
Көңілінде қалмады зəредей қарары.
Тамам құрбан қой сияқты жығылып ол Ай,
Аяқ-қолын жерге ұрып, қылды көп ойбай.
Сағыныштан тағаты шын таусылды, 
Бұрынғыдан мың есе құштар болды.
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Жас орнына көзінен қандар ақты,
Жəне жар махаббаты отқа жақты.
Біресе айтты: «Кəне, қайда кетті жарым?
Онсыз көңілім болды енді жарым, 
Кейде мастар сияқты жығылды,
Кейде əлем жəбірінен зар қылды.
Əуестікпен толды басы, қашты ұйқы,
Жəне қайғыдан жаны күйзеліп отырды.
Жəне құмалық отымен еріді майы,
Ұзақ түн болды көз майы – шырағы.
Сəрв сияқты бойы тал сияқты иілді,
Гүл жайнаған жүзі қайғымен солды.
Əлем рақатынан көңілі кешті,
Өз қолымен басына топырақ шашты.
Қанатты тырнағымен бетін,
Жылаудан тыймады бір сəт көзін.
Біресе бадам сияқты жүзінен шекерге төгіп жас,
Біресе түйіп (ұрып) төсін, қолға алып тас.
Біресе ол жүгіріп, кезді майдан (алаң),
Біресе мойны чəвган сияқты бұралып, қасіретте қалды.
Бұл күйікте еріді ол – жүзі нұр,
Су ішінде ерігендей кафур (камфара).
Келіп мехнат əскері, кетті рақат,
Жаңаланды (ашылды) екінші рет ол жарақат.
Бұзды жар қайғысы көңілін,
Шыдай алмады сабыр мен тағат, қашты ол жерден.
Көңіл айныды, ақылынан жазды,
Қарары қалмады, тыным кетті.
Көп тырысты, құтылды жаны,
Тамағы болды түні-күні – бауыры қаны.
Кейде өз жүрегіне деген жек көру сезім болды:
«Өз жүрегім мені азапқа салды», – деді.
Біресе тағдырына айтты: «Ей, дұшпаным,
Қай уақытқа дейін мені зарлатасың?»
Мұратым қолға кенет түскен еді,
Жар етпедің бірақ, міне, қайта кетті.
Таңдадым бір шахты көп елден,
Қолыма түсіп еді – кетті қолдан.
Көп қиындықпен табылып еді ол кеніш,
Таптым, еңбегім зая кетті, көргенім – реніш.
Шырағым түсіп еді қолыма – ұшырдың,
Маған бұл жалғыздық зəрін ішкіздің.

48v0        Тауып едім мəңгі суын бермедің ішсем,
Жақсы еді жатудан мың рет ұшсам.
Шығар ішім жанбақтан осы түтінім,
Өтер желдей өзіме бір бұл түнім.
Өкінгеннен пайда жоқ не істеуді білмеймін,
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Ауруыма шипаны кімнен сұрауды да білмеймін».
Бұл сөздерді айтты да, қалмады əлі,
Мазасызданды сағынып жарын енді.
Кейде айтар: «Соңынан іздеп барайын,
Кездесе қоймас енді өзіме тең жарым».
Бұл оймен көңілі болды пара-пара,
Ойлап-ойлап еш таппады ісіне шара.
Орнынан тұрып, мінді атына,
Келіп кірді Муһин Бану қасына.
Хабар аңлатты Хұсрау кеткенінен,
Өзі де көп жапалар шеккенінен.
Муһин Бану білді жағдайдың бəрін
Көрді, əкеткен ол Шырын қарарын.
Насихат айтты: « Ей, жаным Шырын,
Тыңда өсиетімді, тұт ақылыңның құлағын.
Неше күн сен қайғыға сабыр қыл,
Үнемі қайғыда қалмас кісі, біл.
Гүл сияқты байлық та болмас ізгі,
Асықпа, сабыр ет, ісің біткей ақыры.
Қатты аққан су көпірлерді бұзар тез,
Сен ақырын жүріп, ісіңнің негізін сал берік.
Ұрықты салар жерге егінші,
Сабырмен басын көтерер егіні.
Асыққан тез шаршар, шауып жол алмас,
Кім атын ақырын сүрсе, күні-түні жүрсе талмас.
Алпыс батпан жүкті оңай көтерген кісі
Оның үстіне тағы бес батпан қоссаң, қорықпас.
Неге мұнша қайғырарсың, бол еркін,
Қайғырумен жүзіңді қылма сары.
Сабыр қыл, бақ пен дəулет жар болғай,
Ойлап сені ол да зар қылғай».
Муһин Бану осы сөздерді айтты,
Насихат қылды, Шырын көңілін жұбатты.
Одан соң бірнеше сөз айтты Шавур,
Қабыл қылды сөзін жанымен ол үр.
Ішкізді сабыр шөбін (дəрісін) рух саудагері Шавур,
Келісті сабырмен ол да еріксіз.

49r0         Муһин Бану тағы да көп өсиет айтты,
Шырын көңілін сабырға байлады.

Муһин Банудың ауырып өлгені туралы

Насихат айтып ол шөп (дəрі) ішкізер еді,
Сабырды азық етіп, күн кешірер еді.
Муһин Бану денесі ауру болды,
Толып пайманасы51 (өлетін) уақыты келді.
Шақырып, оңашада айтты: «Ей, Шырын,
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Кетермін айырылып енді сенен.
Ал енді кеніштер кілтін қолымнан,
Мен енді қол жудым*  барша елімнен (иелігімнен)».
Өсиет айтты:  «Уақытыңды сақта,
Асықпай істе, өз шамаңды шақта».
Бұл сөздерді айтып біткенше кенеттен уақыт жетті,
Қапастан жаны құстай ұшты, кетті.
Жаһан ол Жанды Шырыннан айырды,
Жаһанын да, жанын да Шырынға қалдырды.
Ажал жеткен соң көшті,
Тəні жерге енді, жаны ұшты.
Ойпыр-ай! Əлем істері осындай,
Қалмайды ешкім: бек те, қара халық та, болсын бай, кедей.
О, тағдыр қандай қатал!
Біресе шиша жасар, біресе шишаменен ойнар.
Алдымен неше түрлі шиша жасар,
Кейін оларды сындыруды кəсіп етер.
Мысық өз баласын туар, асырар,
Соңынан өзі жер, қара: сирек құбылыс.
Замана əдеті осындай болар, біл,
Күшің жеткенінше бұдан сен сақтанғыл.
Болып менмен дүниеге көп сенбе,
Өтер желдей, бұл желге сен таянба.
Желден жасалған бұл үйді (денені) мақтан тұтпа,
Өйткені оның іргетасы мықты емес.
Не үшін шырмаласың бұл ауға, ақылды,
Алқымды қысар ау, алаңсыз болма.
Қатулан, түлкі сияқты ауға жуыма,
Қоян сияқты түлкінің айласына ұйыма.
Көп бөрінің басына түлкі жетті,
Оның айласына ұйымақпен бітті.
Жақсы білдім бұл дүние жақсылығын, жар,
Қотыр болған кісінің халіне ұқсар.

49v0         Қашқан халде рақаттанар тəні,
Кейін қайғыдан шығар мұрнынан дерті (ашуы).
Бұл əлемдегі өмір тостағаны (бокалы) осындай,
Алдымен мас етеді, соңынан титығыңа жетеді.
Не үшін бұл дүние қайғысын жейсің,
Қайғырғаннан еш пайда жоқ, жақсы білдім.
Егер жисаң бұл дүниенің қазынасы мен байлығын,
Баршасы артыңда қалар, əкетесің обалын (күнəсін).
Егер болмаса қолыңда бір  ақшаң (теңгең),
Аштан өлмессің, жеме болмашыға көп ғам.
Несібең бұл дүниеден бір қарын ас,
Қайғырма, оны өзі жеткізер, қалмайсың аш.

* Ел йу (қол жу) – тастап кету, аулақ кету 
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Əзірге бар болса сенде денсаулық,
Қиындықты жеңуде ол шаршамайды.
Ризық та, өмір де өлшеулі,
Кездесуге (еске алуға) тырысқыл.
Қашан өлім келіп, алқымыңнан алғай,
Өзің құтылу жолын тез ұмытқай.
Əлем балында ара бар сақтан,
Балын аз же, зəрі бар екенін де ұмытпа.
Қарныңды толтырма, қасқыр сияқты аңла,
Құмырсқа сияқты беліңді аштыққа байла.
Кімде-кім аз жесе, безгек тұтпас оны,
Шығар көп аурулының жоқтықта жаны.
Денсаулық бұзылса, кетсе беріктік,
Сау-саламат жүру біл, қиын болар.
Арам (заңға қайшы) шөпті талан-тараж (бейберекет) ету,
Өз-өзін дəріге мұқтаж ету.
Ашығып жеген нан шекер сияқты болар,
Табиғатың еш тілемес шекер, ей бек.
Жеп жүрген халуаң бір күні сасыр,
Обал (болады) Хақ нығыметін аз сасыт, ақыр.
Не үшін нəпсісінің құлы болмақ,
Не үшін бұл дүние қайғысында тұрмақ.
Зəру істерін бітірген тынышталар,
Өмірін жақсы өткізгендер тынышталар.
Тек ол қайғы жемесе бұл дүниеде, 
Мүлкі, үйі болмаса мұнда.
Кісі кім бұл далада мекен етер,
Отыратын жер, ішім-жем жəне қуат хасіл етер.
Əйтсе де дүние үшін қылма көңіл тар,
Көңіл тарлығы қайғы келтірер, ей, жар.

50r0         Көрерсің көктің қулығы қалмас,
Күні-түні ала ат (уақыт) сияқты шабар, талмас.
Келген кісі айтар: «Атқа мінейін», - – деп, 
Мінген айтпас: «Одан енді түсейін», – деп.
Егер уағыздаушы айтса: «Дүниені сен
Тастағыл, алайын оны тез мен».
Егер тақуа болса, тыңда не айтса,
Мұраты – сен шешінсең, ол кисе.
Не үшін алданбақ опасыз дүниеге бұл,
Ол шəрбатпен күштеп ішкізер у.
Бұл удан кетті ол əкеміз,
Əке өлді ұл қала ма əркез.
Неше бұл дүние қайғысын жерсің,
Əке өлтірушіні «дос» дерсің.
Нысана сияқты көкке (аспанға) ат тез оқ,
Жақсы біл, дүниеде еш опа жоқ.
Адырнасыз болмас бұл тағдыр садағы,
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Үнемі азаймайды жебесі (Адамдар кетіп жатады).
Қауіпсіз емессің, жел сияқты опасыз (дүние)
Соңыңнан қуар, алдыңда құдық бар.
Сақтан, бейқап болма, осы жер,
Көрерсің, адамдарды жер (жұтар).
Өтер қыс пен көктем жəне күзі, жазы,
Халықтың көбі кетті, қалды азы.
Бұл ғибратты қара, күлкі емес,
Қанша тəтті өмір сүрсең, ащы өлу.
Тырысып өмір сүрсең мұнда,
Жанын оңай беріп, хош күлгей онда.
Ұлылар əлемді жақсы білді,
Əлем қайғысынан еркін өмір сүрді.
Күлер осы жаһан ол адамдардан,
Кім ол дүние үшін жоғалтса дінін.
«Не жеймін», – деп қайғырма мүлдем,
Азайтпас ризығыңды Бір жəне Бар.
Өйткені қалмайсың бұл дүниеде өмірбақи,
Келер бір күні дəуір аяғы (өлім).
Қатулан, дəуір аяғы келгенде əзір бол,
Көңілді бол, азаптама жаныңды.
Білікті данышпандар айтып кеткен, ей, жар:
Ол күні (өлген күні) жақсы жəне жаман белгілі болады.
Көптеген əйелдер ұлы еркектер сияқты дəріптеледі,
Ал көптеген еркектердің жүзі істеген істерінен солғын
                                                                               тартады.

50v0         Ей, Алла, басқа ол күн келгенінде,
Ғазиз тəннен бұл жан шыққанында.
Бағышта (кешір) бұл құлыңның жазығын,
Сыйла ол қиын жол азығын.

Шырын Муһин Банудың тағына отырғаны туралы

Муһин Бану елін білді Шырын,
Əділдігімен халықтардың арасында асырды даңқын.
Ұлыс-ел əділдігіне шат болды,
Барлық зындандағылар ол күн азат болды.
Зұлымдық жасаудан тоқтатты залымдардың қолын,
Езілгендердің алды кегін.
Бұйырды салық жинаушылар салық салды,
Есіркеп, елден салығын алмады.
Қала мен селоны абаттандырды,
Өйткені ол ойын-сауықтан халықтың алғысын жоғары
                                                                                  қойды.
Оның əділдігінің арқасында бөрі мен қой су,
Ішіп жүрер еді бір-бірімен хош жанасып.
Қарапайым халықтың бəрі əділдігінде тынды,
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Егіндер өнді, Хақтан игілік енді.
Көп байлықты Алла сыйлады,
Арзаншылық болды, ел тыным тапты.
Қашан ниетін ізгі етсе ел, хан,
Көп астық өнер ол жылы сол жерден.
Болар ел молшылығы шах ниетінен,
«Жалған» деп ұқпа бұл сөзді «шын» деп түсін.
Арзаншылық, қымбатшылық ханнан деп білер ел,
Олардың үкімімен атырап түзілер.
Осылайша түзіп елін жұмаққа айналдырды,
Жəне сағына бастады жарын ол Ай.
Негізінен шахтық жұмысқа арнады өзін,
Үнемі жолда тұтар еді көзін.
Қаншама тапты байлық, алды тəж,
Əйтсе де жарымен кездесуге болды мұқтаж.
Сұрар еді келген керуеннен,
«Хабар білсем», – деп жаһан шахынан.
Естіп білді: «Мейірбан шах,
Біліп елін көкте орнатты», – деп тақ.
«Сүйінші!» – деп, ашты қазынасын ол күн,
Халайыққа үлестірді сансыз алтын.

51r0         Бұл іске болып еді көңілі шат,
Есітті «жанасты» деп шахқа Мəриям.
Жəне: «Ант берді, Қайсар шарт қойды,
Өзге қыз алма!» – деп айтқанын білді.
Тағы да қайғы жағасын тұтты бекем,
Ұра бастады қайтадан суық дем.
Көзінен қанды жас ақты жерге,
Шашы сияқты көңілі де болды дода-дода.
Бұл қасіретпен бір жыл шахтық етті,
Қарары қалмады, мазасы кетті.
Болып бауыры қайғыда пара-пара,
Өзге еш таппады ісіне шара.
Егер тəрк етсе мүлікті, шахтықты,
Жүрсе, өз ісінің соңын күтсе.
Көп ойланды, көңілін бір (жайлы) қылды,
Елін қалдырмақ болып, бір шешімге келді.
Тапсырды шақырып бір бекке елін,
Ерлерше (тас түйін болды), байлады (буды) белін.
Тез аттанды Гүлгүнмен ол үр,
Қару байлады ол ұстазы Шавур.
Бұйырды құл, күң, міне, қыз-қырқын,
Бүтіндей аттанды, жол тұтты Шырын.
Ол сонша мал, тауар алды елден,
Біліп болмас еді оның есебін.
Түйе, жылқы, сиыр, қойды қалдырмады,
Айдап Шырын соңынша қозғалды.
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Дүниеге (іші) күймеді, асығып кетті,
Неше күн жүріп, сарайына жетті.
Қабыршаққа кірді қайтадан інжу,
Гауһар (жай) тастарға екінші рет араластырылды.
Жəне үйілді астында қалды қазына,
Қылыш сияқты өшпенділікпен кірді қынға.
Есітті шах Шырынның да келгенін,
«Ісім оңға басуға жақындады», – деп үміттенді.
Тіледі көңілі: «Сарайына барса,
Жалғыздықтың өшін кездесу арқылы алса».
Алайда Мəриямнан үнемі сақтанар еді,
Мəлік те одан қатты қорқар еді.
Қалады, бірақ еш мүмкіндік таппады баруға,
Жоқ еді шарасы келтіруге.
Бұл оймен көңілі болып тар,
Еріксіз қиялына ғана қанағат етті.

51v0         Қалай шықты таң шапағының шахы (күн),
Əлемнен қашты қараңғылық əскері.
Күн түлкісі тез көтерді басын,
Сата бастады əлемге ол лыпасын.
Көк бирюза (ақық) күмбезінің есігін ашты,
Əлемге алтынын біржолата шашты.
Тамам түріліп перде жүзінен,
Жаһанға ас1 толды, кетті бұлғын көзден.
Замана (уақыт) барлық айқай-шудан аман
Болып, құтылды ол күн шоқжұлдыздар шахы.
Нушрəван тағы үстінде отырды,
Туы жеті көк үстіне тігілді.
Тұрды хақан, əмір, қайсар,
Барлығы құлдықта беліне байлап құр (белбеу).
Бұлар қол қусырып тұрып қызметте,
Өзге бектер сап-сап болып тұрар қақпада.
Баһадүрлердің үлкені жасақшылықта,
Жігіттердің көріктісі аспаздықта.
Аттарды ерттеп атбегілер,
Қақпаны қарауылдап тұрды күзетшілер.
Хабаршылар бөрененің ұзындығындай күрзі
Көтеріп айтар: «Ей, Сарайдан ұзақ бол!»
Осындай тəртіп орнатып отырар еді,
Сауық-сайранмен күн кешірер еді.
Есік алдына кенеттен бір шабарман келді,
«Кіруге бола ма? – деп рұқсат сұрады.
Рұқсат берді, ол сүйініп кірді,
Жерді өпті, қол қусырып тұрды.
Айтты: «Ей, шахтар шахы, шадыман бол!
Үнемі осындай жаһан шахы бол!
Айырмасын Алла біздерді сенен,
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Əлемнен өтті ол Бəһрам Чубин.
Қапастан тоты сияқты ұшты жаны,
Қураған тақтайдай боп қалды тəні.
Шахтардың шахы мұны естігенде қиын күндерді тұспалдап,
Чубин Бəһрам туралы мынадай мысал айтты:
«Қаһарын төккенде бізге замана,
Ол да қастық қылып еді жанымызға.
Міне, бізге тағдыр жар болды,
Не ойлаған еді өз басына келді.

52r0         Əйтсе де бұл Бəһрам, Бəһрам Гур емес ол,
Дүниеден өткен соң орны көр ол.
Арманы оның: əлемді тұтса,
Халайықтар үстінен үкімін жүргізсе».
«Басып алайын жер», – деп жүргенде,
Жер оны басты.
Қəне ол, жаһанға айқай-шу
Салып өзі қылар еді тамаша.
Көпшілігі бұл əуестікпен жоғалды,
Бас көтеріп, аяқ астында қалды.
Бөрі түлкінің айтқанын қылды,
Қулыққа алданып, ауға ілінді.
Түлкі сияқты дүние де алдамшы,
Дүниенің қулығына алданып қалма, байқа.
Кімде-кім бұл дүниеге алданып қалды,
Жақсы біл, ол тез жоғалды (өлді).
Қатулан, бұл дүниеге мастанба,
Менмендік басыңды жалмар.
Басыңа (бір) іс түсер болса, дұрыс шешім қабылда,
Əйтсе де білгіл, кейде шешімді бұзар тағдыр.
Ұмытпа, барлық жағдайда өз шамаңды біл,
Қай жерде болса да өз мүмкіндігіңше өмір сүр.
Білерсің, шырақ майдан алар нұр,
Мөлшерінен асып кетсе, май (шамды) өшірер.
Тұз аз болса, астың дəмі болмас,
Егер көп болса, тұшынып жей алмас.
Барлық істе сен шамаңды байқа,
Не іс қылсаң да жағдайыңа (қарай) шақта.
Кілеміңе (көрпеңе) қарай көсіл аяқты,
Əйтпесе жерсің байқаусызда таяқты.
Сөзді өз мамандығыңа сəйкес сөйле,
Бойра тоқушы алтыншылық (зергерлік) ете алмас.
Қалай тамаша айтқан шебер (дана):
«Миробалан*  миробаланға барады, қант қантқа».
Сақтан, өз мəртебеңнен (өзіңе берілгеннен) жоғары аспа,
Сəн-салтанат қума, өз орныңда тұр бекем.

* Миробалан – Гималай жеміс ағаштарының үлкен бір тобының атауы.
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Елге абыройлы болуды тілесең, бəрімен бол жар (дос),
Ел көңіліне берме көп азар.
Өтер желдей (есіп) бұл дүние, сен де дүниеліксің,
Болар қорлық мұнда, онда көрмеңіз азап.
Адамдар сенің үкіміңде (билігіңде) болғай, 
Олардың ешқайсысына күш көрсетпегей.

52v0         Есіттім: жүрер еді ел кезіп бір дəруіш,
Ол ел балалары (оған) жəбір берміш.
Жадап-жүдеп балалар мазағынан,
Дəрменсіз болды ол бишара міскін.
Тіл ашты (қатты) ол үлкендерді сөкті,
Тілінің уын біржолата төкті.
Тоқтатып сұрады бір кісі: «Айтқыл, білейін мен,
Не үшін үлкендерді сөгесің сен?»
Ол айтты: «Тыймас балаларын олар,
Сол себепті оларға ашуым (өкпем) бар».
Егер аяқ кенеттен тəртіпсіздік жасаса,
Бəле басқа келері əуелден мəлім.
Өйткені Басың – патша, қызметшілерің – аяқ, қол,
Олардың айыбына көз, құлақ бол!
Жат елдік дəруішті көрмегіл қор,
Кім біледі оның да өз жерінде беделі бар.
Көр өз айыбыңды, өзгеден іздемегіл,
Өзгелердің айыбын көріп, бетіне басуды көздемегіл.
Өнерін көргіл, айыбын көргенше, байқа,
Шешек тер бауға барсаң, алмағыл тікен.
Айыптама көріп тауыс аяғын,
Көріп мақта ұзақ қарағын (көзін).
Егер айыбы – жүз, өнері біреу болса да,
Айыбына назар салма көргіл өнерін.
Ойлан, болмасын ешқашан досың дұшпан,
Егер болса, сен одан жақсы сақтан.
«Əлсіз» деп дұшпанға берме мұрсат,
Күшейер ол оңтайлы жолын тапса.
Көп ұшқын отқа айналып жағылды,
Бейқам тұрушылар күйікте қалды.
Хұсрауды қор санап еді Бəһрам,
Көр, қалай аяқталды істің соңы.
Өзіңнен кем көрмегіл кісіні,
«Мақта» деп санамағыл арыстан тісін.
Мың болса да достарың аз деп біл,
Біреу болса да дұшпаның одан сақтанғыл!
Жəне өлгенде дұшпаның болмағыл шат,
Өзің де өлімнен емессің азат.
Ажал тостағын кезегімен сақи
Ешкімді де қалдырмай ішкізер бұл тағдыр бокалын.
Бұл сөздерді есіткен еді ол шах,
Біліп Бəһрам өлімін қылды көп аһ.
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53r0         Түсіп тағынан үш күн аза тұтты,
«Опасы жоқ дүние» деп, көңілі жарым болды.
Замана жəбірінен зар иледі,
Соңы өлмек екенін есіне алды.
Үшінші күн қазына есігін ашты,
Өте көп байлық пен тауар елге шашты.
Оның тартқан сыйынан дария ұялды,
Көріп мырзалығын ел қайран қалды.
Бесінші күні жəне мəжіліс құрылды,
Дайындап отырды той жарағын.
Қолға алып бокалды іше бастады,
«Ішіңіздер» деген сақи үні көкке көтерілді.
Шараптың қызуы бастарды тұтты,
Мəлік өзге ойларын ұмытты.
Жəне Шырын махаббаты əсер етті,
Ол қайғы көңілін зар етті.
Бұйырды: «Келсін!» – деп – барбедчі52 шах,
«Сарай ашық болсын! – деді – келгенде ол».
Шақырды, келіп, шах алдына кірді,
«Ғашықтар күйін шал!» – деп бұйырды.
Алып қолына аспабының құлақ күйін келтірді,
Қандай күйлер тартса да ол жақсы білді.
Түзіп сүйіспеншілік пернесіне ол саз,
Шығарды бұлбұл үніндей хош əуез.
Музыкант ғашықтық əнін бастап,
Лəззат берді хош үнімен жанға.
Пернелерді дəл басып барбед жағымды күй тартты,
Əн айту мен той тойлау жалғасын тапты.
Тез сайратты бұлбұлдай тілін,
Лəззат берді көңілдерге қыл үні.
Осы отырған хош уақытқа лайық
Ғазелдер оқылып, шахтың көңіл күйіне де сай болды.
Қай пернеде ол саз шалды,
Оған көктен Шолпан көп мақтау айтты.
Шах көңілденіп, алғыс айтты,
Шақырып ол барбедтің қолын өпті.
«Жаралы болған жүрекке дауа бердің» – деп,
Сыйлады көп мүлік жəне тауар.
Бағыштады белбеуін, тонын, атын да,
Сенімді кісілерінің қатарына қосып, қасына алды.
Оның абыройы үшін келген еді, ей, жар,
Мырза, құлықты еді, оған тəн еді: ерлік, қайрат пен ар.

53v0         Бұл ғасырда егер сөйлетсең қыл,
Немесе бұлбұл сияқты сайратсаң тіл.
Жоқ енді бірде-бір қайырымдылық жасаушы,
Жомарттықтың қақпасы, міне, байланды (жабылды) бекем.
Егер жүз мыңның бірі мырза болса да,
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Оны көрген бөгет етер, тек тұрмас.
Тілемеймін жомарттық жасаса,
Бүгін ертеңгі күннің жол азығы алынса.
Жəне «достық қылдым», –  деп есептер,
Қайырдан жиғанына хош қуанар.
Бұл достық емес, дұшпандық ол, біл,
Қатулан, бұл дүниеде ізгілік қыл!
«Доспын», – деп жүрген дұшпандардың сөзін қой,
Көңіл тақтасынан олардың атын жой!
Құтб, сен жоғары тұт, мейірімді жақсы біл,
Баршаға несібесін кемітпес, берер Ол.
Нəзіктік шынысын жерге таста,
Өзіңді бір тамшы су сияқты дарияға таста!
Көңіл сөзімен сөйлеп, сөзіңді шын ет,
Алла сарайынан сұрап, өтініш ет.
Үмітіңді үз, əйел мінезді (дауысты) еркектен,
Əлсіз кісінің (қолынан) не келгей.
Ұзаттың бұл əңгімені енді бітір,
Сөзіңді баста жəне қиссаңды (дастаныңды) айтқыл.

Хұсраудың Шырын үшін Мəриямнан кешірім сұрағаны

Кетіп күн, шығып еді (ақ) пердеден Ай,
Күзетшілер «Келді», – деп түн шалды сырнай.
Тұрып Мəриям қасына (бөлмесіне) кірді Хұсрау,
(Шырынға) деген бұрынғы құштарлығы қайта оянып.
Айтты: «Құлақ сал сөзім бар,
Кеңесемін сенімен мен, сен болма азар.
Қатты қиналды ол жерде Шырын,
Келтірсең игілікті іс болмай ма ол жерден.
Себепші мен болдым, оны ұятқа қалдырдым,
Осылайша ол дұшпанының табасына қалды.
Біз молшылықта шалқысақ, ол қайғыда,
Мұндай жағдайды тыңдаудың өзі емес ізгі.
Дəулет үнемі бір жерде тұрмас,
Тағдыр бақыт барабанын дəйім ұрмас.

54r0         Рұқсат бергіл енді елге келсін,
Аяқ (астында) қалды, қайтадан қолға түссін!
Қызметшілер сарайында отырсын,
Олармен сөйлесіп, жұбана тұрсын!
Құтылсын қайғыдан қиналған жаны,
Мен сияқты құрметте сен де оны.
Алайда сен қызғанып, қайғы жеме,
Мені Шырын қасына барғай деме!»
Жауап сөзін айта бастады Мəриям:
«Ей, ел билеушісі, əлем шахы,
Тілесең ант ішейін, бармаймын,
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Көңіліңді алаңдатпай-ақ қой ол жаққа, – деді, – сен».
Замана шахтығыңды мақтан тұтар,
Əлем халқының бəрі сенің үкіміңмен жүрер.
Саған ас болсын! Осы тəтті халуа,
Ойыңа қалай келді бұл құр айқай.
Тілерсің жесе Шырын халуа,
Маған берсең сарқытын.
Артық сөз, əңгіме айтпа,
Қоярсың мені бір сиқыршыға қарсы.
Жанымнан түңілермін күнде ұрыс-керіс.
Сансыз айла, алдау қулығы бар,
Оңай алдаумен ол ер көңілін алдар.
Мені бір айламен менен алғай,
Өзім бұл қасірет ішінде қалғай.
Оның сиқырлығын жақсы білемін,
«Еліме келмесін», – деп сақтанамын.
Көп əйел қарапайым нəрсені айыра білмес,
(Əйтсе де) олардың айласынан арыстандар құтылмас.
Əйелдердің көбі нашар (мықты емес) ол.
Сырты сұлу көрінгенімен, іші толы жауыздық,
Сенім – ерлік, оған сен сөзім жоқ.
Сенім – ерлік нышаны ол біл, ей, жар,
Көп жағдайда шықпас бір сенімді.
«Əйелдің (қолынан) ерлік келгей» десе болмас,
«Ермін» деушілер табылмас.
Жаратқан (Адамның) сол қабырғасынан Хақ əйелді,
Ұқсата алмас сол əрдайым оң істі.
Көңіл байлап опасызға не пайда,
Егер ақылың болса жолама.

54v0         Жəне білгіл, кім-кімнің қайраты бар,
Əйел болғанмен, болар еркектерден ер.
Опасыз ерде күш те, қайрат та жоқ,
Ондай ерден жақсырақ қайратты қатын.
Мəриям айтты: «Ей, шах, шат болғыл,
Пайдасыз қайғыдан азат болғыл.
Əкемнің намысы үшін шахтардың шахы,
Егер Шырын бұл жерге келсе кенет.
Құлақ сал, жақсы тыңда сөзімді,
Өлтіргеймін қолыңнан өзімді.
Қой ол байғұсты, алаңсыз тұрсын, 
Қалаға келмесін, жапанда тұрсын».
Жақсы білді сөзінен шах Парвиз,
«Екі қатын сыйыспас», – деді əр кез.
Басқаша сөз бастады, қойды бұл сөзін,
Құр босқа тек қинап өзін.
Жəне жасырын келіп Хұсрауға Шавур,
Хабардар етер еді не айтса ол үр.
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Не айтса шах, қайта келіп ол түн,
Жеткізер еді Шырынға жасырын.
Бұл ойынға қайран қалды Шырын, 
Ойлады: «Қалайша менсіз киінеді ол сұлу».
Ішінен ойлады «Не істеу керек деп – 
Қашанғы отырамын қайғы жеп?»
Жəне көңілі жарым еді ол,
Күтер, «Сəті түскенде, тапқаймын, – деп – жол».
«Опасыздықтан емес», – деп білді,
Үмітпен отырды, сабыр қылды.

Шавурды Хұсрау Шырынды шақыруға жібергенде (барғанда) 
Шырынның өкпелегені

Шақырып Шавурды бір күні ол жаһангер,
Айтты: «Қай уақытқа дейін мұндай қайғы жер.
Жырақ болғай менің рақымымнан ол Ай,
Не істеймін оған ғашықтықта, ойпыр-ай!
Келтір бір күні түнде оны қасыма,
Жағдайды дəлел етпе қажетіме.
Мен оның алдына барар едім,
«Қалайсың?» –  деп, халін сұрар едім.
Алайда сақтармын өз патшалығымды,
Тəрк етсе болмас шахтығымды.

55r0         Жəне қорқамын Мəриям білгей,
Іші күйгей, өзіне қастық қылғай.
Не болғай, Айдай оны ұзақ Айсыз түн,
Келтірсең мұнда ол ( Мəриям) көрмесе жасырын.
Қабыл қылды «бұл пəрмен» деп – суретші,
«Тырысып көрейін барынша», – деді, – бас.
Жер өпті, шықты тез, аттанып кетті,
Желіп желдей тез Шырынға жетті.
Сəлем беріп, əңгімені айта бастады,
«Уақыт болды енді қылма, деп наз.
Мəлік өзі келгей еді мұнда əрдайым,
Алайда үнемі аңдыр оны Мəриям.
Сол себептен келе алмайды қасыңа,
Қатты құмар, біл, қызметіңе.
Тұр енді, беліңді бу аттанайық,
Барып Хұсрау сарайына кірейік.
Сақтық қыл, онда адам болмасын еш,
Қасыңа жасырын келгей Хұсрау кеш.
Көріп бір-біріңізді боласыздар шат,
Сөйтіп, кездесу арқылы жалғыздықтан аласыз өш».
Ашуланып сөзін тыйды Шырын,
«Алладан қорық, ұялғыл», – деді, – менен.
Не бос сөз болар бұл, болды жеткіз,
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Ойланып, өз сөзіңді ашық білдір.
Қанағаттанарлықтай етіп жеткіздің, жұбаныш еттің,
Ұяттымын, хош жарлық еттің.
«Бар ғой», – деп, – ойлаушы едім сенде нысап,
Бұл нысапсыздығыңа бердім нысап.
Тілге нендей сөз келсе сөйлеуге бола ма,
«Гауһар, – деп, – тасты ақылды жасыра ма?
Көп сөйлеп, миымды ашыттың,
Бəлкім даналықты біржолата ұмыттың.
Дəмеленерсің бəрі шикі ол (орындалмайтын іс),
Қой енді, аяқта, осымен тамам ол.
Саған Хақ тəубе (ризашылық)берсін осы істен,
Аз қылғыл маған түлкі қулығын.
Шығардың айламен өз елімнен,
Лақтырдым тақ пен тəжімді қолымнан.
Мені мақрұм қалдырдың барлық жағынан,
Тілерсің енді айырсаң жанымнан.
Бұл қорлық жеткіліксіз бе, артық па көрейін,
Əлде желмін бе, шақырмаған (жерге) баратын.

55v0         Тəтті тілмен мені алдамақсың,
«Бұрынғыдай тағы алданар», –  дерсің.
Опа қылдым, жауап ретінде жапа қылды,
Ол жерге жапа шегу үшін бармақпын ба?
Опа көрсем, ғажап емес, барғай едім,
Жамалын көріп, қайғым тарқар еді.
Ешек арпа бергеннен қаша ма?
Жəне ерші қақпасынан өте ме?
Қаша ма еш кісі ақыр опадан,
Опа бір таппадым, күйдім жападан.
Шешек тергенде тікен зақымын,
Кеніші жоқ, тек жылан зақымын жермін.
Тағдыр, көр жəне басыма келді,
Жарақат үстіне қайтадан тұз себілді.
Қателік болды ісімде кімнен көрейін,
Өзім қылдым өзіме, не қылайын.
Біреуді таңдадым: « Ол менің əлемім, менің өмірім!» дедім,
Ол менің əлемімді тартып алды, енді өміріме қауіп төндіріп
                                                                                             отыр.
Жақсы білдім: (кісінің) тілегені болмайды екен,
Бұл іс менің ойыммен үйлеспейді екен.
Ауыз тек «от» дегеннен күймейді екен,
Қарын тіске кірген етке тоймайды екен.
Шешек іздеп бұл бақта қалдым өзім,
Шешек сияқты бұл мұңда солды жүзім.
Бұрын нақышпен (суретпен) алдандым,
Соңы үй өрнегі сияқты қайран қалдым.
Жаман нақыш бұзды істерімді,
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Быт-шыт қылды бұл ойындарымды.
Менімен неше бұл нақыш (сурет) ойынын ойнар,
Сөздері де Мекке храмындағы нақыштай жарқырайды.
Атым, міне, балшыққа батты, мен жығылдым,
Суға кетіп қалмағаныма тəубе қылдым.
Қатты қорқамын енді хауыз көрсем,
Ақыл жетпейтін іс: «Терең дарияға түссем».
Білесің, бұл жерге неше келдім,
Сенің бұйрығыңды алдым (орындадым).
Оған деген сүйіспеншіліктен елден көтерілдім,
Бар-жоғымды осында келтірдім.
Бір күн келіп жағдайымды сұрамады, опасыз жар,
Ұялмай менің қайта келгенімді қалар.
Ғашықтықта үш аршын (шынтақ) шалмаммен ұзақ жол
Жүріп келдім, алаңсыз тұрар ол.

56r0         Ардақтап өзін, мені тұтар қор,
Білемін: Өзі келуге көрер ар.
Қалай жақсы айтқан сол бір патша:
«Мен сияқтыларға жұп (қосақ) болуға лайық па ол?»
Бұл істерімен болды енді анық,
Емеспін оның қызметіне лайық.
Не үшін қылар мені бұлайша азар,
Ғажап! Өз айыбын білмей ме ол жар.
Үнемі осылай қорлар ақыр,
«Күңдер сияқты жүгірсін!» дер.
Қалайша шақырусыз желдей желейін,
Неше мұндай сабырсыздық қылайын.
Қандай көңілмен онда барайын,
Оның жанында Мəриямды көрейін.
Мен оған ғашықтықта осылай болдым зар,
Жанасып, ол басқа жарымен ойнар.
Оның жəбірімен жүрегім болды жаралы,
Жас өмірім қарайып, көзден ақты жас.
Бұл қасіретпен бауырымды пара-пара қылды,
Өзі ырғар, мені əуре қылды.
Егер өлсем бұл мехнатта біл, мен
Бұл қорлықпен онда бармағаймын.
Мені ол ит құрлы да көрмес,
Иті жоғалса іздер, мені сұрамас.
Ит ізгі болсын менен, мың рет мен,
Бейнесін ит сияқты қусам мен.
Егер төзбесе онсыз бұл жүрегім де,
Лақтырып, бұл жүректі итке салам.
Кісінің болмаса итше пайдасы,
Оның қайғысын неліктен жейді.
Дариға, егер Хақ əкемді
Тақуа етсе, бермесе анамды.
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Немесе мен тумастан бұрын өлсем еді,
Немесе дүниеге келген бойда итке тастаса еді.
Кел, қисық отырып, тура сөйлейін,
(Атылған) оқтай түзу сөзімді несіне жасырайын.
Нелер қылды хақым ол, білесің,
Ұялмастан тағы айла қыласын.
Осылайша, «шындық», –  деп, – қисынын тауып, көп сөз
                                                                                      түздің,
Керісінше болды, міне, соңында қыл үздің (шартты
                                                                           бұздың).
Жөн бе, төксе ол жүзімнің суын,
Мені жандырса, қандырса құмарын.

56v0         Азар беруде шек болмады еш,
Жараспаққа өзге жер қалмады еш.
Өйткені маған тыныштық жоқ одан,
Ғажап! Мен қайдан, бұл қайғы қайдан?
Үнемі өзімді қиындықта тұтармын,
Қашанда болмашы қайғы жұтармын.
Жаңылдым осы қайғыдан ісімді,
Жарағым жоқ қасуға өз басымды.
Жан жарасына еш ем табылмас,
Одан келетіні тек жағымсыз сөздер.
Тілім үйренді ащы сөзді содан,
Бұл көңілім болмады бір күн хош одан.
Маған дəулетім де жəрдем бермейді,
Кім көмектесер, болмаса (көмектеспесе) ол жақын дос.
Бұл мейірімсіз бақытпен бе, жар болсын, ол жар.
Білемін тағдырыма (пешенеме) бақытсыздық жазылған,
Жүрегім дірілдер еді өткен күннен.
Міне, лажсыздан қанша зиян шектім,
Бəлкім, сынау үшін болған шығар көп нышандар (белгілер).
«Жүрек дірілдесе, зиян болар», – дейді,
Оның үстіне көзім де тартады, ей, жар.
Ей, Алла! Алда мені не күтіп тұр!
Бұл қорғанды жаннат бағына да алмастырмаймын,
Барар болсам тағы артар мехнат.
Шавур ғана емес, тіпті қайсар қызы келер болса,
Масқаралап қуамын бұл қорғаннан.
Емеспін мас ақыр алданып қалсам,
Елік сияқты алдаумен қолға түссем.
Дегенмен дəулетім, ақылым – бəрі бар,
Ақырында келтірермін қырдан қар.
Білемін Вавилон тұрғындарының даналығын да,
Ойым да, ниетім де – бəрі бекем (түзу).
Хұсрау емес, егер Кей-Хұсрау болса,
Қиын болар менімен қол ұстасса (теке тірессе).
Машақат бермесін жаныма – айтқыл,
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Хұқыма қол сұқпасын – айтқыл!
Əйтпесе айтамын назыма бір,
Жəне сабырына атқай қылымсуынан (кірпігінен) оқ.
Екі бұрымымды қайтадан (аңшының) олжасы етемін,
Қарарының (сабырының) мойнына салғай бұл шынжырды.
Бұйырамын!: Қиялым (елесім, бейнем) іс бітіргей,
Бұл жерге оны жел сияқты жеткізгей.

57r0         Міне, бұдан былай белімді байлайын (буайын),
Мені қой (мазалама) өз ісіме жылайын (кірісейін).
Оның еш мейірі жоқ көңілінде қазір,
Мейірімнен болды ол біржолата азат.
Ішіп-жеуге жүз мың жақын досы бар,
Түбінде бір қайғы жер, жазмыш солай.
Мені қайғы жемекке қойсын дəйім,
Өйткені тамағым қайғы болды хош жейін.
Ақыр көңілі сынықты (қам көңіл) неше қинар?
Мені қинау арқылы сынамақ па?
Ғашықтық отын жақты жанға, міне – шын,
Дариға сол сүйіспеншілік отына кім күйгей.
Не күндіз – күлкі, түнде көзде ұйқы (жоқ),
Бұл зынданда үнемі қайғы-қасірет.
«Не істеймін, бұл іске не шара бар, – деп
Ойлап, міне осы қасіретпен бірге болдым.
Мені бұл баққа көңілім (жүрегім) келтірді,
Көңілден бұл бəле басқа енді.
Жат ұрыдан дүниені жасырса болар,
Келер болса, оны қуса болар.
Үйден шыққан ұрыға есікті жапса (бекітсе) болмас,
Егер жапсаң да одан еш пайда болмас.
Үйімнен шықты бұл ұры не қылайын?
Құтылудың амалын таппай қиналамын!
Қате шешім қабылдады көңілім – аңламады,
Көп айттым насихат – тыңдамады.
Көңіліңде болса одан реніш хасіл (көңіл қалса),
Көңілсіз болмақ одан жақсырақ, біл.
Көңілдеспін (нағыз доспын), бірақ залым еді жар,
Безермін бұл көңілден, жардан да (көрдім) азар.
Қанша уақыт «жар таптым», – деп қуандым,
Қуанышымнан (талай рет) жұбандым.
Жас едім, қайғырумен болдым кəрі,
Өйткені тамағым қайғы болды, міне, не шара?
Қашанғы көңіл күйігін жасырайын,
Қашанғы қалауымның ізін іздейін.
Сабыр қылмақтан аузым кермек татиды,
Жарар еді сабырдан қуыршақ етсем.
Сабырмен өтер аз ғұмыр не етейін,
Аяқ ақсақ, баратын жеріме қалай жетейін?
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Тамұқ «аһ»-ым қасында зəредей ұшқын,
Тамшыдай ғана көз жасыммен салыстырғанда Жейхун.
Менің бауырыма ол жүз рет жарақат,
Салды, көрмеспін, міне, бір рақат.

57v0        Тілемес ол болғанымды жанында Мəриям,
Қашан сəті түсер екен, егер мен тілесем.
Керек болсам оған мен – өзі келсін,
Немесе ізгілерді реніште қалдырсын.
Ұлылар əлемнің əрекетін білер,
Өз қолымен өз ісін атқарар.
Білер осы қасіретпен күні-түні,
Отырғанымды бұл жерде сол үшін.
Жылынбадым ол маусымды (мерзімді) отында,
Көзім шықты (бұлдырады) жылаудан бұл түтінде.
Тілейді ол əрдайым райынша тұрсам,
Неше қор қылса, хош көтерсем.
Жапа шықты шектен, бастан асты,
Бұл мехнаттан қаным қайнады, тасты (тасыды).
Сұрадым қорлаған кезде оны,
Басқа болмаса, оның хақы, кəне?
Құрмет тапты ол, қылды мені қор,
Не халықтан ұялмайды, не Хақтан қорықпайды.
Мен едім елінен кеткенде жары (досы)
Елін қалай биледі, басқаны етті жар.
Не жаздым қызметінде ойпыр-ай!
Əлем халқы (алдында) қылды мені масқара.
Зылиқа сияқты мені мəшһүр етті,
Дауа таппай жүргенде ренжітті.
Тамам жақын сияқты жалғыздықтан
Ағар жасым, «Жүсіп» деумен көзімнен.
Қашанға дейін бұлай еңірейін,
Сағынышпен өзімді сарғайтайын.
Шах сол болар елге əділ болса,
Зұлымнан мұңдыны азат етсе.
Неден болды хақыма (маған) шах залым,
Міне қалмады зұлымдығынан əлім.
Қазір мен барлық жағынан қысым көрген жанмын,
Əділдік сұрау хұқығынан да айрылдым.
Рақымы жоқ, мүлдем ұмытсын мені,
Мен сияқты емес, жанында бар жары.
«Ұлымын, ол – əлсіз», – деп тұтар қор,
Шақырар мені, өзі келмес көрер ар.
Ол – патша, мен бір кедеймін,
Қалай тең боламын ақырында, оған мен.
Құстар да жынысы (өзі сияқтылармен) ұшып жүрер,
Көгершін – көгершінмен, қаз – қазбен.
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58r0         Топыраққа жел байласа тұрмас,
Жəне су мен от бірге тұра алмас. 
Оның менімен кездескісі жоқ, қорықпаймын жалғыздықтан,
Болып алаңсыз отырғаймын жырақта.
Кімнің малы көп – қайғысы бар,
Қарақшыдан несіне қорықсын кедей, ей, жар.
Құс емеспін – байқаусызда торға түсетін,
Лашын емеспін үнемі бақта тұратын.
Біліксіздік алып келді осында,
Білімменен құтылғаймын соңында.
Хұсрау Қытай пұты болса да,
Тəтті балдың дəмін тата алмайды.
Қаншалықты жүйрік болса Шəбдіз,
Гүлгін де одан қалыспас, соншалықты шабар тез.
Егер қант болса Мəриям,
Тəттілікте əйгілімін мен һəм.
Егер «Қайсар қызымын», – десе ол үр,
Менің асылым (тегім) одан да Мəшһүр.
Бұл жəбірді қалай ұмытпақпын,
Ара зақымын жесем мен, ол (Мəриям) – жесе бал.
Бұл ғашықтық басыма түскен тағдыр ісі,
Пұшайманмын, қателестім не шара?
Əзілдеп едім, ол өзі шындыққа санады,
Жақсы білсін, міне көңілім қалды.
Жан досым деп ойладым, дұшпан шықты,
Бұл базардан (істен) өзім мың есе безер болдым.
Өзім балауыз шамы сияқты неше жандым,
Неше күйсін, біраз (көңілім) тапсын тыным.
Патшаны мақтағым да, жамандағым да келмейді,
Ей, Алла! Шүкір. Бəрін өзің білесің, осы да жеткілікті.
Отым азайды дариядан алып шық,
Тамұқтық қыл мені не жұмақтық.
Міне, енді қалмады еш шыдамым,
Кесе (үзе) білмеймін үмітімді не қылайын.
Кісі өлместен бұрын: «Бұл өмірден
Өтемін!» – деп еш үзе ме үмітін.
Ақыл бізді білім-ғылымның шыңына шығарар,
Ойланып барып іс істеуді тілер.
Ал сүйіспеншілік жөні басқа: Бұл дəптерден өзге ол,
Ақыл махаббатқа келсе, іздер қашуға жол.
Бірікпес махаббат пен сабыр, ей жар,
Ғашық емес, кімде сабыр бар.

58v0         Егер сабырым енді жəрдем бермесе,
Əйтсе де еріктімін, не істеймін десем, ерік өзімде.
Екі түрлі кісіге үкім жүрмес,
Оны хандар білсе, үкім етпес.
Пайдакүнем болмаса, тұтса дүниені жат,
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Кісі құлдығынан болса азат.
Ашкөздік мені қорлыққа жеткізді,
Жерімнен қаңбақ сияқты ұшырды.
Бұл сөздерді сөйледі де, ашуланып ол үр
Айтты: сөзімді тыңда, ей, Шавур!
Егер айтса: кездесу таңы атсын,
Айт: ұйықтай бер, түн ұзақ.
Егер айтса: ол Шырын кəні?
Айт: Мəриям жетер, қайтесің оны.
Егер айтса: Қолыма түсер ме екен?
Айт: Бұл арманыңды мүлдем ұмыт.
Егер айтса: Шекер ернін сорайын.
Айт: Жақсы жұп еді, ақырын жүрейін.
Егер айтса: Бұрымын жай ғана сипасам!
Айт: Қолына түсірмейінше ойнамасын.
Егер: «Пəрменімді тұтпады, – десе, – жарым,
Айт: Пəрмен – айрылысу, ол тұтты нашар.
Егер айтса: Айрылысуға (ерік) берейін.
Айт: Отырмасын! Немесе өзім тұрайын.
Егер айтса: оның кездескісі келетіні кім?
Айт: Айтайын ба? Неге тыныш тұрсың?
Егер шах айтса: «Келсін!» – деді ме, – мені?
Айт: «Ісіме араласпасын!» – деді сені.
Ашуланып, түкситіп өзінің жүзін,
Ыза кернеп, айтты бірнеше сөзін.
Замана жəбірінен жеді көп қайғы-уайым.
Ашуы басылып қайтадан ол толған Ай,
Жəне жүзін жылытып айтты, ей, шебер!
«Қашанғы торығумен отырамын мұнда?
Егер сен қайтадан шах қызметіне барсаң,
Сəлемімді жеткіз оны көрсең.
Айт: Шырын айтты, ей, опасыз,
Кəне, ол бұрынғы сұхбаттарымыз.
«Бұлай болады», – деп күтпеп едім сенен,
Біржолата теріс айналады, – деп, – менен.

59r0         Дұрыс түсінбедің менің бұл ойымды,
Келтірдің қасыңа дұшпанымды.

Хұсрау Шавурды Шырынға жібергенінде 
Шырын Шавурдың сөзіне ашуланғаны

Жапа мың, бір опалы болмадың еш,
«Жаның бар болсын! (Айтқанды) орындамадың еш.
Осылайша мені сергелдеңге салдың,
Қайғы-мұңмен жүрегімді қан қылдың».
Бітіргенде бұл сөздерін ол үр,
Жер өпті, тұрды, риза болып, айтты Шавур:
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«Сенің ақылың менің берген кеңестерімнен
Көп артық, ей, жаным, Шырын.
Не сөз айттың, бəрі орынды,
Қатесі жоқ, бұл сөздеріңнің бірінде».
(Нағыз) сөз сол – ойланып сөйлесе ақылды,
Біліктілікпен керек сөзді таңдап (іріктеп)  алмақ,
Одан соң ойланып, орын-орнына қоймақ.
Сөзді орынды (жүйелі) сөйлету (қолдану) керек,
Орынсыз (жүйесіз) болса, жасыру (айтпау) керек.
Данышпандар дұрыс айтады: Сөз – алтын, ей, жар,
Біліксіздерге сөз сөйлеме зинһар.
Көркем сөз – ас ішіндегі тəтті тұз ол,
Кетер көп болса дəмі, аз болса мəнді ол.
Бұл сөзге құлақ тұт, ұмытпа мұны,
Керек болар ол да келсе күні.

Шавур Фархадты Шырынның қасына келтіргені жəне 
Фархадтың Шырынға ғашық болғаны

Осылай айтқан екен ол сөз айтқан ұстаз (шешен),
Ойларын аса шеберлікпен сөз негізіне салған.
Ол қорған (сарай) Шырынға болып зындан,
Тұрар еді болып көңілі алаң.
Үнемі сүт еді оның асы,
Тілемес еді одан өзге тамақты.
Егер жүз түрлі халуа болса, немесе ас,
Жоқ еді онда бір түйір (шайнап) жейтін ас.
Жырағырақ еді ол жерден тауары (малы):
Сиыр, жылқы, (ірі) қара, қой – барша – бəрі.
Қызметшілерге ол жақтан сүт əкелмек
Қиын еді күн сайын жүк келтірмек.

59v0        Үнемі ойлаумен болды Шырын,
Қиындықсыз бұл жерге сүт келтірудің амалын.
Қалай бұрымын жайды түн,
Қараңғылық басты, жұпар мен  ̔анбарға толды əлем.
Жəне ол Ай шықты пердесінен (шымылдығынан),
(Келіп) отырды, айтты Шавурға бұл сырын.
Шавур қиссадан əр түрлі əңгімелер айтты,
Гүл жүзді ой бөліскен соң, шешек сияқты ашылды.
Пері алдында жығылған үндістей, оның алдында жерге
                                                                               жығылды,
Юпитердің алдында басымен иілген Меркурий сияқты
                                                                                     иілді.
Айтты: «Мұнда бар бір жақсы ұста (сəулетші, архитектор),
Оның аты – ақылды Фархад.
Онымен бұрыннан білісім бар еді,
Геометрия ғылымын жақсы біледі.



 112

Қашан ол шот балғасын (киркасын) қолына алғай,
Тас бетіне менен артық нақыш (сурет) салғай.
Істеп, көрсетер ол жүз түрлі өнер,
Қай жағынан алсаң да онда бар қуат (шеберлік).
Ол іскерлікпен ісіңді бітіргей,
Оңай жолмен мұнда сүт келтіргей.
Болар шеберсіз іс барша қиын,
Алдымен ұста, одан соң іс, ей жар (дос).
Ойша тəртіп орнатуға (қоспа жасауға) болар,
Əйтсе де ол ойға қоспа құрамы сай келмесе.
Балауыздан жүзікті оңай жасауға болар,

Дегенмен, білмеске (шебер болмаса) алтыннан жасау   
                                                                      мүмкін емес.
Егер бұйырсаң, қазір барайын,
Оны мен қызметіңе келтірейін.
Онымен бірге бір ұста қасында,
Екі шəкірт едік біз қызметінде.
Ол барлық білім мен өнердің негізін меңгерді,
Қылқаламды қалдырды маған, өзі қолына шот 
                                                            балға алды.
Өнері үшін бүкіл Рим елі қолын сүйді,
Шот балғасымен тасты балауызға айналдырды».
Осылайша баяндап Шавур сөзін бітірді,
Шырын көңілінен сүт қайғысы кетті.
Қалай күн күзгүсі (айнасы) ашты жүзін,
Қараңғылық кетіп, түн жұмды көзін.
Шавур, ол маңайды түгел шолып шықты, білді,
Іздеп барып Фархадты тапты.
Шақырып аттандырды, жол тұтты, жүрді,
Сөйтіп, оны Шырын қызметіне келтірді.

60r0          Қуанып, сарайға алып келді, кірді,
Сəлем берді, қолын қусырып тұрды.
Бейне бір піл сияқты тұрды Фархад,
Айтты: «Осы еді тау қашаушы (тесуші) шебер».
Қызметшілер қарап таңғалысты,
«Не таңсық адам ұлы бұл!» – десті.
Құрметтеді барша қызметшілер,
Күзетшілер жəне қақпашы.
Шавур қолынан ұстап, өткізді,
Өтіп ол алдын ала белгіленген орындыққа отырды.
Отырған еді перде (шымылдық) ішінде ол үр,
Жүзінің шұғыласынан үйге толды нұр.
Фархад ішінен ойлап айтар:
«Көрейін, перде қашан ашылар,
Бұл биік аспанның ойыны,
Пердеден қандай ойын көрсетер екен?»
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Осы сəтте əлем (тағдыр) қуыршақ ойынын бастады,
Пердеден Шырынның тəтті үні естілді.
Төге бастады тəтті ауыздан шекер, лағыл жəне жақұт,
Шекер мен лағыл одан алды құт.
Қалай бастады ол тілі – шекер 
Тыңдап Фархад айтты жүз мың мақтау.
Оның Шырын сөзін тыңдап ол,
Көңілін (жүрегін) шығарып алды қолдан таңданып ол.
Есітті аты содан болды Шырын,
(Өйткені) ол сөздері шексіз еді шырын.
Қай мəжілісте сөйлесе ол Ай,
Тыңдағандар болар еді дəн риза.
Егер Платон есітсе мəні терең сөздерін,
Ұмытар еді сол сəтте өз сөздерін.
Сөзін тыңдай отырып Фархад кенет,
Кетіп ақылы басынан қылды бір аһ!
Көңілде ғашықтық шақпағы шағылды,
Жаны қау сияқты отқа жағылды.
Тамам қояншығы ұстаған адамдай жерге жығылды,
Жылан сияқты ирелеңдеп, зар жылады.
Қалай көрді Шырын ол істі,
Ғашық болып қалғанын анық білді.
Есіркеп ол бишарасын,
Тəтті тілмен қылды шарасын.
Содан соң айтты: «Ей, ақылды Фархад,
Керек қылсаң енді мені шат.

60v0         Шеберлігіңді көрсет тағы бір,
Не істеу керек бұл ісіме ойластыр.
Тауар (мал) бізден жырақта сүт келмес оңай,
Бір амалын тап ақсын, келсін ол жақтан.
Сол жерден осы жерге дейін қазғыл,
Жонып тастар жүзін берік арық қыл.
Шопандарым сүт саусын онда,
Ағып сүт бəрі іркілсін мұнда».
Бұл шырын сөзбен Фархадтың Шырын
Жанын жаулап, есін алды.
Құлағы сөздерін естіді, бірақ ол
Бірін ұқпады, айтар тек «бəлі!»
Жауап айтуға сөзіне жоқ мүлде əлі.
Əлсіздіктен қолын қойды көзіне.
Одан соң сыртқа шықты, тұрды,
Қызметшілерді шақырып, қайтадан сұрады.
«Маған қазір не айтты ол жан?
Тұтайын енді міне жаныммен пəрмен.
Нелер айтты бірін білмеймін міне еш,
Ақылымнан адастым, іздеп болмас, міне, еш».
Олар айтты: Айтылған сөздің бəрін,
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Сүт ағып келу үшін арық (қазуды) тілерін.
Не айтылғанын қалай білді Фархад,
«Оның үкімін орындау үшін бар өнерімді көрсетейін» – деп.
Белін буып, алды шот балғасын,
Дереу бастап кетті ісін.
Керек аспаптарының бəрін жеткізді,
Бір ай ішінде (тамаша) арық қазып бітірді.
Түзетті, жонды арық тастарын,
Білінбейтіндей етіп бітеді тастар жігін.
Арықтың біткен жеріне бір хауыз жасады,
Көргендер таңғалысып, қайран қалды:
«Ғажап кісі екен бұл адамзат,
Балауызға айналады екен адам қолында болат!»
Біл! Іс бастағанда қиын болар,
Қандай іс (болмасын) басталса, соңында бітер, ей, жар.
Ешқандай іс адам баласынан құтылмас,
Егер өліп кетсе, онда шара болмас.
Хабар берді Шырынға «міне
Тамам болды бір арық жəне тамаша хауыз.
Сондай арық пен хауызды жасады Фархад.
Ондай етіп жасай алмас еді ешбір шебер.

61r0         Неше сүт онда сауылғай,
Тыйылмастан ағып, мұнда жиылғай».
«Көрейін», –  деп, Шырын өзі келді,
Көріп хош хауыз бен арықты сүйініп күлді.
«Тамаша! Бұл хауыз бен арықты
Жасап бердің, – деді, – көңіліме лайық.
«Қолың бар болсын дəйім!» –  деді Шырын.
Көп жақсылық тілеп, алғыс айтты.
«Кетірдің менен осы үлкен ауыртпалықты,
Саған мадақ, ұстазыңа рахмат (игілік)» – 
Деді де, шақырып сарайға келтірді.
Құрметтеп, нөкерлерінен жоғары отырғызды, бокал ұсынды.
Құлағында тастары жарқыраған сырғасы бар еді,
Оны сəн үшін тағар еді.
Жиегі інжуменен көмкерілген,
Көп мал (байлық) еді əрбірінің бағасы.
Құлағынан өз қолымен шығарды,
«Қабыл қылыңыз!» – деп Фархадқа берді.
«Бұл шеберлігіңе берілген ақы емес,
Еңбегіңе лайықты сый əзірге қолымда болмай тұр.
Бұларды сат, ісіңе жарат,
Ұятты болдым, азырқанба, кең пейілділік көрсет.
Егер бұл жағдайдан ізгі болса халім,
Барынша құрметтер едім, келгенше əлім.
Жамандама, ал, міне, – деп, кешірім сұрады»,
(Қолын) созып, Фархад оны қолынан алды.
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«(Жан) пида болсын саған, ей, жан Шырын!» – 
Деп, қолымен аяғына апарып қойды.
Содан соң тұтты ол сахара жолын,
Ағызып бұлақтай көздер жасын.
«Сыры белгілі болып қала ма», – деп қорқып,
Өмірден баз кешті, безді елден.

Фархадтың Шырынға ғашықтықтан тауларда жүргені

Көңіл байлады Шырынға бұл Фархад,
Ғашықтықтан тəні ауырып, жаны қиналды.
Оның барлық күні бірден азапқа айналды,
Көңілде қалмады зəредей қарары.
Жанында қалмады тыным-тағат,
Тəнінде қалмады сабыр сақтауға қуат.
Тілі сөзді, қолы істі ұмытты,
Болып диуанадай жапанды кезді.
 

61v0        Жапанда абыржып, доптай домалады,
Талдай түзу бойы чəвган сияқты бүгілді.
Шешек сияқты жүзі қайғымен солды,
Күйіп бауыры, жүрегі қанға толды.
Жағылды қызметінде ғашықтық оты,
Сүйгенінен көмек күтпеді.
Көңілден сабыр, көзден ұйқы кетті,
Жас орнына көзінен қандар ақты.
Ақылы кетіп басына əуестік толды,
Көңілінде қалмады төзімі.
Бұл қайғыдан шырайы, сары болды,
Өзге ойларды мүлдем ұмытты.
Есіне түскенде ол толған Ай,
Басынан кетіп ақылы айтар ойпыр-ай!»
Анадан айрылған жас баладай,
Үнемі ағызар көз жасын ол бек.
Не қыларын білмес осы ісіне шара,
Бұл қайғымен болды көңілі пара-пара.
Кетіп тынышы, ғашықтық отында жаны,
Күйіп қайнады денесінде қаны.
Шам сияқты қызғанында еріді майы,
Толып ол от түтінінен болмысы.
Бəле жəне реніш оғының мақсаты болды,
Кешіп жаннан өлімге болды мұқтаж.
Шырынға деген ғашықтығы осылай тұтты оны,
Жанынан безген еді міскін Фархад.
Ол Айға деген құштарлықпен түнде, күндіз,
Жүрер еңіреп жапанда жалғыз.
Адамды көрсе, киік сияқты үркер,
Бейне бір болат диюды көргендей қорқар.
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Аулақ жүрер еркек-əйелден,
Жырақтан көрсе аң қашар кісіден.
Жүрер жар қайғысымен болып шат,
Үйіндінің астында жатқан қазына сияқты болып азат.
«Ғажап! Табылар ма екен бұл ауруыма дəрмен (ем)
Деп, бұл ісіне қалды қайран.
Не ақылы қалмады, не көңіл хошы, не қарары,
Не киетін, жейтін, не жұбататын жары жоқ.
Қалай бір жақын дос табар Шырынға жіберетін,
Кім айтар? «Өлтірер Фархадты қайғы», – деп.
Қалай дамыл берер оның махаббаты бір дəм (сəт),
Қалай кетер көңілінен сүрумен ғам?

62r0          Көріп сарайының шаңын жырақтан,
Қылып сүрме, төгер қанды жас жалғыздықтан.
Оның сарайына көзі түскен сайын
Қылар жанын киімі орнына пара-пара.
Атын естісе ішіне от жағылар,
Кетіп ақылы, есінен танып жығылар.
Кезер есі ауысқан адам сияқты жапан түзде,
Өзі білмес не істерін бұл күйікте.
Киіктер жиылып қарап таңғалар,
Оның зар еңірегенін естіп тыңдар.
Бірі жалынып, аяғын жалар,
Бірі жабысып, етегін жалар.
Кейде еліктерге жолығып шөп жегізер,
Кейде арыстандармен достасып жүрер.
Болар түнде күзендер оның серігі,
Ұзақты күн жүздеген ақбөкендерді оттату ісі.
Осылайша ол не ас жемеді, не ішпеді су,
Тамағы – қасірет, ішімі – реніш пен қайғы.
«Алдымда тау-тас болар», – деп ойламас,
Тиіп, жүзін бұзғанша еш тоқтамас.
Егер болса алдында көл не шұңқыр, 
Түсер сабыр етпес, сақтанбас.
Көзіне тисе оқ жұмбас көзін,
Солай ұмытар өз-өзін.
Осылай жарға деген ғашықтықтан болып зар,
Дүние лəззаттарынан болды безер.
Бұлақтай етіп ол екі көзін,
Көзі қанымен жуды жүзін.
Не күндіз, не түнде дамыл таппады,
Күн өткен сайын бұрынғыдан бетер сабыры кетті.
Ұмытып, өзі-өзіне жат болды,
Ұмытылып Фархад, есі-дерті Шырын болды.
Басылды жүрегіне ғашықтық мөрі,
Жанына орнады ол жар мейірімі.
Осылай тұтты ол жар ықтиярын,
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Өзін ол досынан айыра алмайтын күйде болды.
Тілер еді жаны бұл тəнді тастаса,
Ол досымен бір тəнде болса.
Егер жарыққа немесе отқа қараса,
Көрер одан кездесудің, не айрылысудың нышанын.
Көзіне бір нақыш (құбылыс) көрінсе,
Оны ол «ізгіліктің (бақыттың) белгісі» деп, жорамалдар еді.

62v0        Кісі өз ісін жаманға жорымас,
Елестет, қалайша жамандыққа жорысын өз ісін.
Не таң! Жаман-жақсы іс түсер болса,
Ол оны өз қалауына сəйкес байымдайды.
Əлдекім білдірсе (көрсетсе) жақсы-жаманды,
Хабарсыз еді ол, оңнан айыра алмас солды.
Аптасына бір рет Фархад,
Сарай жаққа келер еді болып шат.
Ішер еді сүт ол хауыз ішінен,
Көрер Шырын сарайын көз ұшынан (алыстан).
Жылар топыраққа басып жүзін,
Кісі таппас ұқтыруға сөзін.
Жапанды бетке алып тағы кетті,
Өз жүрегіне өзі риза болмай кетті.
Неше күннен соң келді қайта,
Жүрді таң атқанша хауызды айнала.
Күйіп бауыры қайғыда еңіреп зар,
Екінші рет жол тұтып сахараға кетер.
Бұл іс көптеген елдерге жайылды,
Ғашық болғанын бəрі білді.

Хұсрау Фархадтың Шырынға ғашық болған хабарын есіткені

Қалай ел бұл істен болды хабардар,
Шах сарайындағы ақсүйектердің  (нөкерлерінің) бірі айтты:
«Ей, шах,
Хикаят мынадай: Міне, аңла енді,
Мен айтайын, сен құлақ салып тыңда енді.
Шырынға ғашық болды Фархад,
Ғашықтықтан аһ ұрып, жүрер шегіп азап.
Басына толды сондай құштарлық,
Құштарлықтан тұтты сахара.
Болып ғашық Мəжнүн сияқты,
Жалаң аяқ, жалаң бас жүгірер күні-түн.
Айтады екен: «Көңілімді алды», – деп Шырын,
Қате емес, сөздері де шын.
Қашан есіне түссе көңілін алған,
Тілер «аһ» деп берсе тез жан.
Кісіден қорықпас, именбес келсе ол,
Көзінен қандар ағар «Шырын» десе ол.
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Келер əр аптада (бір) тез-тез жүгіріп,
Тұрар қол қусырып сарайға қарсы.
Сəлем айтып, сүрер топырақ жүзіне,
Қылар ол жер құмын сүрме көзіне.

63r0         Кетер қайтадан жазыққа жүгіріп желдей,
Осындай болды оның халі, ей, бек.
Есітті де шах бұл дастанды (оқиғаны),
Жəне сүйіспеншілік отына салды жанды.
Гауһар – біреу, сатып алушы екеу болса,
Бағасы кемімес, дереу артар.
Гүлді көргенде бұлбұл өзі сайрар,
Өзге бұлбұл сайрай бастаса, арттырар зар.
Жəне, бір жағынан, ойланып барып, сүйініп күлді,
Себебі: тағы бір ғашық пайда болды.
Енді, бір жағынан, қызғаныш білдірді: «жар
Көңіл алдырса, болғай», – деп қиын.
Бұл ойлармен күйзелді жаны,
Ішіне от түсіп, қайнады қаны.
Кісінің болса көңілі толы қайғы,
Қанша ойланса да болмас райы ізгі.
Ауру – ол, біл аурулар райын, ей, жар,
Кісі ауырғанда нелер болса ойлар.
Айыққан кезде айтқан сөз пайдалы болар,
Мас кезінде ісіне (міндетіне) салақ қарар.
Оташы білгендіктен, қан тамырларын емдейді,
Өзі ауырғанда оны өзгелер емдейді.
Шақырып Хұсрау кеңесшілерін қасына
Айтты: «Қараңыздар, аңысын аңдаңыздар!»
Ол диуана жігітке не қылайық,
Қандай амалмен одан құтылайық?
Осы күйінде қалдырсам – ісіме келер зиян,
Жəне болмас жазықсыз төксем қан.
Бар ынта-ықыласыммен тырысып,
«Жай халықты араластырмай, өзім үшін той жасасам», – деп
                                                                                                едім.
Сондай тойды Шырын жасап, «маған қызмет көрсетпекші».
Міне, қайран қалып отырмын бұл іске.
Кеңесшілер айтты: «Ей, шах, бар болғыл,
Əлемде үнемі бақытты болғыл!
Жеті ықылым шахтарының баршасы құлыңыз,
Не іс істегіңіз келсе, жетер қолыңыз.
Барлық құлдарыңыздың нашары біз,
Оңай іс ол еш қайғырмаңыз Сіз.
Сенің əскеріңнен жəрдем сұрайық,
Біз ол диуанаға шара қолданайық.
Алдымен шақырыңыз – келсін, көрелік,
Шашып алтын-күміс қызықтыралық!
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63v0         Бəріміз оны жақсы қарсы аламыз,
Құрметтеп кигізіңіз сырма шапан.
Алтынды көріп қуанар, қайтадан ақылға
Келіп, құр əуестікті басынан шығарар.
Көріп алтынды көңілі мейіл қылғай,
Көңілі алтынға байланып, ғашықтығы кеткей.
Үмітіміз бар: бұл сияқты іс қылынса,
Ғажап емес! Байлық пен тауарға (малға) алданылса.
Егер алтынға алданбаса (қызықпаса),
Жіберерміз оны тас кесуге.
Қиындықпен сүйіспеншілік оты көшкей,
Тас кесумен өмірі өткей».
Бұл сөздерді тыңдады да Хұсрау
Бұйырды: «Шақырыңдар, келсін Фархад!»
Шақырып, келтірді шах қызметіне
Бір есірік (буырқанған) бурадай кірді, (тұрды) қасында.
Шырынға деген ғашықтық оны осындай күйге салды,
Өзінен де, өзгеден де күдер үзген еді.
Мəлік бұйырды: «Құрмет көрсетіңдер,
Шашып алтын-күміс көңілін аулаңдар!» – деп.
Отырғызды ардақтап оны бектер,
Шашты (аямай) алтын, інжу-гауһар.
Інжуге де, алтын-күміске де қарамады,
Ішіп-жемді, шапан мен тонды (киімді) де көзіне ілмеді.
Өйткені жер (топырақ) еді оны көңілінде гауһар,
Көзіне тең (бірдей) көрінді топырақ пен алтын.
(Мұны) көріп Хұсрау қайран қалды,
«Іс алтынмен бітпейді екен!» – деп ойлады.
Ойланып, нəзік мағыналы (мағынасы терең) сөздерді
Таңдап алып, сөзін тапқырлықпен бастады.
Қай жағынан Хұсрау сұрақ берді,
Жақсырақ жауапты одан есітті.

Хұсраудың Фархадпен айтысқаны (дауласқаны), 
Фархадтың тау қазғаны

Алдымен Хұсрау сұрады: «Қай жерліксің, – деді, – сен?»
[Фархад] айтты: «Ғашықтар шаһарынанмын мен».
[Хұсрау] айтты: «Онда (адамдар) қандай кəсіппен 
                                                              айналысады?»
[Фархад] айтты: «Жан сатып, қайғы алады».
[Хұсрау] айтты: «Жанды сату – қате ол».
[Фархад] айтты: «Ғашықтық жолында таңғаларлық іс емес
                                                                                               ол».
[Хұсрау] айтты: «Шын жүректен ғашықсың ба?»
[Фархад] айтты: «Шын жүректен дейсің, бар жаныммен 
                                                                             ғашықпын».
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64r0         [Хұсрау] айтты: «Қаншалықты сүйдің сен оны?»
[Фархад] айтты: «Сөзге сыймас еш баяны».
[Хұсрау] айтты: «Көрдің бе оның күндей жамалын?»
[Фархад] айтты: «Бəлі! Елесін (бейнесін) ғана көрдім».
[Хұсрау] айтты: «Оның сүйіспеншілігінен пəк бола аласың
                                                                                              ба?»
[Фархад] айтты: «Тек өліп, топыраққа айналғанда ғана».
[Хұсрау] айтты: «Егер жолықсаң, көрсе сені?»
[Фархад] айтты: «Көзге сүремін (жағамын) аяғының
                                                                      топырағын».
[Хұсрау] айтты: «Егер көзіңді ауру етсе?»
[Фархад] айтты: «Разымын, тек көзге ілсе».
[Хұсрау] айтты: «Егер өзге ер сұнса қолын?»
[Фархад] айтты: «Басын таспен тілемін».
[Хұсрау] айтты: «Тапсаң жол ол құмайға?»
[Фархад] айтты: «Жырақтан қараймын Айға».
[Хұсрау] айтты: «Егер «өзіңде бардың бəрін бер» деп
                                                                              тілесе?»

[Фархад] айтты: «Бұл туралы Хақтан (жалбарынып)
                                                                        тілермін».
[Хұсрау] айтты: «Егер шақырса, риза етсе?»
[Фархад] айтты: «Орындалғай еді барша мақсат».
[Хұсрау] айтты: «Кес көңіл (ұмыт), ол досты қойғыл!»
[Фархад] айтты: «Достың (қолынан) келмес бұл іс, білгіл».
[Хұсрау] айтты: «Бұл үмітті күтпе – іске аспайтын үміт ол».
[Фархад] айтты: «Онсыз тыныштық – арам ол».
[Хұсрау] айтты: «Кел, бұл істен тарт қолыңды!»
[Фархад] айтты: «Сөйлеме көп, тый тіліңді!»
[Хұсрау] айтты: «Қой енді, барыспайық өнбес дауға».
[Фархад] айтты: «Қалай болар, өйткені от түсті қауға».
[Хұсрау] айтты: «Сабыр қыл, тый көңіліңді одан!»
[Фархад] айтты: «Жаннан айрылғанда, қалай сабыр
                                                                      сақтайын».
[Хұсрау] айтты: «Сабырсыздық – надандық, біл».
[Фархад] айтты: «Сабыр қылмаққа керек діл (жүрек)».
[Хұсрау] айтты: (Оған ғашықтықта) кісіден именесің бе
                                                                      (қорқасың) ба?»
[Фархад] айтты: «Тек айрылудың (жалғыздықтың)
                                                                    азабынан».
[Хұсрау] айтты: «Шын досқа (еріксіз əйелге) ие болуды
                                                                        қалайсың ба?»
[Фархад] айтты: (Өмірде) болғаннан гөрі болмағанды
                                                                         қалаймын».
Хұсрау оның жауаптарының алдында дəрменсіз екенін 
                                                                             түсінді де,
Айтты: «Сөзді əрі қарай созудың пайдасы жоқ.
Айтты: «Мұнымен сөйлесудің ең ғажабы,
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Сұрауды аяқтатпастан дайын жауабы.
Тыңдаңыз, не сөздер айтқанын (жауап бергенін),
Көрмедім мұндай тілді (шешен) кісіні.
Іс алтынмен бітпес, не қылайын.
Алтынға алданбады, мұны енді тас ісіне салып сынайын, – 

64v0        Деді де тіл ашты, ойларын тілге тиек етті:
«Ей, шын шебер, ақылды Фархад,
Бір үлкен тас бар, кесуі қиын.
Əрі-бəрі өтуге жасайды бөгет.
Сол жақтан бізге бір жол (өткел) салып берсең,
Барып-келуге болар еді оңай.
Бұл іс ешкімнің қолынан келмес,
Жəне сенен өзгенің ісі емес.
Сүйікті Шырынның абыройы үшін
Бұдан ізгі антты, маған сен, білмеймін!
Зəрумін, орнына келтір осы мұқтажымды,
Жəне бұл қажетіме айтпа сылтау (дəлел)».
Жауап айтты: «Кесейін мен, – деп, ол тасты,
Бұл іске барынша салайын күш пен басты.
Осы шарт бойынша мен іс бітірсем,
Мəлік пəрменін орнына келтірсем,
Керек бұл еңбегімді шах білгей, 
Шырынның шекерінен қол үзгей».
Бұл сөзге Хұсрау қатты ашуланды,
Тамағына болат қойғысы келді.
Бірақ ойланды: «Бұл шарт қорқынышты емес,
Қатты тас қой ол, топырақ емес.
Не істеу керек енді, топыраққа сал оны.
Қазылған топырақты тасумен шығар жаны».
Айтты: «Шартқа келістім, қаз оны сен,
Бұл шартымнан қайтсам ер емеспін мен.
Беліңді бу, құрал-сайманыңды ал қолға, 
Бұл істе өнеріңді көрсет елге!»
Бұл сөзді естіп сүйінді, сұрады Фархад,
«Ол тау қайда? – деп, – ей, əділ шах».
Хұсрау жартасты сипаттай келе айтты: «Бар,
Бұл күнде Бисутун53 деп аталар.
Тұтастай гранит кесектерінен тұратын қатты тас еді,
 Қаттылығы сыртынан көзге ұрып тұрар еді». 
Тұрып Хұсрау қасынан кетті ол,
Тез жүрді тұтып тау жаққа жол.
Желіп желдей ол тауға жетті.
Белін байлады, дайындық етті.
Одан соң шот балғасын қолға алып тез,
Жартас бетіне ат үстіндегі шахтың суретін салды.
Бір тастан отырғыш жонып, 
Оның үстіне Шырынның əсем бейнесін отырғызды.
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65r0         Тастарды қашап, жонып көрсетті өнерін,
Көп еңбектенді, салды көрікті сурет.
Түбінде есітерсің ол суретті адамгершілікпен салған,
Ғашыққа жапалар қылды дəурен (заман).
Патшаның жақсылығын көрген бір кемпір оған не 
                                                                   көрсетпеді,
Істеген ісі баршаға ғибрат емес пе?
Кəрі қатын (жауыз кемпір) сияқты бұл дүние алдамшы,
Тəттілікпен ол сені алдар. 
Соңынын ащы зəрін (уын) ішкізер.
Тіршіліктің дəмін татқызар.
Жапасы көп, жоқ зəредей мейірімі,
Мейіріміңе қаһарын төгер.
Алқымыңнан алмастан бұрын қой енді (таста).
Бөрі жүрген ізбен жүрме, ей, қой.

Фархадтың тауды қалай қазғаны жəне 
Шырынның суретіне қарап зар илегені

Түгел салып біткен соң суретті Фархад,
Құр суретке (қараумен) көңілі болып шат.
«Жар қолға түсер», – деген оймен,
Кесе (тесе) бастады тауды шот балғамен. 
Шапқысын қайсы бір тасқа ұрды,
Бір ұрумен бір бұрышын жемірді.
Ұзақты түн тынбастан көзден шаша жас, 
Кесер еді Шырынға деген сүйіспеншілікпен тас.
Қашып, жасырынса қырғауылдай күн,
Əлемге толса қайтадан қарға мен құзғын.
Барып сурет қасына зар жылап, 
Таң атқанша жүзін топыраққа сүртер.
«Ей, жүрегіме ауру, ауруыма да ем,
Басыма мұң жəне көңіліме демеу.
Сенің сүйіспеншілігің мені бұл іске ілді,
Келтірді, осы тас кесуге салды.
Осылайша ренішім артты, іс ұзады.
Қарарым қалмады, сабырым жырақтады.
Сен онда бір таза гауһар сияқты
Тұрарсың тастар арасында жасырулы.
Сол себептен мен тас кесермін,
Гауһар қолыма түсер – деп –  көксермін».
Бұл сөздерді сол суретке айтар, 
Жауап естімес жəне еңіреп қайтар.
Шықты ол тау төбесіне асығып,
Жылады бір тас үстінде отырып.

65v0          Қарап сарай жаққа айтар: «Ей, жар,
Жаһан болды өзіме сенсіз тар.
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Бауырым, жүрегім болды, міне, қан,
Қыл енді ғашығың дертіне дəрмен.
Мұратсыздың тілегін орында,
Үмітсіздің үмітіне опа қыл.
Білемін, мені есіңе алмайсың сен,
(Менен) жақсырақ жарың бар, теңің емеспін мен.
Əйтсе де сен еш кетпейсің есімнен,
Азап шегем күні-түні көксеумен».
Хабарсыз Шырын онда алаңсыз отырар,
Хұсрауды ойлап, күйінішпен өмірін өткізер.
Оған ғашықтықта бұл Фархад міскін,
Берер Шырын десе, тəтті жанын.
Айтар: «Ей, тамам жүзі толған Ай,
Қашанғы осылай уайымдаймын, ойпыр-ай!
Балауыз шамы сияқты жандым, жағылдым,
Жанып таусылуға да аз-ақ қалдым.
Ғашық болғаннан бергі – серігім,
Тас кесе жүріп, жылау болды ісім.
Ғажап! Хақ мені жаратты ма (шақпақ) тастан,
Сондықтан ба, ішімде от тұтасқан.
Қашанғы сені жырақтан көздейін,
Қашанғы тас ішінен гауһар іздейін.
Қай уақытқа дейін тау-тас қазайын,
Көз жасы ішінде мен неше жүзейін.
Кел, аз қыл жапа, жасымды сүрт, ей, жар,
Ғаріпті тас ісімен өлтірме зинһар.
Сенде не қайғы бар, құрметің артар,
Тауарыңды шах сияқты сатып алушы бар.
Сергелдеңге түскен мен бір жалғыз,
Көзіме ұйқы келмейді не түнде, не күндіз.
Күйемін дəйім ғашықтықта, ей үр,
Қалай күйсе пəруана көріп нұр.
Жырақтан осылайша күйермін,
Дегенмен «көңілім жақынырақ», – деп ойлаймын.
Оның дəлелі қадіріңді білемін,
Түнде де, күндіз де аңсаумен зар илеймін.
Мені бұл қайғыдан азат еткіл,
Тым болмаса көңілімді бір рет шат еткіл.
Əйтпесе шара қыл, баз кешейін,
Бұл қайғы-қасіреттен біржолата құтылайын!»

66r0         Өлмек жақсы мұндай тірлігімнен
Не жар жоқ, не туысқан, не дүние, не – дін.
Мендей болмасын еш адамзат,
Бұл бақытсыздығымнан шегемін қайғы-қасірет.
Егер əділдік етсе осы опасыз тағдыр,
Мені неліктен өлтірер, неге мұнша қинар.
Егер мейіл етпесе өзгермелі жазмыш,
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Неліктен ішкізер саған сүт, маған қан.
Анаң сүті сияқты ол арықтан
Ішерсің сүт, енді бір (мезгіл) мені де ойла.
Осынау шекер татитын сүтті ішкенде есіңе ал мені бір,
Шекер сүт сусағанның шөлін басар.
Жас бала сияқты жылатпа, қолымды тұт,
Опаңды даяшы қыл, берсін маған сүт.
Опалы құлды біржолата ұмытпа,
Сүт орнына жəне у татырма (ішкізбе).
Білесің, сенен өзге жоқ жанашырым, 
Енді болмағыл дұшпаным, ей, сүйіктім.
Жүзіңді көрсет, нұрландыр бұл көзімді,
Кеңшілік жаса, аз қина мұңды өзімді.
Бұл бишараның ісіне шара қылғыл,
Таусылды тағатым біржолата, білгіл!
Рахым қыл, аңдаусызда төкпе қанымды сен,
Жат елдікпін, маған жан жəне жаһансың сен!
Жөн бе, жат елдіктің қаны төгілсе,
Мен жылармын, басқалар бəрі күлсе.
Бүгін сен жат елдік емессің, ей, жар,
Жат елдік «аһ»-ынан қорық, берме азар.
Не жаздым қызметіңде, неге жек көресің?
Жазығым бар болса айтқыл, білейін мен.
Бейнеңе табынғаннан басқа не істеппін?
Егер өзге кінəм бар болса, мейлі, еврей болып-ақ кетейін.
Кел енді, жапа шектіруді қой бір,
Опа көрсетудің амалын қарастыр.
Тілеймін бұл түнде халімді көрсең, 
Бұл зарлағанымды естісең.
Егер тас болса да көңілің бұл құлыңды
Көріп, рақым етерсің бұл мұңлыңа.
Жалған емес, ақиқат біл ісімді,
Ойынға санама бұл зар илегенімді.
Ғашықтық отында қау сияқты лапылдап жанамын, 
Тəн-жанымен кездесуді күтемін.

66v0          Егер бар болса менде мал мен динар54

Жіберіп тұрар едім қызметіне (сəлемдемеге) харвар55.
Міне, алтын реңін алды (сарғайды) осы жүзім,
Күмістей аққан жастан бұлдырайды екі көзім.
Кел, алтын орнына жанымды берейін,
Ең болмаса, бір күн жамалыңды көрейін.
Дию емеспін кісіден қашсам ақыры,
Не қорқып құс емеспін ұшсам ақыры.
Кісіден кісі қаша ма, ей, бек,
Мүсіндер жонса тастан адам сияқты.
Қанша дос бар қамымды жеп,
Аяқтан түссем (қиналсам) қолымды тұтса «тұр» деп.
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Қасымда туған-туыстар да жоқ,
Өлсем қайғырып зар жылайтын.
Өзім жалғызбын, осы мұңға түстім,
Бұл қайғы-қасіретке аңдаусызда түстім.
Егер жүз жыл құдықта жатсам зар (илеп),
Жоғарыдан көрмеймін «аһ»-ымнан өзге жар.
Егер желсем далаларда тынбастан еш,
Соңымда жоқ көлеңкемнен басқа еш(кім).
Неткен ит жанды кісі едім, білмен,
Осы мұңда жалғыздықтан өлмен!
Өмірде иттің орны бар, менде – жоқ,
Қандай адам баласымын, итше санатта жоқ.
Кісі болмас мендей үйелменсіз,
Не дүние, не дін, екі жаһансыз.
Ақыры, мен қайдан, бұл ғашықтық қайдан? 
Кім мені түңілдірді тəтті жанымнан.
Жағылдым мүлдем, күл болғанша жандым,
Бұл күйікте өмірден түңілдім.
Өзімді бұл болмайтын іске салдым,
Өзім өз ісімнен енді ғибрат алдым.
Егер көңілім (жүрегім) жəне қолыма түссе,
Мойнымнан тастамаспын бір сəт.
Өз ісімнің соңын тұтқаймын одан,
Жұмып көзді жақсы-жаманнан.
Салып өзіме бір тастан там,
Өткізермін сонда қалған күндерімді.
Ешкімнің жүзіне бақпағаймын,
Кім не сөйлесе ұқпағаймын.
Бұл суретке қарай-қарай (табына-табына), міне, жоғалдым,
Басқа суретке (бейнеге) табынбаққа тəубе қылдым.

67r0         Осындай сөздер айтып, жылап зар,
Жүзін сурет алдында тұрып жерге сүртер.
Қашан теріс айналса қайтадан бұл түн,
Туып күн шашса жер жүзіне алтын.
Қайтадан қолына алып ол шот балғасын,
Жəне бастар бұрынғы кəсібін.
Ағызар көздерінен түн қата жас,
Ұзақты күн, бір сəт тынбас кесер тас.
Мұндай істері мəшһүр болды,
Халайықтар арасына даңқы жайылды.
Келіп жұрт көрмекке əр жақтан,
Бағып, ғибрат алар еді одан.
Көріп ол тауда қылған істерін,
Таңырқар еді жасағандарына.
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Шырынның Бисутун тауына Фархадты 
көруге барғаны

Отырған еді бір күні көңілді Шырын,
Қасына жиналып барлық қыз-қырқын.
Айтар еді бірі өткен қызықты күндерді еске алып,
Оны тыңдап болар еді көңіл шат.
Айтылған еді əңгіме əр тараптан,
Реті келгенде сөйленді сөз жаман жəне жақсы жақтан.
Бірі: «Келгей жəне бақыт пен сағадат
Деп, – айтты таңсық хикаят.
Осылайша əрбірі сөздер айтты,
Хикаятпен Шырын көңілін жұбатты.
Рет-ретімен əңгімелер айтылып, сөз-сөзге ұласты,
Кенет Фархад халі еске түсті.
Есіткен еді оның ісін,
Ұзақ күн тынбастан тау қазғанын.
Күліп Шырын айтты: «Барайын,
Бүгін ол Бисутун тауын көрейін.
Қарайын, қалай ол кесер тас,
Ғашықтықта қалай ағар екен жас.
Бəлкім, ол тастардан күндердің күнінде маған жұбаныш 
ұшқыны түсер.
Есіркеп, кешірім сұрайын».
Бұйырды: «Ат ертте!» – деп Шырын,
Ерттеп ат бағушы атты, тартты тізгін.
Жоқ еді ол күні ат қорада Гүлгүн,
Басқа бір ат ерттелді сол күн. 
Сұлу қыз шат көңілмен шықты жолға
Тез аттанды, тізгінді нық ұстады қолда.

67v0         Соншалықты епті еді ат үстінде ол Ай,
Еркектерде ондай аз болғай.
Еркектерше түйіп ол екі бұрымын,
Шаша бастады жерге ‘анбар мен жұпар су.
Ұшар құстай зулады тұтып жол,
Желіп желдей асты көп төбелер мен қол (жыра).
Жамалынан əлемге жайылды балқыған нұр,
Əсем жүріспен, тауларға жетті бұл үр.
Оны есіне алып міскін Фархад,
Кесер тауды тынбастан жалғыз жүріп.
Тас көңілді жар үшін кесер ол тас,
Ағызар көзінен үнемі қанды жас.
Тас арасынан лағыл іздеп жоғалтты өзін,
Лағыл сияқты жасымен жуды гранит тас жүзін.
Кетіп көңілінен тыным мен қарары,
«Қап, əттеген-ай!» – деп қылды зары.
Есітті: «Келді Шырын», – деген хабар ол,
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Тас арасынан гауһар тапқандай болды ол.
Қуанғаннан қолы күшейді қайта,
Кесе бастады тасты жеміре-жеміре.
Көріп Шырынның Айдай жүзін,
Ол жүзден нұрландырды көзін.
Əкелген еді сүт өзімен бірге,
«Ал іш мен үшін! – деді, – төкпе жерге».
Алып Шырын қолынан сүтті Фархад
Шекер ішкендей ішті, Шырын айтты: «Ас болсын!»
Айтты: «Сақи сенсің, бұл өте жақсы,
Сүт емес, у болса да ішер едім!»
Қалай ішіп қойды мəңгілік бокалын ғашық,
Жəне кетпек болып жолға бет алды сақи (Шырын),
Жырақтан келген еді, атының басын қайтуға бұрды.
Гауһар көп тиелген еді, көтере алмай аты тұрып 
                                                                        қалды.
Ат емес, пілдің өзі қиналар еді,
Күміс күмбез көтеріп аяғы талғай еді.
Ғашық көрді сүйіктісінің аты
Жүрмес, қиналар ол Ай заты.
Атымен бірге оны жерден көтеріп,
Мойнына салды, жолға түсіп, жүгіре жөнелді.
Жеткізді сарайына жүз назбенен,
Түсірді мойнынан зор құрметпен.
Оны отырғызды сарайдағы кілеміне Фархад,
Содан соң қайтып оралды мекеніне басқа жолмен.

68r0         Тағы ол тас кесуді бастады,
Тағы да жылап-сықтап күңіренді.

Хұсраудың қулық жасағаны жəне Фархад өлімінің себебі туралы

Үнемі Хұсрау Шырын ісін,
Сұрап отырды не істегенін.
Хабар əкелуші жансызы жүз мың,
Бар еді əр іс бойынша оның.
Егер қолын жүзіне қойса Шырын, 
Оны да жеткізер еді шахқа.
Қашан ол Фархадқа барды,
Тауды емес, тас қорғанды көрді.
Хабар келтірді: «Білгіл, ей, шах,
Хабарсыз болма бұл істен, қырағы бол.
Шырынды көргеннен бері Фархад,
Жемірді тауды, тастардан алар өш.
Осылайша ұра берсе шот балғасын ол,
Салар аз уақыт ішінде таудан ол жол.
Қатты күшейді, көтеріліп көңілі де,
Шапқысын тасқа ұрар өте қатты».
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Мəлік қайғырды ол тас кескенінен,
Өкінді сондай шартқа көнгенінен.
Шақырып кеңесшілерін айтты: «Айтыңыз бір,
Қандай шара қолданамыз бұл іске, қандай шара?»
Кеңесшілер айтты: «Қайғы болды серігің,
Оңай болсын десең ісің.
Бір шабарман жібер оған барсын,
Сол қазушы Фархадты көрсін.
Айтсын оған: «Дариға, Шырын өлді,
Оның ол ал шешек өңі солды!»
Ғажап емес, «Шырын өлді», – деп білсе,
Күші кетіп, ісін тəрк етсе.
Іздеп тапты бір кəрі кісіні,
Тілі ащы, түсі түнеріңкі кемпірді.
Жаман сөздер үйретіп оған ол күн,
Айтты: «Берерміз, – деп, – көп алтын».
Жіберіп Бисутун тауына оны
«Қыла гөр, – деді, – осы жапаны».
Жапа атын мініп ол жүзі сары,
Жетіп келді Фархад жанына.
Айтты: «Ей, біліксіз, не білесің,
Əзиз ғұмырыңды текке зая етесің.

68v0         Ол айтты: «Үміт бар, бұл ісімді
Атқарып, табамын деп ол білісті».
«Білісің кім?» – деп еді, ол айтты: «Шырын,
Пида болсын оған жүз шырын (тəтті) жаным».
Ол ащы сөзді, у тілді кемпір де
Өтірік қайғырған болып,
Аһылап-уһілеп айтты: «Ей, сорлы Фархад,
Шырын өлді, неғыласың қайғырып.
Дариға, жайдары мінезді жан еді,
Өліп артындағыларға қайғы қалдырды.
Барлық ел халқы зар жылады,
«Дариға, нəзік жанды Шырын еді!» – деді.
«Қайтты топыраққа көміп оны,
Аянышты-ақ, енді жоқ ол мəңгі».
Бұл сөзді айтқан кезде, о дариға,
Тілің неге байланып қалмады, о дариға!
Кісі айтар ма, осындай жағдайда ауыр сөз.
Япырым-ай, болар ма мұндай бетсіз-ұятсыз!
Есітіп Фархад оның ащы сөзін,
Тастады құз басынан өзін-өзі.
«Дариға! – деді, – көп азапта болдым,
Бұл азаптың рақатын көрмедім, өлдім».
Қатты ашынып солай аһ ұрды,
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Жүрекке қанжар қадалғандай жығылды.
Егер бөрі алдына келсе жүз қой,
Кедейге садақа үшін арналғанын ұстап, қылар той.
Қалай жақсы айтқан ал қызыл су дайындаушы 
Гүлстанға:
«Кейін қайтарып беру керек болатын затты алма».
«Кірді қара топыраққа толған айым,
Неге басыма топырақ үймеймін.
Төгілді ал қызыл гүлім осы бұтақтан,
Неліктен бұл бақ маған азап бағы болмайды.
Өшіп қалды жаһанды жарқыратқан шырағым,
Неге еріп таусылмайды көздегі майым?
Күнім батты, қараңғылықта қалдым енді,
Онсыз қалай өмір сүремін бір сəт енді?
Не тіршілік маған тез кетейін,
Жылдам жүгіріп Шырынға жетейін».
Осыны айтты да, тəрк етті жаһанды,
Жер өпті, досының жолында берді жанды.
Басқа еш нəрсе білмес бұл замана,
Əрбір жанға жапа бермек қашанда.

69r0        (Əлем) қайғы беріп, алар жан,
Құтылуға қолынан жоқ еш мүмкіндік.
Табар болса кенеттен бір бишараны,
Соның (басына) төндірер бар бəлені.
Егер қолын шешекке сұнса міскін,
Шешек орнына тас жаудырар басынан.
Осылайша кетірер қуанышты одан,
Аузындағы шекер уға айналар – шын.
Оған тар етер бұл кең дүниені,
Амалсыздан ол тəрк етер жанды.
Сенсе болмас бұл дүниеге əркез,
Нелер есітіп, байқап қара, нелер көрерміз.
Ұйықтама, ей, көз, ақыры алаңсыз болма,
Ояу бол, тіршілік қадірін біл.
Жер қойнында топыраққа айналып қанша жатсаң да,
Ешкім сені есіне де алмас, ұмытыласың.
Бұл елу жылғы жасқа болма тəкаппар,
Ойынды қой, ұйықтама көп, ояу тұр.
Қатты емес адам баласы тастан,
Көрерсің тас та бұзылып, құмға айналар.
Қаншама адам өліп, жерге кірді,
Қаншама досты достан айырды.
Қанша «шахпын» дегенді жеді бұл жер,
Оған тойым жоқ, тынбастан үнемі жер.
Ауада жел ұшырып жүрген əрбір шаң түйіршігін біл,
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Бəлкім, Фаридун56 немесе Кей-Хұсрау шығар – пікір қыл.
Бір уыс топырақ жер үстінен табылмас,
Қайсысында оның адам қаны болмас.
Кім білген бұл ескі (көне) дүние сырын,
Созылатын мерзімін: көп не азын?
Кісіні тыныш қоймас, жүгіртер,
«Ісімнің білмесін», – деп ақиқатын.
Неше күн айнала жүгіріп жүріп,
Қалай білерсің ісін бұл опасыздың.
Оның бұл дəуірінің жəбірлеуші қолынан
Рақатын көруші аз, жəбірін көруші көп еді.
Күн мен түн  – асау атқа ұқсар, ей, жар,
Бұл асау атқа тізгін берме зинһар.
Егер көрсетсең де жүз түрлі ерлік,
Бұл асау атпен де еш нəрсе тындырмассың.
Егер бұл жерде əр күн кеніш тапсаң,
Оған тимес бұл кеніш, бір реніш тапсаң.

69v0         Өкініштен өзге жоқ мұнда хасіл,
Талақ бер бұған, алданба ғапіл.
Үміттенбе бұл дүниеде «табамын» деп рақат,
Жаныңа түспесін десең жарақат.
Көңліңнен кетір де əлем дертін,
Одан соң жанға ұр (бас) сүйіспеншілік мөрін.
Жаныңнан шығарғыл ібіліс тыңшысын,
Тамырларыңа толтыр ғашықтық сусынын.
Махаббатсыз өтпесін əрбір сəт,
Жақсы біл: əрбір сəтің санаулы.
Қатулан, ғашықтықта Фархад сияқты болғыл,
Одан соң жақсы өлімге шат болғыл.
Фархад махаббаты (туралы) есіттім мен,
Бұрын-соңды ғашықтықта ондай ешкім өтпеген.
Шапқысына сап ол жас нар (гранат) ағашы,
Кесіп алып, сап жасаған еді сол ағаштан.
«Қатты ұрғанда сынбайтын мықты болсын!» – деп,  
«Қол шаршамасын, ыңғайлы болсын!» – деп таңдаған 
                                                                                       еді.
«Шырын өлді» деген суық хабарды қалай есітті,
Шот балғасын жоғары тауға атты.
Сабы сынды, шот балғаның ұшы тасқа қадалды,
Сабы топыраққа көміліп, жерге батты.
(Жұрт) айтады: «Топырақ дымқыл еді,
Шот балта сабы тамыр жайып, өркендеді.
Балауса бұтақ үлкен нар ағашына айналды.
Көп жеміс берді».
Əйтсе де ол ағашты көрмедім мен,
Тек қолжазбалардан оқыдым, оқы һəм сен.
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Фархад қазасынан соң Хұсрау өкініш білдіріп, 
Шырынға көңіл білдіру хатын жібергені

Сөз айтушы былайша жалғастырды сөзін,
Ғашықтықтан Фархадтың өлгенін. 
Естігенде Шырын жылады зар,
Айтты: «Дариға, адал жар.
Құлады бойы сəрв сияқты еді», – деп,
Көп жылады содан қайғы жеп.
Бұйырды: «Бұл Фархадқа ғимарат
Салыңыз, ел халқына болсын зиярат».
Қара жамылып, қатты қайғырып,
Келді денесін жер қойнына беріп.
Көп қаржы бөліп, жақсы күмбез тұрғызды,
Сəрв сияқты бойы қайғыдан иілді.

70r0        Сол күні-ақ хабар Хұсрауға жетті,
Білдірді оған: кедергі – Фархад кетті.
Пұшайман болды шах өз ісінен,
Сондай берілген ғашықтың азаппен өлгенінен.
Көп қайғырды, көп ойланды,
«Сұрауы (жазасы) бар бұл істің», – деп білді.
Кісі не қылар болса кісіге,
Келер бір күн һəм ол оның басына.
Күні-түні қайғылы ойлар меңдеп алды,
Міне, ақыры бір күні өз қайғысынан соққы алды.
Шақырды хас бітікшісін (хатшысын) қасына,
«Жаз, – деп, – нама (хат) Шырын атына».
Гауһарлар шашқыл ақ қағаз үстіне хош,
Өлеңге сөзді інжу сияқты қос (тіз).
Алдымен Хақ атымен сөзді баста,
Одан соң өз ісіңді істе (айт).
Оның атымен көкте күнді
Жаратты, жүргізді бұл əлемді.
Көкті тынбастан айналдырушы ол,
Жеті қат жерді де тік ұстап тұрушы ол.
Жаратушы ол тіршілік иелері мен жанды,
Жаратушы да сол қайтадан жаһанды.
Алла туралы айтылған соң, сөзді
Бұру керек ғашықтыққа қарай жүзді.
Жаз: «Ей, көріктілер шахы Шырын,
Жүзің, өзің, сөзің, оллаһи, шырын.
Есіттім, ғашығың жүктелген істі бітірген,
Əлем жұртынан көшін көтерген.
Қабірінің жанына шатыр тігіп,
Үстіңе қара жамылып, аза тұтып отырдың.
Сəрв сияқты бойың тал сияқты иілді,
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Жылап-сықтаумен көп жас төгілді.
Шешекті үсік ұрып сарғайтқандай,
Гүл жапырағы сияқты жыртып бетіңді.
Зар жылауымен бүкіл əлемді күйдірді,
«Фархад!» деумен ұзақты күнді өткізді.
Осындай-ақ болар достық нышаны,
Тек солай болу керек мейірімділік шарты.
Жат елде жалғыздықта жүріп өлген адал ғашық
Жар үшін, жоқтап кім жыламасын?
Кісі кім ғибрат алмаса бұл істен,
Оның халі сондай болсын!

70v0         Əйтсе де қайғым оған онша емес,
Сенің қайғың мен менің қайғым тең емес.
Қатты қайғырдың, оны қайдан білейін,
Өлгенін де айтпадың, асығыс атқардың.
Неге азаппен өлтірдің оны əуелде,
Неше жейсің бұл қайғыны өлгеннен соң?
Өйткені қанын төктің, енді қайғысын же!
Сен деп кетті ол, сен де оны ескер.
Құрметтегіл енді, бұрын қор қылдың,
Не керек, қадірін өлгеннен соң білдің.
Егер топырағы (қабірі) үстінде жүз жыл сен
Отырсаң, таппағайсың (тірілмейді) оны біл сен.
Ол сияқты бір Шырынға ғана табынған,
Ол сияқты «Шырын!» – деп беруші жан.
Осылайша жүз жыл іздесең де табылмас.
Құр қайғы жемектің пайдасы болмас.
Кəуап пісірмесе, түтін де болмайды, біл,
Жылаудың пайдасы жоқ: болды, сабыр қыл!
Ісіңде ешқандай кемшілікке жол бермедің,
Не істейсің? Осылай еді тағдыр.
Өмірдің соңы білгіл – өлім ол,
Ешкім мəңгі өмір сүрмейді (өзекті жанға бір өлім).
Жарық күн сияқтысың сен, ол бишара – жұлдыз,
Өлер (кетер) жұлдыз, қалай келер болса күндіз.
Шырақсың сен, пəруана сияқты ол,
Шамды көрсе, күйер пəруана, жақсы біл.
Шырақ болса ол, сен – таң шапағысың,
Таң ата өлмегі (сөнгені) жақсырақ шамның да.
Сенің табиғатың шын от, ол еді жар (дос).
Еріксіз күйер ол от жалындаса.
Егер бір құс бағыңнан ұшып шықса,
Қалықтап жүрген бүркіт сені көріп, табынғай.
Көрік бар, қайғы жоқ, азайса бұл жағдайда,
Шыбынсыз болса, тазарақ болар бал да.
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Өйткені Фархад өлді, Шырын бар болсын!
Сары гүл солды, итмұрын бар болсын!»
Бітікші осындай мəнді сөздер жазып,
Бітірді намасын жүз рет «аһ» – деді.
Алып шах наманы шабарманға берді,
Жер өпті, тұрды шабарман, жолға түсті.
Жетіп Шырынға беріп айтты: «Ей, Ай,
Саған бұл наманы бер, – деп, – айтты ол шах».

71r0         Сүйініп қолына алды наманы Шырын,
Өбіп, құрмет көрсетіп, кетірді мөрін.
Жұпар көрді бауырмен араластырылған,
Шекер көрді умен араластырылған.
Ақық көрді інжумен араластырылған,
Кристалл көрді лағыл реңі берілген.
Шекердің зəредейін татып болмас,
Өкпелеуге де, сабыр етуге де болмас.
Бұл істі ойлап, қасіретте қалды,
Не қылсын? Шарасыздан, соңында сабыр қылды.

Шырын Хұсраудың намасына жауап жазып жібергені
жəне Мəриямның өліміне байланысты қайғысына ортақтасып, 

көңіл білдіргені

Дүние ісінен, ей, дана, сақтанғыл,
Не қылсаң да, саған қайтарар, біл.
Аспан (тағдыр) қайырымды істерді ұмытпайды,
Тағдыр барлығын (жақсы-жаман істерді) бағалауға дайын.
Қалай Хұсрау ол Фархад өлімін,
Мысқылдады жəне Шырын мұңын.
Айтар: «Шырын у берді – деп,
Одан көп қысым көрді», – деп.
Алланың бұйрығы солай болды,
Өліп Фархад, ізінше кетті Мəриям.
Егер шынын білгің келсе түсін мені:
Кетті ол қайғы-қасірет уынан.
Күйікті адамның мейірімі (құрметі) бар,
Мəриямның (қайғысы) теңіз болса өртер.
Қапастан тоты сияқты жаны ұшты,
Тіршілік шамы Мəриямнан өшті.
Құтылды Хұсрау Мəриям қолынан,
Құтылды ауыртпалық көргендер де Мəриям елінің 
                                                                        езгісінен.
Сырттай қайғырған сияқты көрінгенмен, көңілі шат болды,
Өйткені жанына дұшпан болған өлді.
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Дегенмен «ел айыптар» – деп жылап,
Белін байлап бірнеше күн аза тұтты.
Хабар Шырынға жеткенде аңлап,
Тағдыр ісіне қайран болды таңданып.
Бір жағынан, көңілі шат болды,
Өйткені дұшпанның күндеуінен құтылды.
Екінші жағынан, ойланып, қайғы жеп,
«Сол күн бізге де келе ме» деп.
Екінші Хұсрауды ойлап, есіне алды да,
Сүйініштен тұтты қолын, тұрды үнсіз.

71v0         Бір айдай артық-кем сабыр қылды,
Ел көңілі бұл қайғыдан басылуын күтті.
Жəне Шырын да Хұсрау атына,
Тіледі хат жіберуді қызметіне.
Не сөз бар еді көңілінде ол да
Сөйледі ғибратпен біршама.
Бітікшісі қолына алды қаламды,
Не айтса қалдырмай, түгел жазды.
Төгіп ол сөзден қант пен шекер,
Шаша бастады қағаз үстіне жауһар.
– Оның атымен бастадым – Бұл жаһанды
Жаратып, берді бұл тəндерге жанды.
Жаратқан Жерді, Көкті, Ай мен Күнді,
Жарқыратқан құдіретімен əлемді.
Бағасыз баршаларға беруші құт,
Айласыз тасты қылған лағыл мен жақұт.
Киік, құс, адамзат, жын мен періні – 
Бəрін жаратты, қайғыда қалдырмас бірін.
Берер мөлшерлеп нығмет пен бейнетті,
Бірін мұңнан шығарар кенеттен оңай.
Кімде-кім шүкір ете білмес, ұмытар,
«Оянсын», – деп оған мехнат дайындар.
Оның үкімінде барша ахуал,
Қалай өзгертсе солай өзгерер жағдай.
Кейде ол рақат көрсетер, үлесін берер,
Кейде кедей етер, берер кейде ол – кеніш.
Келушілердің баршасына үлес (несібе) бөлінген,
Қанша нығмет жесең жəне жерсің қасірет.
Не жазса да бəрі басқа түсер, дос,
Не жазса да бəрін еріксіз өткізесің.
Білікті сол – барлық істе үйлестіре біледі.
Тəтті менен ащыны да жарастырады.
Жаһан сұлтаны Хұсрау шахтардың шахы,
Бұл дүниеліктерге пəрмен қылушы жан.
Бүгін, міне, тақ пен тəж, шахтық,
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Барлығы оған лайық.
Бүкіл елдерге үкімін жүргізуші ол,
Балықтан57 Айға дейін білуші ол.
Біледі ол күн мен түннің екі түсті екенін,
Тұрмас бір қарар тауып бұл əлем.
Бірде жылатар, бірде күлдірер ол,
Шырақ сияқты бірде жағар, бірде сөндірер.

72r0               Егер солса бір гүл не қайғы,
Шешектер бар бағында одан ізгі.
Тағдыр шахтың ойын білу үшін шын,
Сол себепті айырды оны шахтан.
Мұндай жұбай қолға түсе бермес,
Шахтардың шахы тез жалығатын еді – алаңдамас
Жəне бір сондайды орнына келтіргей,
Бұл істі сонымен бітіргей.
Өкінішті, сол үшін өлді, кетті,
Олай болса, мұнда қалған сайрандау керек.
Көңілге берме, шах, қайғыдан реніш,
Ол кеніш еді, топырақ ішінде жатса – жақсы кеніш.
Өмір тұрмас мəңгі жеме көп ғам,
Егер бұл қайғыны білдірер болсаң жер де төзбегей.
Жараспас Сіз сияқтыларға қайғы,
Жаның қайғы жеп қиналмаса ізгі.
Ұмыт Мəриямды аз көр бұл жапаны,
Егер Иса болсаң да тірілте алмайсың оны.
Ол кетті екен деп, ей жаһангер,
Тақты тастауды ойлауға бола ма?
Жақсы отыр, жерге аз төгілсін көзден жасың,
Ақыры бұл қайғы жемек емес асың.
Көзіңнен кеткендей көңіліңнен де
Шығар, қашанға дейін қайғырып, қиналасың.
Ол өлсе, шах сен бар болғыл!
Кімде-кім туды, бір күні өлетінін біл.
Оны (өлгенді) қинама, еңіретпе өзіңді,
Сабыр қыл, жылама, тыйғыл көзіңді.
Өлім келгеннен соң жақсы аңла, ей, жар,
Дəруіш пе, бек пе – бəрібір.
Күннен зəредей жарық кеткенмен, бар болады,
Қой енді азар болса Дижлаң58 бір тамшыға кемиді.
Дария жағасында отырып, бір бокал шарап іш Бағдат 
                                                                                елінен,
«Бағдадта ескі себеттің (корзина) бірі жоқ болды», – деп 
                                                                                      есепте.
Ол өзі кетті, сен енді көңіліңді көтергіл,
Əлемнің жаны – сенсің, бар болғыл!
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Аллаға шүкір! Өйткені сен барсың, бола бер,
Басыңнан бір тал шаш кемімесін (түспесін) зинһар.
Күшің жеткенінше хош жырға, көңіл болсын шат,
Өзіңді қайғы жемектен қыл азат.
Гауһар – сенсің! Оның жалғыз болғаны жөн, сонда ғана 
                                                                            бағаланады.
Лағыл – сенсің! Оған тең келер ешкім болмағанда ғана 
                                                                                ардақты.

72v0         Жалғыз бол. Күн сияқты жалғыздыққа қыл қанағат,
Болар шахтарға тең бесеу болса апат.
Құстың құспен бірге болғаны үйлесімді,
Өйткені бір-біріне тең болар.
Сен – самұрықсың. Сенің жоқ теңің бір,
Жəне самұрық жұпсыз болар, біл.
Сонымен, оған тең келер ешкім болмаса,
Гауһарға да тең келер еш нəрсе жоқ.
Ауыңнан бір бөкен қашса, ей жар,
Қой оны, саны жоқ (көп) далада басқалары бар.
Шешек солса, бостан бар болсын!
Солған гүлдің орнына көктемде басқасы өсер.
Шарап азаймасын кетсе де сақи,
Мəриям өлді, Иса болсын бақи!

Шырынның хатын оқып, Хұсраудың 
лажсыз жағдайға тап болуы

Шырынның хатын Хұсрау қалай оқыды,
Оның тəтті сөзіне қайран қалды.
Ойлады: «Көңілінде не барын айтыпты,
Қастық емес, достық жауап қатыпты.
«Кесек атсаң, тас атар» деген бар ғой,
Байқаусызда бірі тиіп кетер, сақтық та қажет» –
Деп, шах жарын аңсап тағы да,
Болғысы келді Шырын жанында.
«Құжынаған шыбын тобы жолдан кетті», – деп шах,
Шырынның шекерін сағынып, қылар аһ.
Айтты: «Жол торушыдан құтылдым,
Мəриямнан азат болдым.
Тамам ол жерде дұшпаннан соң ол һəм,
Қанғанынша су ішсе, немесе болса бір дəм (сəт)»
«Ісім оңтайланды енді», – деп,
Хабар жеткізді: «Келсін Шырын», – деп.
Күткен уақыт та жетті, зинһар, келсін,
Сүйексіз қалды құрма өшін алсын!»
Бірақ Шырын елемеді оның сөзін,
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Бұрынғыша байсалды ұстады өзін.
Тіледі өзі айтпастан бұрын,
Қаласа Хұсрау бұдан ізгі ықылас көрсетсе.
Кісілер жіберіп, əдеппенен сұраса,
Салт бойынша құда түсу рəсімін жасаса.
Екінші рет ол ашулана бастады,
Ашуланып, шах та өкпеледі.

73r0        Тауарға саудаласу басталды,
Бағасын алушылар шамасына қарай сұрады.
Ол білді тауары сапалы екенін,
Сұраныс болғандықтан, бағасын көтерді.
Сен өз пайдаң үшін бір өсиетімді ал, дос:
«Матаңды ұстама, тапсаң алушы!»
Жəне оқып Хұсрау Шырын жауабын,
Оның назы мен жазғыруын.
Айтты: «Неше бұл назын көтерейін,
Ойластырып, өзге бір іс бітірейін.
Қажыдым, бұл іске бір шара қолдануды,
Басқа жерден таңдап өзіме жұп алуды», –
Деп, шах əрқайсысынан бір əңгіме
Сұрай бастады жəне наразылық білдірді.
«Көңіл кетті бір қыз алғаймын,
Басқа бір жар таңдап алып, жұп қылғаймын!»

Хұсраудың сарайы туралы жəне өз бектерімен 
той жасарда кеңескені

Əлем білер, Хұсрау сияқты хан,
Дүниеге келмеді жүргізбеді пəрмен.
Қашан тақ үстіне отырса еді,
Жаһан халқына пəрмен жеткізсе еді.
Тұрар еді бес қатар болып халық алдында,
Хисапсыз еді жəне құлдар соңында.
Тұрып бірінші қатарда барша бектер,
Екінші қатарда баһадүрлер мен шабармандар.
Үшінші қатардағы белгілі байлар,
Жəне төртінші қатардағы кедейлер
Бесінші қатарда жарлы-жақыбайлар (тұрмысы өте 
                                                                     төмендер)
Есепсіз онан соң тұрған еркек-əйелдер.
Жасауыл сап жасап айтты: «Əрбір қатардағылар
Өздерінен кейінгі қатарда тұрғандарға қарасын!» – деп.
Бірінші қатардағы қарап өзінен кейінгі қатарға,
Шүкір етті сол сəтте Аллаға.
Баһадүрлар қарап байлар жаққа,
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Жəне байлар қарап кедейлер жаққа.
Көріп оларды, одан соң өздерін,
«Шүкір!» – деп сипады өз жүздерін.
Дəруіштер қарап құлдарға һəм,
Шүкір етті: «Азатпыз біз!» – деп ол дəм (сəтте)
Өлімге кесілгендерге қарап құлдар шын,
Айтты: «Емеспіз біз, шүкір, олардан».

73v0        Осылайша отырып Хұсрау, ел қызметте
Тұрар еді дəйім ол есікте.
Осыншалықты дəулеті, тағы бар еді,
Ғажайып тəжі де бар еді.
Оның тағы қандай? Сен білсең оны,
Оған шах емес, əлем сайыпқыраны отырды.
Аш арыстан сияқты еді ұрыста,
Жəне жамалы Күндей отырыста.
Бір күні ұлан-асыр той жасады,
Шығыстан батысқа дейін дастарқан жайылды.
Үнемі құрып (ақылдасып) отырар еді той жайын,
Дайындатып қойды өз жарағын.
Ұлылық іздесең, сондай мырза бол,
Мырзалық ұлылыққа барар жол.
Мырзаларға жарасар көп мал,
Біл, қызғаншақ болар малына сараң.
Өмірді түсінсең, қадірін де білгіл,
Салық алсаң, сен де шығыс шығарғыл.
Адамдарға бергіл, алғаның сияқты,
Алып сен, ешкімге еш нəрсе бермесең – алмағаның жақсы.
Ішім су болса да жалғыз ішпе, зинһар,
Жалғыз жеген, жалғыз өлер зар.
Ер ол шам сияқты жанып тұрса,
Өзін қинап (жұмыс) істесе, демалуды шегере тұрса.
Малынан не əкетті жерге Қарун,
Жəне ұжмақшыдан Шəддəт малғұн.
Бұл кеніштеріңді табуда аз қиналмадың,
Кеніш табуда жасандылық болса, бұл дүние де көп ренжиді.
Көп реніш тартар ер елге араласса,
Реніші одан да қаттырақ болады, қайта кетсе,
Мұның келмегі де, кетпегі де – реніш.
Қолыңда болмаса жақсы мұндай кеніш.
Мəлік Хұсрау Жəмшид тəжін
Киіп, алды көп елдердің салығын.
Бағыштар еді, кеніштер əрбір күн, 
Оған тең еді, топырақ пен алтын.
Таңертең, кешке, күн сайын екі рет,
Жайып дастарқан, жегізер еді нығмет.
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Шалып, сансыз сиыр, қой, жылқы құрбан,
Аққу, қаз бен тауық, үйрекке жетпейді сан.
Жəне неше түрлі халуа мен тəтті ас,
Жеуменен халық та қалмас еді аш.

74r0        Қызғылт су еді сарайында шашар су,
Жұпар, ‘анбар, хош иісті гүлдердің исі  көкке көтерілді.
Жүз алтын еді əр күн жұмсайтын қаржы,
Көз алдыңа елестет аз ба, көп пе мұнша қаржы.
Аспаздар дайын еді қызметке, жерге
Қойып таңдаулы тамақтарды, салды алтын табақтарға.
Шах алдына арнайы дастарқан жайылып,
Қойылуға тиісті барлық нəрселер өз орнына лайық 
                қойылды.
Асап бірнеше түйір одан ол шах,
Көзі түсті бір дəруішке кенет.
Бағыштар еді ол дастарқандағы нəрселерді:
Алтын табақтар мен тағамдарды.
Əр таңдағы ойы бұл,
Тірі тұрғанынша істейтін əдеті бұл.
Есіттің, тақ пен тəж жəне дəулетін,
Күн сайын жасайтын сый-сыяпатын.
Жетіп уақыт, кетті патшалық,
Пайда бермеді əр кез тақ пен шахтық.
Ажал жетті, өзі кетті, жоғалды,
Жасаған жақсылықтарымен аты қалды.
Тілесең ізгілік, ізгіге бол жар (дос),
Ізгі сұхбатында ізгілік бар.
Қай киік жесе сүмбіл шешегін,
Одан жұпар исі білініп тұрар.
Енді бір киік жай шөптерді жесе,
Одан жұпар исі шыға ма, неше тілесе.
Əкем – рухы болсын толық нұр,
Үгіт берді маған, ол айтты: «Зинһар,
Дəулетсізден (бақытсыздан) қаш оқтай,
Қоңсың болсын бай (онымен) жақсы бол.
Шырақ алсаң (тұтандырсаң), жарқырап жанғаннан алғыл,
Жарқырағаннан жарық белгі беріп тұратынын біл.
Ұлылар сөзі – інжу-маржан,
Бағалы болар білімі мен ақыл-ойы».

Хұсрау Исфаханға барып Шекер сұлуды алғаны

Бұйырды бір күн ол шах той жарағын
Дайындап, шахтарға лайық мəжіліс өткізуді.
Жеті ықылым бектері (əміршілері) жиылып қақпада,
Белін байлап тұрды қызметте.
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Қытай мен Чин, Синд жəне Һинди шахы,
Хорасан бектері, Рим падишаһы.

74v0         Бəрі де қолдарына бокал алып,
Хұсраудың құрметі үшін көңілді отырды.
Бокалдарға сақи шарап құйып,
Бірнеше рет жағалатты.
Шарап қызуы қалай басқа асты (мас етті),
Бет ашылды, ұят кетті, қашты.
Мəлік сөз бастап айтты: «Ей, бектер, 
Əлемді бастап, жасарған білге-бектер.
Тойға лайық жақсы көрікті,
Қай жерде бар, бүркеншікті немесе бөрікті».
Бірі айтты: «Сұлулары Римнің тамаша,
Ол ықылымда көркем қыздар көп табылар».
Бірі айтты: «Чин елінде көрікті жүзді,
Мақтау айтса теңі жоқ, тек өзіне тəн нəзіктік».
Бірі айтты: «Армения – жұмақ сияқты мəшһүр,
Сұлулары бейне бір үр».
Бірі айтты: «Міне, Кашмир халқы,
Болар əсем жүзді, тəтті құлықты».
Бірі айтты: «Жүзі – күн, бұрымы – ‘анбар,
Исфахан шаһарында бар, аты – Шекер.
Өзі шекерден де шырын,
Дəм берген шекерге ол еріннен.
Бəрінің шекері жəне лағыл ерні,
Еркін өскен, ол біледі əдет-ғұрыпты.
Оның денесінің ақтығынан күміс ұялар,
Бойынан сəрв те қасіретте қалар.
Бет пердесін алса жүзінен ол толған Ай,
Көрген кісіден қайғы-уайым кетер.
Көзі – нəркес, меңі – ‘анбар, өңі – гүл,
Оның сұлулығына көріктілердің бəрі – құл.
Дегенмен бір айыбы бар ол сұлудың:
Атақты адамдармен де, қарапайым жандармен де 
            араласады.
Су сияқты барлық жерде демалады,
Шешек сияқты алғашқы кездескен адаммен де шарап ішеді.
Əйтсе де кімде-кім ізгілік көрсетпесе ол,
Онымен отырмайды бір сəт те ол.
Біреу ойнап тұтса қолын,
Немесе қапсыра құшақтаса нəзік белін.
Ойынан кетпейді ол лəззат оның,
Кім тапса оны, бақыты – оның».
Мəлік естіп оның сипатын қарары
Кетіп, көңілінде жанды ғашықтық оты.
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75r0         Атын Шырын жаққа бұрған еді, «барам», – деп,
Тұрып айтты: «Шекерге деген құмарлық тамам», – деп.
Бірақ Шекерге деген құштарлық қайнатты көңілін,
Көңіл сұңқары талпынып, үзді бауын.
Қалай сабыр етіп, тыншыр онсыз бұл жаны,
«Исфаханнан шақырып келтірсек оны».
Сабыр қылды бұл оймен бір жыл,
«Кісі білмесін!» – деп, сөйлетпеді тіл.
Жаңа жылда жаңаланды жарақат,
Мəлік Исфахан жаққа бағыттады ат.
Жетіп қонды Исфаханның қасына,
Шекердің бал ерні, құштарлығы басында.
Бір ел көрді серуен жасауға лайық,
Жəне сауықшыл екен ол халайық.
Іше бастады ал қызыл шарапты,
Жəне көз нұрының да қызарғаны тарады.
Кісілерден сұрап Шекер сарайын,
Ойлады: «Жасырынып енді барайын!»
Ертіп алды, қасында бар еді бір құл,
«Шекер бостанынан үземін!» – деп бір гүл.
Шекер тұратын көшені кезіп жүріп,
(Үйін) тапты, есігін қақты: «Жол бар ма?» деп.
Үнді естіп, тез есік ашты қақпашы,
Іштен шықты бір жақсы құл-қызметші.
Көрді ол есік алдында көрікті жүзді
(Аттылы) жігіт тұр, өте тəтті сөзді.
Тізгінін тұтып, ізетпен ол,
Түсірді шахты аттан, бастады жол.
Кіргізді үйге, шах (төрге) өтіп, отырды,
Қолын қусырып құл, қызметінде (алдында) тұрды.
Мəлік: «Туды бүгін кездесу күні!» – деп,
Көп алтын тиындар шашты.
«Қонақ келді» – дегіл, Шекер келсін,
Қонақтың баршасы тең (бірдей) емес, жақсы білсін!»
Шекер де бір қолында қант пен бадам,
Екінші қолына алып, шекер (қосылған) шарап.
Əсем басып, сəрв сияқты шах қызметінде,
Кіріп, жанаса отырды қасында.
Беті ал қызыл гүлдей, сөзі – шекер,
Ерні – лағыл, ауыз – оймақ(тай), тілі – жауһар.
Шашы – жұпар, меңі – ‘анбар, өңі – от, 
Тілі бұлбұл тəрізді, ал жүзі – гүлзар.

75v0        Жəне бірнеше қыз – Римнен, Шыннан,
Орталарына Шекерді алған. 
Олардың əрқайсысы да бейне құмай сияқты,
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Жаңылдым, əрбірі толған Ай сияқты.
Алып қыздар қолына тəтті шарап,
Араластырғандай жəне Шекерге бадам.
Шах пен Шекер қатар отырып,
Бір-біріне шарап ұсына бастады.
Осылайша жанасып, үй де бос,
Сабыр етуге кімнің шамасы жетеді.
Шараптың қызуымен масайған кезде,
Шах: «Тұр, жатайық», – деп айта бастады.
Шекер кешірім сұрап: «Барайын,
Шығып, қызметіңе қайта келейін», – деп.
Бірнеше тəтті сөздермен шахты алдаусыратты,
Шырағын алып, мəлікті қалдырды да шықты.
Бойы өзімен бірдей бір күңі бар еді,
Сұлулығы мен ептілігі жағынан өзіне тең еді.
Өзі сияқты алтынмен апталған киім кигізіп,
Мойнына əшекей салып: «Тұр (шахқа) тез бар!» – деді.
Қызметші қыз кіріп шах қызметіне,
Бөгетсіз өтіп, отырды қасына.
Мəлік сезбей оның айла-амалын,
«Шекер» деп ойлап, хош жеді балын.
Бұл қыз Хұсрау ісіне қалды қайран,
Бұрын көрген жоқ еді ондай тартымды жан.
Теңі жоқ, таң жамалындай (шапағындай) еді шахзад,
Сəрв сияқты бойы еді мұңнан азат.
Тəнінің ақтығы аршылған бадам дəніндей,
Сондай нəзік (сұңғақ) еді бойы да.
Түнде лəззат алу атымен жүргенде кенет,
Отыз-қырық миль шабар еді ол шах.
Ішіп-жеу уақытында ол һəм,
Толық кубок (үлкен бокал) шарапты көтерер еді бір дəм.
Таң атқан соң қыз киімін киді де,
Шахтан рұқсат сұрап, Шекерге келді.
Шекерге айтты ол бадам (Хұсрау) халін,
«Шекер» деп ойлап, қалай жегенін балын.
Тағы ол Хұсраудан не көріп еді,
Бір-бірлеп (санамалап) айтып берді бəрін.
Шамын алды да Шекер екінші рет (шахқа)
Кірді, берді сəлем, ол – сұлулық кеніші.

76r0        Мəлік ойлады: «Түнде бірге болған жар», – деп,
Кешірім өтініп, сұрады: «Ей, сұлу, бүгінге
Дейін қабылдаған қонақтарыңның ішінде мен сияқты 
      болды ма?» – деп.
Жауап айтты Шекер. «Дұрыс айтасың сен,
Сен сияқты көрмедім таңсық (тең келер) қонақ мен.



 143

Көріп тұрмын, көрік ішінде өзің кемелсің,
Тəтті тілді жəне ақылды əзизсің.
Дегенмен, сенде бір мін бар,
Ауызыңнан жағымсыз иіс шығар, ей жар.
Ұялып сұрады шах, «Ей, толықсыған Ай,
Мұны кетірудің жолын маған айт».
Айтты: «Бір жыл дəйім сүт ішкіл,
Өзге түрлі тамақтан аузыңды тыйғыл».
Мəлік жүктерін жинастырып, жолға шықты,
Барып бір жыл тамағын сүт етті.
Содан бері толық бір жыл өтті,
Денсаулығы жақсарып, жағымсыз иіс те кетті.
Бұрынғы əдетінше ол жүзі – күн,
Жəне Шекер үйіне келді бір түн.
Отырды қайтадан, рақатқа бөленді,
Бұрынғы ісін қайта бастады.
Бокал берді бір-біріне дембе-дем,
Ұят кетті, көңілдер болды мəз-мейрам.
Көңілдері хош болып отырғанда ол шах,
Батылданып қолын ойнатты кенет.
Екінші рет Шекер білдірді Шахқа ойын,
Шамын алып, қайтадан шықты ақырын.
Дұғаменен жəне базар қылды (əуреледі),
Бұрынғы жұбын (қызды) жіберді.
Қалай түн түнегі кетті көзден,
Мəлік сұрады жəне ол Ай жүздіден:
«Мен сияқты қонақты көрді ме көзің еш,
Жəне мен сияқты жолықты ма өзіңе еш?»
Шекер тəтті жауап айтты: «Ей, бек,
Өткен жылы көрдім (біреуді) саған тең.
Тек аузында аздаған жағымсыз иіс бар еді,
Сенен хош иіс аңқиды. Сенен жақсы ешкім болуы мүмкін 
         емес».
Мəлік айтты: «Сен өз айыбыңды да біл,
Өзгелер айыбын көрмекті қойғыл!»
Шекер айтты: «Не ол айыбым, айт бір!»
Шах айтты: «Бұл – кең жайылған жаман айып:

76v0         Кім айтса да, кім болса да (оған) жол бересің,
Кім келсе, көңілін хош етесің.
Саған баршасы бірдей бұл халайық,
Керек болсын, болмасын (саған) лайық.
Тамаша, таңғаларлық көркің бар, бірақ дариға,
Табар əркім қызметіңе жол».
Жауап айтты Шекер: «Ей, жігіт, біл,
Тоты сияқты білместен сайратпағыл тіл.
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Сен сияқтыларға беретін жемісім жоқ,
Кісі бағының жемісін жегенім жоқ.
Қасиеттілік Тəңір хақы, мен тазамын,
Бұл айтқан сөздеріңнен де азатпын.
Анадан туғандай пəкпін,
Жəне өз мөрімді сақтап келемін.
Сəрв сияқты (тіп-тік) бойымды ешқандай күш иген жоқ,
Анарыма (емшегіме) кісінің қолы тиген жоқ.
Бұл хуққам* кісі қолына түскен жоқ,
Ешқандай шақпақ тас інжуімді тескен жоқ.
Күңдеріме бұйырып мен бұл істі,
Шығып кетемін, білгіл, үнемі істейтін ісім бұл.
Бəлі, алдымен отырысқа келемін,
Шарап алып қолға сый-сыяпат көрсетемін.
Дегенмен шыққаннан кейін,
Тұрып, киіндіріп күңдерімнің бірін.
Өзіме ұқсатып оны саған жіберемін,
Мен деп ойлап оны сен хош құшарсың».
Мəлік естіп бұл сөзді шат болды,
Көңіліндегі күдіктің бəрі кетіп, толық сенді.
Кімде-кім өз мөрін сақтаған болса,
Өзгелер де оның адалдығына куəлік берер.
Қалай таң атып, күн бас көтерді,
Мəлік те Шəбдізіне мініп аттанды.
Жиып барша Исфахан ізгілерін,
Бəрінен сұрады не ісі барын.
Бəрі айтты: «Дағуасы (сөзі) шын, – деп,
Оның шындығына ел куə», – деп,
Өз есіміне сай ол таза шекер,
«Əлі өз қалтасында», – деп, – гауһар.
Міне осыдан келіп ашты базар,
Бірақ матасын көрмеді ешбір алушы.
Ұстар бірнеше күң осы іс үшін ол,
Бойына таппас оның еш кісі жол».

77r0         Шекер күнəсіз қыз екендігі дəлелденді,
Кісілер жіберіп, құда түсті.
Көріп, өзіне лайық жұп түзді,
Күміс хуққаны тапты, ұрды, бұзды,
Шекер өз мөрімен табылды (пəктігі белгілі болды),
Мəлік көңілі де жайланды.
Мəдаин жолын тұтты екінші (рет),
Жанында бірге аттанды ол – сұлулық кеніші.

* хуққа – араб сөзі. Мағынасы:  қымбат бағалы тастар салынған құтыша. Орыс 
тілінде ларец. Қазақ тіліне «қобди (кішкене жəшік)» деп аударылған.
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Шекерге деген сағыныштан шах көңілі қартайды,
Оның қасында жүргенде Шырынға ғашықтығын ұмытты.
«Шекерде шырын дəмі бар», – деп,
Өзін тоты сияқты алдар шекер жеп.
Шекер көп жеуден көңілі жеріді,
Көңілін Шырын халуасына бұрды.
«Міне, болмас Шекер Шырындай шырын,
Жəне Шекерден (асыл) мақсат – Шырындық.
Шекерді Шырынмен тең тұтпа сен,
Шекер – сурет, Шырын – Лəйліжан.
Тəттілікті сүйер барша ақылдылар,
Жас ұлан алданар шекерге, жақсы біл.
Шекерден бар қолымда жам (бокал),
Татуы жоқ кешер менен бұл күндер.
Кісі айырылса шырын жаннан, ей, жар,
Шекер берсең, оған не пайдасы бар.
Тіршілігім Шырынсыз болды ащы,
Шекерден татымды еш нəрсе таппадым».
Шамдай жағыла бастап жаны қайтадан,
Сабыры қалмады, азаптанды қайтадан.
Көңілі айтты: «Тұр, Шырын жаққа бар,
Пайда жоқ ауруыңа Шекерден, бар».
Жəне ақылы айтты: «Бұл арман (ой) шикі ол,
Ақырын ойла абыройсыздық – тамам ол.
Асықпа, бала емессің сабыр қыл,
Асығыстықпен іс бітпес.
Күшпен қорлық іздеме өзіңе,
Сөзің ұрылмасын қайтадан жүзіңе.
Тілекке жету үшін асықпағыл көп,
Азар боласың іс келмесе жұп.
Аяғыңды үзеңгілікке бір пер,
Мығым отыр, əйтпесе жығыларсың: бас ауырар.
Ашқарақтық жасама, егер жесең де һəм,
Пайда үстіне пайдаң болғай ол дəм.

77v0         Көп тілесең, тапсаң кейін аз,
Өзің еңбектен, сыр етіп айтып отырмын саған.
Мұрат сол болар – ерлікпен келсе,
Адамдар да сені «ер» деп білсе.
Күшіне қарай іс қылу – кісілік,
Əйелдерден өзін кем тұтқанның – өзі əйел.
Ер кісілерге зина қылмақ арам ол,
Зинақорлыққа еш ұлтта жоқ жол.
Маған арыстандыққа ұмтылу келіспес,
Егер елік менен гөрі болса батылдау.
Мен бір жабайы қой болсам да,
Өз терімнің ішінде жүрмін.
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Не сырым (ақылым) қалды айтылмаған елге,
Керек емес енді мазақ болсам елге.
Осылай шегінен артық қылар наз,
Ендігі жерде сабыр етсе болмас.
Монғолға үйіңді берер болсаң (енді), тілер бал,
Көңіл берсең, жаныңды алмақ болар ол.
Көзқарасымен бауырымды қылар қан,
Жырақта тұрып-ақ ұрсумен алар жан.
Басқа бір сүйгенімді алуға тəуекел қылдым,
Опа сүйіктімнен жоғын да білдім.
Мені азаптауы ол жеріне жеткізер,
Өзі, астағфираллаһ, қанын ағызар.
Қашанғы шыдаймын осылай болып зар,
Мен де көрсетейін, болсын азар.
Қандай жақсы айтқан геландық бір ер:
«Кісіні (əйелді) ұрма, ұрсаң тиісті сыбағасын бер!»
Қатулан, ешқашан көңіліне берме азар,
Егер берер болсаң – біржолата бер.
Мəлік бұл іске шара таппады,
Жəне сырласуға бір жақын досы да болмады.
Шын дос болмаса, сырыңды айтпа,
Көңілде сақта, сырыңды елге жайма.
«Ұрланбасын», – деп, – тілесең гауһар,
Сенімсізге үйіңе берме жол, жар (дос).
Ең жақын досыңа сырыңды айтуды тілесең,
Сыр айтқанда оны ең жаман дұшпаныңа тұт тең.
Айтпа сырыңды бөтен адамдар қасында,
Бөтен адамдар ғана емес, достарыңа да айтпа.
Жəне оңашада тамнан (қабырғадан) да сақтанғыл,
«Болар қабырғада құлақ» деген мысал бар.

78r0          Білемін, өзін-өзі ұстау (тыю) қиын,
Ойлағыл, зинһар, өзіңнен де сақтан.
Жаман құлықтымен отырма, зинһар,
«Жаман» – деген атың шыққай, жақсы біл, ей, дос.
Біліктіге де, біліксізге де аманат,
Ескерусіз қалдырма (есте) тұт бұл ізгі əдетті.
Алты жағыңа қарап, ісіңді көзде,
Егер бір жағынан дұрыс болмай жатса, жасыр.
Дұшпан көзімен қара жүзіңе,
Біл өз айыбыңды, жұрт күлмесін өзіңе.
Егер сөз сөйлесең, ойлап сөйле,
Егер сөзің жүйесіз болса, мүлдем сөйлеме.
Тілесең жақсы атанбаққа ұзақ жыл,
Бірер киімің тозғанша жақсы өмір сүр.
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Шавур кеткен соң, Шырын жалғыз қалып, 
Тəңірге мінажат қылғаны

Білер еді мəліктің өзі ол үрдің,
Жұбанышы еді ұстаз Шавур.
Оны қайтадан шақырып қызметіне,
Екіншілей жібермеді Шырын қасына,
«Қалып жалғыз, – деді, – көңілі тарықсын,
Еріп тас көңілі бізге жақындасын.
Қалай жалғыз қалды ол толған Ай,
Жалғызсырап көзден жасын төге бастады.
Жаһан тар болды жанына сол күн,
Жəне жетті қарайып, басты түн.
Бұл қандай түн барлық аспанды құшағына алды,
Жаңылдым, мəңгі осындай болатындай көрінді.
Қарайды қыр сияқты барша əлем,
Ойлайсың, қиямет еді ол түн.
Жұлдыздар сайрандауын тоқтатқандай,
Жұлынғандай құстың қанаты да.
Қораздардың үні біржолата өшкен,
Таң қырғауылы (құсы) отқа үйітілген.
Түтінге дүние толған,
Көмір реңін ауа біржолата алған.
Жəне шығыс жолын күн ұмытқан, 
Батыс əскері жол тұтқан.
Замана бұл құлшыныстан қойға айналған,
Тағдыр да құт сияқты қайран қалған.
Есіттім: таңертең жолға шықса, 
Аһ ұрып шақырар қораздар «ұлы Алла!» – деп.

78v0         Ғажап! Бұл қара түнде ешбір
Қораз айтпады Аллаға тəкбір.
Бұл түн көңілі тарығып ол үр,
Қамыққаннан бүкіл əлемді кінəлар.
Болар ауруға түн реніші қаттырақ,
Бұл қайғы теңізі де түнде тереңірек.
Қалып ол түнге Шырын көңілі қайран,
Тіршіліктен безіп, жан менен тəн.
Еңіреп айтар: «Ей, замана,
Түн бе, əлде бұл бəле ме?»
Не түн бұл тас қараңғы қара түнек,
Көз алдымда бейне адам жеуші бұл.
Қан жылаймын қорыққаннан қара түннен,
Не күлмейді, не сөйлемейді.
«Не болды, ей, көкшіл аспан, қаламын таң,
Басқа түн сияқты рауандап неге атпайды таң.
Əлде менің «аһ»-ымның түтіні жолыңды бөгеді ме?
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Неге кидің үнемі аза тұту киімін?
Маған қара, неге қайғыда тұтасың?
Дінің жоқ, бар болса, оны жұтарсың.
Бұл түн, кел сен, қайырымдылық көрсет, ей, түн,
Не тез өлтір мені, не тез шық, Күн.
Неге бір жерде қарайып тұрып қалдың ақыры,
Əлде қылыш үстімен келесің бе, жүгір ақыры.
Таң барабанының қолын байлады ма,
Үркердің аяғына («кетпесін» деп) тұсау салған кім?
Мен балауыз шаммын жанармын ұзақ түн,
Күйермін жəне ерірмін ақырын-ақырын.
Жанармын шам сияқты сол себепті,
Шам жанып тұрса ғана жақсы болар.
Шақыр енді, қораз, жаның бар болса,
Кəпір емессің, иманың бар болса.
Егер шын мұсылман болсаң бір,
Неге өзіңе естілетіндей дауыспен айтпайсын тəкбір?
Ей, түн, енді жылан сияқты бас көтергіл,
Неге сонша түнердің соңында бір күлгіл.
Егер от болсаң, ей, таң, енді неге тез
Шықпайсың бұл (шақпақ) тастан, не темірден».
Осылайша қайғымен зар жылап
Тұрғанда шығыстан таң шапағы белгі берді.
Таңғы уақыт неткен тамаша мезгіл еді, жар!
Табар Тəңіріден кімде-кім қажет іздер.

79r0          Қайсыбір байлаулы көңіл ерте тұрды,
Тілегінің кілтін сонда тапты.
Кілт қайда болса, сонда істің көзі ашылар,
Мұраттар шапанын сонда пішер.
Сол шақта кімнің жолы болса,
Ғажап емес, (бəрін) тəрк етіп, дүние іздер.
Кісі болса дəулетті сол сəтте,
«Аллаһ» деп айтудан тыймас тілін.
Тілі барлар өздері тілегін сөйлер онда,
«Не қылғай?» демегіл, тілсіздер онда.
Сіздің тіліңіздің жоқ екенін Хақ қалай білсе,
Тілсіздер тілін солай білер (түсінер), біліңіз.
Таңның алхимиясын тапқан соң Шырын,
Абыржуы басылып, көңілі орнына түсе бастады.
Көп қамығып айтты: «Ей, Аллаһ!
Сен өзіңсің барша дəрменсіздер панасы.
Қайырымды, бұл қара түнді жарық қыл,
Жаһан сияқты қайтадан жанымды жадыратқыл.
Ей, Алла! Тағатым қалмады ақыры,
Тастан алынған лағыл сияқты азат қыл.
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Сен өзіңсің барлық шағымды қабыл еткен,
Мен сияқты бар ма мұнша қасірет шеккен.
Жас балалардың көзінің жасы хақы,
Қарттардың мақтадай басы хақы.
Жазықты құлдардың күнəларын кешіруді сұраған өтініші        
                                                                                          хақы,
Қажылық сапарда жүргендердің зары хақы.
Жетімдердің телміріп жылағаны хақы,
Тұтқындардың жазмышы, мұңдары хақы.
Пайғамбарлардың ниазы (өтініші), назы хақы,
Бұйырған діндерінің құрметі хақы.
Əулиелердің таңертеңгі зары хақы,
«Тəңірім», – деп еңіреген үні хақы.
Берілгендердің шын сөздері, танулары хақы,
Ғашықтардың сары өңдері (сағыныштары) хақы.
Не тағат ол сауабы болмаса,
Не шақыру ол қасыңда қабылданбаса.
«Қолдаушым», – деп – шапағат тілермін алдыңнан,
Мені мақрұм қалдырма рахматыңнан.
Бұл қайғы-қасіреттен құтқар мені бір,
Шешілсін байлаулы ісімнен бұл шынжыр.
Егер тіл болса əрбір шашым да
Үнсіз қалмайды, саған таспих айтады.

79v0         Осы уақытқа дейін шүкір айтуды білмеймін,
Он мыңнан бірін де айта алмаймын.
Сен – солсың, саған еш жоқ жоқтық,
Барлық əлем қылар саған құлдық.
Еді барша ғалам жоғалған,
Сен-ақ қайтадан жалғыз бақи қалған.
Барлық үмітімізді өзіңнен ғана күтеміз,
Үмітті құлдарыңды үмітсіз қалдырма.
Сенің Тəңірілігіңде еш қате жоқ,
Сенің билігіңнің басы да, соңы да жоқ.
Мүлік бердің жəне дəуренді аштың,
Жаһан жəне жан беріп, несібемізді шаштың.
Керек өлтір, қаласаң ризығымызды бағышта,
Өзің білесің: Не қаласаң, соны істе.
Сенің жəрдемің жанымды жадыратар,
Сенің билігің-ақ бұйрық жүргізер.
Көңілімнен бейқамдықтың бəрін сүр,
Үнемі жəрдем беріп, игілігімді арттыр.
Қалауың бойынша маған бір жаза жіберсең.
Мойынсұндыр, күнəмнан тазарғанша үндемеуге разымын.
Өзің жүргізген үкім дəйім жүрер,
Өлім бе, өмір ме – оны өзің шешесің.
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Маған ауру берме, қуатым жоқ,
Бұдан басқа реніш берме, тағатым жоқ.
Саған менен жарар іс келмес, міне – шын,
Келер сенен, егер келмесе менен.
Қайырымдылық көрсет енді, көңілімнің қайғысын тарқат,
Жасаған жақсылығың бұл құлға өте көп.
Несінен сенен жасырайын бұл сырды,
Жасырғанмен білесің: көп-азын».
Осындай сөздер айтып, зар еңіреді,
Басын топыраққа қойып, құлдық етті.
Сол сəтте көңіл тарлығы тарады,
Бұл байлаулы ісіне ашқыш берілді.
Жəне дəулет шешегі қош ашылды,
Шырынның ашуы да басылды.
Бұл жалынышты сөздер Хұсрауға жетті,
Жетіп, оның көңіліне (жүрегіне) əсер етті.
Алтын жалауды тіксе əлем,
Одан тарқар бұл қайғы-қасірет əскері.
Мəлік аң ауламаққа ниет етті,
Бақытына қарай, жіберген кінəсі көңілінен кетті.

80r0   Хұсраудың аң аулауға аттанып, Шырын қасына барғаны

Бұйырды əскеріне: «Аттанайық!» – деп, – 
«Неше күн құс аулап, серуендейік!» – деп.
Қалай аттанды əлем шахы,
(Жұрт) ойлады: «Жер қозғалды», – деп ол сəт.
Керней шалынып, дабылдар қағылды,
Жалаулар да ауаға көтерілді.
Қалай аттанды шахзада,
Жанында (үзеңгі тұсында) жаяу жүрді тəжін көтергендер.
Жаршылар жаңалықты айтып алдында,
Сансыз бектер аттанды соңында.
Орналастырар еді елді бір ағаш жер(ге)*,
(Біреу ) жуық келсе, ол қайтадан таяқ жер.
Шығып елден бұл тəртіппен Парвиз,
Құс аулайтын жерге жетті тез.
Бұйырды: «Əкеліңдер (қыран) құстарды салалық,
Құс алсын, тамашалар қылалық!»
Барабан соққаннан үркіп үйрек пен қаз,
Ауада лашындар шарықтады.
Алғыр құстың қай түрін ол күн шах салды,
Салған құсының бірі жаңылмастан, құс алды.
Қыран құстар құс алмақтан жалыққанда (шаршағанда),

* Бір ағаш жер – ұзындық өлшемі
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Аңшы құстарды алып, құстарға салды.
Осылайша бір апта аң аулағанда ол шах,
Есіне өзге ой түсті кенет.
«Көшіңдер!» – деп, ақырын-ақырын аулай отырып ол,
Атын Шырын жаққа бұрды, тұтып жол.
Жырақтан көргенде Шырын сарайын,
Қосын қондырып (ойлады): «Таңда барайын».
Көріп қарғаны (түнді), қашқан еді қырғауыл (жылылық),
Қыс еді жəне суық желді болды сол түн.
Ауа жер жүзіне камфара шашты (қараңғылық басты),
Сабыр қылмақ оған ауырлау болды.
Бұйырды шах, шақпақ шағылды,
̔анбар мен алоэ араластырылып, отқа жағылды.
Тұла бойы хош иіске толып,
Ұйықтады мəлік көңілді болып.
Таң атқанша ұйықтап, тыным тапты,
Шаршап-шалдыққаны барды, кетті.
Күн-лағыл шығып еді кенінен,
Жүзі қарайып, түн қашты жаһаннан.

80v0        Тұрып отырған соң айтты: «Қайда сақи?»
Жүргізді одан соң бокалды сақи.
Шараптың əсері басқа асты,
Жəне ғашықтық оты жанға тұтасты.
Мініп Шəбдізіне аттанды тез,
Шырын сарайына қарай жіберді тізгін.
Бірнеше жақын қызметшілері жүрді бірге,
Олар қанық еді бұл сырға.
Күзетшілер Шырынға хабар жеткізді:
« Хұсрау келді, қасында жоқ еш нөкері».
«Неге уақытсыз келді», – деп ойлады,
Таза көңілі жаман аттан сақтанды.
Сарай есігін байлатты бекем,
Қызметшілеріне бұйырды һəм:
«Шығып сіз сыртқы есікте (қақпада) отырыңыз,
Жақын келсе қарап, жақсылап көріңіз.
Өзіне шашыңыз сансыз алтын,
Аяғына төсеңіз атлас кілем!» – 
Деп бұйырып, сарайдың шатырына шықты өзі,
Есігінде құлағы, жолда көзі.
Көзі бір нұр көрді тутийа сияқты,
Жарақатты бауырға қажет бальзам сияқты.
Сейілген тұмандай түн түрілді кенет,
Шаң арасынан шыға келді күн жүзді шах.
Көрді ат үстінде бір сымбатты сəрв ол,
Сəрв жансыз болар, бұл – нағыз жан ол.
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Жаңа ашылған раушандай жүзі,
Күмістен (жаралғандай) алма сияқты ақ иегі.
Шашынан шашылар жұпар мен  ̔анбар,
Төгілер лағыл ернінен бал мен шекер.
Жетіп келді, жүзінде балқыған нұр,
Өзі есірік, ал көздері кіртиген.
Көріп Хұсрауды ол халде Шырын,
Шалқасынан түсіп «аһ» деп есінен танды.
Қаны қайнады басынан ақылы кетті,
Біраз уақыт өз-өзіне келе алмай жатты.
Біршама уақыт өткенде ақылына келді,
Ойланып, көп торықты, ашынды.
«Егер жол бермесем, мақрұм қалармын,
Жол ашсам, абыройсыз болармын.
Ғажап іс түсті, не шара қылайын,
Бұл ісіме ақылды кімнен сұрайын, – 

81r0         Деп, іштей ойланды,
Деді: «Сабыр сақтауды əдетке айналдыру керек!»
«Бүгін де сабыр атына мінейін,
Күшім жеткенінше бір сəтке шыдайын».
Қызметшілер көріп Хұсрауды қуанды,
Төсеп атлас көп алтын шашты.
Мəлік Шəбдізбен атлас үстінде жүріп,
Тоқтады сарай қасына жақын келіп.
Темір қақпаны көрді таспен тіреп бекіткен,
Қайран қалды, не істерін білмей тұрып қалды ол бек.
«Не көңілі қалып, есіктен қайтар,
Не үкім етіп: «Бұзыңдар!» – деп айтар.
Қызметшілердің бірін шақырып айтты:
«Неліктен ол Ай есік алдында күттіріп қояды.
Менен не жамандық көрді Шырын,
Есікті бекітіп қоюының себебі не?
Бар айт: «Келіп тұрған шах емес – сенің құлың,
Жетіп (іздеп) келдім, қонақпын, – деді шах.
Шах емес, болса бишара қызметші,
Жөн бе, – деп айтқыл, ей қақпашы.
Қонақ келгенде есік жабулы болар ма,
Ғажап, еш адам мұндай қылар ма?
Есікті ашсын, ақыр соңында, патшамын,
Өзіне мен не істедім?
Жазығым бар болса айтсын,
Білейін, сөйлесіп, қателік жіберсем, кешірім сұрайын.
Есік алдында тұрмайық, жауап айтсын,
Не бұйырар: «Кірсін! – дей ме немесе, – тез қайтсын!»
Өзің білесің, не айтуды білмеймін,
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Өзіңді көрмей қайтып кетпеймін.
Дұрыс болар еді менімен татуласқаның,
Өзіңе де зиян келтірмейді менімен жарасқаның.
Егер тұрмасын деп шешсең мұнда,
Ерік бер, ұзақтан болса да көрейін бір».
Бұл сөздерді өтінгендей болып айтқанда шах,
Шатырда естіп тұрған Шырын да қылды аһ!
Бұйырды: «Тұр!»  – деп, бір қызға ол Ай:
Бар, қызмет көрсет жəне шахқа сөзімді айт.

81v 0        Шахқа лайық шатырды тіктіргіл, тез бар,
Шатырының күмбезі менің шатырымның күмбезімен                 
                                                                болсын бара бар.
Қызғылт су шаштыр, жібек кілем төсеткіл,
Ішкі жақты тазалап, жақсы орын дайында.
Алтын орындық үстіне жұмсақ жастық қой,
Хош иісі аңқып тұрсын жұпар, ̔анбар шашып қой.
Одан соң қол қусырып қызметінде тұр, – деді, 
«Қызметшіңіз Шырын айтты, – деп, – менің сөзімді жеткіз»
                                                                                          –  деді: 

«Дайындады орын, қонаққа онда өтіңіз,
Алыстан келдіңіз бір сəт тынығыңыз.
Қонақ болсаң назды аз қыл,
Біз қай жерге қон десек, сонда қоныңыз.
«Қонақпын», – деп басынбаңыз бізді,
Шамамыз жеткенінше сыйлаймыз сізді.
Егер айтса өзге түрлі жауап ол,
Айт: мұнда қонбақ сауап ол.
Шатырға шығып мен көргеймін өзім,
Есіткеймін не айтса сөзін.
Бұйрық бойынша шатырды тігіп ол қыз,
Сөзін жеткізіп еді, атынан түсті Парвиз.
Ұялғаннан қысылып Шырын терледі,
Шахқа лайық қандай сый жасау керек екенін білмеді.
Дайындап жіберді түрлі ас-нығымет,
Үлкен шыны ыдысқа құйылған шəрбат.
Одан соң ойланып отырды,
«Отырған жақсы емес», – деді, тұрды.
«Киім əкеліңдер» – деп сұрады,
Түсі ал қызыл, алтынмен апталған киім кигізді.
Əдемі ақ жаулық салды басына,
Жəне киді алтынмен əшекейленген тəж басына.
Екі бұрымы самайдан төмен қарай төгілді,
Нарттай өңі шешек сияқты күлімсіреді.
Жамылғыны (бет пердені) тастап, Шырын шатырға шықты,
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Кенеттен бұлттан шыққан күндей болып көрінді.
Əсем басып ілгері келді ол сұлу,
Жер өпті, шатырда тұрып шахтан кешірім сұрады.
Шашты көп лағыл мен гауһар,
Қанша бар еді қолында қазір.
Қалай көрді шах ол Ай жүзін,
Қайран қалды, жоғалтты сөзін.
Көргендей болды тау үстінен қарап тұрған бір құмайды,
Немесе көктен түсіп, толықсып тұрған толған айды.

82r0         Есі шықты. Отырған биік орындығынан жерге құлап қала 
                                                                                    жаздады,
Бірақ өзін-өзі ұстап қалды.
Отырған орындығынан секіріп тұрды,
Өз қолын ерніне апарды да, отырды.
Одан соң сөйлеп айтты: «Ей, жаным,
Сенімен жарық жан жəне жаһаным.
Мен үшін əрдайым бар болғыл,
Бұл көркіңнен бақытты болғыл.
Үнемі күлімсіресін гүл шырайың,
Сай болсын мен құлмен райың.
Бұл қайғыдан жаның азат болсын, 
Нəзік көңілің əрдайым шат болсын.
Кеңпейілділігіңнен өте қатты ұялдым,
Тоймас көзім мені ұятқа қалдырды.
Мен үшін гауһар кенішін аштың,
Өзіме лағыл мен дүр жəне жақұт шаштың.
Лағыл сияқты қызарттың бұл жүзімді,
Неше қинарсын, ақыры, бұл өзімді.
Қызметіңде зəредей кемшілік жоқ, жақсы қарсы алдың,
Əйтсе де не үшін осындай əуреге салдың.
Неліктен бекіттің есігіңді, осың жөн бе,
Қате айтып отырмын ба, əлде қателік сенен бе?
Мені жер сияқты аяқ астына салдың,
Өзің күндей ауа үстінде қалдың.
Керек жоқ еді есікті байлаудың,
Менің жүрегімді отсыз жандырудың.
Ғажап! Не ойладың білмен, не білдің,
Мені осылай есікте қор қылдың.
Адамдар қонақ қадірін білер,
Құрметін бұдан жақсырақ жасар».
Жауап айтты Шырын: «Ей, жиһангер,
Əрқашан бұл жиһан тұтпаққа бар бол.
Үнемі дəулет тек саған жар болсын,
Көре алмағанның іші күйсін.
Кімде-кім бұйрығыңнан жүрсе тыс (орындамаса),
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Шах болса, болмасын иығында (мойнында) бас.
«Жоғары көтердің»,  – деп  кінə тақпа,
Жəне болмашы (пайдасыз) ойды жүрекке жақын тұтпа.
Əйгілі болдым саған ғашықтықта елге,
Атақты бол енді сүйіспеншілікте сен де.
Сенің жолыңда тозған тозбын (шаңмын) мен,
Егер тоз ұшып кетсе, айып етпегіл сен.

82v0         Сен өз шахтығыңда шалқып, міне,
Тұрарсың қайғысыз сайран салып хош.
Саған ғашықтықта зар илеймін мен,
Мұнарада тұрған үнді күзетшісі сияқтымын.
Əлемді билеп тұрғалы бері шахтардың
Мұнара күзетшісі бір  үнді болар еді.
Мына шатырда тұрған мен – қара көзді түркімін,
Мені «сенің ақ үндісі», – деп атайды.
Егер көк үстінде тұрсам да бəрібір – мен
Шахтың бір бишара күңімін».
Жəне Хұсрау айтты: «Ей, Шырын, біл,
Есігіңді бекітіп қойған қонаққа өтінішіңді аз қыл.
(Шырын) айтты: « Сен қонақ емессің, ей, жар,
Құмай құсты торға түсірмек ойың бар.
Қонақ болсаң, орын дайын, отыр хош,
Тұрамын қусырып қол тағы да.
Көрсетейін күшім жеткенінше құлдық,
Қонаққа артық еркін су жараспайды.
Сенің мұнда мас болып келуің – қате ол,
Менің есік бекіткенім де жөн ол.
Мені сен мас күйіңде оңаша үйде кездестірсең,
Халайық өсегі азаяр ма еді.
Бұл істе жақсы ойланып, 
Жіберуің керек еді, бірнеше ақылды қартты.
Салт бойынша құда түсіп,
Одан соң патшаға лайықты салтанатпен əкеткенің жөн еді.
Саған Шекер құрлы болмады Шырын,
«Шырын болмаса, Шекерден пайда жоқ», – деме .
Тілерсің мені бір іске жаңылыс ұрындырып,
Абыройымды төксең, алдап.
Гүл сияқты іздеп, қолыңа алсаң,
Алып, хош иісімді, содан соң жерге тастасаң.
Маған мұндай қулық қылма, 
Мені қой, өз мұңыммен болайын, араласпа.
Жетер Шекерге көрсеткенің сол,
Ақыры, бар көздерім, емеспін көр.
Неше сұлтан болсаң да бір сен өзің,
Өзің сияқты жəне бір болсын сөзің.
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Егер жүрегің біреу болса бір (адаммен) бол,
Жүрегімен екіге жарылу (бөліну) – ақылдылық белгісі емес.
Менің құбылам тек сенің жүзің – осы бір,
Сенің көз алдыңда мен сияқты жүз құбыла тұр.

83r0               Егер Мəриям өліп, жоғалса қасыңнан,
Одан жүз (есе) жақсырақ бар қызметіңде. 
Сарайың топ-толы көрікті киіктер,
Ит қоспа бұл əлсіз елікке.
Мен енді жалғызбын қапаста,
Қалай өмір сүрсе жалғыз өзі ̒ ̒̒

̒
анқа.

Сен той-думанмен жүресің дəйім, мен – жылауда,
Мен бейне тұтқынға түсіп, жүрген сияқтымын құлдықта.
Тікен зақымын шегіп əдеттенгендіктен,
Маған бұл дүниенің бальзамы да, гүлзары да керек емес.
Бұл өмірде үлесімізге санаулы күндер ғана берілді,
Сен оны қалай өткізесің, көзді ашып-жұмғанша өте 
                                                                          шығады.
Дұрысы, кету керек бұл жаһаннан,
Үмітін үзсе құл барша жақтан.
Кімнің мал-мүлкі көп болар,
Тастап кету оған қиын болар.
Жəне болса кімнің халі менікіндей,
Өлім оңай оған, жақсы білгіл, ей бек!
Кісі кім өз сөзіне жауап тыңдар,
Білікті ишара мен мағынаны аңдар.
Тəтті тілмен алдамақ тілерсің,
Жас емеспін алданатын саған мен.
Маған бұл түлкі қулығын аз қыл, аз,
Арыстан түлкілік қылса, жараспас.
Не іс болса Зуһра чəңі сияқты түзермін,
Жарамас шектерін алдымен үзермін.
Үзілмес қыл алдымен азарламаса (азаптамаса),
Ащының дəмін татсаң, соңынан – же халуа.
Түтін шығарар от, содан соң жалын,
Аспан алдымен бұлт сыйлайды, соңынан жаңбыр.
Алла тікенмен бірге құрма жаратты,
Жəне түнді қарайтып, күнді жарық етті.
Оның алдында біз бишара құлмыз,
Маған: «құрмаңды ал!» – демес тікенсіз.
Тікенсіз құрма онша дəмді болмас,
Егер ай күндіз туса, сəулесіз болмас.
Шекерің бар, қызметшілерің көп, əйтсе де
Білесің, болмас олар мендей шырын.
Менің ғашықтығымнан айтқыл, не көрдің,
Ұласып келе жатқан шахтықтан не кешірдің?
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Қай сағатта мені есіңе алдың,
Қашан көңілімді шат еттің? 

83v0          Қандай (қанша) көйлек маған ғашықтықты жырттың,
Қаншалықты азап менің жолымда шектің?
Қай күн бір сəлем айтып жібердің,
Қай түн жақсы сөздер айттың?
Сен ойын-сауықта жүрдің, достармен бірге болып шат,
Қаламмен жұмыс істеді Шабур, балтамен – Фархад.

Хұсраудың Шырын сөзіне жауабы

Хұсрау жəне жауап айтты: «Ей, үр,
Жүзіңнен толған айдай балқиды нұр.
Ұдайы көркіңе дəулет жар болсын,
Өзің дүниеде бақытты бол.
Көзімнен өзге көрмесін жүзіңді,
Есітпесін кісі тəтті сөзіңді.
Кінəлауларыңның қанша уы бар,
Тіліңнің тəттілігінен зəрі кетер.
«Неге жоғары шықтың?» – демеймін ақыры,
Дегенмен, өзің ойланып, аңлағыл бір.
Көзімнен төгілген маржандарды,
Қандай құрал өзіңе жеткізер.
Неге сонша қорлық көрсетесің ақыры,
Жəне неше рақымсыз боласың ақыры.
Мені де сарай үстіне шығарғыл, ей, жан,
Көз жасымның нөсерін көргіл одан.
Маған алдымен Қарунның қазынасын жұмсадың,
Соңынан Қарун сияқты топыраққа тастадың.
Құлағымда сүйіспеншілігіңнің жүзігі бар,
Неліктен қайғыңда жатпаймын жүзік сияқты, ей, жар.
Көңіл мұнда, сырымды кімге айтайын,
Өзім мұнда басымды қайда қояйын.
Жапа қылма маған, жазығым жоқ,
Опадан өзге бұл жолда азығым жоқ.
Бар болса жазығым сен рақым қыл,
Жазық – адамның рəсімі еді, біл.
Қатты тұтпа қылып көңілімді азар,
Өйткені мен жұмсардым енді, жұмсар, ей, жар.
Бөрілікті қой, шопан сияқты момын бол,
Ұлылардың алдында кішіпейілді бол.
Жарамас, бұл қылықсыздықты қойғыл,
Кемсіте берме, мейірімді болғыл.
Мені топыраққа тастадың есікте,
Не жаздым, ақыры, мен қызметте.
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84r0              Бүлікті (тəртіпсіздікті) қуғандай, жолымнан қума «кет» – деп
Кетер болсам, пұшайман боларсың көп.
Бұлайша зорлық-зомбылыққа жол берме,
Жол берсең, менен болмаса да, тағдырдан зиян шегерсін.
Не іс келсе қолдан істесе болмас,
Жəне соңынан не боларын білсе болмас.
Бұл қорлыққа тап болғаныма кінəлі өзім, сен емес,
Бəріне кінəлі қатал тағдыр, сен емес.
Дұрыс істемедім осы ісімді,
Біреуден несіне көрейін сол істегендерімді.
Əйтпесе мұнша хор болар ма едім,
Осылай аяқ астында қалар ма едім?
Қате айттым: Бұған кінəлі – махаббат,
Шахтық, билік те емес, енді көңілде қалсын, өтті, кетті.
Неше сен тілесең (қаласаң), наз қылғыл,
Біраз жоғарыға да көтеріл.
Бүгін сұлтансың, іс келмес қолымнан,
Бұйырсаң «құлдық етемін», – деп тілхат беремін.
Құлағымнан ұстап сатуға апарар болсаң,
Сенің ісіңнің дұрыстығына ант беремін.
Егер көзімді шығарар болсаң,
Басымды иіп, екінші көзімді тосамын.
Тырысқанмен таппасам да жол қасыңа,
Кемер байладым енді қызметіңе.
Алып қашпаспын басымда қанжарыңнан,
Басым болмаса болмасын, сөзім – шын.
Маған тірлік те, жан мен тəн де – өзіңсің,
Өзге білмесе білмесін, өзің білесің.
Мастықта, ерте-кешке əр күн,
Бейнеңе табындым күні-түн.
Біреу мен сияқты шəрбат ішсе,
Не таң, масқара болып сырын ашса.
Бұл қайғы-қасіретте болып мен,
Азаптан əлсіреп қалдым.
Көп қиналдым қайғы жеп,
«Əскерім тастап кетпесін», – деп,
Зиян келтірмесін шахтығыма деп,
Жасырдым мұнша қайғы-мұңымды.
Ақыры, думаншы (сауықшыл) емесіп қызық қусам,
Немесе бір танбур алып, жолға шықсам.
Жаһанда қолөнер кəсібімен айналысамын,
(Өйткені) жаһан тұтқанға (патшаға) сүйіспеншілікке беріліп 
                                                                         кетуге болмайды.

84v0              Алайда сенің бұрамдарың туралы есіткенде,
Олардың хош иісін тақ пен тəжге сатып алдым.
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Қылып тəнді басқалармен мəшғұл,
Жаныммен, жүрегіммен болдым саған құл.
Бұл шындықтан өзге іс келмеді менен,
Əділетсіз еш нəрсе істемедім, дұрыс түсінгеніңді сұраймын 
                                                                                            сенен.
Атыңнан мың есе шырынырақсың өзің,
Қайырымдылық қыл, есітейін бір тəтті сөзің.
Егер кемшіліктер кетсе менен, кешірерсің,
Жігіттік осындай-ақ болар, жігітпін – Мен! 

Шырынның Хұсрау сөзіне жауап айтқан 
сипатын баяндар

Шырын сандықшасын ашып, көрсетті шекер,
Шаша бастады тілден дүр мен жауһар.
Ақық, лағыл еріннен хош əуенмен,
Сөз сөйлей бастады: 
«Бұл дүние жəне жан болғанынша,
Жер-көк, түн-күн, жан-жаһан болғанынша,
Əлемге шахтың үкімі жүрсін,
Əлем де оның үкіміне мойынсұнсын.
Сағадат жаршысы болсын алдыңда,
Жəне береке, байлық – соңыңда.
Менің жүрегімде саған көп өкпе бар,
Енді шахтық мəртебем туралы айтпаймын, ей, жар.
Ғашықтық пен шахтық сай келмес,
Махаббаты жоқ адам бұл сырды білмес.
Əрдайым дəулетіңе масаттанасың,
Əрдайым шахтығыңа мақтанасың.
Əрдайым өзіңді жоғары тұтасың,
Тек шын махаббаттан мақұрымсың.
Ғашық сол: көңілінде дерті болса,
Жəне мен сияқты жар үшін жүзі солса.
Мен сол құспын, ұштым өз жерімнен,
Саған ғашықтықта көштім елімнен.
Шешек сияқты бұлақтар жанында ашылдым,
Ал қызыл су сияқты енді шиша ішінде қалдым.
Мына тас қорғанда сабыр етіп отырдым,
Өзіңе деген сағынышпен осынша жыл кешірдім.
Ыстықта алтын сияқты сарғайдым,
Жас от (шөп) сияқты суықта солдым.
Не бір мақрұм кісі жоқ сырласатын,
Қайғымды бөлісетін де ешкім жоқ.

85r0         Барлық уақытта сені ғана сағынып жар,
Үнемі сені ғана ойладым.
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Сен көңіліңнен орын бермедің бір,
Мені есіңе де алмадың бұдан бұрын бір.
Бар болса ақылым енді тек отырсам,
Өзімнен көремін, не көрсем.
Егер маған бір үлкен іс тындырудың сəті түспесе де,
Біреуге еліктеп іске асырудың үлгісі болар еді.
Əділдік сұрап жалбарынамын Аллаға,
Ақыры, оғым тигей нысанаға.
Не үшін мен сияқты сұңғақ бойлы сəрв,
Азап бұғауында қалуға тиіс.
Үнемі көңілімде көркіме сүйіну бар,
Үнемі басымда еркелік пен өкініш бар.
Үнділер үнемі отқа табынғандай табынар,
Көздерім де түркілерге тəн мөлдір көз.
Əлі гүлімнің қауызын үзбеді қол,
Əлі інжуімді жіпке тізбеді ол.
Əлі ернімде мəңгі суы бар,
Əлі жастығым, ақыры, болар маған жар.
Жүзімді көрсе көріктілер ұялар,
Сөзімді тыңдағандар қайран қалар.
Шырақ  нұрыма пəруана болар,
Жаңа Ай көрсе (қызғаныштан) диуана болар.
Ақық, лағыл ернімнен алар рең,
Күлгенімді көріп Зуһра (Шолпан) үлгі алар.
Егер көрсе иегімнің алмасын,
Бағдат алмасының алдында еңсесі түсер.
Бұғы бұл көздерімнің қасіретінен,
Ағызар кірпігінен зəрлі жасын.
Егер антилопа мойнымды көрсе,
Ғажап емес, құрмет көрсетсе.
Мəлік қызметінде қанша хор (қызы) бар,
Қолыма су құюға жарамас, ей, жар.
Наздана (қылымси) қараумен жанын алсам,
Еліктіріп əкету – маған оңай.
Көзімнің алмасының өте тарлығынан,
Көрінбес көзіме кісілердің (кемшіліктері) тез.
Жұпар иісті бұрымымды шынжыр етіп, жүзімді орасам,
Онымен жүз мың арыстанды шырмап тастаймын.
Емшектес болды шекермен тісім,
Ол істерімде опа болды серігім.

85v0         Əйтсе де бар, міне, жүз ұятым,
Жаһаннан жақсы маған бұл ізгі атым.
Қашан жүзім нұрға бөлесе бұл жаһанды,
Сатар у орнына қызыл күреу шарапты.
Көзімнің қарашықтарының байыпты қарайтыны соншама,
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Тигізбес ешкімнің қанына қолын.
Басымда ашу-ыза бар,
Қаншама міскінді өлтірдім қылып зар.
Саған да қол көтермейін, ей, жар,
Өйткені мойнымда осындай төгілген көп қан бар.
Зақым жемеу үшін оң қолмен жүр,
Менің қолым сол жолмен жүргендерге зақым келтіреді.
Сен тас жүрексің, менің жаным темірдей,
Осындай жүрекке осындай жан ғана үйлесе алады.

Хұсраудың таңғалып, Шырынға жауап қайтарғаны

Мəлік айтты жəне: « Ей, жүзі күн,
Өтер текке бұл құр сөздермен түн.
Тек жүзіңнің көркін мақта маған сен,
Айтқаныңнан сен жүз есе сұлусың.
Сен өз бейнеңді тек айнадан көрдің,
Өз көзіңмен қарағаннан гөрі, менің көзіммен қарағанда жүз 
                                                                               есе көріктісің.
Атыңды ауызыма алсам, ей, сұлу,
Атыңды атағаннан ауызым шекерге толды.
Егер сені күн десем – күнсің һəм,
Өйткені аспандағы Айды сəулесінен айырдың бір дəм.
Көріп ол сəрв бойыңды ұялып,
Тұра қалар үнемі қайран қалып.
Жүзіңнің гүлі қашан ашылар,
Ұялып, шешек жерге шашылар.
Сенің беттеріңнің əдемілігі – Иран бағына кілт ол,
Иран бағына кіре алмайтыны сияқты, сенімен кездесуге кісі 
                                                                                  таппас жол.
Егер сатсаң шашыңның жартысын жаһанға,
Сатып аламын жаһан емес тəнде жанға.
Кемеліне келген көрік сенде бар,
Сондықтан сақтағыл өзіңді, зинһар.
Өз сұлулығына өзінің көзі тимейді,
Тек сұқтана қараған жаман көздер зақым етеді.
Жаныма кемер (белбеусің), ей, шаһым,
Төкпе ханымды жоқ гүнəһім (күнəм).
Егер шах болсаң, кəне гауһар нышаны (тəжің),
Шырын болсаң, кəне сенің шекерің?

86r0         Кел енді сен, бұл өкпелерді қойғыл,
Шын көңілден емес, алдаусыратын болса да, кешірім сұра.
Не жаздым, не жамандық қылдым мен ақыры,
Ол тас көңілің енді жұмсармас па бір?
Неше көріктілер бар қылықсыз,
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Ал сіз өте ашушаңсыз.
Бəлі, кім еркелер, өкпелер,
Дегенмен, рақым етуді де білер.
Ақыры, ашу соңынан мейірімі де болар,
Ескі досыңмен тіл табысуға күш сал, ей, жар.
Менің махаббатымның жалынынан жел сияқты,
Бетімнің суын төкпе, аяғыңның топырағы емеспін бе?
Өзіңе лайықты едім көрікке байым,
Неге сенен бұлай жырақ тұрайын?
Болар барша білімділерге бұл мағлұм,
«Бір-біріне лайықтылар үнемі қалар», – деп мақрұм.
Менің жүрегім соғып тұрғанда, сүйгенім сен боласың,
Шын көңілден сүйген жаным, жарымсың.
Балық сияқты құтылсам өзім ауыңнан,
Қашан құтылады бұл жүрегім сенің бұғауыңнан
Жапаны сен менен қу енді,
Ісім осы жанға жетті тек тұр енді.
Тəттілікпен қылды өзін мəшһүр,
Ашумен ғашық қанын ағызар.
Қайғыны жедім мен, оңай маған бұл,
Мүбəрəк болсын, тек саған бұл.
Түзілгеннен кейін көп іс бекем,
Болар қайғы соңынша бұл сүйініш һəм.
Зорлық-зомбылық игілікті іс емес біл,
Сөзді қой енді, түн емес жыл.
Сүйіндір мені, қайғыда қалдым,
Ақыры сені іздеп, бұл жерге келдім.
Бұл істе шам сияқты ерігенмін болып зар,
Мен сияқтылар көп, Шырынды іздер.
Көрермін шам үнемі тынбас, жылар,
Тек жанымда Шырын оты бар (болса).
Неліктен Құрма ағашынан жүрегі (өзегі)
Мүмкін, ол да Шырынға кіріптар (шығар).
Шекер қамысының белі үнемі байлаулы,
Оның жүрегі де Шырынды ойлаумен азап шегеді.

86v0         Егер тəтті болмаса сүт,
Оны жылаған балаға бермес еді.
Қамыс та, сүт те сүйілер тəттіліктен,
Бірақ олардың тəттілігін Шырын тəттілігімен теңеуге 
                                                                         болмайды».

Шырынның Хұсрау сөзіне жауаптары

Тұрып шах қызметінде Шырын жырақтан,
Жер өпкен соң, айта бастады жауабын.
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«Ей, шах, дүниеде сайыпқыран бол,
Жаһан барынша жаһан шахы бол.
Жеті ықылым ішінде сенсіз болмасын нұр,
Үнемі сақ бол, тəнің ауырмасын.
Орындалсын тілегің хандығыңда,
Он мың жыл жырғағыл бұл шахтығыңда.
Тілеуіңді тілеп, денсаулығыңды ойлағандар,
Сенің құшағыңда болсын, тіпті мен де болайын.
Қой енді, бұл зəрлі шекерді шашпа,
Жетер енді, дəмсіз сөзіңді айта берме.
Неше сиқырмен сөз сөйлемек бұл,
Тəтті сөз ішіне у жасырмақ бұл.
(Ойы) далаға шығып, аң ауламақ,
Шырынға жай, əншейін ризашылық білдірмек.
Керек шах болатындарға мұнша білмек,
Жақсы болмас, мұңлыға күлмек.
Қатты жұмсардым (əлсіредім) енді қалый алар (тамақтың 
                                                                           бір түрі), жеп,
Ойлама: «Мұның бəрі маған өтетін болар», – деп.
Сортаң жерге шыққан шешектің жоқ жемісі,
Кісілердің сортаң жердің жемісін жегені жоқ.
Сен соңы жоқ өзенсің,
Теңіздің сырын білмейтінім сияқты, жасырын ойларыңды 
                                                                             да білмеймін.
Мен ол мөлдір бұлақ сияқты едім,
Тілімде білінер, көңілімде барым.
Кімнің қабыршақ сияқты, тісі ішінде болғай,
Теңіз сияқты өшпенділік көңілінде болғай.
Сенің қошеметшіл, тəтті сөздеріңе сену үшін,
Тəтті сөздеріңді беріле тыңдай аламын ба?
Көремін тек құр жел (сөз) алдың – артың,
Жүрек жандырғаннан өзге ісің жоқ еш.
Қайрат – тастан да қатты тас, ей, жар,
Ойлан, шыныңды (басыңды) тасқа ұрма, сақтан.
Тіл ұшымен аз сөйле сөзіңді,
Сөзің сияқты есірік етпе сен өзіңді».

87r0         Қандай сөз болсын білікті сөйлесе ол,
Жер астынан шығарса табар көкке жол.
Кісі өз сөзін жасыра білгей,
Жаманды жақсыдан айыра білгей.
Тақ пен тəжден қымбаттырақ гауһар сөз,
Жаман сөзден құдіретті пайдалы сөз.
Ақыры, ойланбай сөйлемеймін мен,
Мені ренжітпе, ойлап сөйле һəм сен.
Қашан бұл екі іс біріккей, ей, жар,
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Менде айна, сенде қылыш бар.
Жақсы-жаман сөзді жүз (рет) екшеп айту керек тіл.
Жаман мен жақсының парқын айыра біл,
Адам байыптап қараса өзіне,
Алдымен қарар қарғаның жүніне (құйрығына) содан соң 
                                                                                      көзіне.
Сөз өлшеп сөйлетілсе – сөзге ұқсар,
«Көп сөз есекке жүк» деген мысал бар.
Не үшін бір сөзді жүз (рет) айту керек ақыры,
«Біліктіге жеткілікті дəл айтылған бір (ауыз) сөз» – дер.
Егер менің де, өзіңнің де басыңды қатырмайын десең,
Айтайын бір-бірлеп енді, тыңда мені:
– Мені мынадай қорғанда қалдырдың зор,
Ал енді дүниеде басқа қызды көксейсің.
Көзімнің інжулеріне (жасына) назар сал,
Құлағымдағы сырғаның көзімен ойнамағыл.
Хош иісті деміме баңғыл,
Шашымның хош иісі саған жетпес, біл.
Тамам анар дəніндей (қып-қызыл) ерніме бақ,
Ал менің кеудем – бұл қос анар, оны бақтан ұры əкетті.
Сақтап тұрмын жүзім суын осылай,
Мүбəрəк болсын қырағылық, міне, хош.
Көзіме қарамағыл, зинһəр, сақтан,
Назымның (қылымсуының) сүңгісі тез алар жан.
Екі бұрымымның ішіндегі əрбір тал шаш,
Сақтанғыл, аждаһа ол қап-қара аш.
Маған бұл сөздерің еш əсер етпес,
Мұздан жасалған ыдысқа от жақса болмас.
Құдыққа өзімді бұл жіппен салман,
Елік сияқты саған мен аң болман!
Жолыңнан адаспас үшін əрқашан, ей, шах, сен,
Жаныңа байла бір қоңырау менің ауыр демімнен.
Көресің, əрбір керуенде қоңырау бар,
«Адамдар жолдан адаспасын», – деп ескерту жасап отырар.

87v0         Жаңылыстың, өзің азапқа түстің,
Оқ өзге жерге аттың, мұнда түсті.
Үндістанға бармақшы едің,
Адасып, Вавилоннан шықтың.
Дайындадың неше түрлі дəрі жанға,
Жаңылдың кенеттен, түстің күмəнға.
Теңізге аттанып едің, шатқа (құрлыққа) келдің,
Раушан гүлін қалап едің, лала алдың.
Отырма, қой бұл бос отырысыңды,
Ұмыт, бар бұл көңіліңнің қалағанына.
Мен сенің ғашығыңмын, ал сенің сүйіктілерің көп,
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Сенің бір ісің бар, одан соң менде ісің бар,
Мұңды өзімді көп қорлама,
Сынық (жарым, қайғылы) көңілімді азарлама.
Əкесіз жəне анасыз бір жетіммін,
Ешкім білмейді мені, бұл жерде кіммін?
Дию сияқты болып қалдым мен енді мұнда,
Киік, құс жəне көрінбес Ай да, Күн де.
Тілегімді бермеді бір күн замана,
Қорлық оғына болдым нысана.
Мені бұл тастар арасында зар жылатып қойғыл,
Тағы үстіме тас қой да, нағыз көр қылғыл.
Мұнда адамның астында да, үстінде де тас болғай,
Егер піл болса да, мен сияқты жоғалғай.
Қайырымдылық қыл енді, барғыл ей жар,
Шешек шаштың енді жолдан тікенді де кетір.
Ол күні мен дүниеден біржолата тойдым,
Шахруд, шах Хұсрауды қойдым.
Қандай тамаша еді мен үшін Мəдаин қаласы,
Не істеу керек? Жазмыштан құтыла алмайсың.
Саған өзіңе лайықты жоғары мəртебелі жар керек,
Үлестен құр қойған мен сияқты міскіннің қолынан не 
                                                                                келеді?
Құдықты сол жерден қаз, қай жерден су шыққай,
Тамырға сол жерден шаныш, қай жерден қан шыққай.
Бұрын елге барып, достықты тұттық.
Мүмкін, енді жаңа үйдің негізін салдың.
Егер жаңа киімнің жылуы жоқ болса,
Жылуы бола ма ол тозса, ей ақылды?
Көп еңбектеніп мұнда келдің,
Мейірімділік көрсетіп, өзің реніште қалдың.

88r0         Алайда бүгінгі түн көңілім алаңдаулы,
Сенің де мұнда қонбағың екіталай.
Əлі тамақ піскен жоқ,
Халуаға керекті заттар да дайын емес.
«Келген жолмен қазір қайтып кетемін» десе болмас,
Кісі үйіне күшпен қонса да болмас.
Қашан іс бітсе, Хақ жар болса,
Шақырамын мен уақыты келсе.
Барлық істің өмірде уақыты бар ол,
Бұл уақыт кілті кеніштерді ашар ол.
Қораз мезгілсіз шақырса, өзің білесің:
Басы кетіп, қалар құр денесі.
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Хұсрау Шырын сөзіне жауап айтқан сипатын баяндар

Көрді Хұсрау сүйіктісі қылар наз,
Сөздеріне қарағанда, өкпесі əлі тарқамапты.
Шах сөздерін жылы, сиқырлы сөздермен бастады,
Бірақ сиқырмен Вавилонға бару оңай ма (пайдасы бар ма)?
Жалбарынып айтты: «Ей, тəнде жаным,
Көзімнің нұры, жанымның шырағы.
Басыма бақыт, тағыма құт,
Тəніме жан, жаныма өмір беруші.
Тағдыр сияқты маған қысым көрсете берме,
Қашанғы қысым көрсетесің, бір сəтке болса да мейірімділік 
                                                                                           көрсет.
Ғашықты назыңмен шат қылғыл,
Еркіндік бер құлға, махаббат азабынан азат қылғыл.
Сен өз айыбыңды көрмейсің қарап бір,
Тек менің айыбымды қашанғы сөз етерсің.
Өзінің соқырлығын көрмейтін соқыр
Көргендердің сөзіне нанбас.
Жетіп келді қара түн, қар жауып тұр,
Жалын сияқты мейіріңмен жылыт мені, ашуыңды таста.
Мені қалдырма қар үстінде бұл түн,
Ашуымнан қар ерісе, қорқынышты болады күн.
Азап берме маған болғай апат,
Бұл жұмақ есігінде азаптау не қажет.
Бұл түн келдім, есік аш, жол бер, ей, жар,
Саған құлдық етуге қылды ықтияр.
Əдеппен қызметіңде тұрайын,
Рұқсат берсең, одан соң отырайын.

88v0        Көзім жеткенше саған ол жерден қарайын,
Не сөз айтсаң, жанымменен ұғайын.
Кісі жол тапқай ол Сіздің есікке,
Тігіп көздерін тұрса қызметте.
Оған болсын адал достығың, ей, жар,
Ол ізгі атың артқанын қалар.
Маған есігіңді аш, өшпенділік жанын жап,
Бұрынғыша қызмет етуге белбеуіңді байлағыл бір.
Жүзіңдегі бет пердені аш енді,
Өйткені сенің жарқын жүзің бет пердені қажет етпейді.
Егер болмаса мүмкін есік ашпақ,
Бөтен ел адамына бір түн паналат.
Солай ет (еліме) қуанып қайтайын,

Сенің жүзіңді көргендіктен де, мəз-мейрам болып             
                                                                     қайтайын.
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Ерніңді жел сияқты қашырдың менен,
Жəне үнемі ара зақымын жегізесің.
Талып қалсам, есімді сен алдың,
Содан қайнармын, міне, от салдың.
Неше рет кетірдің көзіңнен,
Бар болғаны, көзім сүйінейін Ай жүзіңнен.
Егер біреу көкке қарай тас атса, зинһар,
Мүмкін, оның өз басына келіп түсер.
Сақпан ата білмесе, басына түсер тас,
Біліксіздіктен қиыншылықта қалар бас.
Өте жуас болма, сақтан,
Кірпінің қолынан түлкілік қылу келмес, ей, жан.
Жетер енді мейірімділік көрсет, араздықты ұмыт,
Менімен ойын тасын (сүйек ойынын) аз ойнат.
«Барлық ғашықты бірдей» деп, санаса болмас,
Барлық міскін қанынан қанса болмас.
Мені де тас үстінде өлтірмегіл сен,
Жаңылдың, мен Фархад емеспін.
Бірде ұрсысасын, бірде жарасасың менімен,
Сені Хақ сақтасын екі жүзділіктен.
Өзің іс істе, ақиқатқа қарар (сабыр) қыл,
Балық жылан болмас, жақсы біл.
Қылықсыз болдың, білмеймін, себеп не?
Саған не болды, білмеймін, ей, ғажап, не?
Неше «жетер!» деп, мені қинадың һəм
Теңіздей қайнадым артар ол дəм.

89r0          Неше тартсам өзіме «жуық жүр» – деп,
Алыстайсың кері жүрген есуші (қайықшы) сияқты.
Азап шеккен жүректі жаралай берме,
Темір немесе тас емес бұл жүрегім.
Маған уəде бергіл, сөзіңді мен сияқты түз,
Бұл иір (қисық) іс көгін менің оқ ісіммен үз.
Дұшпан көзіне мені кемсітіп көрсеттің,
Əлем ішінде ұятқа қалдырдың.
Бір іс қыл енді мəшһүр болсын,
Жарас, көре алмаған дұшпанның көзі көр болсын.
Қинап текке күйдіре берсе,
Тəтті ащыға айналып кетер.
Егер шырын болсаң, нəзік бол,
Жарасар нəзіктік Шырынға, жақсы біл.
Сені бұлттың арасынан Ай сəулесін іздегендей іздедім,
Ал суынан айрылған бұлтты тапқандай болдым.
Шырақ едің жаһан жүзін жарқыратқан,
Жақын келсем, күйдірдің жан менен тəн.
Жырақтан сен маған ал қызыл гүлдей болып көріндің,
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Жақындап келсем, жалын екенсің.
Ұрыс болар қатты жəне шектен асса,
Қазанда қалмас ас көп қайнатса.
Тең емес қолда он бармақ (саусақ), біл оны,
Ал қанша санасаң да саны бір – саны. 
Білесің, егер бұл жерден (бос) қайтсам,
Табамын сенен өзгені айтсам.
Əйтсе де қызметіңнің хақын көтеремін,
Бұрынғы қарым-қатынасымызды да ескеремін.
Бұл міскіннің қанын төкпе – жазық ол,
Бұл сөзіме барлық адам танық (куə).
Жазықты құлыңмын шырмалдым саған,
Рақым қылғыл енді, Шырын, – деймін маған».

Шырынның Хұсрау сөзіне жауап қайтарғаны

Рұқсат берді (бұйырды) Шырын өз тіліне,
«Тағы сайрағыл», – деп  бұлбұлына.
Ақық (аузын) інжу (тісінің) үстіне ашты (көтерді),
Гауһарлар төкті, көп інжу шашты.
Алдымен айтты: «Ей бақытты шах,
Сенімен қуанар тəж бен тақ.

89v0        Тағдыр садағы білегіңнің күшіне қарағанда əлсіз,
Бұл киіміңе осы бақыт киімі де үйлес.
Бүгін сен дəуірдің арты-арқасысың,
Сенің зұлымдығыңды кімге өтініп айтайын», – 
Деп, ашуланып айтты: «Бəле бұл», – 
Дейсің. Барлық сөзді ойла алдымен.
Мені Фархадтың сүйгенін айтып кінəлама,
Жалғыздықта өлген ғашықты қорлама.
Мен одан көрмедім ешқашан жамандық,
Маған аға еді ол жаһандық.
Ол көрмеді бір сағат жүзімді,
Есітті тек үнім менен сөзімді.
Жұпар иісті ̒уд сияқты жанар еді үнемі,
Ұдайы күйіп-жанып жүру еді ісі.
Міне, одан көрдім қанша мейір мен рақат,
Ал сен тіл тигізіп, жаныма салдың жарақат.
Мен үшін гүл өсетін тікен,
Жеміссіз сəрвтен көп артық.
Ұсақ-түйегімді күйдіріп жіберетін шамнан,
Маған түнде жарық беретін шырақ жақсы.
Ақыры, ғашық қанша зар болар,
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Мен сияқты үнемі хор болар.
Бұл зындан ішінде өлтірсе мені зар,
Міне, достарға көңілім сияқты қолым да тар.
Көңілде (жүректе) болып, қолда болмаса мал,
Есуастықтан мастық күштірек.
Есуаспын жəне мастығым бар,
Бұл мастықта есуастың қолынан іс келмес, (жар бола 
                                                                           алмайды).
Қаламмен сызып, Шырын есімін жой,
Ондай құрметке лайық емеспін, сен оны қой.
Сонымен: « Кенеттен өкпек жел келіп жетті,
Бағыңнан бір жапырақ алды, кетті», – деп есепте.
Маған қара да, ғибрат ал, қаш тез, зинһар,
Мен, міне, қалдым бұлт ішінде күйіп зар.
Мені мехнат ағыны алып алып кетті қолдан,
Сен тез жол жүгін ал да, жөнел, қалма жолдан.
Күн суытып, жер үстіне камфара (қор) шаша бастады,
Тұрысың да суық, тұрма, қамшыла атыңды.
Егер көңіліңде болса антың түз (орында),
Түнде жүрме жасырын, жүр күндіз.
Егер бұлт тұз (жас) жаудырып, бақытсыз тағдырына 
                                                                              налыса,
Шырынның жүзінен күлкі, көңілінен (жүрегінен) мейірім 
                                                                                        күтпе!

90r0         Жетер енді, айттым мұнша хикаят,
Бəрі де – шындық, артық кеткен сөз жоқ.
Жас емеспін, ақыры, білмейтін іс,
Сүт ембеймін, бар аузымда отыз тіс.
Есептесуде геометрия мамандары ұялар,
Тағдыр райым да таңғалар.
Құс болсаң да өзің бұл жерге жете алмассың,
Бұл қолпаштаулармен еш іс бітпес.
Менде Жүсіптің ұйқысы бар,
Есек үстінде баяғы Исаға ұқсарсың
(Иса Меккеге мініп барған есек бұрынғыша есек болып 
                                                                           қала береді).
Өзің өзге іске аттанарсың,
Жəне мұнда не іске қатуланарсың (күш саласың).
Екі жүзділікте бұрынғыдан бетерсің,
Жəне дəйім екі сөзді екенсің.
«Балтаны тастады» деп ойлаған едім,
Балтаны тастап, бəлкім бұл найзаны алдың.
Жүре бер, еш іс келмес қолыңнан,
Ара сияқты шақпа, жемеспін балыңнан.
Байлық қуып, өзі үшін сұрай берсе болмас,
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Əуелде белгіленгеннен артық ризықты күшпен келтіруге 
                                                                                     болмас.
Сен босқа ыңырсып, ұрма суық дем (жағымсыз дауыс 
                                                                            шығарма),
Əдеп сақта сөзіңде, яғни тұр тыныш.
Адал етіп же ұстаған аңыңды, аңшы ит сияқты,
Жеме құзғын сияқты жемтікті (арамды) ей бек.
Сондықтан атандым əлемде Шырын,
Өйткені шырын үндер келер тілімнен.
Шешек сияқты терледім бұл оттан бұрын,
Қызғылт сумын мен, қызғылт су сəл ащырақ болса жақсы.
Атым тілде жүрер сонша тəтті,
Жүрер болса сөзім де мұнша ащы.
Екі тəтті бірге табылмас,
Сүйексіз құрма, қабықсыз жаңғақ болмас.
Дөрекілік көрсеткеніме қарама (айыптама) зинһар,
Нəзіктік, көбінесе, дөрекіліктің астында жасырын жатады 
                                                                                             ғой.
Тастар жартастардың арасында, гүлдер тікендердің 
                                                             арасында болар,
Көп жүк қираған ғимараттардың орнында жатар.
Сабырлы бол өзің, ауыр-ауыр сөздерді көтеруші бол,
Қанша сені əлсіретсе ол.
Дəрменсіздік асса біржолата шегінен
Шыдамдылық көрсетіп, төзімді бол!

90v0         Есектей құлан елде жүрер,
Мініп ұландар ойнап-күлер.
Қашан ұшуынан қалса лашын,
Жəне қарғалар сонда тесер төбесін.
Дəрменсіздіктен түйенің ол бұйдасын,
Тышқан ұстаса, жетелеп кетер тізбегін.
Бейшаралығың, міне, емді іске келмес,
Бейшара болуы саған неліктен жараспас.
Айтайын мен, құлақ сал, жақсы тыңда,
Сөзімнің мағынасын тыңдап, аңла.
Сен ол шахсың, барша шахтар саған құл,
Менің махаббатым саған не үшін болар жол?
Қай сағатта тілер болсаң шырынды,
Түмен түрлі алып келер саған бек.
Бейшаралық ол адамға жарасар,
Мендей болса ол бейшара міскін.
Ғарібпін, қормын, ғашықпын жəне мақұрыммын,
Аурулардай тыныш тұрамын тіпті мақұрыммын.
Неге бұл шах бұрынрақ келмеді бір,
Ғаріптікте аурудың көңілін сұрамады бір.
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Есігіңде бұл азапты көрмедім аз,
Керіскенде ме бұл сөздерің қылар саз.
Қаншалықты шах жəне шахтар шахы болсам (да),
Ғаріппін мен бұл түннің Айы болсам.
Ғаріпке бұл есігің байлаулы неліктен,
Елейсіз қалдырма ғаріптің мұндай ісін.
Шырын сөзің бұл жүрегімді күйдірді,
Осылай қарсы алуды бұйырдың ба?
Шырын айтар: Бұл сөздермен болмас,
Ғашықтар назын білсе болмас.
Біреу арыстан ұрысын білсе, 
Мүмкін, тісін арыстандай айқастырар.
Көреміз иттердің қашан ұрысқанын,
Ашып тісін, қалай қарсы тұрар.
Міне, содан ант ішіп айтты: Ей, шах,
Өзіңді қинама енді болғын хабардар.
Зеректер ақылы, данышпандар жаны үшін,
Ғашықтар туралығы мен иманы үшін.
Сол тірі өлмектік оған жоқ,
Ояу екен еш оған ұйқы жоқ.
Оның ақысы əлемді жаратты,
Қарайтты түнді жəне күнді жарытты.

91r0          Біл ол қалыңмалсыз жүз шах болсаң (да),
Саған əсте тілеуіңді бермеймін.
Осылай өпкелеп Шырын ашуланды,
Сол сəтте кенет естен танды.
Жəне кіндік жұпарын шашты бөкен,
Орын қылды, жұпары ішінде жатты.
Көп бөкен баласы аузында сүт,
Жас от ішінде жасырды өзін.
Патша жалынып ол елік көздіден,
Ұрыс есітіп, танар еді өзінен.
Көп жалынды еш өтпеді сөзі,
Өзіне өкпеледі, күйді өзі.
Рақым қылар деп көп қылды зар,
Қалай айтса да сөз алмады бір жола.
Ашықта жол жаққа бұрды атын,
Көңілден қайғырып, ойлап ұятын.
Атын бұрды не хал деп бұл,
Көзінен ат үстінен сынап (жас) ағызып.
Ішінде күйік үстіне жауар қар,
Бұлттай көздері қанды жасын төгер.
Тұтып жол жарынан азар болып,
Жəне өз жанынан безер болып.
Аурулардай атын қамшылар ұялып,
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Құр сүлде барар, жан мұнда қалып.
Қарар артына мақұрымдардай ол,
Ұялып барар ақырын тұтып жол.
Көңіл қойып атын да жүргізе білмес,
Ар-ұяттан жəне тек тұра білмес.
Сол қасіретте еді аты бұл жолда,
Құдыққа жетсе бір сазды жерге.
Бір жолы қонуға болса бір себебі –
Отырсам мұнда қалып мəңгі-бақи», –
Деп, қолын қолына ұрар еді,
Осылай зарын төгіп тұрар еді.
Болып үмітсіз нөкерлеріне жетті,
Бұларды білмесін деп сабыр етті.
Қараңғы еді ол түн əлем ішінде,
Бұлт тарады Айдың болды жарығы.
Жаһанға шах бірер назар салды,
Күйіктен көйлегін де пара-пара қылды.
Көзіне ұйқы келмегендіктен көріп азап,
Көтерместей болды басын қасірет жерінен.

91v0              Нөкерлер тарасын деп берді жарлық,
Баршасы кетті қалды шах пен Шавур.

Шырыннан Хұсрау Шавурға шағымданып, 
Шавур Хұсраудан кешірім сұрағаны

Жəне ұстаз аталы сөзін бастап айтты,
Өнерлерімен Хұсрауды ұйықтатар.
Шашар көңіл отына əр уақыт су,
Күле айтар: Жеме, ей, шах, қайғы.
Білемін, болар Шырын саған жар,
Ол ащы сөздеріне қарама əсте.
Қатты сөйледі деп қайғыда тұрма,
Сүйексіз болмас ақыры ешбір құрма.
Қаншалық тəттірек болса халуа,
Білерсің ол сонша ашу арттырар.
Назданды деп ренжіме одан,
Еді танымал назданумен Шырын.
Осы көрдің бүгін нелер өткіздім,
Не қорлықтар оның жолында көрдім.
Ұятсыздықты асырды шегінен,
Əйелдерде ұят болмас екен шын.
Қойып жүзім бейшаралардай қасында,
Қарағайдай тік тұрдым қызметінде.
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Қарағайға балта ұрғандай маған да,
Тілімен қылыштар ұрды қатты.
Ағыттым жас, сүртпеді көзімді,
Қанша жақсы сөйлесем де алмады сөзімді.
Қаншалықты бал қасында болса (да) ара,
Ақыры бір жолы болмас заһар бəрі.
Жазам алдым маған аз еді бұл аз,
Дариға, соңғы білімнің азы болмас.
Көп жақсы екен аштықпен өлмек,
Сараңнан қол жайып алғанша нан.
Балықтай суда өлмек тұншығып зар,
Көп жақсы бағадан сұрағанша зинһар.
Маған ол өз бұл қорлығыңа тимес,
Кешегі қуаныш енді қайта келмес. 
Білімді інжуді дариядан іздер,
Табады топырақ жер үстінен іздегендер.
Ұсақ тастар ішінен мен де іздесем кен,
Барша майсыз шырақтай тартамын жан.
Неден мына мал мен жан бір бұзыққа берер,
Я неден қол сараңға қарсы ұсынар.

92 r0             Маған мендей адам ұстаса бұл намыс,
Керек тауысқа һəм болса бұл тауыс.
Бұл күннен кейін Шекерді жақсы көрейін,
Шырындай ол Шекерді мен сүйейін.
Шырын қанты менің қантым – бұл хал не,
Шырындықта шекерменен бұл бал не?
Шырынды мына көңілімнен өшірдім енді,
Расында мен Шырыннан тандым енді.
Шырын сөзін кім маған айтар болса,
Тəнімнен өшіргенмін өз жаным болса.
Бұл күннен кейін Шекерді жақсы көрейін,
Шырындай хош Шекер тілін сорайын.
Сөзін тыңдап жəне Шавур тұрды,
Дұғалар жасап, жəне шахқа иілді.
Енді өкпені шектен асырма,
Сүйікті шамды бір жола өшірме.
Ғашықтар өкпесі шын найзағай сияқты болар,
Қырсықтық пен наздың парқы болар.
Керек емес шектен артық қырсық болмақ,
Болар жомарттық ақыры сөз ұқпақ.
Қатты сөйледі Шырын деп ренжіме,
Құлақ көңілді əр жерде болса айтпа.
Сүйекті деп құрма тастама əсте,
Гүлді тікенсіз кімнің көргені бар?!
Қаламасаң Шырын қантын,
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Кетер саудаңнан Шырын халуасы.
Бірақ Шырын сенің қантыңды қалады,
Біраз шекеріңе сірке құйды.
Болар сіркең секілді сірке мен шекер,
Бұл ашуың баспасаң саудаң да кетер.
Ғажап емес сұлулардың қылуы наз,
Назы жоқ сұлулар өзі іске келмес.
Опасыздық жасады деп еш сұлулардан,
Көңілді үзсе болмас тартып назын.
Болар өзі сұлулар барша қылықсыз,
Болар айыбын жабар сұлуы жеткіліксіз.
Таң сəрі інжумен түзілер ұлас шын,
Көп алтын кеніш кіліті, біл, темірден.
Қашан жазу жазылар шаншымаса үшкір,
Тікен болар гүл жанында нашар.
Қаншалықты қатайса да жұмсарар ол,
Не қылар су жыланы уы жақсы, біл.
Құтыласың ба бұл қайғыдан тəркі етіп,
Ауыр ғой таудай ырғалма бұл желден. 

92 v0             Бұл əрбір желге ұшсаң, біл, қаңбақтай,
Қаңбаққа тигенсің тау болсаң, ей, бек.
Іс-еңбекпен бітсе жақсырақ ол,
Соң тыныштыққа оң еңбек керек ол.
Қол көктегі айға созса болмас,
Оған өзімшіл болып мінсе болмас.
Болар айменен əйелдің ісі бір,
Есік ұстасаң өзің түңліктен ер.
Ақыры əйел болар ол неше күйер,
Соңы айдың тура түңліктен енер.
Оның сен қайғысы жоқ деп ойлама əсте,
Тіпті оның сенен артық қайғысы бар.
Сенің жарың бар одан өзге бары,
Оның жоқ сенен өзге ешбір жары.
Сенің күйсе етегің хош біл оны,
Оның күйер қашан да тəнде жаны.
Бұл түні тік тұр бірнеше сабыр ет, бегім,
Көрейік не боларын бұл əлем һəм.
Құтылар сабырменен ер бұл бақтан,
Бұл баулы іс кілті сабыр болар шын.
Қысылар бау болар шақта қиын,
Күйер одан күлер шам, ей, жиһандар.
Үмітім бар бұл міндет тəркі кетер,
Мұратынша патшаның ісі бітер.
Патшаны уəдемен оқ қылып шат,
Жарым көңілін қылып сөзбенен абат.
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Ұрар дəулеттен ол шах жүзіне хал,
Өтер жұлдыздар ол бұлай ұрар бал.

Хұсрау кеткеннен кейін                                                                        
Шырын пұшайман болып соңынан барғаны

Жəне сөз айтушы ол пір-ұстаз,
Қылар сөз былай еді деп ұлық зат.
Осылайша қалды шахтан соң Шырын,
Қыла бастады айқай өз елінен.
Ұрып кірпіктерін бір-біріне,
Көзінен қан шашар ол жас жеріңе.
Ұрып тырнақ жүзін қан-жоса қылды,
Алып тас өз көкірегін жара қылды.
Жар үшін ол өзіне қылды нала,
Шарасы қалмады ол болды қапа.
Бұл махаббат оты күйдірді Шырынды шындап,
Шырынды қоймады тұрса тыныш. 

93 r0                       Ұстап жаға өзін ол жерге салды,
Алып бастан тəжін жерге тастады.
Бұл күннен соң қалды ма маған тірлік,
Бұл Хұсрау қылмаса Шырынға бірлік.
Деп, жылап өзін ол қылды азар,
Кешіп жаннан өзінен болды безер.
Жарым келді қасыма кетті қайта,
Айырылуы жан-тəнімнен алды қайта.
Қылар жүрегі күйіп жүз қайғы жұтып,
Неге ренжіттім оны деп кейіп.
Не істедім мен деп болып пұшайман,
Қалып өз істеген ісіне қайран.
Ол өзі істерінен қатты ұялып,
Тұрар бұрышта басы қатып.
Айтар: «Білмеймін бұл қайғымен нетем,
Бас алған жаққа тартып өзім кетем».
Осындай сөздер айтып қылар зарын,
Көңілінде қалмады тіптен төзім.
Не қылсын сабыр мен төзім қатар кетті,
Не болса – болсын деп өкіне айтты.
Ерттетті шығып Гүлгүнді тез,
Құландарын өз қолын тартты ол бек.
Мініп Гүлгүнге тартты ұзақ жол,
От үстіне су отырғандай болып ол.
Қара еді оның қос бұрымындай түн,
Қасындай жіңішке қанат қақты күлгін.
Қараңғы түнде сондай ол толған ай,
Жүрер өз халін ойлап қылар «уай».
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Өзін құлдардай етіп сол хор,
Патша Шəбдізінің ізінен жол тартар.
Есіп желдей қосынға жетті кенет,
Көрді орта жерде қонғанын ол шах.
Атын шах шатыр жанына бұрды,
Жақынырақ жетті тыңдап жасырын тұрды.
Көреді үйдегілер бəрі жатыпты,
Жəне һəм сақшылар оты сөніпті.
Баршасы ішіп таза апиын,
Жиылыпты кеседен масайрап ол түн.
Біраз уақыт салды бұларға назарын,
Не істерін білмес өз ісіне амалын.
Көрді кенет қарап сол сəтте Шавур,
Ол шатыр қасында атпен жүрер.

93 v0             Хикаялармен шах көңілін аулап,
Отырар еді таңсық сөздер айтып.
Сақшыларды оятпады шықты,
«Бұл салт атты кім, көрейін», – деп шықты.
Жүріп Шырын қасына жетті, тұрды,
Перісің бе, əлде кімсің деп сұрады.
Не іздейсің бұл деді, арыстан,
Сақ болар бұл жерге келсе арыстан.
Көріп таныды Шавурды Шырын,
Ақырын сөйлеместен түсті атынан.
Ол түсті көргендей танысын,
Таң қалып қалды Шавур осы істі.
Көріп Шавур Шырынның күн жамалын,
Жер сүйіп, хал-жағдайын сұрады халін.
Қайдан келді қараңғы түнде бұл ой,
Қалай келдің бұл жерге, ей, толған Ай?
Пері жүзді деп айтты ма ұстаз,
Сені көрдім деп енді болдым, міне, шад.
Қолын созып жəне біраз кері қайтты,
Баяндап берді жəне өз халін айтты.
Білместен əзілдеп жасағанын,
Аң-таң қалып пұшайман болғанын.
Шымылдықта шахтан өзін жасырғанын,
Тағы артық сөздер сөйлегенін.
Айтты соңынан кейін қайғыда қалдым,
Амалым таусылды бір сəтте жоғалдым.
Өз ісіме қатты бейшара болдым,
Кетіп ақылым жəне əуре болдым.
Тарыққаннан жүректеніп болып зар,
Қажет болса қоян арыстандай болар.
Бұл дəулет көрсең ол жақтан құлыңа,
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Жолықпадым жаман сенің қолыңа.
Бітер іс тура қашан уақыты келсе,
Уақытсыз бітпес іс жүз тырысып бақса (да).
Мен енді осылай өз ісімде жаңылдым,
Ісімнің бəрін саған тапсырдым.
Бірақ екі тілегім бар – соны қыл,
Сол екеуінен кейін не қыларын өзің біл.
Бірі сол – оянса Шын Хұсрауы,
Көтеріп отырса масайрап көңілін.
Мені бір жерге жасыр отырайын,
Оның күндей жамалын көрейін.

94 r0              Екінші тілегім – сенен болар ол,
Маған жасаусыз шах салмасын қол.
Осы екі тілегім бітірсең сен,
Содан не қылсаң да қалауың білсін.
Немесе қой мені өз жолымды табайын,
Алып басымды сарайыма кетейін.
Ішіп антын, уəде берді Шавур,
Сенің айтқаныңдай болсын, – деді, – ей, хор.
Атын байлап бір сайға жасырды,
Ұстап Шырын қолын бір сарайға кірді.
Бар еді патшада екі шатыр,
Құрылып еді ол жалғасып əзір.
Бірінде көңіл көтеріп шарап ішер,
Бірі жату үшін келгенде ұйқы.
Кіргізді сонда Шавур ол періні,
Отыр тыныш деп, жасырды жерін.
Шығып байлады шатыр есігін берік,
Жақындап келді Хұсрау жанына тез.
Өз қолымен шамдардың ұшын алды,
Қаттырақ тебіреніп бір үн қылды.
Қатты хош ұйқыда екен шаханшах,
Үн есітіп сескеніп оянды кенет.
Көзін ашты көрер мұңды Шавур,
Ұйықтамастан тағы қасында отыр.
Айтты бір жақсы түс көрдім,
Қуанғаннан басым көкке жеткіздім.
Көріппін болыпты бір ұлы бау,
Ұстаймын онда қолымда шырақ.
Міне, енді сыйса көңіліңде қарап көр,
Бұл түсімнің мəнісін шешіп маған жор.
Айтар Шавур түс мəнісін,
Сұрасаңыз мен естіген соң жақсы білдім.
Жаратқаным жарытар осы түнді,
Кіргізер қойныңа ол жүзі күнді.
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Қуаныш деп қабылдайық біз бұл түске,
Қуанышты түс мұндай аз түске.
Құрайық таңменен мəжіліс жарағын,
Ғажап емес тапсақ бұл түс жоруын.
Қалай көтерсе шығыстан басын күн,
Жайылса жер бетіне сары алтын.
Қуанышпен бокал қолға алайық,
Күліп-ойнап бір масайрап қалайық.

94 rv0            Осындай сөздер есітіп шах болып шат,
Ұйықтады болып қайғыдан азат.
Жəне асықты қашпаққа ұзақ түн,
Қуып артынша жетпесін деп күн.
Келіндердей сəндеді таң сəрі өзін,
Жарқырап шықты хижабтан ашты жүзін.
Қораздар шақырып, қанат қақты,
Жəне шах оянып басын көтерді.
Пердесін ашты əлем ашты жүзін,
Қуанышқа көңіл толып көрген түсінен.
Іске салды еске түсіріп ойын,
Əмір берді: «Тігіңдер», – деп той шатырын.
Тігіп шатыр, жасап барша жасауын,
Отырды қылып мəжіліс жарағын.
Патшалар жиылып барша есікте,
Белдік байлап тұрды табалдырықта.
Отырды тақ үстіне Шын Хұсрауы,
Жəне отыр еді бір жақта Шырын.
Барша берілген нөкерлер шах қасында,
Кіріп бір жоқ қарсы қызметінде.
Ұлық бектер қойып күрсі отырыпты,
Əдеп сақтап қызметшілер тік тұрыпты.
Тізіп алтын, күміс төгер інжу жомарт,
Безелген інжу-маржанмен аяғы.
Қуанышпен іше бастап патша шарап,
Соза берді нөкерлерге барша тарап.
Алып барбат қолына Барид һəм,
Хош əуенмен əндер сыйлады һəм.
Тартылған қылға шапалақтап етіп саз,
Жəне қылға лайық болар хош əуез.
Болып көңіл өлеңінен көңіл хош,
Жəне əуені барша ол Дəуіт əні.
Жезтаңдай əншінің əндеріндей хош əуен,
Қосылып өлеңімен салды əнші əн.
Бұрап барбат құлағын əр уақыт ол,
Бұл жолдан шықпа деп көрсетіп жол.
Басып барбат тамағына қолын,
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Адамдай сөйлетер еді қылын.
Қыл дауысын есітіп шах пен жаһан,
Басын шайқап айтар хош, ей, жан.
Əуенге сал мына ғашықтық əуеніде,
Жанын берсін бұл тəн ғашықтық жолында.

95 r0              Қайсы тəнде бар болса махаббат пен жары,
Ием қылсын оған қашан да жары.
Жарыменен қашанда болсын ол бар,
Көре білмес көзіңе толсын ол тікен.
Бұл сөзді айтып, көзінен ақты жасы,
Шырын деп күйер еді іші-тысы.
Жəне бар еді бір жақсы əнші Никиса атты,
Үні хош, соған сəйкес тілі.
Ондай көрмеп еді бұл əлем,
Қылы мен тілі екеуі зор əуен.
Қашан созса ол чəнг тартуға қол,
Қылар еді керемет хош əуен ол.
Ол секілді чəнг тарталмайтын ешкім де,
Ұялар еді одан көкте Зуһра.
Екеуін сүйемелдеп барбат пен чəнг,
Салып тең жəне дауыс пен əуен.
Оқып хош ғазалмен мəжіліс қызып, 
Көңілден қайғы, бастан ақыл кетіп.
Қызып мəжіліс масайрап кіші-ұлық,
Қатысқан болса жолсыздарға жолды.
Шаханшах: «Енді тарқаңдар!» – деп айтты,
Бір-бірлеп нөкерлер шықты, кетті.
Жалғыз ол Шавур қалды шах қасында,
Тағы жəне екі қобызшы қызметінде.
Алып барбат қолына Барид һəм,
Хош əуенмен қылып жандарды шат.
Никиса һəм тартып хош пердеде саз,
Көтерді сүйемелдеп бірге əуен.
Патша бірнеше кесе шарап тартты,
Қызарып-бөртіп гүлдей ашылды.
Осындай көңілді тойда отырғанда шах,
Тағы бір шатыр ішінде отырар ол Ай.
Шығып жақындады ол шатырға Шавур,
Көрді балқып отыр екен ол хор.
Айтты пердеден Шавурға ол хор:
«Ол əншілердің бірін алып кел.
Отырсын мұнда чəнгін тура қылсын,
Мен не айтсам, ол соны айтсын.
Никисаны барып Шавур алып келді,
Келіп Шырын есігінде отырды.
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Айтты: Мына əйелге қарама əсте,
Бірақ не айтса да тартқын, ей, жар.

95v0              Ол қалай айтса да чəнг əуенін,
Тартып пердеменен сөйле сырын.
Тартып ол Барид барбатта əуен,
Никиса һəм бұл жақта хош тартып чəнг.
Бұлардың хош əуенін тыңдаған шах,
Қылар əр сəтте көңілден масайрап «аһ».
Көңілдерге жібектен толып əуен,
Құлағыңа құяды болмыс сырын.
Көңілден бастап ол Шырын сырын,
Никисаға айтатын аз-аздан.
Қалай айтса Шырын өз ойын,
Бұл да айтар тартып перде сырын.

Шырын тілінен Никиса бір нəрсе айтқан сөзі 

Ұйықтама бір мезет, ей, дəулетім,
Таба білсем көңілдегі тілегім.
Сабыр тауынан үміт таңын білдір,
Бұл көңілімнің көзіне енді бер нұр.
Менімен жарас, ей, бақыт, бір неше күн,
Кілтті тап көңілім бір ашылсын.
Түзе бұл бақ жұлдызымның кемшілігін енді,
Мені бітір сен таза жүрегіңмен енді.
Көтер аярлықпен қолыңды бір,
Бұл қайғымның əскерін сындыр ақыр.
Күйіп бауыр, жүрегім қанға батты,
Болар рахым етсең енді тура уақыты.
Не болар сен мендей бір бейшара һəм,
Не мендей жаным ойнар хош тілеулес һəм.
Құя білмесем қолыңа егер су,
Кəуабын қылармын һəм отқа қарсы.
Егер шəрбəт беруге білмесем шын,
Ақыры мен ашқанмын жүзім шарабының ауызын.
Киіміңнен кетіре білмесем кір,
Етегіңнің шаңын сүртемін ақыр.
Ұлтарақтай аяққа салма мені,
Күшім бар деп жерге шалма мені.
Сарайыңда не қызмет қаласаң,
Қызметшілік қылайын баршаға тең.  
Қалайша сен арманымда деп сұрайсың,
Не айтайын халім осы көрерсің.
Ғаріп қайғыдан шарасыз болса,
Не болар бұл мұңда жүзі солса.
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96r0               Ғаріп келдім бүгін саған, ей, шах,
Ғарібіңмін не болды қарасаң, ей, шах.
Ғаріпке күш қылма, қылғыл құлшылық,
Ғаріптің күші жетпес бірсе жолдық.
Керек болса бұл шахтарда көп ынсап,
Неден екен, шахым сізде жоқ ынсап.
Бүршіктей махаббат тартып перде одан,
Əлемді көрмейін барса əлемнен.
Болып топырақ секілді оққа нысана,
Жігіт еді қартайтса бұл замана.
Үмітпенен əлемін желге берсе,
Түсіп бұл мұңға осылай күнді көрсе.
Не бақытты қасында болса жары,
Не жарсыз тұруға болса қарары.
Мысал келтірді боларда құсаға батып,
Өлік те бақытсыз өлмесін əсте.
Маған бақытым енді жəрдем бермеді,
Сендім осы сенің бақытыңа бары.
Ісім ойдағымдай бітпеді – қойдым,
Сенікі бітсін енді мен шаршадым.
Саған үкім етіп айтпаймын, болайын құл,
Егер бұдан жақсы сақтасаң сен өзің біл.
Никиса бұл ғазалды айтып бітірді,
Бұл жақтан Барид сазын түзеді.
Əншілер секілді тартып хош əуен,
Жырақта шығарды бірнеше бəйт үстіне саз.

Баридтың Хұсрау тілінен бір нəрсе айтқаны

Көп кеніш көрсетер шырағым,
Толар дос иісімен осы көңілім.
Қайсы гүлде осындай хош иіс бар,
Қайсы бақ бұлбұлы осы əуенде сайрар?
Егер киік жапанда қашса бізден,
Енді салды мұнда мускус иісін.
Егер күн тауысы көктен ұшса,
Жетіп аяғын басар осы жерде.
Егер қонса осы түні мұнда құмай,
Секілді қара түнектен енгендей толған Ай.
Егер кенет ілінсе торға тұйғын,
Секілді түн жарымында туды бұл күн.
Егер жұмақ самалы есіп өтсе,
Көңілді нұрға бөлеп, қайғы қашты.

96v0              Егер дəулет шырағының уақыты болса,
Сол көбелектей секілді қайғы күйді.
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Егер Шырын шашса інжуден шарап,
Осы жаным тамағы татты қалап.
Айт, ей, дəулет, ол қызғаншақ періге,
Ол достықты жеткіздің жеріне.
Сенің көп түрлі игі қасиетің бар,
Атайын тура, ерлік тура, ей, жар.
Егіп мен арпа, ордым енді бидай,
Сен сол бидай деп арпа саттың, ей, жар.
Мендей қарама өкпеме ақыры сен,
Сыпайы көр не жұмсардым саған мен.
Адам кеспес таң сəрі ұры үнді қолын,
Қанша ұры болса да жомарттығынан.
Жарым көңілім жоқ ол шахтықта білгін,
Көңілін ренішін жүз мəрте деп біл.
Қалып қайғың аяғы астында рухым,
Жоқ одан өзге қайғыдан өзге мұңым.
Сенің қайғыңда көңілім қанды жас төгер,
Қайсы кəпір айырылғанда жыламас зар?
Көңілсіз еді бұрымыңыз елім һəм,
Көңіл, міне, байладым бұрымыңа берік һəм.
Шекер ерніңмен оңаша ісім бар,
Бұдан өзге жоқ ерекше ісім, ей, жар.
Не əмір бересің қылайын ба ісімді,
Қолдан келгенше қылайын ба білгенімді?
Егер босағаңда берер болсаң жар,
Гүл орнына бермегін жəне сор.
Берумен азаймас топырағыңда шипалы ем,
Маған берсең азырақ таусылмас һəм.
Не болар осылай мəңгі суынан,
Зекет берсең жырғаса бұл міскін. 
Бітірді Барид айтып əуенін,
Никиса бастады əуезді жалғасын.
Барша наурыз гүліндей ашылды,
Тартып наурызда чəнг əуенге салды.
Көзім жүзіңнің нұрымен жарық болды,
Көркіңмен көңілім нұрға толды.

Никиса Шырын тілінен екінші нəрсе айтқаны

Ой-қиялың бұл тіршілігімнің сəні,
Атың шаң-тозаңы көзімнің сүрмесі.

97 r0              Сенің иісіңмен хош болар көңіл-күйім,
Сенімен жарық болар таңым һəм шырағым.
Көзімсің һəм жəне көзім шырағы,
Шырақ көзге сəуле берер майы.
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Не іштің жүзіңде шашырайды нұр,
Жəне одан көбірек іш, тағы жарасар.
Жігіттігіңнің көркі жанды мəпелер,
Жəне жанды мəпелеуден артық тағы не бар?
Егер қолыңа айна алсаң, ей, жан,
Жəне өз махаббатыңда көңілің болар қайран.
Шыны айнаға қарама, ей, шын пұты,
Кім өзін көрсе, өзін көрер шын.
Адам өз қолына тура айна алар,
Əр сəт сайын таңдана айнаға қарар.
Маған айна ретінде сенің жүзің жарар,
Сенің жүзіңнен өзге жоқ көрерім.
Сол Тəңірі ақысы үшін қылды бұл дəуір, 
Міне, сенсіз тəтті өмірім болар заһар.
Қалай салды еркі көңілімнің ғажап,
Көңіл қалдырдың көңілсізден, ей, жаным.
Келіп тас ол көңілден ғибрат алсын,
Мың мейірім сенің көңіліңе келсін.
Сенің көңілің сүйініште, менде қайғы,
Сен ол дəрімен, менде у.
Бұл достықта күмəнім бар еді,
Аяқтан түссем ұстайсың қолым.
Міне, енді жығылдым əлсіреп тек,
Қолымнан ұстадың бірақ байладың бек.
Неден қашырасың осы менен өзіңді,
Көрейін жəне жырақтан бір жүзіңді.
Жастық шағымды жаныңда өткізіп,
Сыйынамын көп үмітпен жалғыз отырып.
Мені өлтірме мұндай жылатып зар,
Жар өлтірмек кісілік емес, ей, жар.
Жүрегіме сұғасың əр мезет қанжар,
Тағы саларда мейірім ет, қойма зар.
Беліңді шеш бұл бір сағат тыныш отыр,
Бұл белі байлаулыны босағаға келтір.
Бейнеңе табынумен болдым,
Сен деп осы қасірет ішінде қалдым.
Жолын таппай есігіңде жайым,
Қатты көзді болып мұнша зарладым.

97v0              Немесе өз шырағын ешбір желге,
Шығарар ма сарайынан бұл белге?
Бұл еріксіз келдім ісім жетті жанға,
Бейшара таптым деп сен кірме қасыма.
Керемет мезет ол кірсем қасыңа,
Келіп отырсам мен хош қызметінде.
Кенет бір түнде қасыңда болсам,
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Сол сəтте таң шамы секілді өлсем.
Бір масайрап жақұт ерніңнің лəззатынан,
Егер жан берсем қайғым жоқ рас, шын.
Бұл күннен соң жыраққа кетпеймін, ей, жар,
Есігің топырағымен ісім бар.
Қолыңа бердім ісімнің тізгінін мен,
Қажет (болса) өлтір, қажет (болса) сақта жанымды сен. 
Никиса осылай айтып шалғанда чəнг,
Тартты Барид үш қылмен əуен.
Қарсысында ғазал айтып, тартып саз,
Баяндады тілімен кешірім саз.

Баридтың Хұсрау тілінен екінші нəрсе айтқаны

Сүйіктіңнің отын көңілімде, ей, хор,
Аспандай жақты осылай нетсе болар?
Егер қойдай бауыздасаң мені зар,
Есігіңе жастанамын иттей, ей, жар.
Егер алсаң көңіл пікір жоқ еш,
Көңілсіздіктен ізгі ұсыныс жоқ еш.
Көтере алмасаң сүйікті жүгін сен,
Сол шынайы ғашық емес – жақсы біл сен.
Кісі талпынбастан қалса мұраттан,
Жырақ түсер қашанда ол есіктен.
Көп айттым тəркі етейін деп сені шын,
Ісім берекесі қалмады сенен.
Қалай сенен көңіл көтерсе болар,
Қалай қайғыңды жұтып өлтірсе болар?
Болып үмітсіз сенен бос қалдым,
Кетіп сəуле секілді күннен жоғалдым.
Мені алыс бұлтта ұста, ей, бек,
Басқа тəж не қылыш сен білесің, ей, бек.
Ол бөкен көздерің ақысы үшін, ей, жар,
Ауға түскендей бөкендеймін, міне, зар.
Көркіңнің мүлкіне шын түсті қалауым,
Кеңшілік жарлығын бір шығарайын.

98r0               Бұл өмір болар елу не алпыс,
Білерсің кішілерді де жұлып түсер.
Көңілден кетпедің өмірімде бір сəт,
Ақыры не болар аяғыңды бір күн өпсем.
Егер қойсаң шекер ерніңді сорармын,
Өлүкті еш күмəнсіз тірілтермін.
Жүзіңді көрсем жарқырар бұл көңілім һəм,
Құтты болар дауысыңды һəм есітсем.
Көркіңнің нұрынан жанымды жарытқыл,
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Жарығыңмен бұл өлгенді тірілткіл.
Орынсыз болды көрмеймін жүзіңді,
Тек қалаймын жырақтан жылы сөзіңді.
Оның ақысы (сол болар) əлемді жаратты,
Қарайтып түнді, күнді жарық етті.
Арманым бар жүзіңнен, ей, толған Ай,
Жарытар бұл қара көңілімді ол Ай.
Бақыт тағында жарасып отырып,
Жүрерміз мыңдаған жылдарды өткізіп.
Үміт бар сағадат күні туғай,
Бұл құлдың қолы шахымның мойнында болғай.
Кімде-кім десе «əмин» осы жерде,
Дұға қылсаң жарасар барша жерде.
Тəңірім, Сен ғашықтың қыл шарасын,
Ғашыққа сен бағышта жан қалауын.
Жəне Барид əуенін есітіп Шырын,
Мұңға салды қайта сорлы басын.
Екінші күйген көкірегінен тартып саз,
Əмір берді чəнгіге қыл деп мұны саз.
Бұл жолы тарт ұмытсын жолын шах,
Тек жолсызға жол қысқа кенет.
Никиса чəнгі сыйқырлы қылын,
Əндетіп ғазалды бастады айта.

Никиса Шырын тілінен үшінші өлеңді айтқанын айтар  

Жарас жарыңмен, ей, жар,
Осы түн кетті, бұл күн қалмас.
Қанша байлайсың ақыры шеш түйінді,
Өмір өтті ғанибет тұт бұл күнді.
Əлемде еш адамның жоқ мəңгісі,
Бұл күн хош болады, таңға не қалғаны.
Сеніп осы бір сəт атты желге,
Неге мұндай менмендік қылады дана.

98v0              Қаншама пісірді жеуге ас,
Ас піскенде таппады жейтін ас.
Хош ол нақты бос отырып хош,
Өткізсек бұл күнімізді ішіп хош.
Білімдіден емес істі кейінге қалдырмақ,
Себебі уақыт бар керек істі орындамақ.
Көп ойындар білер бұл шексіз əлем,
Бірер сəтте ойнар ғажайып ойын.
Рақат өмір сүр себебі таптың енді хош жаз,
Ол барша маусым наурыз болмас.
Гүлді үзбесең уақытында оны,
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Ұшырып əкетер оны кейін күз желі.
Кісі алтын мен тастың қасында,
Терең ойда болар Хақ қызметінде.
Теңіз жағасында бір тамшы не болар,
Күн алдында бір сəуле не болар?!
Сенің базарың өзінше болар тез,
Бұл өтімсізге қыл енді əсемдік теңсіз.
Өтімсіздің затын түсініп ал, ей, сатушы жар,
Қайдан білесің ісіңе келсе бір күн.
Бұл түн қанша жараса істе əр сəт,
Ақыры бір іске келер бұл сынық һəм.
Қанша теңге артық құны болса да,
Ұсақ алтын ойынан шықпас, ей, жар.
Бұл жалғыз көңілі жарымды ұмытпа,
Бұл айыбымен алдың қайта сатпа.
Тояр өмірім жігіттіктен, ей, шахым,
Сенімен қауышумен тіршілік тірегім.
Құлағым бір хабарға разы болып,
Гүл секілді төгілдім жерге солып.
Қалып махаббат аяғың астында жалғыз,
Бұл қасірет ішіндемін осы түн-күндіз.
Мен ол көлеңкемін енді бұл шын,
Қылыш ұрсаң қайтпаймын соңыңнан.
Бейнеңмен бірнеше сөйлесейін,
Көркіңнен үлескер тағы болайын.
Жанымның шарабын ерніңнен алайын,
Аяғыңның топырағын сүрме қылайын.
Тауып бір түні сені жайдары қасыңда,
Ғажап уақыт-қой сонда отырсам қызметіңде.
Созып қос бұрымың ұшын қолға алсам,
Кейде махаббатыңда жылап, кейде күлсем.

99r0               Осылай құшар едім сені бір сəт,
Хабардар болмас еді көйлегің һəм.
Жанымды сол жаныңа қосар едім,
Құшып шахым беліңді хош жатар едім.
Егер келсе еді сондай іс қолымнан,
Тікенімнен гүл өнеді, міне, шын.
Тəңірім, мына байлаулы жолымды ашқын,
Бұл көңілім арманын сен нəсіп қылғын.
Осындай сөздер есітіп ол шаханшах,
Қылады өз көңілімен нала болып «уһ».
Айтты қайта ол Барид «һай»,
Қуаттандырды жанымды ойла һəм ай.
Қандай отты Никиса жақсы сол сəт,
Құйа бастады Барид иіліп оған һəм.
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Тартып барбатты сондай əн салды,
Ұялып Никиса да чəнг шалды.
Хош əуенмен бастап бұл ғазалды,
Кетірді шах көңілінен ауыр мұңды.

Хұсраудың тілінен Барид үшінші 
рет нəрсе айтқаны

Кешір бұл кешірім сұрағанды, ей, жар,
Бұл бір күнəға кешірімім мың жəне бар.
Егер үкіміңдей болмасам бір күн,
Пұшайман болдым енді, ей, жүзі күн.
Пұшайманмын қаншама наз қылдым,
Ұсталдым, міне, өз қылмысымды білдім.
Не қылсам да күнəлі сана сен оны,
Ақыры бұл қан жасымның өтеуі қані?
Кешір менен егер келсе айып,
Ояулығым шапағат қалайды ақыр.
Бұл күннен кейін төге көзден жасымды,
Аяғыңнан көтермеспін басымды.
Аяғың топырағын сүрме қылайын,
Сенің разылығыңды ақ білейін.
Сені жандай қаламасам мен шын,
Болайын мен артық жүз рет иттен. 
Үлесім сенен еді тура сəлем ұқ,
Оны да кестің, міне, ей, мейірімі жоқ.
Сəлеміңнен құлақ мақұрым болса һəм,
Тілім бəрі сені мадақтамақпен хош.
Қаншама қылсам да иілуден нала һəм,
Егер сұрасаң саған болмас зиян һəм.

99v0              Маған сенің сұрауың үміт ұясы,
Егер көңіліңде өтсем һəм ол тамам.
Тілесе жаның бір рахым қылсаң,
Бұл жүрегі жаралыны қасыңа алсаң.
Тілесең һəм менің ол бақ жұлдызым жоқ,
Бар болса да бақ жұлдызым деді жоқ.
Өзім жоқ болсам да күнім көрейін,
Не болса да бір сəт жеріңде тұрайын.
Себебі мен таппаймын қайғыдан шығар жол,
Мен өлсем қайғыдан сен бір сəт көңілді бол.
Ғашықпын қайғыдан ғашық болар зар,
Бегім, мақсатта қайғының не ісі бар?
Күшің барында наз еткіл маған сен,
Жаным шықсын тартайын назыңды мына мен.
Егер сен қылсаң да, қылмасаң да зар,
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Күйермін қайғың отында мен азар.
Егер жолыңда жан берсем, ей жар,
Не боларсың керек болсаң да жар.
Егер көркің бағынан таппасам гүл,
Сен өз көркіңде бақытты болғыл.
Себебі сұхбат мəңгі емес, мəңгі бол сен,
Не қайғыда болсам да, болмасам да мен.
Менің күнім керексе елге барсын,
Сенің күніңді тілеймін күнде артсын.
Міне, осылай тартты Барид бұл əуендер,
Осы секілді айтты əдемі дұғалар.
Екінші ғашықтық найзағайы ойнады,
Шырын көңілі шырақтай жағылды.
Осылай қылды «аһ» ол ерке сұлу,
Оның «аһынан» шах толқыды.
Естіген уақытта шах Шырын дауысын,
Көтерді өзі болып шах Шырын сырын.
Қай пердеде Шырын шалса чəнг,
Шах сол пердеде көтерді əуен.
Қалай тауға айтса бір кісі сыр,
Оған тау сол сөзін бірден қайтарар.
Міне, осылай жарасты екі ғашық,
Қобызшы бейнетіне енді не жорық.
Бір жақтан əдемі əуен көтеріп ай,
Шах бір жақта киімін жыртып қылар «ой».
Тұрып шах жүрді Шырын жаққа,
Əдемі əуен есітіп таусылып тағаты.

100r0             Кіріп шах құзырына сол сəтте Шавур,
Ұстап қолын айтты: Бір сəт отыр.
Қаншалықты босағысы келсе де Хұсрау қолдан,
Отырды амалсыз қол ұстаушымен.
Шах одан сұрады бұл əдемі əуен –
Не əуен, аша бер бұл сырды маған. 
Бұл əдемі əуенмен жанымды алды,
Сені, Шавур, көріп жан қайта келді.

Шырын өзі отырған шатырдан шығып, 
Хұсраудың қасына келіп көріскені

Əңгімелесіп отырғанда шах пен Шавур,
Шыға келді шатырдан сол сəт ол хор.
Ұшып шығып Шырын шын құмайдай,
Шығып келді бұлттан толған айдай.
Кетіп ақылы басынан көңілі түсті,
Аяғына патшаның құлай түсті.
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Қарап Шырынға кенет ол Чын шахы,
Басын көтерді аяқтан, алды қолдан.
Қандай қызметті қылса да ол ай,
Қылар еді сондай қызметін шах.
Аяқ сүюден іс өткенде сол сəт,
Ерін сүюді қалар еді көңіл де.
Патша ойлады не болса да бұл түн,
Жағайын отты мамыққа ұлассын.
Қалай шах ойын білісімен Шырын,
Ашуланды жырақ барды шахтан.
Оның ол ісінен шах аң-таң қалды,
Ойланып ол жəне өкпеледі.
Қылып Хұсрауға жасырын айтты Шавур,
Егер ол ай ұсталса кешірілген.
Себебі бұл күнге дейін ол хор,
Шығарды жақсы ат əлемде зор.
Міне, енді қорқар оған күш беріп шах,
Ұяттан жүзіңе мең қойса кенет.
Біле салысымен шах оның ісін,
Не нəрсеге қарсы ол сақтануын.
Ішіп ант, айтты ондай қылмаймын,
Сені қалыңмалсыз да алмаймын. 
Жиып барша əлемнің игілерін,
Қылайын деді ізетпен жасауын.
Алайда бұл түні хош отырсаң,
Көтеріңкі көңілмен бокалды қолға алып.

100v0            Мұратын таппаса ақыры өзіміз,
Көрісейік кенет бір сəт өзіміз.
Патша шартын есітіп Шырын,
Ашып ол ай жүзін жарытты жұлдызын.
Ал қызыл жақұт еріні маржанды аулар,
Жəне ол екі бұрымы иіліп билер.
Аздап жұтып ол ал қызыл шарапты,
Ашылды көңілі, қуанышқы толды жаны.
Бокал жиірек ұзатқанда шарапшы,
Қуаныштан қалмады басқа төзімі.
Ішерде қолдап ол бірі-бірін,
Сондай əдемі масайрады шах пен Шырын.
Сондай масайрады сол сəт,
Ұмытты олар шахуат атын һəм.
Ойын бастады сол сəт екі ғашық,
Қуаныш айтты көңілден қайғыға шық.
Көңіл қалап ынтығар еді алайда,
Не қылсын, сақтар еді шах пен шартын.
Қолыңа түсті деп дос көңілі ол бір,
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Шығар еді жайлауынан гүлдей.  
Жүзіне бір сəт сүртіп жүзін,
Алмас еді жанарынан көзін.
Кейде мойнын құшақтап ойнап шах,
Кейде жақұт ернін сорып қылар «аһ».
Кейде қолға алып алма иегін,
Сүртер еді бетіне бетін.
Кейде ойнап күмістен нарыменен,
Ақырын тістер еді тікеніменен.
Кейде шаштарының шынжырын тартып ол,
Белдіктей байлар еді беліне қол.
Кейде шекер жалап ол жақұт еріннен,
Сорар еді хош иіс аузы тілінен.
Кейде қалап оның тесіле қарауын,
Қарап қалар көріп денесінің ағын.
Кейде таңдана тыңдар өз сөзін,
Алмас жүзінен əсте көзін.
Кейде айтар: Жаныма жансың,
Тек жан емес енді, жан жəне жаһансың.
Тауып Шырынды осылай сүйді шах,
Шекерді салды қанша бұл тілегім.

101r0             Қаншалық мауқы ұшса да асып,  
Ойынға қылды сол түнде қанағат.
Екі жақтан бар еді қалау, алайда
Ойланды, ойланып ізгі атын.
Қылар еді маржан өз інжуін бас,
Біреу аңсыз болмаса деп кенет алмас.
Сүйісіп, ойнап отырды жақсы,
Қылып бір-біріне таңға дейін назды.
Көктен таң сəрі бергенше белгі,
Бұл жалынып, ол қылар еді солай наз.
Осылай бірде үзір, кейде назбен,
Өткізді олар ойынды құрметпен.
Қылып күндіз де керемет тамаша,
Қылар еді рақатты шектен аса.
Осылай ынтықпен өткізіп əр күн,
Жəне отырып ұйықтамастан ұзақ түн.
Сүйісіп дойбы тасындай ол екі жар,
Салып дойбы қанағат ойнады олар.
Жəне сегізінші күн мас болып шах,
Бұзылмасын бұл шартым деп кенет.
Əмір берді екінші ол толған ай,
Жəне өз бұрышына қайта қайтқай.
Əскер жұлдыз секілді дайын қасында,
Дайындалды олар баруға қызметінде.
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Атласты құзырына барайық,
Құрметтеп өз жеріне жіберейік.
Жолға түсті Шырын елге тартты,
Қызмет қылды əскер қайта қайтты.
Күн алтын желкенін көтеріп шықты,
Кемедей суға шөгіп түн жоғалды.
Патша да орнынан тұра көшті,
Мініп Шəбдізіне құстай ұшты.
Жетіп елге жəне бастады тамаша,
Су орнына қоса ақты шекер бал.
Ашып қазыналар есігін шах сол күн,
Үлестірді əлем халқына алтын.
Бұл қар секілді күмістен болды жер ақ,
Ондай ол күмісті кім шашар қара.
Кім-кімде күмістің кені болса,
Үлестірер қанша жан-тəні болса.
Көп сараң ерді жомарт үйретер біл,
Еш нəрсе білмесе не сөйлесін тіл.

101v0            Жер ұрлық алмайынша бермес аштық,
Ауа дариядан алса, соң берер шық.
Жəне жұлдызшыларға айтты ол шах,
Қараңдар жер, жақсы күннен алыңдар хабар.
Қасиетті жақсы ізгі уақытты табыңдар,
Менің көңілім шалқытсын бұл тілегім.
Жарассын ай мен күнге табысу,
Тұтылмастан күн аймен қауышу.
Расад байлаушы ұстаздар һəм,
«Тілекке бақыт жұлдызы жақсы!», – деді бұл сəт.

Хұсрау Шырынды сарайынан шақырып, 
Мəдаинға алып келгені

Орын бергенде ол асыл тастан тақ,
Ашылды онда Шырынға бұл бақыт.
Тартып көп түрлі тең ол күні Шын шахы,
Алып келді неше түрлі жануардан.
Мың еді тек қара көзді түйе тура,
Безелген баршасы бір-бірінен оза.
Жəне мың ат темір, боз түсі, жер һəм,
Сəнделген барша алтыннан жəне һəм.
Жəне жұлдыз, ақ көзді түйелер,
Баршасы бір-біріне ұқсар.
Жəне мың күн секілді көрікті қыздар,
Ай өзін оларды көрсе жасырар.
Жəне жақұт һəм гауһарлар неше бар,
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Күміс-алтын қанша қаласаң бар.
Тек ол жерге төсер кілемдерден,
Неше жүз бар еді бес жүзден артық.
Тағы отыратын алтын орындықтар һəм,
Безелген жақұт жəне інжумен һəм.
Осындай қылды тартты қалыңмал жайлы айтты,
Барып, алып келіңдер Шырынды деп анық айтты.
Түсіп жолға осылай тіке тартты,
«Мұндай ғажапты əсте көрмедік», - деді.
Теңіздей жер бетіне гауһар жайылды,
Аспан алтын-күмістей түске боялды.
Ұлыстың бектері мен əйелдері һəм,
Жəне ел жақсыларымен бір һəм.
Шашып інжу-гауһар жолға түсіп,
Кедейлер бай болды інжу теріп.
Перілер ат үстіне мініп аттанып,
Ойыншылар тартып əдемі əуенін.

102r0             Тартып осылай жарарлық көрікті айын,
Жырақ болсын жаман көзді күн айын.
Сүйіншілеп келді Шырынға осылай деп,
Бұдан артық ізет болмас, ей, бек.
Осындай көп құрметі назбенен,
Шырынды алып барды құрметпенен.
Мəдаинға осылайша жетті Шырын,
Құрметтеп қарсы шықты Хұсрау елден.
Көріп Шырынды сүйсініп шах сол күн,
Байытты елді шашқаннан көп алтын.
Оның соншалықты ақша шашқанынан,
Əлі ақша өнер балықтан, міне, шын.
Хамал жұлдызына жеткендей барша күн,
Жетіп шах қарсысына енді ол күн.
Əмір берді шах елдің оқымыстыларын,
«Оқыңдар қиссаны»,- деп бірге бəрің.
Жиылды ел ұлықтары қасында,
Отырды олар кіріп шах қызметінде.
Бұларға айтты Шырын қиссасынан,
Айтты: Біліңдер баршаңыз шын.
Осы Шырын маған һəм жұп, һəм жар,
Болар неше құрметтесең орны бар.
Өзімнен сыйлы бұл мейіріміменен,
Отырар сондай мөріменен.
Оны жұп қылсам, өзіме жарар анық,
Одан басқа қуаныш маған жоқ.
Шешек уақытында елге хош келер гүл жапырақ,
Қылар жұбыменен əрбір құс сайран.
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Өгіз мойнына егер қамыт салмаса,
Қашан бидайменен толады анбар. 
Оқып барша ұлықтар болды аң-таң,
Міне, лайық болар деп шахқа Шырын.
Шаханшах та ұстап Шырын қолын,
Əмір берді: «Қылыңдар», – деп енді жасауын.
Ризалығын бергенде ол екі жар,
Салт бойынша қалыңмал берді олар.
Тұрып неке үйіне кірді Шырын,
Құрып той қамын бастады шахы Шын.

Хұсрау Шырынмен тұрып неке үйіне кіргенін баяндар

Сағадат бір гүлді мəпелеп өсірер,
Кейін (толысқанда) бір адамзат оны алуды көксер.

102v0                    Інжу іздеуші дананы теңізден шығарар,
Көп уақыт өтпей, оны тəж үстіне орнатар.
Қызғылт судай тəтті болған кезде Шырын,
Шахты шақырды айтты: «Ал мені».
Іш мына шəрбатты, денің сау болсын,
Енді басыңда тек Шырын болсын», –
Деп, бұл сөзді бір жақсы кісіден,
Барып айтқыл деді сақтасын өзін.
Осы түнде шарап ішу мүлде болмасын,
Мені əрі шарап ішуші, əрі шарап құюшы етсін.
Ішіп, мас болғанша жақындық қылмасын,
Соңы не білмедім, – дейді, – не білдім.
Болар мастықта неше адам ақылсыз,
Парқына бармас астың тұзды һəм тұзсыз.
Мұраты мас кезінде елге кірсе,
Керек емес, «білместіктен болды», – десе.
Қай бір іс мастықта қылынар,
Зардабы кейіннен білінер.
Көп мас бұзып өз-өзінің құлпын,
Мастығы тарқағанда ұрылардан көрер.
Шах байқап күлді мағынасын сөзінің,
Айтты: «Дегені болсын өзінің.
Алайда енді ішудің күні ғой бүгін», –
Деп, білмеді ішкеннен шах өзін.
Никиса мен Барид салып əнін,
Шалып жарыса тартар еді жақсы əуенін.
Ұйықтап бір мезет қылар еді нала,
Қашан бар адамзаттай дұрыс дана.
Кейде Баридқа айтар: Бокал ұсын,
Жаңылма тұрса қолың бар болсын.
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Кейде сақиға айтар сөйлесіп тұр,
Бокал қолыңда аз ұста да, тезірек құй.
Патша Шырын құрметіне шарап ішер,
Бокалын қолынан тастамас.
Келіп жетті неке бөлмесіне барар шақ,
Жігіт-қызбен болар онда оңашалап.
Сондай мас еді ол Шын шахы,
Алып барды оны көтеріп (жатқан) жерінен.
Патша мастығын көргенде Шырын,
Жəне сақтанды одан, сақтады өзін.
Өзін айламен шахтан жасырды ол,
Мастығында ашпасын деп жол.

103r0             Ептілік керек мұндайда ептілік,
Мастықпен болмас деп жұмсақтық.
Бар еді бір кəрі кемпір қасында,
Асырап алған анасы еді.
Несін айтайын бір азулы бөрі сияқты,
Бөрі екен білер ол түлкіліктің.
Бос шанаш сияқты екі омырауы салбырап,
Одан дию қашар еді көрсе қорқып.
Бойы садақтай иіліп, сіңірі тартылып,
Аяғы қалған істен белі бүгіліп.
Жиырылған кокос жаңғағы секілді иегі,
Құдықтай шүңірейген екі жанары.
Солған асқабақтай баста миы,
Бұзылған көр секілді, ашылып ауызы.
Екі көзі қастарына басылып,
Мұрыны піл тұмсығындай асылып.
Еріні салбырап жетіпті иекке,
Қалай айтайын алқымының сипатын.
Апарып оны өз орнына жатқызды,
Кіріп өзі перде ішінде отырды.  
Сынайын деп патша оны білер ме?
Айдан бұлтты айыра ала ма?
Сондай мас еді шах сол күн,
Бақырдан айыра алмас еді алтын (ды).
Алайда ақылы біраз бастады жол,
«Осы жақсырақ болар бұдан», – деп ол.
«Ауыма түсті деп енді елік,
Мылтығын оқтап атайын деді дəлдеп.
Қарап , қарғаны құмай орнында көрді,
Бұлт жүздіні Ай орнында көрді.
Көңілде айтты: Бұл не аждаһа ол,
Елес пе бұл маған көрінген не пəле бұл?
Не Шырын бұл уменен өлдім,
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Шырынға не болған, əлде мен не болдым.
Бірақ мастықтың гүлін ақылым алып кеткендіктен,
Алдында кім тұрғанын білмей күмəнданды.
Ұрып қол есірік арыстандай оған шах,
Бұзып, жығып ұсатты шыныны кенет.
Күшенген үні шығып айтты ақыр,
«Өліп барамын шара қыл, – ей, қызым бір».
Естігенде Шырын кемпір үнін,
Тыя білмеді ол жағдайда өзін.

103v0            Тез ол пердеден шықты, жүгірді,
Орнынан кемпірді шық деп қуды.
Сұңғақ бойын тік ұстап, əсем басып жүрді,
Жүзінің нұрымен ол үйді жарық етті.
Төгер шекер аузынан, қандай шекер?
Қандай шекер оған болар барабар?
Ұялар көркінен көктегі ай,
Бүршігі болар жүз жайлаудан жай.
Сондай жанды тапсаң лайықты ол,
Нақты жұмақ болар сондай сұлу осы.
Көрікті өзі нағыз сұлу деп ойлайсыз,
Ол – жаннан дайындалған жұмақ шарабы.
Нəзіктер көңілін іздегендей шын жар,
Барша қырман гүліндей тікені жоқ жар.
Жүзінен Юпитер жүзі ұялар һəм,
Жүрісінен ұялар тауда шіл һəм.
Меңін көз көріп мың мұңда қалар,
Жəне өңіне қарауға ұялар.
Беті жан бағының таң самалы ол,
Аузы ақық жəне «мим» əрпі ол.
Құлағы сырғалығындағы інжу қайғыда,
Жаңылдым ондағы інжудің саны қанша?
Беті ал қызыл гүлдей əдемі ашылып,
Шашынан мускус, анбар гүлге шашылып.
Жаратылған тісі мен ерні ғашықтықтан,
Оның аузы тісін, ал тісі (өзгенің) аузы көрмеген.
Құлаққа дейін тартып қасының садағын,
Ұстар көрген адам өз жанының жайын.
Əлемді күйдірер сиқырлы көзі,
Алар жандарды ол аппақ тəні.
Күмістен алма секілді ақ иегі,
Нəзіктігінен өте көрінен тамағы.
Қылымсуы жығар жан мен əлемді,
Алар бір қылығымен тəнде жанды.
Сұлулық бағында жетіліп барша жеміс,
Бірақ жоқ жемісінен жеген ешкім жеміс.
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Гүл мен шекерге бұл гүлдің өзі шекер,
Не ұқсасын оған «Аллаһу əкбəр».
Ол ай жүзді жүзінен қап-қара түн,
Жарық болды барша туғандай күн.
Қарап ол сұлулық патшасына байды көрді,
Ойлайсың диюды көрген, айды көрді.

104r0             Дуанадай  тез бүркенді, жатты,
Ұйықтады бір мезет демін алды.
Кетіп мастығы һəм ұйқысы қанды,
Таң сəрі уақытында бақытты жандай болып оянды.
Қараса əдемі жатыр қойнында ол хор,
Жүзінен күн секілді балқиды нұр.
Ойлады: «Жөні жоқ сабыр сақтауға,
Ыстық екен тандыр ол жапты нан.
Жұпар алқа екі мойнында асылған,
Күміс анар екі төсіне қысылған.
Шегіргүлменен қылар мінажат,
Шүкір етер іс соңында қоймай апат.
Бұлт кетті ол ай жүзінен,
Қарарсыз болды сол сəтте Шын шахы.
Кіріп əдемі Шекерстанда тауып жол,
Набат қопарды жəне төкті қант ол.
Одан артық (жанды) ол көрмеп еді,
Ондай атар таңды ол көрмеп еді.
Бұрын болды гүлге əуре-сарсаң,
Құшақтап мойнына алқа қылып қол.
Міне, содан тартты өз махаббатында саз,
Жаңа піскен жемісті қылма деп наз.
Кейде қолға анар мен сүмбіл ойнап алды,
Кейде алма, ақжұпардан кетті.
Кейде ойнап-күліп, сүйсініп ұшар,
Қалар еді көгершін астында сұңқар.
Алысқандай арыстан мен бөкен,
Кейде ойнап жығар ол, кейде жығар бұл.
Ойынды шын əрекетке айналдырып,
Тез басты, салды бекем қолды.
Қамал көрді інжуден есігі байлаулы,
Барша ол қазына қоюға жарарлы.
Не залымдар қолы жетпеген оған,
Не езілгендер аяғы жетпеген оған.
Ақықтан мөрді жақұтпен бұзды,
Мақсатының гүлін тапты, үзді.
Тесіп інжу ол өткір инеге тізді,
Төгіп су көңілдің отын өшірді.
Мүмкін, түн түнек, ал шах Қызыр болып,
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Балықты мəңгілік суына жіберді сол сəт.
Айтпаймын дəл атты деп нысанға,
Біріктірді осылай ол жанды жанға.

104v0                    Қызғылт құйды күмістен бокал ішінде,
Ерітті шекер ол бадам ішінде.
Інжу маржан табағымен жанды,
Ағынды су сүйікті отымен жанды.
Шекер болыпты сол сумен қызғылт су,
Төсек толыпты ағып, сіңіп сынап.
Қылып тəркі ұйқыны олар ұзақ түн,
Баяғы машығын жасады сол күн.
Жəне бір күн, бір түн ұйқысыз қалып,
Демалды жүгіруден талып.
Қауышып «лəм-əліптей» ол екі жар,
Ұйықтады бірге Шырын мен əлем шахы.
Осылай ұйқыдан оянды олар,
Мұратына жетіп ынтық жандар.
Түсіп суға жуынып тəндерін одан,
Айтты Тəңіріге мадақ һəм шүкірін.
Міне, содан отырып шах пен Шырын,
Босамады олар бір айдай тойдан.
Һамила, Саман түрік жəне Һумайун,
Қолдарына қына жағып, қызғылт түске бояды.
Патша оңаша бір күні отырар еді,
Бұл қыздарды шақырды, кіргізді. 
Қылып олар дайындығын барша ол күн,
Сыйлап көп інжу-гауһар мен алтын.
Һумайунды Шавурға берді ал деп,
Мен алдым кəмпит, ал орнына бал деп.
Сəмəн түрікті де ол Баридқа берді,
Һамиланы Никисаға жұптады.
Хотан ханшасын ақылды деп жаһангер,
Бузург Умидке ол болсын деді жар.
Қалай жар болып еді Шавурға дəулет,
Көп салдырды дер ол уақытта ғимарат.
Ғимараттарды ол Шавур салдырды,
Айтады: «Бұл күнге дейін қалды».
Патшаға дəулеті болды жолдас,
Міне, содан жырғап отырды сырлас.
Жігіттік жəне мұратың болса хандық,
Неткен тамаша тіршілік, жырақ болсын жамандық.
Ісі жоқ еді жырғаудан басқа еш,
Жоқ еді қайғысы одан кейін еш.
Ол əлемнің барлық тамағының дəмін татты,
Əлем игілігінің рақатын көр, өйткені ол – жанға жайлы.
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Білер еді жаһанда қайғы деп ол,
«Қайғы жеуден не пайда», – деп ол.

105r0                     Əлемді жеді һəм жегізді нығметті,
Қаза қылды ол біраз жылғы бейнетті.
Біраз уақыт өткен соң қарап шах өз ісіне,
Қатты ұялды ол істерді қылғанына.
Шашы тағарды кəріліктің нышаны ол, 
Жігіттікті шығарып салды көрсетіп жол.
Жоқтық пен барлық арасы бір-ақ қадам,
Көрер көзді кісінің тек төресі.
Қара шаш арасына ақ түсірер бас,
Қуаруға бет алғандай болар бас.
Шегіргүл бақта сол шақта ашылар,
Ол ақжұпар көзі ұйқыда болар.
Түннің қараңғылығын таң шапағы,
Басын көтергенге дейін ғана көруге болады.
Киік аулайтын аңшы иттер, 
Қартайса, өздері əлсіздіктің олжасы болып қалады.
Егер түрік садағы жебеден қашық болса,
Кəрі əншінің баяны сияқты болып қалады.
Жігіттік пен денсаулық болса дəулет,
Қалай бермес тіршілік зор ғанибет.
Кəрілікте ауру тапса да ол,
Тас жанды адамдай, өлмейді ол.
Болар сол шақта бақтың хош ауасы,
Қақтамаса қуармақтық пəлесі.
Бұл көк жас шөп үстіне қар да шашса камфара,
Кешірім бағынан суық жел еседі.
Қырау шалса бидайдың дəні болмас,
Кəрілікте жігіттік қайта келмес.
Тоқылғаннан кейін шикі болса,
Жер ол тоқпақ соққысын тағы да.
Қайнаған қазанда көбік пайда болса,
Тасып, нұқсан келтірер өз асыңа.
Аспаз үндіңе айт, сақтансын,
Диірмен бар өңінен ақ етер ұн.
Асханада сен анбар сияқты қара болсаң,
Диірменде камфара сияқты аппақ боласың.
Жігіттікке жетсең құмарлыққа жол салма,
Туар құмарлықтан ол неше күнгі дау да.
Кəрілік патшалығы келіп жеткенде,
Қуар бастан енді құмарлықты енді.

105v0                     Бір жігіт қартқа келіп: «Не істеу керек?
Ол жарым қашар ма қартайсам мен», – деді.
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Қарт айтты: «Қартайған шағыңда сен,
Өзің қашарсың жарыңнан», - деді.
Қайсы бір басқа көктен жауар сүт (ақ шаш),
Көбеер сүт сияқты боларда айран.
Қаралар көңіліне қайғы келмес,
Сондықтан қайғы отын зəңгі білмес.
Оян, ей, көз, ағарды бас енді,
Осал тұрма, отырма хош енді.
Шашың мамықтай ақ болды, міне, шын,
Тағы мамық шығармассың құлақтан.
Көріп ақжұпар, шегіргүл арасынан ол шах,
Кəрілік жеткенінен болды хабардар.
Қаншама жыл жақсы өмір сүрді,
Енді əлем ісін терең ойға алды.
Алтын тақ үстінде отырып, нард ойнады,
Кейде бейне бір бақытты сияқты Шəбдізіне мініп шапты.
Кейде ол Барид шах қолынан шарап ішіп,
Кейде хош уақытын Шырын жанында өткізді
Шырын, Барид һəм тақ пен Шəбдіз,
Бұл төртеуімен бақытқа бөленер еді Парвиз.
Бұрын көрген түсін есіне алды,
Көңілі бұзылып, (өткен істеп) хабардар етті.
Білер еді опасы жоқ жаһанның,
Ойрандалар деп соңы бұл абадтың.
Жарығы артар ай болғанша толық,
Жеткен соң қысқарар нұры екінші күн.
Қаншама жеміс шикі болса пісер,
Əбден піскенде төгіліп, жоғалар.

Шырын Хұсрауға əділ, тура болуға насихат берген сөздері

Отырған еді бір күні шах пен Шырын, 
Өтер еді сөз ол тура, əділдіктен.
Үгіттеп айтты Шырын: ей, шах,
Тамаша қой, əділдік қыл, хабардар бол.
Əлемді абадан қылдың бұрын хош,
Ойрандама зұлымдықпен жəне бос.
Көп ырғалып өткіздің хош əлемде,
Кел өз уақытыңа ақыры бұл заманда.
Қалай бір тана сүт берсе алдымен,
Теуіп соң өзі жерге төксе сүтін.

106r0                     Сақтан кенеттен зұлымдығыңда езілгендер,
Соңынан қарғамасын болар айқай-шу.
Кəрі қатын алатаңда нысана,
Етіп, оқ атпасын жаныңа.
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Не пайда берер содан соң өкінген,
Патшалықты бергеннен соң қолыңнан оңай.
Қанша айна ол шахтар қолындағы,
Езілгендердің «аһ»-ынан бетін тот басқан.
Қашан ерге дəулет көмек бермесе,
Не іс қылса да ол еш іске аспас.
Қашан бақ жапырағы болса күшсіз,
Қазан шеті көзді ашып-жұмғанша ұшырып əперер.
Қашан ол шырақ өшуге жақындаса,
Бұрынғыдай жол ол бермес болар нұр.
Бұршақ дəн басы үстіне жауса,
Күмəнсіз дəн өзегі босқа солар.
Ағаш əу басында қисық бітсе,
Оны тез болмаса, болмас түзетіп.
Көп елдің қарғысын алма, сақтанғыл,
Бағыныштыны құрметтеу жақсы екенін біл.
Міне, осыдан қорқар осы көңілім, ей, жар,
Бұрынғы даналардың бір сөзі бар.
Қайсы ханнан бағыныштылар болса азар,
Дейді ғой: «Қалар жалғыз болып қор».
«Əлемде сендей бір мықты жоқ», – деп ойлама,
Жаратқанға шүкір қыл, артық кетпе.
Сен өз пайдаң үшін бір ақылымды алғыл,
Бағыныштыларға зұлымдық қылма, əділ бол.
Осы хандықта мен еш пайда көрмен,
«Егер еркім бар», – деп елге азар берсең.
Сен осы дəулетіңе болма тəкаппар,
Мəңгілік емес бұл дəулет баста тұрар.
Оқы: Дара мен Жəмшид қиссасын біл,
Жəне олардай қанша өтті есіңе ал. 
Ұғып Шырын сөзін шах түсінді,
Тілер деп менің бұл игі атымды деп.

Шырын мен Хұсрау отырып, 
Хұсрау Бузург Умидтен сұрақтар сұрайды 

Бузург Умидті шақыртты қасына,
Үмітпен отырды қызметінде.
Енді бір өтінішім сенен енді бар,
Аса бір мəселемді шешіп бер, ей, жар.

106v0                    Хабар бер, əлемнің басы не,
Білгеніңше жеткізіп маған де.
Жауап айтты одан біз бе сұрадық,
Ол алғаш пердеден сыртта қалдық?
Бұл сөзден соң келушіден тура келмес,
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Бұрынғы бұрынғылар білер бəс.
Жəне ол пірден сұрады ол патша,
Міне, осындай ойлар көңілімде көп бар.
Тура айтқын мына көкті ол шын,
Ішінде жануар не бар тастан.
Жауабын айтты нүкте білуше пір,
Жырақ қылдың сұрақ деп, ол патша.
Қаншама бұл күмбез ішінде көрініп жүрер,
Жəне одан сөйлер сөзді бұл не болар?
Бұл доптан сыртта ойлап жетсе болмас,
Оны бір Тəңірден өзге ешкім білмес.
Сол сурет оны көрмеді көз,
Дұрыс емес, міне содан сөйлемек сөз.
Ұлықтар аспан əлемінен сөйледі,
Бұл сырды көп кісіден іздеді.
Аспан есігі адамға байлаулы дəйім,
Қалайша сөз есігін одан мен ашайын?!
Жəне сұрады мына мұншама жұлдыз,
Осы тынбас жұлдыздар түн һəм күндіз.
Есіттім əрбір жұлдыз бір əлем деп,
Басқа жер көк осындай абадан деп.
Қарасам, сөзіңде еш рия жоқ,
Маған тыныш тұру да лайық емес.
Жауап айтты мұны һəм біз есіттік,
Бірақ білмектікке талап еттік.
Қалағанымызда бұл суретте хал ол,
Бақылаушы көрсетті бұл мағына мүмкін емес ол.
Жəне сұрады бұл жерде неге жүреміз,
Не жерден біз жəне қайда барамыз?
Жауап айтты, осы пердеден сыр
Ашылмады – адамға білсе болмас.
Бұл мекеннен сол əлем жырақ ол,
Лайық емес сөйлемек сөз көрместен жол.
Қашан мына бөгеттер кетсе жолдан,
Сен өз жолыңды көріп, өзің білесің шын.
Жəне сұрады, ей, телегей теңіз пір,
Сөзімді тыңдап, жауабын айтыңыз бір.

107r0             Ғажап бізден өзге өткен игілер,
Неге айтпас көргенін біздерге іздер.
Көреміз барша жерге кіреді,
Бірі айтпас, олай келдім, былай бар.
Жауап айтты: шах тыңда, байым,
Бұл əлем нақты барша ол əлемдік.
Тартылған бұл перне үстіне бұл саз,
Қайшы болар артық қылсаң əуен.
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Дем от үстіне үрлесең дем алар дем,
Жəне отты суға салсаң бірден өлер һəм.
Жəне бір зерегірек ойланып ол шах,
Сұрақ берді, ет деп мені хабардар.
Жаһан тапса жанды осы жер,
Неге біздерге көрінер түсте айдай?
Егер жан айырылып, қалса бұл тəн,
Бұл жандар кені қайда, қылды мекен?
Айтты пір: Бұл қиын сұрақ ол,
Бірақ жанды тəнсіз көрмек мүмкін емес ол.
Ұдайы тəнсіз де жан жүрсе болар,
(Алайда) жансыз (тəнді) тірі қалай көрсе болар?! 
Себебі жансыз тəн іске келмес,
Жəне тəнсіз бұл жанды білсе болмас.
Жəне айтты: Егер жан болса нəтиже,
Бұл тəн де болмас, ұқсар мəнсіз нəрсе.
Көреміз қаншама сурет жоғалар,
Не болар ақыры, ол қайда қалар?
Көреміз мұнша сурет түссе – ол не,
Тəн мен жан бірге ме, не жан маған де.
Жауап берді: өлгендер пікірі,
Көңілде бар, міне, содан бері орны.
Пікір ұйқыға болар сатып алушы,
Маған көңілдегі көрінер, ей, жар.
Жəне айтты: Ғажап өлгеннен кейін,
Мына əлемді сағынамыз ба тағы?
Жауап айтты білімді үйренген ұстаз,
Жарайсың, ей, білім дариясы, бол шат.
Сен ол нұрсың осы тəннен өзге біл,
Бар едің жеті қабат көк үстінде көп жыл.
Белгілер сұрасам ол жерден саған мен,
Білемін еш нəрсе білмейсің сен.
Егер өтсең бұл дүниеден де солай,
Мұны да білесің бе, білмеймін, ей, бек.

107v0            Адам түсінбесе түнгі ісін,
Ұмытсаң таңғы жəне бұл түнгі ісін.
Жəне сұрады: Ей, көңілі жарық пір,
Адам көңіліндегі ойды айт бір.
Жауап айтты: Не білдірсе жаһан деп,
Түсер солай үшін ойған жан деп.
Жəне шах айтты: Ей, білгір ұстаз,
Емшіліктен бірнеше айт деді сөз.
Жауап айтты: Ей, əлемнің шахы,
Əлем халқына сен тəн ішіндегі жаны.
Емшілік бір нəрсе ішіне жасырулы, ей, шах,
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Оны Хақ бізге айтып қылды хабардар.
Жеп-іш, бірақ шақта деді,
Не көп, не аз өзіңді сақта деді.
Қайт аздан жəне жеме көп харам ол,
Тура орташа халді сақта барша ол.
Екі зерек есіттім бір заманда,
Жетіп бір əдемі бұлаққа отырып онда.
Бірі азырақ жепті жан ісінер деп,
Бірі тəн күштенер деп көп жеп.
Мөлшерін сақтамастан жегендерінен,
Бірі тоқтықтан өліпті, бірі аштықтан.
Жəне тəндерден осы жандар кетер,
Қалай айырылар еркі, бір хабар бер?
Жауап айтты: Көрінбейтін жол ол – біл,
Есіткенімді айтайын есіткін.
Есіттім, бар екен төрт білімді бұрын,
Болып ол төртеуінің жаны қиын хал.
Көп ойлап бұл қиын істі олар,
Қалай тəннен шығар деп, осы жандар.
Бірі айтты, адам түсінде көрсе,
Өзін құрметке бөленіп тұрса.
Көп талпынса құтылмаққа одан,
Ақыры ол құтқара білмесе өзін.
Қалай оянса қорқып ұйқысынан,
Соған ұқсар тəні жан шықса тəннен.
Екінші білгір айтты: Ерікті Тəңірі,
Жаратып көкте тартқан болса қарсы.
Жығылса кенеттен бір адам одан,
Жабысса бір бұтаққа қорыққанынан.
Асылғаннан білегі əлсіз болса,
Жəне қойса өлер бұл мұңда қалса.

108r0                     Ақыры жерге құласа күші кетіп,
Осыған ұқсар деді көп ойға кетіп.
Үшінші білгір айтты: Көрсе шопан,
Бөрі кірсе қойына нетер екен?
Бөрі қой ұстаса, тартып алса сүйреп,
Шопан да бір дем тəні ұстаса жүгіріп.
Шопан құтқарамын деп тартса,
Жəне бөрі жабысып, тартып жыртса.
Шопан таппаса еш құтқаруға шара,
Бөрі таласа, қылса пара-пара.
Осылай берді өлмектен белгі ол,
Салыстырып сөз айтты таппастан жол.
Жəне төртінші білгір айтты: Бұл сыр,
Жəне ұқсар ол адамның халіне аз.
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Айдай қойнында сұлу болса,
Жəне ол ай жүзді жынды болса.
Не пікір өтсе ондай көркінен һəм,
Жараспаққа не шара болса бір дем.
Ақыры жындылығы асса шектен,
Төзімі қашса одан сақтап өзін.
Пікір майданында жүріп олар ат,
Оқыды олар парақ көрместен өзге хат.
Олардың əрбірі қылды айқай,
Ол ойыннан жырақ деп осы бейнет.
Өлімнен сөйлеген көп білсе болмас,
Өлімді өлместен ешкім де білмес.
Бірақ пайғамбарлар білер анық,
Оларды қылды сырға берік Хақ.
Бұл күнəсіздерге сөз болды жетерлік,
Патша айтты бұл кеште рисала.
Қылар тартыс біраз сұрап ізетте,
Бұл сөзді есітіп, міне, қалдым аң-таңда.
Болар дауы һəм дұрыс па не ол,
Біздің дінмен дінінің парқы не ол?
Жауап айтты: Ол Тəңірі сөзі,
Айырылудан ары ол, ей, дүние шахы.
Халайық барша күмбез ішінде сөйлер,
Бұл аяз дауысы күмбезден сыртта ұқсар.
Қай жұлдыз аспаннан сөйлер ол осы,
Олар бейне, ол шəкірт суретшіден.
Ол бұл тоғыз көк үстімен ұшар,
Қалай айтамын одан келместен сыр.

108v0                    Мұхаммед дінімен ойнама шах,
Ойнап Хақпен болмас, бол хабардар.
Қаны қайнады қорқып Шын Хұсрауы,
Кəуап денесі қайнағандай оттан.
Бірақ шын бақытқа кенелмеді ол,
Бұл Мұхаммед дініне кірмеді ол.

Хұсрау ұлы Шируя хикаясын баяндайды ұстаз

Оқып Хұсрау бұл хикмет тақтасын шын,
Жаһаннан көшпестен өтті жаһаннан.
Жəне Мариямнан оның бұл сипатты,
Бір ұлы бар еді Шируя атты.
Есек миын жеген бір қатты көзді,
Тым бетпақ жүзді, сөзі ащы сөзді.
Көзі көк, жүзі сары, жаман қырсық,
Мейірімсіз көңілі, жүрегі тас кəпір.
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Есіттім ол ұлан екен өзгеден,
Алған уақытта Шырында əлем шахы.
Көріп сол шақта айтар еді Шырын,
Менде болса, не болар еді еркің.
Кіші екен мұндай болса апат,
Салыстыр, не болар тапса дəулет.
Қашанда шах азат еді одан,
Ішінде бар деп тола іштарлық.
Үлкен Үмітке айтты, ей, ақылды,
Мына диюдан көңілім тыныш емесін біл.
Мына сұм жұлдыздыдан қорқамын, ей, жар,
Мұның бұл шығуын білемін, ей, жар.
Бұл сұрықсыздан жақсы қасиет келмейді еш,
Мына жылауық жүзден ел күлмейді еш.
Адамдай бір қылығы бар ма қарашы,
Өзіне хош келер қылғаны дөрекі.
Білімнен бір белгі жоқ жəне өзінде,
Қуарған тас секілді су жоқ жүзінде.
Не мейірі жоқ маған, не мына Шырынға,
Не жақсы сөйлемес қызметші біріңе.
Қарар Шырынға ол дию сондай, ей, бек,
Есектің бұзақыларға қарағанындай.
Мені өзіме қой, көзіңе бір жыланмын,
Ол дұшпан санаса, мен де сондаймын.
Барша əйелдерді əйел деме əсте,
Жəне барша ұл тең емес, ей, жар.

109r0                     Барлық шешек  шығармас,
Жəне барша қамыс бермес шекер біл.
Көп жар бар күннен көп опалы,
Жəне жаттан күн болар жапалы.
Көп туған өлтірді атасын,
Темір тас кескеніндей бұл мысал шын.
Бузург Умид есітіп айтты: Ей, шах,
Барша игі-жаманнан көңілің хабардар.
Ұстайын жамандық қылды асыра,
Ақыры өз гауһарыңның бөлшегі бұл.
Ұлға дұшпандық қылмақ қате ол,
Ұрпақсыз қоймақ өзін қандай дұрыс жол?
Адам жан бөлшегіне қастандық қылар ма,
Егер қастандық қылса жаман аты кетер ме?
Неден ұста тірегі тоқпақ жер міне шын,
Оныңдай бас қойды сырлар жемісін.
Сен игісің жаман болмағай ол һəм,
Түзелер жақсы мұндай қалмағай һəм.
Қанша соқтықса жұмсарар заманы,
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Егер жұмсартпаса табар саған не?
Жігіттікті қанша өзінде ұстар,
Бірақ есейсе есерсоқтықты ұмытар.
Шахым сенен бұл сөддер лайық емес,
Бұл сөзді қой, баршаға лайық емес.
Қайсы демде бұл адам есітер болса,
Қабылдамас сөзіңді есітер болса.
Бузург Умид сөзін тыңдады шах,
Бұл дүние айласын түсінді шах.
Бұл қайғы құдығына түстім деп шах,
Соғып қолын бетіне ол жылар «уһ».
Керек бұл жігіт қалса, мен кəрі,
Өзім қылса өзіме тағдыр қалауы.
Қанша шах болсаң да, ей, Хұсрау, қайтқын,
Қойып тəнді, бұрын жанды байытқын.
Қашан болса Жаратқанға қайтпақ,
Бұйырыпты құлыңа ол жомарт Хақ.
Қаншама бұл əлемде болса өзің,
Соңынан өлмек керек мəнді сөзің.
Жаратқан бір Иеме жалбарып мен,
Сол қылған күнəларды жуып мен.
Қылайын мен өзімді оттан азат,
Ием бергей маған мұңнан азат.

109v0                    Осылай деді шешіп соңынан шах пікір,
Отханада жоқтай отырар.
Жəне бір күн таңырқап айтты ол шах,
Не қылайын мынаған мен деп, қылып «уһ».
Тұрып сол сəт қолын қолға соқты,
Атымды ерттеңдер деп сол сəт əмір берді.
Атын əмірге хор алып келді,
Мініп атқа сол пілдей отырды.
Ұрып қамшы əмір берді жүргін деп,
Мені ол орныма жеткізгін деп.
Тартып жетті отханаға сол сəт,
Түсіп отырды шах Шырынмен һəм.
Кіре салысымен отханаға шах,
Болып Шируя ісінен хабардар.
Шах отханаға алып барды деп жарақ,
Киіп тəж, мініп отырды шығып тақ.
Іше бастады дəмді шарап қолға көтеріп,
Жырақтан шахты ол сақтап отырып.
Оған да місе тұтпай атасын,
Кісен салды аяғына полаттан.
Кетірді бар нөкерлерін қасынан,
Тек ол шах қызметінде қалды Шырын.
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Көріп Шырынды Хұсрау сондай ол шат,
Осы бақта болсам деймін мен азат.
Айтар Шырынға қайғырма, ей, хор,
Болып Хақ үкіміне риза болып отыр.
Келер шахтарға бұл секілді көп хал,
Ие үкімінен келен осындай ахуал.
Білесің оқ нысанға оқ атылар,
Бұл өмір оғына шахтар білімді болар.
Бөрікті бастан алар сол ел,
Жас от рақатта болар күшсіз.
Киік ауда көрінеді болып жар,
Бұрын аушы оған сонда оқты іздер.
Кішілер қаупі бір тебіренсе жоқ-жоқ,
Жығылмақтан бəдіктер қаупі артық.
Қашан от жанар болса, ей, ақылды,
Түтін ең жақсылар жары боларын біл.
Егер кетер болса дəулет хош бол, ей, жар,
Себебі бар болсаң, Аллаға шүкір, бəрі бар.
Шырын һəм босамаған еді шахтан,
Үгіттеп сөйлеп, аулар еді көңілін.

110r0                    Осы дүние ісі шексіз, ей, бек,
Кейде қуаныш болар, кейде қайғы осындай.
Мəңгі бұл адам ұлы мұңда қалмас,
Адам жас болар, ақыры өлмес.
Болар қайғы хош болмақ жарақты,
Жараспас бас-аяқ екеуі байлаулы.
Өзіңді қинама, тыныш отыр,
Көп ауру көр аузынан жетелер.
Біліммен көңілден қайғы кетер,
Азаймас жемектен қайғы артар.
Тірі бой ұласып жақсылықсыз болмас ақыр,
Барша жақсылық істеген һəм өлмес ақыр.
Егер өзіңді алса дұшпан,
Аспан зарыңды алар, бар бол сен.
Бірақ сен қайғы жеп қиналма, ей, жан,
Дүние қайғысының жоқ аяғы.
Бұл дүние ісінің бəрі рия-ғой ол біл,
Атанар үнді кəпір ол есіңе ал.
Не келсе де ерге сол шаққа жарасар,
Ақыры бір шешімде тұрмас осы.
Жапагөй дүниенің еш жоқ ұяты,
Жырақ тұр, ұятсыз болса ақы.
Əлем жəбірінен екі ер құтылды,
Бірі оның туылмады, бірі оның өлді.
Опасыздықта белгілі əлем бұл,
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Мұны тəркі ет, етпестен бұрын.
Өзге шахтар қаны қайнап қалғаны,
Бірі болар еді, болса еді қалғаны. 
Қаны Киумарс пен КейХұсрау көр ақыр,
Солардың орнында едің Хұсрау ақыр.
Өзіңді қинама зорлап, болғын хабардар,
Олар бар болса, сен болар ма едің шах?
Көңіл бұл баққа байлады ол,
Шешектей аз күліп, көп жылар ол.
Кімде-кім мұнда барбаттай түзілер,
Құлағы бұралып, қылдай үзілер.
Қай патша ол бұл, ол Даххақтай шын,
Жылан қылса саған ол қайта сенен.
Қанша тамшы су жағаңнан жоғалттың,
Қалайша көр қайғы дариясына баттың.
Арқаңа ұрма жүк тіпті ешқашан,
Қарын ісін бітіргіл солай, ей, жар.

110v0                    Кімнің ақылы бар болса тұрсын жалғыз,
Қанағатпен тіріліп, баршаға түзу.
Кімде-кім дүниеде қылса қанағат,
Сол табады бұл дүние ішінде рақат.
Табылса нан-су жақсы тіріл жақсы,
Көресің ақыры дүние істерін осы.
Əлем əп жыландай пыс-пыс ол,
Басы бардай, бірақ соңы еш-еш ол.
Білемін келмес қолыңнан іс, ей, жар,
Жылан ұстамағын қолыңмен ешқашан.
Басқалар қолымен ұста жыланды,
Жаның болса тыныш отыр, қой жаһанды.
Жаһан білгенге зындан болар шын,
Ақыры еш шара жоқ зынданда бақтан.
Сен ол сен – жассың, байлаулы болар жас,
Үміт ет, бермегін өзіңе көп реніш.
Құталасың мына қайғы құдықтан һəм,
Қазаға разы бол Жүсіптей тұл.
Егер қадіріңнен айырылсаң сабыр қыл,
Жоғары аспанды сен əлем біл.
Ойлама саған жоқ деп тағдыр сынауы,
Сен солай екі əлемде, біл, басысың.
Сен үшін болар мына барша əлем,
Кіші деп көрмегін өзіңді сен һəм.
Жаратты Хақ сен үшін жаһанды,
Саған берді міне содан ақыл мен жанды.
Егер білсең сен артықсың періштеден,
Бұл талаппен ұста, алғын аспаннан.
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Осы оймен көңіліңді шат қылғын,
Өзіңді қайғыдан азат қылғын.
Көңіл үз, тəж-тақтан азат бол,
Шырайыңды қылма қайғымен сары.
Егер болсаң бұл тəж бен таққа мұқтаж,
Саған жер тақ болар, жоғары көк тəж.
Осындай сөздер айтып Хұсрауға Шырын,
Күнін əдемі өткізіп, аулар еді көңілін.
Түн болды тағы Шырын сөз айтып,
Бекерге жемесін деп шах қайғы.

Шируя Хұсрауды Шырын үшін өлтіргенін баяндайды

Жетіп зəңгі секілді түнеріп түн,
Қараңғылыққа шомды ол түн жаһан.

111r0                     Қараңғылық ондай еш қараңғы,
Көзіміз көрмеді дейді бұрын.
Аспан ойда сергелдең қалыпты,
Заман ол түннен ғибрат алыпты.
Баяғыдай патша құзырында Шырын,
Қылып қызмет басып отырды аяғын.
Кісен салған аяғын ол жүзі ай,
Қылып шапағат, сүйер еді тартып «уһ».
Көңіл қалар хикаяларды айтып,
Хикаялармен шах көңілін аулап.
Қайғығы хикаялар жақсы келер деп,
Ұяықтамаққа жəне жақсы болар деп.
Шырын сөйлеп төгер шекер тілінен,
Ұйықтады сөзін есітіп əлем шахы.
Толып ұйқы һəм ол Шырын көзіне,
Қойып жатты жүзін ол шах жүзіне.
Жатқанда хош құшақтасып ол екі жар,
Аспан күліп, жұлдыздар жымыңдар.
Қылып рақат ұйықтарды шах пен Шырын,
Ашып түңлік бір ер енді сырттан.
Өзі диюдай жүзі де шын қара түн,
Танауынан от шаша ол нақыс малғұн.
Үй ішінен іздеген секілдң ұры,
Іздеп шах қасына келді тура.
Барша дария сияқты қайнап аңсыз,
Жақын келді ол игіге бұл теңіз.
Қарап жүрек тұсына қанжар ұрды,
Жарып қарнын сол сəтте шамды өшірді.
Көңілде мейірімі жоқ тыңшы кəпір,
Сондай ұрды шах жүрегіне қанжар.
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Сонда шықты Хұсрау жүрегінен қан,
Найзағай түскендей бұлттан.
Айырды айды күнді ол оңбаған,
Өзі шықты жəне түңліктен ол ит.
Патша тəтті ұйқыда қарны жарылды,
Көзін ашты жүрегінен «уһ» қылды.
Төсек жүрек қанынан болды топан,
Сусап ерніне жетті аурудан жан.
Көңілде еді бұл тəтті ұйқысынан,
Оятып су сұрайын, берсін Шырын.
Жəне ойында еді неше түн бар,
Ұйықтамас еді еш бұл мейірбан жар.

111v0                    Керек емес оянып мені мұндай,
Көріп ессіз өзін қинаса бұл бек.
Һəм ол жақсы бұл сөзді айтпасам еш,
Оның зар ісін есітіп күймесем еш.
Өлейін көрмесін деп бұл опалы жар,
Оятпады мүсіркеп жарын ол жар.
Ашылған көрсең егер бір гүлістан,
Онымен безелген болса бостан.
Ауа тым жайлы екен сол мекенде,
Бұлт торласа күркіреп сол заманда.
Тола жауғызса тастай тисе-төксе,
Бақ ішінде ешбір гүл қоймаса төксе.
Оянып кенет бағбан ұйқысынан,
Гүл көрмесе қалса байқұс міскін.
Не айтасың оның халі не болар,
Гүл секілді һəм сол қайғыда болар.
Патша жарасынан көп қан аққанынан,
Бұлғанып кенеттен оянды Шырын.
Басқа түндер ол бақыты бар еді
Оятып чəнг үнін тыңдар еді.
Тұрып отырып екеуі хош жанасып,
Бір-бірін құшақтап ойнап жарасып.
Алып кел, шарап, деп шарапшыға əмір беріп,
Ішер еді шарабын қол-қолға ұрып.
Қылып рақат солай шах масайрап,
Танып естен жатар еді сол заман.
Аспан қара бұл кезде неткен жаман іс етті,
Патшаның қаны Шырынды оятты.
Түсінде һəм мұндай қорқыныш көрмеп еді,
Аң-таң болды, жаннан қол көтерді.
Жейдесін ашып қарады өліп шах,
Жатар қанға малтып, қылды көріп «аһ».
Күндіз-түні іздер еді ол толған ай,
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Көретіндей одан алдамшы дүние пай.
Жоғалған шах басы қалыпты бос тəж,
Бойының шахары болыпты барша талан-тараж.
Ұрланған гауһар кеніші бұзылыпты,
Əскер кетіпті, əскер басы өліпті.
Тəн-жанға сол сəт от жағылды,
Жаһан үстіне сол сəтте жығылды.
Көп жылап, зар еңіреп айқайлады,
Бетін тырнағы зақымдады, тілді.

112r0                     Қан-жоса қылды қатты тырнап жүзін,
Күйіктен аямады өзі-өзін.
Жайып бастан шашын жолға төгітті,
Дариға жар, деп көп жасын төкті.
Түзіп бұл хал ішінде кезде ол хор,
Араластырды иіссу, мускус пен кафур.
Патшаның қанға боялған денесін,
Жуды муккус һəм кафурмен Шырын.
Қалай құрса шахтар жасауын,
Жарастырды шығаратындай жарағын.
Тауысып шах жарағын содан ол бек,
Өз-өзінің бойын жуды солай.
Жəне өзінің жарағын барша қылды,
Көңілде айтты, (менің де) уақытым жетті.
Жəне Шируя ойға беріліп көңілден,
Маған жұптасуға лайық деп Шырын.
Сөз айтып ойды елітер тəн, ей, ай,
Тыныш отыр, қайғы жеме, қылма көп «пай».
Қалай болса өтер бір апта кейін, 
Алайын деп жұптасуға сені шын.
Сені Хұсраудан артығырақ ұстайын,
Жаным барынша көңілді күтейін.
Біз екі бір көңіл болғаннан кейін,
Берейін қолыңа кеніштер кілітін.
Осылай оқығанда Шырын мұндай хикая,
Қатты долданып, ашуы келді тіптен.
Бірақ білдіртпеді білмесін деп,
Тағы дұшпандық артық қылмасын деп.
Жəне сөзін бұл пердеде жасырды,
Жауап сөзге беріп жүрегін пісірді.
Шируя түсінбестен бұл мəнді,
Иланды қате ойлап алдауды.
Міне, содан кейін барша аспап жарын,
Аяқ-кебіс, киім-шапандарды Шырын.
Ел ішіндегі барша мұқтаждарды терді,
Патша жаны үшін баршаны берді. 
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Шырын Хұсрау үшін аза тұтқанының баяны 

Арайлы таң ұясынан бас көтергенде,
Шырын басына ұйқыны келтіргенде.
Қашып түнектен ай батысқа келді,
Таң рең тісіндей ашылып күлді.

112v0                    Əмір берді, қылды табыт ол күн,
Барша табытты қаптап жасады алтын.
Безендіріп іжу-маржаннан сыртын,
Төседі жібек-жақұттан шашып жұпар.
Патшаны сол табыттың ішіне жатқызды,
Тағы не керек болса бəрін бітірді.
Жеті ықылым шахтары бастап тұрды,
Əмір берді бектер иығына көтерді.
Мешһед тарапы жаққа жолға түсті,
Табыттың артынша шахтар жылады.
Кесіп қолдар-құлақтарды сол мезет,
Киіп киіз, кесіп салды мұрын һəм.
Талқандап барбатты бұл Барид һəм,
Кесіп бармақтарын тістеп сол мезет.
Никиса һəм ұсатып сол сəтте саз,
Салды чəнг секілді зарлы саз.
Жəне Шавур көзінен қан ағызып,
Көңілден сабыр, жан тыныштығы кетіп.
Бузург Умид үзіп барша үмітін,
Зарын жылап айтатын: Жыла, Шырын.
Қаусаған тəн қалдық енді жан кетті,
Біз байқұс қалдық, ол дəрумен кетті.
Қані шахтар шахы, сұлтаны қані,
Жеті ықылым бектерінің ханы қані?
Қані ол арыстан өлтіруші Парвиз,
Мысық қолында өлді, қалды Шəбдіз.
Егер жол болса ол, бұл болар майдан,
Не бек, не құл, не Хұсрау, не Наушируан.
Ашып көп құлдар көңілдер басын,
Кесіп шаштар, шаша көзден қан жасын.
Жəне əйелдер ортасында Шырын,
Сыңсылайтын келіндер секілді дауысын.
Жіңішкелеп өріп шаш арқасына,
Қойып сүрме көзіне, қолына қына.
Інжуден қос сырғалар құлақта,
Тұмаға дөңгелек інжу бетінде.
Жамылып бір сары орамал басына,
Киініп алқызыл киім гүлдей түн сыртына.
Есеңгіреп түгел мастай ол хор,
Жарқырар табыт соңында қалқып нұр. 
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Аяңдап неке үйіне кірердей өзін,
Көргендер қайран қалар айдай жүзін.

113r0                      Ермек болар маған енді деп ол жар,
Жүріп табыт артынша хош ойнар.
Сырты ойнар, алайда іш-зарын төгер,
Жүрегін қайғы отыменен өртер.
Патша табыты күмбезге жетті,
Кіргізді ішке, елге кешірім айтты.
Белін байлады құлдыққа Шырын,
Айтты тұрсын бектер барша сыртта.
Шығарды елді, есік байлады берік,
Сол кезде алды қолға қанжарды тəркі.
Ашып шахтың жарасын ол толған ай,
Сүйіп байлады солай өлуге шешім.
Шахтың жарасы қандай болса,
Қойып жүрек тұсына қанжарды ол бек.
Кіріп табытқа шах үстіне түсті,
Құшақтап берік мойнына жабысты.
Шах денесін жəне қанмен жуды,
Екінші қанға былғанды денесі.
Міне содан бір қатты дауыс келді,
Есітіп сырттан үнін халық білді.
Осылайша тəн-тəнге, жан-жанға ұласты,
Шүкір тəн бейнеті, жан реніші асты.
Жаратқан жарылқап демесін оны,
Кім бұл жерде қылса игі дұғаны.
Ей, Хақ мейірім қыл ол екі жанды,
Қауыштырғын ол екі мейірбанды.
Пəлі, Шырын, шырын (жақсы) өлмек одан,
Пəлі, жан бермек, жан үзбек міне шын.
Осындай уəжіп ол ғашық өлсе,
Жанын жанға беріп бірге болса.
Ақыры барша əйел ме білмес ерлік,
Əйел сол болар – одан келмес ерлік.
Көп əйелдің ерден артығы бар,
Жерін тапса жүз ердің ісін істер.
Жаһанға білдіріп бұл айқай-шуды,
Осылайша жаралады жанды.
Тұрып қайғы теңізінен бұлт һəм,
Ағытты сел таудан тауға сол сəт.
Даладан қатты жел соқты кенеттен,
Ауаны қылды топырақтай бір сəтте.
Ұлықтар есітіп білді сыр,
Баршасы зар жылап, көтерді дауыс.

113v0                     Жарайсын, ей, жазмыш аспан, ей, пір,
Келіндерді күйеуімен табайын бір.
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Егер əншінің əсем əуені болса,
Ғажап, көз бұдан артық нəрсе көрсе.
Қойып оларды жеріне жылап зар,
Шығып күмбез есігін байлады олар.
Қайтты олар таңырқап, қайғы жұтып,
Жазыңдар бұл сөзді əйел үстіне деп.
Жазды бұл Шырыннан кейін бір,
Жаһанды Хақ жаратққаннан кейін бір.
Мұндай таңсық іс еш болғаны жоқ,
Адам үшін, адам еш өлгені жоқ.
Көңіл берме жаһанға бұл лас,
Адамға еш жомарттық қылынбас.
Не берер ерге, ақыры əлем мына,
Оны алмайды бір-бірлеп соңы мына.
Берер бір мейіріммен жанды ол оң,
Алар жүз ашумен ақырында соң.
Таласпа сен жүрерде одан ерте ме кеш,
Жығылдың сындың одан еш сен еш.
Бұл шеңбер болар мына шах бағы,
Қаратар сені жасартардай жағы.
Қандай шеңбер ішінде ұшса болар,
Не бұл шеңберді бұзып кетсе де болар.
Мына шеңбер бағын үзбестен өтейік,
Кісі ашпады, біз қалай ашайық?
Һəм ол жақсы бұл жол үстінде тұрсақ,
Мына жер үстінде топырақта отырсақ.
Өзімізге өзіміз жыласақ зар,
Мына біздей бізге кім жылар?

Хұсрау патшалығы ойран болуының себебін баяндар

Осылай айтар ол сөз өлең қылған,
Жаһан жақсы-жаманын барша білген.
Ол шах патшалығы болмаққа салтанатты,
Себебі не оны мен айтайын, сен ұқ, ей, жан.
Расулымыз пайғамбарлық əшкере,
Қыларда сол ғасырдың халқы ішінде.
Кейде ай үстіне ол шапан жаба,
Кейде ай шапанын ол екі жырта.
Кейде ол қатты тасқа сөйлеп сыр,
Кейде ол тастан есітіп жауап дауыс.

114r0                      Жаһанға жайылып оның игі аты,
Болып белгілі елге мұғжизасы.
Барлығы көңілге демеу беріп,
Таң самалы жүрекке шабыт беріп.
Барша елдерге қылды үгіт-насихат,



 215

«Қылыңдар иман, қылыңдар», – деп дін Ислам.
Əмір берді əрбір шахтар атына бір,
Жазыңдар хат деп қылды шешім.
Эфиопты жаңа қылды хат жамалы,
Ажамға тартты көкке нүкте қалы.
Қаламнан мускус-анбарлар шашылды,
Бұрын Хұсрау атына хат жолдады.
Қалам қара қағаз үстіне жүрді,
«Ием бір», – деп сол сəтте айтарды.
Көңілден бір Иеме жазса керек,
Ием сенсің деп құл жазса керек.

Расулдың (с.ғ.с.) Хұсрауға үгіт-насихат етіп хат жібергені
Жазып хатты басында Тəңірі аты,
Серігі һəм теңдесі жоқ пəк заты.
Ие осы əлемді жаратты,
Тағы түні қарайтып, күнді жарытты.
Əу бастан əуелінің басы жоқ,
Ұлық ақырының һəм соңы жоқ.
Сипатын жеткізіп болса болмас,
Ақыл жетпес баянына əсте болмас.
Егер əлемде діндар бəрін Хақ,
Жүрер шексіз тамұққа сұқса қалап.
Жəне дүниеде не күнəлі бар,
Егер жұмаққа салса кімнен қорқар.
Болар ерікті, оған кемшін себеп жоқ,
Жетер үкімі не қылса да ғажап жоқ.
Сөзі шын пейліне секілді айтар Хақ,
Сүлейменге құмырсқадай ісін қара.
Өзіңді құл қылып, Хаққа шүкір қыл,
Білімді болсаң, сондай Бірлігін қыл.
Тіліңді келтір, онымен бірге бол,
Өзгелерден үмітіңді бір жола кес.
Қандай дау қылар болсаң да оған ол,
Қандай мағынада қаласаң да патша ол.
Ондай өзге құдіретті Қадыр,
Оның жоқ ұқсасы, ондай тағы бір.

114v0                    Болар бір Тəңірі серігі, досы жоқ,
Һəм одан өзге бір Тəңірі тағы жоқ.
Жаһанға ерікті ол еркің сенің жоқ,
Жер-көк, жаһан-жан Оныкі ұқ.
Сен, ей, əлсіз, неге Хұсрау аталдың,
Осы аттан ба өзіңді ерікті санадың.
Жаратылғансың əуелі, ақыры өлесің,
Ойлама «мəңгі тірі» қаламын деп.
Өлімсіз болса шахтық бір ой жүгірт,
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Көптеген Тəңірімін деп айтқанын біл.
Ақыры Намруд бұл даудан бұрын,
Өзінікін жөн деп оқ атты көкке қарсы.
Көп бар адам ұлында беймазалық,
Беймазалық қылма сен қыл енді құлшылық.
Өзіңді көрме өз көргенде көз жоқ,
Өнер көр, өнер көргенге сөз жоқ.
Болар жер көк қасында бір тірідей,
Ирак елін ойыңа ал одан, ей, бек.
Болар бұл төрттен бірі ол тірінің,
Жəне бұл бір тірі төртте бірінің.
Ішінде мұнша жүз мың адамзат бар,
Солардың бірі сенсің түсін, бірден.
Қарап өзіңе осыларды есіңе ал,
Əліңді біл, тағы шамаңша өмір сүр.
Ұлық Тəңірі қасында несібе анық біл,
Жаһан халқы не болар еш жоқ тіл.
Көресің еш нəрсе де мəңгі қалмас,
Əлемде мəңгі хандық қылса болмас.
Куəлік бер əлемнің Тəңірі бар,
Сеніп ол Тəңіріге бір деп, қыл ықрар.
Ол Тəңірі адамдар үстінде күмəнсіз,
Пайғамбар жіберді мені ұста сөзім Хақ.
Табынба отқа, қой Хақ дінді ұста,
Мына шариғат жұмағына кір, отты ұмыт.
Тауыстардай бұл бақта қыл тамаша,
Кіріп көбелек секілді күйме отқа.
Отқа табынушылар мінін тап, тола күнə,
Кімде-кім отқа табынса ол – Намруд.
Жақсы емес отта қалсаң ондай шын,
Мұсылман бол, шынайы құтыл оттан.
Жазылды хат осылай аяқталды,
Соғып пайғамбар атын мөр басты.

115r0                      Расул бір жаранға сөз ұстатты: «Тұр,
Жазылған мына хатты Хұсрауға жеткіз!»
Алып жаран ол хатты Хұсрауға жетті,
Сөзді жеткізіп, хатты ұсынды.
Көрісімен онда ол пайғамбар атын,
Қаны қайнады іштарлық қайратынан.
Аша бастап еді қолында хатты,
Барша есірткі жегендей мас болып, тыныш қалды.
Қақалғаннан ішіне от түсті,
Жүрегі өкпе отына ұласты.
Құтырған иттей көзі қансырап сол сəт,
Сүңгідей тұрды əрбір қолы һəм.
Хатты көрді ашып бір айбаттанып,
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Мұхаммедтен тыңда, оған кім Парвиз.
Қой ол адасқан жолды, Хақ жолды ұста деп,
Пайғамбарға сен, Тəңіріге сен деп.
Оның ақылына ұрды шахтығы жол,
Бұл қырсықтыққа болар деді ол.
Мендей шахқа мұндай сөздер айтса,
Тағы айтқан үстіне атын жазса.
Деп қатты долданып, өкпеледі,
Жаман қылды өзіне игі ойлады.
Сол ашуда хатты жыртып салды,
Өзін ол іспен бейшара қылды.
Көріп бек ашуын кері қайтты,
Не көргенін пайғамбарға айтты.
Дұға қылды Расул қолын көтерді,
Дұғамен оның ісін бітірді.
Дұғадан ол ажам шахы жоғалды,
Тағы артында кəпір аты қалды.
Пайғамбар мұғжизасының себебінен шах,
Ойран болды тəні мен жаны кенет.
Дұшпан болды аспан сор етті бақыты
Оны сындырды шайып кетті сел.
Дұшпан болды аспан сор етті бақыты,
Қылыш тартып, өз ұлы алды тағын.
Тұрып аңсызда көктен бір тарағы,
Сарайынан жығылды бір тағы.
Темірден Ефратта бар еді көпір,
Оны сындырды шайып кетті сел.
Сəмум істі һəм аңсыз бір ісі тез,
Не алқызыл қойды, ақырында не Шəбдіз.
Жəне Диқар соғысында əскері,
Жеңілді, өлді жарандарда игі.

115v0                    Жəне бір ер ағаш қолында есіктен,
Кіріп, сындырды ашуда ағашын.
Айтты: Біл мен, ол болатпын,
Бұл тікендер арасынан тəжіңді сындырдым.
Пайғамбар мұғжизасы ол заманда,
Көп осындай керемет іс қылды жаһанда.
Сен ол тастың көңілділерге бітер,
Көріп Хақ құдіретіне сенбеді олар.
Қаншалық дін шырағында түтін жоқ (болса да),
Соқырға не шырақ, не жарық күн жоқ.
Əрбір пайғамбарға патшалар,
Мойынсұнбаса бастары кетер.
Əрбір айбат одан қорыққанынан,
Тартады мойнымен ел шығынын.
Əрбір шах жаһанды ұстаса да хұлқы,
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Оған қараса əлемнің бар халқы.
Əрбір толған ай ол өзі ұйықтар осы,
Мына жер-көк барша нұрынан жарқырар осы.
Əрбір сыр білушілер арасында пайғамбар,
Өзгелер бостай, ол перілер арасында сыр.
Əрбір хұлық, əрбір əділдік, əрбір төрелік,
Оттан қылса əлем халқын азат.

Неше сөз кітап соңында айтар ұстаз

Тірі тұрғанда, ей, Құтб, түсін,
Тілегім бар сенен, бір тілегім.
Бəрінен білсең (санасаң) төмен өзіңді,
Аяқтар астында жер қылсаң жүзіңді,
Көрерсің, дүр теңіз астында қалды.
Соң астында қалғаннан басқа (не) қалды.
Басың қалғай аяқ астында тұрсаң.
Кесілгей бас масақтай бас көтерсең.
Сыпайылық сақта, біл тағдырдың қаталдығын,
Өмір қысқа, қайырымды бол.
Қаламның көзінен бұл бауырым қанын,
Ағыздым кітапта тауып бұл қанды.
Күмістей бұл ақ жер үстіне ектім,
Мұнымды оратын егінші кəні.
Басқа көп қиссалар жазылды сансыз,
Олардың қасында бұл екінші гауһар.

116r0                     Кім оқыса мұны білер (түсінер) ол,
Егер ол ердің бар болса жаны.
Ей сен, кітапты оқыған кісі,
(Оқып) түгетсең (бітірсең) дұғаңнан ұмытпа мені.
Хатымды (еңбегімді) нашар деп кінə қоймаңыз,
Дегенмен, оның көңілі – бұл сөздер кені.
Жазушы жазарда жаңылса қолы,
Оқырман оқырда түзетер оны.
Егер нəрсе түссе қалам адасар (?),
Оқырман кешірсін қате мен кемшілігін.
Ей, соң келуші, дұға қыл оған,
Тəңірім тілегіңді берсін саған.

116v0            Жəрдем берді жаратушы жазып біттім,
Тəңіріме бұрынырақ тəуекел айтып (етіп).
Жаратушым жəрдем берді тамам қылдым, міне,
Жəдігер менен саған қойдым, міне.
Мұхаммед елшіге он мың сəлем,
Үнемі жеткізгіл, рухына менен.
Тағы төрт серігіне тыныштық жəне мақтау,
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Келуі үздіксіз болып тұрсын.
Алтынбоға еді ол Сабқ аты.
Өзі кішіпейіл, ғалым, сөзі тəтті.
Іздеп келдім жəне оның қасына,
Құлы деп айтар оның атына (байланысты),
Келіп Александрияға бөлектену үшін,
Алайын деп кəпірден діндар өшін.
Білесің келдім, ниетім шайқасу (соғысу),
Бітірдім кітапты, міне, сонда жаза.
Мужаһид Мурабит ниетім таза,
Етейін деп өзімді кəпірден алыс.
Тəңірі көмек берсе қораз арыстан болар,
Арыстанмын дегендер кесіртке болар.
Бірақ тілегіне жете алмады еш,
Біз тағы келгенін сұрамадық еш.
Ішімде ниетім жаратқаным білер,
Қолымнан келерін-келмесін білер.
Бұл Алтынбоға бекпен қылдым сапарды,
Қырайын деп келдім сол кəпірді.
Міне, онда сұраса əзиз досым,
Жəне бірге келіп болып жолдасым.
Жанымнан əзиз ол үндеді (шақырды).
Оның атына жаздым осы кітапты,
Оның атына жаздым жеткенше күшім.
Барынша тырысып бітірдім (оған) ескерткіш үшін.
Басынан аяғына дейін қарап,
Қатесін кетірдім мың (рет) түзедім.
Атанған аты да Құтты,
Құдай оны екі дүниеге ие етсін.
Құлыңнан дұға осы өмір барынша,
Жауыздық көрмесін Күн, Ай барынша.
Оқысаң ұмытпа дұғадан мені,
Ұмытпасын тəңірім рақымыңнан сені.

117r0                     Жазып кітапты қатесін қарап,
Бұл азап шеккенімді білгейсің оқып.
Атым (əшейін) Берке факих деп (аталады),
Өзім діндар жəне мұсылман, асылым қыпшақ.
Менімен бірге келген дүние (байлық) тауып,
Маған берді жазбақ, оқымақ (үшін) білім.
Мұнымен мəшһүр Мысырда өзім,
Факих деп айтар, ей, екі көзім.
Алтынбоға атты бір бек қасында,
Міне, оған қызмет етіп жүрмін.
Бұл қызметте жүріп жаздым кітап,
Сөзіме хулд таппа, жіті қара.
Қызметте жүрген жазар ма бұл жазбаны,
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Ниеті атқа мініп күні-түні соғысу болса. 
Бірақ жаратушым кеңшілік жасады,
Жаздым, бітірдім сол сағатта.
Бұл тағдыр факихқа мейірбандық білдірмейді еш,
Факих деп біреу құрмет қылмас еш.
Бірнеше кəпірлер бір жерде болса,
Олардың бірі ғалым болса.
Бес-алты кəпір көрсе бірінде білім,
Пайғамбар деп табынар оған шын ғалым.
Не болса да күшім жеткенше қызметте жүрермін,
Кейде тоқ болармын, кейде көп аш.
Айтармын халыққа көп мақтау,
Бір уыс топырақтан жаратты мені.
Гүл астында өзім жасырынып,
Бұл жаратылғанның есігінде жаным сарғаяр.
О, Алла, құтқар бұл істен мені,
Жаратушы жəне асыраушы деп білермін сені.
Жай бір кəсіпті ризық ет маған,
Дүниеде қанағат етейін соған.
Сырымды білерсің сиындым саған,
Саған кім сиынды зиян қылмады.
Тілегін тілеген махрұм қалмады,
Ризығымды жеңіл қыл  көрсетпе тарлық.
Бұл жаратылған құлды қылмағыл жарлы.
Бітірдім, жаздым бұл бірнеше сөзім,
Дұғадан ұмытпа, ей, екі көзім.
Неше оқысаң дұға қыл маған,
Құдайым көп жақсылық жасасын саған.
Бұл бейнемді көріп көзіңнен тыс қалдырма,
Қиыншылығыңды сана, бар болса (Алладан жəрдем) сұра.

117v0       Бұл тілек пен кеніштер талауда болар,
Талауға түскен жер дəйім қараусыз қалар.
Шекерге назар сал, қамысқа қарама,
Бұл ақымақ наданның сөзін алма.
Бұл ақымақ бөрі секілді, ақылдылар қой ол,
Бұл бөрі қойға қояр ма еш жол.
О, Алла, азат ет бұл мұңнан мені,
Пəк жəне құдірет деп білермін сені.
Авторды ұмытпа, дұға қыл,
(Дұғада) жазушы мен авторды бірге (ескер).
Жеті жүз сексен бесінші жылы,
Сафар айының жиырма бесінде.
Жол үстінде не көрсем (бəрін) кітапта жаздым,
Хатымды нашар деп кінəламаңыз.
Кітаптың соңында бірнеше сөз,
Жазып, баяндап бердім саған, міне бəрі – осы.
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ТҮСІНІКТЕМЕЛЕР

Құтб 

ХҰСРАУ – ШЫРЫН

«Хұсрау – Шырын» – ХІV ғасырда Алтын Орда территориясында жазыл-
ған көркем əдеби мұралардың ішіндегі ең құнды ескерткіштердің бірі. Авто-
ры – Құтб. Ол əзірбайжанның ұлы ақыны Низамидің парсы тілінде жазыл-
ған осы аттас романын еркін аударып шыққан. Еңбек 1342 жылы Алтын 
Орда территориясында жазылады да, 1383 жылы Египетте қайта көшіріле-
ді. Көшіруші – қыпшақ руынан шыққан Берке Факих деген кісі. Бізге келіп 
жеткені де Египетте жасалған осы көшірме. Қолжазба Париждің Ұлттық 
кітапханасында сақтаулы*. Еңбектің көлемі – 238 бет (кейбір еңбектерде 280 
бет деп қате көрсетіліп жүр). Əр бетте 42 өлең жолы бар. Мазмұны – Хұсрау 
мен Шырын арасындағы сүйіспеншілік.

Бұл поэманың қай жерде жазылғаны туралы əр түрлі пікірлер айтылып 
келеді. Көпшілік ғалымдар «Ақ Ордада жазылған» деген пікірді қолдайды. 
Ескерткіш белгілі болғаннан кейін алғашқылардың бірі болып зерттеген 
атақты ғалым А.Н. Самойлович: «Алтын Орда ескерткіштерінің ішіндегі ең 
көне түрі де Алтын Орда жерінде жазылған»**, – дейді. Ə.Нəжіптің пікірін-
ше, «Ақ Ордада жазылып, кейіннен Сарайға, одан Египетке жеткізілген болу 
керек»***. 

Бұл поэманы тереңірек зерттеп, сөздігін де жасаған филология ғылым-
дарының докторы Ə.Ибатов та: «Кейбір тарихи деректер жəне сол заманда ғы 
əлеуметтік қарым-қатынастар, əдет-ғұрып, салттарды ескерсек, «Хусрау уа 
Шірін» поэмасы Тыныбектің хандық құрған жері Ақ Орданың өз топырағын-
да пайда болған, тіпті сол кездегі Ақ Орданың орталығы Сығанақта жазыл ған 
деп айтуға болады»****, – деп жазды.

Құтб өз еңбегін Ақ Орда ханы Тыныбек пен оның əйелі Мəлике ханым ға 
арнаған. Еңбектің бас жағында осыған байланысты айтылған мынадай жол-
дар бар:

Жəмилə Хан-Мəлик ол бахыт өркі (орны),
Ақ Орду дəулəті ол – тахт көркі.

    (Түпнұсқа, 14-бет).
А.Н. Самойлович «Хұсрау мен Шырын» оғыз тілінің негізінде жазылған 

десе*****, Н.А. Баскаков қыпшақ тілінің негізінде жазылған, бірақ ұйғыр тілінің 

* Наджип Э.Н. «Хосрау и Ширин» Кутба и его язык // Тюркологический сборник. 
М., 1966. 80-б.

** Самойлович А.Н. К истории литературного среднеазиатского турецкого языка // 
Сб.:Мир-Али-Шир. Л., 1928. Стр.6.

*** Наджип Э.Н. Историко-сравнительный словарь тюркских языков ХІV века. М., 
1979. Стр.34.

**** Ибатов А. Қутбтың «Хусрау уа Шірін» поэмасының сөздігі. Алматы: Ғылым, 
1974. 9-б.

***** Самойлович А.Н. Көрсетілген еңбек. 21–22-б.
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элементтері де бар* дейді. Ə.Нəжіптің жүргізген есебі бойынша бұл ескерт-
кіште қолданылған түркі сөздерінің басым көпшілігі оғыздарға тəн. Соны мен 
қатар лексикасында ұйғыр жəне қыпшақ тілдерінің элементтері елеулі орын 
алады. Сондықтан ғалым «Хұсрау мен Шырын» оғыз-қыпшақ əдеби тілінде 
жазылған жəне ұйғыр əдеби тіл дəстүрінің ықпалына күшті ұрынған деген 
қорытындыға келеді**. 

Ал Ə.Ибатов поэма тілі қай тілге жақын деген мəселеге ескерткіште 
кездесетін əр топтағы тілдерге тəн қосымшаларды өзара салыстыра зерттеу 
тұрғысынан келеді. Ғалымның келтірген есебіне қарағанда, оғыз, қарлұқ 
тілдеріне тəн III жақ тəуелдік жалғауының табыс септік формасы -ы+ны, 
-і+ні (ат-ы-ны) ескерткіште 211 рет қолданылса, қыпшақ тіліне тəн -ы+н, 
-і+н (ат-ы-н) 538 рет қолданылған. Міне, осындай салыстыра зерттеудің 
нəтижесіне сүйене отырып, автор поэманың тілдік негізін дəл айқындауға 
болатын дығын көрсетеді***.

«Хұсрау мен Шырынды» оқып шыққанда, поэма тілінде оғыз, қыпшақ 
жəне ұйғыр тілдері элементтерінің аралас жүргендігі бірден байқалады. 
Бірақ лексикасын, фонетикасын, сондай-ақ, жоғарыда көрсетілгендей, əрбір 
грамматикалық формаларды ұқыпты түрде салыстыра зерттеп шықпайын ша 
белгілі бір тілдің негізінде жазылған деп тұжырым жасау қиын сияқты. Ол – 
келешектің ісі. Сондықтан Ə.Нəжіптің: «Əзірге белгілі көптеген ескерткіш-
тер басылып, зерттелмейінше жəне басылған, зерттелген сол ескерткіштер-
ді өзара салыстырып, жалпы бір қорытынды шығармайынша, оғыз-қыпшақ 
немесе қыпшақ-оғыз ескерткіші деген сияқты бейтарап терминмен атай тұру 
дұрыс болмас па еді», – деген пікірі көңіл қоярлық, ескерерлік пікір ғой деп 
ойлаймыз****.

Поляктың көрнекті ғалымы А.Зайончковский 1958 жылы көшірменің түп-
нұсқасын жəне латын алфавитімен транскрипцияланған мəтінін, 1961 жылы 
сөздігін бастырып шығарды*****.

«Хұсрау мен Шырын» материалдары Э.Фазыловтың сөздігінде де қам-
тылған. А.Ибатовтың бастыруымен бұл ескерткіштің сөздігі 1974 жылы қазақ 
тілінде де жарық көрді. А.Зайончковский мен Ə.Н. Нəжіптің сөздіктерін-
де тек түркі сөздері ғана алынса, А.Ибатовтың сөздігінде ескерткіште 
кез десетін барлық сөздер, соның ішінде араб, парсы сөздері де енген. Ав-
тор дың айтуынша, ескерткіште қолданылған сөздің жалпы саны – 4410 
болған. Яғни А.Зайончковскийдің сөздігі қамтыған 1950 сөзге А.Ибатов-
тың бастыруында 2460 сөз жаңадан қосылған. Бұл сөздіктің тағы бір құнды 
жағы сол – ескерткіштегі əрбір сөздің қанша рет қолданылғандығы жəне 
қан дай формада кездесетіндігі түгел көрсетіліп отырған.

Ə.Нəжіп осы ескерткіштегі 2500 сөзді қамтитын «Историко-срав-
нительный словарь тюркских языков ХІV века» деп аталатын 4 томдық 

* Баскаков Н.А. Введение в изучение тюркских языков. М., 1969. Стр. 177.
** Наджип Э.Н. «Хосрау и Ширин» Кутба и его язык // Тюркологический сборник. 

М., 1966. Стр. 85.
*** Ибатов А. Көрсетілген еңбек. 18-б.
**** Наджип Э.Н. О средневековых литературных традициях и смешанных письмен-

ных тюркских языках // Советская тюркология, 1970, № 1. Стр. 92.
***** Zajączkowski A. Najstarsza wersja  tureska “¾usräv u Šīrīn” Quţba, Warsawa, I–II, 

1958, III – словарь, 1961.



 464

еңбегін бітіріп, баспаға тапсырған болатын. Мұнда 2500 сөз түркі тілдерінің 
тарихи сөздіктерімен, ХІ–ХV ғасырлар аралығында жазылған 20-дан астам 
əдеби ескерткіштермен, сондай-ақ қазіргі түркі тілдерінің көпшілігімен 
салыстырыла берілген. Өкінішке қарай, бұл еңбектің бірінші томы ғана 
Мəскеуде (1979 ж.) басылып шықты да, тоқтап қалды. Қалған 3 томы қайда 
екені əзірге бізге белгісіз.

Филология ғылымдарының докторы, профессор Х.Миңнегулов та Құтб-
тың өмірі мен шығармашылығы туралы бірнеше еңбектер жазып жарияла ды. 
Р.Əхмəтьянов қазіргі татар əдеби тіліне аударды. Аударма 2003 жылы жеке 
кітап болып басылды*. Бұл басылымға көлемді кіріспе мақала жазған да, 
баспаға дайындаған да Х. Миңнегулов.

«Хұсрау мен Шырын» мəтіні қазақ тіліне А.Зайончковский жариялаған 
түпнұсқа (факсимиле) бойынша аударылды.

* «Хусрау уа Ширин» ескерткішінің зерттелу тарихы мен басылымдары туралы 
толығырақ мағлұматты мына еңбектерден оқып алуға болады: Э.Н. Наджип. Историко-
сравнительный словарь тюркских языков ХІV века. М., 1979. Стр. 31–48; А.Ибатов. 
Қутбтың «Хусрау уа Шірін» поэмасының сөздігі. Алматы: Ғылым, 1974, 3–20-бб.; 
Х.Миңнегулов. Котб иҗати. Казан, 1976, 5–26-бб.
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КЕЙБІР СӨЗДЕРГЕ ТҮСІНІКТЕР

Дəуіт – Құранда аты аталатын пайғамбар. Сүлеймен пайғамбардың əкесі. 40 
жасында пайғамбарлық қылды. Даусы өте жақсы болған.

Забур – Алла Тағала тарапынан Дəуіт пайғамбарға түсірілген кітап. 
Ол – Алланың Бір жəне Бар екендігін, ұлылығын дəріптейтін қасиетті кітап.
̒анбар (əнбар) – кит тұқымдас ірі теңіз жануарларынан алынып, парфюмерия 

өндірісінде қолданылатын хош иісті зат.
Алты жаққа – солтүстік, оңтүстік, шығыс, батыс, жоғарғы жəне төменгі 

жақ.
Төрт гауһар – су, жер, от жəне ауа.
Кемер – зерленген қайыс белбеу.
Зуннар – жүннен жасалған белбеу. Оны басқа діндегілер (христиан, иудей, 

зороастра) буынып жүруге міндетті болған.
Астролябия – жұлдыздарды бақылайтын жəне геодезиялық өлшемде пай-

даланылатын аспап.
Он арпа – Үнді сиқыршылары арпа дəні арқылы болашақты болжауға болады 

деп, адамдарды алдап отырған.
Мұстафа – Мұхаммед пайғамбардың (с.ғ.с.) көркем де қасиетті есімдерінің 

бірі.
Сəрв – парсы сөзі. Тура, тік өсетін, қысы-жазы көкпеңбек болып тұратын, хош 

иісті тал. Орыс тіліне «кипарис» деп аударылған. 
Бес рет – күніне бес рет намаз оқу керек дегенді білдіреді.
Əмин – тура сөзді, сенімді. Мұхаммед пайғамбар (с.ғ.с.) өмірінде жалған 

сөйлемеген. Меккеліктер пайғамбарлық қонбай тұрған кезінің өзінде оның 
есіміне əл-Əмин сипатын қосып атайтын болған. Əл-Əмин «сенімді» деген 
мағынаны білдіреді.

Уахи – Алла Тағаланың өз пайғамбарларына періштелер арқылы жеткізген 
үкімдері. Соңғы пайғамбар Мұхаммедке (с.ғ.с.) қырық жасқа келген 
уақытта уақи түсе бастаған. Соның нəтижесінде қасиетті Құран аяттары 
түсіп, ислам діні жайылды.

Халил – Аллаға деген шексіз сенімі үшін Ибрагим пайғамбар Халиуллаһ 
«Алланың досы» деген лақап ат алған.

Мəсих – Иса пайғамбардың лақабы. Оның өлген адамдарға дем салып (үрлеп) 
тірілте алатын қасиеті болған.

Жеті ықылым – орта ғасыр географтарының көзқарасы бойынша жердің 
адамдар мекендейтін бөлімі жеті белдеуден тұрады. «Жеті ықылым» деген 
тіркес «бүкіл əлем» деген мағынаны білдіреді.

Заххак – Иран мифологиясы бойынша, рақымсыз билеуші. Ол алдымен əкесін 
өлтірген. Содан соң Иранның заңды шахы Жəмшидті елден қуып, Иран 
тағын тартып алған.

Балқис –  Саба мемлекетінің патшасы. Мұсылман əдебиеттерінде келтірілген 
деректер бойынша, ол – Сүлейменнің жұбайы.

Нард –  Шығыста кең таралған дойбы ойыны.
Басқақ – жаулап алған елдерден алым-салық жинайтын жəне халық санағын 

жүргізетін, монғол хандары тағайындаған адамның атағы (лауазымы).
Шын – қытай.
Куһистан – парсы тілінде куһ – «тау», куһистан – «таулы мемлекет».
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Папас – поп, монах.
Сақи – шарап құйып отырушы.
Əліп – араб алфавитінің бірінші əрпі.
Лəм – араб алфавитіндегі л əрпінің аты.
Зəңгі –  негр; қара; қараңғылық.
Шəмшад – сəрв сияқты хош иісті жəне əдемі тал.
Мурид – мүрит, ізбасар, жолын қуушы, шəкірт.
Наргис – нəркес. Гүлдің бір түрі. Оның гүлі көзге ұқсайды. Сондықтан көркем 

əдебиетте «сұлудың көзі» деген мағынада қолданылады.
Дирхем – салмақ өлшемі жəне күміс ақшаның атауы.
Абнус – қара түсті, қатты жəне хош иісті ағаш.
Муқан – Əзірбайжанның оңтүстігіндегі дала.
Барбат – Шығыстың ішекті музыкалық аспабы.
Барда – Əзірбайжанның көне қалаларының бірі. Көп уақыт Арранның 

астанасы болды. Кейін бұл қала Гянджа атанды.
Кафур – камфара, ақ түсті зат.
Нуширван (немесе Нушинраван / Ануширван) – Сасани əулетінен шыққан 

əйгілі Иран патшасы Хұсрау I (531–579). Одан соң баласы Хурмуз патшалық 
етті (579–590). Хурмуздан соң таққа оның баласы, Низами жазған «Хұсрау 
мен Шырын» дастанының бас кейіпкерлерінің бірі – Хұсрау II Парвиз 
отырды (590–628).

Аташхана – парсы тілінде аташ – «от, алау».  Аташхана отқа табынушылар-
дың ғибадатханасы.

Кейхұсрау –  көне Иранның аты аңызға  айналған шахы.
Афрасияб – Тұранның аты аңызға айналған патшасы. Оның Иран шахы 

Кейхұсраумен соғысы Фердоусидің «Шахнаме» деп аталатын атақты 
еңбегінде жақсы жазылған.

Чəвган –  ат үстінде отырып доп ойнайтын ұшы имек ұзын таяқ.
Кавус – көне Иранның аты аңызға айналған шахы.
Тархан – салықтан жəне айыптаудан азат етілген кісі.
Бадахшан – орта ғасырда Памирдің оңтүстік-шығысындағы кең-байтақ облыс 

жəне солтүстік Ауғанстанның таулы аймағы.
Жүзік ойыны – бұрынғы кезде шығыста кең таралған əйелдер ойыны. Қазақ-

тың шекемтас ойынына ұқсайды. Жиналғандар алтын жүзікті алақанының 
сыртына қояды да, жайлап лақтыра отырып, саусақтарына жақындатады. 
Жүзікті екінші қолының көмегінсіз шынашағына кім кигізсе, сол ұтады. 
«Жүзікті бер» деген фразеологизм «ойынды тоқтатып, үйлеріңе тараңдар» 
дегенді білдіреді.

Чағана – шалып ойнайтын музыкалық аспап.
Тазы ат – араб аты.
Қайсар (кесарь) – ежелгі Рим императорларының грекше атауы.
Жейхун – Əмударияның арабша атауы.
Толып пайманасы – бұл фразеологизм Хұсрау мен Шырын ескерткіші 

тілін де «өмірі таусылды» деген мағынаны білдіреді. Тіркестің құрамын-
дағы паймана – парсы сөзі. Мағынасы – тостаған. Қазақ тілінде осыған 
ұқсас мейманасы асты деген фразеологизм бар. Бұл фразеологизмнің 
құрамындағы меймана сөзі жеке қолданылмайды. Тіркестің беретін 
мағынасы «асып-тасыды, көңілі өсіп масаттанды».
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Барбед – Хұсраудың сарайындағы музыкант.
Бисутун – солтүстік-батыс Ирандағы биік шың, құз.
Динар – алтын ақша.
Харвар –  салмақ өлшемі. Қолданылатын орнына қарай 200–300 кг дегенді 

білдіреді.
Фаридун – көне Иранның мифтік шахы. Ол туралы Фердоусидің «Шахнаме» 

деп аталатын еңбегінде жазылған.
Балық – жұлдыз ай аты болған 12 зодиак шоқжұлдызының бірінің аты.
Дижла – Тигр өзені.
Жəмшид – көне Иранның мифтік патшасы. Аңыз бойынша ол адамдарға 

металл өңдеу, киім тігу т.б. өнерлерді үйреткен.
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РЕЗЮМЕ

Институт литературы и искусства имени М.О. Ауэзова Министерства 
образования и науки РК продолжает работу по подготовке и изданию оче-
редных томов двадцатитомного свода «Əдеби жəдігерлер» («Литературные 
памятники»), издаваемого в рамках Государственной программы «Мəдени 
мұра» («Культурное наследие»).

Основная цель данной серии – издание литературных памятников, вы-
шедших до 1917 года отдельными книгами; издание всех текстов древней 
и средневековой литературы, хранящихся в рукописях; издание текстов 
литературных памятников средневековья в первоначальном виде, в том, в 
каком они дошли до нас.

Шестнадцатый том серии «Əдеби жəдігерлер» включает в себя поэму 
«Хосрау и Ширин» видного тюркского поэта ХІV века Кутба.

Один из наиболее ценных памятников художественной литературы   
XIV в. на тюркском языке – поэма «Хосрау и Ширин» Кутба. Это вольный 
перевод с персидского одноименного поэтического романа великого поэта 
Востока Низами. Единственный дошедший до нас список этого произ-
ведения хранится в Национальной библиотеке в Париже, в Ancien Fond 
Turk за № 312. Он представляет собой копию, снятую в 1383 г. в Египте, 
в Александрии, при последних кыпчакских правителях поэтом-кыпчаком 
Берке Факихом.

Известный востоковед А.Н. Самойлович квалифицировал этот памят-
ник как золото-ордынский и относил его к наиболее ранним памятникам 
этой литературы. Он считал, что памятник создан на территории Золотой 
Орды, а в Египте с него была снята копия, дефектная по его мнению. 

Будучи в Париже, с рукописью бегло познакомился Е. Э. Бертельс и 
определил труд Кутба как неудачный перевод с персидского.

Вопрос о языке рукописи был затронут и турецким ученым проф.                
М. Фуадом Кёпрюлю-заде в 1945 г. Он определил его как смешанный 
огузско-кыпчакский литературный язык Золотой Орды XIV в. 

Памятник в целом изучен крупным польским востоковедом акад.                         
А. Зайончковским. Результаты этого исследования отражены в ряде его 
работ. В 1954 г. он опубликовал факсимиле отдельных страниц с вступи-
тельной статьей, в которой подвергает рукопись детальному анализу, со-
поставляя  ее с персидским оригиналом, и дает краткие сведения о языке 
рукописи. В этом издании приводятся также наиболее интересные лекси-
ческие материалы.

В 1958 г. А. Зайончковский выпускает в двух частях факсимиле руко-
писи и транскрипцию, а в 1961 г. полный словарь тюркской части лексики. 
Словарь составлен на латинской графике с соответствующими примерами, 
а в нужных случаях с краткими ссылками и на другие памятники и слова-
ри. В 1961 г. он издал также первую часть своего исследования, посвящен-
ную стилистике и поэтике этого произведения.
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А. Зайончковский был не согласен с приведенным выше мнением                 
А.Н. Самойловича о дефектности дошедшей до нас копии поэмы и счел 
ее полноценной. К такому выводу он пришел, сличив раздел за разделом 
перевод Кутба с  персидским оригиналом.

Рукопись состоит из 280 страниц по 42 стихотворных строки в странице 
и разбита на 90 глав. Содержание почти всех глав соответствует содержа-
нию глав романа Низами. В соответствии со средневековой литературной 
традицией роман начинается славословием богу и его пророкам. Затем в 
романе Низами идет славословие в честь Шаха Музаффар-ад-дина Кызыл-
Арслана, а Кутб заменяет эти главы славословием в честь Шах-заде Тыны-
бека, сына Узбека, правившего после отца в Ак-Орде (Белой Орде), которая 
находилась в вассальной зависимости от Кок-Орды (Синей Орды).

Кутб свой труд посвятил Тыныбеку, который был убит впоследствии 
своим братом Джанибеком, правившим в столице Золотой Орды Сарае, 
и жене Тыныбека. Представляет интерес вопрос, почему  труд посвящен 
Тыныбеку, а не правившему одновременно с ним в Сарае его брату Джа-
нибеку. Этот факт может говорить о том, что книга написана не в Сарае. 
Мало того, по-видимому, даже за пределами Кок-Орды и Ак-Орды. С дру-
гой стороны, Тыныбек назван  в посвящении «Шах-заде Тыныбек хан», т.е. 
Царевич Тыныбек хан. Почему же он назван царевичем, если в это время 
он правил в Ак-Орде и был самостоятельным ханом этой части Золотой 
Орды? Быть может, книга была ему преподнесена до его восшествия на 
трон, т.е. при жизни его отца – Узбека? Если так, то она могла быть на-
писана и в Кок-Орде. Однако она завершена в 1341 г., а Узбек умер за год 
до этого – в 1340 г. В этом же году в Сарае начал править сын Узбека Джа-
нибек, а другой его сын Тыныбек уже был полновластным правителем в 
Ак-Орде. Нам представляется, что Тыныбек назван царевичем, несмотря 
на то что он в это  время уже был полновластным правителем, просто для 
того, чтобы подчеркнуть его вассальную зависимость от Кок-Орды. Слово 
же хан, которым одновременно назван Тыныбек, быть может, следует рас-
сматривать как второй компонент составного собственного имени, которое 
прибавлялось независимо от занимаемого положения.

Тыныбек правил в Ак-Орде немногим более двух лет. Из славословия, 
посвященного царице, мы узнаём, что Кутб специально приехал к Тыны-
беку. Обычно при убийстве хана страдали и окружающие его люди. Быть 
может, тогда же, вскоре после окончания книги и преподнесения ее Тыны-
беку, поэт погиб при дворе хана. Следовательно, поэма, по-видимому, за-
вершена в промежутке между 1340 и 1342 годом, когда Тыныбек был пра-
вителем Ак-Орды. Поэт ко времени завершения своего перевода был уже в 
пожилом возрасте, ибо в конце славословия он говорит о том, что хотел бы 
благодаря покровительству Тыныбека проводить время как юноша и жить 
при хане. В дальнейшем рукопись могла попасть в Сарай и оттуда в Египет, 
где Берке Факихом с нее была снята сохранившаяся до наших дней копия.

Расхождение с персидским оригиналом имеется в разделе о причинах, 
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побудивших поэта взяться за перо. Здесь речь шла уже не о сос тавлении 
произведения, а о его переводе и о тех причинах, которые побудили поэта 
«сварить из меда Низами халву» и созданную таким образом книгу препод-
нести Тыныбеку и прославить его имя

А.Зайончковский раздел за разделом сличил перевод Кутба с персид-
ским оригиналом Низами и пришел к выводу, что это вольный перевод, что 
содержание тюркоязычной рукописи полностью сов падает с содержанием 
поэтического романа Низами.

Следует отметить, что более детальное сличение тюркоязычного «Хос-
рау и Ширин» Кутба с персоязычной поэмой Низами не по заглавиям раз-
делов, а по содержанию всего поэтического романа, ясно показывает, что 
его канва и развитие сюжета остаются такими же, как в персидском ориги-
нале, но в процессе перевода было внесено столько изменений, что роман 
на новой почве фактически превратился в «назира», т.е. в ответ на поэму 
Низами. В отдельных местах Кутб вводит в произведение описания рос-
кошной жизни золотоордынского двора, освещает бытовые и нравствен-
ные стороны жизни государства. Оставляя без изменения композицию и 
сюжет романа Низами, он пользуется несколько иными изобразительно-
выразительными средствами, связанными с местными условиями.

Поэма Низами содержит 7000 бейтов и написан по типу месневи раз-
мером хазадж. Кутб, сохраняя форму стиха и размер шестистопного укоро-
ченного хазаджа, сократил роман до 4700 бейтов.

Рукопись же этого произведения, включенная в шестнадцатый том серии 
«Əдеби жəдігерлер», подготовлена на основе издания, осу щес твленного 
А.Зайончковским в 1958 г. В процессе подготовки книги в целях полного 
сохранения литературного духа и стилевых особеннос тей золотоордын-
ской эпохи впервые осуществлен наиболее близкий к оригиналу научный 
перевод. По этой причине в томе без изменения даны некоторые стилевые 
свойства и предложения произведения. 

Настоящий том к изданию подготовил, впервые осуществил полный 
перевод и написал комментарии известный ученый-тюрколог, кандидат 
филологических наук Ажибай Керимулы. Том снабжен научными при-
ложениями, которые включают в себя сведения о публикуемом тексте, 
историко-литературоведческий и текстологический анализ, словарь тер-
минов и понятий религиозного характера, а также список использованной 
литературы, факсимиле текста поэмы, резюме на русском и английском 
языках. 

Объем – 480 стр. 
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SUMMARY

Institute of Literature and Art named after M.O.Auezov under the  Ministry of 
Education and Science continues preparing and publishing of the regular  volumes 
of the twenty volume collection  “Adebi zhadіgerler” (“Literary Monuments”) 
which is  published in the frame of the State program “Madeni Mura” (“Cultural 
Heritage”).

The main goal of this series is publishing of literary works published before 
1917 in separate books; publication of all texts of ancient and medieval literature 
stored in the manuscripts; publication of the texts of literary monuments of the 
Middle Ages in the original form, in which they reached nowadays.

The sixteenth volume of the series “Adebi zhadіgerler” includes the poem 
“Hosrau and Shirin” by Qutb the prominent Turkic poet of XIV century.

One of the most valuable monuments of art literature of XIV c. in Turkic 
language is  the poem “Hosrau and Shirin” by Qutb. This is a free translation from 
the Persian language of the poetic novel with  the same title by Nizami the great 
poet of the East. The only  list of this work is kept in the National Library in Paris, 
in the Ancient Fond Turk # 312. It is a copy made  in 1383 in Egypt, Alexandria, 
in times of  Kipchak rulers by poet-Kipchak Berke Faqih.

Well-known orientalist A.N.Samoylovich qualifi ed  this monument as a 
monument of Gold Horde period and referred  it to the earliest monuments of this 
literature. He believed that the monument was created on the territory of  Golden 
Horde, and a copy was done in Egypt, which in his opinion, was defective.

While in Paris, E.E.Bertels briefl y looked through the manuscript and identifi ed 
Qutb’s work as a bad translation from Persian.

The issue of language of the manuscript was considered by Turkish scholar 
prof. M. Fuad Keprulu-Zade in 1945. He defi ned it as a mixed Oguz-Kipchak 
literary language of the Golden Horde of the XIV c.

In general the  monument was studied by major Polish orientalist Academic  
A. Zajonczkowski. The results of this study are refl ected in some of his works. In 
1954, he published a facsimile of particular pages with introductory article  which 
includes a detailed analysis, comparison  with  Persian original, and provides a 
brief information on  the language of the manuscript. This edition also contains 
the most interesting lexical materials.

In 1958, A. Zajonczkowski published a facsimile of the manuscript and 
transcription in two parts and in 1961 the complete dictionary of Turkic language. 
The dictionary is in Latin alphabet with examples and  brief references to other 
monuments and dictionaries. In 1961 he also published the fi rst part of his study 
on stylistics and poetics of this work.

A. Zajonczkowski did not agree with the above mentioned opinion of  A.N. 
Samoilovich who said that the copy of the poem is defective and found it valuable. 
He made this conclusion when he compared each section of Qutb’s translation 
with Persian  original.

The manuscript consists of 280 pages,  42 lines of poetry in  page and is divided 
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into 90 chapters. The content of almost all  chapters corresponds to the content 
of the chapters of Nizami. According to the medieval literary tradition  the novel 
begins with praise of the  God and His prophets. Then in the novel of  Nizami 
there is a praise in honor of Shah Muzaffar ad-din Kizil Arslan and Qutb replaces 
these chapters by praise  in honor of the Shah Zadeh Tynybek the son of Uzbek, 
who ruled after his father in the Ak Orda (White Horde) which  was in a vassal 
dependence on  the Kok-Horde (Blue Horde).

Qutb devoted his work to Tynybek who was later killed by his brother Jani-
Bek, who ruled in Saray the capital of Golden Horde, and Tynybek’s  wife. It is 
interesting why the work is  dedicated to Tynybek but not to his brother Janibek 
who was also the ruler of  Saray. This fact may indicate that the book was not 
written in Saray. Not only that, apparently, even outside of  Kok-Orda and Ak-
Orda. On the other hand, Tynybek is mentioned in the dedication  “Shah-Zadeh 
Tynybek Khan”, that is, Prince Tynybek Khan. Why is he  called a prince, if at 
that time he ruled in Ak-Orda and was independent Khan of the Golden Horde? 
Perhaps the book was presented to him before his ascension to the throne, that 
is, during the life of his father - Uzbek? If so, it could be written in the Kok-
Orda. However, it was completed in 1341, but  Uzbek  died the year before - in 
1340. In the same year Uzbek’s son Janibek became the ruler of Saray and his 
other son Tynybek was already a  ruler in Ak-Orda. We think that Tynybek was 
named a prince, despite the fact that at this time he was already a ruler, just to 
emphasize his vassalage to the Kok-Horde. The word Khan, that is used in regards 
to  Tynybek  may be regarded as the second component of the composite name  
which was added regardless of the position.

Tynybek was the ruler of Ak-Orda about two years. From the praise devoted 
to the queen, we learn that Qutb made a special visit  to Tynybek. Usually when 
the  Khan was killed the people who surrounded him also  suffered. Perhaps, then, 
soon after  the book was completed and  presented to Tynybek, the poet died at the 
Khan’s court. Consequently, the poem seems to be completed between 1340 and 
1342  when Tynybek was the ruler of the Ak-Orda. By the time of completing the 
translation the poet was already in his elderly age, because in the  end of praise  
he says that thanks to the patronage of Tynybek he would like to spend time as 
a young man  and  live close to the Khan. Later the manuscript could be brought 
to  Saray and then to Egypt, where Berke Fakih made its copy which reached 
nowadays.

The discrepancy with the Persian original is in the section about the reasons 
which prompted the poet to begin writing. Here it was told  not about writing  the 
work, but its translation and the  reasons which prompted the poet “to brew a halva 
from  Nizami’s honey” and present the created book to Tynybek and make him 
famous.

A. Zajonczkowski compared each section of Qutb’s translation with a Persian 
original of Nizami and came to the conclusion that this is a free translation, and 
the content of the Turkic language manuscript coincides with the content of the 
poetic novel of Nizami.



 474

It should be noted that a more detailed comparison of the Turkic “Hosrau and 
Shirin” by Qutb with Persian poem by Nizami not by the titles of the sections, but 
by the content of the whole poetic novel,  makes it clear that its outline and plot 
development are similar with the Persian original, but in the process of translation  
so many changes were done that the novel actually turned into a “Nazir”, i.e. in 
response to a Nizami’s poem. In certain parts,  Qutb introduced the description of 
luxury life of the Golden Horde Court into the work, depicting everyday life and  
moral aspects of the  life of the State. Without changing the composition and the 
plot of Nizami’s novel, he uses  different descriptive-expressive means, related to 
the local conditions.

Nizami’s poem contains 7000 beits and has hazadj size typical to mesnevi. 
Qutb, keeping the shape of the line and the size of the sixth unit short hazadj, 
reduced the novel to 4700 beits.

The manuscript of this work which is included in the sixteenth volume of the 
series “Adebi zhadіgerler” is based on the edition published by A. Zayonchkovsky 
in 1958. In preparation of the book in order to fully preserve the spirit of the 
literary and stylistic features of the Golden Horde period,  for the first time was 
done the scientific  translation closest to the original. For this reason, the volume 
presents  some stylistic properties and proposals without change.

Azhibay Kerimuly, Candidate of Philology, a well-known researcher in the 
field of Turkic studies has prepared this volume for publication, and he is the first 
who made a full translation and wrote  comments. The volume is supplied  with 
scientific annexes, which include information on the published text, historical- 
literary and textual analysis, glossary of terms and concepts of  religious character,  
list of references, facsimile of the  text of the poem,  summary in English and 
Russian languages.

Volume – 480 p.
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