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ҚұРАСТыРуШылАРДАН

М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты Мем-
лекеттiк «Мәдени мұра» бағдарламасы шеңберiнде жария-
ланатын «Бабалар сөзi» атты жүз томдық басылымды дайын-
дап, жариялау жұмысын жалғастыруда.

«Бабалар сөзi» сериясы—ғылыми басылым. Оның негiзгi 
принципi—шығарманың табылған нұсқаларын жүйелеп, өза-
ра салыстыра зерттеп, фольклорлық шығарманың сюжетi 
мен жанрлық белгiлерi туралы толық көрiнiс беретiн мәтiндi  
оқырманға ұсыну. Керек болған жағдайда бiрнеше варианттары 
жарияланады. 

Әрбiр том ғылыми қосымшалармен толығып отырады. 
Ғылыми қосымшалар томға енген мәтiндерге жазылған тү-
сiнiктемелердi және олардың табылған варианттары жөнiнде 
мәлiметтердi қамтиды. Сондай-ақ бұған сөздiк, жер-су атаула-
ры, мәтiндерде кездесетiн тарихи тұлғалар мен дiни есiмдерге 
арналған түсiнiктер, дастанның жинаушылары мен оның жыр-
лаушылары туралы деректер, пайдаланылған әдебиеттер тiзiмi, 
орыс және ағылшын тiлдерiнде жазылған түйiн кiредi. 

Оқырманға ұсынылып отырған «Бабалар сөзi» сериясының 
тоғызыншы томы алғашқылары сынды хикаялық дастандарды 
қамтиды. Ал серияның келесi  оныншы томы дiни дастандарға 
арналады. Олар жетi том құрайды деп жоспарлануда. Бiрақ 
хикаялық  дастандарымыз сол тоғыз томда жарияланған 
үлгiлермен шектелмейтiнi анық. Бiздiң сараптауымызша, осы 
iспеттес шығармаларды қамтитын тағы бiр-екi том дайындала-
ды. Олар кейiнiрек әзiрленген бойда баспаға ұсынылады. 

Осы томға енiп отырған дастандар: «Бақтияр қиссасы», 
«Қисса Шәкiр, Шәкiрат падиша Һашым балалары», «Қисса 
шаһ Ғаббас ұғлы Иранғайып», «Қисса Һамра, Хұсрау патша», 
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«Қисса мәлiк Хасен». Бұл шығармалардың  түп-төркiнi әр 
түрлi. Мысалы, «Бақтияр қиссасы» парсы тiлiнде жазылған 
ортағасырлық «Бахтияр-наме» желiсiмен жырланған, «Қисса 
Һамра, Хұсрау патша»—ортаазиялық түркi халықтарында 
«Хурлукга-Хемра» атымен белгiлi жырдың қазақ нұсқасы, ал 
«Қисса мәлiк Хасен», «Қисса Шәкiр, Шәкiрат падиша Һашым 
балалары», «Қисса шаһ Ғаббас ұғлы Иранғайып» Шығыс пен 
Батыс халықтарының ертегiлiк эпосында кең тараған мотив 
пен сюжеттерге негiзделген.

Бұл дастандардың сюжеттерi шытырман, оқиғасы қызық-
ты, композициясы жинақы, ғибраты мол. Мұнда адалдық пен 
тазалық, адамгершiлiк, достық, пәктiк, iзгiлiк, қайырымды-
лық, т.б. адами қасиеттер дәрiптеледi.

«Бақтияр қиссасы» мен «Қисса Һамра, Хұсрау патша» 
дастандары кирилл әрпiнде алғаш басылып отыр. Ал «Қисса 
Шәкiр, Шәкiрат падиша Һашым балалары», «Қисса шаһ Ғаббас 
ұғлы Иранғайып» пен «Қисса мәлiк Хасен» дастандары �986, 
�995 жылдары әдеби жинақтарда бiраз түзетулермен редак-
цияланып жарияланған.

 Томға енген мәтiндер Қазан төңкерiсiне дейiн жарық көрген 
түпнұсқалық басылымдардан еш өзгерiссiз дайындалды. 

Томның көлемi— 24,75 б.т.
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Бақтияр қиссасы
Сөйлесем, тiлiм, сенiң дүлдүл шағың,
Бұйрықсыз кiм алады кiмнiң бағын.
Жамағат, құлақ салып тыңдасаңдар,
Сөйлейiн Бақтиярдың бiр бұтағын.

Олар бiр артық туған жан екен ғой,
Өкпесiне жазылған дана екен ғой.
Бақтиярдың әкесi, әй, жамағат,
Азатбақыт дейтұғын хан екен ғой.

Тұсында шықпапты адам жарлығынан,
Қатайса жұрт тiтiрер тарлығынан.
Кәпiр де, мұсылман да тырп етпейдi,
Қайтпаған қалың бақтың барлығынан.

Қатайса жұрты даяр тiтiрерге,
Айлықты үйде ауызбен бiтiрерге.
Әмiрi сондай адам болса керек,
Залымды күшi жетер жiтiрерге.

Жеттi осындай дiн тағылым сұрғанынан,
Залымды шорт бауыздап ұрғанынан.
Айына дiлдә берiп күзеттiрдi,
Жүз азамат кетпептi қорғанынан.

Көп болысар көңiлдiң қаяуына,
Тiптi де жоқ залымды аяуына.
Мың кiсi бiр бұрышында сөйлеседi,
Қорғаны шалқар күндiк жаяуына.
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Iнжуден қалатыпты керегесiн,
Халқына жайды дiнмен ережесiн.
Бiр түрлi асыл әкеп орнаттырды,
Алыстан болжаймын деп терезесiн.

Болжады үйде отырып айлығынан,
Жеттi қолы көңiлдiң жайлығынан.
Бек қиыннан қылынып жатқан жоқ па,
Мұның бәрi баяғы байлығынан.

Кетпептi ғұламалар тақ қасынан,
Кешке өрiп тарайды екен бақшасынан.
Жұртқа жүзiн көрсетiп, жарлық айтып,
Қырық күнде хан шығады қақпасынан.

Бар жұртқа түгел көзiн салады екен,
Хан шықса-ақ екi-үш қоршап алады екен.
Қайбiрiне жылқыдан қайыр берiп,
Мүсәпiрлер қарық болып қалады екен.

Хайранын пақыр, төре қажет қылып,
Халқында болмас биттей мазақшылық.
Зынданын өзi барып аралайды,
Қайбiреуiн он тұтқыннан азат қылып.

Осындай iстейдi екен орныменен,
Жан-жаққа жайылды аты сомыменен.
Әскерiн халифадан кем етпейдi,
ыңғай дүлдүл мiнгiзген пормыменен.

Шаһардың қисабы жоқ, бәрi әскер,
Молдаға айтты:—Дiн үйрет, бәрiн басқар.
Жүруi мен тұруы бәрi сағым,
Дағыстанша* қайралған кәрi-жастар.

Патшаның залымдарға қатал басы,
Дiн үшiн сабақ оқып жатар жасы.

* Дағыстанша: [ дағ /т/—тау]—бұл жерде тау халықтарының өткiрлiгi, 
өжеттiгi сөз болып отыр.
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Сексен мешiт орнатқан қаласы бар,
Бәрiнiң бөлек-бөлек махалласы.

Оқуы балалардың өңшең араб,
Қызметке алар отызға келсең жарап.
Тозаң басып шаһары көрiнбейдi,
Әскерлер һәр қақпадан жүрсе тарап.

Осындай дәурен сүрген бұ басында,
Жамағат, мұны тыңдап ұғасың ба?
Айтуы қай патшадан бiр кем емес,
Әскерiн тексер[ер] ай, жұмасында.

Сенгенге қайыры мол саясының,
Жолы айлық шаһарының аясының.
Қызметкер бұйырылған олар тұрған,
Мiнгенi ыңғай тұлпар даяшының.

Ал сонда бiр уәзiр шықты жастан,
Оған да дәулет санап бiттi бастан.
Iш пен тысы осы болды,—деп айтады,
Падишадан кейiнгi хүкiмi асқан.

Келедi жұрт алдына жапырылып,
Патшаға жолығады шақырылып.
Ханнан соңғы уәзiрлер тiтiрейдi, 
Шаһардың iшi-тысы сапырылып.

Кеңiдi жылдан-жылға уәзiр байып,
Пақырды о да күттi нәзiр жайып.
Падишамен екеуi тым-ақ тату,
Iс қып тұр бойдарына әзiр лайық.

уәзiрi бек малданды балаланып,
Қазынасын орнатып қалаланып.
Алыс пенен берiске көз жетпейдi,
Тозған жоқ тән мен көңлi алаланып.



90

�00

��0

�2 ХИКАялыҚ ДАСТАНДАР�2 �3

уәзiрде бiр қыз туды тым-ақ сұлу,
Болмайды жүзiн өлшеп жауап қылу.
Байқаса, падишаға дерт секiлдi,
Оңай екен бақ қайтса шын апшылу.

Ол қызға һәркiм елшi салсам дейдi,
Болмаса бiр сөйлесiп қалсам дейдi.
Көргеннiң көзi жылап, көңлi босап,
Әттең, осыны алсам дейдi.

Сағымы шығар қыздың үйден жарып,
Ғашықтар тентiреген өңкей кәрiп.
Ең аяғы қолына су құйсам да,
Қызметкер болсам дедi-ау мүлдем барып.

Көрген жан сағымына болды ғашық,
Қыздың дертi кеуденi толды басып.
Бар әскердiң көңiлiн ерiтедi,
Амал не, жiбермейдi жолын ашып.

Жатады қыз сарайда жеке барып,
Сағымы терезесiн кетер жарып.
Қолында дәнеме жоқ, шаршап болды-ау,
Байы да, пақыры да бекер арып.

Ол қыздың нұры әлгiндей, аты Жамал,
Соғады терезеден салқын самал.
Бiр сағат жүзiн көрiп тұруына,
Қайтсе де табылмады-ау халқына амал.

Сарайы бар гауһардан түзеттiрген,
Адам жоқ көрмек үшiн iздеп кiрген.
Әкесi кiмде-кiмнен қауiп қылып,
Қырық қыз нөкер жалдап күзеттiрген. 

уәзiр қырық қызды ақылады,
Үйдiң сыртын биiктеп сатылады.
Алмақ тұрғай, көруге дымы құрып,
Iштi, тысты күзетiп бақылады.
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Түп үйге қызды апарып тығады екен,
Сағыммен-ақ мас қылып шығады екен.
Көшенiң адамдарын көрмек үшiн
Жұмасында қақпадан шығады екен.

Шықса да жанға көңлiн салмайды екен, 
Сөйлесiп адамнан тiл алмайды екен.
Мiне, бүгiн көшеге қыз келед деп,
Екi аяқты адамзат қалмайды екен.

Тым артық қып айтады жаннан нұрын,
Әлi адам жоқ ауызға алған нұрын.
Жаяуды атты басып өлтiргендей,
Әйтсе де көрмейдi екен ханнан бұрын.

Көрген жан ие болмас тағатына,
Өлшеу жоқ және қыздың бағасына.
Он екi болған шақта жөнеледi
Қарай-қарай тұрад та сағатына.

Қайтарда жұрт есiрiк боп қалады,
Қай байғұс тiл қосуға оқталады.
Алқынған азаматта ақыл бар ма,
Ерiңкiреп келедi де тоқталады.

Қайтқан соң тоқтамайды мойын бұрып,
Пақырын жырғатады тойындырып.
Түсiндей боп көрiнiп бiр кетедi,
Бар қаланың ақылын жойылдырып.

Бұл қыздың сипаты асты мың мен саннан,
Заты артық тұрғысында жүрген жаннан.
Бала да, уәзiр де тұра тұрсын,
Азырақ сөз тыңдаңдар ендi ханнан.

Қыз жүзi жұртты бұлай бұратұғын,
ылаж не, жүрек жалмай тұратұғын.
Падишаның сейiлi болмасын ба
Қырық күн қырда жатып құратұғын.
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Ал шығарда қылады үлкен сауық,
Далақтап, шаһарды өрлеп қуад шауып.
Алтынды ақ арбаға қыз мiнедi,
Ақ атлас арғымаққа перде жауып.

Қырық күн аралайды қала халқын,
Жерi қоңыр, күзi және салқын.
Беретiн молдасы бар, пақыры бар,
Қазынадан шығарып алады алтын. 

Сән үшiн һәр асылды тiзiп алды,
Падиша айтты:—Аяма бiздiң малды.
Дағуалылар жиылып болып едi,
Жалғыз-ақ уәзiрдiң қызы қалды.

Патша айтты:—Мен жебедiм, сендер келдiң,
Көремiз тамашасын нелер елдiң.
Бiзден бұрын талай хан өтпеп пе едi,
Қызығын тауыса алмағай дүние елдiң.

Жұртым, сен тұттың менiң пәрманымды,
Көрдiң бе қысқа бұзып жарғанымды.
Осы жерге уәзiрдi келтiрiп бер,
Айтайын көңлiмдегi арманымды.

Барады екi уәзiр жарым ханға:
—Жұртының алып жатыр бәрiн санға,
Падишаң керек қылды, тез жүресiң,
Бұл жерде сөздi түгел арылтам ба?

Тоқтасаңыз, көп бөгеу жолымызға,
Шабамыз тағы оң мен солымызға.
Келгенше қалған жұрттың бар сұрағын
Күз жазып берем,—дедi,—қолыңызға.

Сонан соң уәзiр келдi патшасына,
Отырды тiзелесеп тақ қасына.
Жұртына ханмен бiрдей күтiледi,
Оның да қонғаннан соң бақ басына.
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Патша айтты:—Барамын өзiм былай,
Болған жоқ, уәзiр, сенiң сөзiң ала-ай.
Қалған жұртты қағаздап саған берем,
Пақырдың жас болмасын көзi жылай.

Жақсы естi пақырыңның базынасын,
Теңелдi ақылың мен әзiр басың.
уәзiрге есептетiп жазып бердi
Таңбасын, тағы ұстатты қазынасын. 

Күте тұр мен келгенше қалғаныңды,
Өзiңе қаратарсың жалғаныңды.
Сен сөкпесең айтайын деп отырмын,
Тағы да бiр көңлiме алғанымды.

уәзiр айтты:—Бiр күнгi кеңес шығар,
Әзiр бой жоқ сiзбенен теңеп шығар.
Төрт түлiкте бар болса немдi аяйын,
Сұрауыңыз тiптi адам емес шығар.

Патша айтты:—Қарауыл сөзiңде бар,
Жүк көтергiш болып ем көбiңе нар.
Сенен мен ол-пұл нәрсе сұрамаймын,
Шырағым, сол төрт түлiк өзiмде бар.

уәзiр айтты:—Бермейтiн қай әлiм бар,
Егессем шегетiн не баяным бар.
Қатыным мен ұлым ал, сонымды қой,
Жол көрмеген бiр жалғыз әйелiм бар.

—Қасына үйлi қызмет көшiрейiн,
Шырағым, бұл жауаптың несi бейiм.
Жақсының жарығын сен жалғыз көрме,
Мен де аз ғана бала қып өсiрейiн.

Мен бүйтiп кiмге айтып ем зарығымды,
Қолыңа бердiм қалған ғарiбiмдi.
Шырағым, сенен аяп көрiп пе едiм
Жалғанда жақсы көрген жарығымды.
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Осымен отырғанда келдi ханым,
Патша айтты бар жұрттың санын.
—Өзге жұрттың өзi iздеп келiп жатыр,
Мұнан ары не деймiн ендi, жаным.

Өзге жұрт қуанады ергенiне,
Ой сұрама көңiлдiң кiргенiне.
Қай адамды еңкейiп ершiдiк,
Шүкiрлiк қыл Алланың бергенiне.

Сен ойлама көңiлi ала екен деп,
Жалынғанның ақыр түбi жала екен деп.
Көрмеген жұртқа көрiк әйнек болсын,
Ханым мен ханға лайық бала екен деп.

Мен һешкiмге барып па ем налынғалы,
Еңiреп мұңымды айтып жалынғалы.
Қарағым деп айтқанды көрдiң бе өзiң,
Басыма хандық тәждi салынғалы.

Шырағым, Қызыр бабаң ерген дағы,
Талайғы мұңыңды естiп терген дағы.
Осы уақта хан да өзiң, ханым да өзiң,
О да саған Құдайдың берген бағы.

Ойлаушы ең менi осы хан алқай ма деп,
Айтушы ем құр қараққа қалқайма деп.
Ол сенiң сатып алған құлың емес,
Бұрынғы айтқан «еңкейсе, шалқайма» деп.

Шырағым, ендi бiздi талдырмаңыз,
Сыншыларға байқатып шалдырмаңыз.
Ертең сет, дүйсенбiге сейiр жүремiз,
Берсеңiз бүгiн кештен қалдырмаңыз.

уәзiр айтты:—Қайтайын үйге таман,
Мұнан да бұйырсашы бер деп маған.
Баланың көзi отырса ұят болар,
Аманат қып тапсырам, жеңгем, саған.
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Бермесем, қалмайды екен жаман атым,
Бұл жылап өзiңе айтқан таза датым.
Баланың көзi отырса ұят болар,
Аллаға деп тапсырған аманатым.

Ханым айтты:—Шырағым, жеттi сөзiң,
Әуелi бар баланың келтiр өзiн.
Бiр адамды туралап қаратпан ғой,
Жолда шығып кетпесе екi көзiм.

Оған, сiрә, хан-төре қарар ма екен,
Өзгесi маңайына барар ма екен?!
Олай-бұлай қастық ой қылмақ түгiл,
Кебiсiн ұстауға да жарар ма екен?!

Жоқ едi биттейiңнен шалмағаның,
Жеткiздi ақыр талаптан қалмағаның.
Сенiң көңлiң аяр ғой ойлап жүрген,
Қайғы қып көңiлiңе салма, жаным.

уәзiр айтты:—Көңлiме келуi рас,
Жол танып падишаға еру мұрас.
Баланың ықтияры бар ма, жоқ па,
Өзiң де жүр, көз отыр бiрге сұрас.

Ханым айтты:—Баланы басқаласақ,
Бәрiмiз де үлкенбiз жас санасақ.
Сонан соң дәреженi сен қолыңа ал,
Осынша ғұзыр етiп қас санасақ.

Талай [жыл] уәзiр малға молыққалы,[жыл] уәзiр малға молыққалы,уәзiр малға молыққалы,
Төрт түлiк бiрдей бiткен, толық малы.
Аппақ қып алты арғымақ жетелетiп
Балаға ханым келдi жолыққалы.

Келдi де ханым кiрдi қыз қасына,
Бала да сөйлесуге тiл ашына.
—Затыңды сахараның мақтауымен 
Сыртыңнан құмар едiк бiз басыңа.
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Артыңнан мақтаулы сөздер ерген,
Сонан берi маған да зарық енген.
Жата берсе сарғайып дерттi болар,
Деп саған келiп отыр кәрi жеңгең.

Қыз сөйледi перденi түрiп тастап:
—Талайға жол ашып ең жүрiп бастап,
Халал көңiлi бұла болып атам берсе,
Алдап жазым қылмаңыз қулық сақтап.

Ханым айтты:—Шырағым, нанбайсыз ба дiнiмiзге,
Сөйлесiп алдық тiлеп iнiмiзге.
Қарауылмен байқаған сөзiңдi қой,
Келген соң ермек болсаң шыны бiзге.

Қыз айтты:—Бастатамыз жолды ұлыққа,
Кiм ермейдi олжалы молғылыққа.
Мұнымды көңлiңе ауыр алма, жеңгем,
Сұраған жақсы деген соңғылыққа.

—Болмайды ауыз айтқан тiлiм наным,
Соңыра мәлiм болар менiң мәнiм.
Пенде емес пе байқайын деп отырсаң,
Жауабың жарайды ғой сенiң, жаным.

Қыз айтты:—Жол үйреттiң уанғандай,
ұққанға сөз бола ма мұнан маңдай.
Атамызға рұқсат қылалық та,
Хабарсыз жүрiп кетпей қуанғандай.

Ханым айтты:—Шырағым, бұл жарады,
Бiр саған жолдан тоқтап ел қарады.
Өзiң ауыз сөйлессең тым артық қой,
Қанеки, ендi атаңа кiм барады?

—Атаның рұқсатын тосайын да,
Жүрмесем сiзге бүйтiп босайын ба.
Кете салсам бұ деме қала берер,
Өзiм барып ауыз тiл қосайын да.
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—Жарайды, бол аузынан естiсеңiз,
Қозғаумен атаңызды бекiтпеңiз.
Падиша ашуланып жатқан шығар,
Шырағым, көп не деймiн, кешiкпеңiз.

Баланың өзi барды бек иiлiп,
Жүзiне таңырқап тұр ел жиылып.
Атасы айтты:—Рұқсат бердiм, жаным,
Шырағым, келгеннен соң сен қиылып.

Баласы айтты:—Хан мен жолдас болар кiсiм емес,
Ақ жүрегiм әншейiн тысым емес.
Сiздi рұқсат бердi деп соған келдiм,
Өзiмнiң тiлейтұғын iсiм емес.

Бала қу да жауабын ұқсатты анық,
—Ханымды тұрған шығар жоқтап халық,
Шын көңлiммен рұқсат бердiм, жаным,
Ендi оларды жолынан тоқтатпалық.

Дедi де бәрi шықты үйден тысқа,
—Қайырып хан тiледi менен қысқа,
Аманат қып тапсырам, жеңгем, саған,
Ақылға кiм бар едi-ау сенен ұста.

Мен салдым жел көрсетпей алақанға,
Сiзге амал жоқ адамға қаратам ба?
Сын тағып қазақшылық қылдырмаңыз
ұясынан жаңа ұшқан балапанға.

Мақтанып барсын, жеңгем, дұшпанына,
Жыл болған жоқ ұядан ұшқанына.
Көп күттiм деп мақтанып не қылайын,
Алақаным тосушы ем құсқанына.

Қыздар тұр көзiн сүзiп жаудыратып,
Аттандырды ханымды маужыратып.
Алты аппақ арғымақты алып келдi
Тұрманы өңкей алтын саудыратып.
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Шiркiннiң мiн болсашы тұрманында,
Бiрталай қызды кеңес құрғанымда.
Он төрттен толған айша жарқырайды,
Аттанып мойнын бұлай бұрғанында.

Жұрт бiлдi қызға бақтың дарығанын,
Тастады талай аңсап арығанын.
Падишаға мақтанып бармағына
Ертiп ала жөнелдi кәрi ханым.

Патшаның деммен тартып алды бағы,
Жылаумен анасының талды жағы.
Атасы жерден басын көтерген жоқ,
Шыбын басқа болған соң қалды дағы.

Баланың жүрген сайын көркi толды,
Не сұлумын дегеннiң көркi солды.
Шам-шырақша қыз саулап жетiп келдi,
Сәулесi жарық қылып мұқым қолды.

Қыздың жұрт таңырқады сәулетiне,
Ханыңыз қараған жоқ жау бетiне.
Алыстан арбауменен алуы деп,
Патшаның жұрт таңғалды дәулетiне.

Патшаның жұрт таңғалды салымына,
Күн-күн сайын өрлеген алымына.
Осыдан айрылмаспын деп ойлады
Қырық жiгiт берсем дағы қалыңына.

Айтпайды әзiр мұны жолдасына,
Баста деп бердi әмiр қолбасына.
Жүрерiнде сырын бердi шақырып
Өзiнiң достас салих молдасына.

Патша айтты:—Тiгiлдi жолға қолым,
Әйтсе де нәзiр, нияз қолда босын.
Осы бала көңлiмдi әкетiп тұр,
Сырымды саған айтам, молда досым. 
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Гауһар санап салайын қолыңызға,
Көз жiбер оңыңыз бен солыңызға.
Досым десең мұнымды адамға айтпа,
Дұға қыла көрiңiз жолымызға.

Мұнымды дабыра қыла берер залым,
Быт-шыт боп һәркiмге бiр ерер малым.
Дос көрген соң түйдiрген себебiм сол,
Мен айтсам бар емес пе нелер ғалым.

Гауһарға дұға қылды қолын жайып:
—Қолдасын Қызыр менен ерен ғайып,
Иләһи Құдай Тағала қабыл әйлап,
Қайтпасын һеш адамнан көңлiң тайып.

Ал падиша жөнелдi аңша жосып,
Қол алды бұрынғыдан қанша қосып.
Қыздың жүзiн көремiз деген халық
Жатқан екен неше рет сырттан тосып.

Барады елдей көшiп сән салдырып,
Қасына бар өнерлi жанды алдырып.
Жүз жiгiтке барабан күй тарттырып,
Жүз қызға екi-екiден ән салдырып.

Қостырды қыздың әнiн барабанға,
Шен бердi сол керекке жарағанға.
Өттi жалап, өкпенi қозғалтады,
Патшаға анда-санда қарағанда.

Қояды ән салдырып үнем қолға,
Падиша бiр қанып едi көрген молға.
Алтын шатыр тiктiрдi оңашаға,
Әсеммен көп ұзамай түнеп жолға.

Тiккенi күмбез үйдей алтын шатыр,
Қызыққа қыз байғұс та балқыды ақыр.
Арасын шақырымнан алыс қылып
Анадай оңашада халық жатыр.
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Патша айтты:—Бұ жерде тамақ қылсын 
                                                                   халқым қалып,
ыстықта құр далақтап алқынбалық.
Ханым, сен баланы ертiп шатырға жүр,
Үшеумiз сонда кiрiп салқындалық.

Патшаның iшi қайнап аласұрды,
Шатырға торғын перде және құрды.
Ханым айтты:—Шырағым, жүр баралық,
Деген соң iшi толқып бала жүрдi.

Шатырға бала жүрдi ханымға ерiп,
Жидырып сайманының бәрiн терiп. 
Бәрiнен ханымға ендi ұят болды,
Ап шыққаннан уәзiрге жанын бердi.

Толықсып бала келдi шатырына,
Құлақ сал, жұртым, мұның ақырына.
Жеке жерде тiл қоссам деуге құмар,
Хан да сөйлей бастады қақырына.

—Шырағым, келдiң бiздiң iшiмiзге,
Үйiр болдың жас үлкен-кiшiмiзге.
Оңашада бiр жауап қоссам-ау деп,
Қайралып ақау түстi тiсiмiзге.

—Алла жазып татырды дәм шатырдан,
Қайратың бар қарайған жанға ақырған.
Ел жүйесiн бiлетiн еркек емес,
Қанеки, не сұрайсың мен пақырдан.

Хан айтады:—Көңiлiң наз емес пе,
Сағымың қыс та болса жаз емес пе.
Жауап емей немене бұл айтқаның,
Бiз сенiң осыныңа-ақ мәз емес пе?

Шырағым, сен тоқтарсың бұл жүйеге,
Жолықтым сүртсе кетпес бiр күйеге.



440

450

460

2222 23БАҚТИяР ҚИССАСы

Бiр iске Құдай Тағала құмар қылып,
Көңiлiм тояр емес дүниеге.

Қыз айтты:—Бiз сiздiң киiп алмаймыз
                                                                        тоныңызды,
Көргенде-ақ түйiп сырттан жөнiңiздi.
Тегiнде көңiл қайтып ұят болар,
Айтпаңыз барандатып оныңызды.

Мен дағы бар сырымды айтайын да,
Муқамды балалықпен байқайын ба.
Ата-анам да зар болып жатқан шығар,
Өйтсе мен үй жағыма қайтайын да.

Падиша айтты:—Бұл мұңым айтатұғын,
Жол кеңес көңiлдi байытатұғын.
Әттеген-ай, балалық қылғаның-ай, 
Мен не дедiм үйiңе қайтатұғын?

Қыз айтты:—Мен бiр қоян, сiз арыстан,
Iсiң екен байқасам бiр қарысқан.
Тiл алсаң ат тағылар хан басыңа,
Жарамайды бойыңа тым жарысқан. 

—Менiмен қатар кiм кеп желушi едi,
Өзге жұрт қызын зорға телушi едi.
Өзiң айтқан қояндай қылып тұрсың,
Талай бала тақсырлап келушi едi.

Қыз айтты:—Мен жетпен бұ жауаптың бағасына,
Келген жан көп көлiңнiң жағасына.
Қаршығаның қонғанын көрдiңiз бе
Мәуесi жоқ қарағанның ағашына.

Хан айтты:—Жауапты жауап өстiп жанамай ма,
Жүрегiн шын көрсетсе нанылмай ма?
Шырағым, зеректiкпен жақсы айтасың,
Соныңыз қонар ағашын танымай ма?
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—Үйден алып шығарда балам дедiң,
Жеке өзiн бөлек күтiп салам дедiң.
Ханның екi айтқаны[не] болады,
Жол ортаға келгенде алам дедiң.

—Әкең де құдайласқан дос емес пе,
Күнi бүгiн көңлiмiз хош емес пе?
Мұны сен екi айтты деп жүр екенсiң,
Хан хайласы дейтұғын осы емес пе?!

Бүйтiп мекен қылып па едi жан қасымды, 
Сен тудың ұжмақтағы пенде сынды.
Шырағым, һешбiр жылы сөз айтпадың,
Етегiңе сан салдым хан басымды.

Мұным сенiң баяғы туысыңнан,
Адам тұрғай аң кетпес қуысымнан.
Барды айттым, балалықпен ескермедiң,
Қане, ендi құтыл менiң уысымнан.

Сол жерде бала ойланды жылайын деп,
Ата-анадан ұялып, уайым жеп.
Құданың бұйрығы ма, алдандым ба,
Ендi бұған не хайла қылайын деп.

Патша айтты:—Шырағым, жұртты жиям,
Дей алмаймын мұғымсып нәпiсiм тыям.
Әкең сенi мендей-ақ ерге берер,
Әншейiн хұтпа оқытып неке қиям.

Қыз айтты:—Ойымның сан бүлiнгенi-ай,
Нәпсiнiң тар жерге кеп түңiлгенi-ай.
Атама жанын берiп алып шығып,
Мына кәрi ханымның көмiлгенi-ай.

Жеңгем, сен не деп едiң атамызға,
Үй жақтың қайтып дәмiн татамыз ба?!
Ендi өзiңiз жолығып жүресiз де,
Ауыз айтып қол жайған батаңызға.
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Ханым айтты:—Жолықтық дiнi тарға,
Менiң кiсi тоқтатар күнiм бар ма?!
Тырп етсең-ақ қор қылам деп отыр ғой,
Осы уақта шығатын үнiм бар ма?!

Падиша тойын қылды тайын сойып,
Ол-пұл айтқан жауаптың жайын қойып.
Молдаларын шақыртып хұтпа оқытты,
Бұрынғыдан көңiлi әбден тойып.

Қалмады қыз байғұста тырп етер хал,
Айтқанға болар емес құр бекер шал.
Хан айтты:—Ең жаманы уәзiр шабар,
Қай орнымен алса да бiр жетер мал.

Ханым, сен мұны баулып ал қасыңа,
Құтылдым сөз қарызы қалмасына.
Жаман болар, ендi көп бұлғақтатпа,
Анасының сәтенiн сал басына.

Ханым айтты:—Көп қылдың базыналық,
Жолықтың алал баққа қазыналық.
Шырағым, ата-анаңның жоралғысы,—
Келдi сөйлеп гауһарлы тасын алып.

—Менiң неке қимағым бұл жер ме едi?
Падишаң мұнша неге жiгерлендi.
Әуелi ие болған сенен көрдiм,—
Деп бейшара өксiп-өксiп қыз еңiредi.

—Қайырлы ғұмыр берсiн жасыңызға,
Жүз-жүзден ередi нөкер қасыңызға.
Патша ендi қатайса жаман болар,
Киiңiз тәжiңiздi басыңызға.

Бiреу айтты:—Падиша келе жатыр,
—Көнген ғой сiзден ары неше батыр.
Не өзiмдi, не сенi сүйтемiн деп,
Саған бiр уағда айтып бередi ақыр.
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Патша келдi айланып әлгi жерге,
—Кәрi неме қайда жүр, жылдам берi ке.
Жасыма көңiлiң олқы болған шығар,
Айт, қосайын, мынау деп сүйген ерге.

Көңiлiңе бiр уағда түйгiзбесем,
Не өзiмдi әкелтiп сүйгiзбесем.
Құлан қырда мақтанып не қылайын,
Жалынсыз ыңғай шоққа күйгiзбесем.

Қыла алмасам тiрi боп жүрмейiн де,
Бұл жерде сенi бекер бүрмейiн де.
Бермейтұғын әкеңнiң өз алдында
Қылмасам, қайтып дәурен сүрмейiн де.

Асқынып жеттiң, жаным, сен ағаңа,
Әкелеп шықтым талай жел жағыңа.
Әйтеуiр екi тiрдiң бiрi болар,
Жолықтың не сорыма, не бағыма?

Еңкейгенiм бұл сенiң жақсы затың,
Дүниенiң бәрiнен де нәпсi жақын.
Әйтеуiр менен бекер деп айтпайды,
Естi, жұрт, ендi мұның аты қатын.

Толып тұр қыз байғұстың көзi жасқа,
Байқаса падишаның сөзi басқа.
Мәуе ағашша иiлiп, ақыр күнде
Жолығарын бiлген соң өзi қасқа.

Иiлiп мәуе ағашша ұсынды мойнын,
Абайлап патшаның бiлдi де ойынын.
—Балалық па, бар жауап тегiс айтылды,
Маған исе ер ертте, ендi қойдым.

Ал падиша қамданды тойын қылып,
Балама жаңа нандым бойым жылып.
Некеңдi ендi оқытып естiрт дейдi,
Болған шығар балалық ойың сынып.
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Той қылып шақыртты жолдағы елдi,
Падиша бәйге атынша сонда желдi.
Иләһи жұфұтыңызға бақ жазсын деп,
Қол жайып дұға қыла молда келдi.

Патша айтты:—Бiз шықтық жекемiзге,
Жеттiк әбден тiлеген iсiмiзге.
Жамал атын бастырып мөр басамын,
Жұрт, сендер қол қоясың некемiзге.

—Бәрiң де қол қоясың жүрiп хатқа,
Отыр патша кеңесiн құрып тақта.
Пайғамбардың дұғасын бiз оқимыз,—
Молдалар айтты,—бұған рұқсат па?

—Рұқсат бердiм, тақсыр, қиыңыздар,
Бәрi естiп, көзi отырсын жиыңыздар.
Әдепсiз деп артымнан сөге көрме,
Шала-шарпы жетпеген миымыз бар.

Молда айтты:—Сөкпелiк бiз жарым миды,
Хан да кеңiп тәубе қып зәрiн тыйды.
Баланың мұнысы бек жақсы ақыл деп,
Iлескен жұрттың санап бәрiн жиды.

Сол жерде неке оқыды жариялап,
Балаға толды нұрдың бәрi ұялап.
Молдаларға дорбалап гауһар төктi,
Құдай дәулет берген соң дариялап.

Тамаққа барды бәрi шатырына,
Бала көндi ақылдың ақырына.
Есебi жоқ хайранды шашып жатыр
Кедей-кепшiк, мүсәпiр, пақырына.

Тұр екен бала ақылға молыға алмай,
Қойсын ба төрт түлiкке төлеп алмай.
Некесiн оқытты да еру болды,
Үш айдай адам батып жолыға алмай.
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Маңына адам батып дарымады, 
Сол ергеннiң басының бәрi байлы.
Таң атып күн батқанын бiлер емес,
Он бес күн бiр жерде алды жарым айды.

Жан-жағы күзетулi түн дегенде,
Бек жазалы айғайлап үндеген де.
«Қосты жық, көлiк әкел, азаматтар»,
Әмiр қылды он алты күн дегенде.    

Жабылды ер-азамат түйесiне,
Бала толды жолығып иесiне.
Кедергiсiн салдырып қояды екен,
Тыныш па деп жол-жолдың жүйесiне.

Жөнелдi әндi салып көшiп елше,
Һәркiм өстiп қылмай ма күшi келсе.
Қыздың үнi шығады анда-санда
Құбыладан бiр соққан жақсы желше.

Ол күнi тағы түнеп түстi жолға,
Не келмейдi бақ жазған көшi молға.
Падиша адым жерге бiр қонады,
Қондырған соң тiлеген құсын қолға.

Бұл құсты Алла патшаға күшпен берген,
Не құтылар мерейi үстемдерден.
Бiр жұмасыз көшпейтiн болған жоқ па,
Шай iшiп аттанам деп түскен жерден.

Көзiне көрiнбейдi малдың түгi,
Тарқады-ай не қылса да көңiл күпi.
Үйтiп-бүйтiп жүргенше айдан асып,
Баланың ауырланып қалды жүгi.

Һәркiм-ақ қыздың түсiн байқады ашып,
Толтырды күн есептеп, ай санасып.
Ендi оны жол ортада аламыз деп,
Жөнелдi шаһар жаққа қайта басып.
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Қыз айтады:—Барамыз шаһарымызға,
Мен тидiм шыдай алмай кәрiңiзге.
Атамызға науқас деп бiлдiрiңдер,
Айтқаным осы бастан бәрiңiзге.

Патшаның бұл жауапқа көңiлi сендi, 
Арыстанша арбаған демiн жеңдi.
Жүрiсi параходтан төмен емес,
Шаһарға аурулы елше келiп ендi.

Шаһардан қалды жанжал тиылысып,
Сынықсып өп-өтiрiк қиылысып.
Бәрiнiң ақсақалы қыз әкесi,
Келдi саулап түк қалмай жиылысып.

Бiр-бiрлеп келiп жатыр ыңғайланып,
Көркейiп патша отыр шын жайланып.
Нақ сүйер-ақ манағы қыз әкесi,
Сонымен бiраз кеңес қылды айланып.

Патша айтты:—Науқас болып зорға келдiм,
Үйi болды өне бой толған желдiң.
Шығынымыз әзiр жоқ, ауру көп,
Мал-жаны тегiс аман ба мұндағы елдiң?

уәзiр:—Аман,—дедi,—мал-жаны елiңiздiң,
Ат соққаны қосымша белiңiздiң.
Бiр-екi күн моншамен емденсеңiз,
Мәнiсi табылады желiңiздiң.

Көтердiм мiне жұрттың жаманатын,
Ауырсынбай бiрталай ғаламатын.
Қазынаның таңбасын тағы бердi,
Тiрi ме менiң берген аманатым?

Жауабы екеуiнiң дауша шығар,
Бiрiн-бiрi байқасып жауша сынар.
—Әл әзiр тiл қосуға жоқ бiлемiн,
Баланың күшейiңкi науқасы бар.
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—Рас, баламда ауру болған шығар,
Не үйдегi менен көңлi солған шығар.
Бұл арада пәлен деп айтып болмас,
Кеудесiне бiр ақыл толған шығар.

Дедi де уәзiр үйден кеттi шығып,
Жолдасын қойды патша тегiс тығып.
—Қамалмай көрiнумен сөйлеселiк,
Қор болып жатамыз ба бүйтiп бұғып.

уәзiр болды мүлдем тiрi ғарiп,
Ойлайды ұстайын деп шыны жарып.
Баласынан күдерiн жұрт үзгiздi,
Қызға ерген жолдасының бiрi барып.

уәзiр тез қомданып жиды жұртын,
Баланың сырттан естiп түйдi ғұрпын.
—Қатынымды ертiп ап безсем бе екен,
Жарандар, iшiмдi оттай күйдiрдi ұрхым.

Әй, жұртым, мынау алдап таңбалады,
Iшiм оттай өртенiп сандалады.
Ертең тағы көңiлiне сүйгендi алып,
Сонан соң мұнан қайтiп жан қалады.

Бұл тартып қызымды алды бүгiн менiң,
Өзiмнiң қазақ емес түңiлгенiм.
Тегiнде қашан айтты деп жүрмеңдер,
Бәрiңдi құнсыз сояр ертең сенiң.

Бәрi айтты:—Бiлдiк қайғы жегенiңдi,
Жиясың кейiмесең неге елiңдi.
Санап қырып тастаса амал бар ма,
Айт, қане, осындай қыл дегенiңдi.

ұрандап жиылды жұрт шын түйiлiп,
уәзiр қуанады тым сүйiнiп.
—Әй, ағайын, көзiме көрiне көр,
Осы тұрған кезiмде бiр күйiнiп.
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Әлден бүйтiп мойындап ұсынбалық,
Мiнеки бәрiң түгел тұрсың халық.
Кiмде-кiмнiң басына салмай қоймас,
Зарлатпас жалғыз менiң құсымды алып.

Жиылған жұрт үш мыңдай жеттi санға,
Бiр кәрi кемпiр адам кеттi ханға.
—Көз байлана бергенде жөнелiп көр,
Әй, тақсыр, қарамаңыз тiптi таңға.

Абайлап тiл қосқан жоқ бiрi маған,
Мен байғұс құлақ түре жүрдiм саған.
Сайман деген көкпеңкөк болып кеттi,
Әлi-ақ көрер жұртыңның түрi жаман.  

Хан:—Қу нәпсiм, көрдiм сенiң шалығыңнан,
Қашамын ба қол салған салығымнан.
Өзiмдей бiр патшаға немдi айтамын,
Қорқып келдiм деймiн бе халығымнан.

—Әй, ханым, заман мынау шыны солған,
Көңiлiмiз әлдеқашан тынып болған.
Амал жоқ, жаннан қорқып атқа мiндi,
Сұлудың да таянып күнi толған.

Кеткенде атқа мiндi көз байланып,
Тұрмады биттей қарап сөзге айланып.
Жалғыз-ақ бiр iнжулi тонын алып,
Жан шошып аттанған соң тез жайланып.

Кеткен қайыр тиген жоқ шеменгерге,
Бiр күнде қайрат қылды нелер елге.
Түн ортасы дегенде барып жеттi 
Маңайы шөп «уқұдық» деген жерге.

Қатыны айтты:—Қиналып кеттi жаным,
Жүруге болар емес тiптi мәнiм.
Аяғымды басуға жарамайды,
Сегiзкөзiм үзiлiп, екi саным.
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Патша айтты:—Зар болдым сол бағыма,
Иелендiм жалғыз-ақ қолдағыма.
Сегiзкөздiң ауырған себебi не,
Осы қалай, баланың толғағы ма.

—Ап-аян, дәнеме жоқ келген дала,
Екеумiз бейнет көрдiк елден ала.
Құданың құдiретiне қараңыздар,
Шырылдап түсе қалды жерге бала.

—Адам жоқ келер бiздiң қасымызға,
Жабысты-ау үлкен нысан жасымызға.
Балапанды осы жерге тасталық та,
Бұршақты Алла жаудырды басымызға.

Қайта бұ баланың бағы бұршақ,
Өлермiз үй дегенiңменен құрсақ.
Жарықта бiр бейiт ашық тауып алалық,
Залымға жолығармыз тағы тұрсақ.

Бет алып шығалық та сары жонға,
Талпынсақ бастар ма екен Тәңiрiм оңға.
«Құдайға тапсырдым» деп жылап-жылап,
Баланы орап тастады-ау iнжу тонға.

Бет алып шықты қашып бiр далаға,
ұзақ айналмалық, жүр қалаға.
Төрт күннен соң көзiне шаһар көрiндi,
Жүрекпен құдайласа қор қыла ма?

Жаяулады табанын тегiс жарып,
Керiгiнен әл кетiп әбден арып.
Арғымақты шабан деп мiнбейтұғын,
Бейнетiн тартты жолдың екi кәрiп.

Ханымның жырлағаны

Жылапты ханым Құдайға:
—Шыдадым жаяу ұдайға,
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Үйiмде жүрген күнiмде
Жолығам деп пе ем бұ жайға.

Иләһи, саған жылайын,
Бейнетке не амал қылайын,
Рұқсат салмай атаға,
Жүректiң көрдiм алайын.

Арыдың әбден, керiгiм,
Таусылдың сен де, серiгiм.
Рұқсат деген не деушi ең,
Қансыншы, патшам, жерiгiң.

Осы едi бiзге жарасу,
Күн қайда әскер тарату.
Памилнай шайға қанбаушы ем,
Табылмай жатыр қара су.

Жалмады-ау жерден табаным,
Керiктiң мiндiм шабанын.
Қатты ұйықтасам шөлдедiм
Дейтұғын қайран заманым.

Қурадың аппақ алақан,
лебiздi кiмге таратам.
Қалың бұршақ қайрылтпай,
Далада қалды-ау балапан.

Бiз көрдiк қалың жау бетiн,
Айдадық жолдың дәулетiн.
Түсiмдей қылып байқадым
Бар қызықтың сәулесiн.

Бiздей-ақ шығар зар кiсi,
Сор болды-ау бақтың жарымысы.
Жiбередi демеңдер
Ата-ананың қарғысы.
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Сөйлемей кiмнен тасанам,
Жапанда қайтiп жата алам.
Менен де ары зарлан деп,
Отырған шығар ата-анам.

Жатсамшы жолдан азбастан,
Тарқар күн бар ма наз бастан.
Үйiнен атқан қарғыс-оқ
Тиедi бiзге жазбастан.

Табаннан терi түсiрдi[к],
Айдады жаяу күпiрлiк.
Айналайын, иә, Кәрiм,
Жазғаныңа шүкiрлiк.

Бiз көрдiк жолдың азғанын,
Нақақтан ордың қазғанын.
Асығыс сөзден не өнер,
Күтелiк сақтап жазғанын.

Өзiмнiң алған зейнетiм,
Кетiп тұр-ау кәдiретiм.
Бiзшiлеп пенде тартпас та
Зарыққан жолдың бейнетiн.

Тастауға бiрiн-бiрi қия алмайды,
Зарлығы жапан түзге сыя алмайды.
Падишаның жылауға халi келмей,
Саулаған жасын жөндеп тыя алмайды.

Ханым айтты:—Жылама бекер жасып,
Барлы-жоқты құтың кетер қашып.
Атамыз Адам дағы қырық жыл жүрген,
Тағы да бiр арналған жетер нәсiп.

Тұрмалық айдалада құр қаранып, 
Жүрiппiз түзден нәсiп бiр жаралып.
Құдай Тағала не жазу көрсетсе де,
Қой, зарлама, қалаға жүр баралық.
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Жыл жарым түк не көрмей бек зарықты,
Ханымның шыққан үнi жел жарыпты.
Мiнбек тұрғай жетекке жүрер емес,
Айдады алдына сап ендi арықты.

Екi арық жүрер емес жетегiне,
Жарасын сатып сойған несiбiне.
Жете алмасақ «от деген рулы ел» деп,
Екеуi тезек тердi етегiне.

Қалаға жүре-жүре келдi жаяу,
Зарлық пенен көңiлге ендi қаяу. 
Есек баққан Тәшкеннiң сарттарынша
Адамға тiл қоспапты мүлде баяу.

Келсе әуелi қаланың базары екен,
Қас қылып тағы кiм ор қазар екен.
Құдайға берелiк те аралалық,
Құлына өзi не жазар екен.

Базарды көрген адам тамаша дер,
Бiрiне-бiрi лайық жарасқан ер.
Сатырлаған қолға келiп кiрдi,
Тым артық табылмады оңаша жер.

Ойлайды не бүлiк бар, бұ қалай деп,
Енiп кеттi екi атын қуалай кеп.
Өзiмiздей бiр адам жолығар ғой,
Сол ақырын жасырып сұрамай ма еп.

Екеуi қайта жүрдi шығып шетке,
Һеш адам қарамады тура бетке.
Жар салып бiр кәрi адам айғайлайды:
—Кiмде-кiмiң мұнда бол, бүгiн кетпе.

Айғайға әлгi шыққан тұрды қарап,
Ертең хан жұртқа айтады әдiл сарап.
Бiреу барып бiлдiрдi уәзiрлерге,
Осы бiр адамдар жүр тым-ақ жарап.
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Деген соң-ақ бiр елшi салдырады,
Хан байғұс сәлем алып қалбырады.
Той болған соң мағлұм боп кетесiң деп,
уәзiрлер көрсетпестен алдырады.

Әкелдi қызметшi айдап әлгi қолға,
Көндiрген басынан-ақ түзу жолға.
Сәлемiн зорға берiп дiрiлдейдi,
Екеуi жалт-жалт қарап оң мен солға.

Тұрады қол қусырып сәлем берiп,
Асығып сұраған жоқ адам келiп.
Бiр жастау жылпаң жiгiт қол сiлтедi,
«Жүрiңдер, екi ғарiп, маған ерiп».

Екеуi ерiп жөнелдi қайран қалып,
Халық жатыр һәр түрлi сайран салып.
Сонан соң жол айтуын ол ұмытпас,
Деп едi тамақ берiп жайланталық.

Алдына һәр түрлiден тағам қойды,
Табақтың шет-шетiнен әрең тойды.
Жей алмайтын бастан да бейшаралар,
Неше жыл азап тартып жүрген бойды.

Хан айтты:—Жүрмес тамақ айлығыма,
Таңғалдық төрт түлiктiң сайлығына.
Тамақсыз-ақ тойғамыз, әй, шырағым,
Жұрттың құрмет, патшаның байлығына.

—Сiз тұрғай, жүрген жоқ па халық тойып,
Төрт күн қырдық қоралап салып сойып.
Әйтсе де күнде мұндай той болмайды,
Қайтқанша ауқат қылыңдар алып қойып.

—Шырағым, ұқтыр маған сен тойыңды,
Неге мұнша қоралап мал сойылды.
Қызығыңды есiтiп болғаннан соң,
Бiр-бiрлеп мен де айтайын нақ жайымды.
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—Осымен толық жұма жүрмiз шауып,
Қыламыз бұйырылған соң кiмнен қауiп.
Қол астына қараған жұрт жиылды,
Патшамыздың ханымы бiр ұл тауып.

Сегiз күн болып кеттi бұл кеңеске,
Бесiкке салдық соны кеше кешке.
Шiркiн-ай, бала деген осы ма деп,
Екеуiнiң заманы түстi еске.

—Жақсы-ақ-ау заман барда бала деген,
Падишаң бiр момын ғой алал неткен.
Қуырақ адам болса бүйтпес едi,
Зерек туса от ұстап шала жеген.

Дүние, қызығың-ай тұрғаныңда, 
Кеңестi тақта отырып құрғаныңда.
Хан демей, қара демей жөнелесiң,
Жүзiңдi бiр терiске бұрғаныңда.

Жұртының шын билеумен жүруiн-ай,
Құлағын айлаққа үйден түруiн-ай.
Жалғандағы дәуреннiң ең қызығын
Зылиха мен Жүсiпше сүруiн-ай.

Деп еңiреп падиша төктi жасын,
—Жiгiтiм неге шошып ұйлығасың?
—Есiме түскен соң тұра алмадым,
Менiң де осындай-ақ сыйлы басым.

Күн бар ма адам еске алатұғын,
Жалған қатын һәркiмнен қалатұғын.
Хан нәпсiсi түйедей болушы едi,
Бәйтеректiң басымен шалатұғын.

Сұрама жөнiмдi әлi менiң, жаным,
Босатты бар жүйемдi сенiң маның.
Жiгiт болсаң, патшаңа бiлдiрiп көр,
Айта алмас оңашада тiлiм наным.
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Шырағым күнде тартқан бұл күйiгiм,
Көңiлiм өткен күндi түйдi бүгiн.
Кешiкпей падишаңа бiлдiрiп бақ,
Көр, жаным, мал-басыңның игiлiгiн.

Айтпайды сөзiн ханға тұрғылайды,
Бiлдiрмей басын жерге ұрғылайды.
Әлгi жiгiт жөн сұрап алмақ тұрғай,
Ол сорлы да солқылдап құр жылайды.

Тiккен үй көрiнбейдi даласындай,
Жұрты да жақсы күттi аласынбай.
Бейшара әлгi жiгiт басылсашы,
Не iнiсi, не туған баласындай.

—Мен жылаймын жолымның зарығына,
Бұт артатын малымның арығына.
Кешiкпе ханға барып бiлдiрiп көр,
Шын сауап қылам десең ғарiбiңе. 

Жөнелдi әлгi жiгiт желе басып,
Көзде жас, көңiлi шын-ақ келедi ашып.
Патша дереу алдынан жолығады:
—Әй, балам, алаңдайсың неге қашып?

—Естiсеңiз, айтайын бiлгенiмдi,
Көрдiңiз бе сор айдап iлгенiмдi.
Алты арыс, төрт төңiрек тегiс естiптi
Қара қылды қақ жарып тiлгенiңдi.

Тұсыңда қара қылың қақ жарылды,
Алдыңа атыңды естiген жан барылды.
Әнеугүнi бiр-екi ғарiп келген,
Сiздi көрсем деп дағдарылды.

Әлi айтып бiлiнген жоқ жөнi бiзге,
Келгелi үш күн болды көлiңiзге.
Рұқсат болса жүзiн көрсем екен,
Деп жұмсап жiбергенi сiзге.
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—Естiген келедi, рас, нелер кәрiп,
Әй, жұртым, шығады атым сенен жарып.
Бейшараның сауабын алалық та,
Көп тұрмай ап келiңдер бiрiң барып.

Қуанып әлгi жiгiт жетiп барды,
Патшадан осылайша рұқсат алды.
Қатыны мен еркегiн алдына сап,
Екi-үш сағат болған шақ келiп қалды.

Бiрталай жұрт жиылды балаға ерiп,
Патшаны қайғы алған бермей ерiк.
Бұл патшаға анадайдан қол қусырып
Өксiп-өксiп жылайды сәлем берiп.

Патша айтты:—Дәм айдап келдiң, қартым,
Рас-ақ жүрген шығар нелер шартын.
Жасыңды Құдай көрiп есiркедi,
ұқтырыңыз ауызша сөзiң артын.

—Дүниеден қайтты менiң көңiлiм суып,
Көргем жоқ мұндай қорлық өзiм туып.
Әнеугүнi өзiңдей патша едiм,
Жiбердi шаһарымнан елiм қуып.

Көңiлiмнен қалар ма екен осы уақытым,
Жүрiппiн қадалмағаннан ажал оқтың.
Өзiмнен кейiн хүкiм шашып тұрған
Қызы едi уәзiрiмнiң мынау жұфұтым.

Неше жыл хан боп ойран салып едiм,
Мұны алам деп айрылып қалып едiм.
Бiрталай жұртты жиып куә қылып,
Өзi ықтияр қылған соң алып едiм.

Қолымда қалды әреңмен қыздың жаны,
Таматын уақыт болмай жерге қаны.
Тартып алды өлтiрiп жоялық деп,
Сонан соң жұрттың жатып бұзылғаны.
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Қазақ емес жұртымнан қорыққаным,
Бiр жарым жыл бейнетке қосылғаным.
Арыстандай атыңды естiп шықтым,
Есiтiңiз, падишам, осы мәнiм.

Жұрттың сөзi қалмады жапсырмаған,
Жан екенсiң басыңды бақ шырмаған.
Түсiмдей боп бiр  көрген заманым-ай,
Бiр күнi өзiм де өстiп тақсырлаған.

Патша айтты:—Рас-ақ хан екенсiң,
Тiлiң жақсы, татымды дана екенсiң.
Шүу дегеннен қашқаның не қылғаның,
Әйтсе де осалдау жан екенсiң.

Жақсы шын таусылып саса ма екен,
Бiреудiң-бiреу орнын баса ма екен?
Кiмде-кiмнiң құлағы есiтпесiн,
Бұл ұят, халықтан хан қаша ма екен?!

Қарт айтты:—Бiр топ қарға нарды да жығады екен,
Тырп еткiзбей тұмсығын тығады екен.
Мұратың қолдан кетiп қалғаннан соң,
ұятың әбден естен шығады екен.

Падиша айтты:—Бүгiн жат, әбден тынық,
Қолыңнан кетiптi рас жалған сынып.
Шүкiрлiктi күпiрлiк жойған шығар,
Тәубе қып, Хаққа жылап бұған шынық.

Өмiрiң сынған екен өнер қалып,
Құдай жазса құл жылап көнер налып.
Қасына жүзге таяу әскер жиып,
Патшаны ертең ерте жөнелдi алып.

Қуанды «иә, Құдайлап» жүрдi кәрiп,
Сөйлеуге жақсы-ақ тiлi үлгi жарып.
Бағана қисық жүрген жолды қойып,
Он бес күнде төтемен кiрдi барып.
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Падиша хабаршыға бек жiбердi:
—Тасталық бұрынғы өңшең кек жiгердi.
Пәлен шаһардың сапар жүрген падишасы
Кiруге рұқсат па?—деп жiбердi.

Кеттi бек шаһарының базарына,
Қарады-ау һәркiм танып ажарына.
—Падишаң таянып қалды, жұртым,
Басына Алла қайта бақ жазарына.

Бір бала сөйлес қылып бердi сәлем,
Бек айтты:—Жақын, таяу кел, жүр, балам,
Өзiм ұзақ сапарға шығып едiм,
Шырағым, жөнiн бiлдiр бұ қай қалаң?

[Бала] айтты:—Кеш боп кеттi тұралық па, айтты:—Кеш боп кеттi тұралық па,
Ниеттi бекер терiс бұралық па?
Бұл өзi ханы кеткен жетiм қала.
Айт, аға, сiзден[де] жөн сұралық та.

Бек айтты:—Жүз отыздай жан келедi,
Рас-ақ патшаң жұртқа сары бел едi.
Әйтсе де, шырағым бала, үй-iшiңе айт,
Қонамын деп бiр кәрi хан келедi.

Жүгiрiп тез қамданып бала кеттi,
Ол өзiне ол-пұлдан талап еттi.
Қонақ үйдi даярлап сыпырттым деп,
Он шақты боп ат мiнiп және жеттi.

Қанша адамдар патшаның көрдi қолын,
Кiсiнiң жүзден де артық бiлдi молын.
Азаматтар ретпен атын ұстап,
Даяшылар тосумен тұрды жолын.

Олар да жеттi саулап абырласып,
Барлық жұрт тас-талқан боп сабырласып.
ыңғайланып тұрды да сәлем бердi,
Бәрi тегiс патшаға жабырласып.
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Кiсiнiң алынған жоқ әлi саны,
Атылды тек түрiлiп сары таңы.
Iшiндегi бiр еркек, бiр қатыны—
Баяғы өздерiнiң ханым, ханы.

Ол күнi таң атқан соң жиылады ел,
Падиша айтты:—Әй, жұртым, шыныңа кел.
Жол болсын деп анықтап сұрасаңдар,
Ары-берi соқсын бiзден құбыла жел.

Падиша солайша қып iз тастады,
Бетi әбден ашылған соң қызы қашпады.
Бағана таққа мiнген ер уәзiр:
—Ендеше, жол болсын,—деп сөз бастады.

—Жол болса, әлей болсын, iнiм жаным,
Бiздi мұнша саулатқан сенiң маның.
Адасқанның айыбы жоқ деген сөз бар,
Аяғыңа жығылып келдi ханың.

Ол күнде адасыпты үйiрiнен,
Нәр татып бiр таудың түйiрiнен.
Бұрынғының мақалы басына кеп,
Екi қолы кетпептi бүйiрiнен.

Кетiптi бұл жылаған көз жасыңнан,
Бала екенсiң бек майда сөзге ашылған.
Анау-мынау деп айтып тергендi қой,
Тiлей келдiм жұртың мен өз басыңнан.

уәзiр айтты:—Бiр күнде оңдап тердiм,
Қайсысын санап айтам толған шердiң.
Қонақтығың және бар, тағы ұлықсың,
Ол-пұлды не қылайын, мүлде-ақ бердiм.

—Ендi өйтсе, кешер Алла қата жердi,
Рас-ақ көңiлiңдi шер аша кердi.
Басыңа мұнан да үлкен бақ айналсын,
Дедi де хан қол жайып бата бердi.
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Тұра сап көрiстi қыз атасына,
Қараған жоқ көңiлдiң шатасына.
уәзiрi бес құлақты жамбы бердi
Патшаның қолын жайған батасына.

Бағының патша келдi дер қасына,
Жабысқан бiраз ғана шер қасына.
Жақсылық жалғанында қайтады деген,
Дорбалап дiлдә бердi ер басына.

Падиша балқытты елдi жауабына,
Қараңыздар Алланың бұ бағына.
Ендi ақыр даналығынан батқан жоқ па
Халықтың да, ханның да сауабына.

Жөнелдi елшi көшiп қайтып тарап,
Патшаға жақсы айналды жұрты қарап.
Арқасына батқанды хан да бiлдi,
Бұрынғыдан әдiл боп айтып сарап. 

Құтылды хан бойдағы жаласынан,
Не тапты жүрегiнiң аласынан.
Ал, жарандар, тағы да сөз естiңiз
Бағана жолда қалған баласынан.

Ол күнде балапаннан мүлде безген, 
Адам жоқ бала жайын әзiр сезген.     
Қырық қарақшы дейтұғын болады екен
Тұрақсыз шыр айланып дүние кезген.

Баланың сөз есiт, жұрт, бұл жайынан,
Бейнеттiң кiм құтылар ұдайынан.
Қарақшылар тiрiдей тауып алды
Асырап әмiр тиiп Құдайынан.

Алла оны өлтiрместен асырайды,
Балаға да жазды Алла бақ-шырайды.
Ол құдыққа қарақшылар тақалғанда
Күнмен қатар бiр сағым жарқырайды.
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Қарақшылар аң-таң қалды күнмен барлап,
Айдаһар болмасын деп тұрған арбап,
Дауысы үлкен кiсi секiлдi емес,
Iшiнен шығып жатыр бiр үн зарлап.

Өзгесi айтты:—Жүр, кейiн қашалық деп,
Тұрмалық тура алдында тақалып кеп.
Фарқы Сауар ақылмен тоқтатады,
Не болса да орнынан басалық деп.

Абайлап Фарқы айтады:—Қаралық та,
Қаптап кетсе бiр ыңғай табалық та.
Не қылса да айдаһар емес, жұртым,
Тәуекел деп жанына баралық та.

Қуанды «иә, Құдайлап» түсе қала,
Сырты ыңғай iнжу тон, [iшi] бала.
Ауыз пақыр айтады деген осы,
Көз көрмей тақтық бұған неше жала.

Бiреу айтты:—Баланы кез қып Құдай бердi бiзге,
Ал пақыр деп жылаған шерлiмiзге.
Ақсақал, аузыңмен айт, қолыңмен бөл, 
Бұл олжа салмақ болды ендi сiзге.

Сонда шал айтады: Артыңдар бұл жүйенi,
Тапқанша асыралық түп иенi.
Баланың басын маған қиыңыздар,
Мына осы тон бояйды уа дүниенi.

Мiнгiздiң ақсақал қып сөз басына,
Ап келдi мұны Қыдыр өз қасына.
Қартайғанда баланы маған қосқан,
Тұяқсыз қоймайын деп көз жасыма.

Баланы шал асырап жатты кешке,
Түседi жалғыздықтың ақыры еске.
Құдайдат деп азанмен атын қойды,
Сонда келген баланың жасы беске.
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Сол күнде-ақ көркi күнге таласыпты,
Өзi де оп-орнықты және тiптi.
Он төртте толған айша маңызданып,
Алтыдан жетi жасқа бала шықты.

Шал ойлар жарар, балам, қол басына,
Айтпайды әзiр мұны жолдасына.
Жетiледi дейтұғын бар емес пе,
Жетiде ендi берейiн молдасына.

Алпыста әкеп қосты Алла маған,
Бала жастан надан боп қалған жаман.
Өлiп кетсем артымнан аят айтсын,
Аманат деп тапсырам, молда, саған.

Өлгенде һәркiм табылар жыласарға,
Келгенде көрiп едiм бiрқатарға.
Баласын тапсырды да жүрiп кеттi,
Он шақты дiлла берiп тiлашарға.

—Жұмасында кеп тұрсын үйге жаяу,
Түскенде көре алмасақ бiзге қаяу.
Бәйге атынша бiр-бiрле[п] шыға салды,
Бала екен молдадағы жүзге таяу.

Жылдан соң молдасы айтты атасына:
—Бұл ермес балалықтың қатасына,
Балаңды шығарайын деп отырмын,
Не әкелдiң ұстазының батасына.

Шал айтты:—Сiздегi менiң барым,
Таусылды мұны сүйiп өмiр зарым.
Қане, ендi соған дұға қыласыз да,
Бар едi көрiм әйбат жалғыз нарым.

Сол жерде-ақ толды ақылға даналанып,
Жомарт деп таңғалады-ау ана халық.
Баласы барысымен кiтап ашты:
—Қой, ата, ендi ұрлықты жанамалық.
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Атасы айтты:—Жуамын тазалап қол-басымды,
Түйген соң-ақ ұлғайған мол жасымды.
Олар да тым бой ұрып шығар ма екен,
Алдыңа ап келейiн жолдасымды.

Ап келдi жолдасының бәрiн жиып:
—Тасталық жамандықтың зарын тыйып.
Бала айтады:—Кiтаптың сөзi қалай,
Қойғыларың келмей ме әлi қиып.

—Шырағым, асырап ек көрiп кеп,
Ендi отырсың төр алып төселiп кеп.
Өзiмiз де қоюға таяп едiк,
Бiр алып алдыңғыны өтелiк деп.

Жүректi қорқытса иен дiн ұялып,
Рас-ақ қалдық күнәға бiз боялып.
Өзiң де ер iшiмiзге, тамаша көр,
Сонан соң тәубе қылып шын қоялық.

Аттанды бала бiрге, қия алмады,
Ол күн жұрт тоқтатып тыя алмады.
Табыт ашыққа шығалық деп не де болса,
Ел арасын мекен қып сыя алмады.

Оларды тоқтата ма ана нәпсi,
Жарандар, табады ендi бала бақты.
Ат айдаған керуен үзiлмейдi,
Өзгесi айтты: даладан қала жақсы.

Бала бұрын ұрысқа қатаймаған,
Өңшең жылғаң аяғын шақайлаған.
Алды келiп қарақшыға араласты,
Екi-үш жүздi керуен ат айдаған.

Қырқы бiр-бiр керуен жеттi баптап,
Қылыш қайрап, найзасын тегiс саптап.
Бала жас кейiнiрек қала бердi,
Өзгесi орта жерден кеттi қаптап.
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Сол жерде апыр-топыр ұрыс шықты,
Бар екен керуенде де жүйрiк мықты.
Арбашыдан тертенi жей бастады,
Аттарының сiлесi құрып тiптi.

Керуен жеңбек болып жайланады,
Қырылысып қалуға байланады.
Өзгесi түгел қашып шығып едi,
Фарқы Сауар түсуге айланады.

Бала айтты:—Осы жерге айтып тәлiм,
Шыдасын ендi бұған қайтiп жаным.
Қанша айтқанмен сырт буын тартып едi,
Қор болып қала ма екен байғұс шалым.

Дедi де бала ұмтылып кiрдi қолға,
ысылып қатаймаған бұрын жолға.
Әйтсе де кiрген жерден ойбай шықты,
Айырады керуеннiң оңын солға.

Алды қашып арбаға тығылғаны,
Ерлiктiң-ақ әсерi бұғылғаны.
Атының сiлесi әбден құрып болып,
Бiр үлкен қазған орға жығылғаны.

Қырқының түгел кетiп қалғаны ғой,
Бейшара аттың әбден талғаны ғой.
Жөнiңдi айт деп әрi-берi сабап-сабап,
Баланы тас қып байлап алғаны ғой.

Керуен ертең шаһарға кiрдi келiп,
лажсыз бала жаяу жүрдi желiп.
—Бұл қашып, бiз айырсақ ұят болар,
Түнемей падишаға бiлдiрелiк.

Баланың һәр талапқа ерген жасы,
Қара шай, бiр тiлiм нан—берген асы.
Жетелетiп бiреуге айдаттырып,
Ап келдi падишаға керуенбасы.
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Байбатша айтты:—ұстадық мұны жолдан,
Бұлардың дәмесi көп жүгi молдан.
Өзгесi қашып кетiп, бала қалды,
Жойылмақ деме тәртiп сiздiң қолдан.

Патша айтты:—Қостамаймын ұры сүйiп,
Бастап па еңдер бар жүктi бұрын үйiп.
Баланы қонақүйге жеке енгiздi,
Бағана көрген соң-ақ нұрын түйiп.

Ал ертең патша келдi баласына,
Көрген соң тойды еншiлес данасына.
—Нұрың кеше-ақ көңлiмдi жарып едi,
Қимап едiм керуеннiң жаласына.

ұрпақтан көңлiм толмай менiң алаң,
Не өтiрiк, не рас жеңiл жалаң.
Қазынамды берейiн, бос қоймайын,
Туысың жарайды екен сенiң, балам.

Өнер қойсын ба шығармай затын нағып,
Алды мүлдем патшаға жақын жағып.
Ең алғаш бұлайша жүрiп көрдi,
Жем салып, жома жарып, атын бағып.

Айттырмай тапты орнымен жайландырып,
Қас қылған жоқ көңiлдi лайландырып.
Ретiмен жұмысты алып кетiптi,
Атты қазақ орысша айландырып.

Атты үйреттi, малша айдап қайырмайды,
Күн санап бала жағып байырлайды.
Қылса жұмысы, сөйлесе сөз[i] тойғысыз,
Ханым да, хан да көзiн айырмайды.

Хан айтты:—Бұған шөп-шар тасытпалық,
Күтелiк, қор қып көңлiн ашытпалық.
Осы мына түрiмен қайтсе де алды,
Тегiнде жат едiң деп жасытпалық.
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Ханым айтты:—Бала айланды еруiне,
Талапты түгел санап теруiне. 
Ойлаңызшы, бос тұрған қызмет бар ма,
Бойына лайық қып беруiне.

Хан айтты:—Апшып әбден қазынашым,
Көтерер емес жұрттың базынасын.
Бала жас қой, ұстатсам деп ойлап ем 
Осындай тиянақты iстiң басын.

Ал сүйттi де жидырды би мен бегiн,
Танып алды баланың зейiн тегiн.
Қуың құс боп ұшады қызметiне,
Бiлдi өзiне бар жұрттың иiлмегiн.

Айтады:—Мына бiр бала келдi, халық, саған,
Қызметi бар күнде өнiп шалықпаған.
Мен өзiм мұндай адам, жұрт көргем жоқ,
Не ұйқы, не жүрiстен жалықпаған.

Көрмей жүрме жақсыны жаман тыйса,
Құрбымнан iс тiлеймiн маған қиса.
Қазынашы қартайды, бала тұрсын,
Мұным және, көп халық, саған сыйса.

Хан айтты:—Келдiң, құрбым, ұлғайған 
                                                                        мол жасыңа,
Жұмысты қой, намазды ерт сен қасыңа.
…* жармысын жатсаң да жи,
Бала мiнсiн қызметiңнiң бiр басына.

Кiм көнедi берем деп жолын жойып,
Ортадан алған жоқ па толымды ойып.
Балаға не қылса да алып бердi,
Мөр басып жұрт түгел қолын қойып.

Қызметке бала мiндi орындалып,
Үлгертедi жұмысты неше налып.

* Бiр сөз танылмады.
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Жыл жарымда кең толғап патша келдi,
Бұрын тұрған айында есеп алып.

Сол күнде-ақ қатар байлық базыналық,
Көтерiлдi көңiлден назы қалып.
Есептiң кiнегесiн оқып едi,
Болған екен бiр өзi қазыналық.

Патша айтты:—Көрдiм iстiң толқынғанын,
Бойыма құт секiлдi қорқынғаным.
Бағыма Құдай айдап қосқан екен,
Сенiң атың Бақтияр болсын, жаным.

Бiрi айтты:—Осы бала не үшiн енген,
Байқасақ залымдыққа түсi келген.
Падиша жұрт секiлдi көрмей кеттi,
Мүлде айрылып барамыз iшiм-жемнен.

Бiрi айтты:—Күн үшiн аяғына бас ұралық,
Пысық-ақ, бекер қайтiп жасыралық.
Бүгiн кеш қонақ болып кетiңiз деп,
Қой сойып, арақ жиып шақыралық.

Сонан соң қойын сойып жиды арағын,
Бiреу айтты:—Жылдам бол, тез барамын.
Бақтиярға жиылып келмесiн бе,
Ағаларың шақырады-ау, жүр, қарағым.

Көңiлiн шақырғанға және бұрды,
Байқайтын қыран едi-ау ана құрлы.
Қазынасын кiлттеп бекiттi де,
Қолына қылыш ұстай бала жүрдi.

Балаға тағы бейнет жетер шыны,
Талаптың жаңа қонған есер шыны.
Құрметтеп бiр сарайға кiргiздi де,
Суырды екi-екiден бөтелкенi.
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Қол сермеп кәпiде елiрiп кетедi есiп,
Құяды iшкен сайын еселесiп.
Ақылын айғай жеңгенiн бiлдi дағы,
Шығарды қақпасынан жетелесiп.

Ал жөнелдi қарайған тамға таман,
Бұрынғы өстiп қулықты сан жасаған.
Падиша түнi бойы жатпайды екен,
Келедi саулап жанған шамға таман.

Баланың есiн екi жармасын ба,
Ол күнде ханға қастық арнасын ба?
Көз дегенiң қып-қызыл, қылыш анау, 
Түп үйге түнде кiрiп бармасын ба?!

Падиша атып тұрды шошығаннан,
Ханымға айтты:—уағдаң тосып алған,
Бұ секiлдi түн тұрғай жатып қалған,
Күндiз кiрген көрдiң бе осы жаннан.

Патша айтты:—Баланың жүрегi әбден 
                                                                       жеткен екен,
Араңа һәркiм қызмет еткен екен.
Қазынасын, қатынын тегiс аламын
Деп, бейшара өлшеусiз кеткен екен.

Патша айтты:—Таққа мiнбек елмен екен,
Мынаның жүрегi әбден желген екен.
Тақсырласып тамсанып кiрiп жатыр,
Әлгi қулар қақпаға келген екен.

—Жалғанда мендей адам зарлы ма екен,
Баланың ойы мүлдем қарлық екен.
Сендерге бұл iсiмнiң естiлгенi,
Аз ғана су iшердiң барлығы екен.

Бiрi айтты:—Кiм кiрдi бұл уақытта қасыңызға,
Кiрiп пе ек ақ енгенше шашымызға.
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Сырт айланып алған соң жеткенi осы
Бала[м], балам дегенiң басыңызға.

Бiрi айтты:—Баланың бiр қылығын табушы едiк,
Жасқатып жұртты сырттан қағушы едiк.
Аяғын өз көзiмен көрмей қоймас,
Патшаға айтпаңдар деп жабушы едiк.

Балаға бергенiңiз тәлiм едi,
Бiлдiрмей iштен жеген залым едi.
Нанбасаңыз, өзiңiз сұраңызшы,
Сонысы ханымға да мәлiм едi.

Патша айтты:—Көнiп пе ем бұл мұрасқа,
Бала жауыз жеткен екен түбi басқа.
Шын халал жұфұтым болсаң, жасырмай айт,
уәзiрлер не деп отыр, бұл рас па?

Көтерiлдi ана он бес залым зорсып,
Есiктен төрге дамыл-дамыл шоршып.
Iшi ашыды ақтауға жалғыз өзi,
«Рас» дедi жанынан ханым шошып.

Олар күлер көңлiнiң тынғанына,
Бала жылар өмiрiнiң сынғанына.
Таң атқан соң бiр бабы табылар деп, 
Апарды да салдырды зынданына.

уәзiрлер Бақтиярмен егес құрды,
Падиша бұған ойын не деп бұрды.
Баланы ертең зынданнан шығар дедi,
Бар жұртты түгел жиып кеңес құрды.

Арақтан айыққан соң бала келдi,
Қайғы толып көңiлiн және кердi.
Кiрген жерден тағзым қып қол қусырып,
Патшаға бала келiп сәлем бердi.
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—Әй, Бақтияр, алмаймын сәлемiңдi,
Сен үшiн жасыттым бар дәмелiмдi.
Ат жемнен қолыңды босатпас ем,
Басында бiлсем мұнша әлегiңдi.

Бақтияр айтты:—Аз алал көп арамнан 
                                                                        бұғады екен,
Сынарда сүрткен күйе жұғады екен.
ұлық пенен сәбиге амал бар ма,
Демiнiң ауған жағын ұғады екен.

Патша айтты:—Бақтияр, асты көңлiң неден,
Әншейiн есiрiксiң жол бiлмеген.
Бiр менi аман қойсаң болмас па едi,
Бейшара, ойың жоқ-ау өлдiм деген.

Бақтияр айтты:—Жайлы орын алдың тақтан,
ысылған адам емен телiм баққан.
Алал қуып әдiлдiк және қылар
Деп, үмiтiм өзiң мен жалғыз Хақтан.

Жiгiттер, басыңа нақақ жала байланбасын,
Сүйенген иең терiс айланбасын.
Әттеген-ай, дегенмен кетер ме екен,
Отызға да келмеген қайран басым.

Бұл мирас ұлыққа һәркiм жағатұғын,
Көз көрмей сырттан нақақ тағатұғын.
Iс аяғы Алладан айырылғанда,
Бармағын шайнап, санын қағатұғын.

Падишаң сендi өңшең тарапшыға,
Алал қуып алдынан таратты ма?!
Шаһардан бiр салт кiсi жолықпай ма
Бағана дүние кезген қарақшыға.

Олар кезген жан екен сахарасын,
Тып-тыныш бәрiң мұнда сандаласың.
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Сендерден падишаға түскен бар ма,
Кетiрдi бейшараның бар шарасын.

Шiркiн-ай, өзi нағып ысылған жан,
Бейшара зарлайды екен қысылғаннан.
Шаһардың iшi-тысы шулап отыр,
Мұндай ұл не тусын деп мұсылманнан.

Өлтiргелi қылыш қайрайды екен,
Таяу келсе-ақ үлгi айтып сайрайды екен.
Патшаның жұртқа берген уәдесi,
Ертең бала дарада жайрайды екен.

Шал айтты:—Қарызы менде емес пе оның, халық,
Далада ендi бой күтiп қорынбалық.
Тiрiде тiл қатысар болар ма екен,
Барайын бейшараның тонын алып. 

Фарқы Сауар солай деп шыға салды,
Қосарға таңдап жүрiп бiр ат алды.
Келсе, жаңа дараға енген екен,
Байқа деп кiм айтады мына шалды.

Бақтияр айтты:—Iсiм Хаққа мәлiм екен,
Сыртымнан шаққан кiсiм залым екен.
Мұсылмандар, жарылып жол берiңдер,
Бейшара анау менiң шалым екен.

Фарқы Сауардың тонды әкеп жырлағаны
                  
Жол бердi кiсi жарылып,
Бала тұр жылап сарылып.
Жасыңнан көзiңдi ашпадың,
Басыңнан бейнет арылып.

Бармысың  тiрi, құлыным,
Қуанып тұр ма зұлымың?
Хақ алдында сұрақта
Қиярсың сен де жұлының,



�450

�460

�470

5454 55БАҚТИяР ҚИССАСы

Обалы болар десейшi
Мұсылманның ұлының.

Төктiрер шағып қаныңды,
Солар-ақ болсын нанымды.
Жүгiңдi түгел көтерiп
ұжмахи қылар жаныңды.

Барарсың, қалқам, ұжмаққа,
Көңiлiңдi Құдай сызды аққа.
Хабарың тидi, қарағым,
Кешегi күнi құлаққа.

Тұр екен басың жалада,
Күнә не, жұртым, балада.
Iнжулi тонның iшiнде 
Шықсашы жаның далада.

Өсектiң саған еруi-ай,
Патшаның жиып теруi-ай.
Ол құдықтан кез қылып
Алланың маған беруi-ай.

Көрiп ем түйiп жөнiңдi,
Жеткiздi Құдай сынымды.
Аманат болып қалар деп,
Ап келдiм, қалқам, тоныңды.

Рас-ақ, баладан сөз сұралмады,
Жұртының басы түгел құралмады.
Iнжулi тон, ол құдық деген сайын,
Ханым да, хан да боздап тұра алмады.

Хан айтты:—Жұртты түгел қайырыңдар,
Шалым, сенiң аз ғана зайырың бар.
Бейшара баласы әбден шөлдеп өлдi-ау,
Ендi екеуiн жылатпай айырыңдар.
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Патша айтты:—Ханым, жаңа ашылды сенiң үнiң,
Қолыма қайта айланып келдi мұңым.
Жұртым-ау, мына шалың не дейдi өзi,
Айтқаны бастан-аяқ менiң күнiм.

Сен шалдың ести сала шабуың шын,
Ол құдықтан кез қылып табуың шын.
Құданың бергенiне айналайын,
Менiң осы тонменен жабуым шын.

Бақтиярдың шешесiнiң жырлағаны

Тауысты кеңес ұсақтап,
Сөздi бөлдi бұтақтап.
Шешесi байғұс жылайды-ау,
Баласын бара-ақ құшақтап.

Сен бе едiң менiң пырағым,
Бiз көрдiк жолдың жырағын.
Белгiсiз кете жаздаппын,
Артымда жанған шырағым.

Сұраңыз дедi ханымнан,
Қалып едi тiлiм нанымнан.
Айтқаным рас, қарағым,
Шошыған соң жанымнан.

Таң ата зарлай келушi ең,
Сыртыңнан қайғы жеушi едiм.
Осындай ұғыл тапқанның
Арманы бар ма деушi едiм.

Мыналар шақты төндiрiп,
Патшаны мүлде көндiрiп.
Жоғалтам дедi-ау өңшең қу,
Бұйрықсыз отты сөндiрiп.

Тергеуге бiр ай алғыздым,
Тiрiдей көрге салғыздым.
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Айланып келiп табуы-ай 
Қызырым қосқан жалғыздың.

Фарқы Сауар ол жатыр жылап талып,
Балқыды сөз түгел тыңдап халық.
Екеуiн екi жаққа айырады,
Бiр маңызды адам түу шеттен шыға салып.

Сонда айтады әлгi адам:
Қой, манаптар, жылама,
Мауықтарың басылған,
Қауiптерiң қашылған.
Нәсiптi терiп тауыпсың,
Тағдырда сыртқа шашылған.
Адамзат тұрғай, шырағым,
Мұхит та тасып басылған.
Бәлелерiң ажырап,
Дәулеттiң кiлтi ашылған.
Бала, сен тоқта, шүкiр қыл,
Өзi нәби Жүсiптiң
Кәсiбi қайда шашылған.

Солардың да, шырағым,
Сабырмен толған бағасы.
Бұ күнгi басып тұрғаның—
Бақытты жолдың жалғасы.
Ес ауған күнде не болды
Жүсiптiң он бiр ағасы.

Өмiрiм мұнша сынды деп,
Көңлiңдi кiмге балайсың.
Қой демей, әке-шешеңнiң
Ақылын мұнша талайсың.
Шырағым, мұның балалық,
Пайғамбардан қалайсың.

Көрсеттi Құдай шыныңды,
Қимаушы ем сырттан сыныңды.
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Дарадан қалып далада,
Аламын деп пе ең тынымды.

Бәленiң бiттi жарасы,
Көрiндi iстiң арасы.
Құр қайтар ма екен он бестiң
Саған деп құрған дарасы.

Әлгi қарт жүйеледi мол қайырып,
Қолдап жатыр тәуабын тон жайылып.
Әсiресе ханым мен Бақтиярды
Памдаттан шалқар түсте болды айырып.

Тоқтатты әлгi қарттың сөзi басып,
Әйтсе де көп егiлдi өзi жасып.
Бақтияр бойын жиып, көңiлiн тыйып,
Халыққа сәлем бердi-ау көзiн ашып.

Ағалар, шын ба менiң тiрi екенiм,
Рас болса нақақтың бiрi екенмiн.
Халық түгел басында-ақ түйген шығар
Мырзалардың жапсырған кiрi екенiн.

Қарт айтты:—Жеттi, қалқам, ақырыңыз,
Қасты тастап халысты шақырыңыз.
Сенiңмен қырық, көп жұртың бiрге еңiреген,
Дұға қылған байымыз, пақырымыз.

—Жайылды түрлi жаққа бұл хабарым,
Ат жемiнде махбұс жүрдiм жұма жарым.
Мысқалдап түннен күнге айналдырған,
Көп сенiң әмин деген дұғаларың.

Ағалар, жиылушы ең таң жарымнан,
Жан шошынып халыққа сан барылған.
Осы айтқаның ып-ырас, дұғаңды қып, 
Ақтауға қорқушы еңдер хандарыңнан.
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Көрсетпес талап болса пенде арығын,
Бiр болмай қалды жолда сан зарығым.
Жиырманы, отызды зынданда жеп,
Қырықта Алла тапсырды-ау таң жарығын.

Түбiнде аққа қара жетпейдi екен,
Арам құрғыр алты-ақ күн ептейдi екен.
Өз ниетiң Аллаға мағлұм болса,
Кiсi сүрткен күйеден кетпейдi екен.

Қырық қылды ана он бес мазақ, ермек,
Бос қуандым хан әдiл, таза жер деп.
Қанеки, көрдiңдер ме бар ма екен жұрт, 
Құдiретсiз құлға құл қаза бермек.

Бақтияр кеңдедi, жай сермедi,
Айтқан сайын әлгi он бес бай терледi.
Бағана алғашқысы түсiндей боп,
Падиша бойын жиып қайта еңiредi.

Патшаның жырлағаны

Жылайды сонда падиша,
Сөзiмдi тыңда, жараным.
Мен көтердiм көп күнәһ, 
Алып кете жаздады-ау,
Он бес қу, сенiң араның.
Иншалла, мiне тарқады
Талайғы көрген бараным.
Орны немен толады
Нақақ салған жараның.
Ақылын қайтiп таптың, жұрт,
Өздерiң құрған дараның.

Памдаттан сөйлеп бiр сөздi,
Татушы ең қорек бесiнде.
Тамсанумен қайтушы ең
Ақшамның батқан кешiнде.
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Iс аяғы Алладан
Деушi едiң, соның есiмде.

Бой алдың таяз арыққа,
Көнбеген кiм бар салыққа.
Сол айтқаныңның аяғын
Бердi Алла жарыққа.

Алып кете жаздады-ау, қуыршағым,
Бiлмеппiн сөздiң бұлтағын.
Туысыңнан бiр ауыз
Сыр бермедiң, ұрпағым.

Шашылмай түгел қон, халық,
Шағымды түгел болжалық.
Өлтiрген соң артынан
Шал келсе, жұртым, тонды алып.
Ал сонда не ақыл табар ең,
Қайғымды қайтiп жабар ем.
Бармағым, ернiм шайналып,
Әттең, құр жер сабар ем.

Қалар ма сонда бойымда ар,
Тарқағанды қойыңдар.
Жалғызым таққа мiнгiзем,
Сегiз күн ұдай тойым бар.

Ал, Бақтиярға таң атты қауiп қашып,
Ән салды жұрт, күй тартып, сауық шашып.
Ханым да, Бақтияр да, падиша да
Шүкiрлiк қып кеңестi мауық басып.

Баланың бұлты ашылып бағы жеңдi,
Жұбабы анау балқытты тамам елдi.
Анлар әбден мауық басқаннан соң,
Фарқы Сауар тұра алмай тағы келдi.
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Фарқы Сауардың екiншi жырлағаны

Кеттi ме, қалқам, тажалың,
Еруi-ай нақақ жазаның.
Менi айдап саған ап келдi,
Кебiндеп Алла ажалың.
Әлi де, балам, Алла де,
Аяғын не деп жазарын.
Сергiген соң бұл қулар,
Орыңды немен қазарын.
Тұяқсыз кеттiм дегенде,
Жасымды тыйған базарым.

Рас па, қалқам, қалғаның,
Түс болды-ау сенiң жалғаның.
Әдiлдiгiн қара, жұрт,
Айналайын Алланың.

Менi айдап қосты Құдiрет,
Адамнан ақыл сұратпай.
Он бес тұр түгел бүгiлiп
Кермедегi құр аттай.
Әдiлдiгi осы Алланың, 
Тонды әкеп ханға көрсеткен,
Қаз қалпын қуратпай.

Тарқаң, қалқам, зiлiңнен,
Қызырдан дұға iлiнген.
Тонсыз сенi дарадан
Алар ма едiм тiлiммен.

Бақтияр айтты:—Арманым менiң қалың,
Әлi де байқағанға демiм жалын.
Иншалла, өзге жара тегiс бiттi,
Соның қайтып толады-ау сенiң, шалым.

Шал айтты:—Қарағым, жамандықты
                                                                       қалдыралық,
Жұбапты орны-орнына салдыралық.
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Сен қағаз жаз, падиша мөрiн бассын,
Ағаларыңды түгел тойға алдыралық.

Далада жатыр өңшең пақыр ағаң,
Терiп жүрген ризығы шашыраған.
Қырыққа шырақ болған қарағым деп,
Желге, күнге тигiзбей асыраған.

Иншалла, келдi, қалқам, нақ тазалық,
Оларға келдi уақыт мақтанарлық.
Қосармен бiр ептiлеу жiгiт барсын,
Мөр басып сенгендей қып хат жазалық.

Ал Бақтияр хат жазды аналарға:
«Қырық күн түк тапқан жоқ паналарға.
Ортада көрген мұңым келер емес,
Қол терiп ауыз айтып саналарға.

Ағалар, күнiм шығып, атты таңым,
Құдiрет су сепкен соң жатты шаңым.
Халық жеңдi, хан әмiр қалай қылар,
Маған ажал iздеген өңшең залым.

Тура қырық күндей мазам кеттi,
Сыртымнан шықпайтын ор қазам дептi.
Құдай айдап тонды алып тура бастап,
Дәл дараның түбiнде дадам жеттi.

Ағалар, ендi алды-артым көрiндi ашық,
Быт-шыт боп бәле үркiп кеттi қашып».
Фарқы Сауар қол қойды сендiруге,
Азатбақыт падиша мөрiн басып.

Көңiлi шат, қызық пен той барша халық,
Он бес жүр құрсауланып шабанданып.
Түс шенiнде ол құдықтан табамын деп,
Қосармен кеттi бiреу қағаз алып.
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Хат қойнында, бiр қосар ат жанында,
Таяп кеп қонды күннiң батқанында.
Ал ертең құдықтан таппасын ба,
Астында шалқар түстiң жатқанында.

Жұлындай боп көрiндi бiр жалғыз шаң,
Онда олар аз нәрсенi қылмайды таң.
Өзiндей екi есеге қамданады,
Оныңа, отызыңа жылмайды заң.

Ол күнде жүрiсi аттың күшiнде ақыр,
Сөз сермеулi тiлiнiң ұшы батыр.
—Мырзалар, артым таза, қарамаңдар, 
Мен бейбiт,—деп атынан түсiп жатыр.

Болғанша шығарсын ол демiн нағып,
Сиқыр ма дедi олар қимыл қағып.
«Мырзалар, сүйiншi» деп анда-санда,
Көрiсiп болды қуың жымың қағып.

Хабаршыға келгеннiң жырлағаны

Деп алыстан айтады:
—Сөзiмдi тыңда, мырзалар, 
Мен дәулеттiң хабары,
Өмiрлерiң шырғалар. 
Қырық азамат, сүйiншi,
Қызыққа мейiлiң бiр қанар.

Көрдiңдер салдың ұдайын,
Бiзге мағлұм бұл жайың.
Балаларың ұстап тұр
Төрт түлiктiң ұдайын.

Айтқан сайын отырлап жiбермейдi,
Талапсыздың жұрт атын бiлер ме едi.
Балаларың деген соң түгел босап,
Бейшаралар күңiренiп жылай бердi.
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—Қарағым, бiзден кеткен жалғыз жарық,
Бұлтша шөгiп көңiлде қалды зарық.
Қонағым, сөзiңдi ашып түгел ұқтыр,
Қыдырша тұрсың бүгiн нағып дарып.

Әлгi айтты:—Отырыңдар, сөз құралық,
Еңiредi зарығыңа жұрт бұралып.
Әуелi мына хаттан тiл алыңдар,
Қалғаны болса ауызша ұқтыралық.

Хатты ашса, бастап айтты Құдайдаттан,
Қырық күнiн түгел сап ұдай жатқан.
Ағалар, Құдiреттен әдiлдiк кеп,
Айықтым таңым атып бұл ғайыптан.

Түгел кел iркiлместен жарығыңа,
Көз көрмей нанбайсыздар зарығыма.
Иншалла, Қыдыр бүгiн дұға бердi
Жомарттықтан шайқаған арығыңа.

Ағалар, бастапқы атым өзiң қойған,
Қырық күн жас тұрмастан көзiмдi ойған.
Туралық жолдас болса пендесiне,
Болмайды екен бой тартып сөзiн жойған.

Балқыды ағалаған хат зарына,
Жеттi көз әлi тiрi, нақ барына.
Түгел санап оқуға бой тоқтатпай,
Жабылды жылай-күле аттарына.

Сол күнде-ақ қызық болып желiктiрдi,
Құдiрет құлға құлды телiттiрдi.
Аттанып ара қонып ертеңiнде
Әскерше жарқ-жұрқ етiп келiп кiрдi.

Әскердей келiп кiрдi жарқыл қағып,
Қайғылары түп-түгел сарқылды ағып.
Он бесi тұр сойылатын малша иiлiп,
Көрiңдер ақ-қараның артын бағып.
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Сол күнде-ақ амал құрғыр таюлы екен,
Алалдың түбi сайып баюлы екен.
Аттарынан түгел түсiп жаяуласты,
Кiретiн көше атласпен жаюлы екен.

Жеткен бар Құдай демей араны ашқан,
Келiп кiрдi күнi ертең тарамастан.
Бiр кәрiсi бас салды Бақтиярды,
Сәлем алып беруге қарамастан.

Отыз тоғыздың бiр ақсақалының жырлағаны

Қарағым, тiрi бармысың,
Һәр iстiң көрдiң жармысын.
Жыр тұрғай, жөн сөз бiлiп пе ем,
Қатылған тiлдiң зарлысын.

Жамағат, сөкпе, шерлiмiз,
Сөйлеуге мұрса бердiңiз.
Осымен екi жiбiдi
Кезерген күнде ернiмiз.

Бұл не-дүр мұңнан сау халық,
Артылып сөйлеп аумалық.
Құдiрет қосып құдықтан
Алты жыл сүйдiк тауып алып.
Бүгiн кеп сүйдiм, халығым,
Бiз көрдiк күйдiң шалығын.
Өткендi термей қоялық,
Артқы ағаң түгел көрiссiн,
Шүкiрлiк етiп қоялық.

Тұрсын жұрттың босамай сырты нағып,
Сынап жатыр ойшы ойлап, жыршы бағып. 
Өзгелерi көрiсiп қысып-қысып
Бейне бұршақ жас көзден тұрды ағып.

Қартайып кеттi бiзден дәрменiмiз,
Арылды бойымыздан арманымыз.
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Бақтияр таққа мiнсiн, жамағаттар,
Қол жайып дұға қылсын шалдарыңыз.

Ал Бақтияр тақ мiндi бағы толып,
Қара қылды қақ жарған әдiл болып.
Әмин деген ықыласы жеткiздi ақыр,
Дос көбейiп дұшпанның сағы солып.

Той болып үлкен жұрт сапырылып,
Дiрiлдеп дұшпан шөп боп жапырылып.
Ажал ма екен, жоқ па екен, байқаңдар,
Анау он бес келедi шақырылып.

Дараға жұрт шықты төбеленiп,
Сенделiп он бесi шықты әумеленiп.
Бейшаралар малша келiп қарап тұрды,
Бағасы шорт кесiлiп саудаланып.

Он бесiн айдап келiп тергеуге алды,
ұялғаннан бастарын жерге салды.
Падиша қылыш қайрап өлтiрем деп
Бек хан да ашу қылып қаһарланды.

Падиша қаһар қылып састырыпты,
Құлдық деп өңшең залым бас ұрыпты. 
Қанды қанмен жумаңыз[деп] Бақтияр,
Он бестi тiлеп алып жасырыпты.

Ертең кеңес қылады Бақтияр кеп,
Жанын иман мен қасам желiп.
Һәр болысқа таратып мөр басалық,
Ақылға осы болды-ау толымды еп.

«Бақтияр» үшбу жерден тамам болды,
Қас қылған дұшпандары аман болды.
Зейiн, өнер Құдайым бәрiн берiп,
Жасында-ақ патшазада кәмiл болды.
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Һәр болысқа мөр басып таратыпты,
Ақылын Бақтиярдың жаратыпты.
Бақ берiп жасынан-ақ Құдай қалап,
Бар жұртты өз аузына қаратыпты.

Қаратты өз аузына жұртты билеп,
Һәр уақыт жақсылықтың жолын күйлеп.
Пәтшағарлар қас қылған жауыздарды
Құдай бердi қолына нанша илеп.

Құдай-а, сондайдардан өзiң сақта,
Не қылса да әмiрi жалғыз Хақта.
Қысасқа қысас қылмай қоя берген,
Асылзат деп, жамағат, соны мақта.

Жамағат, тамам болды, қолыңды жай,
Һәркiмдi өстiп жеткiзсiн патша Құдай.
Нәшiрi, сiздерге де мағлұм болсын—
Бектуған, әкесi деп Сиқымбай.
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Қолыма қалам алдым хат жазғалы,
Бiрталай заман болды халық азғалы.
Тыңдаңыз құлақ салып, жамағаттар,
Дейтұғын Шәкiр, Шәкiрат сөз қозғалы.

Бақтияр* тек отырып зар еңiреген,
Ғарiп басым жалғаннан өттiм деген.
Жамағат, құлақ салып тыңдап отыр,
Бар екен бiр падиша Һашым атты.

Бiр падиша бар екен Һашым атты,
Ел-жұртына бек әдiл, салтанатты.
Шәкiр, Шәкiрат дейтұғын екi ұғлы бар,
Әйбәттi балалары балдан тәттi.

Һашым атты падиша әуел баста
Һеш зияны жоқ едi қарындасқа.
Балаларын бек жақсы көредi екен,
Бiреу он үш, бiреуi он бiр жаста.

Һашым патша өзi бек мерген екен,
Ол екi баланың шешесi өлген екен.
Шәкiр, Шәкiрат дейтұғын екi бала
Жас күнiнен жетiмдiк көрген екен.

Шәкiр, Шәкiрат шешесi өлiп қалған,
Падиша бiр жас қатын тағы да алған.

Қисса Шәкір, Шәкірат             
падиша Һашым балалары

* Бақтияр есімі, оған байланысты  суреттеулер шығармада үш рет кездеседі 
[5,�702-�770,297�-2994-жолдар]. Ол туралы кітаптың 345-349, 353-беттерінен 
оқыңыз.
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Әкесiн кәрiсiнiп әлгi талақ
Ең кiшiсi Шәкiрге ғашық болған.

Мұның ғашық болғанын бала бiлмес,
Һашым патша әкесi және бiлмес.
Әлгi талақ балаға ғашық болып,
Құса болып жүредi ертеңдi-кеш.ұса болып жүредi ертеңдi-кеш.

Ағасы Шәкiрат бiр күн аң аулады,
Бес жүз әскер қасына ертiп алды.
Әкесi және аңға кетiп қалды,кесi және аңға кетiп қалды,әне аңға кетiп қалды,не аңға кетiп қалды,ға кетiп қалды,а кетiп қалды,қалды,алды,
Шәкiр бала үйiнде жалғыз қалды.әкiр бала үйiнде жалғыз қалды.кiр бала үйiнде жалғыз қалды.үйiнде жалғыз қалды.йiнде жалғыз қалды.ғыз қалды.ыз қалды.қалды.алды.

Әкесi ол күн аңнан келе алмады,
Ағасының хабарын бiле алмады.
Шәкiр бала тамаққа тойып алып,
Мамық төсек үстiнде ұйықтап қалды.

Сұм шешесi орнынан тұрып келдi,
Жамандықты көңiлге салып келдi.
ұйықтап жатыр едi Шәкiр бала,
Жап-жалаңғаш қойнына кiрiп келдi.ғаш қойнына кiрiп келдi.аш қойнына кiрiп келдi.

Шәкiр бала оянды көзiн ашып,
Кiшi шешесi бауырында жатыр басып.
Өз шешесi екенiн бiлгеннен соң,
Шәкiр бала бұлқынды асып-сасып.

—Әй, қарағым, бұлқынба асып-сасып,
Айналайын, мен болдым саған ғашық.
Iшi-бауырым елжiреп бара жатыр,
Қарағым, бiр жатсаңшы мауқым басып.

Сен маған лайықсың, айналайын,
Қартайған сұм әкеңдi не қылайын.
Сұм әкеңе у берiп өлтiрейiн,әкеңе у берiп өлтiрейiн,кеңе у берiп өлтiрейiн,өлтiрейiн,лтiрейiн,
Не қылсаң да қарсыңда мен тұрайын.қылсаң да қарсыңда мен тұрайын.ылсаң да қарсыңда мен тұрайын.қарсыңда мен тұрайын.арсыңда мен тұрайын.ұрайын.райын.



60

70

80

70 ХИКАялыҚ ДАСТАНДАР70 7�

Шәкiржан бұ сөзiне шыдамады,әкiржан бұ сөзiне шыдамады,кiржан бұ сөзiне шыдамады,ұ сөзiне шыдамады, сөзiне шыдамады,өзiне шыдамады,зiне шыдамады,
Шешесiнiң аузына қойып қалды.қойып қалды.ойып қалды.қалды.алды.
Жап-жалаңғаш сытылып тұра қашты,ғаш сытылып тұра қашты,аш сытылып тұра қашты,ұра қашты,ра қашты,қашты,ашты,
Ол шешесi тыпырлап ойбай салды.

Шәкiр бала жалаңғаш қашып кеттi,әкiр бала жалаңғаш қашып кеттi,кiр бала жалаңғаш қашып кеттi,ғаш қашып кеттi,аш қашып кеттi,қашып кеттi,ашып кеттi,
Ол шешесiн Құдайым бейшара еттi.Құдайым бейшара еттi.дайым бейшара еттi.
Аңын аулап, ол күнi түзге қонып,
Ертеңгi күн падиша жетiп келдi.

Келе қатын жылауда, шашын жайған,
Екi бетi жыртулы, ойбай салған.
Аузы-мұрны қан болып отыр жылап,
Падиша «не болды?!» деп қайран қалған.

Патша айтты:—Не болды, қатыным, саған,
Басыңа не iс болды, айтшы маған?
Патшаны көргеннен соң өршеленiп,
Өксiгiн баса алмады ойбай салған.

Ханым айтты:—Басымдан кеттi бұлым,
Қойныма қолын салды Шәкiр балаң.
Алмайсың деп шиедей қылып кеттi,
Кәрiге тиген менiм қандай сорым!

Төсекте жатыр едiм келдi маған,
«Не ғып жүрсiң?» деп жауап бердiм оған.
Өз шешесi болсам мен бүйтер ме едi,
Өгейлiгiн бiлдiрдi Құдай ұрған!

Балаң айтты: «Сен де жас, мен де жаспын,
Саған ғашық боп жүрген мен бiр маспын.
Әкемдi тез өлтiрiп, сенi алайын,
Кәрiге сенi қор ғып не қылайын».

Сөйттi дағы үстiме қарғып мiндi,
Тақымынан бұлтарып кеттiм ырғып.
Сен менiм айтқаныма көнбедiң деп,
Аузым менен мұрнымды кеттi дал ғып.



90

�00

��0

7070 7�ҚИССА ШӘКіР, ШӘКіРӘТ ...

Дауыстап ойбай салдым түсiп қашып,
Жап-жалаңғаш жөнелдi асып-сасып.ғаш жөнелдi асып-сасып.аш жөнелдi асып-сасып.
Қуып едiм соңынан, ұстатпады,
Киiмiнiң бәрiн де қалдым басып.

Ей, патша, өзiң қылсаң менi қатын,
Ол ұғылыңның естiдiң айтқан сөзiн.ғылыңның естiдiң айтқан сөзiн.ылыңның естiдiң айтқан сөзiн.
Харам туған ұғылыңды өлтiрмесең,ғылыңды өлтiрмесең,ылыңды өлтiрмесең,
Бұл жалғанда кетпейдi тоқал атым.

Ей, патша, балаң сөйтiп қылды мазақ,
Қорлық қылып басыма салды азап.орлық қылып басыма салды азап.қ қылып басыма салды азап. қылып басыма салды азап.қылып басыма салды азап.ылып басыма салды азап.
Балаң, өзiңе тең қатын болып,өзiңе тең қатын болып,зiңе тең қатын болып,қатын болып,атын болып,
Қор болғанша бiр жаққа кетем ұзап.ор болғанша бiр жаққа кетем ұзап.ғанша бiр жаққа кетем ұзап.анша бiр жаққа кетем ұзап.ққа кетем ұзап.а кетем ұзап.ұзап.зап.

Падиша бұ сөздi естiп қаһарланды,ұ сөздi естiп қаһарланды, сөздi естiп қаһарланды,өздi естiп қаһарланды,здi естiп қаһарланды,қаһарланды,аһарланды,һарланды,арланды,
Жендеттерiн шақырып жиып алды.қырып жиып алды.ырып жиып алды.
—Шаһардан тысқа апарып, харамды өлтiр,һардан тысқа апарып, харамды өлтiр,ардан тысқа апарып, харамды өлтiр,қа апарып, харамды өлтiр,а апарып, харамды өлтiр,өлтiр,лтiр,
Бауызда!—деп жендеттерге жарлық қылды.қ қылды. қылды.қылды.ылды.

—Жендеттер, басын кесiп өлтiрiңдер,өлтiрiңдер,лтiрiңдер,
Көйлегiн қанға бұлғап келтiрiңдер.өйлегiн қанға бұлғап келтiрiңдер.йлегiн қанға бұлғап келтiрiңдер.қанға бұлғап келтiрiңдер.анға бұлғап келтiрiңдер.ға бұлғап келтiрiңдер.а бұлғап келтiрiңдер.ұлғап келтiрiңдер.лғап келтiрiңдер.ғап келтiрiңдер.ап келтiрiңдер.
Жазасын адам пенде есiтпесiн,
Бiр сағатта жоқ қылып келтiрiңдер!ғатта жоқ қылып келтiрiңдер!атта жоқ қылып келтiрiңдер!қ қылып келтiрiңдер! қылып келтiрiңдер!қылып келтiрiңдер!ылып келтiрiңдер!

Шаһардан тiрi шығар, тысқа апарыпһардан тiрi шығар, тысқа апарыпардан тiрi шығар, тысқа апарыпғар, тысқа апарыпар, тысқа апарыпысқа апарыпсқа апарыпқа апарыпа апарып
Басын кесiп, өлтiрiп кел iшiн жарып.өлтiрiп кел iшiн жарып.лтiрiп кел iшiн жарып.
Жендеттер арқан тағып ап жөнелдi,қан тағып ап жөнелдi,ан тағып ап жөнелдi,ғып ап жөнелдi,ып ап жөнелдi,өнелдi,нелдi,
Зар-зар жылап жөнелдi байғұс ғарiп.өнелдi байғұс ғарiп.нелдi байғұс ғарiп.ғұс ғарiп.с ғарiп.ғарiп.арiп.

Жендеттер ап жөнелдi ортаға ала,өнелдi ортаға ала,нелдi ортаға ала,ға ала,а ала,
Зар-зар жылап барады ғарiп бала.ғарiп бала.арiп бала.
Падиша бiр ауыз сөз сұрамастанөз сұрамастанз сұрамастанұрамастанрамастан
Қатынның тiлiне ердi, бар ма шара?!атынның тiлiне ердi, бар ма шара?!

Жендеттер айдалаға алып келдi,ға алып келдi,а алып келдi,
Жендеттiң өлтiрерiн бала бiлдi.өлтiрерiн бала бiлдi.лтiрерiн бала бiлдi.
—Бiр қасық қанымды қи, өлтiрме,—деп,қасық қанымды қи, өлтiрме,—деп,асық қанымды қи, өлтiрме,—деп,қ қанымды қи, өлтiрме,—деп, қанымды қи, өлтiрме,—деп,қанымды қи, өлтiрме,—деп,анымды қи, өлтiрме,—деп,қи, өлтiрме,—деп,и, өлтiрме,—деп,өлтiрме,—деп,лтiрме,—деп,
Жендеттерге жалынып зарлады ендi.
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Шәкiрдiң жырлағаныәкiрдiң жырлағаныкiрдiң жырлағанығаныаны

Жендеттер, менi өлтiрме,өлтiрме,лтiрме,
Жаныма қаза келтiрме.қаза келтiрме.аза келтiрме.
Һеш жазығым жоқ едi,еш жазығым жоқ едi,ғым жоқ едi,ым жоқ едi,қ едi, едi,
Шағым тiлмен келтiрме.ғым тiлмен келтiрме.ым тiлмен келтiрме.

Бұ дүниеден кетермiн,ұ дүниеден кетермiн, дүниеден кетермiн,үниеден кетермiн,ниеден кетермiн,
Шын дүниеге жетермiн.үниеге жетермiн.ниеге жетермiн.
Менi өлтiрме, жендеттер,өлтiрме, жендеттер,лтiрме, жендеттер,
Арманда боп кетермiн.

Өлтiрсең сендер өткенiм,лтiрсең сендер өткенiм,өткенiм,ткенiм,
Шын дүниеге жеткенiм.үниеге жеткенiм.ниеге жеткенiм.
Аң аулап кеткен ағамағамаама
Амандаспай кеткенiм.

Ағам кеттi аң аулап,ғам кеттi аң аулап,ам кеттi аң аулап,
Бес жүз ермен жау жаулап.үз ермен жау жаулап.з ермен жау жаулап.
Сұм шешемнiң iшiнеұм шешемнiң iшiнем шешемнiң iшiне
Шайтан жақты от қаулап.қты от қаулап.ты от қаулап.қаулап.аулап.

Шешем өлген жетiм ем,өлген жетiм ем,лген жетiм ем,
Шерлi болып кетiп ем.
Өгей шешем тiлiн апгей шешем тiлiн ап
Мен әкеме нетiп ем?!әкеме нетiп ем?!кеме нетiп ем?!

Күнәсiз өскен баламын,үнәсiз өскен баламын,нәсiз өскен баламын,әсiз өскен баламын,сiз өскен баламын,өскен баламын,скен баламын,
Арманда боп барамын.
Жаны ашымас сұм шешемұм шешемм шешем
Өлтiрттi жалған жаламен.лтiрттi жалған жаламен.ған жаламен.ан жаламен.

Қатын тiлiн шын көрдi,атын тiлiн шын көрдi,өрдi,рдi,
Мұнын үлкен мiн көрдiм.ұнын үлкен мiн көрдiм.нын үлкен мiн көрдiм.үлкен мiн көрдiм.лкен мiн көрдiм.өрдiм.рдiм.
Бiр ауыз сөз сұрамай,өз сұрамай,з сұрамай,ұрамай,рамай,
Бейкүнә әкем өлтiрдi.үнә әкем өлтiрдi.нә әкем өлтiрдi.ә әкем өлтiрдi. әкем өлтiрдi.әкем өлтiрдi.кем өлтiрдi.өлтiрдi.лтiрдi.

Арманым қатты, дертiм зор,қатты, дертiм зор,атты, дертiм зор,
Өгей шешем қылды қор.гей шешем қылды қор.қылды қор.ылды қор.қор.ор.
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Өз шешемнiң жоқтығы,з шешемнiң жоқтығы,қтығы,тығы,ғы,ы,
Маңдайымда қалды сор.қалды сор.алды сор.

Жалған өсек бойыма ар,ған өсек бойыма ар,ан өсек бойыма ар,өсек бойыма ар,сек бойыма ар,
Аң аулап кеткен ағамдығамдыамды
Бiр көруге болдым зар.өруге болдым зар.руге болдым зар.
Өлтiрме менi, жендеттер,лтiрме менi, жендеттер,
Бәрiң де мендей болыңдар,әрiң де мендей болыңдар,рiң де мендей болыңдар,
Жазықсыз менi өлтiрсең,қсыз менi өлтiрсең,сыз менi өлтiрсең,өлтiрсең,лтiрсең,
Балаларың болар зар.

Менiм тiлiм алыңдар,
Менi бiр жолға салыңдар.ға салыңдар.а салыңдар.
Көйлегiмдi қан қылыпөйлегiмдi қан қылыпйлегiмдi қан қылыпқан қылыпан қылыпқылыпылып
Атама алып барыңдар.

Атамның көңiлi басылсын,өңiлi басылсын,ңiлi басылсын,
Жұмылған көзi ашылсын.ұмылған көзi ашылсын.мылған көзi ашылсын.ған көзi ашылсын.ан көзi ашылсын.өзi ашылсын.зi ашылсын.
Дүниеде қор болып,үниеде қор болып,ниеде қор болып,қор болып,ор болып,
Дүниелiгi шашылсын.үниелiгi шашылсын.ниелiгi шашылсын.

Қаныма ортақ болмаңдар,аныма ортақ болмаңдар,қ болмаңдар, болмаңдар,
Обалыма қалмаңдар,қалмаңдар,алмаңдар,
Жазықсыз едiм, жендеттер,қсыз едiм, жендеттер,сыз едiм, жендеттер,
Бұ зарымды тыңдаңдар.ұ зарымды тыңдаңдар. зарымды тыңдаңдар.

Көзiмнiң жасын көрiңдер,өзiмнiң жасын көрiңдер,зiмнiң жасын көрiңдер,өрiңдер,рiңдер,
Маған бiр тiлек берiңдер.ған бiр тiлек берiңдер.ан бiр тiлек берiңдер.
Һеш жазығым жоқ едi,еш жазығым жоқ едi,ғым жоқ едi,ым жоқ едi,қ едi, едi,
Тiлiме менiң сенiңдер.
Құдай үшiн кешiңдер,дай үшiн кешiңдер,үшiн кешiңдер,шiн кешiңдер,
Мойнымдан арқан шешiңдер!қан шешiңдер!ан шешiңдер!
Мен ғарiпке сауап қыл,ғарiпке сауап қыл,арiпке сауап қыл,қыл,ыл,
Жақсылық жолға түсiңдер.қсылық жолға түсiңдер.сылық жолға түсiңдер.қ жолға түсiңдер. жолға түсiңдер.ға түсiңдер.а түсiңдер.үсiңдер.сiңдер.
Тiлендi деп сөкпеңдер,өкпеңдер,кпеңдер,
Обалыма ортақ боп,қ боп, боп,
Қанымды жерге төкпеңдер.анымды жерге төкпеңдер.өкпеңдер.кпеңдер.
Өлтiрдiк деп әкеме,лтiрдiк деп әкеме,әкеме,кеме,
Өтiрiк айтып барыңдар.тiрiк айтып барыңдар.
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Өгей шешем не қылсын,гей шешем не қылсын,қылсын,ылсын,
Әкемнiң жерi кеңейсiн,кемнiң жерi кеңейсiн,
Көңiлi өсiп семiрсiн.өңiлi өсiп семiрсiн.ңiлi өсiп семiрсiн.өсiп семiрсiн.сiп семiрсiн.
Жендеттер, менi қоя бер.қоя бер.оя бер.
Қиямет жолына айдарлар,иямет жолына айдарлар,
Жалғандан сендер өтерсiңғандан сендер өтерсiңандан сендер өтерсiңөтерсiңтерсiң
Алдарыңа қазған көр,қазған көр,азған көр,ған көр,ан көр,өр,р,
Жендеттер, бәрiң өлерсiң,әрiң өлерсiң,рiң өлерсiң,өлерсiң,лерсiң,
Тас-таразы көрерсiңөрерсiңрерсiң
Жазықсыз менi өлтiрсең,қсыз менi өлтiрсең,сыз менi өлтiрсең,өлтiрсең,лтiрсең,
Перiштелер сұраса,ұраса,раса,
Не деп жауап берерсiң?!

Бұ сөзiмдi тыңдаңдар,ұ сөзiмдi тыңдаңдар, сөзiмдi тыңдаңдар,өзiмдi тыңдаңдар,зiмдi тыңдаңдар,
Жаныма жапа қылмаңдар.қылмаңдар.ылмаңдар.
Шағым тiлмен өлтiрiп,ғым тiлмен өлтiрiп,ым тiлмен өлтiрiп,өлтiрiп,лтiрiп,
Қаныма ортақ болмаңдар.аныма ортақ болмаңдар.қ болмаңдар. болмаңдар.

Мен бiр жаққа кетейiн,ққа кетейiн,а кетейiн,
Мұнда тұрып не етейiн.ұнда тұрып не етейiн.нда тұрып не етейiн.ұрып не етейiн.рып не етейiн.
Обалымды сендер көтерме,өтерме,терме,
Тентiреп өзiм өтейiн.өзiм өтейiн.зiм өтейiн.өтейiн.тейiн.

Бейшара осылай деп көп жалынды,өп жалынды,п жалынды,
«Жендеттер, менi өлтiрме»,—деп жалынды.өлтiрме»,—деп жалынды.лтiрме»,—деп жалынды.
Жендеттер өлтiруге көзi қимай,өлтiруге көзi қимай,лтiруге көзi қимай,өзi қимай,зi қимай,қимай,имай,
Бәрi бiрдей жыласып бек зарланды.әрi бiрдей жыласып бек зарланды.рi бiрдей жыласып бек зарланды.

—Шырағым, көп жылама, өлтiрмелiк,ғым, көп жылама, өлтiрмелiк,ым, көп жылама, өлтiрмелiк,өп жылама, өлтiрмелiк,п жылама, өлтiрмелiк,өлтiрмелiк,лтiрмелiк,
Басыңа қатты азап келтiрмелiк.қатты азап келтiрмелiк.атты азап келтiрмелiк.
Құлақ естiп, көз көрмес бiр жаққа кет,лақ естiп, көз көрмес бiр жаққа кет,қ естiп, көз көрмес бiр жаққа кет, естiп, көз көрмес бiр жаққа кет,өз көрмес бiр жаққа кет,з көрмес бiр жаққа кет,өрмес бiр жаққа кет,рмес бiр жаққа кет,ққа кет,а кет,
Әкеңе өлтiрдiк деп бiлдiрелiк.кеңе өлтiрдiк деп бiлдiрелiк.өлтiрдiк деп бiлдiрелiк.лтiрдiк деп бiлдiрелiк.

—Жендеттер, бiр құрақ бер ендi маған,құрақ бер ендi маған,рақ бер ендi маған,қ бер ендi маған, бер ендi маған,ған,ан,
Тәңiрi алдында разы болдым саған.әңiрi алдында разы болдым саған.ңiрi алдында разы болдым саған.ған.ан.
Тiрi болсам жалғандан қайтарармын,ғандан қайтарармын,андан қайтарармын,қайтарармын,айтарармын,
Өлiп қалсам, Аллаға не-дүр шарам.лiп қалсам, Аллаға не-дүр шарам.қалсам, Аллаға не-дүр шарам.алсам, Аллаға не-дүр шарам.ға не-дүр шарам.а не-дүр шарам.үр шарам.р шарам.
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Бұ жендеттер жұдырықтай алтын бердi,ұ жендеттер жұдырықтай алтын бердi, жендеттер жұдырықтай алтын бердi,ұдырықтай алтын бердi,дырықтай алтын бердi,қтай алтын бердi,тай алтын бердi,
Бәрi бiрдей жаны ашып есiркедi.әрi бiрдей жаны ашып есiркедi.рi бiрдей жаны ашып есiркедi.
Бiр қой сойып көйлегiн қанға бұлғап,қой сойып көйлегiн қанға бұлғап,ой сойып көйлегiн қанға бұлғап,өйлегiн қанға бұлғап,йлегiн қанға бұлғап,қанға бұлғап,анға бұлғап,ға бұлғап,а бұлғап,ұлғап,лғап,ғап,ап,
Шәкiрдi жап-жалаңғаш қоя бердi.әкiрдi жап-жалаңғаш қоя бердi.кiрдi жап-жалаңғаш қоя бердi.ғаш қоя бердi.аш қоя бердi.қоя бердi.оя бердi.

Жендеттер падишаға қайтып келдi,ға қайтып келдi,а қайтып келдi,қайтып келдi,айтып келдi,
Көйлегiн қанға бұлғап алып келдi.өйлегiн қанға бұлғап алып келдi.йлегiн қанға бұлғап алып келдi.қанға бұлғап алып келдi.анға бұлғап алып келдi.ға бұлғап алып келдi.а бұлғап алып келдi.ұлғап алып келдi.лғап алып келдi.ғап алып келдi.ап алып келдi.
Падиша көйлектегi қанды көрiп,өйлектегi қанды көрiп,йлектегi қанды көрiп,қанды көрiп,анды көрiп,өрiп,рiп,
Қайғы отын шығарып «уһ!» дедi.айғы отын шығарып «уһ!» дедi.ғы отын шығарып «уһ!» дедi.ы отын шығарып «уһ!» дедi.ғарып «уһ!» дедi.арып «уһ!» дедi.һ!» дедi.!» дедi.

Шәкiр бала жүгiрдi жап-жалаңғаш,әкiр бала жүгiрдi жап-жалаңғаш,кiр бала жүгiрдi жап-жалаңғаш,үгiрдi жап-жалаңғаш,гiрдi жап-жалаңғаш,ғаш,аш,
Бұ сөздi ұғып отыр, ей, қарындас.ұ сөздi ұғып отыр, ей, қарындас. сөздi ұғып отыр, ей, қарындас.өздi ұғып отыр, ей, қарындас.здi ұғып отыр, ей, қарындас.ұғып отыр, ей, қарындас.ып отыр, ей, қарындас.қарындас.арындас.
Үш күн, үш түн жүгiрдi зар-зар еңiреп,ш күн, үш түн жүгiрдi зар-зар еңiреп,үн, үш түн жүгiрдi зар-зар еңiреп,н, үш түн жүгiрдi зар-зар еңiреп,үш түн жүгiрдi зар-зар еңiреп,ш түн жүгiрдi зар-зар еңiреп,үн жүгiрдi зар-зар еңiреп,н жүгiрдi зар-зар еңiреп,үгiрдi зар-зар еңiреп,гiрдi зар-зар еңiреп,
Көзiнен аққан жасы қан аралас.өзiнен аққан жасы қан аралас.зiнен аққан жасы қан аралас.ққан жасы қан аралас.ан жасы қан аралас.қан аралас.ан аралас.

Ағасы Шәкiрат аңнан келе жатып,ғасы Шәкiрат аңнан келе жатып,асы Шәкiрат аңнан келе жатып,әкiрат аңнан келе жатып,кiрат аңнан келе жатып,
Құлағына бiр дауыс естiледi.лағына бiр дауыс естiледi.ғына бiр дауыс естiледi.ына бiр дауыс естiледi.
Қарап тұрса, бiр адам жап-жалаңғашарап тұрса, бiр адам жап-жалаңғашұрса, бiр адам жап-жалаңғашрса, бiр адам жап-жалаңғашғашаш
Жүгiрiп келе жатқан көзi көрдi.үгiрiп келе жатқан көзi көрдi.гiрiп келе жатқан көзi көрдi.қан көзi көрдi.ан көзi көрдi.өзi көрдi.зi көрдi.өрдi.рдi.

Жiбердi бiр жолдасын Шәкiрат бала,әкiрат бала,кiрат бала,
—Бұл адам неткен адам, барып қара!ұл адам неткен адам, барып қара!л адам неткен адам, барып қара!қара!ара!
Бiр адам шылбыр қағып шауып кеттi,қағып шауып кеттi,ағып шауып кеттi,ғып шауып кеттi,ып шауып кеттi,
Өзгесi тамаша етiп қарап тұрды.згесi тамаша етiп қарап тұрды.қарап тұрды.арап тұрды.ұрды.рды.

Ол адам қатты шауып жетiп барды,қатты шауып жетiп барды,атты шауып жетiп барды,  
Шәкiрмен аз сөйлесiп хабар алды.әкiрмен аз сөйлесiп хабар алды.кiрмен аз сөйлесiп хабар алды.өйлесiп хабар алды.йлесiп хабар алды.
Шәкiрден өзге сөздi көп сұрамай,әкiрден өзге сөздi көп сұрамай,кiрден өзге сөздi көп сұрамай,өзге сөздi көп сұрамай,зге сөздi көп сұрамай,өздi көп сұрамай,здi көп сұрамай,өп сұрамай,п сұрамай,ұрамай,рамай,
Таныған соң жалбырап қайта шапты.ған соң жалбырап қайта шапты.ан соң жалбырап қайта шапты.қайта шапты.айта шапты.

Ол адам айғай салып атау бердi,ғай салып атау бердi,ай салып атау бердi,
Атау берiп жүргенде олар көрдi.үргенде олар көрдi.ргенде олар көрдi.өрдi.рдi.
Шауып барса, Шәкiраттың өз iнiсi,әкiраттың өз iнiсi,кiраттың өз iнiсi,өз iнiсi,з iнiсi,
Атынан қарғып түсе зар иледi.қарғып түсе зар иледi.арғып түсе зар иледi.ғып түсе зар иледi.ып түсе зар иледi.үсе зар иледi.се зар иледi.

Шәкiрат түсе зарлады аттан қарғып,әкiрат түсе зарлады аттан қарғып,кiрат түсе зарлады аттан қарғып,үсе зарлады аттан қарғып,се зарлады аттан қарғып,қарғып,арғып,ғып,ып,
Екi көзден жас кеттi ырғып-ырғып.өзден жас кеттi ырғып-ырғып.зден жас кеттi ырғып-ырғып.ғып-ырғып.ып-ырғып.ғып.ып.
Көргенден соң [Шәкiрат] жаны ашып,өргенден соң [Шәкiрат] жаны ашып,ргенден соң [Шәкiрат] жаны ашып,[Шәкiрат] жаны ашып,Шәкiрат] жаны ашып,әкiрат] жаны ашып,кiрат] жаны ашып,
Iнiсiн құшақтады барып зар ғып.құшақтады барып зар ғып.шақтады барып зар ғып.қтады барып зар ғып.тады барып зар ғып.ғып.ып.
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Шәкiраттың жылағаныәкiраттың жылағаныкiраттың жылағанығаныаны

Қарағым, саған не болды,арағым, саған не болды,ғым, саған не болды,ым, саған не болды,ған не болды,ан не болды,
Не бәле болды бұ түрлi?!әле болды бұ түрлi?!ле болды бұ түрлi?!ұ түрлi?! түрлi?!үрлi?!рлi?!
Аһ дегенде лебiзiңһ дегенде лебiзiң дегенде лебiзiң
Жүрегiмдi солдырды.үрегiмдi солдырды.регiмдi солдырды.
Сұм жүрегiм жарылды,ұм жүрегiм жарылды,м жүрегiм жарылды,үрегiм жарылды,регiм жарылды,
Бұ кең дүнием тарылды.ұ кең дүнием тарылды. кең дүнием тарылды.үнием тарылды.нием тарылды.
Айтсаңшы, қалқам, зарыңды,қалқам, зарыңды,алқам, зарыңды,қам, зарыңды,ам, зарыңды,
Iшiңдегi барыңды.
Жұмақтайын жайнады,ұмақтайын жайнады,мақтайын жайнады,қтайын жайнады,тайын жайнады,
Көңлiме қайғы байланды.өңлiме қайғы байланды.ңлiме қайғы байланды.қайғы байланды.айғы байланды.ғы байланды.ы байланды.
Болған екен зор бәле,ған екен зор бәле,ан екен зор бәле,әле,ле,
Сорым менiм қайнады.қайнады.айнады.

Қайғы түстi басыма,айғы түстi басыма,ғы түстi басыма,ы түстi басыма,үстi басыма,стi басыма,
Зарлық деген осы ма.қ деген осы ма. деген осы ма.
Жанымды құрбан қылайын,құрбан қылайын,рбан қылайын,қылайын,ылайын,
Көзiңнен аққан жасыңа.өзiңнен аққан жасыңа.зiңнен аққан жасыңа.ққан жасыңа.ан жасыңа.

Қарағым, қалқам, бауырым,арағым, қалқам, бауырым,ғым, қалқам, бауырым,ым, қалқам, бауырым,қалқам, бауырым,алқам, бауырым,қам, бауырым,ам, бауырым,
Нұрлы туған бауырым.ұрлы туған бауырым.рлы туған бауырым.ған бауырым.ан бауырым.
Не болды, қалқам, айтсаңшы,қалқам, айтсаңшы,алқам, айтсаңшы,қам, айтсаңшы,ам, айтсаңшы,
Жерден жылмас жауырым.

Жапанда жүрдiң зар қылып,үрдiң зар қылып,рдiң зар қылып,қылып,ылып,
Киiмнен мұздай айрылып,ұздай айрылып,здай айрылып,
Қанатыңнан қайрылып,анатыңнан қайрылып,қайрылып,айрылып,
Жасыған жездей майрылып.ған жездей майрылып.ан жездей майрылып.

Киiмiң жоқ, жалаңғаш,қ, жалаңғаш, жалаңғаш,ғаш,аш,
Екi көзден ағып жас,өзден ағып жас,зден ағып жас,ғып жас,ып жас,
Не зор бәле iс болды,әле iс болды,ле iс болды,
Жылама, бауырым, мауқың бас.қың бас.ың бас.
Анадан жетiм қалдық жас,қалдық жас,алдық жас,қ жас, жас,
Зарлансақ ана табылмас.қ ана табылмас. ана табылмас.
Мұңыңды айтшы, ей, қалқам,ұңыңды айтшы, ей, қалқам,ңыңды айтшы, ей, қалқам,қалқам,алқам,қам,ам,
Естiсiн мынау қарындас.қарындас.арындас.
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Әкең сенiң ұрды ма,кең сенiң ұрды ма,ұрды ма,рды ма,
Өгей шешең қылды ма,гей шешең қылды ма,қылды ма,ылды ма,
Тiлi тиiп бiреудiң,
Сағың жаман сынды ма?ғың жаман сынды ма?ың жаман сынды ма?

Кiм сындырды сағыңды,ғыңды,ыңды,
Қандай адам бүлдiрдi,андай адам бүлдiрдi,үлдiрдi,лдiрдi,
Сенi қылған қай дұшпан,қылған қай дұшпан,ылған қай дұшпан,ған қай дұшпан,ан қай дұшпан,қай дұшпан,ай дұшпан,ұшпан,шпан,
Iшiмдi оттай күйдiрдi.үйдiрдi.йдiрдi.

Көңлiме салдың түйiндi,өңлiме салдың түйiндi,ңлiме салдың түйiндi,үйiндi,йiндi,
Айтпасаң жауап қиын-ды.қиын-ды.иын-ды.
ұры тонап алды ма
Үстiңдегi киiмiңдi?стiңдегi киiмiңдi?

Табаның жерге тигiзiп,
Маңдайың күнге күйгiзiп,үнге күйгiзiп,нге күйгiзiп,үйгiзiп,йгiзiп,
Сенi қылған кiм, қалқам,қылған кiм, қалқам,ылған кiм, қалқам,ған кiм, қалқам,ан кiм, қалқам,қалқам,алқам,қам,ам,
Айтсаңшы маған бiлгiзiп!

Сен өлген жерде өлейiн,
Сенсiз не күн көрейiн,
Зарыңды, қалқам, айтсаңшы,
Әбден естiп бiлейiн.

Ағасы сөйтiп айтып көп еңiредi,
Шәкiр iнiм, сырыңды айт деп еңiредi.
Бiр заманда ес-түсiн жиып алып,
Көргенiн бiр-бiрден хабар бердi.

Шәкiрдiң жырлағаны

Қарағым, қалқам, ағекем,
Өлшеулi күнiм бар екен.
Тiрi сенi көрсеткен,
Аллаға iсiм ақ екен.
Көремiн сенi деп пе едiм,
Көкейiмнен кетпедiң.
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Кетерiңде бiреуге
Неге тапсырып кетпедiң?

Көремiн деген ойда жоқ,
Хасылым бойда жоқ,
Мен сор-ау не көрмедiм?
Күйiп-жанып болдым шоқ.
Сен кеттiң, ағам, аң аулап,
Сұм шешенiң iшiне
Шайтан жақты от қаулап.
Әкем кеттi бiр жаққа
Алыс кеттi ұзаққа,
Мен сорлы үйде қалам деп,
Қалдым мұнша азапқа.

Шешемдi Құдай ұрыпты,
Маған ғашық болыпты.
Көңiлiн маған аударып,
Шайтандық жолға түсiптi.
Төсекте жатсам ұйықтап,
Бiреу келдi қойныма,
Шынтағымен итерiп.
ұстай алдым қолынан,
Бiлсем едi бұрыннан,
Шешем екенiн танысам,
Адасып жүрген жолынан.

Шешем айтты: «Мен едiм,
Жаным, тәнiм сен едiң,
Саған бұлай не болды?
Iшқұса болып жүр едiм.

Кәрi әкеңе тимеймiн,
Кәрiлiктi сүймеймiн.
Өлтiрейiн у берiп,
Саған тимей өлмеймiнған тимей өлмеймiнан тимей өлмеймiнөлмеймiнлмеймiн
Шыдай алмай дертiмнен,
Танбаймын қылған сертiмнен».қылған сертiмнен».ылған сертiмнен».ған сертiмнен».ан сертiмнен».
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Айқайлады құшақтап,
Отым шықты бетiмнен.қты бетiмнен.ты бетiмнен.

Тұра қаштым төсектен,ұра қаштым төсектен,ра қаштым төсектен,қаштым төсектен,аштым төсектен,өсектен,сектен,
Қашайын деп өсектен.ашайын деп өсектен.өсектен.сектен.
Тұра сала бiр қойдым,ұра сала бiр қойдым,ра сала бiр қойдым,қойдым,ойдым,
Жұдырықтай кесекпен.ұдырықтай кесекпен.дырықтай кесекпен.қтай кесекпен.тай кесекпен.

Тұра қуды жалаңбас,ұра қуды жалаңбас,ра қуды жалаңбас,қуды жалаңбас,уды жалаңбас,
Тұра қаштым жалаңғаш.ұра қаштым жалаңғаш.ра қаштым жалаңғаш.қаштым жалаңғаш.аштым жалаңғаш.ғаш.аш.
Бетi-аузым шаяды,
Екi көзден ағып жас.өзден ағып жас.зден ағып жас.ғып жас.ып жас.

Жете алмады ойбайлап,
Екi бетiн ап тастап,
Жап-жалаңғаш бiр үйдеғаш бiр үйдеаш бiр үйдеүйдейде 
Жатып алдым жан сақтап.қтап.тап.

Шашын жайып жылаған,ған,ан,
Көзi-басты бұлаған.өзi-басты бұлаған.зi-басты бұлаған.ұлаған.лаған.ған.ан.
Екi түсте әкем кеп,үсте әкем кеп,сте әкем кеп,әкем кеп,кем кеп,
«Не болды?!» деп сұраған.ұраған.раған.ған.ан.

«Не болғаның құрысын,ғаның құрысын,аның құрысын,құрысын,рысын,
Балаң екен ырысың.
Балаң қатын қылды деп,қатын қылды деп,атын қылды деп,қылды деп,ылды деп,
Iшiм қайтiп жылысын.қайтiп жылысын.айтiп жылысын.
Далада қаңғып жүресiң,қаңғып жүресiң,аңғып жүресiң,ғып жүресiң,ып жүресiң,үресiң,ресiң,
Мен қалармын күйiгiңе,қалармын күйiгiңе,алармын күйiгiңе,үйiгiңе,йiгiңе,
Балаңнан сен өлерсiң.өлерсiң.лерсiң.

Ғашық боп маған жүр екен,ашық боп маған жүр екен,қ боп маған жүр екен, боп маған жүр екен,ған жүр екен,ан жүр екен,үр екен,р екен,
Iшi толған кiр екен.ған кiр екен.ан кiр екен.
Сенi өлтiрем дей екен,өлтiрем дей екен,лтiрем дей екен,
Жетiм—жаудың бiрi екен.

Балаң маған қол салды,ған қол салды,ан қол салды,қол салды,ол салды,
Есiтпеген жол салды.
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Жатқан жерден қосақтап,қан жерден қосақтап,ан жерден қосақтап,қосақтап,осақтап,қтап,тап,
Бұл не деген заң салды?!ұл не деген заң салды?!л не деген заң салды?!

Тұра қаштым төсектен,ұра қаштым төсектен,ра қаштым төсектен,қаштым төсектен,аштым төсектен,өсектен,сектен,
Қашайын деп өсектен.ашайын деп өсектен.өсектен.сектен.
Кетпейсiң деп бiр қойды,қойды,ойды,
Жұдырықтай кесекпен.ұдырықтай кесекпен.дырықтай кесекпен.қтай кесекпен.тай кесекпен.

Аузы-мұрным қан болды,ұрным қан болды,рным қан болды,қан болды,ан болды,
Үстi-басым дал болды.стi-басым дал болды.
Жоқ сұмдықты шығарып,қ сұмдықты шығарып, сұмдықты шығарып,ұмдықты шығарып,мдықты шығарып,қты шығарып,ты шығарып,ғарып,арып,
Бұ не деген заң болды?ұ не деген заң болды? не деген заң болды?

Тұра қаштым ойбайлап,ұра қаштым ойбайлап,ра қаштым ойбайлап,қаштым ойбайлап,аштым ойбайлап,
Бетiмдi жырттым ойбайлап.
Даусымды естiп бiр адам
Келер ме деп айғайлап.ғайлап.айлап.

Балаң қашты жалаңғаш,қашты жалаңғаш,ашты жалаңғаш,ғаш,аш,
Соңынан қудым жалаң бас,қудым жалаң бас,удым жалаң бас,
Даусымды естiп оянып,
Түнде келмедi жан қарындас».үнде келмедi жан қарындас».нде келмедi жан қарындас».қарындас».арындас».

Шешем шықты бұлай деп,қты бұлай деп,ты бұлай деп,ұлай деп,лай деп,
Балаң жайы солай деп.
Ашу қылып кiруге,қылып кiруге,ылып кiруге,
Жастан қосқан Құдай деп.қосқан Құдай деп.осқан Құдай деп.қан Құдай деп.ан Құдай деп.Құдай деп.дай деп.
Қатын тiлiн жақ көрiп,атын тiлiн жақ көрiп,қ көрiп, көрiп,өрiп,рiп,
Мұнын үлкен мiн көрдi.ұнын үлкен мiн көрдi.нын үлкен мiн көрдi.үлкен мiн көрдi.лкен мiн көрдi.өрдi.рдi.

Әкем менен бiр ауызкем менен бiр ауыз
Сөз сұрамай ақырды,өз сұрамай ақырды,з сұрамай ақырды,ұрамай ақырды,рамай ақырды,қырды,ырды,
Жендеттерiн шақырды.қырды.ырды.
Жүзiқара қатыныүзiқара қатынызiқара қатынықара қатыныара қатынықатыныатыны
Дүниенi сапырды.үниенi сапырды.ниенi сапырды.

Жендеттерi жүгiрiп,
Қолдарын тұтып жүгiнiп,
Қаһарына әкемнiң жолығып,
Ойымнан кеттiм жаңылып.
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Жарлық бердi жендетке,
Айтқанымды қоста деп,
Баламды дереу ұста деп,
Көшеден тысқа шығарып,
Өлсiн, сойып таста деп.

Шешем мас боп кенелдi,
Көңiлi тынып теңелдi.
Арқан тартып мойныма
Жендеттер алып жөнелдi.

Жендеттерге жалындым,
Көп жалынып зарландым.
Бiр көре алмай кеттiм деп,
Ағекем, сенi сағындым.
Өлерiмдi аңладым,
Жендеттерге жалбардым.
Киiмсiз ғып қу кедей,
Жаныма қаза кетiрдi,
Жендеттер менi есiркеп,
Қоя бердi өлтiрмей.

Қалған соң жаным кенелдiм,
Ғарiп болып жүдедiм.
Жендетке қайта жалынып,
Азық бер деп тiледiм.

Алтын бердi бiр жендет,
Мұндай қылған Құдiрет.
Үш күн, үш түн жүгiрдiм,
Ағеке, көрдiм көп бейнет.

Үш күн, үш түн жүргенiм,
Дамылсыз жүрiп келгенiм.
Бастан-аяқ, ағеке,
Осы менiм көргенiм.

Шәкiржан бар сөздi айтып зар жылады,
Ағасы бәрiн тыңдап ұғып алды.
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Бұ не деген зор бәле iс болды деп,
Шәкiратжан жолдасына ақыл салды.

Шәкiраттың жырлағаны

Ей, жолдастар, жолдастар,
Жең iшiнде сырластар.
Жаны жанға қосылған,
Жаннан тәттi мұңдастар.
Берi таман келiңдер,
Бұ сөзiм естiп бiлiңдер.
Жалған айтпас Шәкiрiм,
Бұ iске нанып сенiңдер.

Шешем[iз] жоқ жетiм ек,[iз] жоқ жетiм ек,iз] жоқ жетiм ек,
Шерлi болып кетiп ек.
Өгей шешем тiлiн ап,
Әкемiзге не етiп ек?

Әкенiң iсi көп екен,
Шешесiз күн жоқ екен.
Өгей шеше дегенiң
Ажалға тұрған оқ екен.

Әкеден бала озар ма,
Аналы бала тозар ма?!
Өз шешемiз бар болса,
Қаласын бүйтiп бұзар ма?аласын бүйтiп бұзар ма?үйтiп бұзар ма?йтiп бұзар ма?ұзар ма?зар ма?

Құдай алған анасын,дай алған анасын,ған анасын,ан анасын,
Әкемнiң алған санасын.кемнiң алған санасын.ған санасын.ан санасын.
Алмаса Құдай санасын,Құдай санасын,дай санасын,
Бiздi неге қаласын.қаласын.аласын.
Өгей шеше қарасынгей шеше қарасынқарасынарасын
Көңлiндегi аласын,өңлiндегi аласын,ңлiндегi аласын,
Өгейлiгiн бiлдiрiп,гейлiгiн бiлдiрiп,
Балаға жапты жаласын.ға жапты жаласын.а жапты жаласын.
Қатынның тiлiн ақ қылып,атынның тiлiн ақ қылып,қ қылып, қылып,қылып,ылып,
Өлтiрттi әкем баласын.лтiрттi әкем баласын.әкем баласын.кем баласын.
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Жолдастар, бұған амал не,ұған амал не,ан амал не,
Табыңдар сендер шарасын.

Баяғыдай болар ма,ғыдай болар ма,ыдай болар ма,
Пайтағына қонар ма?!ғына қонар ма?!ына қонар ма?!қонар ма?!онар ма?!
Бiр қаңғырған iс екен,қаңғырған iс екен,аңғырған iс екен,ғырған iс екен,ырған iс екен,ған iс екен,ан iс екен,
Ендi жұрт боп оңар ма?!ұрт боп оңар ма?!рт боп оңар ма?!

Әкемiзге барармыз,кемiзге барармыз,
Ақ едiк деп жылармыз.қ едiк деп жылармыз. едiк деп жылармыз.
Қатын тiлiне ерген соң,атын тiлiне ерген соң,
Қайтiп адам болармыз?!айтiп адам болармыз?!

Қатын айтпас жалған деп,атын айтпас жалған деп,ған деп,ан деп,
Мен едiм демес барған деп,ған деп,ан деп,
Күнде шағып өлтiрер,үнде шағып өлтiрер,нде шағып өлтiрер,ғып өлтiрер,ып өлтiрер,өлтiрер,лтiрер,
Мұнан көңiлiм қалған деп.ұнан көңiлiм қалған деп.нан көңiлiм қалған деп.өңiлiм қалған деп.ңiлiм қалған деп.қалған деп.алған деп.ған деп.ан деп.

Шешеден қорлық көрермiз,қорлық көрермiз,орлық көрермiз,қ көрермiз, көрермiз,өрермiз,рермiз,
Қазадан жетсе өлермiз.азадан жетсе өлермiз.өлермiз.лермiз.
Сүтке тиген күшiктей,үтке тиген күшiктей,тке тиген күшiктей,үшiктей,шiктей,
Қайтiп қор боп жүрермiз?айтiп қор боп жүрермiз?қор боп жүрермiз?ор боп жүрермiз?үрермiз?рермiз?

Мен де бiрге кетейiн,
Iнiмнен қалып не етейiн?қалып не етейiн?алып не етейiн?
Жалбыз терiп жиекте,
Қол ұстасып өтейiн.ол ұстасып өтейiн.ұстасып өтейiн.стасып өтейiн.өтейiн.тейiн.

Рұқсат берiң, жолдастар,ұқсат берiң, жолдастар,сат берiң, жолдастар,
Батыр жiгiт қол бастар.қол бастар.ол бастар.
Бiзге рұқсат берiңдер,ұқсат берiңдер,сат берiңдер,
Жаннан тәттi мұңдастар.әттi мұңдастар.ттi мұңдастар.ұңдастар.ңдастар.
Атымды да алыңдар,
Тонымды да алыңдар.
Көйлегiмдi қан қылып,өйлегiмдi қан қылып,йлегiмдi қан қылып,қан қылып,ан қылып,қылып,ылып,
Әкеме алып барыңдар.кеме алып барыңдар.

«Шәкiратты да өлтiрдiк,әкiратты да өлтiрдiк,кiратты да өлтiрдiк,өлтiрдiк,лтiрдiк,
Жанына қаза келтiрдiк,қаза келтiрдiк,аза келтiрдiк,
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Шешесiн мұндай қылған соң,ұндай қылған соң,ндай қылған соң,қылған соң,ылған соң,ған соң,ан соң,
Тұқымынан бiтiрдiк».ұқымынан бiтiрдiк».ымынан бiтiрдiк».

Ат-тонымды алыңдар,
Әкеме алып барыңдар.кеме алып барыңдар.
Көйлегiмдi қан қылып,өйлегiмдi қан қылып,йлегiмдi қан қылып,қан қылып,ан қылып,қылып,ылып,
Сұм әкемнiң алдына.ұм әкемнiң алдына.м әкемнiң алдына.әкемнiң алдына.кемнiң алдына.
Апарып жайып салыңдар.

Көйлегiмдi көрiп қуансын,өйлегiмдi көрiп қуансын,йлегiмдi көрiп қуансын,өрiп қуансын,рiп қуансын,қуансын,уансын,
Қатыныменен жұбансын.атыныменен жұбансын.ұбансын.бансын.
Ақырында көрерсiң,қырында көрерсiң,ырында көрерсiң,өрерсiң,рерсiң,
Тақытынан түсiп қуарсын.қытынан түсiп қуарсын.ытынан түсiп қуарсын.үсiп қуарсын.сiп қуарсын.қуарсын.уарсын.

Ағасы сөйдеп айтып зар еңiредi,ғасы сөйдеп айтып зар еңiредi,асы сөйдеп айтып зар еңiредi,өйдеп айтып зар еңiредi,йдеп айтып зар еңiредi,
Жолдастары шулап бiрге еңiредi.
Атын, тонын тапсырып амандасып,
Шәкiрмен қол ұстасып жүре бердi.әкiрмен қол ұстасып жүре бердi.кiрмен қол ұстасып жүре бердi.қол ұстасып жүре бердi.ол ұстасып жүре бердi.ұстасып жүре бердi.стасып жүре бердi.үре бердi.ре бердi.

Екеуi қол ұстасып жаяу жүрдi,қол ұстасып жаяу жүрдi,ол ұстасып жаяу жүрдi,ұстасып жаяу жүрдi,стасып жаяу жүрдi,үрдi,рдi,
Бiр үлкен асқар тауға таяу жүрдi.үлкен асқар тауға таяу жүрдi.лкен асқар тауға таяу жүрдi.қар тауға таяу жүрдi.ар тауға таяу жүрдi.ға таяу жүрдi.а таяу жүрдi.үрдi.рдi.
Неше күндей аш едi, әл қалмады,үндей аш едi, әл қалмады,ндей аш едi, әл қалмады,әл қалмады,л қалмады,қалмады,алмады,
Тау үстiне шыға алмай дем құрыды.үстiне шыға алмай дем құрыды.стiне шыға алмай дем құрыды.ға алмай дем құрыды.а алмай дем құрыды.құрыды.рыды.

Сандалып әрең шықты тау басына,әрең шықты тау басына,рең шықты тау басына,қты тау басына,ты тау басына,
Зар еңiреп сиынады Алласына.
Құдайға мiнәжат қып жылап едi,дайға мiнәжат қып жылап едi,ға мiнәжат қып жылап едi,а мiнәжат қып жылап едi,әжат қып жылап едi,жат қып жылап едi,қып жылап едi,ып жылап едi,
Тас балқыды жылаған көз жасына.қыды жылаған көз жасына.ыды жылаған көз жасына.ған көз жасына.ан көз жасына.өз жасына.з жасына.

Екеуi таудан асып ендi жүрдi,үрдi,рдi,
Бiр жар асудың түбiнде су көрiндi.үбiнде су көрiндi.бiнде су көрiндi.өрiндi.рiндi.
Ана судан су iшiп жаталық деп,қ деп, деп,
Екеуi қол ұстасып жетiп келдi.қол ұстасып жетiп келдi.ол ұстасып жетiп келдi.ұстасып жетiп келдi.стасып жетiп келдi.

Содан келiп су iшiп дамыл алды,
Шаршап жүрген байғұстар ұйықтап қалды.үрген байғұстар ұйықтап қалды.рген байғұстар ұйықтап қалды.ғұстар ұйықтап қалды.стар ұйықтап қалды.ұйықтап қалды.йықтап қалды.қтап қалды.тап қалды.қалды.алды.
Әбжылан дейтұғын жылан арбап,бжылан дейтұғын жылан арбап,ұғын жылан арбап,ын жылан арбап,
Шәкiрдiң жатқан жерде жанын алды.әкiрдiң жатқан жерде жанын алды.кiрдiң жатқан жерде жанын алды.қан жерде жанын алды.ан жерде жанын алды.
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Шәкiрат бала оянды ендi тұрып,әкiрат бала оянды ендi тұрып,кiрат бала оянды ендi тұрып,ұрып,рып,
Iнiсiне қарады мойнын бұрып.қарады мойнын бұрып.арады мойнын бұрып.ұрып.рып.
Шәкiрдiң қашып түсi кетiп,әкiрдiң қашып түсi кетiп,кiрдiң қашып түсi кетiп,қашып түсi кетiп,ашып түсi кетiп,үсi кетiп,сi кетiп,
Өлген кiсiдей жатыр ұсынып.лген кiсiдей жатыр ұсынып.ұсынып.сынып.

Шәкiр бала жалғаннан өтпесiн бе,әкiр бала жалғаннан өтпесiн бе,кiр бала жалғаннан өтпесiн бе,ғаннан өтпесiн бе,аннан өтпесiн бе,өтпесiн бе,тпесiн бе,
Құдай қаза берген соң кетпесiн бе?дай қаза берген соң кетпесiн бе?қаза берген соң кетпесiн бе?аза берген соң кетпесiн бе?
Ағасы көп шақырды, тебiренбедi,ғасы көп шақырды, тебiренбедi,асы көп шақырды, тебiренбедi,өп шақырды, тебiренбедi,п шақырды, тебiренбедi,қырды, тебiренбедi,ырды, тебiренбедi,
Iнiсiнiң қол салды өкпесiне.қол салды өкпесiне.ол салды өкпесiне.өкпесiне.кпесiне.

Өкпесiне қол салса өлген екен,кпесiне қол салса өлген екен,қол салса өлген екен,ол салса өлген екен,өлген екен,лген екен,
ыстық жаны кеудеден шыққан екен.қ жаны кеудеден шыққан екен. жаны кеудеден шыққан екен.ққан екен.ан екен.
Жылан арбап алғанын бiле алмайды,ғанын бiле алмайды,анын бiле алмайды,
Бейшара нала болып көп еңiреген.өп еңiреген.п еңiреген.

—Құдай-а, айналайын құдiретiңнен,Құдай-а, айналайын құдiретiңнен,дай-а, айналайын құдiретiңнен,құдiретiңнен,дiретiңнен,
Пендеңдi құтқармадың бейнетiңнен.құтқармадың бейнетiңнен.тқармадың бейнетiңнен.қармадың бейнетiңнен.армадың бейнетiңнен.
Жалғыз жолдас бауырынан айрылып,ғыз жолдас бауырынан айрылып,ыз жолдас бауырынан айрылып,
Бұ жартастың түбiнде зар еңiреген.ұ жартастың түбiнде зар еңiреген. жартастың түбiнде зар еңiреген.үбiнде зар еңiреген.бiнде зар еңiреген.

Шәкiраттың жылағаныәкiраттың жылағаныкiраттың жылағанығаныаны

Айналайын, Құдайым,Құдайым,дайым,
Бiр өзiңе жылайын.өзiңе жылайын.зiңе жылайын.
Жалғыз бауырым өтiптi,ғыз бауырым өтiптi,ыз бауырым өтiптi,өтiптi,тiптi,
Ендi нешiк қылайын?!қылайын?!ылайын?!

Жалғыз бауырым өтiптi,ғыз бауырым өтiптi,ыз бауырым өтiптi,өтiптi,тiптi,
Тағдыр бүгiн жетiптi.ғдыр бүгiн жетiптi.дыр бүгiн жетiптi.үгiн жетiптi.гiн жетiптi.
Арыздаспай, қоштаспай,қоштаспай,оштаспай,
Жым-жырт болып кетiптi.

Өтерiн мұның бiлмедiм,терiн мұның бiлмедiм,ұның бiлмедiм,ның бiлмедiм,
ұйықтамай неге жүрмедiм.қтамай неге жүрмедiм.тамай неге жүрмедiм.үрмедiм.рмедiм.
Арманда боп айрылып,
Елдегi сорлы мен болдым.

Қанатымнан қайрылдым,анатымнан қайрылдым,қайрылдым,айрылдым,
Жасыған жездей майрылдым.ған жездей майрылдым.ан жездей майрылдым.
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Қуатым, жалғыз бауырым,уатым, жалғыз бауырым,ғыз бауырым,ыз бауырым,
Сенен неғып айрылдым?ғып айрылдым?ып айрылдым?

Әрi-берi ойлансам,рi-берi ойлансам,
Өлiмге мен де байлансам.лiмге мен де байлансам.
Тұра ма екен бауырым,ұра ма екен бауырым,ра ма екен бауырым,
Тұра салып айлансам.ұра салып айлансам.ра салып айлансам.

Осылайша ойланды,
Тұра сала айланды,ұра сала айланды,ра сала айланды,
Бiр Құдайға жалбарды,Құдайға жалбарды,дайға жалбарды,ға жалбарды,а жалбарды,
Ақыл таппай сандалды.қыл таппай сандалды.ыл таппай сандалды.
Тұр деп едi, тұрмады,ұр деп едi, тұрмады,р деп едi, тұрмады,ұрмады,рмады,
Жалғанға мойын бұрмады.ғанға мойын бұрмады.анға мойын бұрмады.ға мойын бұрмады.а мойын бұрмады.ұрмады.рмады.
Бейшара болған ағасыған ағасыан ағасығасыасы
Тағы отырып зарланды.ғы отырып зарланды.ы отырып зарланды.

—Жалғанда, бауырым, кеттiң бе,ғанда, бауырым, кеттiң бе,анда, бауырым, кеттiң бе,
Шын дүниеңе жеттiң бе?үниеңе жеттiң бе?ниеңе жеттiң бе?
Мен бейшара ағаңдығаңдыаңды
Жалғыз тастап кеттiң бе?ғыз тастап кеттiң бе?ыз тастап кеттiң бе?
Күнi жеткен күнде өлер,үнi жеткен күнде өлер,нi жеткен күнде өлер,үнде өлер,нде өлер,өлер,лер,
Қаңғыртты әкем беп-бекер,аңғыртты әкем беп-бекер,ғыртты әкем беп-бекер,ыртты әкем беп-бекер,әкем беп-бекер,кем беп-бекер,
Жалғыз қайда жүрермiн.ғыз қайда жүрермiн.ыз қайда жүрермiн.қайда жүрермiн.айда жүрермiн.үрермiн.рермiн.

Жас қалып едiк анадан,қалып едiк анадан,алып едiк анадан,
Қашып едiк жаладан.ашып едiк жаладан.
Құдiретiң бар, Құдай,дiретiң бар, Құдай,Құдай,дай,
Құтқармадың бәледен.тқармадың бәледен.қармадың бәледен.армадың бәледен.әледен.леден.

Анадан жас айрылдым.
Бауырымдан және айрылдым.әне айрылдым.не айрылдым.
Бұ дүниеде зар болдым,ұ дүниеде зар болдым, дүниеде зар болдым,үниеде зар болдым,ниеде зар болдым,
Жалғыз қалып қаңғырдым.ғыз қалып қаңғырдым.ыз қалып қаңғырдым.қалып қаңғырдым.алып қаңғырдым.қаңғырдым.аңғырдым.ғырдым.ырдым.
Жалғыз қалып не болдым,ғыз қалып не болдым,ыз қалып не болдым,қалып не болдым,алып не болдым,
Аш күзендей маған не берер,үзендей маған не берер,зендей маған не берер,ған не берер,ан не берер,
Бұ дүниеден түңiлдiм.ұ дүниеден түңiлдiм. дүниеден түңiлдiм.үниеден түңiлдiм.ниеден түңiлдiм.үңiлдiм.ңiлдiм.
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Ел iздеп табар ерiм жоқ,қ,,
Құдайдан басқа сөзiм жоқ.дайдан басқа сөзiм жоқ.қа сөзiм жоқ.а сөзiм жоқ.өзiм жоқ.зiм жоқ.қ..
Кебiнсiз жатыр бауырым,
Бiр шұлғаулық бөзiм жоқ.ұлғаулық бөзiм жоқ.лғаулық бөзiм жоқ.ғаулық бөзiм жоқ.аулық бөзiм жоқ.қ бөзiм жоқ. бөзiм жоқ.өзiм жоқ.зiм жоқ.қ..

Кетпенiм жоқ оярға,қ оярға, оярға,ға,а,
Әз бойыңды қоярға.з бойыңды қоярға.қоярға.оярға.ға.а.
Жолым бар ма қайтейiн,қайтейiн,айтейiн,
Маңдайға тиген көп сорға.ға тиген көп сорға.а тиген көп сорға.өп сорға.п сорға.ға.а.

Әз бойыңда мiнiң жоқ,з бойыңда мiнiң жоқ,қ,,
Мен сорлыда тыным жоқ.қ..
Қасыма ерткен iнiм жоқ,асыма ерткен iнiм жоқ,қ,,
Iнiмсiз менiм күнiм жоқ,үнiм жоқ,нiм жоқ,қ,,
Жақсы маған жүру жоқ.қсы маған жүру жоқ.сы маған жүру жоқ.ған жүру жоқ.ан жүру жоқ.үру жоқ.ру жоқ.қ..
Жапанда қуарып қалдың ба,қуарып қалдың ба,уарып қалдың ба,қалдың ба,алдың ба,
Кебiнiң жоқ, көрiң жоқ?қ, көрiң жоқ?, көрiң жоқ?өрiң жоқ?рiң жоқ?қ??

Пендесiн алды Құдайым,Құдайым,дайым,
Тiл тигiзбей жылайын.
Ашылмаған налуым,ған налуым,ан налуым,
Ендi қайда барайын?қайда барайын?айда барайын?

Сен өлмедiң, мен өлдiм,өлмедiң, мен өлдiм,лмедiң, мен өлдiм,өлдiм,лдiм,
Жалғыз қалып не көрдiм?ғыз қалып не көрдiм?ыз қалып не көрдiм?қалып не көрдiм?алып не көрдiм?өрдiм?рдiм?
Арыздаспай, қоштаспай,қоштаспай,оштаспай,
Бу болып, қалқам, жөнелдiң.қалқам, жөнелдiң.алқам, жөнелдiң.қам, жөнелдiң.ам, жөнелдiң.өнелдiң.нелдiң.

Кебiнiң жоқ, көрiң жоқ,қ, көрiң жоқ,, көрiң жоқ,өрiң жоқ,рiң жоқ,қ,,
Жан ашып iздер елде жоқ.қ..
Ақыл таппай сорлы ағаң,қыл таппай сорлы ағаң,ыл таппай сорлы ағаң,ғаң,аң,
Күйiп-жанып болды шоқ.үйiп-жанып болды шоқ.йiп-жанып болды шоқ.қ..

Қу жартас болды тұрағың,у жартас болды тұрағың,ұрағың,рағың,ғың,ың,
у ма едi iшкен бұлағың?ұлағың?лағың?ғың?ың?
Ит пен құсқа жем болып.құсқа жем болып.сқа жем болып.қа жем болып.а жем болып.
Қалғаның ба, қарағым?алғаның ба, қарағым?ғаның ба, қарағым?аның ба, қарағым?қарағым?арағым?ғым?ым?
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Көп жылауда пайда жоқ,өп жылауда пайда жоқ,п жылауда пайда жоқ,қ,,
Өлер деген ойда жоқ.лер деген ойда жоқ.қ..
Терең қазып көмерге,қазып көмерге,азып көмерге,өмерге,мерге,
Кебiн, кетпен бойда жоқ.қ..

Алтын қойсам басына,қойсам басына,ойсам басына,
Жазу жазсам қасына,қасына,асына,
Сауап үшiн көмер ме,үшiн көмер ме,шiн көмер ме,өмер ме,мер ме,
Бiреу келсе қасына.қасына.асына.

Қара тасқа хат жазды,ара тасқа хат жазды,қа хат жазды,а хат жазды,
Шәкiр деген ат жазды.әкiр деген ат жазды.кiр деген ат жазды.
Адам мұнда кез келсе,ұнда кез келсе,нда кез келсе,
Көмiңдер деп хат жазды.өмiңдер деп хат жазды.мiңдер деп хат жазды.
«Мұсылман пенде кез келсең,ұсылман пенде кез келсең,сылман пенде кез келсең,
Құдай үшiн көмiңдер,дай үшiн көмiңдер,үшiн көмiңдер,шiн көмiңдер,өмiңдер,мiңдер,
Алтынды олжа көрiңдер.өрiңдер.рiңдер.
Бiр құрақ бөз кебiн қып,құрақ бөз кебiн қып,рақ бөз кебiн қып,өз кебiн қып,з кебiн қып,қып,ып,
Қарыз қылмай берiңдер.арыз қылмай берiңдер.қылмай берiңдер.ылмай берiңдер.
Арманда өткен асыл зат,өткен асыл зат,ткен асыл зат,
Ендi бұған сенiңдер.ұған сенiңдер.ан сенiңдер.
Кiммен-кiм кеп жолысып,
Шiрiптi деп торығып,ғып,ып,
Алтынын алып көмбесең,өмбесең,мбесең,
Бiр құрақ бөздi бермесең.құрақ бөздi бермесең.рақ бөздi бермесең.өздi бермесең.здi бермесең.
Басындағы алтынынғы алтыныны алтынын
Бiр құрақ бөздей көрмесең,құрақ бөздей көрмесең,рақ бөздей көрмесең,өздей көрмесең,здей көрмесең,өрмесең,рмесең,
Ақыретке тапсырдым.қыретке тапсырдым.ыретке тапсырдым.
Қолын [туған] iнiмнiңолын [туған] iнiмнiң[туған] iнiмнiңтуған] iнiмнiңған] iнiмнiңан] iнiмнiң
Жанаңызға жапсырдым».ға жапсырдым».а жапсырдым».

Қош, iнiм, қалдың, қайтейiн,ош, iнiм, қалдың, қайтейiн,қалдың, қайтейiн,алдың, қайтейiн,қайтейiн,айтейiн,
лажым жоқ, не айтайын,қ, не айтайын,, не айтайын,
Арқалап жүрер күшiм жоқ,қалап жүрер күшiм жоқ,алап жүрер күшiм жоқ,үрер күшiм жоқ,рер күшiм жоқ,үшiм жоқ,шiм жоқ,қ,,
Ақылдасар кiсiм жоқ.қылдасар кiсiм жоқ.ылдасар кiсiм жоқ.қ..

Кетпенiм жоқ қоярға,қ қоярға, қоярға,қоярға,оярға,ға,а,
Кебiнiм жоқ орарға.қ орарға. орарға.ға.а.
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Һеш ылажым жоқ болды,еш ылажым жоқ болды,қ болды, болды,
Айланып мұнда тұрарға.ұнда тұрарға.нда тұрарға.ұрарға.рарға.ға.а.

Құдайыңа тапсырдым,дайыңа тапсырдым,
Тасқа жазу жапсырдым.қа жазу жапсырдым.а жазу жапсырдым.
Аманат қып тастадым,қып тастадым,ып тастадым,
Басыңа алтын тастадым.

Алтыным, қалқа, аманат,қалқа, аманат,алқа, аманат,қа, аманат,а, аманат,
Жата тұр, iнiм, саламат,ұр, iнiм, саламат,р, iнiм, саламат,
Басқа салды, шарам жоқ,қа салды, шарам жоқ,а салды, шарам жоқ,қ,,
Көрсеттi Құдай ғаламат!өрсеттi Құдай ғаламат!рсеттi Құдай ғаламат!Құдай ғаламат!дай ғаламат!ғаламат!аламат!

Ағасы сөйтiп айтып зар жылады,ғасы сөйтiп айтып зар жылады,асы сөйтiп айтып зар жылады,өйтiп айтып зар жылады,йтiп айтып зар жылады,
Бейшара һешбiр ақыл таба алмады.һешбiр ақыл таба алмады.ешбiр ақыл таба алмады.қыл таба алмады.ыл таба алмады.
Өлгеннiң артынан өлген бар ма,лгеннiң артынан өлген бар ма,өлген бар ма,лген бар ма,
Өзi күнiн көргелi аяңдады.зi күнiн көргелi аяңдады.үнiн көргелi аяңдады.нiн көргелi аяңдады.өргелi аяңдады.ргелi аяңдады.

Iнiсiн тастап кеттi бiр жартасқа,қа,а,
Басқа мүшкiл iс түстi қайран басқа.қа мүшкiл iс түстi қайран басқа.а мүшкiл iс түстi қайран басқа.үшкiл iс түстi қайран басқа.шкiл iс түстi қайран басқа.үстi қайран басқа.стi қайран басқа.қайран басқа.айран басқа.қа.а.
Iнiсiнiң артынан өлмес пе едi,өлмес пе едi,лмес пе едi,
Анадан бiр туса да жаны басқа.қа.а.

Әуелi күйдi жаны өлейiн деп,уелi күйдi жаны өлейiн деп,үйдi жаны өлейiн деп,йдi жаны өлейiн деп,өлейiн деп,лейiн деп,
Алланың аманатын берейiн деп.
Артынан көңiлi суып, бой тоқтатты,өңiлi суып, бой тоқтатты,ңiлi суып, бой тоқтатты,қтатты,татты,
Өз күнiмдi ендi өзiм көрейiн деп.з күнiмдi ендi өзiм көрейiн деп.үнiмдi ендi өзiм көрейiн деп.нiмдi ендi өзiм көрейiн деп.өзiм көрейiн деп.зiм көрейiн деп.өрейiн деп.рейiн деп.

Iнiсiн көмбей тастап кеттi жүрiп,өмбей тастап кеттi жүрiп,мбей тастап кеттi жүрiп,үрiп,рiп,
Дамыл алмай жылайды iшi күйiп.үйiп.йiп.
Аш-жалаңғаш неше күн тыным көрмей,ғаш неше күн тыным көрмей,аш неше күн тыным көрмей,үн тыным көрмей,н тыным көрмей,өрмей,рмей,
Бiр шаһарға әрең жеттi демi құрып.һарға әрең жеттi демi құрып.арға әрең жеттi демi құрып.ға әрең жеттi демi құрып.а әрең жеттi демi құрып.әрең жеттi демi құрып.рең жеттi  демi құрып.құрып.рып.

Шәкiрат бiр үлкен шаһарға жетiп келдi,әкiрат бiр үлкен шаһарға жетiп келдi,кiрат бiр үлкен шаһарға жетiп келдi,үлкен шаһарға жетiп келдi,лкен шаһарға жетiп келдi,һарға жетiп келдi,арға жетiп келдi,ға жетiп келдi,а жетiп келдi,
Ол шаһарда жиылған нөпiр едi.һарда жиылған нөпiр едi.арда жиылған нөпiр едi.ған нөпiр едi.ан нөпiр едi.өпiр едi.пiр едi.
Жиылған көп нөпiрдi көзi көрдi,ған көп нөпiрдi көзi көрдi,ан көп нөпiрдi көзi көрдi,өп нөпiрдi көзi көрдi,п нөпiрдi көзi көрдi,өпiрдi көзi көрдi,пiрдi көзi көрдi,өзi көрдi,зi көрдi,өрдi,рдi,
Бiр жерде демiн алып отырды ендi.
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Ойлайды бұ шаһарға кiрейiн деп,ұ шаһарға кiрейiн деп, шаһарға кiрейiн деп,һарға кiрейiн деп,арға кiрейiн деп,ға кiрейiн деп,а кiрейiн деп,
Бiреуге жалшылыққа жүрейiн деп.ққа жүрейiн деп.а жүрейiн деп.үрейiн деп.рейiн деп.
Бұл нөпiрдiң мәнiсiн ендi барып,ұл нөпiрдiң мәнiсiн ендi барып,л нөпiрдiң мәнiсiн ендi барып,өпiрдiң мәнiсiн ендi барып,пiрдiң мәнiсiн ендi барып,әнiсiн ендi барып,нiсiн ендi барып,
Жеке шыққан бiреуден бiлейiн деп.ққан бiреуден бiлейiн деп.ан бiреуден бiлейiн деп.

Бiр атты адам кез келiп сәлем бердi,әлем бердi,лем бердi,
Ол адам:—уағалейкүмассалам, балам,—дедi.ғалейкүмассалам, балам,—дедi.алейкүмассалам, балам,—дедi.үмассалам, балам,—дедi.массалам, балам,—дедi.
Бұ шаһардың кiсiсi емессiң ғой,ұ шаһардың кiсiсi емессiң ғой, шаһардың кiсiсi емессiң ғой,һардың кiсiсi емессiң ғой,ардың кiсiсi емессiң ғой,ғой,ой,
Жөнiңдi айт, қайдан жүрсiң, балам?—дедi.өнiңдi айт, қайдан жүрсiң, балам?—дедi.нiңдi айт, қайдан жүрсiң, балам?—дедi.қайдан жүрсiң, балам?—дедi.айдан жүрсiң, балам?—дедi.үрсiң, балам?—дедi.рсiң, балам?—дедi.

Бала айтты:—Саудагер адам едiм,
Көп мал артып саудамен барар едiм.өп мал артып саудамен барар едiм.п мал артып саудамен барар едiм.
Бiр жау келiп малымды тартып алды,
Ғарiп болып жалаңғаш жаяу жүрмiн.арiп болып жалаңғаш жаяу жүрмiн.ғаш жаяу жүрмiн.аш жаяу жүрмiн.үрмiн.рмiн.

Бейшара мен қаңғырған мүсәпiрмiн,қаңғырған мүсәпiрмiн,аңғырған мүсәпiрмiн,ғырған мүсәпiрмiн,ырған мүсәпiрмiн,ған мүсәпiрмiн,ан мүсәпiрмiн,үсәпiрмiн,сәпiрмiн,әпiрмiн,пiрмiн,
Киiмiм жоқ жалаңғаш жаяу жүрдiм.қ жалаңғаш жаяу жүрдiм. жалаңғаш жаяу жүрдiм.ғаш жаяу жүрдiм.аш жаяу жүрдiм.үрдiм.рдiм.
Атты-жаяу шулаған мынауың кiм?ған мынауың кiм?ан мынауың кiм?
Мәнiсiн айтыңызшы, бiлейiн мен.әнiсiн айтыңызшы, бiлейiн мен.нiсiн айтыңызшы, бiлейiн мен.

Шал жауабы

—Әй, балам, осында бiр айдаһар бар,Әй, балам, осында бiр айдаһар бар,й, балам, осында бiр айдаһар бар,һар бар,ар бар,
Көзiне көрiнгеннiң бәрiн шағар.өзiне көрiнгеннiң бәрiн шағар.зiне көрiнгеннiң бәрiн шағар.өрiнгеннiң бәрiн шағар.рiнгеннiң бәрiн шағар.әрiн шағар.рiн шағар.ғар.ар.
Заһарына шыдамай қашып жүрген,һарына шыдамай қашып жүрген,арына шыдамай қашып жүрген,қашып жүрген,ашып жүрген,үрген,рген,
Ақыл таппай сандалған мұсылмандар.қыл таппай сандалған мұсылмандар.ыл таппай сандалған мұсылмандар.ған мұсылмандар.ан мұсылмандар.ұсылмандар.сылмандар.

—Патшаңыз ақымақ екен қашып жүрген,қымақ екен қашып жүрген,ымақ екен қашып жүрген,қ екен қашып жүрген, екен қашып жүрген,қашып жүрген,ашып жүрген,үрген,рген,
Айдаһар бұ шаһарды қылса мекен.һар бұ шаһарды қылса мекен.ар бұ шаһарды қылса мекен.ұ шаһарды қылса мекен. шаһарды қылса мекен.һарды қылса мекен.арды қылса мекен.қылса мекен.ылса мекен.
Хайламенен айдаһарды мен тоқтатсам,һарды мен тоқтатсам,арды мен тоқтатсам,қтатсам,татсам,
Патшаңыз қандай қайран қылар екен?!қандай қайран қылар екен?!андай қайран қылар екен?!қайран қылар екен?!айран қылар екен?!қылар екен?!ылар екен?!

Әлгi адам патшаға шауып келдi:лгi адам патшаға шауып келдi:ға шауып келдi:а шауып келдi:
—Тоқтатам деп бiр адам жаяу келдi.қтатам деп бiр адам жаяу келдi.татам деп бiр адам жаяу келдi.
Хайламенен айдаһарды мен тоқтатсам,һарды мен тоқтатсам,арды мен тоқтатсам,қтатсам,татсам,
Патшаң қандай қайран қылар екен?!қандай қайран қылар екен?!андай қайран қылар екен?!қайран қылар екен?!айран қылар екен?!қылар екен?!ылар екен?!

—Шақыр берi, адамыңды мен көрейiн,қыр берi, адамыңды мен көрейiн,ыр берi, адамыңды мен көрейiн,өрейiн,рейiн,
Көзiмден айдаһарға жiберейiн.өзiмден айдаһарға жiберейiн.зiмден айдаһарға жiберейiн.һарға жiберейiн.арға жiберейiн.ға жiберейiн.а жiберейiн.



720

730

740

9090 9�ҚИССА ШӘКіР, ШӘКіРӘТ ...

Хайламенен айдаһарды ол тоқтатса,һарды ол тоқтатса,арды ол тоқтатса,қтатса,татса,
Астымдағы тақытымды мен берейiн.ғы тақытымды мен берейiн.ы тақытымды мен берейiн.қытымды мен берейiн.ытымды мен берейiн.

Барсын деп айдаһарға жарлық қылды,һарға жарлық қылды,арға жарлық қылды,ға жарлық қылды,а жарлық қылды,қ қылды, қылды,қылды,ылды,
Жиылған қанша көп жан көзi көрдi.ған қанша көп жан көзi көрдi.ан қанша көп жан көзi көрдi.қанша көп жан көзi көрдi.анша көп жан көзi көрдi.өп жан көзi көрдi.п жан көзi көрдi.өзi көрдi.зi көрдi.өрдi.рдi.
Жыланның неше түрлi тiлiн бiлер,үрлi тiлiн бiлер,рлi тiлiн бiлер,
Бисмилла деп алдынан қарсы жүрдi.қарсы жүрдi.арсы жүрдi.үрдi.рдi.

Айдаһардың алдынан қарсы жүрдi,һардың алдынан қарсы жүрдi,ардың алдынан қарсы жүрдi,қарсы жүрдi,арсы жүрдi,үрдi,рдi,
Айдаһар аузын ашып ысқырды ендi.һар аузын ашып ысқырды ендi.ар аузын ашып ысқырды ендi.қырды ендi.ырды ендi.
Бисмилла деп бiр аят оқып едi,қып едi,ып едi,
ысқырған айдаһардың тiлiн буды.қырған айдаһардың тiлiн буды.ырған айдаһардың тiлiн буды.ған айдаһардың тiлiн буды.ан айдаһардың тiлiн буды.һардың тiлiн буды.ардың тiлiн буды.

Айдаһар сол арада тiлге келдi:һар сол арада тiлге келдi:ар сол арада тiлге келдi:
—Бекер жiгiт емессiң, бiлдiм,—дедi.
Бiр шыбындай жанымды алма,—дедi,
Шәкiраттың аяғына жығылды ендi.әкiраттың аяғына жығылды ендi.кiраттың аяғына жығылды ендi.ғына жығылды ендi.ына жығылды ендi.ғылды ендi.ылды ендi.

Шәкiрат айтты:—Тiлiме көнемiсiң,әкiрат айтты:—Тiлiме көнемiсiң,кiрат айтты:—Тiлiме көнемiсiң,өнемiсiң,немiсiң,
Көнбесең осы жерде өлемiсiң.өнбесең осы жерде өлемiсiң.нбесең осы жерде өлемiсiң.өлемiсiң.лемiсiң.
Алымына берейiн бiр қой, бiр қыз,қой, бiр қыз,ой, бiр қыз,қыз,ыз,
Соныңменен жан сақтап жүремiсiң?қтап жүремiсiң?тап жүремiсiң?үремiсiң?ремiсiң?

—Ей, жiгiт, жарлығыңа ендi көндiм,ғыңа ендi көндiм,ыңа ендi көндiм,өндiм,ндiм,
Қасиетiң бар екен, тiлге келдiм.асиетiң бар екен, тiлге келдiм.
Жылда маған бiр қой мен бiр қызды бер,ған бiр қой мен бiр қызды бер,ан бiр қой мен бiр қызды бер,қой мен бiр қызды бер,ой мен бiр қызды бер,қызды бер,ызды бер,
Сен болмасаң бұ шаһарды жұтар едiм.ұ шаһарды жұтар едiм. шаһарды жұтар едiм.һарды жұтар едiм.арды жұтар едiм.ұтар едiм.тар едiм.

Айдаһарменен бұлайша уағда қылды,һарменен бұлайша уағда қылды,арменен бұлайша уағда қылды,ұлайша уағда қылды,лайша уағда қылды,ғда қылды,да қылды,қылды,ылды,
Шәкiрат бала ол топқа қайтып келдi.әкiрат бала ол топқа қайтып келдi.кiрат бала ол топқа қайтып келдi.қа қайтып келдi.а қайтып келдi.қайтып келдi.айтып келдi.
—Бiр қой, бiр қыз алымға бермек болдым,қой, бiр қыз алымға бермек болдым,ой, бiр қыз алымға бермек болдым,қыз алымға бермек болдым,ыз алымға бермек болдым,ға бермек болдым,а бермек болдым,
Бұ сөзге қылды бәндар жұртым,—дедi.ұ сөзге қылды бәндар жұртым,—дедi. сөзге қылды бәндар жұртым,—дедi.өзге қылды бәндар жұртым,—дедi.зге қылды бәндар жұртым,—дедi.қылды бәндар жұртым,—дедi.ылды бәндар жұртым,—дедi.әндар жұртым,—дедi.ндар жұртым,—дедi.ұртым,—дедi.ртым,—дедi.

Жұрт айтты:—Разымыз бұған,—дедi,ұрт айтты:—Разымыз бұған,—дедi,рт айтты:—Разымыз бұған,—дедi,ұған,—дедi,ан,—дедi,
Алымына бiр қой менен бiр қызды берем,—дедi.қой менен бiр қызды берем,—дедi.ой менен бiр қызды берем,—дедi.қызды берем,—дедi.ызды берем,—дедi.
Бiр қой менен бiр қызды алымға жеп,қой менен бiр қызды алымға жеп,ой менен бiр қызды алымға жеп,қызды алымға жеп,ызды алымға жеп,ға жеп,а жеп,
Айдаһар зарар қылмай жүре бердi.һар зарар қылмай жүре бердi.ар зарар қылмай жүре бердi.қылмай жүре бердi.ылмай жүре бердi.үре бердi.ре бердi.
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Елi-жұрты қуанып «бала» дедi,ұрты қуанып «бала» дедi,рты қуанып «бала» дедi,қуанып «бала» дедi,уанып «бала» дедi,
Шәкiратжанды құрметтеп алып келдi.әкiратжанды құрметтеп алып келдi.кiратжанды құрметтеп алып келдi.құрметтеп алып келдi.рметтеп алып келдi.
Патша да жарлығынан қайта алмады,ғынан қайта алмады,ынан қайта алмады,қайта алмады,айта алмады,
Басындағы тәж, астындан тақыт бердi.ғы тәж, астындан тақыт бердi.ы тәж, астындан тақыт бердi.әж, астындан тақыт бердi.ж, астындан тақыт бердi.қыт бердi.ыт бердi.

Шәкiратжан тәж киiп, тақыт мiндi,әкiратжан тәж киiп, тақыт мiндi,кiратжан тәж киiп, тақыт мiндi,әж киiп, тақыт мiндi,ж киiп, тақыт мiндi,қыт мiндi,ыт мiндi,
Ақыр Құдай мұратқа жетiрдi ендi.қыр Құдай мұратқа жетiрдi ендi.ыр Құдай мұратқа жетiрдi ендi.Құдай мұратқа жетiрдi ендi.дай мұратқа жетiрдi ендi.ұратқа жетiрдi ендi.ратқа жетiрдi ендi.қа жетiрдi ендi.а жетiрдi ендi.
Жылда бiр қыз, қой алымға берiп,қыз, қой алымға берiп,ыз, қой алымға берiп,қой алымға берiп,ой алымға берiп,ға берiп,а берiп,
Айдаһардан ел-жұртын сақтады .һардан ел-жұртын сақтады .ардан ел-жұртын сақтады .ұртын сақтады .ртын сақтады .қтады .тады .

Шәкiратқа Құдай бердi таудай талап,әкiратқа Құдай бердi таудай талап,кiратқа Құдай бердi таудай талап,қа Құдай бердi таудай талап,а Құдай бердi таудай талап,Құдай бердi таудай талап,дай бердi таудай талап,
Айдаһардан елдi алды арашалап.һардан елдi алды арашалап.ардан елдi алды арашалап.
Кей пенде бұ жалғанда не көрмедi,ұ жалғанда не көрмедi, жалғанда не көрмедi,ғанда не көрмедi,анда не көрмедi,өрмедi,рмедi,
Тақытқа олтырғызды Құдай қалап.қытқа олтырғызды Құдай қалап.ытқа олтырғызды Құдай қалап.қа олтырғызды Құдай қалап.а олтырғызды Құдай қалап.ғызды Құдай қалап.ызды Құдай қалап.Құдай қалап.дай қалап.қалап.алап.

Шәкiратжан тақыт мiнiп патша болды,әкiратжан тақыт мiнiп патша болды,кiратжан тақыт мiнiп патша болды,қыт мiнiп патша болды,ыт мiнiп патша болды,
Ақыры Құдай мұратқа жеткiздi ендi.қыры Құдай мұратқа жеткiздi ендi.ыры Құдай мұратқа жеткiздi ендi.Құдай мұратқа жеткiздi ендi.дай мұратқа жеткiздi ендi.ұратқа жеткiздi ендi.ратқа жеткiздi ендi.қа жеткiздi ендi.а жеткiздi ендi.
Құданың жарылқауы бұл емес пе,даның жарылқауы бұл емес пе,қауы бұл емес пе,ауы бұл емес пе,ұл емес пе,л емес пе,
Бақ көтерiп сол елге патша болды.қ көтерiп сол елге патша болды. көтерiп сол елге патша болды.өтерiп сол елге патша болды.терiп сол елге патша болды.
   
  * * *

Бөтен елден бiр кемпiр, бiр шал шықты,өтен елден бiр кемпiр, бiр шал шықты,тен елден бiр кемпiр, бiр шал шықты,қты,ты,
Намазын қоймас, дiнге мықты.қоймас, дiнге мықты.оймас, дiнге мықты.қты.ты.
Асарымызды асадық бұ дүниеден,қ бұ дүниеден, бұ дүниеден,ұ дүниеден, дүниеден,үниеден,ниеден,
Меккеге баралық деп ниет қылды.қ деп ниет қылды. деп ниет қылды.қылды.ылды.

Басқа мүйiз шыққан жоқ асағанмен,қа мүйiз шыққан жоқ асағанмен,а мүйiз шыққан жоқ асағанмен,үйiз шыққан жоқ асағанмен,йiз шыққан жоқ асағанмен,ққан жоқ асағанмен,ан жоқ асағанмен,қ асағанмен, асағанмен,ғанмен,анмен,
Не көрдiң мұнша жасты жасағанмен.өрдiң мұнша жасты жасағанмен.рдiң мұнша жасты жасағанмен.ұнша жасты жасағанмен.нша жасты жасағанмен.ғанмен.анмен.
Пейiштiң қақ төрiнде болмасақ та,қақ төрiнде болмасақ та,ақ төрiнде болмасақ та,қ төрiнде болмасақ та, төрiнде болмасақ та,өрiнде болмасақ та,рiнде болмасақ та,қ та, та,
Орын-морын жетпей ме босағадан.ғадан.адан.

Кемпiрменен сөйтiп айтып шүңкiлдестi,өйтiп айтып шүңкiлдестi,йтiп айтып шүңкiлдестi,үңкiлдестi,ңкiлдестi,
О заманның жасынан кәрiсi асты.әрiсi асты.рiсi асты.
Мекке барып бiр сауап алайық деп,қ деп, деп,
Қолдарына таяқ алып жолға түстi.олдарына таяқ алып жолға түстi.қ алып жолға түстi. алып жолға түстi.ға түстi.а түстi.үстi.стi.

Кемпiр менен шал екеуi жаяу жүрдi,үрдi,рдi,
Бiр үлкен асқар тауға таяу жүрдi.үлкен асқар тауға таяу жүрдi.лкен асқар тауға таяу жүрдi.қар тауға таяу жүрдi.ар тауға таяу жүрдi.ға таяу жүрдi.а таяу жүрдi.үрдi.рдi.
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Бүкшең қағып байғұстар жүре алмады,үкшең қағып байғұстар жүре алмады,кшең қағып байғұстар жүре алмады,қағып байғұстар жүре алмады,ағып байғұстар жүре алмады,ғып байғұстар жүре алмады,ып байғұстар жүре алмады,ғұстар жүре алмады,стар жүре алмады,үре алмады,ре алмады,
Тау үстiне шыққанша демi құрыды.үстiне шыққанша демi құрыды.стiне шыққанша демi құрыды.ққанша демi құрыды.анша демi құрыды.құрыды.рыды.

Бүкшеңдеп әрең шықты тау үстiне,үкшеңдеп әрең шықты тау үстiне,кшеңдеп әрең шықты тау үстiне,әрең шықты тау үстiне,рең шықты тау үстiне,қты тау үстiне,ты тау үстiне,үстiне,стiне,
Жатса-тұрса сиынар Алласына.ұрса сиынар Алласына.рса сиынар Алласына.
Кемпiр менен шал аяңдап тағы жүрдiғы жүрдiы жүрдiүрдiрдi
Баяғы Шәкiр өлген жартасына.ғы Шәкiр өлген жартасына.ы Шәкiр өлген жартасына.әкiр өлген жартасына.кiр өлген жартасына.өлген жартасына.лген жартасына.

Келдi екеуi Шәкiрдiң жартасына,әкiрдiң жартасына,кiрдiң жартасына,
Құдай айдап келген соң бармасын ба?!дай айдап келген соң бармасын ба?!
Қара тасқа хат жазған Шәкiрат бала,ара тасқа хат жазған Шәкiрат бала,қа хат жазған Шәкiрат бала,а хат жазған Шәкiрат бала,ған Шәкiрат бала,ан Шәкiрат бала,әкiрат бала,кiрат бала,
Жазған хатқа шал көзiн салмасын ба?!ған хатқа шал көзiн салмасын ба?!ан хатқа шал көзiн салмасын ба?!қа шал көзiн салмасын ба?!а шал көзiн салмасын ба?!өзiн салмасын ба?!зiн салмасын ба?!

Шал байғұс жазған хатты оқып бiлдi,ғұс жазған хатты оқып бiлдi,с жазған хатты оқып бiлдi,ған хатты оқып бiлдi,ан хатты оқып бiлдi,қып бiлдi,ып бiлдi,
Өлiп жатқан Шәкiрдi өзi көрдi.лiп жатқан Шәкiрдi өзi көрдi.қан Шәкiрдi өзi көрдi.ан Шәкiрдi өзi көрдi.әкiрдi өзi көрдi.кiрдi өзi көрдi.өзi көрдi.зi көрдi.өрдi.рдi.
Құдiретiңменен осыған жан кетiр деп,дiретiңменен осыған жан кетiр деп,ған жан кетiр деп,ан жан кетiр деп,
Мiнәжат қып кемпiр, шал дұға қылды.әжат қып кемпiр, шал дұға қылды.жат қып кемпiр, шал дұға қылды.қып кемпiр, шал дұға қылды.ып кемпiр, шал дұға қылды.ұға қылды.а қылды.қылды.ылды.

Көп зар ғып тiлейдi кемпiр мен шал:өп зар ғып тiлейдi кемпiр мен шал:п зар ғып тiлейдi кемпiр мен шал:ғып тiлейдi кемпiр мен шал:ып тiлейдi кемпiр мен шал:
Құдай-а, құдiретiңмен бұған жан сал.дай-а, құдiретiңмен бұған жан сал.құдiретiңмен бұған жан сал.дiретiңмен бұған жан сал.ұған жан сал.ан жан сал.
Бейшараға тiрiлтiп жан бер дағы,ға тiрiлтiп жан бер дағы,а тiрiлтiп жан бер дағы,ғы,ы,
Мұның үшiн құрбандық екеумiз ал!ұның үшiн құрбандық екеумiз ал!ның үшiн құрбандық екеумiз ал!үшiн құрбандық екеумiз ал!шiн құрбандық екеумiз ал!құрбандық екеумiз ал!рбандық екеумiз ал!қ екеумiз ал! екеумiз ал!

Тас iшiнде құртқа да жем берiпсiң,құртқа да жем берiпсiң,ртқа да жем берiпсiң,қа да жем берiпсiң,а да жем берiпсiң,
Жаратқан жануарға дем берiпсiң.қан жануарға дем берiпсiң.ан жануарға дем берiпсiң.ға дем берiпсiң.а дем берiпсiң.
Құдiретiңмен осыған жан салсаңшы,дiретiңмен осыған жан салсаңшы,ған жан салсаңшы,ан жан салсаңшы,
Жоқтан бүйтiп бар қылған бiр өзiңсiң.қтан бүйтiп бар қылған бiр өзiңсiң.тан бүйтiп бар қылған бiр өзiңсiң.үйтiп бар қылған бiр өзiңсiң.йтiп бар қылған бiр өзiңсiң.қылған бiр өзiңсiң.ылған бiр өзiңсiң.ған бiр өзiңсiң.ан бiр өзiңсiң.өзiңсiң.зiңсiң.

Екеуi көп тiленiп дұға қылды,өп тiленiп дұға қылды,п тiленiп дұға қылды,ұға қылды,а қылды,қылды,ылды,
Құдайым дұғаларын қабыл қылды.дайым дұғаларын қабыл қылды.ұғаларын қабыл қылды.аларын қабыл қылды.қабыл қылды.абыл қылды.қылды.ылды.
Өлген жан құдiреттен бiтiп тiрiлмей ме,лген жан құдiреттен бiтiп тiрiлмей ме,құдiреттен бiтiп тiрiлмей ме,дiреттен бiтiп тiрiлмей ме,
Жан салған соң «иә, Алла» деп түрегелдi.ған соң «иә, Алла» деп түрегелдi.ан соң «иә, Алла» деп түрегелдi.ә, Алла» деп түрегелдi., Алла» деп түрегелдi.үрегелдi.регелдi.
Шәкiр бала тұрған соң болды аң-таң,әкiр бала тұрған соң болды аң-таң,кiр бала тұрған соң болды аң-таң,ұрған соң болды аң-таң,рған соң болды аң-таң,ған соң болды аң-таң,ан соң болды аң-таң,
Қасында ағасы жоқ, кетiп қалған.асында ағасы жоқ, кетiп қалған.ғасы жоқ, кетiп қалған.асы жоқ, кетiп қалған.қ, кетiп қалған., кетiп қалған.қалған.алған.ған.ан.

Кемпiр-шалды көрген соң бала еңiредi,өрген соң бала еңiредi,рген соң бала еңiредi,
Кемпiр-шал қасындағы бiрге еңiредi.қасындағы бiрге еңiредi.асындағы бiрге еңiредi.ғы бiрге еңiредi.ы бiрге еңiредi.
—Жапанда өлген кiмнiң баласы едiң,өлген кiмнiң баласы едiң,лген кiмнiң баласы едiң,
Әй, балам, көргенiңдi айтшы?—дедi.й, балам, көргенiңдi айтшы?—дедi.өргенiңдi айтшы?—дедi.ргенiңдi айтшы?—дедi.
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—Айтамын бар жөнiмдi, ата, саған,өнiмдi, ата, саған,нiмдi, ата, саған,ған,ан, 
Сендер кiмсiң, жөнiңдi айт бұрын маған.өнiңдi айт бұрын маған.нiңдi айт бұрын маған.ұрын маған.рын маған.ған.ан.
Өлiп қалып тiрiлген мен бiр ғарiп,лiп қалып тiрiлген мен бiр ғарiп,қалып тiрiлген мен бiр ғарiп,алып тiрiлген мен бiр ғарiп,ғарiп,арiп,
Сөз сұрамақ кәрiден, айтпақ сiзден.өз сұрамақ кәрiден, айтпақ сiзден.з сұрамақ кәрiден, айтпақ сiзден.ұрамақ кәрiден, айтпақ сiзден.рамақ кәрiден, айтпақ сiзден.қ кәрiден, айтпақ сiзден. кәрiден, айтпақ сiзден.әрiден, айтпақ сiзден.рiден, айтпақ сiзден.қ сiзден. сiзден.

—Бiз екеумiз кемпiр-шал дiн iздеген,
Сауап iздеп безгенбiз бұ дүниеден.ұ дүниеден. дүниеден.үниеден.ниеден.
Өлген саған жан берген Құдiрет өзi,лген саған жан берген Құдiрет өзi,ған жан берген Құдiрет өзi,ан жан берген Құдiрет өзi,Құдiрет өзi,дiрет өзi,өзi,зi,
Сөз сұрамақ кәрiден, айтпақ сiзден.өз сұрамақ кәрiден, айтпақ сiзден.з сұрамақ кәрiден, айтпақ сiзден.ұрамақ кәрiден, айтпақ сiзден.рамақ кәрiден, айтпақ сiзден.қ кәрiден, айтпақ сiзден. кәрiден, айтпақ сiзден.әрiден, айтпақ сiзден.рiден, айтпақ сiзден.қ сiзден. сiзден.

—Әй, әке, Шәкiр—атым, әкем—Һашым,Әй, әке, Шәкiр—атым, әкем—Һашым,й, әке, Шәкiр—атым, әкем—Һашым,әке, Шәкiр—атым, әкем—Һашым,ке, Шәкiр—атым, әкем—Һашым,әкiр—атым, әкем—Һашым,кiр—атым, әкем—Һашым,әкем—Һашым,кем—Һашым,Һашым,ашым,
Тола қайғым бар едi, көзде—жасым.қайғым бар едi, көзде—жасым.айғым бар едi, көзде—жасым.ғым бар едi, көзде—жасым.ым бар едi, көзде—жасым.өзде—жасым.зде—жасым.
Өгей шеше адамға дұшпан екен,гей шеше адамға дұшпан екен,ға дұшпан екен,а дұшпан екен,ұшпан екен,шпан екен,
Шағым толы, қор болды ғарiп басым.ғым толы, қор болды ғарiп басым.ым толы, қор болды ғарiп басым.қор болды ғарiп басым.ор болды ғарiп басым.ғарiп басым.арiп басым.

Әкемiз патша едi Һашым атты,кемiз патша едi Һашым атты,Һашым атты,ашым атты,
Шешемiз жасымызда өтiп кеттi.өтiп кеттi.тiп кеттi.
Әкемiз өгей шеше тiлiне ерiп,кемiз өгей шеше тiлiне ерiп,өгей шеше тiлiне ерiп,гей шеше тiлiне ерiп,
Ағайынды екеу ек, тентiреттi.ғайынды екеу ек, тентiреттi.айынды екеу ек, тентiреттi.

Екеумiздi шығарды жаяу айдап,ғарды жаяу айдап,арды жаяу айдап,
Жүрiп едiк өлiмге басты байлап.үрiп едiк өлiмге басты байлап.рiп едiк өлiмге басты байлап.өлiмге басты байлап.лiмге басты байлап.
Қол ұстасып екеумiз бiрге жүрдiк,ол ұстасып екеумiз бiрге жүрдiк,ұстасып екеумiз бiрге жүрдiк,стасып екеумiз бiрге жүрдiк,үрдiк,рдiк,
Осы жерде өлiппiн сорым қайнап.өлiппiн сорым қайнап.лiппiн сорым қайнап.қайнап.айнап.

Менi тастап кетiп қапты жалғыз ағам,қапты жалғыз ағам,апты жалғыз ағам,ғыз ағам,ыз ағам,ғам,ам,
Iсiне [бiр] Құдайдың бар ма шарам.[бiр] Құдайдың бар ма шарам.iр] Құдайдың бар ма шарам.р] Құдайдың бар ма шарам.
Текке балап жала боп өлесiң деп,iң деп,ң деп,
Тағдырыңда жазған екен Алла Тағалам.

Таусылмас бойымдағы арыз-арман,ғы арыз-арман,ы арыз-арман,
Ағам жоқ, менi тастап кетiп қалған.ғам жоқ, менi тастап кетiп қалған.ам жоқ, менi тастап кетiп қалған.қ, менi тастап кетiп қалған., менi тастап кетiп қалған.қалған.алған.ған.ан.
Ағаммен бiрге жүрiп күнелтер ем,ғаммен бiрге жүрiп күнелтер ем,аммен бiрге жүрiп күнелтер ем,үрiп күнелтер ем,рiп күнелтер ем,үнелтер ем,нелтер ем,
Ендi мен не көремiн бұ жалғандан?!өремiн бұ жалғандан?!ремiн бұ жалғандан?!ұ жалғандан?! жалғандан?!ғандан?!андан?!

Шәкiржан бауырын жоқтап зар еңiреген,әкiржан бауырын жоқтап зар еңiреген,кiржан бауырын жоқтап зар еңiреген,қтап зар еңiреген,тап зар еңiреген,
Шал айтады:—Жылама ендi, балам,—деген.
Жаның тiрi болғанға шүкiрлiк қыл,ғанға шүкiрлiк қыл,анға шүкiрлiк қыл,ға шүкiрлiк қыл,а шүкiрлiк қыл,үкiрлiк қыл,кiрлiк қыл,қыл,ыл,
Құдай үмiт бермей ме саған,—деген.дай үмiт бермей ме саған,—деген.үмiт бермей ме саған,—деген.мiт бермей ме саған,—деген.ған,—деген.ан,—деген.
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Өзiңдi мұндай қылған бiр Құдiрет,зiңдi мұндай қылған бiр Құдiрет,ұндай қылған бiр Құдiрет,ндай қылған бiр Құдiрет,қылған бiр Құдiрет,ылған бiр Құдiрет,ған бiр Құдiрет,ан бiр Құдiрет,Құдiрет,дiрет,
Тiрi жүрсең көрерсiң бiр ғанибет.үрсең көрерсiң бiр ғанибет.рсең көрерсiң бiр ғанибет.өрерсiң бiр ғанибет.рерсiң бiр ғанибет.ғанибет.анибет.
Ер басына не келiп, не кетпейдi,
Қазаға—разы, пәлеге сабырлық қыл.азаға—разы, пәлеге сабырлық қыл.ға—разы, пәлеге сабырлық қыл.а—разы, пәлеге сабырлық қыл.әлеге сабырлық қыл.леге сабырлық қыл.қ қыл. қыл.қыл.ыл.

—Ей, ата, мен жүремiн ендi қайда,үремiн ендi қайда,ремiн ендi қайда,қайда,айда,
Сiздiң айтқан ақылыңыз бiзге пайда.қан ақылыңыз бiзге пайда.ан ақылыңыз бiзге пайда.қылыңыз бiзге пайда.ылыңыз бiзге пайда.
Жер жүйесiн бiлмес жас бала едiм,үйесiн бiлмес жас бала едiм,йесiн бiлмес жас бала едiм,
Маған ақыл тауып бер осындайда.ған ақыл тауып бер осындайда.ан ақыл тауып бер осындайда.қыл тауып бер осындайда.ыл тауып бер осындайда.

—Ағаң кеткен бiр тасқа жазу тастап,ғаң кеткен бiр тасқа жазу тастап,аң кеткен бiр тасқа жазу тастап,қа жазу тастап,а жазу тастап,
Басыңа жұдырықтай алтын тастап.ұдырықтай алтын тастап.дырықтай алтын тастап.қтай алтын тастап.тай алтын тастап.
Бет алдыңа қаңғырып жүре берсең,қаңғырып жүре берсең,аңғырып жүре берсең,ғырып жүре берсең,ырып жүре берсең,үре берсең,ре берсең,
Ағаңа сенi апарар Құдай бастап.ғаңа сенi апарар Құдай бастап.аңа сенi апарар Құдай бастап.Құдай бастап.дай бастап.

—Ей, ата, бұл алтынды сiз алыңыз,ұл алтынды сiз алыңыз,л алтынды сiз алыңыз,
Ендi бiзден қош, разы сiз болыңыз.қош, разы сiз болыңыз.ош, разы сiз болыңыз.
Үлкен әмiр—Құдайдан, себеп—сiзден,лкен әмiр—Құдайдан, себеп—сiзден,әмiр—Құдайдан, себеп—сiзден,мiр—Құдайдан, себеп—сiзден,Құдайдан, себеп—сiзден,дайдан, себеп—сiзден,
Бұ жалғанда тiлеулес дос болыңыз.ұ жалғанда тiлеулес дос болыңыз. жалғанда тiлеулес дос болыңыз.ғанда тiлеулес дос болыңыз.анда тiлеулес дос болыңыз.

—Тiледiк бiр жаныңды Құдайға анық,Құдайға анық,дайға анық,ға анық,а анық,қ,,
Өлген саған қараңғы, бiзге жарық.лген саған қараңғы, бiзге жарық.ған қараңғы, бiзге жарық.ан қараңғы, бiзге жарық.қараңғы, бiзге жарық.араңғы, бiзге жарық.ғы, бiзге жарық.ы, бiзге жарық.қ..
Сауап iздеп қаңғырған кемпiр-шалмыз,қаңғырған кемпiр-шалмыз,аңғырған кемпiр-шалмыз,ғырған кемпiр-шалмыз,ырған кемпiр-шалмыз,ған кемпiр-шалмыз,ан кемпiр-шалмыз,
Ақыретке бұрыс қып не қыламыз.қыретке бұрыс қып не қыламыз.ыретке бұрыс қып не қыламыз.ұрыс қып не қыламыз.рыс қып не қыламыз.қып не қыламыз.ып не қыламыз.қыламыз.ыламыз.

—Ей, ата, ақыретке бұрысты мен қылмайын,қыретке бұрысты мен қылмайын,ыретке бұрысты мен қылмайын,ұрысты мен қылмайын,рысты мен қылмайын,қылмайын,ылмайын,
Алсаңдар разымын, айналайын.
Құдайы қып бергенiм екеуiңе,дайы қып бергенiм екеуiңе,қып бергенiм екеуiңе,ып бергенiм екеуiңе,
Бойыма ауыр қып не қылайын.

Алтынын  кемпiр менен шалға бердi,ға бердi,а бердi, 
Екеуiнен бата алып жүре бердi.үре бердi.ре бердi.
Бет алдына жүрiптi Құдай бастап,үрiптi Құдай бастап,рiптi Құдай бастап,Құдай бастап,дай бастап,
Ағасы патша болған шаһарға келдi.ғасы патша болған шаһарға келдi.асы патша болған шаһарға келдi.ған шаһарға келдi.ан шаһарға келдi.һарға келдi.арға келдi.ға келдi.а келдi.

Шаһарға жетем-ау деп ой ойлады,һарға жетем-ау деп ой ойлады,арға жетем-ау деп ой ойлады,ға жетем-ау деп ой ойлады,а жетем-ау деп ой ойлады,
Бiр жерде демiн алып көп ойлады.өп ойлады.п ойлады.
Шаһарға жеткенiнше күн кеш болды,һарға жеткенiнше күн кеш болды,арға жеткенiнше күн кеш болды,ға жеткенiнше күн кеш болды,а жеткенiнше күн кеш болды,үн кеш болды,н кеш болды,
Сағым батып, кеш болып, көз байланды.ғым батып, кеш болып, көз байланды.ым батып, кеш болып, көз байланды.өз байланды.з байланды.
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Көз байланып, түн болды, сағым батты,өз байланып, түн болды, сағым батты,з байланып, түн болды, сағым батты,үн болды, сағым батты,н болды, сағым батты,ғым батты,ым батты,
Қараңғыда жол тауып жүре алмапты.араңғыда жол тауып жүре алмапты.ғыда жол тауып жүре алмапты.ыда жол тауып жүре алмапты.үре алмапты.ре алмапты.
Шет жерде бiр үй отыр отын жағып,үй отыр отын жағып,й отыр отын жағып,ғып,ып,
Сол үй[дiң] жанына кеп сығалапты.үй[дiң] жанына кеп сығалапты.й[дiң] жанына кеп сығалапты.] жанына кеп сығалапты. жанына кеп сығалапты.ғалапты.алапты.

Сығаласа, ол үйде кемпiр мен шал,ғаласа, ол үйде кемпiр мен шал,аласа, ол үйде кемпiр мен шал,үйде кемпiр мен шал,йде кемпiр мен шал,
Екеуiнiң ортасында бiр қызы бар.қызы бар.ызы бар.
Оңды-солды сүйiп беттерiнен,үйiп беттерiнен,йiп беттерiнен,
Кемпiр [мен] шал еңiреп жылайды зар.] шал еңiреп жылайды зар. шал еңiреп жылайды зар.

Шәкiр бала ол үйге кiрiп келдi,әкiр бала ол үйге кiрiп келдi,кiр бала ол үйге кiрiп келдi,үйге кiрiп келдi,йге кiрiп келдi,
Кемпiр-шал жылағанын көзi көрдi.ғанын көзi көрдi.анын көзi көрдi.өзi көрдi.зi көрдi.өрдi.рдi.
Кемпiр-шал ол үйге кiрген соң шошып қапты,үйге кiрген соң шошып қапты,йге кiрген соң шошып қапты,қапты,апты,
[Кемпiр, шалға иiлiп сәлем бердi.]ға иiлiп сәлем бердi.]а иiлiп сәлем бердi.]әлем бердi.]лем бердi.]]

Шәкiр айтты:—Кемпiр, шал, қорықпасын ба,әкiр айтты:—Кемпiр, шал, қорықпасын ба,кiр айтты:—Кемпiр, шал, қорықпасын ба,қорықпасын ба,орықпасын ба,қпасын ба,пасын ба,
Зиянсыз мүсәпiрмiн қарындасқа.үсәпiрмiн қарындасқа.сәпiрмiн қарындасқа.әпiрмiн қарындасқа.пiрмiн қарындасқа.қарындасқа.арындасқа.қа.а.
Ел жатқанда жатпаған нендей жансыз,қанда жатпаған нендей жансыз,анда жатпаған нендей жансыз,ған нендей жансыз,ан нендей жансыз,
Сендер менен сырыңды әуел баста.әуел баста.уел баста.

—Ей, балам, бiр кемпiр мен бiр шал едiк,
Қартайғанда бiр қызды көрiп едiк.артайғанда бiр қызды көрiп едiк.ғанда бiр қызды көрiп едiк.анда бiр қызды көрiп едiк.қызды көрiп едiк.ызды көрiп едiк.өрiп едiк.рiп едiк.
Ертең қызды беремiз айдаһарға,қызды беремiз айдаһарға,ызды беремiз айдаһарға,һарға,арға,ға,а,
Бүгiн сүйiп қалғалы отыр едiк.үгiн сүйiп қалғалы отыр едiк.гiн сүйiп қалғалы отыр едiк.үйiп қалғалы отыр едiк.йiп қалғалы отыр едiк.қалғалы отыр едiк.алғалы отыр едiк.ғалы отыр едiк.алы отыр едiк.

Айдаһар бiр қой, бiр қыз алым алған,һар бiр қой, бiр қыз алым алған,ар бiр қой, бiр қыз алым алған,қой, бiр қыз алым алған,ой, бiр қыз алым алған,қыз алым алған,ыз алым алған,ған,ан,
Ертеңгi күн сол кезек маған афтан.үн сол кезек маған афтан.н сол кезек маған афтан.ған афтан.ан афтан.
Бiз сөйтiп мауық басып қалайық депөйтiп мауық басып қалайық депйтiп мауық басып қалайық депқ басып қалайық деп басып қалайық депқалайық депалайық депқ деп деп
Отырмыз, не сұрайсың, дүние жалған!ұрайсың, дүние жалған!райсың, дүние жалған!үние жалған!ние жалған!ған!ан!

—Сендер бүйтiп жылама, кемпiр мен шал,үйтiп жылама, кемпiр мен шал,йтiп жылама, кемпiр мен шал,
Айдаһарға қыз қылып менi алып бар.һарға қыз қылып менi алып бар.арға қыз қылып менi алып бар.ға қыз қылып менi алып бар.а қыз қылып менi алып бар.қыз қылып менi алып бар.ыз қылып менi алып бар.қылып менi алып бар.ылып менi алып бар.
Бейшара қызың қалсын жандарыңда,қызың қалсын жандарыңда,ызың қалсын жандарыңда,қалсын жандарыңда,алсын жандарыңда,
Бүгiн менi тамаққа тойдырып сал.үгiн менi тамаққа тойдырып сал.гiн менi тамаққа тойдырып сал.ққа тойдырып сал.а тойдырып сал.

Кемпiр мен шал қорбаңдап қуанады,қорбаңдап қуанады,орбаңдап қуанады,қуанады,уанады,
Неше түрлi тамағын даярлады.үрлi тамағын даярлады.рлi тамағын даярлады.ғын даярлады.ын даярлады.
Тамаққа тойып алып Шәкiр бала,ққа тойып алып Шәкiр бала,а тойып алып Шәкiр бала,әкiр бала,кiр бала,
«Әлхамдулилла, Құдайға шүкiр!»—дедi.Әлхамдулилла, Құдайға шүкiр!»—дедi.лхамдулилла, Құдайға шүкiр!»—дедi.Құдайға шүкiр!»—дедi.дайға шүкiр!»—дедi.ға шүкiр!»—дедi.а шүкiр!»—дедi.үкiр!»—дедi.кiр!»—дедi.
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Кемпiр-шал қайдан бiлсiн мұның санын,қайдан бiлсiн мұның санын,айдан бiлсiн мұның санын,ұның санын,ның санын,
Жасынан артық қылған алақасын.қ қылған алақасын. қылған алақасын.қылған алақасын.ылған алақасын.ған алақасын.ан алақасын.қасын.асын.
Шәкiр бала ұйқыда жатыр едi,әкiр бала ұйқыда жатыр едi,кiр бала ұйқыда жатыр едi,ұйқыда жатыр едi,йқыда жатыр едi,қыда жатыр едi,ыда жатыр едi,
Бiреу келдi дыбырлап таңға жақын.ға жақын.а жақын.қын.ын.

Дыбырлап байғұс шалға бiреу келдi:ғұс шалға бiреу келдi:с шалға бiреу келдi:ға бiреу келдi:а бiреу келдi:
—Падиша «қызын алып жүрсiн»,—дедi.үрсiн»,—дедi.рсiн»,—дедi.
Ол айдаһар ысқырып келе жатыр,һар ысқырып келе жатыр,ар ысқырып келе жатыр,қырып келе жатыр,ырып келе жатыр,
Қой мен қызын алдына қойсын,—дедi.ой мен қызын алдына қойсын,—дедi.қызын алдына қойсын,—дедi.ызын алдына қойсын,—дедi.қойсын,—дедi.ойсын,—дедi.

Байғұс [шал] мұны естiп ойбай салды,ғұс [шал] мұны естiп ойбай салды,с [шал] мұны естiп ойбай салды,] мұны естiп ойбай салды, мұны естiп ойбай салды,ұны естiп ойбай салды,ны естiп ойбай салды,
ұйықтап жатқан Шәкiрдi жұлмалады.қтап жатқан Шәкiрдi жұлмалады.тап жатқан Шәкiрдi жұлмалады.қан Шәкiрдi жұлмалады.ан Шәкiрдi жұлмалады.әкiрдi жұлмалады.кiрдi жұлмалады.ұлмалады.лмалады.
Шәкiр бала орнынан тұра салып,әкiр бала орнынан тұра салып,кiр бала орнынан тұра салып,ұра салып,ра салып,
Қызының бар киiмiн киiп алды.ызының бар киiмiн киiп алды.

Шал байғұс қорадан қой даярлады,ғұс қорадан қой даярлады,с қорадан қой даярлады,қорадан қой даярлады,орадан қой даярлады,қой даярлады,ой даярлады,
Шәкiр бала қолына қанжар алды.әкiр бала қолына қанжар алды.кiр бала қолына қанжар алды.қолына қанжар алды.олына қанжар алды.қанжар алды.анжар алды.
Шәкiржанды қыз қылып, бiр қойды алып,әкiржанды қыз қылып, бiр қойды алып,кiржанды қыз қылып, бiр қойды алып,қыз қылып, бiр қойды алып,ыз қылып, бiр қойды алып,қылып, бiр қойды алып,ылып, бiр қойды алып,қойды алып,ойды алып,
Шал байғұс айдаһарға алып барды.ғұс айдаһарға алып барды.с айдаһарға алып барды.һарға алып барды.арға алып барды.ға алып барды.а алып барды.
Айдаһар қайраттанып ысқырады,һар қайраттанып ысқырады,ар қайраттанып ысқырады,қайраттанып ысқырады,айраттанып ысқырады,қырады,ырады,
Тамам жұрт жиылып айғай салды.ұрт жиылып айғай салды.рт жиылып айғай салды.ғай салды.ай салды.

Қыз бен қойды айдаһар сорып жұтты,ыз бен қойды айдаһар сорып жұтты,қойды айдаһар сорып жұтты,ойды айдаһар сорып жұтты,һар сорып жұтты,ар сорып жұтты,ұтты,тты,
Шәкiр бала қанжарын қарсы тұтты.әкiр бала қанжарын қарсы тұтты.кiр бала қанжарын қарсы тұтты.қанжарын қарсы тұтты.анжарын қарсы тұтты.қарсы тұтты.арсы тұтты.ұтты.тты.
Ауызынан тигенде сырылдатып,
Құйрығының ұшынан бiр-ақ шықты.йрығының ұшынан бiр-ақ шықты.ғының ұшынан бiр-ақ шықты.ының ұшынан бiр-ақ шықты.ұшынан бiр-ақ шықты.шынан бiр-ақ шықты.қ шықты. шықты.қты.ты.

Айдаһар екi бөлек болды пара,һар екi бөлек болды пара,ар екi бөлек болды пара,өлек болды пара,лек болды пара,
Есi кетiп жығылды Шәкiр бала.ғылды Шәкiр бала.ылды Шәкiр бала.әкiр бала.кiр бала.
Айдаһар кеттi ме екен, жатыр ма екен,һар кеттi ме екен, жатыр ма екен,ар кеттi ме екен, жатыр ма екен,
Патша айтыпты бiр екеуге «барып қара!»қара!»ара!»

Бұ екеу жүйрiк атпен жүрдi дара,ұ екеу жүйрiк атпен жүрдi дара, екеу жүйрiк атпен жүрдi дара,үйрiк атпен жүрдi дара,йрiк атпен жүрдi дара,үрдi дара,рдi дара,
Айдаһар болып қапты екi пара.һар болып қапты екi пара.ар болып қапты екi пара.қапты екi пара.апты екi пара.
Есiн жиып ала алмай есеңгiреп,
Банағы жiгiт қасында жатыр және.ғы жiгiт қасында жатыр және.ы жiгiт қасында жатыр және.қасында жатыр және.асында жатыр және.әне.не.

Ол екеуi жүгiрiп келiп жеттi,үгiрiп келiп жеттi,гiрiп келiп жеттi,
Жiгiттiң өлтiргенiн көрiп бiлдi.өлтiргенiн көрiп бiлдi.лтiргенiн көрiп бiлдi.өрiп бiлдi.рiп бiлдi.
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«Айдаһарды екеумiз өлтiрдiк депһарды екеумiз өлтiрдiк депарды екеумiз өлтiрдiк депөлтiрдiк деплтiрдiк деп
Айталық» деп екеуi кеңеседi.қ» деп екеуi кеңеседi.» деп екеуi кеңеседi.

Әлгi екеуi Шәкiрдi шапқылады,лгi екеуi Шәкiрдi шапқылады,әкiрдi шапқылады,кiрдi шапқылады,қылады,ылады,
Бүйiрiнен найзаменен соққылады.үйiрiнен найзаменен соққылады.йiрiнен найзаменен соққылады.ққылады.ылады.
Асып-сасып бiр адам көредi деп,өредi деп,редi деп,
Шала өлтiрiп бiр құмға тыға салды.өлтiрiп бiр құмға тыға салды.лтiрiп бiр құмға тыға салды.құмға тыға салды.мға тыға салды.ға тыға салды.а тыға салды.ға салды.а салды.

Әлгi адам қайта шауып жетiп барды,лгi адам қайта шауып жетiп барды,қайта шауып жетiп барды,айта шауып жетiп барды,
Мақтанып жұртқа тегiс хабар салды.қтанып жұртқа тегiс хабар салды.танып жұртқа тегiс хабар салды.ұртқа тегiс хабар салды.ртқа тегiс хабар салды.қа тегiс хабар салды.а тегiс хабар салды.
Екеумiз айдаһарды өлтiрдiк деп,һарды өлтiрдiк деп,арды өлтiрдiк деп,өлтiрдiк деп,лтiрдiк деп,
Падишаны қуантып сүйiншi алды.қуантып сүйiншi алды.уантып сүйiншi алды.үйiншi алды.йiншi алды.

Патша айтты:—Алыңдар тiлегiңдi,
Менен алыңдар, бiтiрейiн керегiңдi.
Бойымдағы барымды аямаймын,ғы барымды аямаймын,ы барымды аямаймын,
Менiм жардың қуантып жүрегiмдi.қуантып жүрегiмдi.уантып жүрегiмдi.үрегiмдi.регiмдi.

—Падиша, бiзге берсең, билiктi бер,
Жүгiнсiн бiзге даулы болған ерлер.үгiнсiн бiзге даулы болған ерлер.гiнсiн бiзге даулы болған ерлер.ған ерлер.ан ерлер.
Бiз не етсек жұртыңыз көнiп тұрсын,ұртыңыз көнiп тұрсын,ртыңыз көнiп тұрсын,өнiп тұрсын,нiп тұрсын,ұрсын,рсын,
Бiз алып терiс етсек шыдай бiлер.

—Екеуiңiз билеңдер әдiл болып,әдiл болып,дiл болып,
Мен бердiм тiлегiңдi көңлiм толып.өңлiм толып.ңлiм толып.
Екеуiң не айтсаң да шықпас жұртым,қпас жұртым,пас жұртым,ұртым,ртым,
Екеуiңе құрмет қылып ерiк бердiм.құрмет қылып ерiк бердiм.рмет қылып ерiк бердiм.қылып ерiк бердiм.ылып ерiк бердiм.

Ол екеуi би болды [бек] әдептi,[бек] әдептi,дептi,
... ...* асып жүрiп кеттi.үрiп кеттi.рiп кеттi.
Бағанағы қызы бар кемпiр мен шалғанағы қызы бар кемпiр мен шаланағы қызы бар кемпiр мен шалғы қызы бар кемпiр мен шалы қызы бар кемпiр мен шалқызы бар кемпiр мен шалызы бар кемпiр мен шал
От басында отырып кеңес еттi.

Кемпiр мен шал екеуi кеңеседi:
—Кешегi бала тым бекер емес едi,
Бейшара шықпас жанға себеп болды,қпас жанға себеп болды,пас жанға себеп болды,ға себеп болды,а себеп болды,
Ол келмесе қызымды жемес пе едi!қызымды жемес пе едi!ызымды жемес пе едi!

* Екi сөз танылмады.
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Бейшара кетiп едi бiр күн тойып,үн тойып,н тойып,
Бiз үшiн кетiп едi жанын қиып.үшiн кетiп едi жанын қиып.шiн кетiп едi жанын қиып.қиып.иып.
Тумаса да туғандай болып едi,ғандай болып едi,андай болып едi,
Басына жүр, баралық бiр қой сойып.үр, баралық бiр қой сойып.р, баралық бiр қой сойып.қ бiр қой сойып. бiр қой сойып.қой сойып.ой сойып.

Шал тұрды да қорадан бiр қой алды,ұрды да қорадан бiр қой алды,рды да қорадан бiр қой алды,қорадан бiр қой алды,орадан бiр қой алды,қой алды,ой алды,
Кемпiр байғұс қазанын арқалады.ғұс қазанын арқалады.с қазанын арқалады.қазанын арқалады.азанын арқалады.қалады.алады.
Қой жетелеп, қазанын арқаласып,ой жетелеп, қазанын арқаласып,қазанын арқаласып,азанын арқаласып,қаласып,аласып,
Айдаһар өлiп жатқан жерге барды.һар өлiп жатқан жерге барды.ар өлiп жатқан жерге барды.өлiп жатқан жерге барды.лiп жатқан жерге барды.қан жерге барды.ан жерге барды.

Шал байғұс қойын сойып әлектеңдi,ғұс қойын сойып әлектеңдi,с қойын сойып әлектеңдi,қойын сойып әлектеңдi,ойын сойып әлектеңдi,әлектеңдi,лектеңдi,
Кемпiр байғұс бүкшеңдеп тезек тердi.ғұс бүкшеңдеп тезек тердi.с бүкшеңдеп тезек тердi.үкшеңдеп тезек тердi.кшеңдеп тезек тердi.
Кемпiрдiң бiр аяғы құмға кiрiп,ғы құмға кiрiп,ы құмға кiрiп,құмға кiрiп,мға кiрiп,ға кiрiп,а кiрiп,
Кемпiр сонда сүрiнiп «көтер!» дедi.үрiнiп «көтер!» дедi.рiнiп «көтер!» дедi.өтер!» дедi.тер!» дедi.

Кемпiр байғұс сүрiнiп «көтер» дедi,ғұс сүрiнiп «көтер» дедi,с сүрiнiп «көтер» дедi,үрiнiп «көтер» дедi,рiнiп «көтер» дедi,өтер» дедi,тер» дедi,
Бiр тiзелеп әреңмен түрегелдi.әреңмен түрегелдi.реңмен түрегелдi.үрегелдi.регелдi.
Тұрған соң артына қарап едi,ұрған соң артына қарап едi,рған соң артына қарап едi,ған соң артына қарап едi,ан соң артына қарап едi,қарап едi,арап едi,
Құм үстiнде өлiктi көзi көрдi.м үстiнде өлiктi көзi көрдi.үстiнде өлiктi көзi көрдi.стiнде өлiктi көзi көрдi.өлiктi көзi көрдi.лiктi көзi көрдi.өзi көрдi.зi көрдi.өрдi.рдi.

Кемпiр сасып сол жерде ойбай салды,
«Не болды?» деп шал байғұс жетiп барды.ғұс жетiп барды.с жетiп барды.
ыстық жаны дара жатыр екен,қ жаны дара жатыр екен, жаны дара жатыр екен,
Шала-жансар баланы тауып алды.

Шала-жансар баланы тауып алды,
Көтерiсiп үйiне алып барды.өтерiсiп үйiне алып барды.терiсiп үйiне алып барды.үйiне алып барды.йiне алып барды.
Жарасына дәрудi жағып-жағып,әрудi жағып-жағып,рудi жағып-жағып,ғып-жағып,ып-жағып,ғып,ып,
Баланы сау-саламат оңалтады.

Жарадан бала оңалды есен-аман,
—Қатыным, адамға айтпа менi десең.Қатыным, адамға айтпа менi десең.атыным, адамға айтпа менi десең.ға айтпа менi десең.а айтпа менi десең.
Жақсы болса асырап ұл қылалық,қсы болса асырап ұл қылалық,сы болса асырап ұл қылалық,ұл қылалық,л қылалық,қылалық,ылалық,қ,,
Жаман болса, жан сақтап күнiн көрсiн.қтап күнiн көрсiн.тап күнiн көрсiн.үнiн көрсiн.нiн көрсiн.өрсiн.рсiн.

Бұ бiзге жақсылық қылды әуел баста,ұ бiзге жақсылық қылды әуел баста, бiзге жақсылық қылды әуел баста,қсылық қылды әуел баста,сылық қылды әуел баста,қ қылды әуел баста, қылды әуел баста,қылды әуел баста,ылды әуел баста,әуел баста,уел баста,
Сыр қылып жатқа айтпалық, қарындасқа.қылып жатқа айтпалық, қарындасқа.ылып жатқа айтпалық, қарындасқа.қа айтпалық, қарындасқа.а айтпалық, қарындасқа.қ, қарындасқа. қарындасқа.қарындасқа.арындасқа.қа.а.
Басынмен фаурақ ұрды кемпiр мен шал,қ ұрды кемпiр мен шал, ұрды кемпiр мен шал,ұрды кемпiр мен шал,рды кемпiр мен шал,
Һеш зарар көрсетпей Шәкiр жасқа.еш зарар көрсетпей Шәкiр жасқа.өрсетпей Шәкiр жасқа.рсетпей Шәкiр жасқа.әкiр жасқа.кiр жасқа.қа.а.
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Шал байғұс өзi өнерлi, һәрне бiлген,ғұс өзi өнерлi, һәрне бiлген,с өзi өнерлi, һәрне бiлген,өзi өнерлi, һәрне бiлген,зi өнерлi, һәрне бiлген,өнерлi, һәрне бiлген,нерлi, һәрне бiлген,һәрне бiлген,рне бiлген,
Бөз тоқып, шатыр тiгiп күнiн көрген.өз тоқып, шатыр тiгiп күнiн көрген.з тоқып, шатыр тiгiп күнiн көрген.қып, шатыр тiгiп күнiн көрген.ып, шатыр тiгiп күнiн көрген.үнiн көрген.нiн көрген.өрген.рген.
Шәкiржан[ның] қолына бiр пұл берiп,әкiржан[ның] қолына бiр пұл берiп,кiржан[ның] қолына бiр пұл берiп,] қолына бiр пұл берiп, қолына бiр пұл берiп,қолына бiр пұл берiп,олына бiр пұл берiп,ұл берiп,л берiп,
Базардан мақта сатып әкел деген.қта сатып әкел деген.та сатып әкел деген.әкел деген.кел деген.

Шәкiр бала қолына бiр пұл алды,әкiр бала қолына бiр пұл алды,кiр бала қолына бiр пұл алды,қолына бiр пұл алды,олына бiр пұл алды,ұл алды,л алды,
Мақта алғалы базарға жетiп барды.қта алғалы базарға жетiп барды.та алғалы базарға жетiп барды.ғалы базарға жетiп барды.алы базарға жетiп барды.ға жетiп барды.а жетiп барды.
Пұл сатып, мақта алып келе жатса,ұл сатып, мақта алып келе жатса,л сатып, мақта алып келе жатса,қта алып келе жатса,та алып келе жатса,
Бiр-екi адам алдынан ұшырады.ұшырады.шырады.

—Сен кiмсiң етегiңе мақта ораған,қта ораған,та ораған,ған,ан,
Бiз көрмеген жiгiтсiз бұл арадан.өрмеген жiгiтсiз бұл арадан.рмеген жiгiтсiз бұл арадан.ұл арадан.л арадан.
Бала айтты:—Бөз тоқушы әкем шал-ды,өз тоқушы әкем шал-ды,з тоқушы әкем шал-ды,қушы әкем шал-ды,ушы әкем шал-ды,әкем шал-ды,кем шал-ды,
Әлгi адам баладан жөн сұраған.лгi адам баладан жөн сұраған.өн сұраған.н сұраған.ұраған.раған.ған.ан.

—Бiз көрмеген сен кiмнiң баласысың?—деп,өрмеген сен кiмнiң баласысың?—деп,рмеген сен кiмнiң баласысың?—деп,
—Қызын берiп менi шал қалыңға алды.Қызын берiп менi шал қалыңға алды.ызын берiп менi шал қалыңға алды.қалыңға алды.алыңға алды.ға алды.а алды.
Базардан мақта сатып апарамын,қта сатып апарамын,та сатып апарамын,
Өнерменен табушы едi талай малды.нерменен табушы едi талай малды.

Ол адам банағы билiк алған,ғы билiк алған,ы билiк алған,ған,ан,
Сол екен құмға өлтiрiп тығып салған.құмға өлтiрiп тығып салған.мға өлтiрiп тығып салған.ға өлтiрiп тығып салған.а өлтiрiп тығып салған.өлтiрiп тығып салған.лтiрiп тығып салған.ғып салған.ып салған.ған.ан.
Қызын шал күйеуге берген емес,ызын шал күйеуге берген емес,үйеуге берген емес,йеуге берген емес,
Бұ баланы бала деп аң-таң қалған.ұ баланы бала деп аң-таң қалған. баланы бала деп аң-таң қалған.қалған.алған.ған.ан.

Екi би аң[-таң] қалып ой ойлаған,[-таң] қалып ой ойлаған,-таң] қалып ой ойлаған,қалып ой ойлаған,алып ой ойлаған,ған,ан,
Бала жүрiп тоқтамай кетiп қалған.үрiп тоқтамай кетiп қалған.рiп тоқтамай кетiп қалған.қтамай кетiп қалған.тамай кетiп қалған.қалған.алған.ған.ан.
—Түнегi бiз өлтiрген бала осындай,үнегi бiз өлтiрген бала осындай,негi бiз өлтiрген бала осындай,өлтiрген бала осындай,лтiрген бала осындай,
Сол шығар шал көрiп тауып алған.ғар шал көрiп тауып алған.ар шал көрiп тауып алған.өрiп тауып алған.рiп тауып алған.ған.ан.

Шал бiздiң артымыздан барған екен,ған екен,ан екен,
Баланы құмнан тауып алған екен.құмнан тауып алған екен.мнан тауып алған екен.ған екен.ан екен.
Қарбаң-қорбаң асығып жүрген шақта,арбаң-қорбаң асығып жүрген шақта,қорбаң асығып жүрген шақта,орбаң асығып жүрген шақта,ғып жүрген шақта,ып жүрген шақта,үрген шақта,рген шақта,қта,та,
Жаны шықпай кеудеде талған екен.қпай кеудеде талған екен.пай кеудеде талған екен.ған екен.ан екен.

Бiр күнi падишаға бала барар,үнi падишаға бала барар,нi падишаға бала барар,ға бала барар,а бала барар,
Шалын ертiп қасына алып барар.қасына алып барар.асына алып барар.
Қылған-еткенiнiң бәрiн айтып,ылған-еткенiнiң бәрiн айтып,ған-еткенiнiң бәрiн айтып,ан-еткенiнiң бәрiн айтып,әрiн айтып,рiн айтып,
Жүзiқара қарабет бiздi қылар.үзiқара қарабет бiздi қылар.зiқара қарабет бiздi қылар.қара қарабет бiздi қылар.ара қарабет бiздi қылар.қарабет бiздi қылар.арабет бiздi қылар.қылар.ылар.
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Айдаһарды өлтiрген мен едiм дер,һарды өлтiрген мен едiм дер,арды өлтiрген мен едiм дер,өлтiрген мен едiм дер,лтiрген мен едiм дер,
Менi өлтiрген екеуiң кiм едiңдер.өлтiрген екеуiң кiм едiңдер.лтiрген екеуiң кiм едiңдер.
Өлiмнен ұят күштi деген қане,лiмнен ұят күштi деген қане,ұят күштi деген қане,ят күштi деген қане,үштi деген қане,штi деген қане,қане,ане,
Бетiмiзден шымырлап шықпай ма тер.қпай ма тер.пай ма тер.

Ертең сөйтiп ашпай ма күнәмiздi,өйтiп ашпай ма күнәмiздi,йтiп ашпай ма күнәмiздi,үнәмiздi,нәмiздi,әмiздi,мiздi,
Жүзiқара қылмай ма бетiмiздi.үзiқара қылмай ма бетiмiздi.зiқара қылмай ма бетiмiздi.қара қылмай ма бетiмiздi.ара қылмай ма бетiмiздi.қылмай ма бетiмiздi.ылмай ма бетiмiздi.
Падишадан жанымыз аман қалмас,қалмас,алмас,
Көтiмiзге құймай ма өтiмiздi.өтiмiзге құймай ма өтiмiздi.тiмiзге құймай ма өтiмiздi.құймай ма өтiмiздi.ймай ма өтiмiздi.өтiмiздi.тiмiздi.

Ендi екеумiз сол шалға баралық деп,ға баралық деп,а баралық деп,қ деп, деп,
Басына бiтпес жарлық салайық деп,қ салайық деп, салайық деп,қ деп, деп,
Бала артынан екi би келдi және,әне,не,
«Шал бар ма бұл үйде?»—деп айқай салды.ұл үйде?»—деп айқай салды.л үйде?»—деп айқай салды.үйде?»—деп айқай салды.йде?»—деп айқай салды.қай салды.ай салды.
Екi бидiң дауысын есiткен соң,
Үйден шығып шал байғұс қарбаланды.йден шығып шал байғұс қарбаланды.ғып шал байғұс қарбаланды.ып шал байғұс қарбаланды.ғұс қарбаланды.с қарбаланды.қарбаланды.арбаланды.

Екi би кәрi шалға сәлем бердi,әрi шалға сәлем бердi,рi шалға сәлем бердi,ға сәлем бердi,а сәлем бердi,әлем бердi,лем бердi,
Шал:—уағалейкүмассалам, балам,—дедi.ғалейкүмассалам, балам,—дедi.алейкүмассалам, балам,—дедi.үмассалам, балам,—дедi.массалам, балам,—дедi.
—Таң атқанша бiтiр екi шатыр,қанша бiтiр екi шатыр,анша бiтiр екi шатыр,
Бiтiрмесең басыңды алам,—дедi.

Екеуi шалға сөйтiп жарлық салды,ға сөйтiп жарлық салды,а сөйтiп жарлық салды,өйтiп жарлық салды,йтiп жарлық салды,қ салды, салды,
Шал байғұс мұны естiп аң-таң қалды.ғұс мұны естiп аң-таң қалды.с мұны естiп аң-таң қалды.ұны естiп аң-таң қалды.ны естiп аң-таң қалды.қалды.алды.
Бойға қорлық жарлығын ойда етiп,ға қорлық жарлығын ойда етiп,а қорлық жарлығын ойда етiп,қорлық жарлығын ойда етiп,орлық жарлығын ойда етiп,қ жарлығын ойда етiп, жарлығын ойда етiп,ғын ойда етiп,ын ойда етiп,
Бала шығып артынан және барды.ғып артынан және барды.ып артынан және барды.әне барды.не барды.

—Екеуiң де бек жақсы мұсылмансың,ұсылмансың,сылмансың,
Бойыңда ынсабың жоқ неткен жансың.қ неткен жансың. неткен жансың.
Тым болмаса бiр үй деп айтсаңдаршы,үй деп айтсаңдаршы,й деп айтсаңдаршы,
Кәрi шал екi шатыр қайдан қылсын.әрi шал екi шатыр қайдан қылсын.рi шал екi шатыр қайдан қылсын.қайдан қылсын.айдан қылсын.қылсын.ылсын.

Жаңа мақта тоқылмас күн батқанша,қта тоқылмас күн батқанша,та тоқылмас күн батқанша,қылмас күн батқанша,ылмас күн батқанша,үн батқанша,н батқанша,қанша,анша,
Жарыққа иiрiп жiп болмас ел жатқанша.ққа иiрiп жiп болмас ел жатқанша.а иiрiп жiп болмас ел жатқанша.қанша.анша.
Кәрi әкемнiң көздерiн бәнлашат басқан,әрi әкемнiң көздерiн бәнлашат басқан,рi әкемнiң көздерiн бәнлашат басқан,әкемнiң көздерiн бәнлашат басқан,кемнiң көздерiн бәнлашат басқан,өздерiн бәнлашат басқан,здерiн бәнлашат басқан,әнлашат басқан,нлашат басқан,қан,ан,
Бiреу дағы бiте алмас таң атқанша.ғы бiте алмас таң атқанша.ы бiте алмас таң атқанша.қанша.анша.

—Әдепсiз қайдан шыққан мынау бала,Әдепсiз қайдан шыққан мынау бала,депсiз қайдан шыққан мынау бала,қайдан шыққан мынау бала,айдан шыққан мынау бала,ққан мынау бала,ан мынау бала,
ынсапсыз деп сөйлеуiн, жүзiқара.өйлеуiн, жүзiқара.йлеуiн, жүзiқара.үзiқара.зiқара.қара.ара.
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Бiзге бүйтiп қарсылық сөйлеуiн деп,үйтiп қарсылық сөйлеуiн деп,йтiп қарсылық сөйлеуiн деп,қарсылық сөйлеуiн деп,арсылық сөйлеуiн деп,қ сөйлеуiн деп, сөйлеуiн деп,өйлеуiн деп,йлеуiн деп,
Баланы ап жөнелдi ортаға ала.өнелдi ортаға ала.нелдi ортаға ала.ға ала.а ала.

Шал менен кемпiр артынан ойбай салды,
Тыңдамай-ақ баланы ап жөнелдi.қ баланы ап жөнелдi. баланы ап жөнелдi.өнелдi.нелдi.
Бiреуi жар астында ұстап тұрып,ұстап тұрып,стап тұрып,ұрып,рып,
Бiреуi падишаға жетiп барды.ға жетiп барды.а жетiп барды.

—Падиша, ерiк берiң бiзге көрiм,өрiм,рiм,
Қадiрлеп құрметтедi бiздi елiң.адiрлеп құрметтедi бiздi елiң.құрметтедi бiздi елiң.рметтедi бiздi елiң.
Кәрi шалдан сұмырай бала шығып,әрi шалдан сұмырай бала шығып,рi шалдан сұмырай бала шығып,ұмырай бала шығып,мырай бала шығып,ғып,ып,
ынсапсыз деп тигiздi бiзге тiлiн.

Падиша, сол баланы өлтiремiз,өлтiремiз,лтiремiз,
Жарлық берсең қазасын жетiремiз.қ берсең қазасын жетiремiз. берсең қазасын жетiремiз.қазасын жетiремiз.азасын жетiремiз.
Ол баладан тәлiм ап тағы бiреуәлiм ап тағы бiреулiм ап тағы бiреуғы бiреуы бiреу
Тiл тигiзсе, қор болып еңiрермiз.қор болып еңiрермiз.ор болып еңiрермiз.

Патша айтты:—Сен кейiдiң мұнша сасып,ұнша сасып,нша сасып,
Тiл тигiзсе тез өлтiр дарға асып.өлтiр дарға асып.лтiр дарға асып.ға асып.а асып.
Кiмде-кiм қорыққаннан сыйлап жүрсiн,қорыққаннан сыйлап жүрсiн,орыққаннан сыйлап жүрсiн,ққаннан сыйлап жүрсiн,аннан сыйлап жүрсiн,үрсiн,рсiн,
Жұртыңды қорқытып қой, көңiлiн көрсiн.ұртыңды қорқытып қой, көңiлiн көрсiн.ртыңды қорқытып қой, көңiлiн көрсiн.қорқытып қой, көңiлiн көрсiн.орқытып қой, көңiлiн көрсiн.қытып қой, көңiлiн көрсiн.ытып қой, көңiлiн көрсiн.қой, көңiлiн көрсiн.ой, көңiлiн көрсiн.өңiлiн көрсiн.ңiлiн көрсiн.өрсiн.рсiн.

Екi би жарлық алып қайтып келдi,қ алып қайтып келдi, алып қайтып келдi,қайтып келдi,айтып келдi,
«Падиша жарлық бердi, өлтiр дедi».қ бердi, өлтiр дедi». бердi, өлтiр дедi».өлтiр дедi».лтiр дедi».
Бейшара не ылаж қылсын, зар еңiредi,қылсын, зар еңiредi,ылсын, зар еңiредi,
Бiр Құдайға сиынып жалбарады.Құдайға сиынып жалбарады.дайға сиынып жалбарады.ға сиынып жалбарады.а сиынып жалбарады.

—Құдай-а, айналайын құдiретiңнен,Құдай-а, айналайын құдiретiңнен,дай-а, айналайын құдiретiңнен,құдiретiңнен,дiретiңнен,
Пендендi құтқармадың ниетiңнен.құтқармадың ниетiңнен.тқармадың ниетiңнен.қармадың ниетiңнен.армадың ниетiңнен.
Екi жендет асқалы жатыр едi,қалы жатыр едi,алы жатыр едi,
Үстiне жетiп келдi бiр топ керуен.стiне жетiп келдi бiр топ керуен.

Керуен кеп кез [болды] бұл араға,[болды] бұл араға,бұл араға,ұл араға,л араға,ға,а,
—Кетiп бара жатыр ек бiр базарға.ға.а.
Бiр қасық қанын сатып алар едiк,қасық қанын сатып алар едiк,асық қанын сатып алар едiк,қ қанын сатып алар едiк, қанын сатып алар едiк,қанын сатып алар едiк,анын сатып алар едiк,
Бұл арада жазықты адам бар ма?ұл арада жазықты адам бар ма?л арада жазықты адам бар ма?қты адам бар ма?ты адам бар ма?
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Не зерек жан бар екен бұ керуенде,ұ керуенде, керуенде,
Қиматты жан табылар бұ жерлерде.иматты жан табылар бұ жерлерде.ұ жерлерде. жерлерде.
Кiмдi айдап, кiмге Құдай кез келтiрмес,Құдай кез келтiрмес,дай кез келтiрмес,
Құдай тек тiлеуiн өзi берер.дай тек тiлеуiн өзi берер.өзi берер.зi берер.

Жендет айтты:—Кiнәлi адам неге керек,әлi адам неге керек,лi адам неге керек,
Не етерсiз жазықтының жанын тiлеп?қтының жанын тiлеп?тының жанын тiлеп?
Өлтiрмей баланы байлап қойып,лтiрмей баланы байлап қойып,қойып,ойып,
Сөйлестi керуеннiң сөзiн елеп.өйлестi керуеннiң сөзiн елеп.йлестi керуеннiң сөзiн елеп.өзiн елеп.зiн елеп.

Керуен айтты:—Барармыз бiз базарға,ға,а,
Өтiп жүрген бар едi бiр дария.тiп жүрген бар едi бiр дария.үрген бар едi бiр дария.рген бар едi бiр дария.
Бiр адамды суға құрбан етушi едiк,ға құрбан етушi едiк,а құрбан етушi едiк,құрбан етушi едiк,рбан етушi едiк,
Соған керек жазықты кiсi аларға.ған керек жазықты кiсi аларға.ан керек жазықты кiсi аларға.қты кiсi аларға.ты кiсi аларға.ға.а.

Бiр адамды [бiз] нияз етушi едiк,[бiз] нияз етушi едiк,iз] нияз етушi едiк,з] нияз етушi едiк,i едiк, едiк,iк,к,
Аман-есен саламат кетушi едiк.i едiк. едiк.iк.к.
Бiр адамды бауыздап суға салмайiр адамды бауыздап суға салмайр адамды бауыздап суға салмай
Өтсек, һәлак бәрiмiз кетушi едiк.iмiз кетушi едiк.мiз кетушi едiк.iз кетушi едiк.з кетушi едiк.i едiк. едiк.iк.к.

—Берейiн бұ баланы мен сендерге,iн бұ баланы мен сендерге,н бұ баланы мен сендерге,
Қайтып, әкет, көрсетпе бiздiң елге.iздiң елге.здiң елге.iң елге.ң елге.
Обалды қылып бiр [өзін] бауыздар едiк,iр [өзін] бауыздар едiк,р [өзін] бауыздар едiк, [өзін] бауыздар едiк,[өзін] бауыздар едiк,өзін] бауыздар едiк,зін] бауыздар едiк,iк,к,
Қанын қиып сендерге бермегенде.

Керуен қолын жайып бердi бата,i бата, бата,
Қанын сатып алған төрт-ақ мата.
Құрбан қылып теңiзден өтелiк деп,iзден өтелiк деп,зден өтелiк деп,iк деп,к деп,
Керуендер жөнелдi күн-түн қата.i күн-түн қата. күн-түн қата.

Керуендер теңiзге келдi жетiп,iзге келдi жетiп,зге келдi жетiп,i жетiп, жетiп,iп,п,
—Баланы бауыздалық құрбан етiп.iп.п.
Бұ баланы бауыздап суға ағызып,
Бұ теңiзден кетелiк аман өтiп.iзден кетелiк аман өтiп.зден кетелiк аман өтiп.iк аман өтiп.к аман өтiп.iп.п.

Бала айтады:—Өлтiрме менi бекер,iрме менi бекер,рме менi бекер,i бекер, бекер,
Құдай өзi сақтаса теңiз не етер.i сақтаса теңiз не етер. сақтаса теңiз не етер.iз не етер.з не етер.
Бармағымды қан қылып суға салсам,
Бәрiңдi [де] Құдайым сақтап өтер.iңдi [де] Құдайым сақтап өтер.ңдi [де] Құдайым сақтап өтер.i [де] Құдайым сақтап өтер. [де] Құдайым сақтап өтер.
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0Керуен, менi өлтiрiп не етерсiздер,өлтiрiп не етерсiздер,лтiрiп не етерсiздер,
Өлтiрсең қаным жүктеп кетерсiздер.лтiрсең қаным жүктеп кетерсiздер.қаным жүктеп кетерсiздер.аным жүктеп кетерсiздер.үктеп кетерсiздер.ктеп кетерсiздер.
Бармағымды қан қылып суға салсам,ғымды қан қылып суға салсам,ымды қан қылып суға салсам,қан қылып суға салсам,ан қылып суға салсам,қылып суға салсам,ылып суға салсам,ға салсам,а салсам,
Сау-саламат теңiзден өтерсiздер.өтерсiздер.терсiздер.

Шәкiржан өз бармағын өзi кестi,iржан өз бармағын өзi кестi,ржан өз бармағын өзi кестi,i кестi, кестi,i,,
Бармағын суға салып зарлық еттi.i..
Құдай өзi сақтаса бәле бар ма,i сақтаса бәле бар ма, сақтаса бәле бар ма,
Керуен аман-есен судан өттi.i..

Керуен аман-есен судан өттi,өттi,ттi,
Шәкiрдiң көз жасыны қабыл еттi.әкiрдiң көз жасыны қабыл еттi.кiрдiң көз жасыны қабыл еттi.өз жасыны қабыл еттi.з жасыны қабыл еттi.қабыл еттi.абыл еттi.
Бұ бала бекер бала емес екен деп,ұ бала бекер бала емес екен деп, бала бекер бала емес екен деп,
Керуен халқы балаға құрмет қылды.қы балаға құрмет қылды.ы балаға құрмет қылды.ға құрмет қылды.а құрмет қылды.құрмет қылды.рмет қылды.қылды.ылды.

Керуендер бiр жерге келiседi,
Баланың қасиетiн бiлiседi.қасиетiн бiлiседi.асиетiн бiлiседi.
Ортасынан шығарып құдайы қып,ғарып құдайы қып,арып құдайы қып,құдайы қып,дайы қып,қып,ып,
Балаға үш түйе жүк бөлiседi.ға үш түйе жүк бөлiседi.а үш түйе жүк бөлiседi.үш түйе жүк бөлiседi.ш түйе жүк бөлiседi.үйе жүк бөлiседi.йе жүк бөлiседi.үк бөлiседi.к бөлiседi.өлiседi.лiседi.

Керуендер үш түйе жүк берiседi,үш түйе жүк берiседi,ш түйе жүк берiседi,үйе жүк берiседi,йе жүк берiседi,үк берiседi,к берiседi,
Үлкен шаһар базарға келiп кiрдi.лкен шаһар базарға келiп кiрдi.һар базарға келiп кiрдi.ар базарға келiп кiрдi.ға келiп кiрдi.а келiп кiрдi.
Бұларға Құдай бердi оң базарды,ұларға Құдай бердi оң базарды,ларға Құдай бердi оң базарды,ға Құдай бердi оң базарды,а Құдай бердi оң базарды,Құдай бердi оң базарды,дай бердi оң базарды,
Бұрынғыдан үш ая пайда көрдi.ұрынғыдан үш ая пайда көрдi.рынғыдан үш ая пайда көрдi.ғыдан үш ая пайда көрдi.ыдан үш ая пайда көрдi.үш ая пайда көрдi.ш ая пайда көрдi.өрдi.рдi.

Шәкiр бала бiр күнi базар барды,әкiр бала бiр күнi базар барды,кiр бала бiр күнi базар барды,үнi базар барды,нi базар барды,
Базарды оңды-солды аралады.
Ит шананы сүйретiп бiр адам жүр,үйретiп бiр адам жүр,йретiп бiр адам жүр,үр,р,
Шәкiржан мұны көрiп қайран қалды.әкiржан мұны көрiп қайран қалды.кiржан мұны көрiп қайран қалды.ұны көрiп қайран қалды.ны көрiп қайран қалды.өрiп қайран қалды.рiп қайран қалды.қайран қалды.айран қалды.қалды.алды.

Қараса, сүйреткенi үш кез сандық,араса, сүйреткенi үш кез сандық,үйреткенi үш кез сандық,йреткенi үш кез сандық,үш кез сандық,ш кез сандық,қ,,
Соңынан жүгiрiп жүр тамам халық.үгiрiп жүр тамам халық.гiрiп жүр тамам халық.үр тамам халық.р тамам халық.қ..
Iшiнде не бар, не жоқ, жан бiлмейдi,қ, жан бiлмейдi,, жан бiлмейдi,
Сүйреткен иесiнiң өзiне анық.үйреткен иесiнiң өзiне анық.йреткен  иесiнiң өзiне анық.өзiне анық.зiне анық.қ..

Ит шананы сүйретiп ысқырады,үйретiп ысқырады,йретiп ысқырады,қырады,ырады,
Тек деп қойса, адамша тек тұрады.қойса, адамша тек тұрады.ойса, адамша тек тұрады.ұрады.рады.
—Сандығымды алатын жан бар ма,—деп,ғымды алатын жан бар ма,—деп,ымды алатын жан бар ма,—деп,
Арман қалмас сандықты алған жанда.қалмас сандықты алған жанда.алмас сандықты алған жанда.қты алған жанда.ты алған жанда.ған жанда.ан жанда.
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Арманда сандығымды алмаған да,ғымды алмаған да,ымды алмаған да,ған да,ан да,
Арман қалмас сандықты алған жанда.қалмас сандықты алған жанда.алмас сандықты алған жанда.қты алған жанда.ты алған жанда.ған жанда.ан жанда.
Сандығымды алатын бар ма [жан]?—деп,ғымды алатын бар ма [жан]?—деп,ымды алатын бар ма [жан]?—деп,]?—деп,деп,
Бiр қышқырып қояды анда-санда.қышқырып қояды анда-санда.ышқырып қояды анда-санда.қырып қояды анда-санда.ырып қояды анда-санда.қояды анда-санда.ояды анда-санда.

Шәкiр сонда ойлады барайын деп,әкiр сонда ойлады барайын деп,кiр сонда ойлады барайын деп,
Бұ сандықты мен сатып алайын деп.ұ сандықты мен сатып алайын деп. сандықты мен сатып алайын деп.қты мен сатып алайын деп.ты мен сатып алайын деп.
Алмай қалып арманда болғанымша,қалып арманда болғанымша,алып арманда болғанымша,ғанымша,анымша,
Сатып алып арманда қалайын деп.қалайын деп.алайын деп.

Бойымда арманым көп мен бiр ғарiп,өп мен бiр ғарiп,п мен бiр ғарiп,ғарiп,арiп,
Үш түйе жүктi көрдiм өлiп-талып.ш түйе жүктi көрдiм өлiп-талып.үйе жүктi көрдiм өлiп-талып.йе жүктi көрдiм өлiп-талып.үктi көрдiм өлiп-талып.ктi көрдiм өлiп-талып.өрдiм өлiп-талып.рдiм өлiп-талып.өлiп-талып.лiп-талып.
Әйтеуiр екi арманның бiрi шығар,йтеуiр екi арманның бiрi шығар,ғар,ар,
Не болса да көрейiн сатып алып.өрейiн сатып алып.рейiн сатып алып.

Шәкiржан бiр-бiр басып барды сонда,әкiржан бiр-бiр басып барды сонда,кiржан бiр-бiр басып барды сонда,
—Сандығың бағасын айт, сатсаң маған.ғың бағасын айт, сатсаң маған.ың бағасын айт, сатсаң маған.ғасын айт, сатсаң маған.асын айт, сатсаң маған.ған.ан.
Алған да, алмаған да арманда екен,ған да, алмаған да арманда екен,ан да, алмаған да арманда екен,ған да арманда екен,ан да арманда екен,
Амансыз кiм өтедi бұ жалғаннан?!өтедi бұ жалғаннан?!тедi бұ жалғаннан?!ұ жалғаннан?! жалғаннан?!ғаннан?!аннан?!

—Бұ сандығым бағасы үш түйе жүк,ұ сандығым бағасы үш түйе жүк, сандығым бағасы үш түйе жүк,ғым бағасы үш түйе жүк,ым бағасы үш түйе жүк,ғасы үш түйе жүк,асы үш түйе жүк,үш түйе жүк,ш түйе жүк,үйе жүк,йе жүк,үк,к,
Үш түйе жүгiңдi әкеп алдыма төк.ш түйе жүгiңдi әкеп алдыма төк.үйе жүгiңдi әкеп алдыма төк.йе жүгiңдi әкеп алдыма төк.үгiңдi әкеп алдыма төк.гiңдi әкеп алдыма төк.әкеп алдыма төк.кеп алдыма төк.өк.к.
Бұл сандықтың iшiнде не бар, не жоқ,ұл сандықтың iшiнде не бар, не жоқ,л сандықтың iшiнде не бар, не жоқ,қтың iшiнде не бар, не жоқ,тың iшiнде не бар, не жоқ,қ,,
Жүрексiнiп алмай тұр жиылған көп.үрексiнiп алмай тұр жиылған көп.рексiнiп алмай тұр жиылған көп.ұр жиылған көп.р жиылған көп.ған көп.ан көп.өп.п.
«Не көрсем де жекелеп көрейiн» деп,өрсем де жекелеп көрейiн» деп,рсем де жекелеп көрейiн» деп,өрейiн» деп,рейiн» деп,
Бiр жерге әкеп сандықтың аузын ашты.әкеп сандықтың аузын ашты.кеп сандықтың аузын ашты.қтың аузын ашты.тың аузын ашты.

Сандықта жатыр екен бiр сұлу қыз,қта жатыр екен бiр сұлу қыз,та жатыр екен бiр сұлу қыз,ұлу қыз,лу қыз,қыз,ыз,
Айдай сұлу бiр қызға жолықты кез.ұлу бiр қызға жолықты кез.лу бiр қызға жолықты кез.қызға жолықты кез.ызға жолықты кез.ға жолықты кез.а жолықты кез.қты кез.ты кез.
Алған дағы арманда болар ендi,ған дағы арманда болар ендi,ан дағы арманда болар ендi,ғы арманда болар ендi,ы арманда болар ендi,
Аяқ жағы бiрталай болады сөз.қ жағы бiрталай болады сөз. жағы бiрталай болады сөз.ғы бiрталай болады сөз.ы бiрталай болады сөз.өз.з.
Толы айдай iшiнде бiр қыз жатыр,қыз жатыр,ыз жатыр,
Бетi айдай болғанда, кiрпiк қандай.ғанда, кiрпiк қандай.анда, кiрпiк қандай.қандай.андай.

—Азабың арылмаған жан екенсiң,ған жан екенсiң,ан жан екенсiң,
Менi сатып неге алдың, ей, мүсәпiр?!үсәпiр?!сәпiр?!әпiр?!пiр?!
Ей, жiгiт, менi сатып алғаның жарамаған,ғаның жарамаған,аның жарамаған,ған,ан,
Басыңда бейнетiң көп арылмаған.өп арылмаған.п арылмаған.ған.ан.
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Не көргенiң, бейнетiң бәрiн терiп,өргенiң, бейнетiң бәрiн терiп,ргенiң, бейнетiң бәрiн терiп,әрiн терiп,рiн терiп,
Мен сақтайын бойыма қадiр көрiп.қтайын бойыма қадiр көрiп.тайын бойыма қадiр көрiп.қадiр көрiп.адiр көрiп.өрiп.рiп.
Менi алғаның басыңа бейнет болар,ғаның басыңа бейнет болар,аның басыңа бейнет болар,
Жалғанда жүрсең жақсы дәурен сүрiп.ғанда жүрсең жақсы дәурен сүрiп.анда жүрсең жақсы дәурен сүрiп.үрсең жақсы дәурен сүрiп.рсең жақсы дәурен сүрiп.қсы дәурен сүрiп.сы дәурен сүрiп.әурен сүрiп.урен сүрiп.үрiп.рiп.

Ертең менi көрген соң жан таласар,өрген соң жан таласар,рген соң жан таласар,
Бiр-бiрi мен алам деп анталасар.
Таласса жан, қояр ма сенi тiрi,қояр ма сенi тiрi,ояр ма сенi тiрi,
Бейшара ғарiп жаның қайтып сасар.ғарiп жаның қайтып сасар.арiп жаның қайтып сасар.қайтып сасар.айтып сасар.

Шамаң келсе, көрсетпе менi жатқа,өрсетпе менi жатқа,рсетпе менi жатқа,қа,а,
Өзiң менi көрiп қой анда-санда.зiң менi көрiп қой анда-санда.өрiп қой анда-санда.рiп қой анда-санда.қой анда-санда.ой анда-санда.
Арманда боп кетерсiз, асылзатым,
Өлiп кетсең сен де арманда, мен де арманда.лiп кетсең сен де арманда, мен де арманда.

Бейшара мұны естiп зар еңiредi,ұны естiп зар еңiредi,ны естiп зар еңiредi,
Қыздың айтқан арманы iшке кiрдi.ыздың айтқан арманы iшке кiрдi.қан арманы iшке кiрдi.ан арманы iшке кiрдi.
Не көрген бейнетiнiң бәрiн терiп,өрген бейнетiнiң бәрiн терiп,рген бейнетiнiң бәрiн терiп,әрiн терiп,рiн терiп,
Екi-үш табақ қағазға жазып бердi.үш табақ қағазға жазып бердi.ш табақ қағазға жазып бердi.қ қағазға жазып бердi. қағазға жазып бердi.қағазға жазып бердi.ағазға жазып бердi.ғазға жазып бердi.азға жазып бердi.ға жазып бердi.а жазып бердi.

Қыз қағазды жаздырып қолға алды,ыз қағазды жаздырып қолға алды,қағазды жаздырып қолға алды,ағазды жаздырып қолға алды,ғазды жаздырып қолға алды,азды жаздырып қолға алды,қолға алды,олға алды,ға алды,а алды, 
Өз бойына батырып тығып салды.з бойына батырып тығып салды.ғып салды.ып салды.
Сандықтың кiлтiн тас бекiтiп,қтың кiлтiн тас бекiтiп,тың кiлтiн тас бекiтiп,
Шәкiр жатқан орынға қайтып келдi.әкiр жатқан орынға қайтып келдi.кiр жатқан орынға қайтып келдi.қан орынға қайтып келдi.ан орынға қайтып келдi.ға қайтып келдi.а қайтып келдi.қайтып келдi.айтып келдi.

Шәкiржан сандық аузын бек ашады,әкiржан сандық аузын бек ашады,кiржан сандық аузын бек ашады,қ аузын бек ашады, аузын бек ашады,
Қайғыменен есiнен адасады.айғыменен есiнен адасады.ғыменен есiнен адасады.ыменен есiнен адасады.
Сандықтың iшiнде не бар екен деп,қтың iшiнде не бар екен деп,тың iшiнде не бар екен деп,
Керуен халқы бiр-бiрiнен сұрасады.қы бiр-бiрiнен сұрасады.ы бiр-бiрiнен сұрасады.ұрасады.расады.

Шәкiр айтты:—Сандықта һеш нәрсе жоқ,әкiр айтты:—Сандықта һеш нәрсе жоқ,кiр айтты:—Сандықта һеш нәрсе жоқ,қта һеш нәрсе жоқ,та һеш нәрсе жоқ,һеш нәрсе жоқ,еш нәрсе жоқ,әрсе жоқ,рсе жоқ,қ,,
Алдап сатып кетiптi бұ дүние боқ.ұ дүние боқ. дүние боқ.үние боқ.ние боқ.қ..
Үш түйе жүгiмдi алдап алып кеттi,ш түйе жүгiмдi алдап алып кеттi,үйе жүгiмдi алдап алып кеттi,йе жүгiмдi алдап алып кеттi,үгiмдi алдап алып кеттi,гiмдi алдап алып кеттi,
Мұндай аяр алдамшы көргенiм жоқ.ұндай аяр алдамшы көргенiм жоқ.ндай аяр алдамшы көргенiм жоқ. аяр алдамшы көргенiм жоқ.аяр алдамшы көргенiм жоқ.өргенiм жоқ.ргенiм жоқ.қ..

Керуен айтты:—Жүремiз жолға кiрiп,үремiз жолға кiрiп,ремiз жолға кiрiп,ға кiрiп,а кiрiп,
Сенi бiз құрметтедiк қадiр көрiп.құрметтедiк қадiр көрiп.рметтедiк қадiр көрiп.қадiр көрiп.адiр көрiп.өрiп.рiп.
Қайта жүрсең сенi бiз тастамаймыз,айта жүрсең сенi бiз тастамаймыз,үрсең сенi бiз тастамаймыз,рсең сенi бiз тастамаймыз,
Тағы да байытармыз пұл мол берiп.ғы да байытармыз пұл мол берiп.ы да байытармыз пұл мол берiп.ұл мол берiп.л мол берiп.
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Бейшара о шаһарға қайрылмады,һарға қайрылмады,арға қайрылмады,ға қайрылмады,а қайрылмады,қайрылмады,айрылмады,
Жолдас болған керуенiнен айрылмады.ған керуенiнен айрылмады.ан керуенiнен айрылмады.
Сандығын бiр арбаға таңып алды,ғын бiр арбаға таңып алды,ын бiр арбаға таңып алды,ға таңып алды,а таңып алды,
Бағанағы қанды суға жақындады.ғанағы қанды суға жақындады.анағы қанды суға жақындады.ғы қанды суға жақындады.ы қанды суға жақындады.қанды суға жақындады.анды суға жақындады.ға жақындады.а жақындады.қындады.ындады.

Керуен айтты:—Бұл судан аман өткiз,ұл судан аман өткiз,л судан аман өткiз,өткiз,ткiз,
Жұртымызға бiздi есен жеткiз.ұртымызға бiздi есен жеткiз.ртымызға бiздi есен жеткiз.ға бiздi есен жеткiз.а бiздi есен жеткiз.
Ортамыздан шығарып құдайы қып,ғарып құдайы қып,арып құдайы қып,құдайы қып,дайы қып,қып,ып,
Екi түйе жүк тағы берелiк бiз.үйе жүк тағы берелiк бiз.йе жүк тағы берелiк бiз.үк тағы берелiк бiз.к тағы берелiк бiз.ғы берелiк бiз.ы берелiк бiз.

Керуен судан қорқып сандалады,қорқып сандалады,орқып сандалады,қып сандалады,ып сандалады,
Шәкiржан бiр Құдайға жалбарады.әкiржан бiр Құдайға жалбарады.кiржан бiр Құдайға жалбарады.Құдайға жалбарады.дайға жалбарады.ға жалбарады.а жалбарады.
Керуендi бiр-бiрлеп жүгiменен,үгiменен,гiменен,
Құдай сақтап бәрiн де шығарады.дай сақтап бәрiн де шығарады.қтап бәрiн де шығарады.тап бәрiн де шығарады.әрiн де шығарады.рiн де шығарады.ғарады.арады.

Керуен аман-есен өтiп алды,өтiп алды,тiп алды,
Аман өтiп [тiлегiне] жетiп алды.өтiп [тiлегiне] жетiп алды.тiп [тiлегiне] жетiп алды.] жетiп алды. жетiп алды.
Керуендер бiр жерге қонып жатып,қонып жатып,онып жатып,
Бiреуiне-бiреуi ақыл салды.қыл салды.ыл салды.

—Құдайы ғып берiп ек үш түйе пұл,Құдайы ғып берiп ек үш түйе пұл,дайы ғып берiп ек үш түйе пұл,ғып берiп ек үш түйе пұл,ып берiп ек  үш түйе пұл,үш түйе пұл,ш түйе пұл,үйе пұл,йе пұл,ұл,л,
Келбетiне қарасаң, жап-жақсы-ақ ұл.қарасаң, жап-жақсы-ақ ұл.арасаң, жап-жақсы-ақ ұл.қсы-ақ ұл.сы-ақ ұл.қ ұл. ұл.ұл.л.
Ақымақ диуана неткен адам,қымақ диуана неткен адам,ымақ диуана неткен адам,қ диуана неткен адам, диуана неткен адам,
Сонша пұлға қаңғырып сандық ап жүр.ұлға қаңғырып сандық ап жүр.лға қаңғырып сандық ап жүр.ға қаңғырып сандық ап жүр.а қаңғырып сандық ап жүр.қаңғырып сандық ап жүр.аңғырып сандық ап жүр.ғырып сандық ап жүр.ырып сандық ап жүр.қ ап жүр. ап жүр.үр.р.

Мұның барып сандығын көрелiк те,ұның барып сандығын көрелiк те,ның барып сандығын көрелiк те,ғын көрелiк те,ын көрелiк те,өрелiк те,релiк те,
Iшiнде не бар, не жоқ бiлелiк те.қ бiлелiк те. бiлелiк те.
Сандығында асыл болып сомы толса,ғында асыл болып сомы толса,ында асыл болып сомы толса,
Құдайы сондан бұған берелiк те.дайы сондан бұған берелiк те.ұған берелiк те.ан берелiк те.

Керуен солайша деп ақылдасып,қылдасып,ылдасып,
Шәкiрге жетiп барды жуас болып.әкiрге жетiп барды жуас болып.кiрге жетiп барды жуас болып.
—Сандығыңның iшiнде не бар, не жоқ,ғыңның iшiнде не бар, не жоқ,ыңның iшiнде не бар, не жоқ,қ,,
Ей, жiгiт, бiзге көрсет аузын ашып.өрсет аузын ашып.рсет аузын ашып.

Бала айтты:—Сандығымда дәнеме жоқ,ғымда дәнеме жоқ,ымда дәнеме жоқ,әнеме жоқ,неме жоқ,қ,,
Жоқ та болса бұ сауда көңiлiме тоқ.қ та болса бұ сауда көңiлiме тоқ. та болса бұ сауда көңiлiме тоқ.ұ сауда көңiлiме тоқ. сауда көңiлiме тоқ.өңiлiме тоқ.ңiлiме тоқ.қ..
Аузын ашып сендерге көрсетпеймiн,өрсетпеймiн,рсетпеймiн,
Неге құмар болдыңдар, дүние боқ.құмар болдыңдар, дүние боқ.мар болдыңдар, дүние боқ.үние боқ.ние боқ.қ..
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—Үш түйе жүк шығарып сандықты алдың,Үш түйе жүк шығарып сандықты алдың,ш түйе жүк шығарып сандықты алдың,үйе жүк шығарып сандықты алдың,йе жүк шығарып сандықты алдың,үк шығарып сандықты алдың,к шығарып сандықты алдың,ғарып сандықты алдың,арып сандықты алдың,қты алдың,ты алдың,
Бұ сандықты сән қылып арбаладың.ұ сандықты сән қылып арбаладың. сандықты сән қылып арбаладың.қты сән қылып арбаладың.ты сән қылып арбаладың.ән қылып арбаладың.н қылып арбаладың.қылып арбаладың.ылып арбаладың.
Қорлық көрмей жаның кiлтiңдi [бер],орлық көрмей жаның кiлтiңдi [бер],қ көрмей жаның кiлтiңдi [бер], көрмей жаның кiлтiңдi [бер],өрмей жаның кiлтiңдi [бер],рмей жаның кiлтiңдi [бер],[бер],,
Қадiрiн бiлмедiң ғой мұнша жанның.адiрiн бiлмедiң ғой мұнша жанның.ғой мұнша жанның.ой мұнша жанның.ұнша жанның.нша жанның.

Және кiлтiн [сандықтың] тартып [алды],әне кiлтiн [сандықтың] тартып [алды],не кiлтiн [сандықтың] тартып [алды],қтың] тартып [алды],тың] тартып [алды],],,
Ашайын деп сандықты жетiп барды.қты жетiп барды.ты жетiп барды.
Аузын ашса, iшiнде бiр қыз жатыр,қыз жатыр,ыз жатыр,
Керуендер қызды көрiп қайран қалды.қызды көрiп қайран қалды.ызды көрiп қайран қалды.өрiп қайран қалды.рiп қайран қалды.қайран қалды.айран қалды.қалды.алды.

Сандықта қызды көрiп қарасады,қта қызды көрiп қарасады,та қызды көрiп қарасады,қызды көрiп қарасады,ызды көрiп қарасады,өрiп қарасады,рiп қарасады,қарасады,арасады,
Қызды көрiп есiнен адасады.ызды көрiп есiнен адасады.өрiп есiнен адасады.рiп есiнен адасады.
Бiреуi мен, бiреуi мен алам деп,
Керуен өзден-өзi таласады.өзден-өзi таласады.зден-өзi таласады.өзi таласады.зi таласады.

Балаға таудан үлкен қайғы түстi,ға таудан үлкен қайғы түстi,а таудан үлкен қайғы түстi,үлкен қайғы түстi,лкен қайғы түстi,қайғы түстi,айғы түстi,ғы түстi,ы түстi,үстi,стi,
Ғарiп жаннан түңiлiп зәресi ұшты.арiп жаннан түңiлiп зәресi ұшты.үңiлiп зәресi ұшты.ңiлiп зәресi ұшты.әресi ұшты.ресi ұшты.ұшты.шты.
Бiреуiне-бiреуi бермеймiн деп,
Керуен халқы жақ-жақ болып таласады.қы жақ-жақ болып таласады.ы жақ-жақ болып таласады.қ-жақ болып таласады.-жақ болып таласады.қ болып таласады. болып таласады.

Керуен жақ-жақ болып салысады,қ-жақ болып салысады,-жақ болып салысады,қ болып салысады, болып салысады,
Бала мен қыз жайына қалысады.қыз жайына қалысады.ыз жайына қалысады.қалысады.алысады.
Бар екен керуенде екi-үш кәрi,үш кәрi,ш кәрi,әрi,рi,
Қой-қойласып қасына барысады.ой-қойласып қасына барысады.қойласып қасына барысады.ойласып қасына барысады.қасына барысады.асына барысады.

Тоқтау айтып қойдырды әлгi шалдар:қтау айтып қойдырды әлгi шалдар:тау айтып қойдырды әлгi шалдар:қойдырды әлгi шалдар:ойдырды әлгi шалдар:әлгi шалдар:лгi шалдар:
—Бiр қыз үшiн қырылма, мұсылмандар.қыз үшiн қырылма, мұсылмандар.ыз үшiн қырылма, мұсылмандар.үшiн қырылма, мұсылмандар.шiн қырылма, мұсылмандар.қырылма, мұсылмандар.ырылма, мұсылмандар.ұсылмандар.сылмандар.
Бұ қызды падишаға тарту қылып,ұ қызды падишаға тарту қылып, қызды падишаға тарту қылып,қызды падишаға тарту қылып,ызды падишаға тарту қылып,ға тарту қылып,а тарту қылып,қылып,ылып,
Олжа қылып үлесiп мал алыңдар.қылып үлесiп мал алыңдар.ылып үлесiп мал алыңдар.үлесiп мал алыңдар.лесiп мал алыңдар.

Керуендер бұ сөздi қабыл алды,ұ сөздi қабыл алды, сөздi қабыл алды,өздi қабыл алды,здi қабыл алды,қабыл алды,абыл алды,
Баланы әкеп сандыққа тығып салды.әкеп сандыққа тығып салды.кеп сандыққа тығып салды.ққа тығып салды.а тығып салды.ғып салды.ып салды.
Сандыққа салып аузын тас бекiтiп,ққа салып аузын тас бекiтiп,а салып аузын тас бекiтiп,
Шәкiрдi әлгi суға ағызады.әкiрдi әлгi суға ағызады.кiрдi әлгi суға ағызады.әлгi суға ағызады.лгi суға ағызады.ға ағызады.а ағызады.ғызады.ызады.

«Бiреуге айтса, дау қылып кесiрлей ме,қылып кесiрлей ме,ылып кесiрлей ме,
Бiр биге айтса бұйырып асырмай ма?ұйырып асырмай ма?йырып асырмай ма?
Суға ағызып жiберiп құтылайық,ға ағызып жiберiп құтылайық,а ағызып жiберiп құтылайық,ғызып жiберiп құтылайық,ызып жiберiп құтылайық,құтылайық,тылайық,қ,,
Тiрi тұрса тынышты алып кетiрмей ме?»ұрса тынышты алып кетiрмей ме?»рса тынышты алып кетiрмей ме?»
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Жiбердi Шәкiржанды суға тастап,әкiржанды суға тастап,кiржанды суға тастап,ға тастап,а тастап,
Керуен қызды ап жөнелдi қолына ұстап.қызды ап жөнелдi қолына ұстап.ызды ап жөнелдi қолына ұстап.өнелдi қолына ұстап.нелдi қолына ұстап.қолына ұстап.олына ұстап.ұстап.стап.
Ағасы сол шаһарға патша болған,ғасы сол шаһарға патша болған,асы сол шаһарға патша болған,һарға патша болған,арға патша болған,ға патша болған,а патша болған,ған,ан,
Қызды соған алып келдi Құдай бастап.ызды соған алып келдi Құдай бастап.ған алып келдi Құдай бастап.ан алып келдi Құдай бастап.Құдай бастап.дай бастап.

Керуен айтты:—Падишам, сiзге келдiк,
Даңқыңды естiп алыстан iздеп келдiк.қыңды естiп алыстан iздеп келдiк.ыңды естiп алыстан iздеп келдiк.
Ортамыздан қанша мал төгiп берiп,қанша мал төгiп берiп,анша мал төгiп берiп,өгiп берiп,гiп берiп,
Сiзге лайық бiр сұлу қыз алып келдiк.қ бiр сұлу қыз алып келдiк. бiр сұлу қыз алып келдiк.ұлу қыз алып келдiк.лу қыз алып келдiк.қыз алып келдiк.ыз алып келдiк.

Ей, патша, бұ қыз және сiзге лайық,ұ қыз және сiзге лайық, қыз және сiзге лайық,қыз және сiзге лайық,ыз және сiзге лайық,әне сiзге лайық,не сiзге лайық,қ,,
Көргенше бекер мақтап не қылайық.өргенше бекер мақтап не қылайық.ргенше бекер мақтап не қылайық.қтап не қылайық.тап не қылайық.қылайық.ылайық.қ..
Сiзге тарту қылғалы алып едiк,қылғалы алып едiк,ылғалы алып едiк,ғалы алып едiк,алы алып едiк,
Қызды көрiп айтарсыз бiзге жарлық.ызды көрiп айтарсыз бiзге жарлық.өрiп айтарсыз бiзге жарлық.рiп айтарсыз бiзге жарлық.қ..

Падиша керуеннiң қызын көрдi,қызын көрдi,ызын көрдi,өрдi,рдi,
Ай мен күндей балқыған жүзiн көрдi.үндей балқыған жүзiн көрдi.ндей балқыған жүзiн көрдi.қыған жүзiн көрдi.ыған жүзiн көрдi.ған жүзiн көрдi.ан жүзiн көрдi.үзiн көрдi.зiн көрдi.өрдi.рдi.
Шәкiраттың iшi күйiп, бауыры жанып,әкiраттың iшi күйiп, бауыры жанып,кiраттың iшi күйiп, бауыры жанып,үйiп, бауыры жанып,йiп, бауыры жанып,
Сол қызға жан-тәнiмен болды ғашық.қызға жан-тәнiмен болды ғашық.ызға жан-тәнiмен болды ғашық.ға жан-тәнiмен болды ғашық.а жан-тәнiмен болды ғашық.әнiмен болды ғашық.нiмен болды ғашық.ғашық.ашық.қ..

Шәкiрат патша сол қызға болды ғашық,әкiрат патша сол қызға болды ғашық,кiрат патша сол қызға болды ғашық,қызға болды ғашық,ызға болды ғашық,ға болды ғашық,а болды ғашық,ғашық,ашық,қ,,
Қазынадан мал бердi аузын ашып.азынадан мал бердi аузын ашып.
Қисапсыз қазынадан көп мал бердi,исапсыз қазынадан көп мал бердi,қазынадан көп мал бердi,азынадан көп мал бердi,өп мал бердi,п мал бердi,
Керуен алып жатыр жапырласып.

Керуен көп мал алып кетiп қалды,өп мал алып кетiп қалды,п мал алып кетiп қалды,қалды,алды,
Қызды сатып падиша алып қалды.ызды сатып падиша алып қалды.қалды.алды.
Аламан той қылып, жұртын жиып,қылып, жұртын жиып,ылып, жұртын жиып,ұртын жиып,ртын жиып,
Бiр жақсы үйге әкелiп қызды салды.қсы үйге әкелiп қызды салды.сы үйге әкелiп қызды салды.үйге әкелiп қызды салды.йге әкелiп қызды салды.әкелiп қызды салды.келiп қызды салды.қызды салды.ызды салды.

Шәкiрат патша бiр күнi қызға келдi,әкiрат патша бiр күнi қызға келдi,кiрат патша бiр күнi қызға келдi,үнi қызға келдi,нi қызға келдi,қызға келдi,ызға келдi,ға келдi,а келдi,
Жазу қыздың бойында тығулы едi.қыздың бойында тығулы едi.ыздың бойында тығулы едi.ғулы едi.улы едi.
Бойындағы жазуды шығарды да,ғы жазуды шығарды да,ы жазуды шығарды да,ғарды да,арды да,
Қыз қорқып падишаға ұсынды ендi.ыз қорқып падишаға ұсынды ендi.қорқып падишаға ұсынды ендi.орқып падишаға ұсынды ендi.қып падишаға ұсынды ендi.ып падишаға ұсынды ендi.ға ұсынды ендi.а ұсынды ендi.ұсынды ендi.сынды ендi.

Шәкiрат патша жазуды ашып көрдi,әкiрат патша жазуды ашып көрдi,кiрат патша жазуды ашып көрдi,өрдi,рдi,
Iнiсiнiң жазуын таныды ендi.
Тұрған жерден көзiнiң жасы ағып,ұрған жерден көзiнiң жасы ағып,рған жерден көзiнiң жасы ағып,ған жерден көзiнiң жасы ағып,ан жерден көзiнiң жасы ағып,өзiнiң жасы ағып,зiнiң жасы ағып,ғып,ып,
Iшi күйiп, аһ ұрып жығылды ендi.үйiп, аһ ұрып жығылды ендi.йiп, аһ ұрып жығылды ендi.һ ұрып жығылды ендi. ұрып жығылды ендi.ұрып жығылды ендi.рып жығылды ендi.ғылды ендi.ылды ендi.
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Бiр заманда есiн жиып түрегелдi,үрегелдi,регелдi,
Қағазды және ашып оқып көрдi.ағазды және ашып оқып көрдi.ғазды және ашып оқып көрдi.азды және ашып оқып көрдi.әне ашып оқып көрдi.не ашып оқып көрдi.қып көрдi.ып көрдi.өрдi.рдi.
Туғалы не көргенiн бәрiн жазған,ғалы не көргенiн бәрiн жазған,алы не көргенiн бәрiн жазған,өргенiн бәрiн жазған,ргенiн бәрiн жазған,әрiн жазған,рiн жазған,ған,ан,
Ағасы бәрiн оқып тым еңiредi.ғасы бәрiн оқып тым еңiредi.асы бәрiн оқып тым еңiредi.әрiн оқып тым еңiредi.рiн оқып тым еңiредi.қып тым еңiредi.ып тым еңiредi.

Ағасы мұны көрiп көп еңiредi,ғасы мұны көрiп көп еңiредi,асы мұны көрiп көп еңiредi,ұны көрiп көп еңiредi,ны көрiп көп еңiредi,өрiп көп еңiредi,рiп көп еңiредi,өп еңiредi,п еңiредi,
Жалғаннан көрем бе деп қатты еңiредi.ғаннан көрем бе деп қатты еңiредi.аннан көрем бе деп қатты еңiредi.өрем бе деп қатты еңiредi.рем бе деп қатты еңiредi.қатты еңiредi.атты еңiредi.
Әлгi қызды алмады, тұрды есi кетiп,лгi қызды алмады, тұрды есi кетiп,қызды алмады, тұрды есi кетiп,ызды алмады, тұрды есi кетiп,ұрды есi кетiп,рды есi кетiп,
Сол арада үш талып, үш жығылды.үш талып, үш жығылды.ш талып, үш жығылды.үш жығылды.ш жығылды.ғылды.ылды.

Шәкiраттың бауырын жоқтағаныәкiраттың бауырын жоқтағаныкiраттың бауырын жоқтағанықтағанытағанығаныаны

Қалып едiң, iнiм, арманда,алып едiң, iнiм, арманда,
Жартаста өлiп қалғанда.өлiп қалғанда.лiп қалғанда.қалғанда.алғанда.ғанда.анда.
Атыңды көрiп зар болдым,өрiп зар болдым,рiп зар болдым,
Көремiн бе жалғанда.өремiн бе жалғанда.ремiн бе жалғанда.ғанда.анда.

Белгiлi жазған сабағың,ған сабағың,ан сабағың,ғың,ың,
Ашылмаған қабағым.ған қабағым.ан қабағым.қабағым.абағым.ғым.ым.
Қол ұстасып жүргенде,ол ұстасып жүргенде,ұстасып жүргенде,стасып жүргенде,үргенде,ргенде,
Жартаста қалған, қарағым.қалған, қарағым.алған, қарағым.ған, қарағым.ан, қарағым.қарағым.арағым.ғым.ым.
Айналайын, Құдайым,Құдайым,дайым,
Бiр өзiңе жылайын,өзiңе жылайын,зiңе жылайын,
Бауырым жазған хат екен,ған хат екен,ан хат екен,
Бұған да қайтiп шыдайын.ұған да қайтiп шыдайын.ан да қайтiп шыдайын.қайтiп шыдайын.айтiп шыдайын.

Көрсеткен Құдай ғаламат,өрсеткен Құдай ғаламат,рсеткен Құдай ғаламат,Құдай ғаламат,дай ғаламат,ғаламат,аламат,
Басыма салған саламат.ған саламат.ан саламат.
Өлгеннен соң жартасқалгеннен соң жартасқақаа
Қойып едiм аманат.ойып едiм аманат.
Қолыма тидi жазған хат,олыма тидi жазған хат,ған хат,ан хат,
Артымнан Құдай жан берiп,Құдай жан берiп,дай жан берiп,
Оңалтқан екен Иең,қан екен Иең,ан екен Иең,
Есiткен жұртқа жаманат.ұртқа жаманат.ртқа жаманат.қа жаманат.а жаманат.

Тiрiлiп мұнда келiптi,ұнда келiптi,нда келiптi,
Елеусiз болып жүрiптi.үрiптi.рiптi.
Қайран басқа бәле бос,айран басқа бәле бос,қа бәле бос,а бәле бос,әле бос,ле бос,
Көп бейнеттi көрiптi.өп бейнеттi көрiптi.п бейнеттi көрiптi.өрiптi.рiптi.
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Амалың жоқ бөз бопсың,қ бөз бопсың, бөз бопсың,өз бопсың,з бопсың,
Алтының жоқ жез бопсың.қ жез бопсың. жез бопсың.
Қайратыңнан айлансам,айратыңнан айлансам,
Ақырында қор бопсың.қырында қор бопсың.ырында қор бопсың.қор бопсың.ор бопсың.

Айдаһармен алысқан,һармен алысқан,армен алысқан,қан,ан,
Болмас iске қарысқан.қарысқан.арысқан.қан.ан.
Мұнан опа көре алмай,ұнан опа көре алмай,нан опа көре алмай,өре алмай,ре алмай,
Керуен бiрлән барысқан.ән барысқан.н барысқан.қан.ан.
Бiр насбарғағаа* келiскен,
Бұ қызды сатып алысқан.ұ қызды сатып алысқан. қызды сатып алысқан.қызды сатып алысқан.ызды сатып алысқан.қан.ан.
Басыма бәле келер деп,әле келер деп,ле келер деп,
Болжаған екен алыстан.ған екен алыстан.ан екен алыстан.
Сақтық ойлап бойына,қтық ойлап бойына,тық ойлап бойына,қ ойлап бойына, ойлап бойына,
Жазу жазып берiп[тi],[тi],i],],
Қыздың тығып қойнына,ыздың тығып қойнына,ғып қойнына,ып қойнына,қойнына,ойнына,
Басыма бәле келер деп,әле келер деп,ле келер деп,
Қастықтан қаза берер деп,астықтан қаза берер деп,қтан қаза берер деп,тан қаза берер деп,қаза берер деп,аза берер деп,
Заманын ойлап жазғанда,ғанда,анда,
Жалғыз адам кез келсе,ғыз адам кез келсе,ыз адам кез келсе,
Жазуымды көрер деп,өрер деп,рер деп,
Қалам ұстап хат жазған,алам ұстап хат жазған,ұстап хат жазған,стап хат жазған,ған,ан,
Мен Шәкiр деп ат жазған.әкiр деп ат жазған.кiр деп ат жазған.ған.ан.
Қағазың келдi, өзiң жоқ,ағазың келдi, өзiң жоқ,ғазың келдi, өзiң жоқ,азың келдi, өзiң жоқ,өзiң жоқ,зiң жоқ,қ,,
Көрсетпестей не жаздым.өрсетпестей не жаздым.рсетпестей не жаздым.
Шәкiр деген атыңнан,әкiр деген атыңнан,кiр деген атыңнан,
Асыл туған затыңнан,ған затыңнан,ан затыңнан,
Мен садаға кетейiнға кетейiна кетейiн
Сәлем жазған хатыңнан.әлем жазған хатыңнан.лем жазған хатыңнан.ған хатыңнан.ан хатыңнан.

Қағазың келдi, өзiң жоқ,ағазың келдi, өзiң жоқ,ғазың келдi, өзiң жоқ,азың келдi, өзiң жоқ,өзiң жоқ,зiң жоқ,қ,,
Бейнеттен басқа сөзiң жоқ.қа сөзiң жоқ.а сөзiң жоқ.өзiң жоқ.зiң жоқ.қ..
Бұрыннан сенен айрылып,ұрыннан сенен айрылып,рыннан сенен айрылып,
Өртенiп, күйiп болдым шоқ.ртенiп, күйiп болдым шоқ.үйiп болдым шоқ.йiп болдым шоқ.қ..

Бұ не деген жазған хат,ұ не деген жазған хат, не деген жазған хат,ған хат,ан хат,
Тәңiрге жаның аманат.әңiрге жаның аманат.ңiрге жаның аманат.

* Түпнұсқада осылай берілген.
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Бiр шыбындай жаныңды
Сақтасын Құдай саламат.қтасын Құдай саламат.тасын Құдай саламат.Құдай саламат.дай саламат.
Бұ дүниенi көздетсем,ұ дүниенi көздетсем, дүниенi көздетсем,үниенi көздетсем,ниенi көздетсем,өздетсем,здетсем,
Жер шары iшiн кезлетсем.

Құдай ұрған керуендай ұрған керуенұрған керуенрған керуенған керуенан керуен
Хайламенен қызды алып,қызды алып,ызды алып,
Бұ керуеннiң хайласын,ұ керуеннiң хайласын, керуеннiң хайласын,
Бiлмей қалдым хайласын.қалдым хайласын.алдым хайласын.
Зарлы туған бауырым,ған бауырым,ан бауырым,
Керуен көрдi пайдасын.өрдi пайдасын.рдi пайдасын.
Кiм табар мұның хайласын,ұның хайласын,ның хайласын,
Патша қызды шақырды:қызды шақырды:ызды шақырды:қырды:ырды:
—Жарықтығым, қайдасың?қтығым, қайдасың?тығым, қайдасың?ғым, қайдасың?ым, қайдасың?қайдасың?айдасың?

Қыз тұрып келдi қасына,ыз тұрып келдi қасына,ұрып келдi қасына,рып келдi қасына,қасына,асына,
Тiзесiн қойды басына,қойды басына,ойды басына,
Қыздың алды көл болдыыздың алды көл болдыөл болдыл болды
Көзден аққан жасына.өзден аққан жасына.зден аққан жасына.ққан жасына.ан жасына.

Патша қызға қарады,қызға қарады,ызға қарады,ға қарады,а қарады,қарады,арады,
Дамыл алмай жылады.
Арманда өткен бауырынаөткен бауырынаткен бауырына
Iшi күйiп барады.үйiп барады.йiп барады.

Патша қызға телмiрдi,қызға телмiрдi,ызға телмiрдi,ға телмiрдi,а телмiрдi,
Сөйлей алмай егiлдi.өйлей алмай егiлдi.йлей алмай егiлдi.
Аш күзендей бүгiлдi,үзендей бүгiлдi,зендей бүгiлдi,үгiлдi,гiлдi,
Қабырғасы сөгiлдi,абырғасы сөгiлдi,ғасы сөгiлдi,асы сөгiлдi,өгiлдi,гiлдi,
Құмғаны жерге төгiлдi,мғаны жерге төгiлдi,ғаны жерге төгiлдi,аны жерге төгiлдi,өгiлдi,гiлдi,
Оны көрiп бейшара,өрiп бейшара,рiп бейшара,
Қыз жанынан түңiлдi.ыз жанынан түңiлдi.үңiлдi.ңiлдi.
Бас көтерiп Шәкiратжан,өтерiп Шәкiратжан,терiп Шәкiратжан,әкiратжан,кiратжан,
Және қызға телмiрдi.әне қызға телмiрдi.не қызға телмiрдi.қызға телмiрдi.ызға телмiрдi.ға телмiрдi.а телмiрдi.
Бас көтерiп көрген соң,өтерiп көрген соң,терiп көрген соң,өрген соң,рген соң,
Өксiгiн баспай өкiрдi.ксiгiн баспай өкiрдi.өкiрдi.кiрдi.
Сұрады қыздан Шәкiратжан:ұрады қыздан Шәкiратжан:рады қыздан Шәкiратжан:қыздан Шәкiратжан:ыздан Шәкiратжан:әкiратжан:кiратжан:
—Кiм сенi маған келтiрдi,ған келтiрдi,ан келтiрдi,



�420

�430

�440

�450

��2��2 ��3ҚИССА ШӘКіР, ШӘКіРӘТ ...

Кiшiк асыл туымды
Керуен қайтiп өлтiрдi?қайтiп өлтiрдi?айтiп өлтiрдi?өлтiрдi?лтiрдi?

Жарықтығым, шырағым,қтығым, шырағым,тығым, шырағым,ғым, шырағым,ым, шырағым,ғым,ым,
Болайын құрбан лағың,құрбан лағың,рбан лағың,ғың,ың,
Қай жер екен тұрағың?ай жер екен тұрағың?ұрағың?рағың?ғың?ың?
Естiсiн, айтшы, құлағым.құлағым.лағым.ғым.ым.

Қай жерде өлдi, бiлдiң бе,ай жерде өлдi, бiлдiң бе,өлдi, бiлдiң бе,лдi, бiлдiң бе,
Көңiлiңдi бөлдiң бе?өңiлiңдi бөлдiң бе?ңiлiңдi бөлдiң бе?өлдiң бе?лдiң бе?
Керуен қайтiп өлтiрдi,қайтiп өлтiрдi,айтiп өлтiрдi,өлтiрдi,лтiрдi,
Көзiңменен көрдiң бе?өзiңменен көрдiң бе?зiңменен көрдiң бе?өрдiң бе?рдiң бе?

Сенi сатып алғанда,ғанда,анда,
Қағазға хатты жазғанда,ағазға хатты жазғанда,ғазға хатты жазғанда,азға хатты жазғанда,ға хатты жазғанда,а хатты жазғанда,ғанда,анда,
Қайран бауырым арманда,айран бауырым арманда,
Бiр көрмедiм бұ жалғанда.өрмедiм бұ жалғанда.рмедiм бұ жалғанда.ұ жалғанда. жалғанда.ғанда.анда.

Қайран, бауырым қанеки,айран, бауырым қанеки,қанеки,анеки,
Хаты келдi мiнеки,
Керуендер қас қылып,қас қылып,ас қылып,қылып,ылып,
Өлтiрген екен жөнекей.лтiрген екен жөнекей.өнекей.некей.

Жалғыз бауырым сол едi,ғыз бауырым сол едi,ыз бауырым сол едi,
Ақылы терең мол едi,қылы терең мол едi,ылы терең мол едi,
Шым-шытырық, қым-қиғашқ, қым-қиғаш, қым-қиғашқым-қиғашым-қиғашқиғашиғашғашаш
Бұл не деген жол едi?ұл не деген жол едi?л не деген жол едi?

Бола ма екен мұндай жол,ұндай жол,ндай жол,
Арманда боп, болдың қор,қор,ор,
Әлi арылған жоқ екен,лi арылған жоқ екен,ған жоқ екен,ан жоқ екен,қ екен, екен,
Маңдайымда қалың сор.қалың сор.алың сор.

Менiм сорым қатты екен,қатты екен,атты екен,
Жалғанда бауыр тәттi екен,ғанда бауыр тәттi екен,анда бауыр тәттi екен,әттi екен,ттi екен,
Өлтiрерде керуен, қарағымлтiрерде керуен, қарағымқарағымарағымғымым
Не деп айтты екен?!
Алланың iсi қатты екен,қатты екен,атты екен,
[Қай] жерде өлiп жатты екен.ерде өлiп жатты екен.өлiп жатты екен.лiп жатты екен.
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Төрт матаға [қызығып],өрт матаға [қызығып],рт матаға [қызығып],ға [қызығып],а [қызығып],[қызығып],ызығып],ғып],ып],
Қайтiп қиып сатты екен?!айтiп қиып сатты екен?!қиып сатты екен?!иып сатты екен?!

Есi-түсiм бiлермiн,үсiм бiлермiн,сiм бiлермiн,
Жас қайыстай илермiн,қайыстай илермiн,айыстай илермiн,
Бауырым еске түскенде,үскенде,скенде,
Қайғыменен жүрермiн.айғыменен жүрермiн.ғыменен жүрермiн.ыменен жүрермiн.үрермiн.рермiн.
Қайғымен жүдеп өлермiн,айғымен жүдеп өлермiн,ғымен жүдеп өлермiн,ымен жүдеп өлермiн,үдеп өлермiн,деп өлермiн,өлермiн,лермiн,
Өлмесем қанын төгермiн.лмесем қанын төгермiн.қанын төгермiн.анын төгермiн.өгермiн.гермiн.
Жон терiсiн бұлардыңұлардыңлардың
Шылбыр қылып тiлермiн,қылып тiлермiн,ылып тiлермiн,
Жазасын сөйтiп берермiн,өйтiп берермiн,йтiп берермiн,
Бере алмасам өлермiн.өлермiн.лермiн.
Арманда өткен, бауырым,өткен, бауырым,ткен, бауырым,
Сенi қайдан көрермiн?қайдан көрермiн?айдан көрермiн?өрермiн?рермiн?

Қол көрмесе ағайын,ол көрмесе ағайын,өрмесе ағайын,рмесе ағайын,ғайын,айын,
Ақылын ойлап табайын.қылын ойлап табайын.ылын ойлап табайын.
Керуендердi сидiрiп,
Бақайшағын шағайын.қайшағын шағайын.айшағын шағайын.ғын шағайын.ын шағайын.ғайын.айын.

Бақ-дәулет Құдай бермесе,қ-дәулет Құдай бермесе,-дәулет Құдай бермесе,әулет Құдай бермесе,улет Құдай бермесе,Құдай бермесе,дай бермесе,
Ағайын қабыл көрмесе,ғайын қабыл көрмесе,айын қабыл көрмесе,қабыл көрмесе,абыл көрмесе,өрмесе,рмесе,
Керуен менен билерге
Жалғыз шамам келмесе,ғыз шамам келмесе,ыз шамам келмесе,
Патшамын деп нетейiн?
Тақтыма мiнбей кетейiн,қтыма мiнбей кетейiн,тыма мiнбей кетейiн,
Жалғыз бауырым, артыңнанғыз бауырым, артыңнаныз бауырым, артыңнан
Кешiкпей мен де өтейiн!өтейiн!тейiн!

Падиша сөйдеп айтып зар иледi,өйдеп айтып зар иледi,йдеп айтып зар иледi,
Iшi-бауыры елжiреп оттай жанып.
Қыз бейшара көзiнiң жасын төгiп,ыз бейшара көзiнiң жасын төгiп,өзiнiң жасын төгiп,зiнiң жасын төгiп,өгiп,гiп,
Су бүрiктi патшаға тұра салып.үрiктi патшаға тұра салып.рiктi патшаға тұра салып.ға тұра салып.а тұра салып.ұра салып.ра салып.

Падиша бiр заманда есiн жиды,
Iшi-бауыры елжiреп оттай жанып:
—Қалайша қып өлтiрдi керуендер,алайша қып өлтiрдi керуендер,қып өлтiрдi керуендер,ып өлтiрдi керуендер,өлтiрдi керуендер,лтiрдi керуендер,
Жарықтығым, көргенiңдi айтшы,—дедi.қтығым, көргенiңдi айтшы,—дедi.тығым, көргенiңдi айтшы,—дедi.ғым, көргенiңдi айтшы,—дедi.ым, көргенiңдi айтшы,—дедi.өргенiңдi айтшы,—дедi.ргенiңдi айтшы,—дедi.
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Сенi сатып алған ол менiң iнiм,ған ол менiң iнiм,ан ол менiң iнiм,
Сол жiгiтiң қанеки, жарықтығым.қанеки, жарықтығым.анеки, жарықтығым.қтығым.тығым.ғым.ым.
Тiрi болса жалғанда iздетейiн,ғанда iздетейiн,анда iздетейiн,
Өлiп қалса, не болар көрген күнiм?лiп қалса, не болар көрген күнiм?қалса, не болар көрген күнiм?алса, не болар көрген күнiм?өрген күнiм?рген күнiм?үнiм?нiм?

Қыз бейшара сөйледi кеңес бастап,ыз бейшара сөйледi кеңес бастап,өйледi кеңес бастап,йледi кеңес бастап,
Патша сөздi тыңдады мұны қостап.өздi тыңдады мұны қостап.здi тыңдады мұны қостап.ұны қостап.ны қостап.қостап.остап.
—Менi алған сандыққа тас бекiтiп,ған сандыққа тас бекiтiп,ан сандыққа тас бекiтiп,ққа тас бекiтiп,а тас бекiтiп,
Керуендер жiбердi суға тастап.ға тастап.а тастап.

Сандықпенен теңiзге ағып кеттi,қпенен теңiзге ағып кеттi,пенен теңiзге ағып кеттi,ғып кеттi,ып кеттi,
Керуендер менi алам деп талас еттi.
Бұ керуендер бiрiне-бiрi қимай,ұ керуендер бiрiне-бiрi қимай, керуендер бiрiне-бiрi қимай,қимай,имай,
Ғарiп басым саламат сiзге жеттi.арiп басым саламат сiзге жеттi.

Суға ағып кетiп қалды асылзатым,ға ағып кетiп қалды асылзатым,а ағып кетiп қалды асылзатым,ғып кетiп қалды асылзатым,ып кетiп қалды асылзатым,қалды асылзатым,алды асылзатым,
Керуенге көрсетпедiм жазған хатын.өрсетпедiм жазған хатын.рсетпедiм жазған хатын.ған хатын.ан хатын.
Бауырың жазған хатын адамға айтпай,ған хатын адамға айтпай,ан хатын адамға айтпай,ға айтпай,а айтпай,
Алып келiп тапсырдым аманатын.

Ей, патша, өткен iске қайғырмаңыз,өткен iске қайғырмаңыз,ткен iске қайғырмаңыз,қайғырмаңыз,айғырмаңыз,ғырмаңыз,ырмаңыз,
Қайғырып ақылыңнан айрылмаңыз.айғырып ақылыңнан айрылмаңыз.ғырып ақылыңнан айрылмаңыз.ырып ақылыңнан айрылмаңыз.қылыңнан айрылмаңыз.ылыңнан айрылмаңыз.
Патшаға тоқтау қып сөз айтады,ға тоқтау қып сөз айтады,а тоқтау қып сөз айтады,қтау қып сөз айтады,тау қып сөз айтады,қып сөз айтады,ып сөз айтады,өз айтады,з айтады,
Ақылменен тоқтатты бейшара қыз.қылменен тоқтатты бейшара қыз.ылменен тоқтатты бейшара қыз.қтатты бейшара қыз.татты бейшара қыз.қыз.ыз.

Падиша қайғыменен аһ ұрады,қайғыменен аһ ұрады,айғыменен аһ ұрады,ғыменен аһ ұрады,ыменен аһ ұрады,һ ұрады, ұрады,ұрады,рады,
Тақтына барып қайта отырады.қтына барып қайта отырады.тына барып қайта отырады.қайта отырады.айта отырады.
Iрi басты кiсiнiң бәрiн жиып,әрiн жиып,рiн жиып,
Әуелi екi бидi шақырады.уелi екi бидi шақырады.қырады.ырады.

Шақырған соң екi би жетiп келдi,қырған соң екi би жетiп келдi,ырған соң екi би жетiп келдi,ған соң екi би жетiп келдi,ан соң екi би жетiп келдi,
Патшаға қол қусырып сәлем бердi.ға қол қусырып сәлем бердi.а қол қусырып сәлем бердi.қол қусырып сәлем бердi.ол қусырып сәлем бердi.қусырып сәлем бердi.усырып сәлем бердi.әлем бердi.лем бердi.
—Жалғанда ерiк берiп едiм, екi билер,ғанда ерiк берiп едiм, екi билер,анда ерiк берiп едiм, екi билер,
Кешегi керуендердi келтiр,—дедi.

Екi би, керуендердi келтiр маған,ған,ан,
Керуендер ол iс қылыпты жарамаған.қылыпты жарамаған.ылыпты жарамаған.ған.ан.
Керуендердi түгендеп айдап келсең,үгендеп айдап келсең,гендеп айдап келсең,
Бiр үлкен шен берейiн ендi саған.үлкен шен берейiн ендi саған.лкен шен берейiн ендi саған.ған.ан.
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Екi би шен алғалы қуанады,ғалы қуанады,алы қуанады,қуанады,уанады,
Алдап айтқан сөзiне жұбанады.қан сөзiне жұбанады.ан сөзiне жұбанады.өзiне жұбанады.зiне жұбанады.ұбанады.банады.
Керуеннiң бәрiн де түгел жиып,әрiн де түгел жиып,рiн де түгел жиып,үгел жиып,гел жиып,
Падишаның алдына қуалады.қуалады.уалады.

Екi би алып келдi керуендi айдап,
Керуен түгел келдi соры қайнап.үгел келдi соры қайнап.гел келдi соры қайнап.қайнап.айнап.
Бағанағы кемпiр мен шалды алдырды,ғанағы кемпiр мен шалды алдырды,анағы кемпiр мен шалды алдырды,ғы кемпiр мен шалды алдырды,ы кемпiр мен шалды алдырды,
Падиша сөз сұрайды ақыл ойлап.өз сұрайды ақыл ойлап.з сұрайды ақыл ойлап.ұрайды ақыл ойлап.райды ақыл ойлап.қыл ойлап.ыл ойлап.

Кемпiр мен шал бүкшеңдеп о да келдi,үкшеңдеп о да келдi,кшеңдеп о да келдi,
Бәрi тегiс жиылып түгелдендi.әрi тегiс жиылып түгелдендi.рi тегiс жиылып түгелдендi.үгелдендi.гелдендi.
Падиша сөз сұрайды:—Кемпiр мен шал,өз сұрайды:—Кемпiр мен шал,з сұрайды:—Кемпiр мен шал,ұрайды:—Кемпiр мен шал,райды:—Кемпiр мен шал,
Айдаһар жұтқан қызың бар ма?—дедi.һар жұтқан қызың бар ма?—дедi.ар жұтқан қызың бар ма?—дедi.ұтқан қызың бар ма?—дедi.тқан қызың бар ма?—дедi.қан қызың бар ма?—дедi.ан қызың бар ма?—дедi.қызың бар ма?—дедi.ызың бар ма?—дедi.

Рас айт, [өтiрiк] айтпа, кемпiр мен шал,[өтiрiк] айтпа, кемпiр мен шал,тiрiк] айтпа, кемпiр мен шал,
Бiлемiн, екеуiңнiң бiр қызың бар.қызың бар.ызың бар.
Қызыңды алып барды деп есiтемiн,ызыңды алып барды деп есiтемiн,
Не себептен жұтпаған айдаһарлар?ұтпаған айдаһарлар?тпаған айдаһарлар?ған айдаһарлар?ан айдаһарлар?һарлар?арлар?

Шал айтады:—Қызымыз әлi тiрi,Қызымыз әлi тiрi,ызымыз әлi тiрi,әлi тiрi,лi тiрi,
Рас айтса ашылар көңiл кiрi.өңiл кiрi.ңiл кiрi.
Қызымызға бiр адам себеп болған,ызымызға бiр адам себеп болған,ға бiр адам себеп болған,а бiр адам себеп болған,ған,ан,
Сiзге айтарға батпадық одан берi.ға батпадық одан берi.а батпадық одан берi.қ одан берi. одан берi.

Сiзге жалған айтпалық өлер шақта,ған айтпалық өлер шақта,ан айтпалық өлер шақта,қ өлер шақта, өлер шақта,өлер шақта,лер шақта,қта,та,
Тас таразы құрылып көрер шақта.құрылып көрер шақта.рылып көрер шақта.өрер шақта.рер шақта.қта.та.
Қартайғанда жалған сөз неге керек,артайғанда жалған сөз неге керек,ғанда жалған сөз неге керек,анда жалған сөз неге керек,ған сөз неге керек,ан сөз неге керек,өз неге керек,з неге керек,
Иман бер деп тiлеймiн үш уақытта.үш уақытта.ш уақытта.қытта.ытта.

Қаһарлансаң қоймассың бас ұрсақ та,аһарлансаң қоймассың бас ұрсақ та,һарлансаң қоймассың бас ұрсақ та,арлансаң қоймассың бас ұрсақ та,қоймассың бас ұрсақ та,оймассың бас ұрсақ та,ұрсақ та,рсақ та,қ та, та,
Өз көңлiңмен табарсың жасырсақ та.з көңлiңмен табарсың жасырсақ та.өңлiңмен табарсың жасырсақ та.ңлiңмен табарсың жасырсақ та.қ та. та.
Бұ сырды айтсақ та өлдiк, айтпасақ та өлдiк,ұ сырды айтсақ та өлдiк, айтпасақ та өлдiк, сырды айтсақ та өлдiк, айтпасақ та өлдiк,қ та өлдiк, айтпасақ та өлдiк, та өлдiк, айтпасақ та өлдiк,өлдiк, айтпасақ та өлдiк,лдiк, айтпасақ та өлдiк,қ та өлдiк, та өлдiк,өлдiк,лдiк,
Құдай-а, екi бектен өзiң сақта!дай-а, екi бектен өзiң сақта!өзiң сақта!зiң сақта!қта!та!

Ей, патша, баламыз жоқ бейшара едiк,қ бейшара едiк, бейшара едiк,
Қартайғанда екеумiз бiр қыз көрдiк.артайғанда екеумiз бiр қыз көрдiк.ғанда екеумiз бiр қыз көрдiк.анда екеумiз бiр қыз көрдiк.қыз көрдiк.ыз көрдiк.өрдiк.рдiк.
Жарлық қылған сөзiңiзге шара бар ма?қ қылған сөзiңiзге шара бар ма? қылған сөзiңiзге шара бар ма?қылған сөзiңiзге шара бар ма?ылған сөзiңiзге шара бар ма?ған сөзiңiзге шара бар ма?ан сөзiңiзге шара бар ма?өзiңiзге шара бар ма?зiңiзге шара бар ма?
Айдаһарға барғалы отыр едiк.һарға барғалы отыр едiк.арға барғалы отыр едiк.ға барғалы отыр едiк.а барғалы отыр едiк.ғалы отыр едiк.алы отыр едiк.
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Қайғырып отыр едiк жылап-сықтап,айғырып отыр едiк жылап-сықтап,ғырып отыр едiк жылап-сықтап,ырып отыр едiк жылап-сықтап,қтап,тап,
Ел тегiс қалып едi жатып ұйықтап.қалып едi жатып ұйықтап.алып едi жатып ұйықтап.ұйықтап.йықтап.қтап.тап.
Бiр бала жап-жалаңғаш кiрiп келдi,ғаш кiрiп келдi,аш кiрiп келдi,
Екеумiз қорқып сасып қалдық тоқтап.қорқып сасып қалдық тоқтап.орқып сасып қалдық тоқтап.қып сасып қалдық тоқтап.ып сасып қалдық тоқтап.қалдық тоқтап.алдық тоқтап.қ тоқтап. тоқтап.қтап.тап.

Бiр бала кiрiп келдi жап-жалаңғаш,ғаш,аш,
Сорағытып көзiнен ағыпты жас.ғытып көзiнен ағыпты жас.ытып көзiнен ағыпты жас.өзiнен ағыпты жас.зiнен ағыпты жас.ғыпты жас.ыпты жас.
Бейшараның сауабын алалық деп,қ деп, деп,
Неше түрлi алдына келтiрдiк ас.үрлi алдына келтiрдiк ас.рлi алдына келтiрдiк ас.

Астан әбден iшiп-жеп «тойдым» дедi,әбден iшiп-жеп «тойдым» дедi,бден iшiп-жеп «тойдым» дедi,
—Әлхамдулилла, Құдайға шүкiр,—дедi.Әлхамдулилла, Құдайға шүкiр,—дедi.лхамдулилла, Құдайға шүкiр,—дедi.Құдайға шүкiр,—дедi.дайға шүкiр,—дедi.ға шүкiр,—дедi.а шүкiр,—дедi.үкiр,—дедi.кiр,—дедi.
Ел жатқанда жатпаған неткен жансыз?—деп,қанда жатпаған неткен жансыз?—деп,анда жатпаған неткен жансыз?—деп,ған неткен жансыз?—деп,ан неткен жансыз?—деп,
Әуелi бала бiзден жауап сұрады.уелi бала бiзден жауап сұрады.ұрады.рады.

Балаға жасырмадық айттық шынын,ға жасырмадық айттық шынын,а жасырмадық айттық шынын,қ айттық шынын, айттық шынын,қ шынын, шынын,
Бiз сұрадық:—Кiмсiң,—деп,—жарықтығым?ұрадық:—Кiмсiң,—деп,—жарықтығым?радық:—Кiмсiң,—деп,—жарықтығым?қ:—Кiмсiң,—деп,—жарықтығым?:—Кiмсiң,—деп,—жарықтығым?қтығым?тығым?ғым?ым?
Бала айтады:—Мен жалғыз бала едiм,—деп,ғыз бала едiм,—деп,ыз бала едiм,—деп,
Онан басқа айтпады бiзге шынын.қа айтпады бiзге шынын.а айтпады бiзге шынын.

Бала айтты:—Жыламаңыз, ей, байғұстар,ғұстар,стар,
Айдаһарға қыз қылып менi алып бар.һарға қыз қылып менi алып бар.арға қыз қылып менi алып бар.ға қыз қылып менi алып бар.а қыз қылып менi алып бар.қыз қылып менi алып бар.ыз қылып менi алып бар.қылып менi алып бар.ылып менi алып бар.
Сендерге бiр сауап iс мен қылайын,қылайын,ылайын,
Бiрақ маған тауып берiңiз өткiр қанжар.қ маған тауып берiңiз өткiр қанжар. маған тауып берiңiз өткiр қанжар.ған тауып берiңiз өткiр қанжар.ан тауып берiңiз өткiр қанжар.өткiр қанжар.ткiр қанжар.қанжар.анжар.

Бiр қанжарым бар едi, соны бердiм,қанжарым бар едi, соны бердiм,анжарым бар едi, соны бердiм,
Ертең соны айдаһарға алып жүрдiмһарға алып жүрдiмарға алып жүрдiмға алып жүрдiма алып жүрдiмүрдiмрдiм
Айдаһарға айла қып соны берiп,һарға айла қып соны берiп,арға айла қып соны берiп,ға айла қып соны берiп,а айла қып соны берiп,қып соны берiп,ып соны берiп,
Қызымды сөйтiп тiрi алып қалдым.ызымды сөйтiп тiрi алып қалдым.өйтiп тiрi алып қалдым.йтiп тiрi алып қалдым.қалдым.алдым.

Бiзге сауап iс қылды бейшара жас,қылды бейшара жас,ылды бейшара жас,
Айдаһардан құтылып болдық қолдас.һардан құтылып болдық қолдас.ардан құтылып болдық қолдас.құтылып болдық қолдас.тылып болдық қолдас.қ қолдас. қолдас.қолдас.олдас.
Кемпiр айтты:—Кешегi бейшарағағаа
Бiр қой сойып басына берелiк ас.қой сойып басына берелiк ас.ой сойып басына берелiк ас.

Кемпiрiмнiң бұ сөзiн қабыл көрдiм,ұ сөзiн қабыл көрдiм, сөзiн қабыл көрдiм,өзiн қабыл көрдiм,зiн қабыл көрдiм,қабыл көрдiм,абыл көрдiм,өрдiм,рдiм,
Бiр қойымды жетелеп алып жүрдiм.қойымды жетелеп алып жүрдiм.ойымды жетелеп алып жүрдiм.үрдiм.рдiм.
Айдаһар екi пара болып жатыр,һар екi пара болып жатыр,ар екi пара болып жатыр,
Баланың өлтiргенiн сонан бiлдiм.өлтiргенiн сонан бiлдiм.лтiргенiн сонан бiлдiм.
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Айдаһарды көрген соң аң-таң қалдым,һарды көрген соң аң-таң қалдым,арды көрген соң аң-таң қалдым,өрген соң аң-таң қалдым,рген соң аң-таң қалдым,қалдым,алдым,
Баланың бiр белгiсiн таба алмадым.
Кемпiрiмдi жiбердiм тезек тер деп,
Өзiм қойды сойғыштап қорбаңдадым.зiм қойды сойғыштап қорбаңдадым.қойды сойғыштап қорбаңдадым.ойды сойғыштап қорбаңдадым.ғыштап қорбаңдадым.ыштап қорбаңдадым.қорбаңдадым.орбаңдадым.

Кемпiрiм ақсай басып кетiп қалды,қсай басып кетiп қалды,сай басып кетiп қалды,қалды,алды,
Бiр қапты арқасына арқалады.қапты арқасына арқалады.апты арқасына арқалады.қасына арқалады.асына арқалады.қалады.алады.
Қойым сойып, әлек боп жатыр едiм,ойым сойып, әлек боп жатыр едiм,әлек боп жатыр едiм,лек боп жатыр едiм,
Бiр заманда кемпiрiм айғай салды.ғай салды.ай салды.

Кемпiрiмнiң даусын естiп сасып қалдым,қалдым,алдым,
Не болды деп артынан жетiп бардым.
Көрсем, жылап кемпiрiм келедi екен:өрсем, жылап кемпiрiм келедi екен:рсем, жылап кемпiрiм келедi екен:
—Құмға тыққан баланы тауып алдым!Құмға тыққан баланы тауып алдым!мға тыққан баланы тауып алдым!ға тыққан баланы тауып алдым!а тыққан баланы тауып алдым!ққан баланы тауып алдым!ан баланы тауып алдым!

Бiр адам кеп қылышпенен шапқан екен,қылышпенен шапқан екен,ылышпенен шапқан екен,қан екен,ан екен,
Найзаменен бүйiрiнен сұққан екен.үйiрiнен сұққан екен.йiрiнен сұққан екен.ұққан екен.ан екен.
Шала өлтiрiп құмға әкеп тыға салып,өлтiрiп құмға әкеп тыға салып,лтiрiп құмға әкеп тыға салып,құмға әкеп тыға салып,мға әкеп тыға салып,ға әкеп тыға салып,а әкеп тыға салып,әкеп тыға салып,кеп тыға салып,ға салып,а салып,
Қазадан Құдай сақтап қалған екен.азадан Құдай сақтап қалған екен.Құдай сақтап қалған екен.дай сақтап қалған екен.қтап қалған екен.тап қалған екен.қалған екен.алған екен.ған екен.ан екен.

Асырадым үйiме алып барып,үйiме алып барып,йiме алып барып,
Оңалттым жарасына дәрi жағып.әрi жағып.рi жағып.ғып.ып.
Ол баланың бiлмеймiн не болғанын,ғанын,анын,
Екi би кетiп едi менен алып.

Екi [би] бойға қорлық, зорлық салып,[би] бойға қорлық, зорлық салып,би] бойға қорлық, зорлық салып,ға қорлық, зорлық салып,а қорлық, зорлық салып,қорлық, зорлық салып,орлық, зорлық салып,қ, зорлық салып,, зорлық салып,қ салып, салып,
Бiлмеймiз не қылғанын алып барып.қылғанын алып барып.ылғанын алып барып.ғанын алып барып.анын алып барып.
Қызымыз сол себептен тiрi қалды,ызымыз сол себептен тiрi қалды,қалды,алды,
Бөз тоқып жан сақтаған бiз бiр ғарiп.өз тоқып жан сақтаған бiз бiр ғарiп.з тоқып жан сақтаған бiз бiр ғарiп.қып жан сақтаған бiз бiр ғарiп.ып жан сақтаған бiз бiр ғарiп.қтаған бiз бiр ғарiп.таған бiз бiр ғарiп.ған бiз бiр ғарiп.ан бiз бiр ғарiп.ғарiп.арiп.

Патшаның екi биден сұрағаныұрағанырағанығаныаны

Падиша екi биден сұрады сөз,ұрады сөз,рады сөз,өз,з,
Кемпiр мен шал сөзiн айтты көзбе-көз.өзiн айтты көзбе-көз.зiн айтты көзбе-көз.өзбе-көз.збе-көз.өз.з.
—Сендер қайда жiбердiң ол баланы,қайда жiбердiң ол баланы,айда жiбердiң ол баланы,
Мәнiсiн айтыңыздар, естiлiк бiз!әнiсiн айтыңыздар, естiлiк бiз!нiсiн айтыңыздар, естiлiк бiз!

Билер айтты:—Ей, патша, бiзге қара,қара,ара,
Бiзге тiлiн тигiзген жүзiқара.үзiқара.зiқара.қара.ара.
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Өзiңiз дарға ас деп бұйырғансыз,зiңiз дарға ас деп бұйырғансыз,ға ас деп бұйырғансыз,а ас деп бұйырғансыз,ұйырғансыз,йырғансыз,ғансыз,ансыз,
Өзiңiзге мағлұм болды бала.зiңiзге мағлұм болды бала.ғлұм болды бала.лұм болды бала.ұм болды бала.м болды бала.

Ей, патша, өзiңiзге мағлұм болған,өзiңiзге мағлұм болған,зiңiзге мағлұм болған,ғлұм болған,лұм болған,ұм болған,м болған,ған,ан,
Рас тентек едi ғой Құдай ұрған.ғой Құдай ұрған.ой Құдай ұрған.Құдай ұрған.дай ұрған.ұрған.рған.ған.ан.
Дарға асып өлтiргелi жатыр едiк,ға асып өлтiргелi жатыр едiк,а асып өлтiргелi жатыр едiк,өлтiргелi жатыр едiк,лтiргелi жатыр едiк,
Бұ керуендер бiзге кеп пайда болған.ұ керуендер бiзге кеп пайда болған. керуендер бiзге кеп пайда болған.ған.ан.

Қылмысты жан бар ма [деп] айғай салған,ылмысты жан бар ма [деп] айғай салған,[деп] айғай салған,деп] айғай салған,ғай салған,ай салған,ған,ан,
Керуендер бiзге кеп пайда болған.ған.ан.
Бата берiп, төрт мата және берiп,өрт мата және берiп,рт мата және берiп,әне берiп,не берiп,
Көп жалынып баланы сатып алған.өп жалынып баланы сатып алған.п жалынып баланы сатып алған.ған.ан.

Керуен бiзден сөйтiп сатып алған,өйтiп сатып алған,йтiп сатып алған,ған,ан,
Өздерiмен бiрге алып кетiп қалған.здерiмен бiрге алып кетiп қалған.қалған.алған.ған.ан.
Айдаһарды сонан өлдi деп айтып тұрғанһарды сонан өлдi деп айтып тұрғанарды сонан өлдi деп айтып тұрғанөлдi деп айтып тұрғанлдi деп айтып тұрғанұрғанрғанғанан
Ақсақалдың сөзiнiң бәрi де жалған.қсақалдың сөзiнiң бәрi де жалған.сақалдың сөзiнiң бәрi де жалған.қалдың сөзiнiң бәрi де жалған.алдың сөзiнiң бәрi де жалған.өзiнiң бәрi де жалған.зiнiң бәрi де жалған.әрi де жалған.рi де жалған.ған.ан.

Патшаның керуендерден жауап алғанығаныаны

Патша айтты:—Ей, керуендер, сөйлеңiздер,өйлеңiздер,йлеңiздер,
Екi би, сөздi бұзба, жалдарың бар.өздi бұзба, жалдарың бар.здi бұзба, жалдарың бар.ұзба, жалдарың бар.зба, жалдарың бар.
Керуендер баланы не қылды екен,қылды екен,ылды екен,
Мына сөздiң аяғын аңғарыңдар.өздiң аяғын аңғарыңдар.здiң аяғын аңғарыңдар.ғын аңғарыңдар.ын аңғарыңдар.ғарыңдар.арыңдар.
 
Керуендер, не қылдыңдар ол баланы,қылдыңдар ол баланы,ылдыңдар ол баланы,
Басынан қайтарып айт ол баланы.қайтарып айт ол баланы.айтарып айт ол баланы.
Рас айт, ол баланы не қылдыңдар,қылдыңдар,ылдыңдар,
Өздерiң құп бiлесiз ол жораны.здерiң құп бiлесiз ол жораны.құп бiлесiз ол жораны.п бiлесiз ол жораны.

—Ей, патша, әуел айттық сiзге жалған,әуел айттық сiзге жалған,уел айттық сiзге жалған,қ сiзге жалған, сiзге жалған,ған,ан,
Бiр сөз [бар] сонда сiзге айтпай қалған.өз [бар] сонда сiзге айтпай қалған.з [бар] сонда сiзге айтпай қалған.] сонда сiзге айтпай қалған. сонда сiзге айтпай қалған.қалған.алған.ған.ан.
Базардан қызды өзiмiз сатып әкелдiк деп,қызды өзiмiз сатып әкелдiк деп,ызды өзiмiз сатып әкелдiк деп,өзiмiз сатып әкелдiк деп,зiмiз сатып әкелдiк деп,әкелдiк деп,келдiк деп,
Өтiрiк айтып ек қорыққаннан.тiрiк айтып ек қорыққаннан.қорыққаннан.орыққаннан.ққаннан.аннан.

Ей, патша, бала жайын айталық бiз,қ бiз, бiз,
Ендi жалған айтпалық, тыңдаңыз сiз.ған айтпалық, тыңдаңыз сiз.ан айтпалық, тыңдаңыз сiз.қ, тыңдаңыз сiз., тыңдаңыз сiз.
Ендi өтiрiк айтарға не бет қалды,өтiрiк айтарға не бет қалды,тiрiк айтарға не бет қалды,ға не бет қалды,а не бет қалды,қалды,алды,
Жалған айтсақ қолыңда тұр ғой бiр қыз.ған айтсақ қолыңда тұр ғой бiр қыз.ан айтсақ қолыңда тұр ғой бiр қыз.қ қолыңда тұр ғой бiр қыз. қолыңда тұр ғой бiр қыз.қолыңда тұр ғой бiр қыз.олыңда тұр ғой бiр қыз.ұр ғой бiр қыз.р ғой бiр қыз.ғой бiр қыз.ой бiр қыз.қыз.ыз.
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Бiр жылда бiз базарға барушы едiк,ға барушы едiк,а барушы едiк,
Қанша асыл базардан алушы едiк.анша асыл базардан алушы едiк.
Орта жолда бар едi бiр дария,
Сол суға бiр кiсiнi салушы едiк.ға бiр кiсiнi салушы едiк.а бiр кiсiнi салушы едiк.

Бiр кiсi кетушi едi нияз етiп,
Нияз етсек кетушi ек аман өтiп.өтiп.тiп.
Екi биден баланы сатып алып,
Нияз еткен сол суға бардық жетiп.ға бардық жетiп.а бардық жетiп.қ жетiп. жетiп.

Баланы нияз қылып бардық жетiп,қылып бардық жетiп,ылып бардық жетiп,қ жетiп, жетiп,
Бала бiзге жалынды зарлық етiп.қ етiп. етiп.
Бала бiзге көрсеттi бiр қасиет,өрсеттi бiр қасиет,рсеттi бiр қасиет,қасиет,асиет,
Бiздi судан өткiздi өнер етiп.өткiздi өнер етiп.ткiздi өнер етiп.өнер етiп.нер етiп.

Баланы ортамызға алып жүрдiк,ға алып жүрдiк,а алып жүрдiк,үрдiк,рдiк,
Бек құрметтеп басынан құрақ ұштық.құрметтеп басынан құрақ ұштық.рметтеп басынан құрақ ұштық.құрақ ұштық.рақ ұштық.қ ұштық. ұштық.ұштық.штық.қ..
Арамыздан ұйғарып құдайы қып,ұйғарып құдайы қып,йғарып құдайы қып,ғарып құдайы қып,арып құдайы қып,құдайы қып,дайы қып,қып,ып,
Ортамыздан үш түйе жүк берiстiк.үш түйе жүк берiстiк.ш түйе жүк берiстiк.үйе жүк берiстiк.йе жүк берiстiк.үк берiстiк.к берiстiк.

Баланы ертiп алып базар бардық,қ,,
Базарды тамаша қып араладық.қып араладық.ып араладық.қ..
Үш кез сандық сүйреткен бiр адам жүр,ш кез сандық сүйреткен бiр адам жүр,қ сүйреткен бiр адам жүр, сүйреткен бiр адам жүр,үйреткен бiр адам жүр,йреткен бiр адам жүр,үр,р,
Бұ сандықты бiз алмай қайран қалдық.ұ сандықты бiз алмай қайран қалдық. сандықты бiз алмай қайран қалдық.қты бiз алмай қайран қалдық.ты бiз алмай қайран қалдық.қайран қалдық.айран қалдық.қалдық.алдық.қ..

Әлгi бала сандыққа болды құмар,лгi бала сандыққа болды құмар,ққа болды құмар,а болды құмар,құмар,мар,
Бұ сандықты мен алсам көңлiм тынар.ұ сандықты мен алсам көңлiм тынар. сандықты мен алсам көңлiм тынар.қты мен алсам көңлiм тынар.ты мен алсам көңлiм тынар.өңлiм тынар.ңлiм тынар.
Бағанағы бiз берген үш түйе жүк,ғанағы бiз берген үш түйе жүк,анағы бiз берген үш түйе жүк,ғы бiз берген үш түйе жүк,ы бiз берген үш түйе жүк,үш түйе жүк,ш түйе жүк,үйе жүк,йе жүк,үк,к,
Бәрiн де соған төктi ұмар-жұмар.әрiн де соған төктi ұмар-жұмар.рiн де соған төктi ұмар-жұмар.ған төктi ұмар-жұмар.ан төктi ұмар-жұмар.өктi ұмар-жұмар.ктi ұмар-жұмар.ұмар-жұмар.мар-жұмар.ұмар.мар.

Сандығын өзi көрдi аузын ашып,ғын өзi көрдi аузын ашып,ын өзi көрдi аузын ашып,өзi көрдi аузын ашып,зi көрдi аузын ашып,өрдi аузын ашып,рдi аузын ашып,
Бiз сұрадық не екен деп жапырласып.ұрадық не екен деп жапырласып.радық не екен деп жапырласып.қ не екен деп жапырласып. не екен деп жапырласып.
Көп сұрадық, айтпады бiзге сырын,өп сұрадық, айтпады бiзге сырын,п сұрадық, айтпады бiзге сырын,ұрадық, айтпады бiзге сырын,радық, айтпады бiзге сырын,қ, айтпады бiзге сырын,, айтпады бiзге сырын,
Көңiлiмiз сонан соң қатты сасып.өңiлiмiз сонан соң қатты сасып.ңiлiмiз сонан соң қатты сасып.қатты сасып.атты сасып.

Айтпаған соң көңiлiмiз қатты жасып,ған соң көңiлiмiз қатты жасып,ан соң көңiлiмiз қатты жасып,өңiлiмiз қатты жасып,ңiлiмiз қатты жасып,қатты жасып,атты жасып,
Керуен болып жиылдық ақылдасып.қ ақылдасып. ақылдасып.қылдасып.ылдасып.
Зорлық қылып сандығын ашып көрдiк,қ қылып сандығын ашып көрдiк, қылып сандығын ашып көрдiк,қылып сандығын ашып көрдiк,ылып сандығын ашып көрдiк,ғын ашып көрдiк,ын ашып көрдiк,өрдiк,рдiк,
Қызды көрiп қырылдық анталасып.ызды көрiп қырылдық анталасып.өрiп қырылдық анталасып.рiп қырылдық анталасып.қырылдық анталасып.ырылдық анталасып.қ анталасып. анталасып.
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Бұ қызды сөйтiп онан тартып алдық,ұ қызды сөйтiп онан тартып алдық, қызды сөйтiп онан тартып алдық,қызды сөйтiп онан тартып алдық,ызды сөйтiп онан тартып алдық,өйтiп онан тартып алдық,йтiп онан тартып алдық,қ,,
Баланы сандықпенен суға салдық.қпенен суға салдық.пенен суға салдық.ға салдық.а салдық.қ..
Бiрiмiзге-бiрiмiз қызды қимай,қызды қимай,ызды қимай,қимай,имай,
Аяғында сiзге әкеп тарту қылдық.ғында сiзге әкеп тарту қылдық.ында сiзге әкеп тарту қылдық.әкеп тарту қылдық.кеп тарту қылдық.қылдық.ылдық.қ..

Ей, патша, не сұрайсыз ендi бiзден,ұрайсыз ендi бiзден,райсыз ендi бiзден,
Бiзден бұрын қаныпсыз қызыңыздан.ұрын қаныпсыз қызыңыздан.рын қаныпсыз қызыңыздан.қаныпсыз қызыңыздан.аныпсыз қызыңыздан.қызыңыздан.ызыңыздан.
О бала өттi-кеттi өз пиғылынан,өттi-кеттi өз пиғылынан,ттi-кеттi өз пиғылынан,өз пиғылынан,з пиғылынан,ғылынан,ылынан,
Сiзге Құдай бұ қызды кез келтiрген.Құдай бұ қызды кез келтiрген.дай бұ қызды кез келтiрген.ұ қызды кез келтiрген. қызды кез келтiрген.қызды кез келтiрген.ызды кез келтiрген.

Падиша естiп алды мұның бәрiн,ұның бәрiн,ның бәрiн,әрiн,рiн,
Аһ деп едi аузынан шықты жалын.һ деп едi аузынан шықты жалын. деп едi аузынан шықты жалын.қты жалын.ты жалын.
Падиша жендеттерге жарлық етiп,қ етiп, етiп,
Бiрiн қоймай қырдырды керуеннiң.қоймай қырдырды керуеннiң.оймай қырдырды керуеннiң.қырдырды керуеннiң.ырдырды керуеннiң.

Падишаның аузынан шықты жалын,қты жалын,ты жалын,
Қазынаға салдырды керуен малын.азынаға салдырды керуен малын.ға салдырды керуен малын.а салдырды керуен малын.
Құдайы қып мал берiп, разы қылып,дайы қып мал берiп, разы қылып,қып мал берiп, разы қылып,ып мал берiп, разы қылып,қылып,ылып,
Үйiне қоя бердi кемпiр-шалын.йiне қоя бердi кемпiр-шалын.қоя бердi кемпiр-шалын.оя бердi кемпiр-шалын.

Екi би жалынып тұр қолын тұтып,ұр қолын тұтып,р қолын тұтып,қолын тұтып,олын тұтып,ұтып,тып,
Падиша зар еңiредi қайғы жұтып.қайғы жұтып.айғы жұтып.ғы жұтып.ы жұтып.ұтып.тып.
Тез өтiрмей аз ғана азап қылып,өтiрмей аз ғана азап қылып,тiрмей аз ғана азап қылып,ғана азап қылып,ана азап қылып,қылып,ылып,
Екi бидiң төрт көзiн алды сылып.өрт көзiн алды сылып.рт көзiн алды сылып.өзiн алды сылып.зiн алды сылып.

Және келiп жон терiсiн шылбырлады,әне келiп жон терiсiн шылбырлады,не келiп жон терiсiн шылбырлады,
Екi би құлындай боп қышқырады.құлындай боп қышқырады.лындай боп қышқырады.қышқырады.ышқырады.қырады.ырады.
Даусын естiп мұнда тұрған адам,ұнда тұрған адам,нда тұрған адам,ұрған адам,рған адам,ған адам,ан адам,
Тобан терi құйқасы шымырлады.құйқасы шымырлады.йқасы шымырлады.қасы шымырлады.асы шымырлады.

Бұл екi би жалғаннан өттi-кеттi,ұл екi би жалғаннан өттi-кеттi,л екi би жалғаннан өттi-кеттi,ғаннан өттi-кеттi,аннан өттi-кеттi,өттi-кеттi,ттi-кеттi,
Тез өлтiрмей, аз ғана азап еттi.өлтiрмей, аз ғана азап еттi.лтiрмей, аз ғана азап еттi.ғана азап еттi.ана азап еттi.
Нақ боламыз дегеннен көргенi сол,қ боламыз дегеннен көргенi сол, боламыз дегеннен көргенi сол,өргенi сол,ргенi сол,
Өтiрiк айтып өз жанына өзi жеттi.тiрiк айтып өз жанына өзi жеттi.өз жанына өзi жеттi.з жанына өзi жеттi.өзi жеттi.зi жеттi.

Бұл қалай ендi менен қалар ма екен,ұл қалай ендi менен қалар ма екен,л қалай ендi менен қалар ма екен,қалай ендi менен қалар ма екен,алай ендi менен қалар ма екен,қалар ма екен,алар ма екен,
Iсiм ақ боп, көңiлiм шабар ма екен.қ боп, көңiлiм шабар ма екен. боп, көңiлiм шабар ма екен.өңiлiм шабар ма екен.ңiлiм шабар ма екен.
Менi шаққан уәзiрлер жон терiсiнққан уәзiрлер жон терiсiнан уәзiрлер жон терiсiнәзiрлер жон терiсiнзiрлер жон терiсiн
Шылбырлатар күнiмiз болар ма екен?үнiмiз болар ма екен?нiмiз болар ма екен?



�7�0

�720

�730

�22 ХИКАялыҚ ДАСТАНДАР�22 �23

Бейшара сөйдеп айтып, зар еңiредi,өйдеп айтып, зар еңiредi,йдеп айтып, зар еңiредi,
уәзiрлер тегiс мұны естiп бiлдi.әзiрлер тегiс мұны естiп бiлдi.зiрлер тегiс мұны естiп бiлдi.ұны естiп бiлдi.ны естiп бiлдi.
Шақты деп бiздi өтiрiк қосты деп,қты деп бiздi өтiрiк қосты деп,ты деп бiздi өтiрiк қосты деп,өтiрiк қосты деп,тiрiк қосты деп,қосты деп,осты деп,
уәзiрлер дауласып тұра келдi.әзiрлер дауласып тұра келдi.зiрлер дауласып тұра келдi.ұра келдi.ра келдi.

уәзiрлер мына сөзге ыза болды,әзiрлер мына сөзге ыза болды,зiрлер мына сөзге ыза болды,өзге ыза болды,зге ыза болды,
Өтiрiк кейiп жабығумен наза болды.тiрiк кейiп жабығумен наза болды.ғумен наза болды.умен наза болды.
Бiр залым бәрiмiздi былғады деп,әрiмiздi былғады деп,рiмiздi былғады деп,ғады деп,ады деп,
Падишаның алдында нала болды.

—Ей, патша, өлтiремiз осы құлды,өлтiремiз осы құлды,лтiремiз осы құлды,құлды,ұлды,
Шақты деп бiздi даулы қылды.қты деп бiздi даулы қылды.ты деп бiздi даулы қылды.қылды.ылды.
Сiз—патша, бiз уәзiр болған күннен,әзiр болған күннен,зiр болған күннен,ған күннен,ан күннен,үннен,ннен,
Падиша, көрiп пе едiңiз мұндай iстi?!өрiп пе едiңiз мұндай iстi?!рiп пе едiңiз мұндай iстi?!ұндай iстi?!ндай iстi?!

—Өлтiрсеңдер барамын Құдайыма,Өлтiрсеңдер барамын Құдайыма,лтiрсеңдер барамын Құдайыма,Құдайыма,дайыма,
Ей, патша, жарлық қылғаным жұбайыңа.қ қылғаным жұбайыңа. қылғаным жұбайыңа.қылғаным жұбайыңа.ылғаным жұбайыңа.ғаным жұбайыңа.аным жұбайыңа.ұбайыңа.байыңа.
Бұларға сөз сәнi қып айтып едiм,ұларға сөз сәнi қып айтып едiм,ларға сөз сәнi қып айтып едiм,ға сөз сәнi қып айтып едiм,а сөз сәнi қып айтып едiм,өз сәнi қып айтып едiм,з сәнi қып айтып едiм,әнi қып айтып едiм,нi қып айтып едiм,қып айтып едiм,ып айтып едiм,
Iшiм толып кеткен соң уайымға.ға.а.

Патша айтты:—Қойыңдар, уәзiрлерiм,Қойыңдар, уәзiрлерiм,ойыңдар, уәзiрлерiм,әзiрлерiм,зiрлерiм,
Бек қызық әңгiменi қоса көрдiм.қызық әңгiменi қоса көрдiм.ызық әңгiменi қоса көрдiм.қ әңгiменi қоса көрдiм. әңгiменi қоса көрдiм.әңгiменi қоса көрдiм.ңгiменi қоса көрдiм.қоса көрдiм.оса көрдiм.өрдiм.рдiм.
Сөзiн бұзбай тыңдасып тұрсаңдаршы,өзiн бұзбай тыңдасып тұрсаңдаршы,зiн бұзбай тыңдасып тұрсаңдаршы,ұзбай тыңдасып тұрсаңдаршы,збай тыңдасып тұрсаңдаршы,ұрсаңдаршы,рсаңдаршы,
Түгессiн екi сөзiнiң аяқ жерiн.үгессiн екi сөзiнiң аяқ жерiн.гессiн екi сөзiнiң аяқ жерiн.өзiнiң аяқ жерiн.зiнiң аяқ жерiн.қ жерiн. жерiн.

—Ей, билер, сөйлеймiз сөз жаңылмай,өйлеймiз сөз жаңылмай,йлеймiз сөз жаңылмай,өз жаңылмай,з жаңылмай,
уәзiрлерiм, тек отыр даң-даң қылмай.әзiрлерiм, тек отыр даң-даң қылмай.зiрлерiм, тек отыр даң-даң қылмай.қылмай.ылмай.
Өзге сөзден бұ сөздер асыл екен,зге сөзден бұ сөздер асыл екен,өзден бұ сөздер асыл екен,зден бұ сөздер асыл екен,ұ сөздер асыл екен, сөздер асыл екен,өздер асыл екен,здер асыл екен,
Қайғылы [жан] естiп тыңдағандай.айғылы [жан] естiп тыңдағандай.ғылы [жан] естiп тыңдағандай.ылы [жан] естiп тыңдағандай.] естiп тыңдағандай. естiп тыңдағандай.ғандай.андай.

—Екi би керуенмен болсын шығын,ғын,ын,
уәзiрлер бұрып кеттi зор қызығын.әзiрлер бұрып кеттi зор қызығын.зiрлер бұрып кеттi зор қызығын.ұрып кеттi зор қызығын.рып кеттi зор қызығын.қызығын.ызығын.ғын.ын.
—Судан бала шыға ма, бар ма, жоқ па,ға ма, бар ма, жоқ па,а ма, бар ма, жоқ па,қ па, па,
Аяғын түгесiп айт, жарықтығым.ғын түгесiп айт, жарықтығым.ын түгесiп айт, жарықтығым.үгесiп айт, жарықтығым.гесiп айт, жарықтығым.қтығым.тығым.ғым.ым.

—Айтайын уәзiрлерден жаным қалса,әзiрлерден жаным қалса,зiрлерден жаным қалса,қалса,алса,
Разымын жанымды Құдай алса.Құдай алса.дай алса.
Неткен бәле-жала боп өлесiң деп,әле-жала боп өлесiң деп,ле-жала боп өлесiң деп,өлесiң деп,лесiң деп,
Шара бар ма басыма Құдай салса.Құдай салса.дай салса.
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Өлмесең де өлесiң қаза жетсе,лмесең де өлесiң қаза жетсе,өлесiң қаза жетсе,лесiң қаза жетсе,қаза жетсе,аза жетсе,
Тоқтамассың жазулы күнiң жетсе.қтамассың жазулы күнiң жетсе.тамассың жазулы күнiң жетсе.үнiң жетсе.нiң жетсе.
Ер жiгiтке не келiп, не кетпейдi,
Қылғаның мағлұм болып аман кетсе.ылғаның мағлұм болып аман кетсе.ғаның мағлұм болып аман кетсе.аның мағлұм болып аман кетсе.ғлұм болып аман кетсе.лұм болып аман кетсе.ұм болып аман кетсе.м болып аман кетсе.

Ей, патша, құтылмадым бұ бәледен,құтылмадым бұ бәледен,тылмадым бұ бәледен,ұ бәледен, бәледен,әледен,леден,
Бiзге қаһар қылдыңыз құр жаладан.қаһар қылдыңыз құр жаладан.аһар қылдыңыз құр жаладан.һар қылдыңыз құр жаладан.ар қылдыңыз құр жаладан.қылдыңыз құр жаладан.ылдыңыз құр жаладан.құр жаладан.р жаладан.
Менi шағып уәзiрлерiң сiзге барып,ғып уәзiрлерiң сiзге барып,ып уәзiрлерiң сiзге барып,әзiрлерiң сiзге барып,зiрлерiң сiзге барып,
Жалған өсек тасып жүр екi арадан.ған өсек тасып жүр екi арадан.ан өсек тасып жүр екi арадан.өсек тасып жүр екi арадан.сек тасып жүр екi арадан.үр екi арадан.р екi арадан.

—Әй, Бақтияр, ақымақ деп наза қылма,Әй, Бақтияр, ақымақ деп наза қылма,й, Бақтияр, ақымақ деп наза қылма,қтияр, ақымақ деп наза қылма,тияр, ақымақ деп наза қылма,қымақ деп наза қылма,ымақ деп наза қылма,қ деп наза қылма, деп наза қылма,қылма,ылма,
Кiрсiзбiн деп бойыңды таза қылма.қылма.ылма.
Күн кеш болды, өлеңiңнiң аяғын айт,үн кеш болды, өлеңiңнiң аяғын айт,н кеш болды, өлеңiңнiң аяғын айт,өлеңiңнiң аяғын айт,леңiңнiң аяғын айт,ғын айт,ын айт,
уәзiрлерiмдi тағы да ыза қылма.әзiрлерiмдi тағы да ыза қылма.зiрлерiмдi тағы да ыза қылма.ғы да ыза қылма.ы да ыза қылма.қылма.ылма.

уәзiр сөз үйреттi ханы менен,әзiр сөз үйреттi ханы менен,зiр сөз үйреттi ханы менен,өз үйреттi ханы менен,з үйреттi ханы менен,үйреттi ханы менен,йреттi ханы менен,
Жала жауып алтынның сынығына.ғына.ына.
Күнде бiр сөз жайылып жатқызады,үнде бiр сөз жайылып жатқызады,нде бiр сөз жайылып жатқызады,өз жайылып жатқызады,з жайылып жатқызады,қызады,ызады,
Таң қаламын уәзiрлер қылығыңа.қаламын уәзiрлер қылығыңа.аламын уәзiрлер қылығыңа.әзiрлер қылығыңа.зiрлер қылығыңа.қылығыңа.ылығыңа.ғыңа.ыңа.

уәзiр едi қу мұндар, залым мұндар,әзiр едi қу мұндар, залым мұндар,зiр едi қу мұндар, залым мұндар,қу мұндар, залым мұндар,у мұндар, залым мұндар,ұндар, залым мұндар,ндар, залым мұндар,ұндар,ндар,
Отырып әңгiме айтып күн де батар.әңгiме айтып күн де батар.ңгiме айтып күн де батар.үн де батар.н де батар.
Ханымға қол салдырған сенi бiз бе,ға қол салдырған сенi бiз бе,а қол салдырған сенi бiз бе,қол салдырған сенi бiз бе,ол салдырған сенi бiз бе,ған сенi бiз бе,ан сенi бiз бе,
Тағы бiздi дұшпан деп базаңдар.ғы бiздi дұшпан деп базаңдар.ы бiздi дұшпан деп базаңдар.ұшпан деп базаңдар.шпан деп базаңдар.

—Ей, патша, мұны өлтiрмей қоясың ба,ұны өлтiрмей қоясың ба,ны өлтiрмей қоясың ба,өлтiрмей қоясың ба,лтiрмей қоясың ба,қоясың ба,оясың ба,
Күндегi айтқан қу сөзге тоясың ба?үндегi айтқан қу сөзге тоясың ба?ндегi айтқан қу сөзге тоясың ба?қан қу сөзге тоясың ба?ан қу сөзге тоясың ба?қу сөзге тоясың ба?у сөзге тоясың ба?өзге тоясың ба?зге тоясың ба?
Терiсiне қоялық сабан тығып,қоялық сабан тығып,оялық сабан тығып,қ сабан тығып, сабан тығып,ғып,ып,
Терiсiн тұлып қылып соясың ба?ұлып қылып соясың ба?лып қылып соясың ба?қылып соясың ба?ылып соясың ба?

—уәзiрлерiм, тоқтай тұр, [сөз] тыңдалық,әзiрлерiм, тоқтай тұр, [сөз] тыңдалық,зiрлерiм, тоқтай тұр, [сөз] тыңдалық,қтай тұр, [сөз] тыңдалық,тай тұр, [сөз] тыңдалық,ұр, [сөз] тыңдалық,р, [сөз] тыңдалық,өз] тыңдалық,з] тыңдалық,] тыңдалық, тыңдалық,қ,,
Сөзiн әбден түгесiн, ұрыспалық.өзiн әбден түгесiн, ұрыспалық.зiн әбден түгесiн, ұрыспалық.әбден түгесiн, ұрыспалық.бден түгесiн, ұрыспалық.үгесiн, ұрыспалық.гесiн, ұрыспалық.ұрыспалық.рыспалық.қ..
Жалғанда жан айтпаған бiр кеңес қой,ғанда жан айтпаған бiр кеңес қой,анда жан айтпаған бiр кеңес қой,ған бiр кеңес қой,ан бiр кеңес қой,қой,ой,
Бiр сөзiнен бiр сөзi падишалық.өзiнен бiр сөзi падишалық.зiнен бiр сөзi падишалық.өзi падишалық.зi падишалық.қ..

уәзiрлерiм, қоя тұр егесiңдi,әзiрлерiм, қоя тұр егесiңдi,зiрлерiм, қоя тұр егесiңдi,қоя тұр егесiңдi,оя тұр егесiңдi,ұр егесiңдi,р егесiңдi,
Бiлемiн тiрi қояр емесiңдi.қояр емесiңдi.ояр емесiңдi.
Бала судан шықты ма, шықпады ма,қты ма, шықпады ма,ты ма, шықпады ма,қпады ма,пады ма,
Ей, Бақтияр, айта бер кеңесiңдi.қтияр, айта бер кеңесiңдi.тияр, айта бер кеңесiңдi.
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Бақтияр жаман еңiреп кеңес құрды,қтияр жаман еңiреп кеңес құрды,тияр жаман еңiреп кеңес құрды,құрды,рды,
«Көп азаппен бағанағы бидi өлтiрдi.өп азаппен бағанағы бидi өлтiрдi.п азаппен бағанағы бидi өлтiрдi.ғанағы бидi өлтiрдi.анағы бидi өлтiрдi.ғы бидi өлтiрдi.ы бидi өлтiрдi.өлтiрдi.лтiрдi.
Әлгiде осы жерде тоқтағансың»,—лгiде осы жерде тоқтағансың»,—қтағансың»,—тағансың»,—ғансың»,—ансың»,—
Деп патша құлақ салып тыңдап тұрды.құлақ салып тыңдап тұрды.лақ салып тыңдап тұрды.қ салып тыңдап тұрды. салып тыңдап тұрды.ұрды.рды.

Керуен де өттi пенде[ге] қасад қылған,өттi пенде[ге] қасад қылған,ттi пенде[ге] қасад қылған,қасад қылған,асад қылған,қылған,ылған,ған,ан,
Ниетсiз сөйтiп өткен, шiркiн, жалған.өйтiп өткен, шiркiн, жалған.йтiп өткен, шiркiн, жалған.өткен, шiркiн, жалған.ткен, шiркiн, жалған.ған.ан.
Падиша кiсi жиып iздетедi,
Бар ма екен судан сандық тауып алған?қ тауып алған? тауып алған?ған?ан?

Шәкiратжан iнiсiне көп зарланған,әкiратжан iнiсiне көп зарланған,кiратжан iнiсiне көп зарланған,өп зарланған,п зарланған,ған,ан,
Жалғанда бiр көрсем деп арман қылған.ғанда бiр көрсем деп арман қылған.анда бiр көрсем деп арман қылған.өрсем деп арман қылған.рсем деп арман қылған.қылған.ылған.ған.ан.
Iздетiп һәлак болып жата тұрсын,һәлак болып жата тұрсын,лак болып жата тұрсын,ұрсын,рсын,
Аз ғана сөз қылайын Шәкiржаннан.ғана сөз қылайын Шәкiржаннан.ана сөз қылайын Шәкiржаннан.өз қылайын Шәкiржаннан.з қылайын Шәкiржаннан.қылайын Шәкiржаннан.ылайын Шәкiржаннан.әкiржаннан.кiржаннан.
 
  * * *

Теңiздiң жағасында бiр шаһар бар,ғасында бiр шаһар бар,асында бiр шаһар бар,һар бар,ар бар,
Бұл сөздi құлақ салып аңғарыңдар.ұл сөздi құлақ салып аңғарыңдар.л сөздi құлақ салып аңғарыңдар.өздi құлақ салып аңғарыңдар.здi құлақ салып аңғарыңдар.құлақ салып аңғарыңдар.лақ салып аңғарыңдар.қ салып аңғарыңдар. салып аңғарыңдар.ғарыңдар.арыңдар.
Шәкiржанға бiр адам кез болады,әкiржанға бiр адам кез болады,кiржанға бiр адам кез болады,ға бiр адам кез болады,а бiр адам кез болады,
Құданың құдiретiне таң қалыңдар.даның құдiретiне таң қалыңдар.құдiретiне таң қалыңдар.дiретiне таң қалыңдар.қалыңдар.алыңдар.

Бiр мүсәпiр қолына қармақ алды,үсәпiр қолына қармақ алды,сәпiр қолына қармақ алды,әпiр қолына қармақ алды,пiр қолына қармақ алды,қолына қармақ алды,олына қармақ алды,қармақ алды,армақ алды,қ алды, алды,
Балық аулап теңiзге жаяу барды.қ аулап теңiзге жаяу барды. аулап теңiзге жаяу барды.
Суда ағып келедi үш кез сандық,ғып келедi үш кез сандық,ып келедi үш кез сандық,үш кез сандық,ш кез сандық,қ,,
Мүсәпiр мұны көрiп қайран қалды.үсәпiр мұны көрiп қайран қалды.сәпiр мұны көрiп қайран қалды.әпiр мұны көрiп қайран қалды.пiр мұны көрiп қайран қалды.ұны көрiп қайран қалды.ны көрiп қайран қалды.өрiп қайран қалды.рiп қайран қалды.қайран қалды.айран қалды.қалды.алды.

Мүсәпiр сандық көрiп қайран қалды,үсәпiр сандық көрiп қайран қалды,сәпiр сандық көрiп қайран қалды,әпiр сандық көрiп қайран қалды,пiр сандық көрiп қайран қалды,қ көрiп қайран қалды, көрiп қайран қалды,өрiп қайран қалды,рiп қайран қалды,қайран қалды,айран қалды,қалды,алды,
Қолындағы қармақты даярлады.олындағы қармақты даярлады.ғы қармақты даярлады.ы қармақты даярлады.қармақты даярлады.армақты даярлады.қты даярлады.ты даярлады.
Қарсы алдыда бiр жерде тосып тұрып,арсы алдыда бiр жерде тосып тұрып,ұрып,рып,
Қармағын iлiп тұрып тартып алды.армағын iлiп тұрып тартып алды.ғын iлiп тұрып тартып алды.ын iлiп тұрып тартып алды.ұрып тартып алды.рып тартып алды.

Сандықты сүйреп алып шықты шетке,қты сүйреп алып шықты шетке,ты сүйреп алып шықты шетке,үйреп алып шықты шетке,йреп алып шықты шетке,қты шетке,ты шетке,
Құдайым жолықтырды қай ниетке.дайым жолықтырды қай ниетке.қтырды қай ниетке.тырды қай ниетке.қай ниетке.ай ниетке.
Бұ сандық[қа] ертең бiреу ие болса,ұ сандық[қа] ертең бiреу ие болса, сандық[қа] ертең бiреу ие болса,қ[қа] ертең бiреу ие болса,а] ертең бiреу ие болса,
Мен бейшара қалармын қайғы-дертке.қалармын қайғы-дертке.алармын қайғы-дертке.қайғы-дертке.айғы-дертке.ғы-дертке.ы-дертке.

Теңiзге келiп едiм балық аулап,қ аулап, аулап,
Менi ап шығар кiсi жоқ омыраулап.ғар кiсi жоқ омыраулап.ар кiсi жоқ омыраулап.қ омыраулап. омыраулап.
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Iшiнде мұның қанша мүлiк бар деп,ұның қанша мүлiк бар деп,ның қанша мүлiк бар деп,қанша мүлiк бар деп,анша мүлiк бар деп,үлiк бар деп,лiк бар деп,
Бiреу келсе немдi айтам сандық даулап.қ даулап. даулап.

Бейшара көп отырды ақыл ойлап,өп отырды ақыл ойлап,п отырды ақыл ойлап,қыл ойлап,ыл ойлап,
Сандық аузын аша алмай көзi жайнап.қ аузын аша алмай көзi жайнап. аузын аша алмай көзi жайнап.өзi жайнап.зi жайнап.
Патша маған неге көрсетпедiң десе,ған неге көрсетпедiң десе,ан неге көрсетпедiң десе,өрсетпедiң десе,рсетпедiң десе,
Қор болып өлемiн [ғой] сорым қайнап.ор болып өлемiн [ғой] сорым қайнап.өлемiн [ғой] сорым қайнап.лемiн [ғой] сорым қайнап.[ғой] сорым қайнап.ой] сорым қайнап.қайнап.айнап.

Бейшара сандық аузын аша алмады,қ аузын аша алмады, аузын аша алмады,
Жалғыз ашып көрмекке бата алмады.ғыз ашып көрмекке бата алмады.ыз ашып көрмекке бата алмады.өрмекке бата алмады.рмекке бата алмады.
Сандығын бiр жерге алып қойды дағы,ғын бiр жерге алып қойды дағы,ын бiр жерге алып қойды дағы,қойды дағы,ойды дағы,ғы,ы,
Патшасына жүгiрiп жетiп барды.үгiрiп жетiп барды.гiрiп жетiп барды.

Алдына падишаның кiрiп барды,
Әдеп бiрлән ол тұрып сәлем бердi.деп бiрлән ол тұрып сәлем бердi.ән ол тұрып сәлем бердi.н ол тұрып сәлем бердi.әлем бердi.лем бердi.
—Балық аулап кеттi деп естiп едiм,қ аулап кеттi деп естiп едiм, аулап кеттi деп естiп едiм,
Нағып жүрсiң, мүсәпiр,—деп сөйледi.ғып жүрсiң, мүсәпiр,—деп сөйледi.ып жүрсiң, мүсәпiр,—деп сөйледi.үрсiң, мүсәпiр,—деп сөйледi.рсiң, мүсәпiр,—деп сөйледi.үсәпiр,—деп сөйледi.сәпiр,—деп сөйледi.әпiр,—деп сөйледi.пiр,—деп сөйледi.өйледi.йледi.

—Падишам, барып едiм балық аулап,қ аулап, аулап,
Бiр сандықты кез қылды Алла Тағала.қты кез қылды Алла Тағала.ты кез қылды Алла Тағала.қылды Алла Тағала.ылды Алла Тағала.ғала.ала.
Бұл сандықты теңiзден тауып алдым,ұл сандықты теңiзден тауып алдым,л сандықты теңiзден тауып алдым,қты теңiзден тауып алдым,ты теңiзден тауып алдым,
Сiзге хабар бергелi келдiм жаныңа.

Сандықтың аузын өзiм аша алмадым,қтың аузын өзiм аша алмадым,тың аузын өзiм аша алмадым,өзiм аша алмадым,зiм аша алмадым,
Сiзден қорқып ашуға бата алмадым.қорқып ашуға бата алмадым.орқып ашуға бата алмадым.қып ашуға бата алмадым.ып ашуға бата алмадым.ға бата алмадым.а бата алмадым.
Ертең бiреу сандығын жоқтап келсе,ғын жоқтап келсе,ын жоқтап келсе,қтап келсе,тап келсе,
Сiзге мағлұм болсын деп ой ойладым.ғлұм болсын деп ой ойладым.лұм болсын деп ой ойладым.ұм болсын деп ой ойладым.м болсын деп ой ойладым.

Ол-пұл болса берерсiз қолыңыздан,ұл болса берерсiз қолыңыздан,л болса берерсiз қолыңыздан,қолыңыздан,олыңыздан,
уа ғайр жоқ болса көрерсiз көзiңiзден.ғайр жоқ болса көрерсiз көзiңiзден.айр жоқ болса көрерсiз көзiңiзден.қ болса көрерсiз көзiңiзден. болса көрерсiз көзiңiзден.өрерсiз көзiңiзден.рерсiз көзiңiзден.өзiңiзден.зiңiзден.
Бiр кiсiңдi қосып бер, әкелейiк,қосып бер, әкелейiк,осып бер, әкелейiк,әкелейiк,келейiк,
Көп кешiгiп қалмайық жолымыздан.өп кешiгiп қалмайық жолымыздан.п кешiгiп қалмайық жолымыздан.қалмайық жолымыздан.алмайық жолымыздан.қ жолымыздан. жолымыздан.

Падиша мұның сөзiн естiп бiлдi,ұның сөзiн естiп бiлдi,ның сөзiн естiп бiлдi,өзiн естiп бiлдi,зiн естiп бiлдi,
Екi-үш кiсi қасына қосып бердi.үш кiсi қасына қосып бердi.ш кiсi қасына қосып бердi.қасына қосып бердi.асына қосып бердi.қосып бердi.осып бердi.
Сандықтың аузын бұзбай қалыбымен,қтың аузын бұзбай қалыбымен,тың аузын бұзбай қалыбымен,ұзбай қалыбымен,збай қалыбымен,қалыбымен,алыбымен,
уәзiр жылдам көтерiп алып келдi.әзiр жылдам көтерiп алып келдi.зiр жылдам көтерiп алып келдi.өтерiп алып келдi.терiп алып келдi.
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Мүсәпiр екi-үш кiсi ертiп алды,үсәпiр екi-үш кiсi ертiп алды,сәпiр екi-үш кiсi ертiп алды,әпiр екi-үш кiсi ертiп алды,пiр екi-үш кiсi ертiп алды,үш кiсi ертiп алды,ш кiсi ертiп алды,
Сандықты кезек-кезек қолға алды.қты кезек-кезек қолға алды.ты кезек-кезек қолға алды.қолға алды.олға алды.ға алды.а алды.
Азаптанып арқалап, көтерiсiп,қалап, көтерiсiп,алап, көтерiсiп,өтерiсiп,терiсiп,
Падишаның алдына алып барды.

Падиша дереу сандық аузын ашты,қ аузын ашты, аузын ашты,
Ерген жанның бәрi де анталасты.әрi де анталасты.рi де анталасты.
Iшiнде айдай толып жiгiт жатыр,
Бұ жiгiт неткен жан деп таңырқасты.ұ жiгiт неткен жан деп таңырқасты. жiгiт неткен жан деп таңырқасты.қасты.асты.

Жатыр екен кiрпiгiн қимылдатып,қимылдатып,имылдатып,
Сандықтан бiреу суырып алды тартып.қтан бiреу суырып алды тартып.тан бiреу суырып алды тартып.
Аузына мақтаменен су тамызып,қтаменен су тамызып,таменен су тамызып,
Бейшараны тiрiлттi адам етiп.

Баладан тiрiлген соң сөз сұрайды:өз сұрайды:з сұрайды:ұрайды:райды:
—Жарықтығым, жөнiң айт, кiм едiң?—деп.қтығым, жөнiң айт, кiм едiң?—деп.тығым, жөнiң айт, кiм едiң?—деп.ғым, жөнiң айт, кiм едiң?—деп.ым, жөнiң айт, кiм едiң?—деп.өнiң айт, кiм едiң?—деп.нiң айт, кiм едiң?—деп.
Бастан-аяқ жасырмай көргенiңдi айт,қ жасырмай көргенiңдi айт, жасырмай көргенiңдi айт,өргенiңдi айт,ргенiңдi айт,
Қазаның жоқтығынан жолықтыңыз,—деп.азаның жоқтығынан жолықтыңыз,—деп.қтығынан жолықтыңыз,—деп.тығынан жолықтыңыз,—деп.ғынан жолықтыңыз,—деп.ынан жолықтыңыз,—деп.қтыңыз,—деп.тыңыз,—деп.

Есiн жиып алған соң сөзлер бала,ған соң сөзлер бала,ан соң сөзлер бала,өзлер бала,злер бала,
Жанның бәрi жиылған тамашаға.әрi жиылған тамашаға.рi жиылған тамашаға.ған тамашаға.ан тамашаға.ға.а.
Шәкiржан айтып отырып зар еңiрейдi,әкiржан айтып отырып зар еңiрейдi,кiржан айтып отырып зар еңiрейдi,
Iсiне Құдiреттiң не-дүр шара.Құдiреттiң не-дүр шара.дiреттiң не-дүр шара.үр шара.р шара.

Әуелi патша болып туған жерiм,уелi патша болып туған жерiм,ған жерiм,ан жерiм,
Өгей шеше қас болып қуған жерiм.гей шеше қас болып қуған жерiм.қас болып қуған жерiм.ас болып қуған жерiм.қуған жерiм.уған жерiм.ған жерiм.ан жерiм.
Өзi көрген бейнетiнiң бәрiн айтты,зi көрген бейнетiнiң бәрiн айтты,өрген бейнетiнiң бәрiн айтты,рген бейнетiнiң бәрiн айтты,әрiн айтты,рiн айтты,
Бастан-аяқ терейiн қайсы бiрiн.қ терейiн қайсы бiрiн. терейiн қайсы бiрiн.қайсы бiрiн.айсы бiрiн.

Не көрген бейнетiнiң бәрiн тердi,өрген бейнетiнiң бәрiн тердi,рген бейнетiнiң бәрiн тердi,әрiн тердi,рiн тердi,
Жиылған жан жамағат естiп-бiлдi.ған жан жамағат естiп-бiлдi.ан жан жамағат естiп-бiлдi.ғат естiп-бiлдi.ат естiп-бiлдi.
Бастан көрген бейнетiн естiген соң,өрген бейнетiн естiген соң,рген бейнетiн естiген соң,
Бастығы патша болып жұрт еңiредi.ғы патша болып жұрт еңiредi.ы патша болып жұрт еңiредi.ұрт еңiредi.рт еңiредi.

Жұрт естiп есiркедi қылған iсiн,ұрт естiп есiркедi қылған iсiн,рт естiп есiркедi қылған iсiн,қылған iсiн,ылған iсiн,ған iсiн,ан iсiн,
Сенге қастық қылдырған шешең құрсын.қастық қылдырған шешең құрсын.астық қылдырған шешең құрсын.қ қылдырған шешең құрсын. қылдырған шешең құрсын.қылдырған шешең құрсын.ылдырған шешең құрсын.ған шешең құрсын.ан шешең құрсын.құрсын.рсын.
Сөйдеп айтып сөйлейдi отырғаннан,өйдеп айтып сөйлейдi отырғаннан,йдеп айтып сөйлейдi отырғаннан,өйлейдi отырғаннан,йлейдi отырғаннан,ғаннан,аннан,
Мұндай сөз көргенiм жоқ мұсылманнан.ұндай сөз көргенiм жоқ мұсылманнан.ндай сөз көргенiм жоқ мұсылманнан.өз көргенiм жоқ мұсылманнан.з көргенiм жоқ мұсылманнан.өргенiм жоқ мұсылманнан.ргенiм жоқ мұсылманнан.қ мұсылманнан. мұсылманнан.ұсылманнан.сылманнан.
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Сөйткен әке-шешеңдi Құдай ұрсын,өйткен әке-шешеңдi Құдай ұрсын,йткен әке-шешеңдi Құдай ұрсын,әке-шешеңдi Құдай ұрсын,ке-шешеңдi Құдай ұрсын,Құдай ұрсын,дай ұрсын,ұрсын,рсын,
Бейнеттi көрiпсiң ғой тамам жаннан.өрiпсiң ғой тамам жаннан.рiпсiң ғой тамам жаннан.ғой тамам жаннан.ой тамам жаннан.

Ол баланы есiркеп құрметтейдi,құрметтейдi,рметтейдi,
Алдына неше түрлi ас келтiрдi.үрлi ас келтiрдi.рлi ас келтiрдi.
Қазынадан патшалық тон шығарып,азынадан патшалық тон шығарып,қ тон шығарып, тон шығарып,ғарып,арып,
Жақсылап Шәкiржанды киiндiрдi.қсылап Шәкiржанды киiндiрдi.сылап Шәкiржанды киiндiрдi.әкiржанды киiндiрдi.кiржанды киiндiрдi.

Падишасы бiр үлкен қартаң адам,үлкен қартаң адам,лкен қартаң адам,қартаң адам,артаң адам,
Жалғыз қызы бар екен ер таңдаған.ғыз қызы бар екен ер таңдаған.ыз қызы бар екен ер таңдаған.қызы бар екен ер таңдаған.ызы бар екен ер таңдаған.ған.ан.
—Өзiмдей падишаның баласы екен,Өзiмдей падишаның баласы екен,зiмдей падишаның баласы екен,
Қызымыз қабыл көрер ме, көрсет соған.ызымыз қабыл көрер ме, көрсет соған.қабыл көрер ме, көрсет соған.абыл көрер ме, көрсет соған.өрер ме, көрсет соған.рер ме, көрсет соған.өрсет соған.рсет соған.ған.ан.

Қызметкерлер жүгiрiп қызға барды,ызметкерлер жүгiрiп қызға барды,үгiрiп қызға барды,гiрiп қызға барды,қызға барды,ызға барды,ға барды,а барды,
Қыз ендi Шәкiржанға көз салады.ыз ендi Шәкiржанға көз салады.әкiржанға көз салады.кiржанға көз салады.ға көз салады.а көз салады.өз салады.з салады.
Құдай артық жаратқан нұрлы етiп,дай артық жаратқан нұрлы етiп,қ жаратқан нұрлы етiп, жаратқан нұрлы етiп,қан нұрлы етiп,ан нұрлы етiп,ұрлы етiп,рлы етiп,
Шәкiржанды қыз көрiп [қабыл] алды.әкiржанды қыз көрiп [қабыл] алды.кiржанды қыз көрiп [қабыл] алды.қыз көрiп [қабыл] алды.ыз көрiп [қабыл] алды.өрiп [қабыл] алды.рiп [қабыл] алды.[қабыл] алды.абыл] алды.

Қыз көрген соң есiнен адасады,ыз көрген соң есiнен адасады,өрген соң есiнен адасады,рген соң есiнен адасады,
Тамам жұрт тамашаға қарасады.ұрт тамашаға қарасады.рт тамашаға қарасады.ға қарасады.а қарасады.қарасады.арасады.
Қыздың ғашық болғанын патша бiлiп,ыздың ғашық болғанын патша бiлiп,ғашық болғанын патша бiлiп,ашық болғанын патша бiлiп,қ болғанын патша бiлiп, болғанын патша бiлiп,ғанын патша бiлiп,анын патша бiлiп,
Ендi күйеу қылмаққа жарасады.үйеу қылмаққа жарасады.йеу қылмаққа жарасады.қылмаққа жарасады.ылмаққа жарасады.ққа жарасады.а жарасады.

Падиша той қылады жұртын жиып,қылады жұртын жиып,ылады жұртын жиып,ұртын жиып,ртын жиып,
Қыз тидi өз еркiмен көңлi түйiп.ыз тидi өз еркiмен көңлi түйiп.өз еркiмен көңлi түйiп.з еркiмен көңлi түйiп.өңлi түйiп.ңлi түйiп.үйiп.йiп.
Құдайдың бұйыртқаны осы екен деп,дайдың бұйыртқаны осы екен деп,ұйыртқаны осы екен деп,йыртқаны осы екен деп,қаны осы екен деп,аны осы екен деп,
Шәкiрдi қызға қосты неках қиып.әкiрдi қызға қосты неках қиып.кiрдi қызға қосты неках қиып.қызға қосты неках қиып.ызға қосты неках қиып.ға қосты неках қиып.а қосты неках қиып.қосты неках қиып.осты неках қиып.қиып.иып.

Падиша тойын қылып қызын қосты,қылып қызын қосты,ылып қызын қосты,қызын қосты,ызын қосты,қосты,осты,
Мұратына жеткiздi екi жасты.ұратына жеткiздi екi жасты.ратына жеткiздi екi жасты.
Балам болды, орнымды берейiн деп,
Өз тақытынан падиша өзi түстi.з тақытынан падиша өзi түстi.қытынан падиша өзi түстi.ытынан падиша өзi түстi.өзi түстi.зi түстi.үстi.стi.

Шәкiрдi жарылқады тағын берiп,әкiрдi жарылқады тағын берiп,кiрдi жарылқады тағын берiп,қады тағын берiп,ады тағын берiп,ғын берiп,ын берiп,
Ер таңдаған асыл қызын және берiп.ған асыл қызын және берiп.ан асыл қызын және берiп.қызын және берiп.ызын және берiп.әне берiп.не берiп.
Ел-жұрты құтты болсын тағыңыз деп,ұрты құтты болсын тағыңыз деп,рты құтты болсын тағыңыз деп,құтты болсын тағыңыз деп,тты болсын тағыңыз деп,ғыңыз деп,ыңыз деп,
Падиша қабыл көрдi патша қылып.қабыл көрдi патша қылып.абыл көрдi патша қылып.өрдi патша қылып.рдi патша қылып.қылып.ылып.
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Шәкiржан патша болып тақыт мiндi,әкiржан патша болып тақыт мiндi,кiржан патша болып тақыт мiндi,қыт мiндi,ыт мiндi,
Рақым Құдай мұратын тигiздi ендi.қым Құдай мұратын тигiздi ендi.ым Құдай мұратын тигiздi ендi.Құдай мұратын тигiздi ендi.дай мұратын тигiздi ендi.ұратын тигiздi ендi.ратын тигiздi ендi.
Сабыр қылмай Құдайға тiл тигiзсе,қылмай Құдайға тiл тигiзсе,ылмай Құдайға тiл тигiзсе,Құдайға тiл тигiзсе,дайға тiл тигiзсе,ға тiл тигiзсе,а тiл тигiзсе,
Мұндай болып мұратқа жетер ме едi?!ұндай болып мұратқа жетер ме едi?!ндай болып мұратқа жетер ме едi?!ұратқа жетер ме едi?!ратқа жетер ме едi?!қа жетер ме едi?!а жетер ме едi?!

Бек құрметтеп сыйлайды қауым елi,құрметтеп сыйлайды қауым елi,рметтеп сыйлайды қауым елi,қауым елi,ауым елi,
Шәкiрдiң ендi ашылды көңiлдерi.әкiрдiң ендi ашылды көңiлдерi.кiрдiң ендi ашылды көңiлдерi.өңiлдерi.ңiлдерi.
Бағана бейнет тартып жүрген күндеғана бейнет тартып жүрген күндеана бейнет тартып жүрген күндеүрген күндерген күндеүнденде
Құдайға тiл тигiзген бар ма жерi?!дайға тiл тигiзген бар ма жерi?!ға тiл тигiзген бар ма жерi?!а тiл тигiзген бар ма жерi?!

Патша боп тақытында отыр едi,қытында отыр едi,ытында отыр едi,
Қонақпыз деп сөйлесiп екеу келдi.онақпыз деп сөйлесiп екеу келдi.қпыз деп сөйлесiп екеу келдi.пыз деп сөйлесiп екеу келдi.өйлесiп екеу келдi.йлесiп екеу келдi.
Өз елiнiң кiсiсi секiлдi емес,з елiнiң кiсiсi секiлдi емес,
Жат жерден келiп тұр деп құрметтедi.ұр деп құрметтедi.р деп құрметтедi.құрметтедi.рметтедi.

Ол мейман шақырған соң үйге кiрдi,қырған соң үйге кiрдi,ырған соң үйге кiрдi,ған соң үйге кiрдi,ан соң үйге кiрдi,үйге кiрдi,йге кiрдi,
Алдына неше түрлi ас келтiрдi.үрлi ас келтiрдi.рлi ас келтiрдi.
Ас iшкен соң:—Не iске келдiңiз,—деп,
Меймандарым, сiздер бiзге сөйле,—дедi.өйле,—дедi.йле,—дедi.

—Падиша, бiз жолаушы жоқ iздеген,қ iздеген, iздеген,
Көп кiсi боп шығып ек елiмiзден.өп кiсi боп шығып ек елiмiзден.п кiсi боп шығып ек елiмiзден.ғып ек елiмiзден.ып ек елiмiзден.
Сұрасаңыз, патшамыздың аты Шәкiрат,ұрасаңыз, патшамыздың аты Шәкiрат,расаңыз, патшамыздың аты Шәкiрат,әкiрат,кiрат,
Ғарiп адам боламыз жаһан кезген.арiп адам боламыз жаһан кезген.һан кезген.ан кезген.

Көп кiсi [едiк ел-] елге жар салған,өп кiсi [едiк ел-] елге жар салған,п кiсi [едiк ел-] елге жар салған,ған,ан,
Бар ма екен судан сандық тауып алған.қ тауып алған. тауып алған.ған.ан.
Сандық тапқан кiсiге көп сүйiншi,қ тапқан кiсiге көп сүйiншi, тапқан кiсiге көп сүйiншi,қан кiсiге көп сүйiншi,ан кiсiге көп сүйiншi,өп сүйiншi,п сүйiншi,үйiншi,йiншi,
Зар болған падишамыз қайғыланған.ған падишамыз қайғыланған.ан падишамыз қайғыланған.қайғыланған.айғыланған.ғыланған.ыланған.ған.ан.

—Мендей ғарiп екенсiз жаһан кезген,ғарiп екенсiз жаһан кезген,арiп екенсiз жаһан кезген,һан кезген,ан кезген,
Падиша не себептен қайғы жеген?қайғы жеген?айғы жеген?ғы жеген?ы жеген?
Һәлак болып көп адам мұнша iздеп,лак болып көп адам мұнша iздеп,өп адам мұнша iздеп,п адам мұнша iздеп,ұнша iздеп,нша iздеп,
Ол сандықтың iшiнде неме екен?қтың iшiнде неме екен?тың iшiнде неме екен?

—Ол сандықтың iшiнде бiр бала бар,қтың iшiнде бiр бала бар,тың iшiнде бiр бала бар,
Ол бала үшiн қырылды мұсылмандар.үшiн қырылды мұсылмандар.шiн қырылды мұсылмандар.қырылды мұсылмандар.ырылды мұсылмандар.ұсылмандар.сылмандар.
Ол бала патшамыздың iнiсi екен,
Арманда боп айрылған бейшаралар.ған бейшаралар.ан бейшаралар.
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Шәкiржан естiп-бiлдi мұның бәрiн,әкiржан естiп-бiлдi мұның бәрiн,кiржан естiп-бiлдi мұның бәрiн,ұның бәрiн,ның бәрiн,әрiн,рiн,
—Бұ сөздi рас айтасың, меймандарым,ұ сөздi рас айтасың, меймандарым, сөздi рас айтасың, меймандарым,өздi рас айтасың, меймандарым,здi рас айтасың, меймандарым,
Сол iздеген бейшара мен сорлы едiм,
Аһ,—деп аузынан шықты жалын.һ,—деп аузынан шықты жалын.деп аузынан шықты жалын.қты жалын.ты жалын.

Падиша есi кетiп, кеттi талып,
Iшi-бауыры елжiреп, оттай жанып.
Есi кетiп тақтынан түскеннен соң,қтынан түскеннен соң,тынан түскеннен соң,үскеннен соң,скеннен соң,
Меймандар су бүрiктi тұра салып.үрiктi тұра салып.рiктi тұра салып.ұра салып.ра салып.

Падиша есiн жиып, көзiн ашты,өзiн ашты,зiн ашты,
Қанды жасы көзiнен араласты.анды жасы көзiнен араласты.өзiнен араласты.зiнен араласты.
Падиша талып қалды дегеннен соң,қалды дегеннен соң,алды дегеннен соң,
Жанның бәрi жүгiрiп анталасты.әрi жүгiрiп анталасты.рi жүгiрiп анталасты.үгiрiп анталасты.гiрiп анталасты.

Шәкiржан есiн жиып түрегелдi,әкiржан есiн жиып түрегелдi,кiржан есiн жиып түрегелдi,үрегелдi,регелдi,
Ағасының хабарын жаңа бiлдi.ғасының хабарын жаңа бiлдi.асының хабарын жаңа бiлдi.
Естiгенiм өңiм бе, түсiм бе деп,өңiм бе, түсiм бе деп,ңiм бе, түсiм бе деп,үсiм бе деп,сiм бе деп,
Бейшаралар егiлiп көп еңiрестi.өп еңiрестi.п еңiрестi.

Шәкiрдiң жырлағаныәкiрдiң жырлағаныкiрдiң жырлағанығаныаны

Айналайын, мейманым,
Сендерге болсын жиғаным.ғаным.аным.
Алдыңызға салайын,ға салайын,а салайын,
Алыңдар қанша сыйғанын.қанша сыйғанын.анша сыйғанын.ғанын.анын.
Алыңдар сендер малымды,
Мейманым, тыңда зарымды,
Ағамнан хабар есiтiп,ғамнан хабар есiтiп,амнан хабар есiтiп,
Сұм жүрегiм жарылды!ұм жүрегiм жарылды!м жүрегiм жарылды!үрегiм жарылды!регiм жарылды!

Жарылды менiм жүрегiм,үрегiм,регiм,
Қайғы едi жегенiм.айғы едi жегенiм.ғы едi жегенiм.ы едi жегенiм.
Айналайын бар Құдай,Құдай,дай,
Берген екен тiлегiм.
Құдай тiлек бермесе,дай тiлек бермесе,
Көзiмнiң жасын көрмесе,өзiмнiң жасын көрмесе,зiмнiң жасын көрмесе,өрмесе,рмесе,
Құдай және сиғынамын,дай және сиғынамын,әне сиғынамын,не сиғынамын,ғынамын,ынамын,
Хабары бүйтiп келмесе.үйтiп келмесе.йтiп келмесе.
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Арманда боп айрылған,ған,ан,
Айрылғанда зар қылған,ғанда зар қылған,анда зар қылған,қылған,ылған,ған,ан,
Қанатынан қайрылған,анатынан қайрылған,қайрылған,айрылған,ған,ан,
Жасыған жездей майрылған,ған жездей майрылған,ан жездей майрылған,ған,ан,
Бiр анадан туысқан,қан,ан,
Белдi бекем буысқан,қан,ан,
Асық ойнап алысқан,қ ойнап алысқан, ойнап алысқан,қан,ан,
Сабағына жарысқан,ғына жарысқан,ына жарысқан,қан,ан,
Ана сүтiн тырналап,үтiн тырналап,тiн тырналап,
Бiр емшектен тартысқан,қан,ан,
Ақ сүтiн бiрге емiскен,қ сүтiн бiрге емiскен, сүтiн бiрге емiскен,үтiн бiрге емiскен,тiн бiрге емiскен,
Тар төсекте жатысқан,өсекте жатысқан,секте жатысқан,қан,ан,
Сабақты бiрге оқысқан,қты бiрге оқысқан,ты бiрге оқысқан,қысқан,ысқан,қан,ан,
Көңiлге ақыл тоқысқан,өңiлге ақыл тоқысқан,ңiлге ақыл тоқысқан,қыл тоқысқан,ыл тоқысқан,қысқан,ысқан,қан,ан,
Бауыры үшiн қаңғырып,үшiн қаңғырып,шiн қаңғырып,қаңғырып,аңғырып,ғырып,ырып,
Ел-жұртынан айрылған,ұртынан айрылған,ртынан айрылған,ған,ан,
Мұстакән жер, ағекем,ұстакән жер, ағекем,стакән жер, ағекем,ән жер, ағекем,н жер, ағекем,ғекем,екем,

Шырағым, разы бол, ғарiп бала,ғым, разы бол, ғарiп бала,ым, разы бол, ғарiп бала,ғарiп бала,арiп бала,
Сiздерге өнер бердi Хақ Тағала.өнер бердi Хақ Тағала.нер бердi Хақ Тағала.қ Тағала. Тағала.ғала.ала.
Әр қисса мен де жаздым бiраз ғана,р қисса мен де жаздым бiраз ғана,қисса мен де жаздым бiраз ғана,исса мен де жаздым бiраз ғана,ғана,ана,
Жазбасқа сiз тапсырғаш не-дүр шара?!қа сiз тапсырғаш не-дүр шара?!а сiз тапсырғаш не-дүр шара?!ғаш не-дүр шара?!аш не-дүр шара?!үр шара?!р шара?!*

Ағам тiрi бар ма екен,ғам тiрi бар ма екен,ам тiрi бар ма екен,
Сәнаменен сарғайып,әнаменен сарғайып,наменен сарғайып,ғайып,айып,
О да мендей зар ма екен?!

Ол ағамды мен көрсем,ғамды мен көрсем,амды мен көрсем,өрсем,рсем,
Iшiмдегi қайғы-дерт,қайғы-дерт,айғы-дерт,ғы-дерт,ы-дерт,
Бәрiн жиып бiр терсем.әрiн жиып бiр терсем.рiн жиып бiр терсем.
Өтер едiм армансыз,тер едiм армансыз,
Көрiп тұрып жан берсем.өрiп тұрып жан берсем.рiп тұрып жан берсем.ұрып жан берсем.рып жан берсем.
Болар едiм армансыз,
Өлем деген жалған сөз,лем деген жалған сөз,ған сөз,ан сөз,өз,з,
Айналайын, мейманым,
Қандай күнi болдың кез?андай күнi болдың кез?үнi болдың кез?нi болдың кез?
Айналайын, қонағым,қонағым,онағым,ғым,ым,

* Шумақтың түпнұсқадағы берiлуi сақталды.
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Айтыңдар ағам тұрағын.ғам тұрағын.ам тұрағын.ұрағын.рағын.ғын.ын.
Рас болса сөздерiң,өздерiң,здерiң,
Болайын құрбан лағың.құрбан лағың.рбан лағың.ғың.ың.

Сендермен бiрге ерейiн,
Ағамды барып көрейiн.ғамды барып көрейiн.амды барып көрейiн.өрейiн.рейiн.
Ағамды сендер көрсетсең,ғамды сендер көрсетсең,амды сендер көрсетсең,өрсетсең,рсетсең,
Көп сүйiншi берейiн!өп сүйiншi берейiн!п сүйiншi берейiн!үйiншi берейiн!йiншi берейiн!

Сүйiншiнi алыңдар,үйiншiнi алыңдар,йiншiнi алыңдар,
Ағама ертiп барыңдар.ғама ертiп барыңдар.ама ертiп барыңдар.
[Бауырыңды] таптық деп,Бауырыңды] таптық деп,қ деп, деп,
Ағама хабар салыңдар!ғама хабар салыңдар!ама хабар салыңдар!

Хабарымды естiп жұбансын,ұбансын,бансын,
Iнiсiн көрiп қуансын.өрiп қуансын.рiп қуансын.қуансын.уансын.
Дұшпанның мойнын сындырсын,ұшпанның мойнын сындырсын,шпанның мойнын сындырсын,
Достың көңлiн тындырсын.өңлiн тындырсын.ңлiн тындырсын.

Қапылыста өлiп жартаста,апылыста өлiп жартаста,өлiп жартаста,лiп жартаста,
Кетiп едi ағам бiр басқа.ғам бiр басқа.ам бiр басқа.қа.а.
Екi ғазиз, мейманым,ғазиз, мейманым,азиз, мейманым,
Бұ сөздерiң рас па?!ұ сөздерiң рас па?! сөздерiң рас па?!өздерiң рас па?!здерiң рас па?!

Шәкiржан сөйтiп айтып зар еңiредi,әкiржан сөйтiп айтып зар еңiредi,кiржан сөйтiп айтып зар еңiредi,өйтiп айтып зар еңiредi,йтiп айтып зар еңiредi,
Меймандар «жалған емес, рас» дедi.ған емес, рас» дедi.ан емес, рас» дедi.
—Бұларды ертiп ағамды көремiн,—деп,ұларды ертiп ағамды көремiн,—деп,ларды ертiп ағамды көремiн,—деп,ғамды көремiн,—деп,амды көремiн,—деп,өремiн,—деп,ремiн,—деп,
Ел-жұртым, қазiр тегiс жиыл,—дедi.ұртым, қазiр тегiс жиыл,—дедi.ртым, қазiр тегiс жиыл,—дедi.қазiр тегiс жиыл,—дедi.азiр тегiс жиыл,—дедi.

Шәкiржан ел-жұртына хабар салды,әкiржан ел-жұртына хабар салды,кiржан ел-жұртына хабар салды,ұртына хабар салды,ртына хабар салды,
Бес жүз ләшкер қасына ертiп алды.үз ләшкер қасына ертiп алды.з ләшкер қасына ертiп алды.әшкер қасына ертiп алды.шкер қасына ертiп алды.қасына ертiп алды.асына ертiп алды.
Мейманын көп мал берiп, разы қылып,өп мал берiп, разы қылып,п мал берiп, разы қылып,қылып,ылып,
Өзi iздеп ағасына бiрге жүрдi.зi iздеп ағасына бiрге жүрдi.ғасына бiрге жүрдi.асына бiрге жүрдi.үрдi.рдi.

Қанша күн жол үстiнде бiрге жүрдi,анша күн жол үстiнде бiрге жүрдi,үн жол үстiнде бiрге жүрдi,н жол үстiнде бiрге жүрдi,үстiнде бiрге жүрдi,стiнде бiрге жүрдi,үрдi,рдi,
Ағасының анығын бiлiп келдi.ғасының анығын бiлiп келдi.асының анығын бiлiп келдi.ғын бiлiп келдi.ын бiлiп келдi.
Үш күншiлiк жер қалғанда ағасына,ш күншiлiк жер қалғанда ағасына,үншiлiк жер қалғанда ағасына,ншiлiк жер қалғанда ағасына,қалғанда ағасына,алғанда ағасына,ғанда ағасына,анда ағасына,ғасына,асына,
Алдымен бiр-екi адам жiбередi.
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Жiбердi ағасына хабар салып,ғасына хабар салып,асына хабар салып,
Ағамды қуантыңдар деп әуел барып.ғамды қуантыңдар деп әуел барып.амды қуантыңдар деп әуел барып.қуантыңдар деп әуел барып.уантыңдар деп әуел барып.әуел барып.уел барып.
Бейшара болған iнiң келедi деп,ған iнiң келедi деп,ан iнiң келедi деп,
Алыңдар сүйiншiнi жүрек жарып.үйiншiнi жүрек жарып.йiншiнi жүрек жарып.үрек жарып.рек жарып.

Екi адам дереу шапты жалбыр қағып,қағып,ағып,ғып,ып,
Патша жарлық берген соң тұрсын нағып.қ берген соң тұрсын нағып. берген соң тұрсын нағып.ұрсын нағып.рсын нағып.ғып.ып.
Шаһардан падишасын iздеп тапса,һардан падишасын iздеп тапса,ардан падишасын iздеп тапса,
Отыр екен көзiнен жасы ағып.өзiнен жасы ағып.зiнен жасы ағып.ғып.ып.

Алдына патшасының жетiп келдi,
Қол қусырып алдында сәлем бердi.ол қусырып алдында сәлем бердi.қусырып алдында сәлем бердi.усырып алдында сәлем бердi.әлем бердi.лем бердi.
—Атың …* ерiккенiң бұл емес,ұл емес,л емес,
Мейманым, танымаймын, кiмсiң?—дедi.

—Ей, патша, неге жүрсiң мұнша жасып,үрсiң мұнша жасып,рсiң мұнша жасып,ұнша жасып,нша жасып,
Сiзге келген мейман[быз] амандасып.[быз] амандасып.быз] амандасып.
Биязарлық кiсiдей қаның қашқан,қ кiсiдей қаның қашқан, кiсiдей қаның қашқан,қаның қашқан,аның қашқан,қашқан,ашқан,қан,ан,
Қанды жасың көзiңнен араласып.анды жасың көзiңнен араласып.өзiңнен араласып.зiңнен араласып.

Патша айтты:—Көңлiмде бiр қайғы бар,өңлiмде бiр қайғы бар,ңлiмде бiр қайғы бар,қайғы бар,айғы бар,ғы бар,ы бар,
Қайғым еске түскенде жылаймын зар.айғым еске түскенде жылаймын зар.ғым еске түскенде жылаймын зар.ым еске түскенде жылаймын зар.үскенде жылаймын зар.скенде жылаймын зар.
Мейманым, сөзлеңiздер, кiм едiңiз,өзлеңiздер, кiм едiңiз,злеңiздер, кiм едiңiз,
Қайғым сұрап не етерсiз, мұсылмандар?айғым сұрап не етерсiз, мұсылмандар?ғым сұрап не етерсiз, мұсылмандар?ым сұрап не етерсiз, мұсылмандар?ұрап не етерсiз, мұсылмандар?рап не етерсiз, мұсылмандар?ұсылмандар?сылмандар?

—Ей, патшам, қайғыңызды түгеселiк,қайғыңызды түгеселiк,айғыңызды түгеселiк,ғыңызды түгеселiк,ыңызды түгеселiк,үгеселiк,геселiк,
Жөнiмiздi сонан соң сұрасалық.өнiмiздi сонан соң сұрасалық.нiмiздi сонан соң сұрасалық.ұрасалық.расалық.қ..
Аз ғана кеп соғалық құлағың сал,ғана кеп соғалық құлағың сал,ана кеп соғалық құлағың сал,ғалық құлағың сал,алық құлағың сал,қ құлағың сал, құлағың сал,құлағың сал,лағың сал,ғың сал,ың сал,
Екеумiз де өнерсiз емес едiк.өнерсiз емес едiк.нерсiз емес едiк.

Екi адамның сүйiншi сұрағаныүйiншi сұрағаныйiншi сұрағаныұрағанырағанығаныаны

Бiз бiр ғазиз мейманбыз,ғазиз мейманбыз,азиз мейманбыз,
Бөлек шаһардан келгенбiз.өлек шаһардан келгенбiз.лек шаһардан келгенбiз.һардан келгенбiз.ардан келгенбiз.
Көңiлдегi қайғыңды,өңiлдегi қайғыңды,ңiлдегi қайғыңды,қайғыңды,айғыңды,ғыңды,ыңды,
Мәнiсiн естiп бiлгенбiз.әнiсiн естiп бiлгенбiз.нiсiн естiп бiлгенбiз.
Аяңдамай желгенбiз,

* Бiр сөз танылмады.
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Ат терлетiп келгенбiз.
Қайғыңыздың мәнiсiнайғыңыздың мәнiсiнғыңыздың мәнiсiныңыздың мәнiсiнәнiсiннiсiн
Айтпасаң да бiлгенбiз.

Iнiңдi ойлап қайғырдың,қайғырдың,айғырдың,ғырдың,ырдың,
Жасыған жездей майрылдың.ған жездей майрылдың.ан жездей майрылдың.
Бiрге жүрген бауырыңданүрген бауырыңданрген бауырыңдан
Арманда боп айрылдың.

Бауырыңнан қалдың арманда,қалдың арманда,алдың арманда,
Жапанда өлiп қалғанда,өлiп қалғанда,лiп қалғанда,қалғанда,алғанда,ғанда,анда,
Кiм армансыз өтпейдi,өтпейдi,тпейдi,
Мән сұрамай жалғанда.ән сұрамай жалғанда.н сұрамай жалғанда.ұрамай жалғанда.рамай жалғанда.ғанда.анда.

Армансыз дүние болар ма,үние болар ма,ние болар ма,
Пенденiң көңiлi толар ма?өңiлi толар ма?ңiлi толар ма?
Мұратыңа жетерсiң,ұратыңа жетерсiң,ратыңа жетерсiң,
Асылзатым, жылама.

Бұ жылаудан тыйылсаң,ұ жылаудан тыйылсаң, жылаудан тыйылсаң,
Бiр Құдайға сиынсаң,Құдайға сиынсаң,дайға сиынсаң,ға сиынсаң,а сиынсаң,
Бiз бiр кеңес айталық,қ,,
Ел-жұртыңмен жиылсаң.ұртыңмен жиылсаң.ртыңмен жиылсаң.
Iшке сақтап қайтелiк,қтап қайтелiк,тап қайтелiк,қайтелiк,айтелiк,
Iнiңiз үшiн қайғырма,үшiн қайғырма,шiн қайғырма,қайғырма,айғырма,ғырма,ырма,
Ақылыңнан айрылма.қылыңнан айрылма.ылыңнан айрылма.
Өлген iнiң тiрiлер,лген iнiң тiрiлер,
Мағлұм боп бiлiнер,ғлұм боп бiлiнер,лұм боп бiлiнер,ұм боп бiлiнер,м боп бiлiнер,
Көзiңе келiп көрiнер.өзiңе келiп көрiнер.зiңе келiп көрiнер.өрiнер.рiнер.

Ей, сұлтаным, сүйiншi,ұлтаным, сүйiншi,лтаным, сүйiншi,үйiншi,йiншi,
Бауырың тiрi бар екен,
Көргелi сiздi зар екен,өргелi сiздi зар екен,ргелi сiздi зар екен,
Зары сiзден ары екен.
Асылзатым, сүйiншi,үйiншi,йiншi,
Өлген iнiң тiрiлген,лген iнiң тiрiлген,
Бейнетi көп көрiлген.өп көрiлген.п көрiлген.өрiлген.рiлген.
Бейнетi көп көрiлген,өп көрiлген,п көрiлген,өрiлген,рiлген,
Жастан көрген бейнетiөрген бейнетiрген бейнетi
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Бiр қағазға терiлген,қағазға терiлген,ағазға терiлген,ғазға терiлген,азға терiлген,ға терiлген,а терiлген,
Өзiңiзге мағлұм боп,зiңiзге мағлұм боп,ғлұм боп,лұм боп,ұм боп,м боп,
Қыздан хабар берiлген.ыздан хабар берiлген.
Үш кез сандық iшiндеш кез сандық iшiндеқ iшiнде iшiнде
Теңiзде ағып жүрiлген.ғып жүрiлген.ып жүрiлген.үрiлген.рiлген.
Балық аулап жүргенде,қ аулап жүргенде, аулап жүргенде,үргенде,ргенде,
Бiр адамға көрiнген.ға көрiнген.а көрiнген.өрiнген.рiнген.
Судан шығып саламат,ғып саламат,ып саламат,
Елге тегiс бiлiнген.
Ей, сұлтаным, сүйiншi,ұлтаным, сүйiншi,лтаным, сүйiншi,үйiншi,йiншi,
Басыңа дәулет iлiнген.әулет iлiнген.улет iлiнген.
Өзiне бiр қыз берiлген,зiне бiр қыз берiлген,қыз берiлген,ыз берiлген,
Кер маралдай керiлген,
Сары майдай ерiлген,
Патшамыздың қызы едi,қызы едi,ызы едi,
Ақ маңдайдың өзi едi,қ маңдайдың өзi едi, маңдайдың өзi едi,өзi едi,зi едi,
Сол қызды алған iнiңiз,қызды алған iнiңiз,ызды алған iнiңiз,ған iнiңiз,ан iнiңiз,
Ақсұңқарым, сүйiншi,қсұңқарым, сүйiншi,сұңқарым, сүйiншi,ұңқарым, сүйiншi,ңқарым, сүйiншi,қарым, сүйiншi,арым, сүйiншi,үйiншi,йiншi,
Патша қылып тақыт берiлген.қылып тақыт берiлген.ылып тақыт берiлген.қыт берiлген.ыт берiлген.
Сондай сұлу нақ берген,ұлу нақ берген,лу нақ берген,қ берген, берген,
Құдай қалап iнiңе,дай қалап iнiңе,қалап iнiңе,алап iнiңе,
Сондай үлкен бақ берген.үлкен бақ берген.лкен бақ берген.қ берген. берген.

Тәж оралған басына,әж оралған басына,ж оралған басына,ған басына,ан басына,
Тақыт мiнген астына,қыт мiнген астына,ыт мiнген астына,
Рақым қылған Құдайымқым қылған Құдайымым қылған Құдайымқылған Құдайымылған Құдайымған Құдайыман ҚұдайымҚұдайымдайым
Көзiнен аққан жасына.өзiнен аққан жасына.зiнен аққан жасына.ққан жасына.ан жасына.
Бес жүз ләшкер ол ертiпүз ләшкер ол ертiпз ләшкер ол ертiпәшкер ол ертiпшкер ол ертiп
Келе жатыр қасыңа.қасыңа.асыңа.
Асылзатым, сүйiншi,үйiншi,йiншi,
Iнiң үшiн жасыма.үшiн жасыма.шiн жасыма.
Бес жүз ләшкер қасында,үз ләшкер қасында,з ләшкер қасында,әшкер қасында,шкер қасында,қасында,асында,
Дәулет құсы басында,әулет құсы басында,улет құсы басында,құсы басында,сы басында,
Хабарға келдiк осында.ға келдiк осында.а келдiк осында.
Ей, сұлтаным, сүйiншi,ұлтаным, сүйiншi,лтаным, сүйiншi,үйiншi,йiншi,
Ертең түсте келедi,үсте келедi,сте келедi,
Шаһарға келiп кiредi,һарға келiп кiредi,арға келiп кiредi,ға келiп кiредi,а келiп кiредi,
Алдынан шықсаң iнiңнiң,қсаң iнiңнiң,саң iнiңнiң,
Барсаң көзiң көредi,өзiң көредi,зiң көредi,өредi,редi,
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Құдайыңа сүйiншi.дайыңа сүйiншi.үйiншi.йiншi.
Жалған емес бұ сөзiм,ған емес бұ сөзiм,ан емес бұ сөзiм,ұ сөзiм, сөзiм,өзiм,зiм,
Шаһизатым, сүйiншi!һизатым, сүйiншi!изатым, сүйiншi!үйiншi!йiншi!

Падишаның көзiнен жас егiлдi,өзiнен жас егiлдi,зiнен жас егiлдi,
Iнiсiнiң хабарын естiп-бiлдi.
Қорыққан мен қуанған бiрдей екен,орыққан мен қуанған бiрдей екен,ққан мен қуанған бiрдей екен,ан мен қуанған бiрдей екен,қуанған бiрдей екен,уанған бiрдей екен,ған бiрдей екен,ан бiрдей екен,
Хабарды естiп талықсып, жығылды ендi.қсып, жығылды ендi.сып, жығылды ендi.ғылды ендi.ылды ендi.

Бiр заман түрегелдi есiн жиып,үрегелдi есiн жиып,регелдi есiн жиып,
Тоқтаған соң көзiнiң жасын тыйып.қтаған соң көзiнiң жасын тыйып.таған соң көзiнiң жасын тыйып.ған соң көзiнiң жасын тыйып.ан соң көзiнiң жасын тыйып.өзiнiң жасын тыйып.зiнiң жасын тыйып.
Өзiңнен, жақсылар, сөз естiдiм деп,зiңнен, жақсылар, сөз естiдiм деп,қсылар, сөз естiдiм деп,сылар, сөз естiдiм деп,өз естiдiм деп,з естiдiм деп,
Екеуiнiң аузынан алды сүйiп.үйiп.йiп.

—Аузыңыздан айналайын, меймандарым,
Талай жанға сөз болды қылған жарым.ға сөз болды қылған жарым.а сөз болды қылған жарым.өз болды қылған жарым.з болды қылған жарым.қылған жарым.ылған жарым.ған жарым.ан жарым.
Iнiме шын көрiсiп құшақтасам,өрiсiп құшақтасам,рiсiп құшақтасам,құшақтасам,шақтасам,қтасам,тасам,
Өлiп кетсем қалар ма тағы арманым?!лiп кетсем қалар ма тағы арманым?!қалар ма тағы арманым?!алар ма тағы арманым?!ғы арманым?!ы арманым?!

Бұ сөздерiң рас па, жарықтығым,ұ сөздерiң рас па, жарықтығым, сөздерiң рас па, жарықтығым,өздерiң рас па, жарықтығым,здерiң рас па, жарықтығым,қтығым,тығым,ғым,ым,
Тiрiлдi деп отырсыз өлген iнiм.өлген iнiм.лген iнiм.
Жалғанда жаным-тәнiм, жалғыз бауырым,ғанда жаным-тәнiм, жалғыз бауырым,анда жаным-тәнiм, жалғыз бауырым,әнiм, жалғыз бауырым,нiм, жалғыз бауырым,ғыз бауырым,ыз бауырым,
Бауырымсыз не болар көрген күнiм?!өрген күнiм?!рген күнiм?!үнiм?!нiм?!

Ол мейманның аузынан тағы сүйдi,ғы сүйдi,ы сүйдi,үйдi,йдi,
Қуанғаннан шыдамай iшi күйдi.уанғаннан шыдамай iшi күйдi.ғаннан шыдамай iшi күйдi.аннан шыдамай iшi күйдi.үйдi.йдi.
Iнiмнiң мен де алдынан шығайын деп,ғайын деп,айын деп,
Падиша ат шаптырып, жұртын жиды.ұртын жиды.ртын жиды.

Падиша жұртқа тегiс хабар салды,ұртқа тегiс хабар салды,ртқа тегiс хабар салды,қа тегiс хабар салды,а тегiс хабар салды,
Бес жүз ләшкер ол дағы ертiп алды.үз ләшкер ол дағы ертiп алды.з ләшкер ол дағы ертiп алды.әшкер ол дағы ертiп алды.шкер ол дағы ертiп алды.ғы ертiп алды.ы ертiп алды.
Келер жөнiн бұлардан сұрап алып,өнiн бұлардан сұрап алып,нiн бұлардан сұрап алып,ұлардан сұрап алып,лардан сұрап алып,ұрап алып,рап алып,
Iнiсiнiң алдынан қарсы жүрдi.қарсы жүрдi.арсы жүрдi.үрдi.рдi.

Iнiсiнiң ерткенi өңкей батыр,өңкей батыр,ңкей батыр,
Қару-жарақ сайманын жарқылдатар.ару-жарақ сайманын жарқылдатар.қ сайманын жарқылдатар. сайманын жарқылдатар.қылдатар.ылдатар.
Ағасының қарасын бұрын көрiп,ғасының қарасын бұрын көрiп,асының қарасын бұрын көрiп,қарасын бұрын көрiп,арасын бұрын көрiп,ұрын көрiп,рын көрiп,өрiп,рiп,
Қатты желiп сауылдап келе жатыр.атты желiп сауылдап келе жатыр.
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Ағасы жолын тосып қарап тұрды,ғасы жолын тосып қарап тұрды,асы жолын тосып қарап тұрды,қарап тұрды,арап тұрды,ұрды,рды,
Асығып арғымақтай жарап тұрды.ғып арғымақтай жарап тұрды.ып арғымақтай жарап тұрды.ғымақтай жарап тұрды.ымақтай жарап тұрды.қтай жарап тұрды.тай жарап тұрды.ұрды.рды.
Iнiсiнiң қарасын бұлар көрiп,қарасын бұлар көрiп,арасын бұлар көрiп,ұлар көрiп,лар көрiп,өрiп,рiп,
Ағасы көңiлiн тыймай жылап тұрды.ғасы көңiлiн тыймай жылап тұрды.асы көңiлiн тыймай жылап тұрды.өңiлiн тыймай жылап тұрды.ңiлiн тыймай жылап тұрды.ұрды.рды.

Шәкiрат iнiсiн көргенде айтқан жырыәкiрат iнiсiн көргенде айтқан жырыкiрат iнiсiн көргенде айтқан жырыөргенде айтқан жырыргенде айтқан жырықан жырыан жыры

Келе жатыр, қарағым,қарағым,арағым,ғым,ым,
Жарқылдатып жарағын,қылдатып жарағын,ылдатып жарағын,ғын,ын,
Өлген iнiм келедi,лген iнiм келедi,
Ашылсаңшы, қабағым.қабағым.абағым.ғым.ым.
Құдайым бердi тiлегiм,дайым бердi тiлегiм,
Құшақтасар бiлегiм.шақтасар бiлегiм.қтасар бiлегiм.тасар бiлегiм.
Қарсы бауырым келедi,арсы бауырым келедi,
Жарылсаңшы, жүрегiм!үрегiм!регiм!
Жалғызым деп ойлаған,ғызым деп ойлаған,ызым деп ойлаған,ған,ан,
Бауырым еске түскенде,үскенде,скенде,
Iшiм оттай қайнаған,қайнаған,айнаған,ған,ан,
Iнiм екен ырысым,
Ашылсаңшы, тынысым!
Отыңа жаққан су құйып,ққан су құйып,ан су құйып,құйып,йып,
Өшiрсеңшi сұм iшiм,шiрсеңшi сұм iшiм,ұм iшiм,м iшiм,
Қазандай iшiм қайнадың,азандай iшiм қайнадың,қайнадың,айнадың,
Жанған шоқ боп жайнадың,ған шоқ боп жайнадың,ан шоқ боп жайнадың,қ боп жайнадың, боп жайнадың,
Iшiм от боп күйгенде,үйгенде,йгенде,
Көзiмнiң жасын тыймадым.өзiмнiң жасын тыймадым.зiмнiң жасын тыймадым.
Жалғыз едi қу басым,ғыз едi қу басым,ыз едi қу басым,қу басым,у басым,
Iнiм келдi жолдасым,
Күнде ағушы ең құрғамай,үнде ағушы ең құрғамай,нде ағушы ең құрғамай,ғушы ең құрғамай,ушы ең құрғамай,құрғамай,рғамай,ғамай,амай,
Тыйылсаңшы, көз жасым.өз жасым.з жасым.
Жас ақты көзден тамырдан,қты көзден тамырдан,ты көзден тамырдан,өзден тамырдан,зден тамырдан,
Айырылған соң бауырдан,ған соң бауырдан,ан соң бауырдан,
Қайысып едiң бүгiлiп,айысып едiң бүгiлiп,үгiлiп,гiлiп,
Түзелсеңшi, қабырғам.үзелсеңшi, қабырғам.зелсеңшi, қабырғам.қабырғам.абырғам.ғам.ам.
Жұлын-құйқам сөгiлген,ұлын-құйқам сөгiлген,лын-құйқам сөгiлген,құйқам сөгiлген,йқам сөгiлген,қам сөгiлген,ам сөгiлген,өгiлген,гiлген,
Мойным босап бүгiлген,үгiлген,гiлген,
Менен сорлы бар ма екен,
Күйiп-жанып егiлген.үйiп-жанып егiлген.йiп-жанып егiлген.
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Мен екенiм бiледi,
Бәрi саулап желедi.әрi саулап желедi.рi саулап желедi.
Көлеңкеңнен айналсам,өлеңкеңнен айналсам,леңкеңнен айналсам,
Қандай жерде келедi.андай жерде келедi.
Не түстi екен мiнгенi,үстi екен мiнгенi,стi екен мiнгенi,
Қандай екен кигенi,андай екен кигенi,
Бiреу басып алдымнан
Жақсы емес бiлгенi.қсы емес бiлгенi.сы емес бiлгенi.
Қарасам көз талады,арасам көз талады,өз талады,з талады,
Бауыры жақын келгенше,қын келгенше,ын келгенше,
Iшi өртенiп барады.өртенiп барады.ртенiп барады.

Бес жүз ләшкер атырап,үз ләшкер атырап,з ләшкер атырап,әшкер атырап,шкер атырап,
Қатты келер қамшылап,атты келер қамшылап,қамшылап,амшылап,
Бауырым келе жатқанда,қанда,анда,
Көзден жасы тамшылап,өзден жасы тамшылап,зден жасы тамшылап,
Айна алып қарайын,қарайын,арайын,
Әйнекке көзiм салайын,йнекке көзiм салайын,өзiм салайын,зiм салайын,
Бiреуiң барып бiлiңдер,
Тура алдынан барайын.
Басына тәж оранып,әж оранып,ж оранып,
Көзiнен жас ағызып,өзiнен жас ағызып,зiнен жас ағызып,ғызып,ызып,
Қарағым келе жатқанда,арағым келе жатқанда,ғым келе жатқанда,ым келе жатқанда,қанда,анда,
Мен байғұсты сағынып,ғұсты сағынып,сты сағынып,ғынып,ынып,
Атымнан түсiп қарайын,үсiп қарайын,сiп қарайын,қарайын,арайын,
Алдынан жаяу барайын,
Көрсеткенiң рас па,өрсеткенiң рас па,рсеткенiң рас па,
Айналайын, Құдайым!Құдайым!дайым!

Ағасы сөйтiп айтып зарлық еттi,ғасы сөйтiп айтып зарлық еттi,асы сөйтiп айтып зарлық еттi,өйтiп айтып зарлық еттi,йтiп айтып зарлық еттi,қ еттi, еттi,
Сонша болмай бұлар да саулап жеттi.ұлар да саулап жеттi.лар да саулап жеттi.
Iнiсiнiң сүйесiп қолтығынан,үйесiп қолтығынан,йесiп қолтығынан,қолтығынан,олтығынан,ғынан,ынан,
Атының басын бiр адам жетелептi.

Iнiсiнiң көл-дария екi көзi,өл-дария екi көзi,л-дария екi көзi,өзi,зi,
Зарланған ағасының келдi сөзi.ған ағасының келдi сөзi.ан ағасының келдi сөзi.ғасының келдi сөзi.асының келдi сөзi.өзi.зi.
Ағасы ат үстiнен қарғып түсiп,ғасы ат үстiнен қарғып түсiп,асы ат үстiнен қарғып түсiп,үстiнен қарғып түсiп,стiнен қарғып түсiп,қарғып түсiп,арғып түсiп,ғып түсiп,ып түсiп,үсiп,сiп,
Не болғанын бiлмейдi өзiн-өзi.ғанын бiлмейдi өзiн-өзi.анын бiлмейдi өзiн-өзi.өзiн-өзi.зiн-өзi.өзi.зi.
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Iнiсi атынан ұшып кеттi,ұшып кеттi,шып кеттi,
Екеуi жаяуласып жүгiрiстi.үгiрiстi.гiрiстi.
Сонша зар боп жүрген соң неге тұрсын,үрген соң неге тұрсын,рген соң неге тұрсын,ұрсын,рсын,
Екеуi құшақтасып көп көрiстi.құшақтасып көп көрiстi.шақтасып көп көрiстi.қтасып көп көрiстi.тасып көп көрiстi.өп көрiстi.п көрiстi.өрiстi.рiстi.

Ағасының ерткенi бес жүз ер-дi,ғасының ерткенi бес жүз ер-дi,асының ерткенi бес жүз ер-дi,үз ер-дi,з ер-дi,
Мына келген бес жүзбен бiр мың болды.үзбен бiр мың болды.збен бiр мың болды.
Екi ләшкер қосылып екi жақтан,әшкер қосылып екi жақтан,шкер қосылып екi жақтан,қосылып екi жақтан,осылып екi жақтан,қтан,тан,
Ортаға алып мұңын естiп қарап тұрды.ға алып мұңын естiп қарап тұрды.а алып мұңын естiп қарап тұрды.ұңын естiп қарап тұрды.ңын естiп қарап тұрды.қарап тұрды.арап тұрды.ұрды.рды.

Ағасы iнiсiне бұрын жеттi,ғасы iнiсiне бұрын жеттi,асы iнiсiне бұрын жеттi,ұрын жеттi,рын жеттi,
Iнiсi есi кетiп, талып кеттi.
Омырауын дал-дал қып жалаңаштап,қып жалаңаштап,ып жалаңаштап,
Бейшара құшақтасып зарлық еттi.құшақтасып зарлық еттi.шақтасып зарлық еттi.қтасып зарлық еттi.тасып зарлық еттi.қ еттi. еттi.

Шәкiраттың iнiсiмен қосылып көрiскенде айтқан жырыәкiраттың iнiсiмен қосылып көрiскенде айтқан жырыкiраттың iнiсiмен қосылып көрiскенде айтқан жырықосылып көрiскенде айтқан жырыосылып көрiскенде айтқан жырыөрiскенде айтқан жырырiскенде айтқан жырықан жырыан жыры

Жалғыз бауырым, iнiмсiң,ғыз бауырым, iнiмсiң,ыз бауырым, iнiмсiң,
Менiм жаным-тәнiмсiң,әнiмсiң,нiмсiң,
Жарық сәуле Шолпаным,қ сәуле Шолпаным, сәуле Шолпаным,әуле Шолпаным,уле Шолпаным,
Менiм айым-күнiмсiң.үнiмсiң.нiмсiң.
Жаным-тәнiм сен едiң,әнiм сен едiң,нiм сен едiң,
Жалғыз ағаң мен едiм,ғыз ағаң мен едiм,ыз ағаң мен едiм,ғаң мен едiм,аң мен едiм,
Хабарыңды естiп жүдедiм,үдедiм,дедiм,
Құдайымнан тiледiм.дайымнан тiледiм.
Бердi Құдай тiлегiм,Құдай тiлегiм,дай тiлегiм,
Жаңа айқасты бiлегiм.қасты бiлегiм.асты бiлегiм.
Туысым қосылды,қосылды,осылды,
Жарылар ма екен жүрегiм.үрегiм.регiм.
Қол ұстасып жүргенде,ол ұстасып жүргенде,ұстасып жүргенде,стасып жүргенде,үргенде,ргенде,
Жартаста едi өлгенiң.өлгенiң.лгенiң.
Өңiм бе, менiм түсiм бе,ңiм бе, менiм түсiм бе,үсiм бе,сiм бе,
Өлген сенi көргенiм?лген сенi көргенiм?өргенiм?ргенiм?

Жазу жазып [мен] тасқа,қа,а,
лажсыз кеттiм бiр басқа,қа,а,
Тiрiлiп келiп көрiсiп,өрiсiп,рiсiп,
Тұрғаның, қалқам, рас па?ұрғаның, қалқам, рас па?рғаның, қалқам, рас па?ғаның, қалқам, рас па?аның, қалқам, рас па?қалқам, рас па?алқам, рас па?қам, рас па?ам, рас па?
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Қарағым, мен қандаймын,арағым, мен қандаймын,ғым, мен қандаймын,ым, мен қандаймын,қандаймын,андаймын,
Сағынғаннан зарлаймын,ғынғаннан зарлаймын,ынғаннан зарлаймын,ғаннан зарлаймын,аннан зарлаймын,
Түсiм шығар көргенiм,үсiм шығар көргенiм,сiм шығар көргенiм,ғар көргенiм,ар көргенiм,өргенiм,ргенiм,
Өңiм бе деп нанбаймын.ңiм бе деп нанбаймын.

Өңiм болса бiлейiн,ңiм болса бiлейiн,
Келбетiңдi көрейiн,өрейiн,рейiн,
Тамағыңнан иiскеп,ғыңнан иiскеп,ыңнан иiскеп,
Аймалап, құшып өлейiн.құшып өлейiн.шып өлейiн.өлейiн.лейiн.

Қарағым, құлыным, ағайын,арағым, құлыным, ағайын,ғым, құлыным, ағайын,ым, құлыным, ағайын,құлыным, ағайын,лыным, ағайын,ғайын,айын,
Бауырыңа бауырым қосайын.қосайын.осайын.
Тамағыңнан иiскеп,ғыңнан иiскеп,ыңнан иiскеп,
Аймалап мауқым басайын.қым басайын.ым басайын.
Жас күнiңде жатушы ең,үнiңде жатушы ең,нiңде жатушы ең,
Төсiмнен [менiң] иiскеп,өсiмнен [менiң] иiскеп,сiмнен [менiң] иiскеп,[менiң] иiскеп,менiң] иiскеп,
Айғайлап шақырушы ең анаңды,ғайлап шақырушы ең анаңды,айлап шақырушы ең анаңды,қырушы ең анаңды,ырушы ең анаңды,
Өлгенiн бiлмей апарып.лгенiн бiлмей апарып.
Анасын iздеген жоқтар деп,қтар деп,тар деп,
Ес кiрген соң тоқтар деп,қтар деп,тар деп,
Екi жыл бұрын туған соң,ұрын туған соң,рын туған соң,ған соң,ан соң,
Күтушi едiм мәпелеп.үтушi едiм мәпелеп.тушi едiм мәпелеп.әпелеп.пелеп.

Бiрге жатып сөйлескен,өйлескен,йлескен,
Мұңын айтып еңiрескен,ұңын айтып еңiрескен,ңын айтып еңiрескен,
Бастан жетiм, қарағым,қарағым,арағым,ғым,ым,
Шер көкiрек болып өскен.өкiрек болып өскен.кiрек болып өскен.өскен.скен.
Сенiң атаң мен болдым,
Мен анаңмен тең болдым,
Саған бейнет берген соң,ған бейнет берген соң,ан бейнет берген соң,
Жапа-зар боп жүрген соң,үрген соң,рген соң,
Сенi көзiм көрген соң,өзiм көрген соң,зiм көрген соң,өрген соң,рген соң,
Қартайғанда сұм әкеңартайғанда сұм әкеңғанда сұм әкеңанда сұм әкеңұм әкеңм әкеңәкеңкең
Қатын тiлiне ерген соң,атын тiлiне ерген соң,
Қол ұстасып жөнелдiм.ол ұстасып жөнелдiм.ұстасып жөнелдiм.стасып жөнелдiм.өнелдiм.нелдiм.
Жөнiмнен мен де түңiлдiм.өнiмнен мен де түңiлдiм.нiмнен мен де түңiлдiм.үңiлдiм.ңiлдiм.
Құдай айдап барды ма,дай айдап барды ма,
Қу жартасқа кез болдым,у жартасқа кез болдым,қа кез болдым,а кез болдым,
Жартаста жатып сен өлдiң,өлдiң,лдiң,
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Шын дүниеге жөнелдiң,үниеге жөнелдiң,ниеге жөнелдiң,өнелдiң,нелдiң,
Өлген соң қайта тiрiлдiң,лген соң қайта тiрiлдiң,қайта тiрiлдiң,айта тiрiлдiң,
Қарағым, бауырым, не көрдiң?арағым, бауырым, не көрдiң?ғым, бауырым, не көрдiң?ым, бауырым, не көрдiң?өрдiң?рдiң?
Мен сорлы қанша зарландым,қанша зарландым,анша зарландым,
Үш айналып жүгiрдiм,ш айналып жүгiрдiм,үгiрдiм,гiрдiм,
Тұрмаған соң түңiлдiм.ұрмаған соң түңiлдiм.рмаған соң түңiлдiм.ған соң түңiлдiм.ан соң түңiлдiм.үңiлдiм.ңiлдiм.
Құдайыңа тапсырып,дайыңа тапсырып,
Еңiреп, боздап жөнелдiм.өнелдiм.нелдiм.

Өлген соң қайта тiрiлдiң,лген соң қайта тiрiлдiң,қайта тiрiлдiң,айта тiрiлдiң,
Айдаһарды өлтiрiп,һарды өлтiрiп,арды өлтiрiп,өлтiрiп,лтiрiп,
Құмға тiрi көмiлдiң.мға тiрi көмiлдiң.ға тiрi көмiлдiң.а тiрi көмiлдiң.өмiлдiң.мiлдiң.
Құмнан қайтып тұрыпсың,мнан қайтып тұрыпсың,қайтып тұрыпсың,айтып тұрыпсың,ұрыпсың,рыпсың,
Екi биден көрiпсiң,өрiпсiң,рiпсiң,
Керуенмен жолдас боп,
Базар қылып жүрiпсiң.қылып жүрiпсiң.ылып жүрiпсiң.үрiпсiң.рiпсiң.
Сандық сатып алыпсың,қ сатып алыпсың, сатып алыпсың,
Керуенмен жолдасып
Бiр бәлеге батыпсың.әлеге батыпсың.леге батыпсың.
Көргенiңдi, қарағым,өргенiңдi, қарағым,ргенiңдi, қарағым,қарағым,арағым,ғым,ым,
Ақ қағазға салыпсың.қ қағазға салыпсың. қағазға салыпсың.қағазға салыпсың.ағазға салыпсың.ғазға салыпсың.азға салыпсың.ға салыпсың.а салыпсың.

Ақылмен қағазға салғаның,қылмен қағазға салғаның,ылмен қағазға салғаның,қағазға салғаның,ағазға салғаның,ғазға салғаның,азға салғаның,ға салғаның,а салғаның,ғаның,аның,
Қыздан хабар алғаным,ыздан хабар алғаным,ғаным,аным,
Хабарыңды естiп зар болдым,
Таусылмаған арманым.ған арманым.ан арманым.
Екi бидi өлтiрдiм,өлтiрдiм,лтiрдiм,
Жанына қаза келтiрдiм.қаза келтiрдiм.аза келтiрдiм.
Керуеннiң һәммасынһәммасынммасын
Қырып, өлтiрiп кетiрдiм.ырып, өлтiрiп кетiрдiм.өлтiрiп кетiрдiм.лтiрiп кетiрдiм.
Мауқым [сөйтiп] басқаным,қым [сөйтiп] басқаным,ым [сөйтiп] басқаным,[сөйтiп] басқаным,сөйтiп] басқаным,өйтiп] басқаным,йтiп] басқаным,қаным,аным,
Бәрiсiн дарға асқаным.әрiсiн дарға асқаным.рiсiн дарға асқаным.ға асқаным.а асқаным.қаным.аным. 

Айналайын, бар Құдай,Құдай,дай,
Бауырыма жұпты қосқаның,ұпты қосқаның,пты қосқаның,қосқаның,осқаның,қаның,аның,
Жиылмас жерден ауруым,
Нұрлы туған бауырым,ұрлы туған бауырым,рлы туған бауырым,ған бауырым,ан бауырым,
Сәнаменен сарғайдым.әнаменен сарғайдым.наменен сарғайдым.ғайдым.айдым.
Қарағым, қалқам, бауырым,арағым, қалқам, бауырым,ғым, қалқам, бауырым,ым, қалқам, бауырым,қалқам, бауырым,алқам, бауырым,қам, бауырым,ам, бауырым,
Зар болдым басқан iзiңе,қан iзiңе,ан iзiңе,
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Бал-шекердей сөзiңнен,өзiңнен,зiңнен,
Мен садаға кетейiнға кетейiна кетейiн
Жаудыраған көзiңнен.ған көзiңнен.ан көзiңнен.өзiңнен.зiңнен.
Айналайын, қарағым,қарағым,арағым,ғым,ым,
Жанып тұрған шырағым,ұрған шырағым,рған шырағым,ған шырағым,ан шырағым,ғым,ым,
Ендi сенiң алдында
Болайын құрбан лағың.құрбан лағың.рбан лағың.ғың.ың.

Көп бейнеттi көрiпсiң,өп бейнеттi көрiпсiң,п бейнеттi көрiпсiң,өрiпсiң,рiпсiң,
Өлмей тiрi жүрiпсiң,лмей тiрi жүрiпсiң,үрiпсiң,рiпсiң,
Шерлi ағамды көрем депғамды көрем депамды көрем депөрем депрем деп
Iздеп, қалқам, келiпсiң.қалқам, келiпсiң.алқам, келiпсiң.қам, келiпсiң.ам, келiпсiң.
Iште шерiм толы ма,
Қарағым, көп налыма.арағым, көп налыма.ғым, көп налыма.ым, көп налыма.өп налыма.п налыма.
Жанымды құрбан етейiнқұрбан етейiнрбан етейiн
Iздеп келген жолыңа.

Жаратқан Жаппар Құдайым,қан Жаппар Құдайым,ан Жаппар Құдайым,Құдайым,дайым,
Сабырлық етiп жылайын,қ етiп жылайын, етiп жылайын,
Қарағым, iнiм, жылама,арағым, iнiм, жылама,ғым, iнiм, жылама,ым, iнiм, жылама,
Жылама, мен де тынайын.

Мен жыладым келген соң,
Тұра алмадым көрген соң,ұра алмадым көрген соң,ра алмадым көрген соң,өрген соң,рген соң,
Қарағым, сен жылама,арағым, сен жылама,ғым, сен жылама,ым, сен жылама,
Құдай тiлек берген соң,дай тiлек берген соң,
Көзiң жасын көрген соң,өзiң жасын көрген соң,зiң жасын көрген соң,өрген соң,рген соң,
Құдайға шүкiр қылайын,дайға шүкiр қылайын,ға шүкiр қылайын,а шүкiр қылайын,үкiр қылайын,кiр қылайын,қылайын,ылайын,
Iнiм аман келген соң.

Ағасы жылама деп зар еңiредi,ғасы жылама деп зар еңiредi,асы жылама деп зар еңiредi,
Iнiсi неге тұрсын, о да еңiредi.ұрсын, о да еңiредi.рсын, о да еңiредi.
Мың кiсiнiң iшiнде нелер жан жоқ,қ,,
Бәрi де қайғырысып зар еңiредi.әрi де қайғырысып зар еңiредi.рi де қайғырысып зар еңiредi.қайғырысып зар еңiредi.айғырысып зар еңiредi.ғырысып зар еңiредi.ырысып зар еңiредi.

Шәкiрдiң жырлағаныәкiрдiң жырлағаныкiрдiң жырлағанығаныаны

Қарағым, қалқа, ағекем,арағым, қалқа, ағекем,ғым, қалқа, ағекем,ым, қалқа, ағекем,қалқа, ағекем,алқа, ағекем,қа, ағекем,а, ағекем,ғекем,екем,
Ғарiпке Құдай жақ екен,арiпке Құдай жақ екен,Құдай жақ екен,дай жақ екен,қ екен, екен,
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Менi тiрi көрсеткенөрсеткенрсеткен
Басыма тұтқан бақ екен.ұтқан бақ екен.тқан бақ екен.қан бақ екен.ан бақ екен.қ екен. екен.
Бақ-дәулет қонды басыңа,қ-дәулет қонды басыңа,-дәулет қонды басыңа,әулет қонды басыңа,улет қонды басыңа,қонды басыңа,онды басыңа,
Мен [келдiм], аға, қасыңа,[келдiм], аға, қасыңа,iм], аға, қасыңа,м], аға, қасыңа,аға, қасыңа,ға, қасыңа,а, қасыңа,қасыңа,асыңа,
Құдай тiлек берген соң,дай тiлек берген соң,
Ағеке, жылап жасыма!ғеке, жылап жасыма!еке, жылап жасыма!

Көп жылаудан пайда жоқ,өп жылаудан пайда жоқ,п жылаудан пайда жоқ,қ,,
Өткен iске хайла жоқ.ткен iске хайла жоқ.қ..
Бүйтiп тiрi көрiсiп,үйтiп тiрi көрiсiп,йтiп тiрi көрiсiп,өрiсiп,рiсiп,
Көрем деген ойда жоқ.өрем деген ойда жоқ.рем деген ойда жоқ.қ..
Көңiлiмден кетпедiң,өңiлiмден кетпедiң,ңiлiмден кетпедiң,
Мен үшiн қайғы жеп пе едiң?!үшiн қайғы жеп пе едiң?!шiн қайғы жеп пе едiң?!қайғы жеп пе едiң?!айғы жеп пе едiң?!ғы жеп пе едiң?!ы жеп пе едiң?!
Бұ жалғанда, ағеке,ұ жалғанда, ағеке, жалғанда, ағеке,ғанда, ағеке,анда, ағеке,ғеке,еке,
Көремiн сенi деп пе едiм?!өремiн сенi деп пе едiм?!ремiн сенi деп пе едiм?!

Көрсеттi, шүкiр, Құдайым,өрсеттi, шүкiр, Құдайым,рсеттi, шүкiр, Құдайым,үкiр, Құдайым,кiр, Құдайым,Құдайым,дайым,
Iшiм толған уайым.ған уайым.ан уайым.
Iшiмдегi шерiмдi
Тарқатпай қайтiп шыдайын?қатпай қайтiп шыдайын?атпай қайтiп шыдайын?қайтiп шыдайын?айтiп шыдайын?
Ағеке, iшiм толған шер,ғеке, iшiм толған шер,еке, iшiм толған шер,ған шер,ан шер,
Бiр күнде болдым қара жер.үнде болдым қара жер.нде болдым қара жер.қара жер.ара жер.
Көп бейнеттiң тұсындаөп бейнеттiң тұсындап бейнеттiң тұсындаұсындасында
Көзiмнiң жасы болды сел.өзiмнiң жасы болды сел.зiмнiң жасы болды сел.

Көкiрегiм шер болды,өкiрегiм шер болды,кiрегiм шер болды,
Жылап көзiм көр болды.өзiм көр болды.зiм көр болды.өр болды.р болды.
Ағекем деп зар болдым,ғекем деп зар болдым,екем деп зар болдым,
Естiген жанға шер болдым.ға шер болдым.а шер болдым.
Жасымда не көрмедiм,өрмедiм,рмедiм,
Жетiм қалып еңiредiм.қалып еңiредiм.алып еңiредiм.
Ағекем, сенiң арқаңдағекем, сенiң арқаңдаекем, сенiң арқаңдақаңдааңда
Жетiмдiктi бiлмедiм.
Шешемiздi Құдiрет алғанда,Құдiрет алғанда,дiрет алғанда,ғанда,анда,
Iшке [толды] қайғы-дерт.[толды] қайғы-дерт.толды] қайғы-дерт.қайғы-дерт.айғы-дерт.ғы-дерт.ы-дерт.
Өгей шеше, ағеке-ау,гей шеше, ағеке-ау,ғеке-ау,еке-ау,
Тартқызды бiзге көп бейнет.қызды бiзге көп бейнет.ызды  бiзге көп бейнет.өп бейнет.п бейнет.
Анамызды алғанда,ғанда,анда,
Келiп жұпты болғанда,ұпты болғанда,пты болғанда,ғанда,анда,
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Сұрады ма екен сұм атаұрады ма екен сұм атарады ма екен сұм атаұм атам ата
Бала бер деп жалғанда.ғанда.анда.
Сұрағаны бiз болсақ,ұрағаны бiз болсақ,рағаны бiз болсақ,ғаны бiз болсақ,аны бiз болсақ,қ,,
Бiреу сонша сөз болсақ,өз болсақ,з болсақ,қ,,
Жазықсыз бiздi қаңғыртып,қсыз бiздi қаңғыртып,сыз бiздi қаңғыртып,қаңғыртып,аңғыртып,ғыртып,ыртып,
Мұндай күнге кез болсақ,ұндай күнге кез болсақ,ндай күнге кез болсақ,үнге кез болсақ,нге кез болсақ,қ,,
Қатын көңiлiне қараған,атын көңiлiне қараған,өңiлiне қараған,ңiлiне қараған,қараған,араған,ған,ан,
Бiздi дұшпан санаған,ұшпан санаған,шпан санаған,ған,ан,
Ақымақ екен бұрынғы,қымақ екен бұрынғы,ымақ екен бұрынғы,қ екен бұрынғы, екен бұрынғы,ұрынғы,рынғы,ғы,ы,
Бала бер деп сұраған.ұраған.раған.ған.ан.
Тiлемесе нетедi,
Бермесе зарлық етедi,қ етедi, етедi,
Жалғандағы жалғызынғандағы жалғызынандағы жалғызынғы жалғызыны жалғызынғызынызын
Неге мұндай етедi?!ұндай етедi?!ндай етедi?!

Әкенiң күнi тар екен,кенiң күнi тар екен,үнi тар екен,нi тар екен,
Балаға шеше зар екен.ға шеше зар екен.а шеше зар екен.
Шешенiң көзi кеткен соң,өзi кеткен соң,зi кеткен соң,
Әке жаудан ары екен.ке жаудан ары екен.
Қатыны хайла тапқан соң,атыны хайла тапқан соң,қан соң,ан соң,
Өтiрiк жала жапқан соң,тiрiк жала жапқан соң,қан соң,ан соң,
Балаң менi сөйттi деп,өйттi деп,йттi деп,
Өтiрiк айтып шаққан соң,тiрiк айтып шаққан соң,ққан соң,ан соң,
Әкем айтса балам деп,кем айтса балам деп,
Не деп отыр анаң деп,
Не-дүр деп тергесе,үр деп тергесе,р деп тергесе,
Басыңдағы шалаң деп.ғы шалаң деп.ы шалаң деп.
Көп бидi салғанда сұрамай,өп бидi салғанда сұрамай,п бидi салғанда сұрамай,ғанда сұрамай,анда сұрамай,ұрамай,рамай,
«Арманда әке …әке …ке …*» деген сөзөзз
Рас екен жалғанда.ғанда.анда.
Әкем қаһар қылғанда,кем қаһар қылғанда,қаһар қылғанда,аһар қылғанда,һар қылғанда,ар қылғанда,қылғанда,ылғанда,ғанда,анда,
Жендеттерден қалғанда,қалғанда,алғанда,ғанда,анда,
Ағеке, кез боп жолықтың,ғеке, кез боп жолықтың,еке, кез боп жолықтың,қтың,тың,
Жап-жалаңғаш болғанда.ғаш болғанда.аш болғанда.ғанда.анда.
Менi көрiп жыладың,өрiп жыладың,рiп жыладың,
Көзiңдi сен бұладың,өзiңдi сен бұладың,зiңдi сен бұладың,ұладың,ладың,
Iшiмдегi дертiмнiң,
Бәрiн терiп сұрадың.әрiн терiп сұрадың.рiн терiп сұрадың.ұрадың.радың.

* Бiр сөз танылмады.
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Сөзiмдi естiп қайғырдың,өзiмдi естiп қайғырдың,зiмдi естiп қайғырдың,қайғырдың,айғырдың,ғырдың,ырдың,
Ақылыңнан айрылдың,қылыңнан айрылдың,ылыңнан айрылдың,
Кең дүние кенерiлдi,үние кенерiлдi,ние кенерiлдi,
Менен ары зар қылдың.қылдың.ылдың.
Бiрге жүрдiң зар қылып,үрдiң зар қылып,рдiң зар қылып,қылып,ылып,
Жолдасыңнан айрылып,
Жолдасың шулап тұрса да,ұрса да,рса да,
Қарамадың қайрылып.арамадың қайрылып.қайрылып.айрылып.
Атыңды да тастадың,
Жолдасыңа ақыл қоспадың,қыл қоспадың,ыл қоспадың,қоспадың,оспадың,
Сен өлген жерде өлем деп,өлген жерде өлем деп,лген жерде өлем деп,өлем деп,лем деп,
Бiлегiмнен ұстадың.ұстадың.стадың.
Табаның жерге тигiзiп,
Маңдайың күнге күйгiзiп,үнге күйгiзiп,нге күйгiзiп,үйгiзiп,йгiзiп,
Сүйткен ағам сен болсаң,үйткен ағам сен болсаң,йткен ағам сен болсаң,ғам сен болсаң,ам сен болсаң,
Мауқымды менiм бассаңшы,қымды менiм бассаңшы,ымды менiм бассаңшы,
Тамағыңдан сүйгiзiп.ғыңдан сүйгiзiп.ыңдан сүйгiзiп.үйгiзiп.йгiзiп.

Менiм үшiн болдың диуана,үшiн болдың диуана,шiн болдың диуана,
Көп бейнет көрдiң, бейшара.өп бейнет көрдiң, бейшара.п бейнет көрдiң, бейшара.өрдiң, бейшара.рдiң, бейшара.
Сөйткен, қайран, ағеке,өйткен, қайран, ағеке,йткен, қайран, ағеке,қайран, ағеке,айран, ағеке,ғеке,еке,
Ендi сенiң жолыңа
Өз жанымды құрбан қып,з жанымды құрбан қып,құрбан қып,рбан қып,қып,ып,
Өлiп кетсем, [ағеке],лiп кетсем, [ағеке],[ағеке],ағеке],ғеке],еке],
Менсiз сенiң күнiң жоқ,үнiң жоқ,нiң жоқ,қ,,
Сенсiз менiм күнiм жоқ.үнiм жоқ.нiм жоқ.қ..
Артыңда сенiң iнiң жоқ,қ,,
Ағалап менде тыным жоқ,ғалап менде тыным жоқ,алап менде тыным жоқ,қ,,
Аузымнан алмай зарланып,
Күйiп-жанып болдым шоқ.үйiп-жанып болдым шоқ.йiп-жанып болдым шоқ.қ..
Сөйткен, қайран, ағеке,өйткен, қайран, ағеке,йткен, қайран, ағеке,қайран, ағеке,айран, ағеке,ғеке,еке,
Зар болды деген осы екен,
Артымыздан қайғы ойласып,қайғы ойласып,айғы ойласып,ғы ойласып,ы ойласып,
Бiздi жоқтап ойбайлап,қтап ойбайлап,тап ойбайлап,
Тым болмаса, ағеке,ғеке,еке,
Артымыздан жаны ашып,
Жылар адам болса екен.
Жалғыз ағам сен едiң,ғыз ағам сен едiң,ыз ағам сен едiң,ғам сен едiң,ам сен едiң,
Жалғыз iнiң мен едiм,ғыз iнiң мен едiм,ыз iнiң мен едiм,
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Бұ жалғанда бiр көрсем деп,ұ жалғанда бiр көрсем деп, жалғанда бiр көрсем деп,ғанда бiр көрсем деп,анда бiр көрсем деп,өрсем деп,рсем деп,
Зар-зар еңiреп тiледiм.

Тiлегiм Құдай бергенде,Құдай бергенде,дай бергенде,
Көзiмнiң жасын көргенде,өзiмнiң жасын көргенде,зiмнiң жасын көргенде,өргенде,ргенде,
Сонда арманым көп едi,өп едi,п едi,
Ағамды көрмей өлгенде.ғамды көрмей өлгенде.амды көрмей өлгенде.өрмей өлгенде.рмей өлгенде.өлгенде.лгенде.
Ендi арманым жоқ болар,қ болар, болар,
Мұңым айтсам көп болар.ұңым айтсам көп болар.ңым айтсам көп болар.өп болар.п болар.
Сағынған сонша мауқымдығынған сонша мауқымдыынған сонша мауқымдыған сонша мауқымдыан сонша мауқымдықымдыымды
Қайтiп бассам еп болар?!айтiп бассам еп болар?!
Ағекем, тоның ашайын,ғекем, тоның ашайын,екем, тоның ашайын,
Бауырымды қосайын.қосайын.осайын.
Омырауыңды иiскеп,
Айқалап мауқым басайын.қалап мауқым басайын.алап мауқым басайын.қым басайын.ым басайын.
Мың адам бiзге қарады,қарады,арады,
Қайғырып құлақ салады.айғырып құлақ салады.ғырып құлақ салады.ырып құлақ салады.құлақ салады.лақ салады.қ салады. салады.
Жыламайын десем де,
Iшiм күйiп барады.үйiп барады.йiп барады.
Iштегi отым сөнер меөнер менер ме
Сөн дегенге көнер ме?!өн дегенге көнер ме?!н дегенге көнер ме?!өнер ме?!нер ме?!
Екеумiз де тәж бастық,әж бастық,ж бастық,қ,,
Аман-есен жолдастық,қ,,
Мұнан артық, ағекем,ұнан артық, ағекем,нан артық, ағекем,қ, ағекем,, ағекем,ғекем,екем, 
Ендi тiлек берер ме?!

Iнiсi сөйдеп айтып көп еңiредi,өйдеп айтып көп еңiредi,йдеп айтып көп еңiредi,өп еңiредi,п еңiредi,
Қарағым, ағекем деп зар еңiредi.арағым, ағекем деп зар еңiредi.ғым, ағекем деп зар еңiредi.ым, ағекем деп зар еңiредi.ғекем деп зар еңiредi.екем деп зар еңiредi.
Ағасы мауқын баспай тым еңiредi,ғасы мауқын баспай тым еңiредi,асы мауқын баспай тым еңiредi,қын баспай тым еңiредi,ын баспай тым еңiредi,
Қайғысы көп адамдар бiрге еңiредi.айғысы көп адамдар бiрге еңiредi.ғысы көп адамдар бiрге еңiредi.ысы көп адамдар бiрге еңiредi.өп адамдар бiрге еңiредi.п адамдар бiрге еңiредi.

Мың адамның iшiнде бiреу келдi,
Жасы бар жетпiс бесте қартаң едi.қартаң едi.артаң едi.
Балаларым, көп зарығып жылама деп,өп зарығып жылама деп,п зарығып жылама деп,ғып жылама деп,ып жылама деп,
Тоқтау ғып өсиет айтып едi:қтау ғып өсиет айтып едi:тау ғып өсиет айтып едi:ғып өсиет айтып едi:ып өсиет айтып едi:өсиет айтып едi:сиет айтып едi:

Балаларым, жылама, 
Бүгiнгi күн жақсы күн,үгiнгi күн жақсы күн,гiнгi күн жақсы күн,үн жақсы күн,н жақсы күн,қсы күн,сы күн,үн,н,
Екi зарлық қосылған,қ қосылған, қосылған,қосылған,осылған,ған,ан,
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Иншалла, жақсы күн,қсы күн,сы күн,үн,н,
Бақ-дәулетiң ашылған,қ-дәулетiң ашылған,-дәулетiң ашылған,әулетiң ашылған,улетiң ашылған,ған,ан,
Бүгiнгi күн жақсы күн,үгiнгi күн жақсы күн,гiнгi күн жақсы күн,үн жақсы күн,н жақсы күн,қсы күн,сы күн,үн,н,
Асылзатым, жылама!
Сiздерге тоқтау айтайын,қтау айтайын,тау айтайын,
Құдай бiзге берген соң,дай бiзге берген соң,
Сiздерге айтпай қайтейiн,қайтейiн,айтейiн,
Балаларым, жылама!
Бұ заманның қарты едiм,ұ заманның қарты едiм, заманның қарты едiм,қарты едiм,арты едiм,
Бұрынғының арты едiм,ұрынғының арты едiм,рынғының арты едiм,ғының арты едiм,ының арты едiм,
Жетпiс бесте жасым бар,
Жарты ғана басым бар,ғана басым бар,ана басым бар,
Бекзаттарым, жылама!

Ендi мауқың басыңдар,қың басыңдар,ың басыңдар,
Жұрт есiттi зарыңды,ұрт есiттi зарыңды,рт есiттi зарыңды,
Қалдырмады барыңды,алдырмады барыңды,
Екеуiңнiң зарыңды
Жұрт еңiреп налынды,ұрт еңiреп налынды,рт еңiреп налынды,
Бүгiнгi күн жақсы күн,үгiнгi күн жақсы күн,гiнгi күн жақсы күн,үн жақсы күн,н жақсы күн,қсы күн,сы күн,үн,н,
Бекзаттарым, жылама!
Шешеңiз жоқ жетiмсiз,қ жетiмсiз, жетiмсiз,
Әкеңнен көрiп кетiпсiз,кеңнен көрiп кетiпсiз,өрiп кетiпсiз,рiп кетiпсiз,
Құдайыңыз жар болып,дайыңыз жар болып,
Бұ дәулетке жетiпсiз,ұ дәулетке жетiпсiз, дәулетке жетiпсiз,әулетке жетiпсiз,улетке жетiпсiз,
Бүгiнгi күн жақсы күн,үгiнгi күн жақсы күн,гiнгi күн жақсы күн,үн жақсы күн,н жақсы күн,қсы күн,сы күн,үн,н,
Сұлтандарым, жылама!ұлтандарым, жылама!лтандарым, жылама!

Тәж орандың басыңа,әж орандың басыңа,ж орандың басыңа,
Тақыт мiндiң астыңа,қыт мiндiң астыңа,ыт мiндiң астыңа,
Екеуiңнiң құрметiң,құрметiң,рметiң,
Бiр мың кiсi қасыңда,қасыңда,асыңда,
Бүгiнгi күн жақсы күн,үгiнгi күн жақсы күн,гiнгi күн жақсы күн,үн жақсы күн,н жақсы күн,қсы күн,сы күн,үн,н,
Бекзаттарым, жылама!
Бұрынғыда зарлы көп,ұрынғыда зарлы көп,рынғыда зарлы көп,ғыда зарлы көп,ыда зарлы көп,өп,п,
Жетiм қалған шерлi көп,қалған шерлi көп,алған шерлi көп,ған шерлi көп,ан шерлi көп,өп,п,
Ел iшiнде мұңды көп,ұңды көп,ңды көп,өп,п,
Нелер зарлы сорлы көп,өп,п,
Бүгiнгi күн жақсы күн,үгiнгi күн жақсы күн,гiнгi күн жақсы күн,үн жақсы күн,н жақсы күн,қсы күн,сы күн,үн,н,



2550

2560

2570

�46�46 �47ҚИССА ШӘКіР, ШӘКіРӘТ ...

Патшаларым, жылама!
Кiм жұртынан кетпеген,ұртынан кетпеген,ртынан кетпеген,
Кiмдер зар боп өтпеген,өтпеген,тпеген,
Зар бойынша өткен көп,өткен көп,ткен көп,өп,п,
Мұратына жетпеген,ұратына жетпеген,ратына жетпеген,
Тәңiрi рақым еткен соң,әңiрi рақым еткен соң,ңiрi рақым еткен соң,қым еткен соң,ым еткен соң,
Бастан көрген бейнетiңөрген бейнетiңрген бейнетiң
Түгесiлiп, бүйтiп жылама!үгесiлiп, бүйтiп жылама!гесiлiп, бүйтiп жылама!үйтiп жылама!йтiп жылама!
Жұртың құрмет еткен соң,ұртың құрмет еткен соң,ртың құрмет еткен соң,құрмет еткен соң,рмет еткен соң,
Бектерiм, бүйтiп жылама!үйтiп жылама!йтiп жылама!

Тұяғы бүтiн тұлпар жоқ,ұяғы бүтiн тұлпар жоқ,яғы бүтiн тұлпар жоқ,ғы бүтiн тұлпар жоқ,ы бүтiн тұлпар жоқ,үтiн тұлпар жоқ,тiн тұлпар жоқ,ұлпар жоқ,лпар жоқ,қ,,
Қанаты бүтiн сұңқар жоқ,анаты бүтiн сұңқар жоқ,үтiн сұңқар жоқ,тiн сұңқар жоқ,ұңқар жоқ,ңқар жоқ,қар жоқ,ар жоқ,қ,,
Кей адамның мiнi жоқ,қ,,
Мiнсiз жанның көңiлi тоқ.өңiлi тоқ.ңiлi тоқ.қ..
Кей адамда iнi жоқ,қ,,
Iнiсiздiң күнi жоқ.үнi жоқ.нi жоқ.қ..
Кей адамда аға жоқ,ға жоқ,а жоқ,қ,,
Ағалы жанға баға жоқ.ғалы жанға баға жоқ.алы жанға баға жоқ.ға баға жоқ.а баға жоқ.ға жоқ.а жоқ.қ..
Кейбiреуде бала жоқ,қ,,
Бермесе Тәңiрi шара жоқ.әңiрi шара жоқ.ңiрi шара жоқ.қ..
Кейбiреудiң малы жоқ,қ,,
[Кей] бiреудiң жары жоқ,iреудiң жары жоқ,қ,,
Жары жоқтың жаны жоқ,қтың жаны жоқ,тың жаны жоқ,қ,,
Қатын алар халi жоқ.атын алар халi жоқ.қ..
Кейбiреуде бала жоқ,қ,,
Бермесе Алла шара жоқ.қ..
Қайғыдан бүтiн аман жоқ,айғыдан бүтiн аман жоқ,ғыдан бүтiн аман жоқ,ыдан бүтiн аман жоқ,үтiн аман жоқ,тiн аман жоқ,қ,,
Қайғысыз өтер заман жоқ.айғысыз өтер заман жоқ.ғысыз өтер заман жоқ.ысыз өтер заман жоқ.өтер заман жоқ.тер заман жоқ.қ..
Бәрiн айтпа, бiрiн айт,әрiн айтпа, бiрiн айт,рiн айтпа, бiрiн айт,
Сабырсыздан жаман жоқ.қ..
Бүгiнгi күн жақсы күн,үгiнгi күн жақсы күн,гiнгi күн жақсы күн,үн жақсы күн,н жақсы күн,қсы күн,сы күн,үн,н,
Екi сұлтан, жылама.ұлтан, жылама.лтан, жылама.

Балаларым, жақсы тұр,қсы тұр,сы тұр,ұр,р,
Сабырлықпен жылаған,қпен жылаған,пен жылаған,ған,ан,
Екеуiңдi екi жұртұртрт
Патша қылып қараған.қылып қараған.ылып қараған.қараған.араған.ған.ан.
Екеуiңнiң зарың деп,
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Жан есітiп жылаған.ған.ан.
Екеуiңдей жан жоқ па,қ па, па,
Бақ-дәулет бердi сұраған.қ-дәулет бердi сұраған.-дәулет бердi сұраған.әулет бердi сұраған.улет бердi сұраған.ұраған.раған.ған.ан.
Бақ-дәулет қосып басыңа,қ-дәулет қосып басыңа,-дәулет қосып басыңа,әулет қосып басыңа,улет қосып басыңа,қосып басыңа,осып басыңа,
Құдайыңыз қалаған.дайыңыз қалаған.қалаған.алаған.ған.ан.
Басқа бәле келтiрерқа бәле келтiрера бәле келтiрерәле келтiрерле келтiрер
Сабырсыз боп жылаған.ған.ан.
Бүгiнгi күн жақсы күн,үгiнгi күн жақсы күн,гiнгi күн жақсы күн,үн жақсы күн,н жақсы күн,қсы күн,сы күн,үн,н,
Балаларым, жылама!

Есiткенiм елде көп,өп,п,
Өз жұртынан кетiскен,з жұртынан кетiскен,ұртынан кетiскен,ртынан кетiскен,
Нелер айтты көрiсiп,өрiсiп,рiсiп,
Нелер зарлық етiскен,қ етiскен, етiскен,
Ғұмырында жақсылық көрмей,мырында жақсылық көрмей,қсылық көрмей,сылық көрмей,қ көрмей, көрмей,өрмей,рмей,
Зарлы болып өтiскен,өтiскен,тiскен,
Екеуiңдей адам жоққ
Мұратына жетiскен.ұратына жетiскен.ратына жетiскен.
Шүкiрлiк қыл Құдайға,үкiрлiк қыл Құдайға,кiрлiк қыл Құдайға,қыл Құдайға,ыл Құдайға,Құдайға,дайға,ға,а,
Бекзаттарым, жылама!

Шүкiрлiк қылсаң Құдаға,үкiрлiк қылсаң Құдаға,кiрлiк қылсаң Құдаға,қылсаң Құдаға,ылсаң Құдаға,Құдаға,даға,ға,а,
Жүрерсiң көп қалайға.үрерсiң көп қалайға.рерсiң көп қалайға.өп қалайға.п қалайға.қалайға.алайға.ға.а.
Шүкiрлiгiң жоқ болса,үкiрлiгiң жоқ болса,кiрлiгiң жоқ болса,қ болса, болса,
Жоқ сендерге қарай ма.қ сендерге қарай ма. сендерге қарай ма.қарай ма.арай ма.
Тәубең қабыл болса,әубең қабыл болса,убең қабыл болса,қабыл болса,абыл болса,
Кiрерсiң жақсы сарайға.қсы сарайға.сы сарайға.ға.а.
Кәрiнiң айтқан бұ сөзi,әрiнiң айтқан бұ сөзi,рiнiң айтқан бұ сөзi,қан бұ сөзi,ан бұ сөзi,ұ сөзi, сөзi,өзi,зi,
Бекзаттарым, ұнай ма?ұнай ма?най ма?
Бүгiнгi күн жақсы күн,үгiнгi күн жақсы күн,гiнгi күн жақсы күн,үн жақсы күн,н жақсы күн,қсы күн,сы күн,үн,н,
ұғландарым, жылама!ғландарым, жылама!ландарым, жылама!

Аға бүйтiп жылар ма,ға бүйтiп жылар ма,а бүйтiп жылар ма,үйтiп жылар ма,йтiп жылар ма,
Iнiсi iздеп келген соң,
Iнi бүйтiп жылар ма,үйтiп жылар ма,йтiп жылар ма,
Ағасын тiрi көрген соң.ғасын тiрi көрген соң.асын тiрi көрген соң.өрген соң.рген соң.
Екеуiңнiң соңыңнан
Мың қызметкер ерген соң,қызметкер ерген соң,ызметкер ерген соң,
Бiрiн-бiрi көрiсiп,өрiсiп,рiсiп,
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Құдай тiлек берген соң,дай тiлек берген соң,
Мұнан жақсы күн бар ма,ұнан жақсы күн бар ма,нан жақсы күн бар ма,қсы күн бар ма,сы күн бар ма,үн бар ма,н бар ма,
Балаларым, жылама!

Өгей шеше қар болып,гей шеше қар болып,қар болып,ар болып,
Қылған iсi тар болып,ылған iсi тар болып,ған iсi тар болып,ан iсi тар болып,
Балам, жүрген шығарсың,үрген шығарсың,рген шығарсың,ғарсың,арсың,
Көңiлiңде қайғы бар болып,өңiлiңде қайғы бар болып,ңiлiңде қайғы бар болып,қайғы бар болып,айғы бар болып,ғы бар болып,ы бар болып,
Өлген iнiң тiрiлiп,лген iнiң тiрiлiп,
Көрiсiп тұрсың зар болып,өрiсiп тұрсың зар болып,рiсiп тұрсың зар болып,ұрсың зар болып,рсың зар болып,
Патша болдың екеуiң,
Құдайыңыз жар болыпдайыңыз жар болып
Мұнан жақсы күн бар ма,ұнан жақсы күн бар ма,нан жақсы күн бар ма,қсы күн бар ма,сы күн бар ма,үн бар ма,н бар ма,
Бекзаттарым, жылама!

Құтты болсын тәжiңiз,тты болсын тәжiңiз,әжiңiз,жiңiз,
Құшағыңды жазыңыз,шағыңды жазыңыз,ғыңды жазыңыз,ыңды жазыңыз,
ұзын болсын жасыңыз,
Ендi мауқың басыңыз.қың басыңыз.ың басыңыз.
Жыламақ басқа бәле едi,қ басқа бәле едi, басқа бәле едi,қа бәле едi,а бәле едi,әле едi,ле едi,
Тағы да отқа салады.ғы да отқа салады.ы да отқа салады.қа салады.а салады.
Көрмесiн деп жамандар,өрмесiн деп жамандар,рмесiн деп жамандар,
Жаным ашып барады.
Бәледен, балам, қашыңыз,әледен, балам, қашыңыз,леден, балам, қашыңыз,қашыңыз,ашыңыз,
Мауқыңызды басыңыз,қыңызды басыңыз,ыңызды басыңыз,
Кәрiнiң сөзiн қабыл алып,әрiнiң сөзiн қабыл алып,рiнiң сөзiн қабыл алып,өзiн қабыл алып,зiн қабыл алып,қабыл алып,абыл алып,
Араңызды ашыңыз.
Бүгiнгi күн мейрам күн,үгiнгi күн мейрам күн,гiнгi күн мейрам күн,үн мейрам күн,н мейрам күн,үн,н,
Сұлтандарым, жылама!ұлтандарым, жылама!лтандарым, жылама!

Кәрi байғұс солай деп айтып едi,әрi байғұс солай деп айтып едi,рi байғұс солай деп айтып едi,ғұс солай деп айтып едi,с солай деп айтып едi,
Айтқан сөзi орынды секiлдендi.қан сөзi орынды секiлдендi.ан сөзi орынды секiлдендi.өзi орынды секiлдендi.зi орынды секiлдендi.
Шүкiрлiгiн қылысып Құдайына,үкiрлiгiн қылысып Құдайына,кiрлiгiн қылысып Құдайына,қылысып Құдайына,ылысып Құдайына,Құдайына,дайына,
Екеуi бiрiн-бiрi қоя бердi.қоя бердi.оя бердi.

Екi бала жыламай мауқын басты,қын басты,ын басты,
Құдайға шүкiр қылып амандасты.дайға шүкiр қылып амандасты.ға шүкiр қылып амандасты.а шүкiр қылып амандасты.үкiр қылып амандасты.кiр қылып амандасты.қылып амандасты.ылып амандасты.
Аттан түсiп мың адам екi жақтап,үсiп мың адам екi жақтап,сiп мың адам екi жақтап,қтап,тап,
Ерсi-қарсы көрiсiп жапырласты.қарсы көрiсiп жапырласты.арсы көрiсiп жапырласты.өрiсiп жапырласты.рiсiп жапырласты.
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Шәкiр айтты:—Көп болды көрген iсiм,әкiр айтты:—Көп болды көрген iсiм,кiр айтты:—Көп болды көрген iсiм,өп болды көрген iсiм,п болды көрген iсiм,өрген iсiм,рген iсiм,
Мұндай боп көрем деп пе ем аға түсiн.ұндай боп көрем деп пе ем аға түсiн.ндай боп көрем деп пе ем аға түсiн.өрем деп пе ем аға түсiн.рем деп пе ем аға түсiн.ға түсiн.а түсiн.үсiн.сiн.
Сенi көрiп, ашылды iштен шерiм,өрiп, ашылды iштен шерiм,рiп, ашылды iштен шерiм,
Ағекем, қарағым, қалқам, жас арысым.ғекем, қарағым, қалқам, жас арысым.екем, қарағым, қалқам, жас арысым.қарағым, қалқам, жас арысым.арағым, қалқам, жас арысым.ғым, қалқам, жас арысым.ым, қалқам, жас арысым.қалқам, жас арысым.алқам, жас арысым.қам, жас арысым.ам, жас арысым.

Ағасы айтты:—Қарағым, жүрмiн тiрi,ғасы айтты:—Қарағым, жүрмiн тiрi,асы айтты:—Қарағым, жүрмiн тiрi,Қарағым, жүрмiн тiрi,арағым, жүрмiн тiрi,ғым, жүрмiн тiрi,ым, жүрмiн тiрi,үрмiн тiрi,рмiн тiрi,
Ағаңның жаңа ашылды iштен шерi.ғаңның жаңа ашылды iштен шерi.аңның жаңа ашылды iштен шерi.
Көзiмнен жас, көңiлiмнен қайғы кетпей,өзiмнен жас, көңiлiмнен қайғы кетпей,зiмнен жас, көңiлiмнен қайғы кетпей,өңiлiмнен қайғы кетпей,ңiлiмнен қайғы кетпей,қайғы кетпей,айғы кетпей,ғы кетпей,ы кетпей,
Сәнаменен сарғайдым сонан берi.әнаменен сарғайдым сонан берi.наменен сарғайдым сонан берi.ғайдым сонан берi.айдым сонан берi.

Жартасқа көмбей тастап кеткен күндеқа көмбей тастап кеткен күндеа көмбей тастап кеткен күндеөмбей тастап кеткен күндембей тастап кеткен күндеүнденде
Мұндай боп көрем деп пе ем амандасып.ұндай боп көрем деп пе ем амандасып.ндай боп көрем деп пе ем амандасып.өрем деп пе ем амандасып.рем деп пе ем амандасып.
Сәнаменен сарғайып мұнша күйiпәнаменен сарғайып мұнша күйiпнаменен сарғайып мұнша күйiпғайып мұнша күйiпайып мұнша күйiпұнша күйiпнша күйiпүйiпйiп
Қанды жас ағады араласып.анды жас ағады араласып.ғады араласып.ады араласып.

Қарағым, сен өлген соң бiр жартаста,арағым, сен өлген соң бiр жартаста,ғым, сен өлген соң бiр жартаста,ым, сен өлген соң бiр жартаста,өлген соң бiр жартаста,лген соң бiр жартаста,
Басқа мүшкiл iс түстi жазылмасқа.қа мүшкiл iс түстi жазылмасқа.а мүшкiл iс түстi жазылмасқа.үшкiл iс түстi жазылмасқа.шкiл iс түстi жазылмасқа.үстi жазылмасқа.стi жазылмасқа.қа.а.
лажым жоқ, шарам жоқ, кеттiм тастап,қ, шарам жоқ, кеттiм тастап,, шарам жоқ, кеттiм тастап,қ, кеттiм тастап,, кеттiм тастап,
Жалғыз бауырым, кiмiм бар сенен басқа?ғыз бауырым, кiмiм бар сенен басқа?ыз бауырым, кiмiм бар сенен басқа?қа?а?

—Жазу жазып кетiпсiз бiр жартасқа,қа,а,
Кемпiр, шал сауап қылды бiз байғұсқа.қылды бiз байғұсқа.ылды бiз байғұсқа.ғұсқа.сқа.қа.а.
Құдай рақым қылған соң мен тiрiлдiм,дай рақым қылған соң мен тiрiлдiм,қым қылған соң мен тiрiлдiм,ым қылған соң мен тiрiлдiм,қылған соң мен тiрiлдiм,ылған соң мен тiрiлдiм,ған соң мен тiрiлдiм,ан соң мен тiрiлдiм,
[Ит-]құсқа жем болмас па ем онан басқа?Ит-]құсқа жем болмас па ем онан басқа?құсқа жем болмас па ем онан басқа?сқа жем болмас па ем онан басқа?қа жем болмас па ем онан басқа?а жем болмас па ем онан басқа?қа?а?

Құданың құдiретiмен тiрiлген соң,даның құдiретiмен тiрiлген соң,құдiретiмен тiрiлген соң,дiретiмен тiрiлген соң,
Тiрiлдiм деп қағазға сап бiлгенiң.қағазға сап бiлгенiң.ағазға сап бiлгенiң.ғазға сап бiлгенiң.азға сап бiлгенiң.ға сап бiлгенiң.а сап бiлгенiң.
Құдай-а, құдiретiңе мың шүкiрлiк,дай-а, құдiретiңе мың шүкiрлiк,құдiретiңе мың шүкiрлiк,дiретiңе мың шүкiрлiк,үкiрлiк,кiрлiк,
Өлген бауырым тiрiлiп көрiнген соң.лген бауырым тiрiлiп көрiнген соң.өрiнген соң.рiнген соң.

Екеуi де Құдайға шүкiр қылды,Құдайға шүкiр қылды,дайға шүкiр қылды,ға шүкiр қылды,а шүкiр қылды,үкiр қылды,кiр қылды,қылды,ылды,
Отырмалық дедi де атқа мiндi.қ дедi де атқа мiндi. дедi де атқа мiндi.қа мiндi.а мiндi.
Iнiсiмен көрiсiп мауқын басып,өрiсiп мауқын басып,рiсiп мауқын басып,қын басып,ын басып,
Ағасы өз шаһарына алып кiрдi.ғасы өз шаһарына алып кiрдi.асы өз шаһарына алып кiрдi.өз шаһарына алып кiрдi.з шаһарына алып кiрдi.һарына алып кiрдi.арына алып кiрдi.

—Өз ләшкерiм, кетiңдер жай-жайыңа,Өз ләшкерiм, кетiңдер жай-жайыңа,з ләшкерiм, кетiңдер жай-жайыңа,әшкерiм, кетiңдер жай-жайыңа,шкерiм, кетiңдер жай-жайыңа,
Кiрiңiздер патшалық сарайыма.қ сарайыма. сарайыма.
Жұрт жиып, ат шаптырып, той қылайын,ұрт жиып, ат шаптырып, той қылайын,рт жиып, ат шаптырып, той қылайын,қылайын,ылайын,
Разымын Жаратқан Құдайыма.қан Құдайыма.ан Құдайыма.Құдайыма.дайыма.
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ләшкер алып жүрдi қызмет етiп,әшкер алып жүрдi қызмет етiп,шкер алып жүрдi қызмет етiп,үрдi қызмет етiп,рдi қызмет етiп,қызмет етiп,ызмет етiп,
Патшалық сарайына келдi жетiп.қ сарайына келдi жетiп. сарайына келдi жетiп.
Бағана бес жүз ләшкер бәрi келдi,ғана бес жүз ләшкер бәрi келдi,ана бес жүз ләшкер бәрi келдi,үз ләшкер бәрi келдi,з ләшкер бәрi келдi,әшкер бәрi келдi,шкер бәрi келдi,әрi келдi,рi келдi,
Шәкiратжан тақытына отырып.әкiратжан тақытына отырып.кiратжан тақытына отырып.қытына отырып.ытына отырып.

Шәкiржан жолдасымен бiрге отырды,әкiржан жолдасымен бiрге отырды,кiржан жолдасымен бiрге отырды,
Шәкiраттың ләшкерi тең отырды.әкiраттың ләшкерi тең отырды.кiраттың ләшкерi тең отырды.әшкерi тең отырды.шкерi тең отырды.
Көп адам жүгiре басып қызмет қылып,өп адам жүгiре басып қызмет қылып,п адам жүгiре басып қызмет қылып,үгiре басып қызмет қылып,гiре басып қызмет қылып,қызмет қылып,ызмет қылып,қылып,ылып,
Алдына неше түрлi ас келтiрдi.үрлi ас келтiрдi.рлi ас келтiрдi.

Ағасы үлкен тойды жасап жатыр,ғасы үлкен тойды жасап жатыр,асы үлкен тойды жасап жатыр,үлкен тойды жасап жатыр,лкен тойды жасап жатыр,
Қисабы жоқ көп малды қырып жатыр.исабы жоқ көп малды қырып жатыр.қ көп малды қырып жатыр. көп малды қырып жатыр.өп малды қырып жатыр.п малды қырып жатыр.қырып жатыр.ырып жатыр.
Той қызығын көргендер кiредi деп,қызығын көргендер кiредi деп,ызығын көргендер кiредi деп,ғын көргендер кiредi деп,ын көргендер кiредi деп,өргендер кiредi деп,ргендер кiредi деп,
Бес жүз жерге тiктiрдi бес жүз шатыр.үз жерге тiктiрдi бес жүз шатыр.з жерге тiктiрдi бес жүз шатыр.үз шатыр.з шатыр.

Тiгейiк бес жүз жерге бес жүз шатыр,үз жерге бес жүз шатыр,з жерге бес жүз шатыр,үз шатыр,з шатыр,
Iшiн ашып шатырға кiрдi батыр.ға кiрдi батыр.а кiрдi батыр.
Балуандық жүргiзiп, ат шаптырып,қ жүргiзiп, ат шаптырып, жүргiзiп, ат шаптырып,үргiзiп, ат шаптырып,ргiзiп, ат шаптырып,
Ағасы бар бiлгенiн қылып жатыр.ғасы бар бiлгенiн қылып жатыр.асы бар бiлгенiн қылып жатыр.қылып жатыр.ылып жатыр.

Кейбiреуге ат бердi «мiнiп ал» деп,
Кейбiреуге тон бердi «киiп ал» деп.
Қазынадан шығарып алтын шашты,азынадан шығарып алтын шашты,ғарып алтын шашты,арып алтын шашты,
«Мүсәпiр, ғарiп-қасiр, жиып ал»,—деп.үсәпiр, ғарiп-қасiр, жиып ал»,—деп.сәпiр, ғарiп-қасiр, жиып ал»,—деп.әпiр, ғарiп-қасiр, жиып ал»,—деп.пiр, ғарiп-қасiр, жиып ал»,—деп.ғарiп-қасiр, жиып ал»,—деп.арiп-қасiр, жиып ал»,—деп.қасiр, жиып ал»,—деп.асiр, жиып ал»,—деп.

Ағасы дүбiрлетiп тойын қылды,ғасы дүбiрлетiп тойын қылды,асы дүбiрлетiп тойын қылды,үбiрлетiп тойын қылды,бiрлетiп тойын қылды,қылды,ылды,
Кешке дейiн сауық пен ойын қылды.қ пен ойын қылды. пен ойын қылды.қылды.ылды.
Күн батқанша мереке сауық қылып,үн батқанша мереке сауық қылып,н батқанша мереке сауық қылып,қанша мереке сауық қылып,анша мереке сауық қылып,қ қылып, қылып,қылып,ылып,
Күн батқан соң орнына қайтып келдi.үн батқан соң орнына қайтып келдi.н батқан соң орнына қайтып келдi.қан соң орнына қайтып келдi.ан соң орнына қайтып келдi.қайтып келдi.айтып келдi.

Ағасы молдаларды ертiп жүрдi,ғасы молдаларды ертiп жүрдi,асы молдаларды ертiп жүрдi,үрдi,рдi,
Iнiсiнiң отырған үйге кiрдi.ған үйге кiрдi.ан үйге кiрдi.үйге кiрдi.йге кiрдi.
«Қарағым, мiнеки [деп] алған жарың»,Қарағым, мiнеки [деп] алған жарың»,арағым, мiнеки [деп] алған жарың»,ғым, мiнеки [деп] алған жарың»,ым, мiнеки [деп] алған жарың»,[деп] алған жарың»,деп] алған жарың»,ған жарың»,ан жарың»,
Бағанағы қызды алдыртып алып кiрдi.ғанағы қызды алдыртып алып кiрдi.анағы қызды алдыртып алып кiрдi.ғы қызды алдыртып алып кiрдi.ы қызды алдыртып алып кiрдi.қызды алдыртып алып кiрдi.ызды алдыртып алып кiрдi.

—Ей, қарағым, мiнеки алған жарың,қарағым, мiнеки алған жарың,арағым, мiнеки алған жарың,ғым, мiнеки алған жарың,ым, мiнеки алған жарың,ған жарың,ан жарың,
Арманда боп айрылып қалған жарың.қалған жарың.алған жарың.ған жарың.ан жарың.
Саған қас қып айырған керуеннiңған қас қып айырған керуеннiңан қас қып айырған керуеннiңқас қып айырған керуеннiңас қып айырған керуеннiңқып айырған керуеннiңып айырған керуеннiңған керуеннiңан керуеннiң
Бiрiн қоймай қырдырттым, қалқам.қоймай қырдырттым, қалқам.оймай қырдырттым, қалқам.қырдырттым, қалқам.ырдырттым, қалқам.қалқам.алқам.қам.ам.
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—Ей, аға, бұл қыз бiзден кетiп қалған,ға, бұл қыз бiзден кетiп қалған,а, бұл қыз бiзден кетiп қалған,ұл қыз бiзден кетiп қалған,л қыз бiзден кетiп қалған,қыз бiзден кетiп қалған,ыз бiзден кетiп қалған,қалған,алған,ған,ан,
Құданың бұйрығымен сiзге барған.даның бұйрығымен сiзге барған.ұйрығымен сiзге барған.йрығымен сiзге барған.ғымен сiзге барған.ымен сiзге барған.ған.ан.
Бұ қызды бiз алмайық, сiз алыңыз,ұ қызды бiз алмайық, сiз алыңыз, қызды бiз алмайық, сiз алыңыз,қызды бiз алмайық, сiз алыңыз,ызды бiз алмайық, сiз алыңыз,қ, сiз алыңыз,, сiз алыңыз,
Сiзге бiз не көрсетемiз бұ жалғаннан.өрсетемiз бұ жалғаннан.рсетемiз бұ жалғаннан.ұ жалғаннан. жалғаннан.ғаннан.аннан.

—Қарағым, олай деме, қалқам iнiм,Қарағым, олай деме, қалқам iнiм,арағым, олай деме, қалқам iнiм,ғым, олай деме, қалқам iнiм,ым, олай деме, қалқам iнiм,қалқам iнiм,алқам iнiм,қам iнiм,ам iнiм,
Мен алмаймын, өзiң ал, жарығым.өзiң ал, жарығым.зiң ал, жарығым.ғым.ым.
Құдай бiлер, таза тұр аманатың,дай бiлер, таза тұр аманатың,ұр аманатың,р аманатың,
Қатын алсам жетпей ме менiм жайым?!атын алсам жетпей ме менiм жайым?!

—Ей, аға, мен разы өзiң алсаң,ға, мен разы өзiң алсаң,а, мен разы өзiң алсаң,өзiң алсаң,зiң алсаң,
Неге алмайсыз мен сiзге олжа қылсам.қылсам.ылсам.
Мен келмесем, өзiңiз алмас па едiң,өзiңiз алмас па едiң,зiңiз алмас па едiң,
Қазам жетiп теңiзде өлiп қалсам.азам жетiп теңiзде өлiп қалсам.өлiп қалсам.лiп қалсам.қалсам.алсам.

—Қарағым, әлi таза аманатың,Қарағым, әлi таза аманатың,арағым, әлi таза аманатың,ғым, әлi таза аманатың,ым, әлi таза аманатың,әлi таза аманатың,лi таза аманатың,
Мен алармын бiр жерден сұлу қатын.ұлу қатын.лу қатын.қатын.атын.
Iнiсiнiң тапқанын өзi алды деп,қанын өзi алды деп,анын өзi алды деп,өзi алды деп,зi алды деп,
Жұрт маған аударар жаманатын.ұрт маған аударар жаманатын.рт маған аударар жаманатын.ған аударар жаманатын.ан аударар жаманатын.

—Ағеке, жұрттың тiлiн не қыласың,ғеке, жұрттың тiлiн не қыласың,еке, жұрттың тiлiн не қыласың,ұрттың тiлiн не қыласың,рттың тiлiн не қыласың,қыласың,ыласың,
Бұ қыз сiзге жұфұт боп айрылмасын.ұ қыз сiзге жұфұт боп айрылмасын. қыз сiзге жұфұт боп айрылмасын.қыз сiзге жұфұт боп айрылмасын.ыз сiзге жұфұт боп айрылмасын.ұфұт боп айрылмасын.фұт боп айрылмасын.ұт боп айрылмасын.т боп айрылмасын.
Тәңiрi алдында қанша жан куә болсын,әңiрi алдында қанша жан куә болсын,ңiрi алдында қанша жан куә болсын,қанша жан куә болсын,анша жан куә болсын,ә болсын, болсын,
Молдалар мұны сiзге некахласын.ұны сiзге некахласын.ны сiзге некахласын.

—Базардан бағыңды ашқан бар Құдайым,ғыңды ашқан бар Құдайым,ыңды ашқан бар Құдайым,қан бар Құдайым,ан бар Құдайым,Құдайым,дайым,
Бағыңа бұ қыз кез боп болған дайын.ғыңа бұ қыз кез боп болған дайын.ыңа бұ қыз кез боп болған дайын.ұ қыз кез боп болған дайын. қыз кез боп болған дайын.қыз кез боп болған дайын.ыз кез боп болған дайын.ған дайын.ан дайын.
Көңiлiң өсiп, көкiрегiң, iнiм, жансын,өңiлiң өсiп, көкiрегiң, iнiм, жансын,ңiлiң өсiп, көкiрегiң, iнiм, жансын,өсiп, көкiрегiң, iнiм, жансын,сiп, көкiрегiң, iнiм, жансын,өкiрегiң, iнiм, жансын,кiрегiң, iнiм, жансын,
Мұныңды өзiң алсаңшы, айналайын.ұныңды өзiң алсаңшы, айналайын.ныңды өзiң алсаңшы, айналайын.өзiң алсаңшы, айналайын.зiң алсаңшы, айналайын.

—Шерiмдi тарқатамын десең, ағам,қатамын десең, ағам,атамын десең, ағам,ғам,ам,
Базарлығым—қызды бердiм саған.ғым—қызды бердiм саған.ым—қызды бердiм саған.қызды бердiм саған.ызды бердiм саған.ған.ан.
Базарлығым алмасаң, разы емен,ғым алмасаң, разы емен,ым алмасаң, разы емен,
Бұрынғыдан көңiлiм болар жаман.ұрынғыдан көңiлiм болар жаман.рынғыдан көңiлiм болар жаман.ғыдан көңiлiм болар жаман.ыдан көңiлiм болар жаман.өңiлiм болар жаман.ңiлiм болар жаман.

—Апыр-ау, мен не етермiн, қалқам, саған,қалқам, саған,алқам, саған,қам, саған,ам, саған,ған,ан,
Бұ қызды алмағаның жарамаған.ұ қызды алмағаның жарамаған. қызды алмағаның жарамаған.қызды алмағаның жарамаған.ызды алмағаның жарамаған.ғаның жарамаған.аның жарамаған.ған.ан.
Менен бұрын бұ қызды сен көрген соң,ұрын бұ қызды сен көрген соң,рын бұ қызды сен көрген соң,ұ қызды сен көрген соң, қызды сен көрген соң,қызды сен көрген соң,ызды сен көрген соң,өрген соң,рген соң,
Нәпсiң ауса, кетер ме ұялғаным?!әпсiң ауса, кетер ме ұялғаным?!псiң ауса, кетер ме ұялғаным?!ұялғаным?!ялғаным?!ғаным?!аным?!
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—Ағеке, сен алмасаң, iнiң таза,ғеке, сен алмасаң, iнiң таза,еке, сен алмасаң, iнiң таза,
Неше күн сенiң үшiн қылдым аза.үн сенiң үшiн қылдым аза.н сенiң үшiн қылдым аза.үшiн қылдым аза.шiн қылдым аза.қылдым аза.ылдым аза.
Көзiм көрдi, нәпсiмдi аударғам жоқ,өзiм көрдi, нәпсiмдi аударғам жоқ,зiм көрдi, нәпсiмдi аударғам жоқ,өрдi, нәпсiмдi аударғам жоқ,рдi, нәпсiмдi аударғам жоқ,әпсiмдi аударғам жоқ,псiмдi аударғам жоқ,ғам жоқ,ам жоқ,қ,,
Құдай бiлсiн, бұ қыздан мен де таза.дай бiлсiн, бұ қыздан мен де таза.ұ қыздан мен де таза. қыздан мен де таза.қыздан мен де таза.ыздан мен де таза.

—Қарағым, бұ қызға ерiк салмаймысың,Қарағым, бұ қызға ерiк салмаймысың,арағым, бұ қызға ерiк салмаймысың,ғым, бұ қызға ерiк салмаймысың,ым, бұ қызға ерiк салмаймысың,ұ қызға ерiк салмаймысың, қызға ерiк салмаймысың,қызға ерiк салмаймысың,ызға ерiк салмаймысың,ға ерiк салмаймысың,а ерiк салмаймысың,
Өзiңдi қабыл көрсе, алмаймысың.зiңдi қабыл көрсе, алмаймысың.қабыл көрсе, алмаймысың.абыл көрсе, алмаймысың.өрсе, алмаймысың.рсе, алмаймысың.
Базардан бағыңа Құдай кез келтiргенғыңа Құдай кез келтiргеныңа Құдай кез келтiргенҚұдай кез келтiргендай кез келтiрген
Бұ қызды алмаймыз деп айтамысың?ұ қызды алмаймыз деп айтамысың? қызды алмаймыз деп айтамысың?қызды алмаймыз деп айтамысың?ызды алмаймыз деп айтамысың?

—Бұ қызды кез келтiрген сенiң бағың,ұ қызды кез келтiрген сенiң бағың, қызды кез келтiрген сенiң бағың,қызды кез келтiрген сенiң бағың,ызды кез келтiрген сенiң бағың,ғың,ың,
Өзге жерден қыз алған менiм бағым.зге жерден қыз алған менiм бағым.қыз алған менiм бағым.ыз алған менiм бағым.ған менiм бағым.ан менiм бағым.ғым.ым.
Құдай айдап бұ қызды сiзге ап келтiрген,дай айдап бұ қызды сiзге ап келтiрген,ұ қызды сiзге ап келтiрген, қызды сiзге ап келтiрген,қызды сiзге ап келтiрген,ызды сiзге ап келтiрген,
Бар ма едi керуенде алымсағың.ғың.ың.

Бiлелiк күзеттiрiп қыздың көңлiн,үзеттiрiп қыздың көңлiн,зеттiрiп қыздың көңлiн,қыздың көңлiн,ыздың көңлiн,өңлiн,ңлiн,
Базардан сатып алған менiм iнiм.ған менiм iнiм.ан менiм iнiм.
Ағасы қызға қарап сөз сұрады:ғасы қызға қарап сөз сұрады:асы қызға қарап сөз сұрады:қызға қарап сөз сұрады:ызға қарап сөз сұрады:ға қарап сөз сұрады:а қарап сөз сұрады:қарап сөз сұрады:арап сөз сұрады:өз сұрады:з сұрады:ұрады:рады:
—Көңлiңiз қайсымызда, жарықтығым?өңлiңiз қайсымызда, жарықтығым?ңлiңiз қайсымызда, жарықтығым?қайсымызда, жарықтығым?айсымызда, жарықтығым?қтығым?тығым?ғым?ым?

Қыз айтты:—Бiрiң аға, бiрiң iнi,ыз айтты:—Бiрiң аға, бiрiң iнi,ға, бiрiң iнi,а, бiрiң iнi,
Екi затқа кез қылған Құдай менi.қа кез қылған Құдай менi.а кез қылған Құдай менi.қылған Құдай менi.ылған Құдай менi.ған Құдай менi.ан Құдай менi.Құдай менi.дай менi.
Екi зат ортасында бойым таза,
Бiздерге ер таңдаудың бар ма жөнi?!өнi?!нi?!

Құдай айдап кез қылған екi затқа,дай айдап кез қылған екi затқа,қылған екi затқа,ылған екi затқа,ған екi затқа,ан екi затқа,қа,а,
Мен бейшара кетерiм жоқ бөтен жанға.қ бөтен жанға. бөтен жанға.өтен жанға.тен жанға.ға.а.
Құдай қосса бiрiңе мен бұйрылар,дай қосса бiрiңе мен бұйрылар,қосса бiрiңе мен бұйрылар,осса бiрiңе мен бұйрылар,ұйрылар,йрылар,
Молдалар, салыңыз[дар] шариғатқа.] шариғатқа. шариғатқа.ғатқа.атқа.қа.а.

—Молдалар, қызды сатып iнiм алған,қызды сатып iнiм алған,ызды сатып iнiм алған,ған,ан,
Арманда боп ала алмай өлiп қалған.өлiп қалған.лiп қалған.қалған.алған.ған.ан.
Аманатын таза ғып сақтап едiм,ғып сақтап едiм,ып сақтап едiм,қтап едiм,тап едiм,
Ақыретте азапты маған салған.қыретте азапты маған салған.ыретте азапты маған салған.ған салған.ан салған.ған.ан.

Молдалар кiтаптарын алып көрдi,өрдi,рдi,
Екеуi де қардан ақ секiлдендi.қардан ақ секiлдендi.ардан ақ секiлдендi.қ секiлдендi. секiлдендi.
Iнiсi олжа салар, ағасы алар,ғасы алар,асы алар,
Халалдықпен Құдайың [кез] келтiрдi.қпен Құдайың [кез] келтiрдi.пен Құдайың [кез] келтiрдi.Құдайың [кез] келтiрдi.дайың [кез] келтiрдi.[кез] келтiрдi.келтiрдi.
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Молда неках еттi ендi жұртын жиып,ұртын жиып,ртын жиып,
Ағасы қабыл алды көңiл сүйiп.ғасы қабыл алды көңiл сүйiп.асы қабыл алды көңiл сүйiп.қабыл алды көңiл сүйiп.абыл алды көңiл сүйiп.өңiл сүйiп.ңiл сүйiп.үйiп.йiп.
Бұ iсiң шариғатқа мақұл болады деп,ұ iсiң шариғатқа мақұл болады деп, iсiң шариғатқа мақұл болады деп,ғатқа мақұл болады деп,атқа мақұл болады деп,қа мақұл болады деп,а мақұл болады деп,құл болады деп,л болады деп,
Шәкiратқа қызды қосып неке қиып.әкiратқа қызды қосып неке қиып.кiратқа қызды қосып неке қиып.қа қызды қосып неке қиып.а қызды қосып неке қиып.қызды қосып неке қиып.ызды қосып неке қиып.қосып неке қиып.осып неке қиып.қиып.иып.

Ағасы бұ қызды алды көңiлi жанып,ғасы бұ қызды алды көңiлi жанып,асы бұ қызды алды көңiлi жанып,ұ қызды алды көңiлi жанып, қызды алды көңiлi жанып,қызды алды көңiлi жанып,ызды алды көңiлi жанып,өңiлi жанып,ңiлi жанып,
Бiр күнде болып едi тiрi ғарiп.үнде болып едi тiрi ғарiп.нде болып едi тiрi ғарiп.ғарiп.арiп.
Ағасы мен iнiсi кеңестi [ендi],ғасы мен iнiсi кеңестi [ендi],асы мен iнiсi кеңестi [ендi],[ендi],ендi],
Әкемiздi көрелiк ендi барып.кемiздi көрелiк ендi барып.өрелiк ендi барып.релiк ендi барып.

Кеңестi әкемiзге баралық деп,әкемiзге баралық деп,кемiзге баралық деп,қ деп, деп,
Сұм шешеден өшiмiздi алалық деп.ұм шешеден өшiмiздi алалық деп.м шешеден өшiмiздi алалық деп.өшiмiздi алалық деп.шiмiздi алалық деп.қ деп. деп.
Бiз де мұнда ел тұтып адам болдық,ұнда ел тұтып адам болдық,нда ел тұтып адам болдық,ұтып адам болдық,тып адам болдық,қ,,
Елiмiзге бiр хабар салалық деп.қ деп. деп.

Екеуi бiр-бiрiне ақыл салды,қыл салды,ыл салды,
Баяғы мың кiсiнi ертiп алды.ғы мың кiсiнi ертiп алды.ы мың кiсiнi ертiп алды.
Қару-жарақ сайманын сайлап алып,ару-жарақ сайманын сайлап алып,қ сайманын сайлап алып, сайманын сайлап алып,
Екi [бек]зат өз жұртын iздеп барды.]зат өз жұртын iздеп барды.зат өз жұртын iздеп барды.өз жұртын iздеп барды.з жұртын iздеп барды.ұртын iздеп барды.ртын iздеп барды.

Екi бекзат өз жұртын iздей барды,өз жұртын iздей барды,з жұртын iздей барды,ұртын iздей барды,ртын iздей барды,
Шаһарын жансыз барып аралады.һарын жансыз барып аралады.арын жансыз барып аралады.
Патша болған әкесi олмай, өзге бiреу,ған әкесi олмай, өзге бiреу,ан әкесi олмай, өзге бiреу,әкесi олмай, өзге бiреу,кесi олмай, өзге бiреу,өзге бiреу,зге бiреу,
Бұл әкемiз қайда деп қайран қалды.ұл әкемiз қайда деп қайран қалды.л әкемiз қайда деп қайран қалды.әкемiз қайда деп қайран қалды.кемiз қайда деп қайран қалды.қайда деп қайран қалды.айда деп қайран қалды.қайран қалды.айран қалды.қалды.алды.

Базарды оңды-солды аралады,
Үш күн iздеп әкесiн таба алмады.ш күн iздеп әкесiн таба алмады.үн iздеп әкесiн таба алмады.н iздеп әкесiн таба алмады.әкесiн таба алмады.кесiн таба алмады.
Қайыр сұрап жүр екен қоржын салып,айыр сұрап жүр екен қоржын салып,ұрап жүр екен қоржын салып,рап жүр екен қоржын салып,үр екен қоржын салып,р екен қоржын салып,қоржын салып,оржын салып,
Бiр көшеден кез болып тауып алды.өшеден кез болып тауып алды.шеден кез болып тауып алды.

Әкесi жүр мойнына қоржын салып,кесi  жүр мойнына қоржын салып,үр мойнына қоржын салып,р мойнына қоржын салып,қоржын салып,оржын салып,
Екi бала таныды мұны көрiп.ұны көрiп.ны көрiп.өрiп.рiп.
Әкесi ғарiп болып жүргеннен соң,кесi ғарiп болып жүргеннен соң,ғарiп болып жүргеннен соң,арiп болып жүргеннен соң,үргеннен соң,ргеннен соң,
Екi бала келедi күйiп-жанып.үйiп-жанып.йiп-жанып.

Әкесiнiң көзiнен жастар аққан,кесiнiң көзiнен жастар аққан,өзiнен жастар аққан,зiнен жастар аққан,ққан,ан,
Мұрнынан боғы ағып салақтаған.ұрнынан боғы ағып салақтаған.рнынан боғы ағып салақтаған.ғы ағып салақтаған.ы ағып салақтаған.ғып салақтаған.ып салақтаған.қтаған.таған.ған.ан.
Екi өкпесi жылтырап тезек терiп,өкпесi жылтырап тезек терiп,кпесi жылтырап тезек терiп,
Қоржынды үш құлаш әрең тапқан.оржынды үш құлаш әрең тапқан.үш құлаш әрең тапқан.ш құлаш әрең тапқан.құлаш әрең тапқан.лаш әрең тапқан.әрең тапқан.рең тапқан.қан.ан.
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—Ей, мүсәпiр, сенi бiз танып тұрмыз,үсәпiр, сенi бiз танып тұрмыз,сәпiр, сенi бiз танып тұрмыз,әпiр, сенi бiз танып тұрмыз,пiр, сенi бiз танып тұрмыз,ұрмыз,рмыз,
Сенi танып, Құдайға налып тұрмыз.Құдайға налып тұрмыз.дайға налып тұрмыз.ға налып тұрмыз.а налып тұрмыз.ұрмыз.рмыз.
Бiр күнде бұ шаһардың патшасы едiң,үнде бұ шаһардың патшасы едiң,нде бұ шаһардың патшасы едiң,ұ шаһардың патшасы едiң, шаһардың патшасы едiң,һардың патшасы едiң,ардың патшасы едiң,
Сүрiндiң деп көңiлге алып тұрмыз.үрiндiң деп көңiлге алып тұрмыз.рiндiң деп көңiлге алып тұрмыз.өңiлге алып тұрмыз.ңiлге алып тұрмыз.ұрмыз.рмыз.

—Мен едiм бұ шаһарға патша болған,ұ шаһарға патша болған, шаһарға патша болған,һарға патша болған,арға патша болған,ға патша болған,а патша болған,ған,ан,
Мүһайлам бар едi Құдай ұрған.үһайлам бар едi Құдай ұрған.айлам бар едi Құдай ұрған.Құдай ұрған.дай ұрған.ұрған.рған.ған.ан.
Қылмыс қылып ол екi ұғылым өлген соң,ылмыс қылып ол екi ұғылым өлген соң,қылып ол екi ұғылым өлген соң,ылып ол екi ұғылым өлген соң,ұғылым өлген соң,ылым өлген соң,өлген соң,лген соң,
Тақытымды уәзiрлерiм тартып алған.қытымды уәзiрлерiм тартып алған.ытымды уәзiрлерiм тартып алған.әзiрлерiм тартып алған.зiрлерiм тартып алған.ған.ан.

Тақытымды уәзiрлерiм тартып алған,қытымды уәзiрлерiм тартып алған,ытымды уәзiрлерiм тартып алған,әзiрлерiм тартып алған,зiрлерiм тартып алған,ған,ан,
Мал-мүлкiм де бойымдан кетiп қалған.үлкiм де бойымдан кетiп қалған.лкiм де бойымдан кетiп қалған.қалған.алған.ған.ан.
Қатыным асырап жүр қайыр сұрап,атыным асырап жүр қайыр сұрап,үр қайыр сұрап,р қайыр сұрап,қайыр сұрап,айыр сұрап,ұрап,рап,
Балалар, не сұрайсыз, дүние жалған.ұрайсыз, дүние жалған.райсыз, дүние жалған.үние жалған.ние жалған.ған.ан.

—Бейшара, танымайсыз балаңызды,
Нақақ жаптың балаңа жалаңызды.қақ жаптың балаңа жалаңызды.ақ жаптың балаңа жалаңызды.қ жаптың балаңа жалаңызды. жаптың балаңа жалаңызды.
Жала жауып қаңғыртқан екi ұлыңыз,қаңғыртқан екi ұлыңыз,аңғыртқан екi ұлыңыз,ғыртқан екi ұлыңыз,ыртқан екi ұлыңыз,қан екi ұлыңыз,ан екi ұлыңыз,ұлыңыз,лыңыз,
Бiздi десең, тез өлтiр ана қызды.өлтiр ана қызды.лтiр ана қызды.қызды.ызды.

—Балам болса қайтейiн қас қылған соң,қайтейiн қас қылған соң,айтейiн қас қылған соң,қас қылған соң,ас қылған соң,қылған соң,ылған соң,ған соң,ан соң,
Мұздатып көңiлiмдi тас қылған соң.ұздатып көңiлiмдi тас қылған соң.здатып көңiлiмдi тас қылған соң.өңiлiмдi тас қылған соң.ңiлiмдi тас қылған соң.қылған соң.ылған соң.ған соң.ан соң.
Сендер үшiн қатынымды өлтiрмеймiн,үшiн қатынымды өлтiрмеймiн,шiн қатынымды өлтiрмеймiн,қатынымды өлтiрмеймiн,атынымды өлтiрмеймiн,өлтiрмеймiн,лтiрмеймiн,
Құдайым қатынымның алдында алсын.дайым қатынымның алдында алсын.қатынымның алдында алсын.атынымның алдында алсын.

—Ей, әке, қатыныңды өлтiрелiк,әке, қатыныңды өлтiрелiк,ке, қатыныңды өлтiрелiк,қатыныңды өлтiрелiк,атыныңды өлтiрелiк,өлтiрелiк,лтiрелiк,
Басыңа бақ-дәулеттi келтiрейiк.қ-дәулеттi келтiрейiк.-дәулеттi келтiрейiк.әулеттi келтiрейiк.улеттi келтiрейiк.
Бiз екеумiз бiлдiңiз әбден танып,әбден танып,бден танып,
Және өзiңе босау әперейiк.әне өзiңе босау әперейiк.не өзiңе босау әперейiк.өзiңе босау әперейiк.зiңе босау әперейiк.әперейiк.перейiк.

—ұлым болсаң қайтейiн, жүр жайыңа,қайтейiн, жүр жайыңа,айтейiн, жүр жайыңа,үр жайыңа,р жайыңа,
Қатыным өлсе қаңғырып қалмаймын ба.атыным өлсе қаңғырып қалмаймын ба.өлсе қаңғырып қалмаймын ба.лсе қаңғырып қалмаймын ба.қаңғырып қалмаймын ба.аңғырып қалмаймын ба.ғырып қалмаймын ба.ырып қалмаймын ба.қалмаймын ба.алмаймын ба.
Қатынымның көңiлi, көзi менде,атынымның көңiлi, көзi менде,өңiлi, көзi менде,ңiлi, көзi менде,өзi менде,зi менде,
Разымын жаратқан Құдайыма.қан Құдайыма.ан Құдайыма.Құдайыма.дайыма.

Екiсi мұны естiп аң-таң қалды,ұны естiп аң-таң қалды,ны естiп аң-таң қалды,қалды,алды,
Мың жолдасын даладан жиып алды.
Әкемiздiң тақтынан жылдам түс деп,кемiздiң тақтынан жылдам түс деп,қтынан жылдам түс деп,тынан жылдам түс деп,үс деп,с деп,
уәзiрлерге балалар хабар салды.әзiрлерге балалар хабар салды.зiрлерге балалар хабар салды.



2850

2860

2870

�56 ХИКАялыҚ ДАСТАНДАР�56 �57

уәзiр тақтан түстi ендi шыдай алмай,әзiр тақтан түстi ендi шыдай алмай,зiр тақтан түстi ендi шыдай алмай,қтан түстi ендi шыдай алмай,тан түстi ендi шыдай алмай,үстi ендi шыдай алмай,стi ендi шыдай алмай,
Елi-жұрты жиылды бiрi қалмай.ұрты жиылды бiрi қалмай.рты жиылды бiрi қалмай.қалмай.алмай.
Бiр қылған қатамызды кешiңiз деп,қылған қатамызды кешiңiз деп,ылған қатамызды кешiңiз деп,ған қатамызды кешiңiз деп,ан қатамызды кешiңiз деп,қатамызды кешiңiз деп,атамызды кешiңiз деп,
уәзiрлер жалбарып тұр дамыл алмай.әзiрлер жалбарып тұр дамыл алмай.зiрлер жалбарып тұр дамыл алмай.ұр дамыл алмай.р дамыл алмай.

Шәкiрат айтты:—уәзiрiм, кештiм,—дедi,әкiрат айтты:—уәзiрiм, кештiм,—дедi,кiрат айтты:—уәзiрiм, кештiм,—дедi,әзiрiм, кештiм,—дедi,зiрiм, кештiм,—дедi,
Бiр күнi қатиғ сауил iштiм,—дедi.үнi қатиғ сауил iштiм,—дедi.нi қатиғ сауил iштiм,—дедi.қатиғ сауил iштiм,—дедi.атиғ сауил iштiм,—дедi.ғ сауил iштiм,—дедi. сауил iштiм,—дедi.
Аз кiдiрсең қатаңды кешпес едiм,қатаңды кешпес едiм,атаңды кешпес едiм,
Қарсыласпай тақтымдан түстiң,—дедi.арсыласпай тақтымдан түстiң,—дедi.қтымдан түстiң,—дедi.тымдан түстiң,—дедi.үстiң,—дедi.стiң,—дедi.

Ел-жұртым, Құдай қылды iстiң бәрiн,ұртым, Құдай қылды iстiң бәрiн,ртым, Құдай қылды iстiң бәрiн,Құдай қылды iстiң бәрiн,дай қылды iстiң бәрiн,қылды iстiң бәрiн,ылды iстiң бәрiн,әрiн,рiн,
Әкем салды қатынға ықтиярын.кем салды қатынға ықтиярын.қатынға ықтиярын.атынға ықтиярын.ға ықтиярын.а ықтиярын.қтиярын.тиярын.
Әкемнiң тарихына қараңдар деп,кемнiң тарихына қараңдар деп,қараңдар деп,араңдар деп,
Жидырды шаһарынан молдаларын.һарынан молдаларын.арынан молдаларын.

Молдалар қолдарына кiтап алған,қолдарына кiтап алған,олдарына кiтап алған,ған,ан,
Әкесiнiң тарихына көзiн салған.кесiнiң тарихына көзiн салған.өзiн салған.зiн салған.ған.ан.
Молдалар тарихына қарап тапты,қарап тапты,арап тапты,
Әкесiнiң басын қатын айналдырған.кесiнiң басын қатын айналдырған.қатын айналдырған.атын айналдырған.ған.ан.

Молдалардан мұны естiп екi бала,ұны естiп екi бала,ны естiп екi бала,
Екi бала мұны естiп қылды нала.ұны естiп қылды нала.ны естiп қылды нала.қылды нала.ылды нала.
—Бұ талақ әкемiз[ге] қылған екен,ұ талақ әкемiз[ге] қылған екен, талақ әкемiз[ге] қылған екен,қ әкемiз[ге] қылған екен, әкемiз[ге] қылған екен,әкемiз[ге] қылған екен,кемiз[ге] қылған екен,[ге] қылған екен,ге] қылған екен,қылған екен,ылған екен,ған екен,ан екен,
Жадысын қайтарарға бар ма шара?!қайтарарға бар ма шара?!айтарарға бар ма шара?!ға бар ма шара?!а бар ма шара?!

—Дұғадан күштi бар ма бұ жалғанда,ұғадан күштi бар ма бұ жалғанда,адан күштi бар ма бұ жалғанда,үштi бар ма бұ жалғанда,штi бар ма бұ жалғанда,ұ жалғанда, жалғанда,ғанда,анда,
Жадысы бойдан шығар оқығанда.ғар оқығанда.ар оқығанда.қығанда.ығанда.ғанда.анда.
Жадысын бойындағы шығарайық,ғы шығарайық,ы шығарайық,ғарайық,арайық,қ,,
Әкеңiздi шақырып келтiр мұнда.кеңiздi шақырып келтiр мұнда.қырып келтiр мұнда.ырып келтiр мұнда.ұнда.нда.

Жiбердi төрт кiсiнi барып кел деп,өрт кiсiнi барып кел деп,рт кiсiнi барып кел деп,
Жаяу қу деп, алдыңа салып кел деп.қу деп, алдыңа салып кел деп.у деп, алдыңа салып кел деп.
Сұм шешемнiң мойнына арқан тағып,ұм шешемнiң мойнына арқан тағып,м шешемнiң мойнына арқан тағып,қан тағып,ан тағып,ғып,ып,
Тiл алмаса, қорлық қып алып кел деп.қорлық қып алып кел деп.орлық қып алып кел деп.қ қып алып кел деп. қып алып кел деп.қып алып кел деп.ып алып кел деп.

Бұ төрт кiсi жүгiрдi жалбақтасып,ұ төрт кiсi жүгiрдi жалбақтасып, төрт кiсi жүгiрдi жалбақтасып,өрт кiсi жүгiрдi жалбақтасып,рт кiсi жүгiрдi жалбақтасып,үгiрдi жалбақтасып,гiрдi жалбақтасып,қтасып,тасып,
Жарлық естiп алған соң тұрсын нағып.қ естiп алған соң тұрсын нағып. естiп алған соң тұрсын нағып.ған соң тұрсын нағып.ан соң тұрсын нағып.ұрсын нағып.рсын нағып.ғып.ып.
Әкесiнiң алдына алып келдi,кесiнiң алдына алып келдi,
Шешесiнiң мойнына арқан тағып.қан тағып.ан тағып.ғып.ып.
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Шәкiр айтты:—Нағып ем, ана, саған,әкiр айтты:—Нағып ем, ана, саған,кiр айтты:—Нағып ем, ана, саған,ғып ем, ана, саған,ып ем, ана, саған,ған,ан,
Нелер iсiн көрсетпедiң жады қылған.өрсетпедiң жады қылған.рсетпедiң жады қылған.қылған.ылған.ған.ан.
Әке менi қаңғыртқан тiлiңдi алып,ке менi қаңғыртқан тiлiңдi алып,қаңғыртқан тiлiңдi алып,аңғыртқан тiлiңдi алып,ғыртқан тiлiңдi алып,ыртқан тiлiңдi алып,қан тiлiңдi алып,ан тiлiңдi алып,
Сен екенсiң әкемдi жады қылған.әкемдi жады қылған.кемдi жады қылған.қылған.ылған.ған.ан.

Әкемнiң қайтсе бағы ашылады,кемнiң қайтсе бағы ашылады,қайтсе бағы ашылады,айтсе бағы ашылады,ғы ашылады,ы ашылады,
Шыныңды айт, қаның судай шашылады.қаның судай шашылады.аның судай шашылады.
Өзiң қылған күнәңдi маған жауып,зiң қылған күнәңдi маған жауып,қылған күнәңдi маған жауып,ылған күнәңдi маған жауып,ған күнәңдi маған жауып,ан күнәңдi маған жауып,үнәңдi маған жауып,нәңдi маған жауып,әңдi маған жауып,ңдi маған жауып,ған жауып,ан жауып,
Ей, талақ, қайтсек көңiл басылады?қ, қайтсек көңiл басылады?, қайтсек көңiл басылады?қайтсек көңiл басылады?айтсек көңiл басылады?өңiл басылады?ңiл басылады?

Қатынның тұла бойы селкiлдейдi,атынның тұла бойы селкiлдейдi,ұла бойы селкiлдейдi,ла бойы селкiлдейдi,
Сөйлей алмай көзiнен жас ағады.өйлей алмай көзiнен жас ағады.йлей алмай көзiнен жас ағады.өзiнен жас ағады.зiнен жас ағады.ғады.ады.
—Қатынымды сөйлетпе, балаларым,Қатынымды сөйлетпе, балаларым,атынымды сөйлетпе, балаларым,өйлетпе, балаларым,йлетпе, балаларым,
Өлтiрсең менi бұрын өлтiр,—дейдi.лтiрсең менi бұрын өлтiр,—дейдi.ұрын өлтiр,—дейдi.рын өлтiр,—дейдi.өлтiр,—дейдi.лтiр,—дейдi.

Екi ұғылым, сенен опа көргенiм жоқ,ұғылым, сенен опа көргенiм жоқ,ылым, сенен опа көргенiм жоқ,өргенiм жоқ,ргенiм жоқ,қ,,
Сендерден айырылып өлгенiм жоқ.өлгенiм жоқ.лгенiм жоқ.қ..
Қатыныммен қаңғырып күн көрермiн,атыныммен қаңғырып күн көрермiн,қаңғырып күн көрермiн,аңғырып күн көрермiн,ғырып күн көрермiн,ырып күн көрермiн,үн көрермiн,н көрермiн,өрермiн,рермiн,
Қатыным өлмей тұрса көңiлiме тоқ.атыным өлмей тұрса көңiлiме тоқ.өлмей тұрса көңiлiме тоқ.лмей тұрса көңiлiме тоқ.ұрса көңiлiме тоқ.рса көңiлiме тоқ.өңiлiме тоқ.ңiлiме тоқ.қ..

Мен байғұс дәулетiм жоқ, өзiм жарлы,ғұс дәулетiм жоқ, өзiм жарлы,с дәулетiм жоқ, өзiм жарлы,әулетiм жоқ, өзiм жарлы,улетiм жоқ, өзiм жарлы,қ, өзiм жарлы,, өзiм жарлы,өзiм жарлы,зiм жарлы,
Бергенмiн қатыныма ықтиярды,қатыныма ықтиярды,атыныма ықтиярды,қтиярды,тиярды,
Қатыным көтiн жалдап мал табады,атыным көтiн жалдап мал табады,өтiн жалдап мал табады,тiн жалдап мал табады,
Бұл өлсе кiм көтiмен …ұл өлсе кiм көтiмен …л өлсе кiм көтiмен …өлсе кiм көтiмен …лсе кiм көтiмен …өтiмен …тiмен …* дейдi.

—Ей, әке, қатының сенi жадылаған,әке, қатының сенi жадылаған,ке, қатының сенi жадылаған,қатының сенi жадылаған,атының сенi жадылаған,ған,ан,
Қандай iспен қылды екен, Құдай ұрған!андай iспен қылды екен, Құдай ұрған!қылды екен, Құдай ұрған!ылды екен, Құдай ұрған!Құдай ұрған!дай ұрған!ұрған!рған!ған!ан!
Молдаларға оқытсаң жазыласың,ға оқытсаң жазыласың,а оқытсаң жазыласың,қытсаң жазыласың,ытсаң жазыласың,
Жақсылық ал, бейшара, молдалардан.қсылық ал, бейшара, молдалардан.сылық ал, бейшара, молдалардан.қ ал, бейшара, молдалардан. ал, бейшара, молдалардан.

—Менi жады дегендi Құдай ұрсын,Құдай ұрсын,дай ұрсын,ұрсын,рсын,
Молдаларың жалғаншы, қайдан бiлсiн.ғаншы, қайдан бiлсiн.аншы, қайдан бiлсiн.қайдан бiлсiн.айдан бiлсiн.
Дұшпандықпен айтасың жадысың деп,ұшпандықпен айтасың жадысың деп,шпандықпен айтасың жадысың деп,қпен айтасың жадысың деп,пен айтасың жадысың деп,
Жазарсыңдар жадысын Құдай берсе.Құдай берсе.дай берсе.

—Молдалар, әкемдi оқы шамаң келсе,әкемдi оқы шамаң келсе,кемдi оқы шамаң келсе,қы шамаң келсе,ы шамаң келсе,
Жазарсыңдар жадысын Құдай берсе.Құдай берсе.дай берсе.

* Бiр сөз танылмады.
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Отыр ғой қатынның сөзi тыймай,ғой қатынның сөзi тыймай,ой қатынның сөзi тыймай,қатынның сөзi тыймай,атынның сөзi тыймай,өзi тыймай,зi тыймай,
Сенер ме екен жадысын көзi көрсе.өзi көрсе.зi көрсе.өрсе.рсе.

Молдалар кiтап ашып дем салады,
Жадысын бойындағы шығарады.ғы шығарады.ы шығарады.ғарады.арады.
Жадысын бұ басынан жарып алды,ұ басынан жарып алды, басынан жарып алды,
Екi бала сүйiнiп қуанады.үйiнiп қуанады.йiнiп қуанады.қуанады.уанады.

—Ей, әке, жадың мынау жарып алған,әке, жадың мынау жарып алған,ке, жадың мынау жарып алған,ған,ан,
Неше түрлi нәрсемен құйып салған.үрлi нәрсемен құйып салған.рлi нәрсемен құйып салған.әрсемен құйып салған.рсемен құйып салған.құйып салған.йып салған.ған.ан.
Бiзге сенбей қатынның тiлiн алдың,қатынның тiлiн алдың,атынның тiлiн алдың,
Сүйген қатының қылыпты Құдай ұрған.үйген қатының қылыпты Құдай ұрған.йген қатының қылыпты Құдай ұрған.қатының қылыпты Құдай ұрған.атының қылыпты Құдай ұрған.қылыпты Құдай ұрған.ылыпты Құдай ұрған.Құдай ұрған.дай ұрған.ұрған.рған.ған.ан.

Қатынымен жұлдызы қарсы болды,атынымен жұлдызы қарсы болды,ұлдызы қарсы болды,лдызы қарсы болды,қарсы болды,арсы болды,
Жанның бәрi жиылып қарап тұрды.әрi жиылып қарап тұрды.рi жиылып қарап тұрды.қарап тұрды.арап тұрды.ұрды.рды.
Падиша қайратына әбден мiнiп,қайратына әбден мiнiп,айратына әбден мiнiп,әбден мiнiп,бден мiнiп,
Өз қатынын пышақтап өлтiредi.з қатынын пышақтап өлтiредi.қатынын пышақтап өлтiредi.атынын пышақтап өлтiредi.қтап өлтiредi.тап өлтiредi.өлтiредi.лтiредi.

Шоқ-шоқ деп қуанады екi бала,қ-шоқ деп қуанады екi бала,-шоқ деп қуанады екi бала,қ деп қуанады екi бала, деп қуанады екi бала,қуанады екi бала,уанады екi бала,
Дозақ боп жөнеледi жүзiқара.қ боп жөнеледi жүзiқара. боп жөнеледi жүзiқара.өнеледi жүзiқара.неледi жүзiқара.үзiқара.зiқара.қара.ара.
Әкесi өз тақытына қайта олтырып,кесi өз тақытына қайта олтырып,өз тақытына қайта олтырып,з тақытына қайта олтырып,қытына қайта олтырып,ытына қайта олтырып,қайта олтырып,айта олтырып,
Мұратына жеткiздi Хақ Тағала.ұратына жеткiздi Хақ Тағала.ратына жеткiздi Хақ Тағала.қ Тағала. Тағала.ғала.ала.

Тағын басқан уәзiрдiң қызы бар-ды,ғын басқан уәзiрдiң қызы бар-ды,ын басқан уәзiрдiң қызы бар-ды,қан уәзiрдiң қызы бар-ды,ан уәзiрдiң қызы бар-ды,әзiрдiң қызы бар-ды,зiрдiң қызы бар-ды,қызы бар-ды,ызы бар-ды,
Қызын көрген адамдар қайран қалды.ызын көрген адамдар қайран қалды.өрген адамдар қайран қалды.рген адамдар қайран қалды.қайран қалды.айран қалды.қалды.алды.
Сол қызды әкемiзге тез берсiн деп,қызды әкемiзге тез берсiн деп,ызды әкемiзге тез берсiн деп,әкемiзге тез берсiн деп,кемiзге тез берсiн деп,
Екi бала уәзiрге жаушы салды.әзiрге жаушы салды.зiрге жаушы салды.

Ол уәзiр патшаға бердi қызын,әзiр патшаға бердi қызын,зiр патшаға бердi қызын,ға бердi қызын,а бердi қызын,қызын,ызын,
Балаларының қабыл қып айтқан сөзiн.қабыл қып айтқан сөзiн.абыл қып айтқан сөзiн.қып айтқан сөзiн.ып айтқан сөзiн.қан сөзiн.ан сөзiн.өзiн.зiн.
Ақымақтықпен баламды мұндай қылдым,қымақтықпен баламды мұндай қылдым,ымақтықпен баламды мұндай қылдым,қтықпен баламды мұндай қылдым,тықпен баламды мұндай қылдым,қпен баламды мұндай қылдым,пен баламды мұндай қылдым,ұндай қылдым,ндай қылдым,қылдым,ылдым,
Әкесi еңiреп жаспен жүзiн жуды.кесi еңiреп жаспен жүзiн жуды.үзiн жуды.зiн жуды.

Әкесi ақымақпын деп көп еңiредi,кесi ақымақпын деп көп еңiредi,қымақпын деп көп еңiредi,ымақпын деп көп еңiредi,қпын деп көп еңiредi,пын деп көп еңiредi,өп еңiредi,п еңiредi,
«Балаларым, кетпе» деп зар илендi.
Баласына қылған iсi еске түсiп,қылған iсi еске түсiп,ылған iсi еске түсiп,ған iсi еске түсiп,ан iсi еске түсiп,үсiп,сiп,
Өзi қылған iсiне өзi алданады.зi қылған iсiне өзi алданады.қылған iсiне өзi алданады.ылған iсiне өзi алданады.ған iсiне өзi алданады.ан iсiне өзi алданады.өзi алданады.зi алданады.
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—Әкеке-ау, жыламай сабырлық ет,Әкеке-ау, жыламай сабырлық ет,кеке-ау, жыламай сабырлық ет,қ ет, ет,
Бәрiмiздi жеткiздi бiр Құдiрет.әрiмiздi жеткiздi бiр Құдiрет.рiмiздi жеткiздi бiр Құдiрет.Құдiрет.дiрет.
Дұшпан болған шешенi өлтiрдiк,ұшпан болған шешенi өлтiрдiк,шпан болған шешенi өлтiрдiк,ған шешенi өлтiрдiк,ан шешенi өлтiрдiк,өлтiрдiк,лтiрдiк,
Кек сақтасақ Құдайға болармыз бәд.қтасақ Құдайға болармыз бәд.тасақ Құдайға болармыз бәд.қ Құдайға болармыз бәд. Құдайға болармыз бәд.Құдайға болармыз бәд.дайға болармыз бәд.ға болармыз бәд.а болармыз бәд.әд.д.

Үшеуi де мұратқа ендi жеттi,шеуi де мұратқа ендi жеттi,ұратқа ендi жеттi,ратқа ендi жеттi,қа ендi жеттi,а ендi жеттi,
Неше күндей жүргенiн кеңес еттi.үндей жүргенiн кеңес еттi.ндей жүргенiн кеңес еттi.үргенiн кеңес еттi.ргенiн кеңес еттi.
Жұртын жайлап әкесiн падиша қып,ұртын жайлап әкесiн падиша қып,ртын жайлап әкесiн падиша қып,әкесiн падиша қып,кесiн падиша қып,қып,ып,
Екi бала өз жұртына қайтып кеттi.өз жұртына қайтып кеттi.з жұртына қайтып кеттi.ұртына қайтып кеттi.ртына қайтып кеттi.қайтып кеттi.айтып кеттi.

Ендi бұлар жұртына келiп жеттi,ұлар жұртына келiп жеттi,лар жұртына келiп жеттi,ұртына келiп жеттi,ртына келiп жеттi,
Бiр жерге отырысып кеңес еттi.
«Үшеумiз үш елге патша болдық»,—Үшеумiз үш елге патша болдық»,—шеумiз үш елге патша болдық»,—үш елге патша болдық»,—ш елге патша болдық»,—қ»,—»,—,—
Деп Жаратқан Құдайға шүкiр қылды.қан Құдайға шүкiр қылды.ан Құдайға шүкiр қылды.Құдайға шүкiр қылды.дайға шүкiр қылды.ға шүкiр қылды.а шүкiр қылды.үкiр қылды.кiр қылды.қылды.ылды.

—Ей, аға, бөлiнелiк үшбу жерде,ға, бөлiнелiк үшбу жерде,а, бөлiнелiк үшбу жерде,өлiнелiк үшбу жерде,лiнелiк үшбу жерде,үшбу жерде,шбу жерде,
Сонан келiп дәм татам сiздiң елде.әм татам сiздiң елде.м татам сiздiң елде.
Елiмiзден шыққанға көп күн болды,ққанға көп күн болды,анға көп күн болды,ға көп күн болды,а көп күн болды,өп күн болды,п күн болды,үн болды,н болды,
Күдер үзiп кетпең[iз] iнiңiзден.үдер үзiп кетпең[iз] iнiңiзден.дер үзiп кетпең[iз] iнiңiзден.үзiп кетпең[iз] iнiңiзден.зiп кетпең[iз] iнiңiзден.[iз] iнiңiзден.iз] iнiңiзден.

—Қарағым, кетейiк үшбу жерден,Қарағым, кетейiк үшбу жерден,арағым, кетейiк үшбу жерден,ғым, кетейiк үшбу жерден,ым, кетейiк үшбу жерден,үшбу жерден,шбу жерден,
Бiр күнде бейнет көрдiң құр жаладан.үнде бейнет көрдiң құр жаладан.нде бейнет көрдiң құр жаладан.өрдiң құр жаладан.рдiң құр жаладан.құр жаладан.р жаладан.
Көп бейнеттi көрдiм деп есiңе алма,өп бейнеттi көрдiм деп есiңе алма,п бейнеттi көрдiм деп есiңе алма,өрдiм деп есiңе алма,рдiм деп есiңе алма,
Құдайым құтқарған соң бұ бәледен.дайым құтқарған соң бұ бәледен.құтқарған соң бұ бәледен.тқарған соң бұ бәледен.қарған соң бұ бәледен.арған соң бұ бәледен.ған соң бұ бәледен.ан соң бұ бәледен.ұ бәледен. бәледен.әледен.леден.

—Ағеке, бөлiнейiк амандасып,ғеке, бөлiнейiк амандасып,еке, бөлiнейiк амандасып,өлiнейiк амандасып,лiнейiк амандасып,
Әкенiң жүзiн көрдiң мауқың басып.кенiң жүзiн көрдiң мауқың басып.үзiн көрдiң мауқың басып.зiн көрдiң мауқың басып.өрдiң мауқың басып.рдiң мауқың басып.қың басып.ың басып.
Бiрiмiзге бiрiмiз көз-құлақ болыпөз-құлақ болыпз-құлақ болыпқұлақ болыплақ болыпқ болып болып
Келе-кете жүрiңiз хабарласып.үрiңiз хабарласып.рiңiз хабарласып.

—Қарағым, үшбу жерден бөлiнейiк,Қарағым, үшбу жерден бөлiнейiк,арағым, үшбу жерден бөлiнейiк,ғым, үшбу жерден бөлiнейiк,ым, үшбу жерден бөлiнейiк,үшбу жерден бөлiнейiк,шбу жерден бөлiнейiк,өлiнейiк,лiнейiк,
Барған соң елiмiзге көрiсейiк.ған соң елiмiзге көрiсейiк.ан соң елiмiзге көрiсейiк.өрiсейiк.рiсейiк.
Зар болғанда бар болған жалғыз бауырым,ғанда бар болған жалғыз бауырым,анда бар болған жалғыз бауырым,ған жалғыз бауырым,ан жалғыз бауырым,ғыз бауырым,ыз бауырым,
Не үшiн көрiнуге ерiнейiк.үшiн көрiнуге ерiнейiк.шiн көрiнуге ерiнейiк.өрiнуге ерiнейiк.рiнуге ерiнейiк.

Iнiсi амандасып айрылады,
Ағасы өз жұртына қайрылады.ғасы өз жұртына қайрылады.асы өз жұртына қайрылады.өз жұртына қайрылады.з жұртына қайрылады.ұртына қайрылады.ртына қайрылады.қайрылады.айрылады.
Жалғанда ұрғашыға сенбеңдер деп,ғанда ұрғашыға сенбеңдер деп,анда ұрғашыға сенбеңдер деп,ұрғашыға сенбеңдер деп,рғашыға сенбеңдер деп,ғашыға сенбеңдер деп,ашыға сенбеңдер деп,ға сенбеңдер деп,а сенбеңдер деп,
Екi бала жұртына жар қылады.ұртына жар қылады.ртына жар қылады.қылады.ылады.
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Баласын қатын сөйтiп тентiреттi,қатын сөйтiп тентiреттi,атын сөйтiп тентiреттi,өйтiп тентiреттi,йтiп тентiреттi,
Қатын ендi қарайып өлiп кеттi.атын ендi қарайып өлiп кеттi.қарайып өлiп кеттi.арайып өлiп кеттi.өлiп кеттi.лiп кеттi.
Iсi ақ болып Құдайым жәрдем берiп,қ болып Құдайым жәрдем берiп, болып Құдайым жәрдем берiп,Құдайым жәрдем берiп,дайым жәрдем берiп,әрдем берiп,рдем берiп,
Екi бала мұратқа сөйтiп жеттi.ұратқа сөйтiп жеттi.ратқа сөйтiп жеттi.қа сөйтiп жеттi.а сөйтiп жеттi.өйтiп жеттi.йтiп жеттi.

Қатындардың хайласы, мiне, осындай,атындардың хайласы, мiне, осындай,
Тiлiн алса қатындар не қылмағай.қатындар не қылмағай.атындар не қылмағай.қылмағай.ылмағай.ғай.ай.
Арада сондай күй боп жүрмеңiздер,үй боп жүрмеңiздер,й боп жүрмеңiздер,үрмеңiздер,рмеңiздер,
Падиша менi өлтiрмей ойланыңдар.өлтiрмей ойланыңдар.лтiрмей ойланыңдар.

Қатын сөйтiп қаңғыртқан өз баласын,атын сөйтiп қаңғыртқан өз баласын,өйтiп қаңғыртқан өз баласын,йтiп қаңғыртқан өз баласын,қаңғыртқан өз баласын,аңғыртқан өз баласын,ғыртқан өз баласын,ыртқан өз баласын,қан өз баласын,ан өз баласын,өз баласын,з баласын,
Қатынның тiлiне ерiп не қыласың.атынның тiлiне ерiп не қыласың.қыласың.ыласың.
Қатының мен уәзiрдiң тiлiне ерiп,атының мен уәзiрдiң тiлiне ерiп,әзiрдiң тiлiне ерiп,зiрдiң тiлiне ерiп,
Падиша, арманда боп айрыласың.

уәзiрлер маған жапқан құр жаласын,әзiрлер маған жапқан құр жаласын,зiрлер маған жапқан құр жаласын,ған жапқан құр жаласын,ан жапқан құр жаласын,қан құр жаласын,ан құр жаласын,құр жаласын,р жаласын,
Көргенiм жоқ қатынның мен қарасын.өргенiм жоқ қатынның мен қарасын.ргенiм жоқ қатынның мен қарасын.қ қатынның мен қарасын. қатынның мен қарасын.қатынның мен қарасын.атынның мен қарасын.қарасын.арасын.
Алуын алдым, жер болдым, жасыдым ғой,ғой,ой,
Құр жылаумен қор болды ғарiп басым.р жылаумен қор болды ғарiп басым.қор болды ғарiп басым.ор болды ғарiп басым.ғарiп басым.арiп басым. 

Бақтияр сөйтiп айтып зар еңiреген:қтияр сөйтiп айтып зар еңiреген:тияр сөйтiп айтып зар еңiреген:өйтiп айтып зар еңiреген:йтiп айтып зар еңiреген:
—Мендей мұңлық бар ма екен қайғы жеген.ұңлық бар ма екен қайғы жеген.ңлық бар ма екен қайғы жеген.қ бар ма екен қайғы жеген. бар ма екен қайғы жеген.қайғы жеген.айғы жеген.ғы жеген.ы жеген.
уәзiрлердiң бәрi де маған дұшпан,әзiрлердiң бәрi де маған дұшпан,зiрлердiң бәрi де маған дұшпан,әрi де маған дұшпан,рi де маған дұшпан,ған дұшпан,ан дұшпан,ұшпан,шпан,
Бiр адам жоқ жаны ашып есiркеген.қ жаны ашып есiркеген. жаны ашып есiркеген.

Падиша мына сөздi естiп бiлдi,өздi естiп бiлдi,здi естiп бiлдi,
Айтқан сөзi насихат iшке кiрдi.қан сөзi насихат iшке кiрдi.ан сөзi насихат iшке кiрдi.өзi насихат iшке кiрдi.зi насихат iшке кiрдi.
—Бүгiнгi күн кеш болды, уәзiрлерiм,үгiнгi күн кеш болды, уәзiрлерiм,гiнгi күн кеш болды, уәзiрлерiм,үн кеш болды, уәзiрлерiм,н кеш болды, уәзiрлерiм,әзiрлерiм,зiрлерiм,
Мұны барып зынданға кiргiз,—дедi.ұны барып зынданға кiргiз,—дедi.ны барып зынданға кiргiз,—дедi.ға кiргiз,—дедi.а кiргiз,—дедi.

—Падишам, мекен болды зындан iшi,
Менi мұндай қылдырған Құдай iсi.ұндай қылдырған Құдай iсi.ндай қылдырған Құдай iсi.қылдырған Құдай iсi.ылдырған Құдай iсi.ған Құдай iсi.ан Құдай iсi.Құдай iсi.дай iсi.
Неше күн, неше түндей нәр алмадым,үн, неше түндей нәр алмадым,н, неше түндей нәр алмадым,үндей нәр алмадым,ндей нәр алмадым,әр алмадым,р алмадым,
Көргенiм жоқ жарты нан берген кiсi.өргенiм жоқ жарты нан берген кiсi.ргенiм жоқ жарты нан берген кiсi.қ жарты нан берген кiсi. жарты нан берген кiсi.
Шәкiрат, Шәкiр кiтабы болды тамам,әкiрат, Шәкiр кiтабы болды тамам,кiрат, Шәкiр кiтабы болды тамам,әкiр кiтабы болды тамам,кiр кiтабы болды тамам,
Сөйлеуiмге жақсы болды осылайша.өйлеуiмге жақсы болды осылайша.йлеуiмге жақсы болды осылайша.қсы болды осылайша.сы болды осылайша.

      Таммат тамам.
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Қисса шаһ Ғаббас ұғлы 
Иранғайып

Әуелi жад етемiн Тәңiрiм атын,
Сұрайды пенделерi онан датын.
Баһауи қағаз бенен қалам алдым,
Айып етпе, жарандар, жазған хатым.

Тағы да сөз бастаймын бисмилла деп,
Дүниеде толып жатыр һәр түрлi кеп.
Бұрынғы өтiп кеткен адамдардан
Ойландым бiраз қисса қылайын деп.

Бiр қисса шығармаққа жазған хатым,
Алланың тiлiме алып есiм, затын.
Әкемiз Өндiр қалпе қажы деген,
Мұхаммедғали ерүр өзiм атым.

Қарқаралы қазағы асыл затым,
Келiспесе сөкпеңiз жазу әрпiм.
Асмания шаһарында бiр падиша,
Шаһ Ғаббас дейдi екен оның атын.

Падиша шаһ Ғаббас бiлсең атын,
Ауызбен айтып болмас салтанатын.
Бiр өзiне қарайды он мың шаһар,
Көрмеген адам екен ол перзентiн.

Халқына әдiлдiктi құрады екен,
Бiр жыл тақта патша боп тұрады екен.
Ендi бiр жыл белгiсiз жолаушы боп,
Аралап елi-жұртын жүредi екен.
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Құдайдың қарай қойшы құдiретiне,
Ғаббастың таң қаларсыз келбетiне.
уәзiрiн Аллаберген қасына алып,
Елiнiң жүрiп кеттi бiр шетiне.

Падиша ел шетiне кеттi дейдi,
Қасына Аллабергендi ерттi дейдi.
Елiнiң ең шетiне бес ай жүрiп,
Кiшкене бiр шаһарға жеттi дейдi.

Шаһарды кешке таман аралады,
Һешкiм қон деп айтуға жарамады.
Келген жан[ды] үйiне кiргiзбейдi,
Бiр адам қонақ болар таба алмайды.

Жолыққан һәр адамға сөз сөйлейдi:
—Жаһан кезген пақыр едiк,—деп сөйлейдi.
Жолаушы жаһан кезген пақыр едiк,
Бiр күнше қондырыңыз,—деп сөйлейдi.

Жолыққан шаһар адамы сөйлейдi кеп:
—Текке конақ қылуға көрмеймiз еп,
Пұл берсең тамақ пенен үй беремiз,
Тек құдайы қонақтың керегi жоқ.

Бiрқатар жүрдi екеуi үй қыдырып,
Мiнезiн бұл шаһардың көрдi бұзық.
Үйiне һешбiр адам жолатпайды,
Шаһардан кеш болған соң кеттi шығып.

Ендi екеуi шаһардан шығып кеттi,
Бiр қамыс балағанға келiп жеттi.
—Жан болса, балағанға келiңiздер,
Бiр ғарiп қонақпыз,—деп дауыс еттi.

Екеуi келiп тұрды дауыс берiп,
Алдында есiгiнiң тұрды күтiп.
—Құдайы қонақ болса, үйге әкел,—деп,
Бiр әйел сөз сөйлейдi үйде отырып.
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Iшiнен балағанның бiреу шықты,
«Қонағым, үйге жүр» деп құрмет еттi.
Есiк ашып «кiрiңiз» деп балағанға,
Екеуiн тәрбиалап жақсы күттi.

Отырды екi ғарiп үйге кiрiп,
Қонақ деп құрмет тұтты тiке тұрып.
Қараса бiреуi шал, бiреуi қыз,
Отырды қайран болып мұны көрiп.

Шаһарға сиыршы екен шалдың өзi,
Оларды екеуiнiң көрдi көзi.
ұғылы жоқ, қатыны өлген бiр шал екен,
Ер жеткен қасындағы жалғыз қызы.

Әлгi қыз адам екен жақсы сөзi,
Пәкизат түзiк бойлы, қызыл жүзi.
Әйелде ақылы дана адам екен,
Ғарiптiгi болмаса бiр мiнезi.

Екеуi мейман болып сонда жатты,
Бұйырған бiр Құданың дәмiн татты.
Екеуiн қыз бейшара тәрбиалап,
Күн шығып бiраздан соң таң да атты.

Орнынан түрегелдi таң атқан соң,
Екеуiнiң көңлi хош дәм татқан соң.
Ертең тағы екеуi болды қонақ,
Құрметiн қыз байғұстың ұнатқан соң.

Көңiлi падишаның қызға толды,
Патша қызды алмаққа көңiлi болды.
Әкесiне жүз елу дiлдә берiп,
Неках оқып қызды алды патша сонда.

Падиша неках оқып алды қызды,
Патшалығын бiлдiрмейдi қызға сырды.
Өзiнен тамақ iшiп, киiм киiп,
Екеуi қыз қолында бес ай тұрды.
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Падиша бес айдан соң қайтпақ болды,
Сөйлейдi қайтамын деп қызға сөздi.
Үш жүз дiлдә пұл бердi қыз қолына,
—Екiншi көре алмайсыз,—дедi,—бiздi.

Елiме мен қайтамын ендi,—дейдi,
Елiме қайтар уақытым болды,—дейдi.
Отырсаң, ерге тисең ықтиярың,
Рұқсат өз басыңа бердiм,—дейдi.

Қыз айтты:—Кетесiз бе тастап менi,
Екiншi көре алмасам ендi сiздi.
Iшiмде сiзден болған хамилiңiз бар,
Қалайша деп кетесiз балаңызды.

—Рұқсат, разылық бердiм саған,
Бейшара, тiптi алаң болма маған.
Қыз туса, ықтиярым бердiм саған,
ұл болса, бiзде болар туған балаң.

Қыз айтты:—Мен қалаймын сiз кеткен соң,
Бала тумай тұра ма күн бiткен соң.
Аты-жөнiң бiлмеймiн, кiм екенiң,
Балаң қайдан табады ер жеткен соң?

—Мекенiм Асмания шаһарында,
Шаһ Ғаббас падишаның тарапында.
Жетiм Ғаббас дейтұғын қайыршы адам,
Әкем сол деп iздесе табар сонда.

—ұл туса жәрдем болып бiр Құдайдан,
Ол бала сiздi тапса осындаймен.
Туғанда оның түсiн көрмеген соң,
Балам деп сiз танисыз оны қайдан?

Падиша мына сөздi мақұл көрдi,
Қойнынан алтын медал алып бердi.
—Iшiнен байлап жүрсiн туған балаң,
Белгiсi осы болсын оның,—дедi.



�30

�40

�50

�64�64 �65ҚИССА ШАҺ ҒАББАС ...

ұл туса Иранғайып ат қоярсың,
Жол жүрсе бiр Аллаға тапсырарсың.
Үш жүз дiлдә өзiңiз қаражат қыл,
Онан соң Хақ жазғаны, күн көрерсiң.

Жұбатты қыздың көңiлiн осыны айтып,
Патша ендi үйiне кеттi қайтып.
Кiм екенiн бiлместен қыз бейшара,
Артында қала бердi қайғы тартып.

Падиша барша жанға жалғыз Хақ-ты,
Қыз қалып падишадан қайғы тартты.
Тоғыз ай он күнiнде хамил толып,
Құданың рақымымен бiр ұл тапты.

Баланың атын қойды Иранғайып,
Пұл алып шал байғұс та қалған байып.
Бай болдым деп үйiнде отырмайды,
Сонда да шал жүредi сиыр жайып.

Осындай ұғыл туды Құдай қалап,
Бiр өзiн жұбатады мыңға балап.
Таза тағам, тазадан киiм берiп,
Қыз байғұс асырады тәрбиалап.

Сол бала ендi жеттi жетi жасқа,
Бек абзал, ұқсап туған асыл тасқа.
Мектепке оқытпаққа алып келдi,
Дүниеде несi болсын онан басқа.

Молдасы бисмилла деп сабақ бердi,
Жарандар, тыңдайтұғын ғажап келдi.
Үш жылда молдасынан сабақ алып,
Ғылымның неше түрлi бәрiн бiлдi.

Иранға жәрдем берген патша Құдай,
Һәр өнерге ұмтылды қарап тұрмай.
Он бес жасқа келгенде Иранғайып
Өнердiң бәрiн бiлдi бiрiн қоймай.
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Өнерпаз ою оймақ, сызу сызбақ,
Оқ атып, құс та салып, қылыш шаппақ.
Серiгерлiк, саудагерлiк, киiз тiкпек,
Данышпан бiлмегенге ақыл айтпақ.
Жиюлы неше түрлi өнер бiлдi,
Бiр аяқ, бiр қолменен атқа шаппақ.
Тағы бiлдi өнердi бәйiт айтпақ,
Адамның iшкi сырын оймен таппақ.

Данышпан ақыл зерек болды ғалым,
Өнерi һәр тарапқа болды мағлұм.
Өнер бар бұ дүниеде неше түрлi,
Айтайын қайсы бiрiн, бiлдi-ау бәрiн.

Данышпан Иранғайып һәркiм бiлдi,
Ғарiпке һәрне берсе Құдай бердi.
Он үш жасқа келгенде Иранғайып
Қасына шешесiнiң қайтып келдi.

Балаған Иранғайып үйге кiрдi,
Шешесi қуанғаннан түрегелдi.
Жалғыз ұғлы өнерлi болғаннан соң,
Қуанып бiр Аллаға шүкiр қылды.

Қыз отырды шал менен қорашалап,
Құрметтеп отырады, тәрбиалап.
—Шырағым, үйрене бер ғылым-хикмет,
Тағы да үйренбекке қылсаң талап.

Сол бала анасына жауап бердi,
—Ей, ана, көңiлiме бiр қиял келдi.
ұялмай, шынын айтып бершi маған,
Анам—сен, әкем менiм бар ма?—дедi.

Анасы екi көзге алды жасын,
Көтерiп қайран болып алды басын.
—Әкең бар, болса дағы бұл жерде жоқ,
Әкенi опасы жоқ не қыласың!
Бiр жолаушы алды да, кеттi тастап,
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Айтпады сұрасам да уақиғасын.
Мекенiн, атын, жөнiн айтпай кеттi,
Неше жыл iздесең де таба алмайсың.

—Мекенiн неткен адам айтпай кеткен,
Әлде бiр қашқын шығар келген шеттен.
Атасы тiрi болса iздемеген,
Жiгiтке қорлық осы өнер бiткен.

—Сен едiң алданышым, жалғыз өзiң,
Әкеңнiң мен айтайын айтқан сөзiн.
Белгiге тастап кеттi алтын мидал,
ұғып ал айтқан сөзiн, көрер көзiм.

Жалаңғаш бұ медалды белге байла,
Қыларсың дұшпаныңа ақыл-айла.
Дұшпан көп жүрер жолда, ей, перзентiм,
Жүрерсiң пақырлықпен оны да ойла.

Шаһарым Асмания жерiм дедi,
Мағлұмбыз бiр пақырмын өзiм дедi.
Қайыршы жетiм Ғаббас—исми шарифім,
Атым мәшһүр кiсi емес менiң дедi.

Сөйледi Иранғайып анасына: 
—Мен кетiп, анам, жалғыз қаласың ба?
Құдай жазса көрермiн сiздi, анам,
Күн көрерсiң Құдайдың панасында.
Айланып көре алмасақ разы бол,
Пенденiң Құдай салса шарасы не.
Атасыз деген сөздi естiп тұрып,
Халықтың кiре алмайсың арасына.

Жас бала тәуекел деп жүрдi жолға,
Құдайым не салмайды жазған құлға.
Қай жаққа жүрерiнiң жөнiн бiлмей,
Бейшара шығып кеттi жапан шөлге.
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Қаңғырып бала кезер дүние жүзiн,
Бұл жерге тоқтаталық мұның өзiн.
Ендi шаһ Ғаббастан сөз сөйлейiк,
Аяғында айтармын мұның сөзiн.

Атасын iздей берсiн Иранғайып,
Азбасын һәр мұсылман жолдан тайып.
Кеңесi бұ баланың кейiн болар,
Патшадан шаһ Ғаббас сөз қылайық.

Бiр күнi сол падиша ой ойлайды,
Данышпан һәрбiр ақыл көп ойлайды.
Шаһарда бұзық бар ма, түзiк бар ма,
Халқымды байқайыншы деп ойлайды.

Падиша үйден шықты бұзып түсiн,
Жақсы-жаман халқының бiлмек үшiн.
Киiмiн қалендердiң киiп алып,
Әуелi аралады базар iшiн.

Аралап базар iшiн бiраз жүрдi,
Байқастап жан-жағына мойынды бұрды.
Алдында бiр дүкеннiң көп халайық
Тамашаға жиылған, патша көрдi.

Падиша жиылысқа келдi дейдi,
Жиылған адамдарды көрдi дейдi.
Не нәрсенi тамаша қылып тұр деп,
Қасына патша келiп тұрды [дейдi].

Iшiнде сол дүкеннiң бiр жас бала,
Нұр берген жас балаға Алла Тағала.
Сол баланың нұрына тамаша етiп,
Қанша халық жиылған сол араға.

Падиша сол арада бiраз тұрды,
Нұрына сол баланың қайран болды.
Жекелеп мұның жайын бiлейiн деп,
Үйiне хан-падиша қайтып келдi.
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Падиша онан қайтып үйге келдi,
Бiлейiн мәнi-жайын мұның ендi.
Күн батқан соң қалендер киiм киiп,
Баланың дүкенiне қайтып келдi.

Дүкенге патша келдi бала тұрған,
Күн батып ләпке есiгiн жауып қойған.
Қараса, үй iшiнде шам жанады,
Падиша есiк ашып дабыс қылған.

Бұ кiм деп есiк қаққан, бала келдi,
Панарын бiр қолына ала келдi.
Қараса, есiк қаққан бiр қалендер,
—уақытсыз қалай жүрген адам,—дедi.

Патша айтты:—Қалендер ғарiп едiм,
Бүгiн осы шаһарға келiп едiм.
Рұқсат болса, боламын сiзге мейман,
Шаһарда танысым жоқ адам едiм.

Үйiне қалендердi алып кiрдi,
—Жайғасып, отырыңыз, ғарiп,—дедi.
Алдына неше түрлi тағам қойып,
Жас бала қонағым деп құрметтедi.

Екеуi бiрге отырып тағам жейдi,
Ғарiп деп қалендердi құрметтейдi.
Iшiп-жеп тамақтарын болғаннан соң,
Екеуi және жайына отырды ендi.

Отырды екеуi де жай-жайына,
Баланың таң қалады шырайына.
Баланың атын, жөнiн сұрайын деп,
Жауабының қарап тұрды ыңғайына.

Қалендер жауап айтты сөздi бастап,
Бала тыңдап отырды оны қостап.
Бiр үш қыз жер астынан шыға келдi,
Қолына жарқылдатып панар ұстап.
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Сол үш қыз үй астынан шыға келдi,
Екеуi мұны көрiп қайран болды.
—уақытсыз жер астынан шығып жүрген
Сен үш қыз, уақиғаңды сөйле,—дедi.

Қыздар сонда сөйледi:—Ей, байбатша,
Шаһ Ғаббас бұ күнде бiздiң патша.
уәзiрi патшаның Аллаберген,
Патшаға жақын жан жоқ онан басқа.

Қарайды сол патшаға дүние жүзi,
Мың шаһарды билеген жалғыз өзi.
уәзiрi падишаның Аллаберген,
Бар едi Ғазиза атты жалғыз қызы.

уәзiрдiң жалғыз қызы Ғазиза атты,
Бау-шарбақ, мүкәммалы салтанатты.
Дүниеде оған теңдес жан болмаған,
Көрмейсiз ондай абзал адамзатты.

Сейiлге сол ханша шыққан өзi,
Кәнизак қасына ерген қырық қызы.
Сейiлден келе жатып сол ханша,
Сiздiң нұр сипатыңа түскен көзi.

Көргенде жағылыпты ғашық оты,
Құдайдың ғашық қылған құдiретi.
Рақым қылып көнсеңiз айтқанына,
Сiздi мейман қыларға бар ниетi.

Екенiм менiң ханша бiлсiн,—дейдi,
Нұрына ғашықтығым көрсiн,—дейдi.
Дүниенiң махаббаты ойын-күлкi,
Қонаққа бiздiң үйге келсiн,—дейдi.

Байбатша айтты:—Ей, қыздар, сөзiң шын-ды,
Бұл жерде танымаймын һешбiр кiмдi.
Бiр байдың өзiм ғарiп қызметкерi,
Қызметтен босанбаймын күндiз-түнi.
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Қызметтен басқа жерге жүре алмаймын,
Кiм жақсы, кiм жаманын бiле алмаймын.
Өзiм ғарiп және бiр қонағым бар,
Шақырған ханшаға бара алмаймын.

Осылай байбатша тұр жауап айтып,
Қалендер күлiп отыр езу тартып.
Байбатша бармайтұғын болғаннан соң,
Үйiне келген қыздар кеттi қайтып.

Қыз кеттi байбатшаның сөзiн алып,
Аяғына қараңыз құлақ салып.
Қырық қыз жер астынан шыға келдi,
Қолына һәрқайсысы қылыш алып.

Қыздар айтты:—Ханша қылды жарлық,
Қонағын келсiн дедi қасына алып.
Жүрмесең қылыш тиер мойыныңа,
Бiлдiң ғой өлерiңдi, тұрсың нағып?

Қызға ерiп қорыққаннан бала жүрдi,
Қонағын қасына ертiп келiп жүрдi.
Азырақ жер астыменен жүрдi дағы,
Шам жаққан алтын үйге [келiп] кiрдi.

Кiрiп келсе ханша отыр жайнап,
Сарайда гүл райхан, бұлбұл сайрап.
—Сүйiктi ғашық достым, келдiң бе,—деп,
Сөйледi байбатшаны құрмет әйлап.

Баланы отырғызды алтын таққа,
Падиша таң қалады мұндай кәпке.
Қалендер, байбатша мен қыз ханша
Отырды ойнап-күлiп бiр сұхбатқа.

Көрсеттi неше түрлi ойын-сауық,
Бұл қыздар һеш пендеден қылмас қауiп.
Нығмет iшiп-жеген шекер-шәрбат,
Отырды бiр-бiрiнен ләззат тауып.
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Отырды бiраз уақыт ойын ойнап,
Бiлгiзбей патша отыр iшi қайнап.
Басылып ойын-күлкi, салды төсек,
Үй басы екi адамға орын сайлап.

Ханша байбатшамен бiрге жатты,
Бар ма едi естiгенiң мұндай кептi?
Қалендер де жатсын деп бiр қыз алып,
Ханша сол арада жарлық еттi.

—Қалендер бiр кәнизак алсын,—дедi,
Ғишрат о да қызық көрсiн,—дедi.
Айтқандарын қылмаса басын алсын,
Өз обалы өзiне болсын,—дедi.

Қалендер лажы жоқ бiр қыз алды,
Жiгiттер, көрiп пе едiң мұндай халдi.
Кәнизак не қыл десе, соны қылып,
Құданың құдiретiне қайран қалды.

Сонымен таңға жақын уақыт болды,
Падиша әбден бiлдi мына сырды.
Таң атып, күн шығардың мезгiлiнде
Екеуiн өз орнына алып келдi.

Байбатша қалендермен үйге келдi,
Дүкенде тамақ iшiп отырды ендi.
Қош айтып байбатшамен амандасып,
Падиша өз үйiне қайтып келдi.

Падиша тақтысына мiндi келiп,
Қалыпты жiгiттер тұр өлiп-өшiп.
Күндегi әдетiмен ел жиылып,
уәзiрi, қызметкерi бәрi келiп.

Тарқатты кешке жақын қауым жанды,
уәзiрiн Аллаберген қасына алды:
—Бiразырақ жүрелiк түнде сейiл,
Көретiн бiр ғажап жұмыс бар-ды.
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уәзiрiм, менiң сөзiм тыңда,—дедi,
Һеш бұған сабырсыздық қылма,—дедi.
Ғарiп болып көрелiк бiр тамаша,
380 Не болса осы жолы шыда,—дедi.

Қалендер киiмдерiн киiп алды,
Бетiне перделерiн жауып алды.
Күндегi қалыбынан бөтен болып,
Үйiне байбатшаның тағы барды.

—Алыстан жаңа келген ғарiп едiк,
Шаһарға түнде кiрiп қалып едiк.
Құдай үшiн бiр мейман қыла ма деп,
Бiреуден сiздi сұрап тауып едiк.

Байбатша айтты:—Жарайды, қоныңыздар,
Құданың бұйырғанын көрiңiздер.
Алдына екеуiнiң тағам қойды,
Ғарiптер, бүгiн мұнда болыңыздар.

Отырды тағам iшiп екi ғарiп,
Баланың екеуiне құрметi анық.
Үшеуi отыр едi сол арада,
Қырық қыз шыға келдi жердi жарып.

Қырық қыз жер астынан шыға келдi,
—Байбатша, жүрiңiз,—деп сөз сөйледi.
—Үйiмде екi ғарiп қонағым бар,
уақытым жоқ, бара алмаймын бүгiн,—дедi.

—Сiзге қыз сол ханша келсiн,—дедi,
Қызығын бұл дүниенiң көрсiн,—дедi.
Ренжiтпе қонағыңыз екеу болса,
Екеуi бiзбен бiрге жүрсiн,—дедi.

Үшеуiн сол арада алып жүрдi,
уәзiрi мұны көрiп қайран болды.
Азырақ жер астымен жүрдi дағы,
Кешегi алтын үйге келiп кiрдi.
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уәзiр мен патшаны қыз бiлмейдi,
Iшiнен Аллаберген қайғы жейдi.
Ойын-күлкi, тамаша, қызық құрмет,
Тартылып хош әуездер дүрiлдейдi.

Қосылған қызық құрмет екi ғашық,
Бiр-бiрi ләззат алар аузын ашып.
Әкем бар деп қыздың ойында бар ма,
Жүредi қыз бен жiгiт құшақтасып.

уәзiрдiң сонда тұрар iшi қайнап,
Отырды екi ғарiп тамаша әйлап.
Қырық қыз жатамын деп төсек салды,
Үй басы екi-екiден орын сайлап.

Тағы да ханша қыз қылды жарлық:
—Ғарiптер жатсын бiр-бiр қыздар алып,
Айтқанымды қылмаса қалендерлер,
Мойнына қылыш тиiп өлмек анық.

Төсекке қалендерлер жатты барып,
Таңдаған һәрқайсысы бiр қыз алып.
Кәнизак не қыл десе, соны қылып,
Болды деп не уақиға қайран қалып.

Осындай түнi бойы көрдi кептi,
Ғажайып көрiп пе едiң мұндай кептi.
Үшеуiн таң атқан соң қырық қыздар
Үйiне байбатшаның алып кеттi.

Отырды ендi үшеуi қыз қайтқан соң,
Байбатша бердi тағам таң атқан соң,
Қош айтып байбатшаға жүрiп кеттi,
Үйiнен байбатшаның дәм татқан соң.

Падиша уәзiрiмен үйге келдi,
Үстiне алтын тақыт мiнедi ендi.
Түндегi көрiп келген ғажабынан
Падиша уәзiрiне сөз сөйледi.
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—Әдiлдiгiм кете ме менiм,—дейдi,
Бұзылғанға ұқсайды елiм,—дейдi.
Халықты түзетемiз деп жүргенде,
Балаңнан бұзық шықты сенiң,—дейдi.

уәзiр айтты:—Айтсаңыз мұны маған,
Хан патшам, һәр нәрсеге келер шамаң.
Бұл сырды һеш адамзат бiлмей қалсын,
Дарға асып өлтiрiңiз бәрiн тамам.

Тақсыр хан, не айтасыз маған,—дедi,
Тез iсiн бiтiрiңiз тамам,—дедi.
Жұрт есiтсе сүйекке тамға болар,
Ақыры мұның болар жаман,—дедi.

Падиша сол арада қылды жарлық,
Болады бiр-ақ күнде жоқтық-барлық.
Қырық қыз бен ханшаны дарға аспаққа,
Iшiне тар зыңданның қойды салып.

Онан соң байбатшаны алып келдi,
Далаға дар ағашын келiп құрды.
Ғибрат жұртқа үлгi қыламын деп,
Далаға хан-падиша жұртын жиды.

Жиылды дар ағашқа жанның бәрi,
Шаһарда һеш қалмады жас пен кәрi.
Болған соң тамашаға жұрт жиылып,
«Дарға ас» деп жарлық қылды ол баланы.

Баланы дарға ас деп қылды жарлық,
Бейшара ғарiп бала қылды зарлық.
Жендеттер баланы алып жөнелгенде,
Қамалап тұра қалды қанша халық.

Жұрт айтты:—Бейшара, ғарiп бала,
Патшаға не қылып едi, қандай күнә?
Жабылып падишадан бiз тiлелiк,
Мәнiсiн қылған iсiң айтып қара.
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Бала айтты:—Ей, жарандар, көп күнәһым,
Кез қылған мұндай iске Хақ иләһiм.
Менi сұрап алыңыз падишадан,
Разымын һәрне қылса падишаһым.

Балаға «жүр» деп жендет ұрар таяқ,
Мойнына дардың жiбiн отыр таяп.
Қадим жұрт патшаға зар жылады, 
«Күнәсiн кешiңiз» деп, баланы аяп.

Падиша айтты:—Сұрама мұны,—дедi,
Мен дағы бiр Алланың құлы,—дедi.
Мен кешерге күнәсiн қолдан келмес,
Өлтiрмек шариғаттың жөнi,—дедi.

Жұрт сұрады:—Күнәсiн кешiңiз,—деп,
Мойнынан дардың жiбiн шешiңiз,—деп.
Мұсылмандық хақына сұрап тұрмыз,
Бұ ұл бiздiң емес қой досымыз,—деп.

Падиша сұрағанға бере алмады,
Ендi айтпай тұруға бола алмады.
Мойнына байлады дардың жiбiн,
Һеш хайла шыбын жанға бола алмады.

Баланың өлерiне көзi жеттi,
Ғарiпке Құдай салды мұндай кептi.
—Бiр сағат аял бер,—деп ғарiп бала,
Жалладтың бастығына зарлық еттi.

Балаға жаллад айтты:—Сөйле,—дедi,
Сөзiңдi айтатұғын ойла,—дедi.
Бiр сағат аял бердiм Құдай үшiн,
Қапыда болма, балам, ойла,—дедi.

—Мойныма дардың жiбiн сал,—деп айтты,
Басымды өлместей ғып жар,—деп айтты.
Киiмiмнiң баршасын қанға бұлғап,
Менi алып патшаға бар,—деп айтты.
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Мойнына дардың жiбiн iлiп салды,
Бiр шауып қылышпенен басын жарды.
Үстi-басын қып-қызыл қанға бояп,
Алдына падишаның алып барды.

Падиша сол арада көрдi мұны,
Мойнына ағып тұрған қызыл қаны.
—Алдыма мұны неге алып келдiң,
Өлтiрмей дарға асып мұны?—дедi.

Жаллад айтты:—Иә, тақсыр, бар тiлегi,
Бiр сағат бiзге берген бар-ды еркi.
Айтсын деп бiр сағатқа ерiк бердiк,
Сiзге айтар сөзiм бар деп тiледi.

Патша айтты:—Ей, бала, ақыр өлдiң,
Бiр сағат жалладымнан тiлек алдың,
уақыты бiр сағаттың болып қалды,
Алдыма сөйле,—дейдi,—неге келдiң?

—Ей, патшам, кез келiппiн бiр ажалға,
Алдыңда ғарiп болған мен бiр пенде.
Кiм екен деп айтарсыз өлiп кетсем,
Аты-жөнiм, менiм жайым сұрағанға.

Алдыңа мен келмекке қадам бастым,
Қазаға тағдыр Алла душарластым.
Аты-жөн, уақиғамды сұрамастан,
Жалғыз-ақ дарға ас деп жарлық шаштың.

Мұхаммед үмбетiмiн, Құдайға құл,
Айта берсем кеудемде күнәһым мол.
Сұрап өлтiр, иә, тақсыр, уақиғамды,
Мехнат, бейнет көргенмiн көп сапар жол.

Айтайын уақиғамды бастан-аяқ,
Һешбiрiн көргенiмнiң тастамай-ақ.
уақиғам, тақсыр, сiзге ұнап кетсе,
Күнәһымды кешiрiңiз жанымды аяп.
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Дүниеде жаһан кезген [мен] бiр саяқ,
Өлiмге ғарiп жаным тұр ғой таяп.
уақиғамды болғанша рұқсат бер,
Онан соң өлтiре бер аямай-ақ.

Патша ендi:—Рұқсат, сөйле,—дедi,
ұмытқаның бар болса, ойла,—дедi.
Не кешермiн, не алып өлтiрермiн,
Бiзге айтпаған һеш нәрсе қойма,—дедi.

—Сөйлейiн, хан-патша, тыңда,—дедi,
Жиылсын көп халайық мұнда,—дедi.
уақиғамды сөйлетiп өлтiрiңiз,
Сөйлетпей көп қапада болма,—дедi.

Жиылды сол арада қанша халық,
Отырды ол баланы ортаға алып.
Рұқсат патша берген соң сөз сөйледi,
Халайық тыңдап отыр құлақ салып.

—Падишам, мен бiр жүрген ғарiп едiм,
Бiр қиял көңiлiме алып едiм.
Жасымда бiр пақырдың баласы едiм,
Ер жеткен соң һәр жолды танып едiм.

Атам шал, шешем пақыр, ғарiп едiм,
Бiр сапар пақырлықпен жүрiп едiм.
Баласы бiр кедейдiң болсам дағы,
Өскен соң күллi өнердi бiлiп едiм.

Өлiмге осы күнде тұрмын даяр,
Мен бiлмеген өнер жоқ, ей, жарандар.
Бiр күн үйде отырып ғарiп басым,
Көңiлiме сапар жүрмек келдi қиял.

Тұрдым да қадам бастым аяғымды,
Атым жоқ, қолымда бар таяғым-ды.
Айтайын ақырында, ұмытпаңдар,
Ойлап шыққан қиялды аяғында.
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Сонымен өзiм шықтым жаяу жолға,
Жол бiлмей шығып кеттiм жапан шөлге.
Ғарiптiк бұ дүниеде қатты көрдiм,
Алла рақым қылмай ма бiздей құлға.

Солайша мен бейшара жол жүрiппiн,
Тау мен тас, дария, ағаш, шөл жүрiппiн.
Iздегенге жетем бе деп жүргенiмде,
Онан қиын бiр iске кез келiппiн.

Дарияның екi ай жүрдiм жағасында,
Үш ай жүрдiм жазира даласында.
Бiр күнi түнде ұйықтап жатыр едiм,
Тынығып көп ағаштың арасында.

Жорамал ұйықтап жатқан түс көрiппiн,
Түсiмде бек ғажайып iс көрiппiн.
Бiле алмай сол түсiмнiң не екенiн
Өзiме қатты қиын тұс көрiппiн.

Падишаһым, мен түсiмде аспанға ұштым,
Бақшаға Қап тауында барып түстiм.
Iшiнде алтын қапас сайрап тұрған
Мен көрдiм тамашасын екi құстың.

Қасына екi құстың бардым жетiп,
Секiлдi құрмет әйлап, менi күтiп.
Дүниенi сайрағанда қозғалтқандай,
Қалмады һешбiр сырым һұшым кетiп.

Екi құс тұрды сонда қанат қағып,
Қанаттан лағыл, гауһар оттар жанып.
Екеуi маған қарап жауап айтты,
Тiлiнен сөйлегенде шәрбат ағып.

Мен тұрдым қайран болып таңданып та,
Гауһардан бiр тақыт тұр нұрланып та.
—Үстiне бұл тақыттың отырғыл,—деп,
Екi құс қылды жарлық мен ғарiпке.
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Отырдым құс айтқан соң таққа барып,
Қарадым төңiрекке көзiм салып.
Бiр перде жiбек, атлас құрулы тұр,
Тамаша қылып тұрдым қайран қалып.

Екi құс тұрды сонда маған қарап,
Сөйледi маған қарап сауал әйлап:
—Бұл перде алдыңдағы құрулы тұр,
Жасалған әуел баста саған арнап.

Жиып ал, ей, адамзат, ақыл-һұшың,
Баршасы үшбулардың сенiң үшiн.
Мүбәрак қолыңменен перденi ашып,
Адамзат, тамаша қыл оның iшiн.

Мен жүрдiм тақтан түсiп қадам басып,
Көрдiм мен қолымменен перденi ашып.
ысқырып бiр аждаһа ұмтылғанда,
Боларын бiле алмадым халiм нешiк.

Бiлмедiм сол арада не қыларды,
Шығады деп ойладым шыбын жанды.
Екi құс сайрап келiп кетiп едi,
Аждаһа сым тас болып құлап қалды.

Есiмдi тұрдым сонда жиып алып,
Мен тұрдым төңiрекке көзiм салып.
Тағы да бiр перде тұр онан артық,
Фаһимдап тамаша әйлап көрдiм анық.

Мен тағы оған таман қадам бастым,
Перденi қолымменен тағы да аштым.
Ақырып бiр арыстан және ұмтылды,
Өлгенiм осы екен деп жаман састым.

Екi құс сайрап кеттi жаман қатты,
Жүректi сайрағанда тiтiреттi.
Екi құс сайрап келiп жiбергенде,
Сым тас боп арыстан да құлап жатты.
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Есiмдi тағы тұрдым жиып алып,
Қарадым жан-жағыма көзiм салып. 
Тағы да бiр перде тұр онан артық,
Фаһимдап, тамаша әйлап көрдiм анық.

Мен тағы оған таман қадам бастым,
Перденi қолымменен тағы да аштым.
Қисапсыз темiр киген әскер шықты,
Жанымнан үмiт үзiп жаман састым.

Қылышын суырып ала келдi жетiп,
От шығып көздерiнен жарқ-жұрқ етiп.
Мысалы, қара шыбын қисабы жоқ,
Жығылдым сол арада есiм кетiп.

Мен ғарiп сол арада қалдым талып,
Екi құс жiбередi сақ-сақ күлiп.
Екi құс сақ-сақ күлiп жiбергенi,
Дауысы құлағыма тидi келiп.

Есiм жиып, көтерiп алдым басым,
Көзiмнен тыйылмады аққан жасым.
Менiм бұл қорыққанымды көргеннен соң,
Күлкiсi екi құстың болды басым.

Күлкiсi екi құстың болды басым,
Пенденi мұндай ғарiп һеш қылмасын.
Осындай мехнат көрдiм, тақсыр ханым,
Дүниеде не көрмедiм мұңлық басым?

Екi құс, тақсыр ханым, тағы күлдi,
Тағы да перде тұр көзiм көрдi.
Қорыққанымнан бара алмай ол пердеге,
Ғарiбiң сол арада қайран болды.

Мен қорқып ол пердеге бара алмадым,
Iлгерi жалғыз қадам сала алмадым.
Не қыларым бiлмедiм, лаж таппай,
Жан-жаққа сасқанымдан алаңдадым.
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Екi құс сөз сөйледi маған қарап:
—Бейшара, нағып тұрсың жаныңды аяп.
Қорықпа, саған ендi һеш нәрсе жоқ,
Кiре бер, пердеге,—деп бердi жауап.

Қолыммен перденi ашып кiрiп бардым,
Мен қарап жан-жағыма көзiм салдым.
Үстiнде алтын төсек бiр қыз жатыр,
Нұр сипат жамалына қайран қалдым.

Қарасам, мүскi жұпар иiсi бар,
Кiм көрсе ақылын танар, биһұш болар.
Толықсып он бесiнен туған айдай,
Дем алып ұйықтап жатыр, дыбысы бар.

Қасына мен отырдым жақын барып,
Тақсыр хан, отырдым қайран қалып.
Екi құс бiр ғажайып сайрап едi,
Жығылып мен қалыппын естен танып.

Сол жерде жығылыппын ақылым қашып,
Һұшым кетiп қалыпты арып-ашып.
Бiр адам «талып жатпа, тұр» деп айтты,
Қарадым сол уақытта көзiмдi ашып.

Ғарiптiң не болады көрген түсi,
Түсiмде кез келтiрген Тәңiрiм мұны.
Қарасам көзiмдi ашып, тақсыр ханым,
Құшақтап отыр екен бiр қыз менi.

Отырған қасымдағы қызды көрдiм,
Дариға, қызды көрiп көңiлiм бөлдiм.
Жабысты ғашық оты жүрегiме,
Һеш жауап айта алмадым, қайран болдым.

Сөйледiм сол уақытта қызға қарап,
Қыз да көзiн сүзiп тұр маған қарап.
—Бұл не жер, ата-анаң кiм, қай нәсiлден,
Перизат, есiмiң кiм?—сұрдым жауап.
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Қыз айтты:—Перi емеспiн, адамзатпын,
Қызы едiм мен бұл шарбақтың.
Әзелде менi Алла сiзге қосқан,
Пәрменi осылайша жалғыз Хақтың.

ұғып ал, ғарiп адам, менiм сөзiм,
Кезерсiң мехнатпенен дүние жүзiн.
Зер шаһары деген жер осы болар,
Айтайын тағы жөндеп оның өзiн.

Атамыз Тайрулмәлiк құс патшасы,
Мен едiм қыз болсам да байбатшасы.
Бiзге жақын болады дию, перi,
Жын менен адамзаттың екi ортасы.

Аталар Шәмшiбану менiм атым,
Менiм бұл сiзге берген мәслихатым.
Айтқаны мүнәжiмшiлер рас болса,
Болады Иранғайып сенiң атың.

Түсiңде бiр көрмекпiз осы кезде,
Көп мехнат шегерсiң жапан түзде.
Жасымыз жиырма беске келген шақта,
уақыты неках болар он бiр жылда.

Жағылды сiз бен бiзге ғашықтан от,
Һеш болма, маған алаң, сабырлық ет.
Жүзiгiмдi алды да, жүзiк бердi,—
Деп айтты,—белгi қылып мұны ала кет.

Екi құс сайрап кеттi әуез қосып,
Мен болдым қызға ғашық көңiлiм түсiп.
Дауысы екi құстың құлағымда,
Ояндым, тақсыр патшам, сонан шошып.

Осылай болды, тақсыр, көрген түсiм,
Қалмады еске түссе ақыл-һұшым.
Бұ күнде өлер жерге келiп тұрмын,
Мехнаты арылмаған мұңлық басым.
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Падишам, басқа түскен бұл уақиға,
Көңiлiме ғашық оты болды пайда.
Не байдың, не патшаның ұғылы емеспiн,
Барамын сорлы басым ендi қайда?!

Тақсыр хан, көрген түсiм мағлұм қылдым,
Һәрне болса Алладан болар дедiм.
Тәуекел Хақ жазғанын көрейiн деп,
Жағалап дарияны жүре бердiм.

Құданың һәрне қылса ерiк өзiнде,
Ғашықтық жанға батты бұл кезiмде.
Жағалап дарияны келе жатсам,
Бiр кеме көрiнедi су жүзiнде.

Кеменi көргеннен соң тұрдым қарап,
Дарияны келе жатыр кеме жанап.
Жалғыз менi көрген соң кемешiлер,
Тоқтатып тұра қалды жанасалап.

Тоқталып кеме тұрды су жүзiнде,
Алланың һәрне қылса ерiк өзiнде.
Есiркеп бiр бейшара ғарiп қой деп,
Кемеге алып менi мiнгiздi ендi.

Жаратқан барша жанды бiр Құдайым,
Iшiмде ғарiптiкпен көп-дүр уайым.
Бастығы мен ғарiптi қасына алып,
Сұрады мен ғарiптен мәнi-жайым.

Сөйледiм уақиғамды бастан-аяқ,
Iшiнде уақиғаны тастамай-ақ.
Тұрағы, мекенi жоқ бiр ғарiп деп,
Керуен халқы тұрады бәрi де аяп.

Ғарiп деп керуен халқы есiркедi,
Есiркеп тамақ пенен киiм бердi.
Адамзат ойын-күлкi сауықпенен
Дарияның ортасымен жүре бердi.
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Жаратқан жанның бәрiн Құдiрет-тi,
Бiрталай бұл арада күндер өттi.
Қызықпен келе жатып, тақсыр ханым,
Алладан рахат кетiп, мехнат жеттi.

Неше күн дариядан кеме жүрдi,
Бiлмедiк қызықпенен өткен күндi.
Жел соғып құбыладан, тақсыр ханым,
Қап-қара дария жүзi боран болды.

Қап-қара дария жүзiн боран басты,
Толқыны аспан-көкке араласты.
Жанынан бiр шыбындай үмiт үзiп,
Адамдар кемедегi жаман састы.

Қап-қара күндiзгi күн түндей болды,
Адамзат түсi қашып күлдей болды.
Кеменiң iшiн-тысын толқын соғып,
Бiрiн-бiрi көрместей күндер болды.

Кеменi таудай толқын соқты және,
Сол жерде кеме болды пәре-пәре.
Қырылды қанша адам суға кетiп,
Құдайдың құдiретiне қара-сәна.

Мал-мүлiк, адам бәрi болды хараб,
Қараңғы дария жүзi жатыр борап.
Һәр адам өз жанымен алас болды,
Бiреудiң бiреу бiлмес халiн сұрап.

Ажалсыз пенденi Алла шын сақтайды,
Дәулеттi Тәңiрiм берсе кiм таппайды.
Қарманып мен бейшара, тақсыр ханым,
Құшақтап жатып алдым бiр тақтайды.

Дарияда тақтай жүрдi шыр айланып,
Ғарiпте сөйлер хал жоқ тiл байланып.
Басылып бiр уақытта толқын тоқтап,
Көрiндi күннiң көзi нұрға айланып.
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Қырылды қанша адам толқын қағып,
Өлiмнен мiнiп тақтай аман қалып.
Иә, Алла, өзiң сақта пендеңдi деп,
Жөнелдiм тақтайменен төмен ағып.

Бiрде олай ағады, бiрде бұлай,
Аллаға жалынамын жылай-жылай.
Ассыз-сусыз келемiн күнi-түнi,
Қандай күйге салар деп Құдайым-ай.

Қарасам көрiнбейдi судан бөлек,
Су жүзi көрiнедi дөп-дөңгелек.
Патша Тәңiрiм пенденi сақтамаса,
Жолында ғарiптiктiң өлсем керек.

Құдай-а, құдiретiңнен Құдауанда,
Құдiретiңмен келтiрдiң менi мұнда.
Қолынан мен ғарiптiң не келедi,
Тақсыр хан, зарлық еттiм су жүзiнде.

Әуелi шығып едiм бiр сөз iздеп,
Онда нәсiп әйлады жаһан кезбек.
Құдай-а, мен разымын салғаныңа,
Қанатсыз құсқа ұқсадық суға жүзбек.

Дарияға қалар ма екен шыбын жаным,
Зар қылдым бiр Аллаға, тақсыр ханым.
Ғашықты түсте көрген бiр көре алмай,
Балыққа жем бола ма ғазиз тәнiм?

Тақсыр хан, ғарiп құлың зар жылайды,
Кiм бiлсiн су жүзiнде бiздiң жайды.
Он күн, он түн ағызды тақтайды жел,
Сонда да бiр құрғақ жер табылмайды.

Көрiндi он күннен соң бiр құрғақ жер,
Құрғаққа айдап келдi тақтайды жел.
Құрғаққа шыққаннан соң шүкiр қылдым,
Тақсыр хан, бiр Құданың құдiретiн көр.
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Құрғаққа шыққан соң қылдым шүкiр,
Тақсыр хан, бiр Құданың құдiретiн көр.
Қарасам көзiмдi ашып төңiрекке,
Дарияның жағасында бiр шаһар тұр.

Бейшара жүрдiм сонда шаһарға таман,
Құдай-а, сақтай гөр деп есен-аман.
Бұл шаһар мұсылман ба, иә кәпiр ме,
Басыма түседi деп қандай заман.

Аштықтан, тақсыр патша, халден кеттiм,
Көзiмнен қан аралас жасты төктiм.
Күн батып түн болған соң шаһарға жақын,
Қисапсыз көп молаға әрең жеттiм.

Шаһарға түн болған соң бара алмадым,
Қай жерге жатарымды бiле алмадым.
Бар екен бiр зират күмбездеген,
Iшiне кiрейiн деп ой ойладым.

Iшiне есiк ашып кiрiп алдым,
Тақсыр хан, халiм құрып қалжырадым.
Күмбезге кiргеннен соң қайда барам,
Бейшара халiм бiтiп, ұйықтап қалдым.

Иә, тақсыр, сол күмбезде қалдым жатып,
Тынығып, рахатқа қалдым батып.
Қарасам бiр мезгiлде түрегелiп,
Сарғайып келедi екен таң да атып.

Күмбездiң iшi жарық болды-ау ақыр,
Қарадым жан-жағыма ғарiп пақыр.
Бiр сандық кiсi бойы, тақсыр ханым,
Жылтырап топырақтан шығып жатыр.

Орнымнан түрегелдiм қадам басып,
Қарадым сол сандықтың аузын ашып.
Iшiнде сол сандықтың бiр қыз жатыр,
Тақсыр хан, бұл арада қалдым сасып.
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Сандықта әйел адам өлiп жатыр,
Таңданып қарап тұрдым ғарiп пақыр.
Не себептен өлгенiн бiлейiн деп,
Көтерiп алдыма алып тұрдым ақыр.

Басына қылышпенен шапқан екен,
Қызыл қан өне бойын жапқан екен.
Ол қыздың кеудесiнен жаны шықпай,
Қыз байғұс шала-жансар жатқан екен.

Қыз байғұс шала-жансар жатыр екен,
Пендеге шiркiн өлiм жақын екен.
Бiр дорба сандықта тұр алып көрсем,
Он шақты қызыл дiлдә алтын екен.

Қыз ғарiп сол арада демiн алды,
Сөйлерге бейшарада хал болмады.
Қойдым да сол араға қыз ғарiптi,
Ғарiбiң алтын алып шаһар барды.

Алтынды алдым дағы шаһар кеттiм,
Тамақ жеп ашбузелде қорек еттiм.
Бiрқатар тамақ алып ашбузелден,
Қасына қыз ғарiптiң келiп жеттiм.

Базардан тамақ алып қызға келдiм,
Азырақ қыз ғарiпке тамақ бердiм.
Тамақтан бiразырақ қыз iшiп-жеп,
Қозғалып сөз сөйлерге халi кiрдi.

Қыз ғарiп тамақ iшiп халi кiрдi,
Түзелiп күннен-күнге тәуiр болды.
Құдайға мың мәртебе шүкiр қылып,
Аз-аздап сөйлейтұғын халге келдi.

Өзiнiң қолыменен тағам жедi,
Орнынан түрегелiп, киiм кидi.
Оңалып, жаралары тамам бiтiп,
Адамзат қалыбына қайта келдi.
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Оңалып қалыбына қайта келдi,
Қыз менi ғарiбiм деп есiркедi.
—Ей, ғарiп, берi кел,—деп, қасына алып,
Қыз маған сол уақытта сөз сөйледi.

—Бейшара, ғарiп жiгiт, шаһарға бар,
Түсiрдi мұндай iске Пәруардигар.
Бұл зират болмайды бiзге мекен,
Шаһардан бiр жақсы үйдi пәтерге ал.

Мен барып шаһар iшiн араладым,
Һәрбiр жақсы үйлерге көзiм салдым.
Бiр-екi ай пәтерге тұрамын деп,
Шаһардан бiр жақсы үй пәтер алдым.

Бiз жүрдiк кеш болған соң шаһарға таман,
Қорқамын болады [деп] қандай заман.
Күн батып, түн қараңғы болған кезде,
Бiз келдiк пәтер үйге есен-аман.

Екi-үш күн сонда жатып алдық қорек,
Бiз алдық үй iшiне керек-жарақ.
Бiр күнi қасына қыз шақырып алып,
«Ғарiп» деп сөйледi сөз маған қарап:

—Бейшара, күн көремiз қайда барсақ,
Күн көрермiз бұл жерде кәсiп қылсақ.
Екеумiз әрекет қып тұрар едiк,
Осы үйдi не қылады сатып алсақ.

Мен айттым:—Тұрмын сөздi бек ұнатып,
Отырмыз екi ғарiп тағам татып.
Қолымызда бiр тиын пұлымыз жоқ,
Бұл үйдi бiз аламыз қайдан сатып?

—Рас, ғарiп, қалтада пұлымыз жоқ,
Пұл болса сатып алсақ ұнайтын құп.
Алла Тағала ғинаят қылмас па екен,
Бiр Алла жеткiзер деп көңiлiме тоқ.
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Олай болса алып кел қағаз, қалам,
Бiр кiсiге жазайын бiраз сәлем.
Сол кiсiге апарып хатымды бер,
Сол кiсi қылмас па екен бiзге инғам.

Бейшара, бұл хатты алып базарға бар,
Бiр үлкен мағазин бар, көзiңдi сал.
Iшiнде сол мағазиннiң ақ шалмалы,
Байқасаң, отырады бiр кәрi шал.

Сол шалға апарып бер үшбу хатты,
Һешкiмге паш қылмаңыз сыр сипатты.
«Бұл хатты өзiңiз де оқыма»,—деп,
Пешаттап бердi қолға аманатты.

Қолыма хатты алып базар келдiм,
Iшiне мағазиннiң көз жiбердiм.
Кез болды ақсақалды бiр қария,
Әкелiп қарияға хатты бердiм.

Оқыды шал бейшара хатты ашып,
Орнынан түрегелдi асып-сасып.
Қолына бiр қалтаны ала салып,
Алтын дiлдә толтырды басып-басып.

Қалтаны шал әкелiп бердi қолға,
Мен тiптi қарамадым оң мен солға.
Бiр қалта әлгi шалдан алтын алып,
Алла деп үйге таман түстiм жолға.

Ғажайып таң қалғандай мұны көрдiм,
Бiр қалта алтын алып үйге келдiм.
Қария мына қыздың несi екен деп,
Мәнiсiн сұрайын деп пiкiр қылдым.

Қуанып мен бейшара үйге келдiм,
Бiр қалта алтын дiлдә қызға бердiм.
Сонда қыз сөз сөйледi күлiмсiреп,
Құлағым салдым дағы тыңдап тұрдым.



960

970

980

�90�90 �9�ҚИССА ШАҺ ҒАББАС ...

—Бейшара, бiр Аллаға шүкiрлiк қыл,
Берiптi шал бейшара бiрталай пұл.
уақиға мен ғарiптен сұрайын деп,
Алмаңыз көңiлiңiзге һешбiр пiкiр.

Ей, ғарiп, жалына бер жалғыз Хаққа,
Жүре бер мен жұмсасам һәр тарапқа.
Жер алыс, уақыт жоқ осы шақта,
Сiз бен бiз уақиға айтып сырласпаққа.

Көңiлге һешбiр шүбә ойламаңыз,
Шүбә ойлап сабырсыз сiз болмаңыз.
Не деп айтсам жүре бер, қызмет етiп,
Нәсiптен сабырсыз боп құры қалмаңыз.

Iсiне таң қаламын жалғыз Хақтың,
Бұ күнде ғишрат iздеп не қылмақпын.
Бай болсын, патша болсын бұл уақытта
уәкiл жолдас болған сiзге жоқпын.

Бiлмесiн һешкiм бiздiң сырымызды,
Һешкiмге сөйлемеңiз шынымызды.
Саудагер қисабында сiз жүрiңiз,
Бiлмесiн һеш адамзат мұнымызды.

Ендi бар осы үйдiң иесiне,
Сұраңыз не деп айтқан бағасына.
Тапсырып менi Хаққа сiз жүрiңiз,
Дұшпанның һешбiр түспей табасына.

Айтқанын қыз ғарiптiң бәрiн қылдым,
Ол үйдi көп бағаға сатып алдым.
Үй iшiне керектi жабдық алып,
Недәуiр сайманды үй болып қалдым.

Қыз ақыл неше түрлi ұғындырды,
Һешкiмге бiлдiрмеңiз деп бiздiң сырды.
Саудагер бiр байбатша секiлденiп
Қыз менi бастан-аяқ киiндiрдi.
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Қыз айтты:—Сөзiм тыңда, асыл тасым,
Өзiң бiр қарап тұрсам байбатшасың.
Үйде отырып қайтесiң, ей, бейшара,
Аралап көр шаһардың тамашасын.

Аралап көр шаһардың iшi-тысын,
Үйге келiп кетерсiң ерте-кешiн.
Шетiнде бұл шаһардың бiр бақша бар,
Жалғыз-ақ тамаша етпе оның iшiн.

Iшiне ол бақшаның бармағайсыз,
Ей, ғарiп, менiм сөзiм аңдағайсыз.
Қызығып ол бақшаға кiремiн деп,
Бәлеге кiрiптар боп қалмағайсыз.

Шаһарды тамаша етiп араладым,
Әуелi ол бақшаға жетiп бардым.
Сыртынан қарап тұрсам бейне ұжмақ,
Құданың құдiретiне қайран қалдым.

Бақшаға қарап тұрдым көзiм салып,
Сайрап тұр бұлбұлдары күйге салып.
Жел соқса сылдырайды ағаштары,
Жапырағы iнжу-маржан оттар жанып.

Топырағы—жұпар, тасы—iнжу-маржан,
Жемiстерi пiсiп тұрған алуан-алуан.
Басымнан ақыл-һұшым кете жазды,
Ойладым бақша ғой деп түсте көрген.

Қарасам, лағыл-жауһар оның тасы,
Дүниеде не көрмейдi пенде ғасы.
Жоғары ағаштарға қарап тұрсам,
Асулы һәр ағашта адам басы.

Көңiлiме қорқу түстi мұны көрiп,
Ақыл-һұшым қалмады сонда тұрып.
Қорыққандан аяғымды әрең бастым,
Ақылы қыздың айтқан ойға келiп.
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Құдайым мехнат берген бұ басыма,
Алла рақым қылар ма көз жасыма.
Бақшадан кеш болған соң кейiн қайтып,
Мен келдiм мұны көрiп қыз қасына.

Үйiме кеш болған соң қайтып келдiм,
Бақшадан көргенiмдi айтып келдiм.
Отырдым үйге келiп қыз қасына,
Тамаша рахатқа батып келдiм.

—Дүниеде мұнан қызық көре алмадым,
Көп қарап ол бақшаға тұра алмадым.
Насихат сенiң айтқан ойға түсiп,
Iшiне ол бақшаның кiре алмадым.

—Бек жақсы болған екен кiрмегенiң,
Қор болмайсыз сөзiмдi ойлағаның.
Тағы да ертең барып тамаша қыл,
Бар шығар бұл шаһарда көрмегенiң.

Базарға ертең тағы бардым жетiп,
Һәр түрлi қызықтарын тамаша етiп.
Отырған бiр дүкенде екi патша
Көрдiм де, тақсыр ханым, тұрдым күтiп.

Басында екеуiнiң алтын тәжi,
Жүзi нұрлы мүләйiм бiр мiнездi.
Екеуi екi алтын таққа мiнген,
Жарасқан екеуiнiң ойын-әзiлi.

Халыққа сол жерде тұр жарлық шашып,
Алыстан тыңдап халық тұр қарасып.
Сарбаздан отыз жiгiт алдында тұр,
Адам жақын бармайды қадам басып.

Адамнан артық көрдiм салтанатын,
Қылып тұр отыз жiгiт һәм қызметiн.
Тамаша қып қарап тұр мың сан адам
Ол екi падишаның нұр келбетiн.
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Тамаша неше түрлi ойын-күлкi,
Адамға, сiрә, бiтпес шырай-көркi.
Неше түрлi ойыншы десеңiз бар,
Патшаның баршасына бар-дүр еркi.

Ағашы бар сыпыра бiткен, бұлбұл сайрар,
Ағаштан неше түрлi сулар ағар.
Тоты құс ол ағаштан сәлем берiп,
Өз-өзiнен шақырмай қолға қонар.

Сол құстар өз-өзiнен қолға қонар,
Мәселе бiр-екi ауыз сөзiн сөйлер.
Күлгiзiп адамзатты, хоштандырып,
Қайтадан ағашына барып қонар.

Ағашта неше түрлi жемiс пiскен,
Табаққа адам тимей өзi түскен.
Тұтқасыз тостағандар өзi келiп,
Қолмен тұтпай һәр адам шәрбат iшкен.

Қарасаң iшi толы түрлi тамақ,
Тамаша ойын, қызмет тұрсаң қарап.
Һешкiм оны қолымен ұстамай-ақ,
Алдыңа өзi келер алтын табақ.

Бiр көрген екiншiге болар құмар,
Екiншi көрмегендер iштен тынар.
Күн батып кеш болған соң, қарап тұрсам,
Өз-өзiнен жағылар сексен панар.

Патшаның қайран болдым мынасына,
Наныңыз үшбу сөздiң расына.
Күн батып, кеш болған соң, ей, жарандар,
Тағы да қайтып келдiм қыз қасына.

Отырдым қайтып келiп қыз қасына,
Мехнатым толып жатыр бiр басымда.
—Не көрдiң,—деп қыз пақыр сұраған соң,
уақиға бәрiн айттым жолдасыма.
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Қыз айтты:—Көргенiңнiң бәрi де рас,
Бұл өзi бiр ғарiптен қалған мирас.
Таныс бол, соларменен бiрге жүрiп,
Бiрақ қыла көрмеңiз сырыңды паш.

Ертең тағы бардым да тұрдым қалыс,
Тамаша ойын-күлкi, алыс-жұлыс.
Сөйлесiп мен қасына отырдым да,
Осы күнде олармен болдым таныс.

Оларға көрiнемiн мен байбатша,
Адамзат не көредi үйде жатса.
Кеш болып үйлерiне қайтарында,
Қонақ бол деп шақырды екi патша.

«Құп» дедiм, үйге қайттым оларға ермей,
Бiр сағат тұра алмаймын қызды көрмей.
Үйiме қайтып келдiм кешке таман,
уақиға айтып келдiм бiрiн қоймай.

Қыз айтты:—Қонақ бол сiз бар дағы,
Тамаша ойын қылар олар дағы.
Құрметтеп, тәрбиалап күтер сiздi,
Ойынды неше түрлi қылар дағы.

Көрсетер неше түрлi ойын-күлкi,
Жаюлы неше түрлi оның мүлкi.
Түн жарымы болғанда сiз қайтарсыз,
Солайша болатұғын қонақ ғұрпы.

Деп айтар «қош болыңыз» сiз жүрерде,
ұмытып қала көрме сол бiр жерде.
«Хош әуез болмаған соң хош болмадым»
Де дағы, орыныңнан түрегел де.

Мен келдiм падишаға қонақ болып,
Iшiне қапқасының келдiм кiрiп.
Күзетшi отыз жiгiт даяр тұрған
Үйiне алып келдi қызмет қылып.
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Үйiнде сексен панар жанып тұрған,
Жiбек, атлас үйiне жайып қойған.
Айнала үйдiң iшi алтын тақыт,
Отырдым бiр тақытқа даяр тұрған.

Құрметтеп неше түрлi тағам келдi,
Отыз қыз, отыз жiгiт ойын қылды.
Бұлбұлы, сандуғашы сайрап тұрған,
Мың есе бұрынғыдан артық болды.

Тамаша осылардың бәрiн көрдiм,
Ойынның көрiп бәрiн тамам қылдым.
Түн жарымы болған соң рұқсат алып,
Үйiме қайтып ендi жүрер болдым.

Ойын-сауық, тамаша болды тамам,
Қайтарға жаһыт қылдым үйге таман.
Ендi қайта жүрейiн дегенiмде,
Патшалар «қош болыңыз» дедi маған.

Мен айттым:—Екi патша сенсiң,—дедiм,
Шақырдың, ойын-қызық көрсiн дедiң.
Хош әуез бұл ойында болмаған соң,
Көңiлiм неге хошта болсын,—дедiм.

Патша орнынан тұрды қарғып,
—Мейманым, кете көрме сiз ренжiп.
Есiтiп хош әуездi хош боп кетсiн,
Перденi шапшаң аш деп қылды жарлық.

Бiр жiгiт түрегелiп перденi ашты,
Хош әуез сандығының кiлтiн басты.
Бiр басқанда жүз түрлi әуез шықты,
Һұшым кетiп, басымнан ақылым қашты.

Сандықтан әуез шықты әлде нешiк,
Естiген жан тұрады жаннан кешiп.
Қалмады сабыр-қарар, ақыл-һұшым,
Жығылып мен қалыппын талып түсiп.
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Сол жерде һұшым кетiп қалған екен,
Дертiне естiгеннiң дәрмен екен.
Көзiмдi ашып қарасам төңiрекке,
Таң атып, түс уақыты болған екен.

Орнымнан сол уақытта түрегелдiм,
Қасына қыз ғарiптiң қайтып келдiм.
—Не себептен кешiктiң,—деп сұрады,
уақиға көрген-бiлген мағлұм қылдым.

Қыз айтты:—Оның рас, байғұс ғарiп,
Басыңнан ақыл-һұшың кеткен нағып.
Сол екi патшаларды жолдасымен
Сен де шақыр қонаққа өзiң барып.

—Бек жақсы қонақ қылсақ болар едi,
Қызмет етiп жiберсек ұнар едi.
Бұл үйде олар көрер бiр жабдық жоқ,
Шақырсақ олар үйге келер едi.

Олардың сандуғашы тұрған сайрап,
Бiр үйде толған панар тұрған жайнап.
Он бес қыз, он бес жiгiт бәйiт айтып,
Тамаша неше түрлi тұрар ойнап.

Алтын тақыт шарайна үйде тұрған,
Атластан һәрбiрiне перде құрған.
Кiрген кiсi шыққысыз үйдiң iшi,
Хош әуез адамзатша сөйлеп тұрған.

Шақырсақ, олар келер бiздiң үйге,
Олар көрер нәрсе жоқ бiздiң үйде.
Сауық жоқ, тамақ берiп қайтармағым
ұят болып кетпей ме өзiмiзге?

Қыз айтты:—Мұныңыз да рас екен,
Керек-тi осындайда дүние шiркiн.
Пешаттап бiр хат бердi тағы да қыз,
Бiз дағы түзетелiк үйдiң мүлкiн.
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Ей, ғарiп, мына хатты алшы,—дедi,
Мағазиндегi шалға алып баршы,—дедi.
Үйiмiзге аз жабдық бермес пе екен,
Бұл хатты алып барып бершi,—дедi.

Қолыма хатты алып базар келдiм,
Iшiне мағазиннiң кiрiп келдiм.
Кәрi шал мағазинде тағы да отыр,
Қолына осы шалдың хатты бердiм.

Әлгi шал берген хатты алып көрдi,
Орнынан шал бейшара түрегелдi.
Жiбердi бiр қоңырау қағып келiп,
Дүние күңiренгендей бола бердi.

Шал байғұс түрегелдi асып-сасып,
Жiбердi қоңырауды басып-басып.
Көкпеңбек темiр киген қырық жiгiт
Бiр жерден шыға келдi есiк ашып.

Қырық жiгiт темiр киген келдi жетiп,
Оларды сол арада тұрдым күтiп.
Арқалап һәрқайсысы бiр тоғанақ,
Үйiме бiр сағатта келдi жетiп.

Қырық жiгiт тағы жүрдi онан басқа,
ұқсаған һәрқайсысы асыл тасқа.
Кигенi—қамқа, торғын, алтын-күмiс,
Жан болмас көзiн салып қарамасқа.

Алдымен мұнан бұрын қызға келiп кiрдiм,
Баршасын алып келген баян қылдым.
—Үй iшiне дүниелiк сыяр емес,
Мұны қалай қыламын ендi,—дедiм.

—Оларға көрiнбеймiн өзiм,—дедi,
Болғай-ды дәулетiмiз бiздiң,—дедi.
«Жақсы қылып салыңыз» де дағы тұр,
Онан басқа болмасын сөзiң,—дедi.
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Бұл сөзiн ғарiп қыздың ұғып алдым,
Ертiп сексен кiсiнi үйге бардым.
«Жақсы қылып түзетiп салыңыз»,—деп,
Қасында жалғыз өзiм қарап тұрдым.

Тоғанақ алып келген шештi бәрiн,
Бәрiне қарап тұрдым, тақсыр ханым.
Жiбек кiлем, атлас көрпе төсеп,
Түзетiп кеп жiбердi үйдiң жайын.

Мен байғұс қыз қасына қайтып келдiм,
—Не әмiр бұйырасыз маған,—дедiм.
Маған айтты:—Патшаларды қонақ қыл,—деп,
Жүгiрiп патшаларға жетiп келдiм.

Сол маған екi патша ерiп келдi,
Өзiмен хош әуезiн алып келдi.
Отыз екi жан болып екi патша,
Iшiне бiздiң үйдiң кiрiп келдi.

Iшiне өз үйiмнiң мен де кiрдiм,
Жүз есе кешегi үйден артық көрдiм.
Таң қалып, тамаша етiп өз үйiме,
Сол жерде, тақсыр ханым, қайран болдым.

Орнатты қырық жерден алтын тақыт,
Шашылар үй iшiнде меруерт, ақық.
Атластан тақыт сайын перде жайып,
Һәр тақытта бiр тоты мәселе айтып.

Бiр тоты тақыт сайын шыға келдi,
Көрiнген адамзатқа сәлем бердi.
«Мәжiлiс мүбәракпен тарқасын»,—деп,
Адамға тоты тұрып жауап бердi.

Осыны, тақсыр ханым, көзiм көрдi,
Дүниеде көргенiм жоқ мұндай ердi.
Һәр тоты бiр-бiр ауыз сайрап-сайрап,
ішiне алтын тақыт қайта кiрдi.
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Қарасам, орнатыпты шынар ағаш,
Һәр жапырақ үстiнде бiр сандуғаш.
Кетiптi үй iшiне жұпар шашып,
Мұрныңа исi келсе боларсың мас.

Дастархан өз-өзiнен жайылып тұр,
Шәрбат кеп сауытыңа құйылып тұр.
Шынардың алмалары өз-өзiнен
Алдыңа менi же деп үйiлiп тұр.

Тақсыр хан, көрiп тұрдым осы кептi,
Ауызбен айтып болмас, сiрә, тiптi.
Үстiне мiнген жерде алтын тақыт
Аяңдап ат секiлдi жүрiп кеттi.

Қазан тұр өзi қайнап, өзi пiскен,
Iшiне алтын табақ келiп түскен.
Алдына алтын табақ өзi келдi,
Меймандар тақтан түсiп келiп iшкен.

Болдылар келген қонақ тағам татып,
Тұрған сайрап тоты тұр мәселе айтып.
Қырық қыз, қырық жiгiт жетiп келiп,
Неше түрлi ойнады дуылдатып.

Бұлбұл деп айтса керек жiгiт сөзiн,
Сандуғаш деп ойларсыз қыздың өзiн.
Айтқанымнан көргенiм жүз есе артық,
Пайымына жете алмас һешкiм мұның.

Тоқтады бiр уақытта ойын-сауық,
Үстiнде һәр тақыттың бiр-бiр сауыт.
Ағаштың жапырағынан, тақсыр ханым,
Құйылды һәр сауытқа шәрбат ағып.

Сол жерде ғарiп басым мұны көрдiм,
Бiр ғажап қызда барын пiкiр қылдым.
Мейманыма бiлiнбей үйден шығып,
Қасына қыз ғарiптiң жетiп келдiм.
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Қыз айтты:—Неге келдiң, байғұс ғарiп,
Бейшара, қыламысың менен қауiп.
Қасыма менiң ендi келе берме,
Тамаша қып көрсеңшi ойын-сауық.

Маған келме дегендi көрмеңiз жек,
Көресiң, бiр Құдайдың құдiретi көп.
Мейманыңның қасына бар дағы айт:
«Азырақ хош әуездi қозғаңыз»,—деп.

Қасына қонағымның келдiм қайтып,
Күлiмсiреп мен тұрдым езу тартып.
—Хош әуездi азырақ қозғаңыз,—деп,
Наз қалдым мейманыма осыны айтып.

—Жарайды, хош әуездi қозға,—дедi,
Мырзаның айтқан сөзiн бұзба,—дедi.
Бұл ойын хош әуезбен болсын тамам,
Ойынды қойыңыздар өзге,—дедi.

Жiбердi хош әуездi бұрап кетiп,
Үйдiң iшiн жiбердi сол күңiрентiп.
Бiр тесiктен күй шықты тоқсан екi,
Жығылып мен қалыппын һұшым кетiп.

Дүниеде көргенiм жоқ мұндайларды,
Көзiме жер-көк, бәрi шыр айналды.
Бұл үйдiң iшiндегi барша адам,
Талығып жығылғандай болып қалды.

Адамның бәрiн көрдiм жығылғанын,
Тақсыр хан, осы-ақ болды ұғынғаным.
Мен өзiм һұшым кетiп жығылған соң,
Онан соң бiле алмадым не болғанын.

Бiлмедiм не болғанын онан кейiн,
Тақсыр хан, көргенiмдi мен сөйлейiн.
Бұ күнде мұның бәрi, қане, маған,
Не болсын дүниеде мұнан қиын?
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Осы едi, тақсыр ханым, көрген iсiм,
Алланың көрiп жүрмiн мұндай iсiн.
Бiр уақытта көтердiм басымды ендi,
Тақсыр хан, жиып алып ақыл-һұшым.

Көтерiп мен басымды ой ойладым,
Жан-жаққа түрегелiп көзiм салдым.
Үй де жоқ, шаһар да жоқ, майдан дала,
Құданың құдiретiне қайран қалдым.

Һеш нәрсе қарасам да көре алмадым,
Һеш қайда қадам басып жүре алмадым.
Бiлмедiм ай өткенiн, күн өткенiн,
Қанша уақыт болғанын бiле алмадым.

Тұрдым да бет алдыма жүре бердiм,
Қай тарапқа жүрем деп қайран болдым.
Көрiндi дария суы қарсы алдымда,
Аяңдап ғарiп басым соған келдiм.

Сол жерде мен бейшара ой ойладым.
Қыз үшiн қайғы-қасiрет жеп ойладым.
Сол қыздың бастан-аяқ уақиғасын
Сұрап бiлсем нетедi деп ойладым.

Бiреуге айтсам бұны нанбас дедiм,
Құлағын бұған адам салмас дедiм.
Ол қыздың өлмегiнiң себебiнi
Бiле алмадым дегенге болмас дедiм.

Ойладым жұртқа мазақ болмайын деп,
Жүзiнде дүниенiң тұрмайын деп.
Мұны айтып масқара болғанымша,
Жүгiрдiм суға түсiп өлейiн деп.

Жығылдым өлейiн деп суға батып,
Жiбердiм өзiмдi-өзiм суға атып.
Суға кетiп өлерге жеткенiмде,
Қолымнан бiреу судан алды тартып.
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Басымды судан шығып жұлып алдым,
Түрегеп төңiрекке көзiм салдым.
Қасында қырық қызы бар баяғы қыз,
Бұларды көрдiм дағы қайран қалдым.

Мен сонда қызды көрiп болдым қайран,
Қыз пақыр танып келдi әлдеқайдан.
—Көрiнбей кетейiн деп ой ойладым,
Қия алмай қорқып келдiм бiр Құдайдан.

Өлiп жатқан уақытымда жолдас едiң,
Тiрi болған күнiмде сырлас едiң.
Жолдастық хақысынан құтылмастан,
Өлiмге тастап кетiп болмас,—дедiм.

Қыз сонда:—Қия алмадым һеш,—деп айтты,
Көзiңдi қапаланба, аш,—деп айтты.
Бiр қыз бен екi арғымақ, мың дiлдә алып,
Мойнымдан жолдастығың кеш,—деп айтты.

Мен айттым:—Жолдас қылған бар Құдайым,
Мен алып қыз бен пұлды не қылайын.
Қалмасын менiм сенде жолдас хақым,
уақиға айтшы маған мәнi-жайың.

Өлейiн, тоқтатпаңыз ендi менi,
Әуелде кез келтiрген Тәңiрiм сенi.
Сенi айтсам уақиғаңның бiрiн бiлмей,
Масқара қылар халық сонда менi.

Не етейiн қыз бен пұлды алып сенен,
Мен бiр ғарiп пендемiн Құдай деген.
Ғашық дертi iшiмде бар тағы жаман,
Адаммын қасiретпенен ақыры өлген.

Таппадым ойдан ойлап iздеп жүрген,
Ғашығым ойдан қалмас түсте көрген.
Тағы сенiң бiлмесем уақиғаңды,
Қалайша құтыламын қайғы-шерден?
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Отырдым осыны айтып зарланып та,
Қыз тұрды бiразырақ толғанып та.
Бетiме «дариға» деп жалт қарады,
Толығып қызыл жүзi нұрланыпты.

—Сөйлейiн, ей, бейшара, уақиғамды,
Не болған көрiп едiң бiздiң халдi.
Кетемiн десем дағы қия алмадым,
Жүрегiм сенiң үшiн оттай жанды.

Сөйлейiн ендi сiзге, патша-ханым,
Һәрне болса Аллаға болар мағлұм.
Өзiмдi мен айтайын,—Иранғайып,
Мен едiм түсте көрген ғашық жарың.

Мен едiм, ей, ғарiбiм, түсте көрген,
Бақшада екi құстың тiлiн бiлген.
уақыт алыс сiзбенен қосылмаққа,
Мiнеки, жүзiгiңiз қолдан берген.

Айтайын уақиғамды, тыңда,—дедi,
Сабыр қыл, һешбiр көңiл бұзба,—дедi.
Сабырлық қыл, жетерсiз һәр өнерге,
Аз тоқта, сабырсыздық қылма,—дедi.

Айтайын, Иранғайып, тыңда сөзiм,
Сен кездiң қасiретпенен дүние жүзiн.
Кешегi көрген шаһар Зер шаһары,
Патшасы билеп тұрған менiм өзiм.

Тыңдаңыз, Иранғайып, сөзiм рас,
Мехнаттан аз уақытта болдым халас.
Бұрын атам билеген үшбу шаһар,
Атамнан соң патшалық маған мирас.

Айтайын уақиғамды, үйренiп ал,
ұғып ал, менiм сөзiме құлағың сал.
Билеген қазынамның ең бастығы—
Өзiң хат алып барған сол кәрi шал.
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ұғып ал, мен сырымды шын сөйледiм,
Патша боп, атам өлiп, ел биледiм.
Бақшада бiр күн ұйықтап жатқанымда,
Ей, ғарiп, мен түсiмде сенi көрдiм.

Түсiмде, Иранғайып, көрдiм сенi,
Әзелде нәсiп еткен Тәңiрiм менi.
Сенiң ғашығың күйдiрiп жүрегiмдi,
Ғарiптiң нашар болды сонда халi.

Екi құс түсте көрген менiм құсым,
Сенi ойласам кетедi ақыл-һұшым.
Түсiңде көрген бақша онда көрген,
Iшiне кiрме дедiм соның үшiн.

Жандырды жүрегiмдi ғашық дертiң,
Халқыма бiлдiрмедiм ғашық салтын.
Жерiмде мәнжамдардан кiтап ашып,
Сұрадым [не] болар деп мұның артын.

Бiр мәнжам кiтап ашып сөз сөйледi,
Ақырын уақиғамның көп сөйледi.
Екеуiңнiң көретiн мехнатың бар,
Бес жылда қосыларсың деп сөйледi.

Сөз айтты сонда мәнжам:—Ей, ханша,
Сабыр қыл бес жыл уәде күн толғанша.
Екеуiң бiр жүрсең де қосылмаңыз,
Басыңнан мехнаттарың арылғанша.

Мехнат бар арасында әлдеқанша,
Сабыр қыл, уақыт жоқ зар қылғанша.
Сiздiң де көретұғын мехнатың бар,
Басыңа қылышпенен шабылғанша.

Деп айтты сонда мәнжам маған сөздi,
Тыңдаңыз менiм айтқан сөзiмiздi.
Қасiретiн ғашықтықтың тоқтатпаққа,
Мен жидым халайықтан өнерпазды.
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Бiрнеше өнерпазды жидым елден,
Дәулеттi аямадым Тәңiрiм берген.
Бiреуi құл, бiреуi кәнизагым,
Кешегi екi патша көзiң көрген.

Екеуiн неше түрлi киiндiрдiм,
Алтын тәж, гауһар кемер буындырдым.
Базардың ортасынан сарай салып,
Тамаша халайыққа көрiндiрдiм.

Көрдiңiз тұрғандарын бұлбұл сайрап,
Шынардан ағып тұрған миуа саулап.
Мұның бәрiн жасаттым өз қолымнан,
Көрсiн деп елi-жұртым тамашалап.

Осындай өнер бердi Тәңiрiм маған,
Iстедiм үшбулардың бәрiн тамам.
Бiр тесiктен күй шыққан тоқсан екi,
Жасатып хош әуездi бердiм оған.

Тамаша көрсiн дедiм халық келiп,
Өзiм де тамашаға жүрдiм келiп.
Базарда жанжал болса хүкiм ет деп,
Тағы да екеуiне бердiм ерiк.

Екеуiн екi патша деп сөйлеттiм,
Тәж киiп тақ мiнгiзiп бек түрленттiм.
Рұқсатсыз бiр-бiрiңе қосылма деп,
Бек қатты екеуiне жарлық еттiм.

Халқыма әдiл хүкiм қылушы едiм,
Пақырға қайыр, ихсан берушi едiм.
Сол екеуiн падиша өзiм қойып,
Тамаша кешке таман қылушы едiм.

Тыңдап тұр, ей, бейшара, мына сөзiм,
Әлi де көп кезерсiң дүние жүзiн.
Тамаша сол екеуiн қылайын деп,
Бiр күнi келе қалдым жалғыз өзiм.
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Оңаша сол екеуi отыр екен,
Адамға мехнат деген жақын екен.
Сөзiмдi менiм айтқан тәрiк қылып,
Қосылып бiр-бiрiне жатыр екен.

Ақырдым:—Бұ қалай деп, ақымақ надан,
Бұрын мен жарлық қылып қойдым саған.
Рұқсатсыз неге қылдың мұндай iстi,
Басыңа түсiрермiн ақырзаман!

Екеуi түрегелдi асып-сасып,
Қорықты менен қатты түсi қашып.
Қылышын екеуi де суырып алып,
ұмтылды маған қарай қадам басып.

Қылышпен екеуi де қалды салып,
Жығылып сол арада қалдым өлiп.
Оңаша маңайында һеш адам жоқ,
Тұрған жан жоқ ол жерде бiздi көрiп.

Бұл жерде тұрған жан жоқ бiздi көрiп,
Өздерi өлтiрдiлер өзi бiлiп.
Сандыққа өзiң көрген сала салып,
Тастаған зиратқа менi көмiп.

Бейшара, көрiп пе едiң мұндай кеңес,
Құдайым сүймегенiн пендем демес.
Тақтымда отырмын ба, жатырмын ба,
Екенiм өлi-тiрi һешкiм бiлмес.

Сұрасаң осылайша менiм жайым,
Бұл сырды аяп сенен не қылайын.
Өлерге халiм жетiп жатқанымда,
Кез қылған, достым, сенi бар Құдайым.

Онан соң не iс болса өзiң көрдiң,
уақиға не болғанын бәрiн бiлдiң.
Қонаққа шақырғанда сол екеуiн
Өлтiрiп, оның iсiн тамам қылдым.
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Өлтiрiп сол ойында тамам қылдым,
Өлтiрмей басқаларын аман қойдым.
Һешкiм бiлмес бұл сырды сенен басқа,
Тақтыма адам бiлмей қайта мiндiм.

Құдайым сiздi қылды маған теңдес,
Бұ дүние бiр өткен соң қайта келмес.
Бұл сырды, көп халайық елiм түгiл,
Қасымда қырық қыздың да бiрi бiлмес.

Бұл сырым бiлiнбеген адамзатқа,
Өлтiрiп сол екеуiн мiндiм таққа.
Құстарға әмiр етiп бiр айлық жол,
Сенi апарып тастаттым осы жаққа.

Артыңнан байқайын деп ой ойладым,
Бiлейiн халi-жайын деп ойладым.
Қарасам өлемiн деп түстiң суға,
Қасыңа келдiм жетiп, қия алмадым.

Ендi айтайын, ғарiбiм, сөзiм тыңда,
Екеуiмiздi қосады Қадiр Алла.
Сабыр қыл, әлi көрер мехнатың бар,
Сабыр қылмай нәсiптен құры қалма.

Ей, ғарiп, түсте көрдiм келбетiңдi,
Жаратқан абзал қылып сипатыңды.
Менiм айтқан сөзiмдi ұмытпаңыз,
Айтайын көретұғын мехнатыңды.

Айрылып сiз кетерсiз менен басқа,
Көңiлiңе қайғы толар, көзiң жасқа.
Жол таппай сандаларсыз бес-алты ай,
Шығарсыз мехнатпенен тау мен тасқа.

Мехнатты көп көрдiм деп асып-саспа.
Дүниеде һәрне келер кәрi-жасқа.
уағдалы күн толған жоқ қосыларға,
Һеш менiм мағшұғым жоқ сiзден басқа.
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Мұнан соң сiз кетерсiз жапан түзге,
Ренжiп қапаланба ендi бiзге.
Алты ай мехнат көресiң жаяу жүрiп,
Бiр шаһар көрiнедi көзiңiзге.

Шаһарға ерте тұрып сiз барарсыз,
Шаһардың iшi-тысын араларсыз.
Бiр байға жалға жүрiп сол шаһарда
Құданың жазғанынша күн көрерсiң.

Сол байдың сiз боларсыз қызметiнде,
Арыла берер бастан бейнетiң де.
Атың шығып, құрметiң кетер асып,
Алланың өзi берген нәубетiнде.

Адамзат не болады бейнет тартса,
Күнәға иман тұрмас күнде батса.
Көрген жан дидарыңа болар ғашық,
Боларсың өз алдыңа бiр байбатша.

Дәрежең күннен-күнге кетер асып,
Көрген жан дидарыңа болар ғашық.
Халыққа атың шығып тұрған шақта,
Қаларсың бiр мехнатқа душарласып.

Осыны айтып едi қыз бейшара,
Тақсыр патша, сөзiмдi тыңдап қара.
Мойнымда жiп, қойнымда қып-қызыл қан,
Алла салған iсiне не-дүр шара.

Деп едi ел аузына сөз боларсың,
Асықпасаң ақыры тез боларсың.
Сол шаһардың патшасына күнәһлі боп,
Тағдырға өлетұғын кез боларсың.

Жарлығы сол патшаның тастан тариқ,
Жиылар сенi аспаққа жүмлә халық.
Сұрамай аты-жөнiң, сол падиша
Өлтiр деп дарға асып қылар жарлық.
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Деп едi адамға айтпа бұ сырымды,
Бiлдiрме өзiңнiң де пиғылыңды.
Жiп байлап, қылыш тиiп қан аққанда,
Сөйлеңiз осы сырды сол кезiңде.

Қыз байғұс осылайша дедi маған,
Көрген-бiлген уақиғам болды тамам.
Ойымнан әуелгiде ойлап шыққан,
Ең үлкен жұмысым сол айтылмаған.

Иә, тақсыр, онан басқа сөз қалмады,
Есiтiп бiлiп тұрсыз бiздiң халдi.
Даяр тұр өлтiруге жалладтарың,
Қайда барып сақтаймын шыбын жанды.

Иә, тақсыр, бiр сөз қалды айтылмаған,
Айтайын рұқсат болса, тақсыр, маған.
Айтылмаған қалмасын һешбiр сырым,
Рұқсат болса айтайын, тақсыр, маған.

Падиша:—Рұқсат қылдым, сөйле,—дедi,
Һеш алаң өлмеймiн деп болма,—дедi.
Осыдан соң асыңыз мұны дарға,
Һешкiмге қайта жарлық қылман,—дедi.

Бала сонда сөйледi:—Тақсыр ханым,
Өлiмге таянып тұр менiм халiм.
Сиыр баққан бiр шалдың баласы едiм,
ұғыңыз, тақсыр патшам, осы мәнiм.

Атамыз сиыр баққан бiр шал өзi,
Ажалдың мен ғарiпке келдi-ау кезi.
Қатыны өлген сиыршы бiр шал екен,
Бар екен инабатты жалғыз қызы.

Дедi де тұра қалды бала ғарiп,
Падиша тыңдай қалды құлақ салып.
—Осы сөзiң сөйлешi,—дедi патша,
Жауабың бара жатыр ажарланып.
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—Иә, тақсыр, осылайша болған екен,
Һәркiмге мына дүние жалған екен.
Бiр шал, бiр қыз отырып балағанда,
Үйiне екi мейман қонған екен.

Деп айтып тағы тұрды бала пақыр,
Падиша орынынан тұрды ақыр.
—Естiп пе ең, бұл сөздi қайдан бiлдiң,
Түзелiп сенiң сөзiң бара жатыр.

—Иә, тақсыр, сөйлейтұғын халiм бар ма?
Алла Тағала түсiрдi мұндай халге.
Аламын дегеннен соң әлгi қонақ,
Анам сүйiп тиiптi сол мейманға.

Сол жолаушы мейман анамды алған,
Үйiнде мейман болып бес ай тұрған.
Бес айдан соң анамды тастап кетiп,
Мен тудым төрт айдан соң iште қалған.

Мен шықтым ер жеткен соң атамды iздеп,
Отырмын осы күнде сөздi сөзлеп.
Атамды iздеп табамын деп жүргенiмде,
Қалыппын өлетұғын дарға кез боп.

Медет [бер], иә, Зұлжалал, әйуһаннас,
Атам атын сұрасаң жетiм Ғаббас.
Өзiм атым айтайын—Иранғайып,
Атамның белгiсi бар бiр гауһар тас.

Осылай бала тұрып бердi жауап,
Падиша құлақ салды мұны тыңдап.
Белгiм деп алып бердi алтын мидал,
Бала талып жығылды сонда құлап.

Патша мұны естiп тақыттан ұшты,
Баяғы өз жұмысы еске түстi.
«Аһ, дариға, бiлмедiм, перзентiм»,—деп,
Зар тұтып баласының бас[ын] құшты.



�630

�640

�650

2�2 ХИКАялыҚ ДАСТАНДАР2�2 2�3

Баланы патша құшып зар еңiредi,
Жиылған жамағаттар қайран болды.
уәзiрiн Аллаберген шақырып алып,
Өз баласы екенiн мағлұм қылды.

Сол жерде Аллаберген уәзiр келдi,
Патшаның ұғылы екенiн о да бiлдi.
Көтерiп ол баланы жуындырып,
Неше түрлi киiмдi киiндiрдi.

Сол бала тағам iшiп жиды есiн,
Сұрайсыз, ей, жамағат, оның несiн.
Патшаның қуанғаннан уәзiрлерi,
Жамағат, тия алмады көзден жасын.

Той-тамаша қылдылар елiн жиып,
Болмады сахараға адам сыйып.
Ойын-күлкi тамаша сауық қылып,
Неше күн ойын еттi сондай қылып.

Баланы алып кiрдi сарайына,
Таң қалар көрген адам шырайына.
Кигенi алтын тәж, мiнiп таққа,
Һеш адам бара алмады маңайына.

Неше күн бұл тамаша тамам бiттi,
Тақытқа патшалыққа бала шықты.
уағдалы келетұғын мейман барып,
Халқына Иранғайып жарлық еттi.

—Айтайын, ей, жамағат, құлағың сал,
Әзелде бiзге болмақ осындай хал.
Атамды тауып, уақытым хош болған соң,
Келетiн ғашық жардың уағдасы бар.

Ел жиылды патшаның жарлығы үшiн,
Мың кiсi күзеттiрдi көше басын.
Һәр көшеге төсетiп жiбек кiлем,
Түзетiп түрлендiрдi шаһар iшiн.
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Жiбектен сахараға шатыр құрған,
Ойыншы неше адам ойнап тұрған.
Арғымақ аттар мiнiп қыз алдынан
Қызметкер үш жүз жiгiт даяр тұрған.

Қиссаның ақыры тамам болар кезi,
Мысалы бейшараның көрген сөзi.
Түрленiп қырық қызын қасына алып,
Ғазиза о да шықты уәзiр қызы.

Тамаша қылып тұрды жиылған жан,
Қызметкер қыз келер деп даяр тұрған.
Бұрынғы айтқандай-ақ жер күңiрентiп,
Қыз келдi әскерiмен неше мың сан.

Басына Иранғайып тәжiн кидi,
Қырық күн той қылғызып елiн жиды.
уәзiр қызы, ғашығы Шәмшiбану,
Бұ жерде екеуiне неках қылды.

Жiгiттер, көрiп пе едiң мұндай кептi,
Әзелде Алла Тағала тағдыр еттi.
Неше жылдар сәргәрдан жүрiп едi,
Мұратқа Иранғайып ақыр жеттi.

Иранға бұл мехнатты Құдай берген,
Шешесiн шал байғұс пен алып келген.
Падиша екi жұртқа бiрдей болып,
Солайша Иранғайып дақтан көрген.

Мүтәлi—лақап, Мұхаммедғали атым,
Өндiр қалпе деп айтар атам атын.
Иранғайып падиша болған шақта,
Он мың шаһар бередi ираматын.

Ғазиза, Шәмшiбану перизатты,
Иранғайып үшеуi балдан тәттi.
Осылай дүниеде қызық көрiп,
Өлгенiнше болдылар махаббатты.
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Бiр-бiрi болып өттi махаббатты,
Бәйiт қылып шығардым асылзатты.
Мырзаға Жүсiпұлы Әбдiрахман
Жiбердiм кiтап—үшбу аманатты.

Бiр қисса, ей, жарандар, болды тамам,
Қатамыз көп, кешiргей Алла Тағалам.
Бiр кiтап мұнан кейiн жiберермiн,
Деп айтар оның атын «Әлхал заман».

Бұл нұсқа көрiп едiм, ей, жарандар,
Жызақтың жас күнiмде шаһарынан.
Мүтәлi лақап есiмiм бiлгiзбекке
Кiтап жаз[дым], баспашыға сәлем тамам.

Iшiнде айып етпе қата болса,шiнде айып етпе қата болса,iнде айып етпе қата болса,нде айып етпе қата болса,
Артымда есiмiм илән хатым қалса.iмiм илән хатым қалса.мiм илән хатым қалса.iм илән хатым қалса.м илән хатым қалса.
Бес хикаят жазармын мұнан кейiн,iн,н,
Айналып бұ кiтабым дұрыс келсе.iтабым дұрыс келсе.табым дұрыс келсе.

Әбдiрахман мырзаға аманат деп,iрахман мырзаға аманат деп,рахман мырзаға аманат деп,
Жiбердiм хал-қадары үшбу қисса.iбердiм хал-қадары үшбу қисса.бердiм хал-қадары үшбу қисса.iм хал-қадары үшбу қисса.м хал-қадары үшбу қисса.
«Шаһ Ғаббас, Иранғайып»—кiтап есiмi,iтап есiмi,тап есiмi,iмi,мi,i,,
Есiмiнен бұ кiтаптың сауал сұрса.iмiнен бұ кiтаптың сауал сұрса.мiнен бұ кiтаптың сауал сұрса.iнен бұ кiтаптың сауал сұрса.нен бұ кiтаптың сауал сұрса.iтаптың сауал сұрса.таптың сауал сұрса.

Өмiрiң бар ма, жоқ па әлде қанша,iрiң бар ма, жоқ па әлде қанша,рiң бар ма, жоқ па әлде қанша,iң бар ма, жоқ па әлде қанша,ң бар ма, жоқ па әлде қанша,
Жүргенiм, тұрғанымның бәрi қата.iм, тұрғанымның бәрi қата.м, тұрғанымның бәрi қата.i қата. қата.
Хаққа құлдық қыла көр ей, жiгiттер,iгiттер,гiттер,iттер,ттер,
Қатаны кешер Алла, рақым қылса.

Көп жазсам, оқығанға болар ығыр,
Ал тамам тоқтатайын олай болса.
Қалу инна лиллаһи, инна иләйһи ражиун,
Кiм оқып осылай деп тамам қылса.iм оқып осылай деп тамам қылса.м оқып осылай деп тамам қылса.
  
 Таммат тамам.
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Қисса Һамра, Хұсрау патша
Бiздерге жәрдем бергiл, Азим, Сұбхан,
Жаралды кәф, нуннан мұнша ғұлман.
Бұ сөзiме жәрдем бер, Жомарт Патшам*,
Сөйлеуiм жәрдем берсең болар асан.

Бiр Алла, тұғры сөйлет тiлiмiздi,
Шығарма жаман сөзден мiнiмiздi,
Батин, Заһир, ашқайсың көзiмiздi
Махшар күн ғарасат майданында.

Өзге сөз дәмiн татсаң кеңес емес,
Бұ сөзiм қанша айтсам да түгесiлмес.
Мысыр шаһарын билеген Хұсрау патша,
Жамағат, құлақ салып тыңда кеңес.

Хұсрау-ды билеп тұрған елiнiң бәрiн,
Хүкiмiне көндiрiп ап тамам жанын.
Тамам жан хүкiмiне көнiп тұрып
Елiнiң және айтайын қылған заңын.

Сол жұртта қулық-сұмдық шығад екен,
Патшаға сондай қатты шағады екен.
Мәжiлiс үлкен кеңес болған жерде
ұлы барға ат мiнгiзiп, қызы барға шапан бердi.

Жамағаттар, осындай тыңда кептi,
Рұқсат берiп, азырақ сөйле дептi.

* Алла Тағаланы бүкіл әлемнің билеушісі ретінде атап отыр.
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Баласы жоқ кiсiнi мазақ қылып
Белiне қыстырады екен қызыл жiлiктi.

Кiм өтпей қалады дүния боқ,
Баласы бар кiсiнiң көңiлi тоқ.
Сонша жұртты билеген Хұсрау патша,
Сол күнде ұлы да жоқ, қызы да жоқ.

Сол жұрттар перзентсiзге қиын қылды,
Баласы бар кiсiнiң сыйын қылды.
Падишаға бiр қорлық қылайық деп
Мысырдың ортасында жиын қылды.

Келмеген сол жиынға жан қалмады,
Жиылсын деп елiне жар салады.
Патшамызға бiр қорлық қылайық деп,
Патшасын алдап сонда шақырады.

Шақырған соң жұртына келдi патша,
Жиылған тамам елдi көрдi патша.
ұлы барға ат мiнгiзiп, қызы барға шапан бердi,
Не қылса да қорлыққа көндi патша.

Ғарiп жан не көрмейдi тiрiклiкте,
Жан кеткенше қылыңыз құлшылықты.
ұлсызға орын, қызсызға қызық жоқ деп,
Хұсраудың белiне қыстырыпты қу жiлiктi.  

Дүлдүлдiң бар белгiсi қашаған-ды,
Жоямыз өлiмдi айтсақ босағанды.
Есiне бала түсiп осы жолда,
Жад етiп жылап тұрды Жасағанды.

Есiне бала түсiп осы жолда,
Бiр Құдай, бұ құлыңды өзiң оңда.
Падиша қолын тұтып жылағанда
Көңiлiн көтередi Қасым сонда.
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Бұлайша мұңдық қылды Хақ Тағала,
Жамағат, бұ сөзiмдi тыңдап қара.
Падишаның сүйiктi төлеңгiтi
Көңiлiн көтередi Қасым сонда.

—Бұ дүниеде кiм өткен мұңсыз болып,
Өзi тұр бiр Алланың мұңсыз болып.
Құданың бек сөйлескен досты едi,
Мұхаммед Мұстафа өткен ұлсыз болып.

ұлсыз боп Мәриям ұғылы Иса да өткен,
Алла деп ақтың жолын қуса да өткен.
Алланың бек сөйлескен досты едi,
ұлсыз боп дүниеден Мұса да өткен.

Кiм өткен жаралған жан мұңсыз болып,
Өзi тұр бiр Алланың мұңсыз болып.
Он сегiз мың ғаламға патша болып,
Тағы өткен тақ Сүлеймен ұлсыз болып.

Ойлаңыз кiм өтедi мұңсыз болып,
Кәпiрдi жаратады қамсыз қылып.
Ойлаған мұратына қол жеткен жоқ,
Сахра патша о да өткен ұлсыз болып.

Жүресiз бала үшiн арып-ашып,
Ермеңiз көңлi тарға, бiлiң қасиб.
Дүниелiк бүйтiп жиған не көресiз,
Ей, тақсыр, қатын алшы малың шашып.

Бiр Құдай балалыны оңдайды ендi,
Һеш iсi баласыздың оңбайды ендi.
Екi ханым үстiнен қырық қыз алды,i ханым үстiнен қырық қыз алды, ханым үстiнен қырық қыз алды,iнен қырық қыз алды,нен қырық қыз алды,
Бiреуiнен бiр бала болмайды ендi.iреуiнен бiр бала болмайды ендi.реуiнен бiр бала болмайды ендi.iнен бiр бала болмайды ендi.нен бiр бала болмайды ендi.iр бала болмайды ендi.р бала болмайды ендi.i..

Қатындар азық пiсiр жүремiн деп,iсiр жүремiн деп,сiр жүремiн деп,iр жүремiн деп,р жүремiн деп,iн деп,н деп,
Мен қашан бала сүйiп күлемiн деп.iп күлемiн деп.п күлемiн деп.iн деп.н деп.
Қырық қызды қоя бердi үйлерiне,i үйлерiне, үйлерiне,iне,не,
Тентiреп түзде жүрiп өлемiн деп.iреп түзде жүрiп өлемiн деп.реп түзде жүрiп өлемiн деп.iп өлемiн деп.п өлемiн деп.iн деп.н деп.
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Кiтаптан осы сөздi алдым ұғып,iтаптан осы сөздi алдым ұғып,таптан осы сөздi алдым ұғып,i алдым ұғып, алдым ұғып,
Ел iшiнде жүрейiн нағып бұғып.iшiнде жүрейiн нағып бұғып.шiнде жүрейiн нағып бұғып.iнде жүрейiн нағып бұғып.нде жүрейiн нағып бұғып.iн нағып бұғып.н нағып бұғып.
Дүния-малын, қатындарым талақ қылып,
Ғұмырымды өткiземiн түзде жүрiп.iземiн түзде жүрiп.земiн түзде жүрiп.iн түзде жүрiп.н түзде жүрiп.iп.п.

Не бақыт жолығады түзде жүрiп,iп,п,
Әулиеге түнейiн iздеп жүрiп.iн iздеп жүрiп.н iздеп жүрiп.iздеп жүрiп.здеп жүрiп.iп.п.
Ел-жұртымнан мехнатты көргенiмше,iмше,мше,
Қаңғырып өлемiн деп түзде жүрiп.iн деп түзде жүрiп.н деп түзде жүрiп.iп.п.

Жамағат, құлағың сал ендi бiзге,i бiзге, бiзге,iзге,зге,
Падиша шыдамайды қорлық сөзге.
Дүния-малын, баршасын талақ қылып,
Патша ендi ылақты жапан түзге.i ылақты жапан түзге. ылақты жапан түзге.

Патша алды бала үшiн көп тоқалды,iн көп тоқалды,н көп тоқалды,
Перзентiнiң жоқтығымен жұрты қалды.iнiң жоқтығымен жұрты қалды.нiң жоқтығымен жұрты қалды.iң жоқтығымен жұрты қалды.ң жоқтығымен жұрты қалды. 
Қаңғырып Хұсрау патша ұйықтап жатса,
Хазiретi Қызыр шықты ақ сақалды.iретi Қызыр шықты ақ сақалды.ретi Қызыр шықты ақ сақалды.i Қызыр шықты ақ сақалды. Қызыр шықты ақ сақалды.

—Ассаламуәлейкум, бабам,—дедi,i,,
—уағәлейкумассалам, балам,—дедi.i..
Мысыр шаһарын падиша тастап кетiп,iп,п,
Патша, қайда барасың, балам,—дедi.i..

Патша болып жүрмедiң көңiл татып,iң көңiл татып,ң көңiл татып,iл татып,л татып,
Сiз маған кез келдiңiз душарласып.iз маған кез келдiңiз душарласып.з маған кез келдiңiз душарласып.iңiз душарласып.ңiз душарласып.iз душарласып.з душарласып.
Мысыр шаһарын, патша, талақ қылып,
Ендi қайда барасың түсiң қашып?i қайда барасың түсiң қашып? қайда барасың түсiң қашып?iң қашып?ң қашып?

—Аллаға бала бершi деп келемiн,i деп келемiн, деп келемiн,iн,н,
Бермесе, шарам не-дүр, өкпелемен.
Тақсыр Қызыр, бола көр жәрдемiңiз,iңiз,ңiз,iз,з,
Сәргардан бiр бала үшiн боп келемiн.iр бала үшiн боп келемiн.р бала үшiн боп келемiн.iн боп келемiн.н боп келемiн.iн.н.

Һәрқашан жауап сұрма пейiлi тардан,iлi тардан,лi тардан,i тардан, тардан,
Жад етiп жылап тұрды бiр Құдайдан.iп жылап тұрды бiр Құдайдан.п жылап тұрды бiр Құдайдан.iр Құдайдан.р Құдайдан.
—Көрiнген мұнараға барып түне,iнген мұнараға барып түне,нген мұнараға барып түне,
Әли-дүр сол хазiретi Шаһимардан.iретi Шаһимардан.ретi Шаһимардан.i Шаһимардан. Шаһимардан.
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—Жұртымның тамам өлдiм тентегiнден,iм тентегiнден,м тентегiнден,iнден,нден,
Алланың кiм құтылған жетегiнден.iм құтылған жетегiнден.м құтылған жетегiнден.iнден.нден.
Сiзден ұлық бола ма хазiрет Әли,iзден ұлық бола ма хазiрет Әли,зден ұлық бола ма хазiрет Әли,iрет Әли,рет Әли,
Айырылман, тақсыр Қызыр, етегiңнен.iңнен.ңнен.

—Төрт жарды айтқан Әбубәкiр, Омар, Оспаның деп,
Дүлдүл мiнiп кәпiрдi тосқаның деп.iнiп кәпiрдi тосқаның деп.нiп кәпiрдi тосқаның деп.iп кәпiрдi тосқаның деп.п кәпiрдi тосқаның деп.iрдi тосқаның деп.рдi тосқаның деп.i тосқаның деп. тосқаның деп.
Әлидiң мұнарасына барып түне,iң мұнарасына барып түне,ң мұнарасына барып түне,
Шаһариар етiп Алла сүйген Арысланым деп.iп Алла сүйген Арысланым деп.п Алла сүйген Арысланым деп.

Көңiлiмде сенiң үшiн болайын да,iлiмде сенiң үшiн болайын да,лiмде сенiң үшiн болайын да,iмде сенiң үшiн болайын да,мде сенiң үшiн болайын да,iң үшiн болайын да,ң үшiн болайын да,iн болайын да,н болайын да,
Бiр Аллаға жалбарып тiлейiн де.iр Аллаға жалбарып тiлейiн де.р Аллаға жалбарып тiлейiн де.iлейiн де.лейiн де.iн де.н де.
Көрiнген мұнараға барып түне,iнген мұнараға барып түне,нген мұнараға барып түне,
Медеткер бiр жағыңнан болайын да.iр жағыңнан болайын да.р жағыңнан болайын да.

—Төр жарда Әбубәкiр, Омар, Оспан едiң,iр, Омар, Оспан едiң,р, Омар, Оспан едiң,iң,ң,
Дүлдүл мiнiп кәпiрдi тосқан едiң.iнiп кәпiрдi тосқан едiң.нiп кәпiрдi тосқан едiң.iп кәпiрдi тосқан едiң.п кәпiрдi тосқан едiң.iрдi тосқан едiң.рдi тосқан едiң.i тосқан едiң. тосқан едiң.iң.ң.  
Сәргардан бiр бала үшiн боп келемiн,
Балаға жар бола көр, Арыслан едiң.

Тiлегiн кей адамның Құдай берген,
Көзiн жасын жыласа, қабыл көрген.
Зар илеп жатып патша ұйықтап кетсе,
Түсiнде Әли Арыслан аян берген.

—Кетедi күн батқан соң көз байланып,
Аллаға кешкенiм көп сөзге айланып.
Бiзге риза бола көр, Хұсрау патша,
Бiз бардық сiздiң үшiн қырық айланып.

—Он сегiз мың ғаламда едiң Әли,
Арыслан боп пенденi тердiң, Әли,
Сен барсаң бiздер үшiн қырық айланып,
Құлына не деп жауап бердi, Әли.

—Шығыпсыз бала iздеп әуел баста,
Кетедi баласы жоқ қайран жаста.
Үш ұғыл бiрлән бiр қызды бердiм,—дедi,
Тағы аламын деп айтады он төрт жаста.
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ұғылы бiрлән бiр қызды бергенi сол,
Он төртте төртеуiн де алады, бiл.
ұзарт деп қырық барсам да бiр болмады,
Падиша, ендi маған риза бол.

Әлиге барып арыз айтқан дейдi,
Бiр Алла сүйген құлын байытқан дейдi.
Төрт бала баяны жоқ ала салып,
Үйiне зар еңiреп қайтқан дейдi.

Арқаның қарыштады қалыңдары,
Тартады жан дененiң тамырлары.
Сәргардан бала үшiн кетiп едi,
Алдынан жүгiрiп шықты қатындары.

—Бала iздеп, шығып едiм құла түзге,
Көп жасаған жетедi сонау жүзге.
Ханымдар, һеш нәрсеге қуанбаңыз,
Төрт бала баяны жоқ бердi бiзге.

Баланы ханымдар жүрiптi үмiттеп,
Көңiлiн жүр екеуi бек сүйiнiп.
Төрт бала баяны жоқ алдым десе,
Жылайды екi ханым қолын тұтып.

Атамыз Адам өткен жасқа батып,
Өтiптi айырылған жасқа батып.
Баланы баяны жоқ сүймейiк деп,
Үшеуi күнелтедi басқа жатып.

Кей адам сөз сөйлейдi аттай желiп,
Тыңдамайды кей адам көңiл берiп.
Падиша бiр күн шығып түзге олтырса,
Әуретiн бiр шаян алды шағып.

Жамағаттар, тыңдаңыз мұндай кептi,
Падиша ойлай берсе қайғы көп-тi.
Асты сонда толай боп iсiп кеттi,
Патшаға Құдай бердi үлкен дерттi.
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Жамағаттар, аяман бойда барын,
Жақсылардың көрген соң хақ дидарын.
Ауруы күнден-күнге қатты болып,
Бақсы, балгер, жидырды молдаларын.

Дүнияға алданасың аз күн бекер,
Бiр күн салып басыңа ажал жетер.
Бiр молда кiтап ашып айтқан екен:
Шариғатқа келiп ханыммен бiрге жатсаң,
Осы дертiң бойыңнан сонда кетер.

Патшаның не келмеген ойларына,
Байлар салар бақташы қойларына.
Падиша ханымменен бiрге жатса,
Екi ханым бала бiттi бойларына.

Бiр Құдай берген екен сұрағанды,
Зарланып қабыл көрдi жылағанды.
Ай-күнiне шықты да екi ханым
Үш ұғыл бiрлән жалғыз қыз туа қалды.

Бала туып патшаның көңiлi ерiдi,
Бiр Құдайым тiлегiн қабыл көрдi.
Үлкен ханым босанып екi ұл тапты,
Кiшi ханым босанып бiр қыз, бiр ұл тапты.

Ел-жұртын бала туып алдырады,
Молдаларға азанды салдырады.
Үлкен ханымнан туған Забур, [Құрсат] қойып,
Кiшi ханымнан туған[ын] Һамра, қызыныңiшi ханымнан туған[ын] Һамра, қызыныңшi ханымнан туған[ын] Һамра, қызыныңi ханымнан туған[ын] Һамра, қызының ханымнан туған[ын] Һамра, қызының
Атын Гүлжәмила қойдырады.

Ел-жұртын жиып патша алдырады,
Қырық күндей падиша той қылады.
Аз ғана күн көзiме болсын қуаныш,iме болсын қуаныш,ме болсын қуаныш,
Сүйiп-сүйiп мейiрiн қандырады.iп-сүйiп мейiрiн қандырады.п-сүйiп мейiрiн қандырады.iп мейiрiн қандырады.п мейiрiн қандырады.iрiн қандырады.рiн қандырады.iн қандырады.н қандырады.

Жиылып барша жұрты келген екен,
Патшаның бек құрметiн көрген екен.iн көрген екен.н көрген екен.
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Қызығын шырақтарымның көрейiн деп,iн деп,н деп,
Төртеуiн де мектепке берген екен.iн де мектепке берген екен.н де мектепке берген екен.

Мұсылмандар, иманың һеш ұмытпа,
Бұ дүния қызығы үшiн дүнияға сатпа.iн дүнияға сатпа.н дүнияға сатпа.
Жыл айланып келгенше ер Һамра
Бастан-аяқ Құранды бiлдi жатқа.iлдi жатқа.лдi жатқа.i жатқа. жатқа.

Көлдерден аққу ұшып құйылдайды,
Перiште имансызды буындайды.iште имансызды буындайды.ште имансызды буындайды.
Он үш асып, он төртке жеткенiншеiншенше
Жүрегi падишаның суылдайды.i падишаның суылдайды. падишаның суылдайды.

«Далаға жөнелтейiн барып өлсiн,iн барып өлсiн,н барып өлсiн,iн,н,
Шырағым жұрт жақсысын танып өлсiн.iн.н.
Он үш асып он төртке жеткенiншеiншенше
Көп сүйейiн мейiрiм қанып өлсiн.iн мейiрiм қанып өлсiн.н мейiрiм қанып өлсiн.iрiм қанып өлсiн.рiм қанып өлсiн.iм қанып өлсiн.м қанып өлсiн.iн.н.

Бұ шаһарда баламды бөгелтпейiн,iн,н,
Қасымды басшы қылып жөнелтейiн.iн.н.
Хұсраудың балалары өлдi десiн,i десiн, десiн,iн,н,
Бөтен жерге мал берiп жөнелтейiн».iп жөнелтейiн».п жөнелтейiн».iн».н».

—Ей, Қасым, бөтен жерге ас,—деп айтты,
Үш ұлыма сен болшы бас,—деп айтты.
Шырақтарыма бiр пайда болар ма екен,iр пайда болар ма екен,р пайда болар ма екен,
Аямай дүниелiктi шаш,—деп айтты.iктi шаш,—деп айтты.ктi шаш,—деп айтты.i шаш,—деп айтты. шаш,—деп айтты.

Қасым сонда патшаның тiлiне ердi,iлiне ердi,лiне ердi,iне ердi,не ердi,i,,
Қырық түйе алтын-күмiс, бiр түйе гауһар бердi.iс, бiр түйе гауһар бердi.с, бiр түйе гауһар бердi.iр түйе гауһар бердi.р түйе гауһар бердi.i..
Қырық түйе алтын-күмiс екi ұл алды,iс екi ұл алды,с екi ұл алды,i ұл алды, ұл алды,
Ата-анасы қайғыда жылап қалды.
Төртеуi есендесiп жөнеледi,i есендесiп жөнеледi, есендесiп жөнеледi,iп жөнеледi,п жөнеледi,i,,
Һамраға бiр түйе гауһар бердi.iр түйе гауһар бердi.р түйе гауһар бердi.i..

Төртеуi жолдастасып жүрдi дейдi,i жолдастасып жүрдi дейдi, жолдастасып жүрдi дейдi,i дейдi, дейдi,i,,
Ата-анасы қайғыға кiрдi дейдi.iрдi дейдi.рдi дейдi.i дейдi. дейдi.i..
Неше күн жол жүрiсiп бұл төртеуi,iсiп бұл төртеуi,сiп бұл төртеуi,iп бұл төртеуi,п бұл төртеуi,i,,
Шын-Машын деген бiр шаһарға кiрдi дейдi.iр шаһарға кiрдi дейдi.р шаһарға кiрдi дейдi.iрдi дейдi.рдi дейдi.i дейдi. дейдi.i..
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Есi жоқ Забур, Құрсат мастықпенен,i жоқ Забур, Құрсат мастықпенен, жоқ Забур, Құрсат мастықпенен,
Өтiптi талай қылық жастықпенен.iптi талай қылық жастықпенен.птi талай қылық жастықпенен.i талай қылық жастықпенен. талай қылық жастықпенен.
Шаһарға Шын-Машын деген келiп кiрсе,iп кiрсе,п кiрсе,iрсе,рсе,
Жылап тұр дiн мұсылман аштықпенен.iн мұсылман аштықпенен.н мұсылман аштықпенен.

—Бар болса патша ұғылы, бас ұралық,
Қылықты баладағы жасырайық.
Бұл жұртқа санаса да шаш жетпейдi,i,,
Һамра, мұны қайтiп асырайық.iп асырайық.п асырайық.

Бар болса патша ұғылы, бас ұралық,
Қылықты баладағы жасырайық.
Қырық түйе маған бер жүгiменен,iменен,менен,
Осы жерде аш-арықты асырайық.

Не барқадар тиер сен ашқа ерсең,
Бiзге ерiп болмай ма дәурен сүрсең.iзге ерiп болмай ма дәурен сүрсең.зге ерiп болмай ма дәурен сүрсең.iп болмай ма дәурен сүрсең.п болмай ма дәурен сүрсең.
Қырық түйенi саған берiң бар жүгiменен,i саған берiң бар жүгiменен, саған берiң бар жүгiменен,iң бар жүгiменен,ң бар жүгiменен,iменен,менен,
Бiр түйе гауһарды бiзге берсең.iр түйе гауһарды бiзге берсең.р түйе гауһарды бiзге берсең.iзге берсең.зге берсең.

Һамра жас та болса ер-дi дейдi,i дейдi, дейдi,i,,
Бiр қиял патынына кірдi дейдi.iр қиял патынына кірдi дейдi.р қиял патынына кірдi дейдi.i дейдi. дейдi.i..
Қырық түйенi алды да жүгiменен,i алды да жүгiменен, алды да жүгiменен,iменен,менен,
Бiр түйе гауһарын бердi дейдi.iр түйе гауһарын бердi дейдi.р түйе гауһарын бердi дейдi.i дейдi. дейдi.i..

Қасиеттi бар екен бiр қара тас,i бар екен бiр қара тас, бар екен бiр қара тас,iр қара тас,р қара тас,
Амалға қарсы ұшар құс қарлығаш.
Жыл айланып келгенше ер Һамра
Елiн жыртық қылмайды, қарынын аш.iн жыртық қылмайды, қарынын аш.н жыртық қылмайды, қарынын аш.

Сол шаһар қисабы жоқ көп-тi дейдi,i дейдi, дейдi,i,,
Бәрiне киiм, тамақ төктi дейдi.iне киiм, тамақ төктi дейдi.не киiм, тамақ төктi дейдi.iм, тамақ төктi дейдi.м, тамақ төктi дейдi.i дейдi. дейдi.i..
Асырап аш-арықты, ер Һамра
Он үш асып, он төртке жеттi дейдi.i дейдi. дейдi.i..

Бiр елде барша жұртты тойғызады,iр елде барша жұртты тойғызады,р елде барша жұртты тойғызады,
Киiм берiп, қайғысын жойғызады.iм берiп, қайғысын жойғызады.м берiп, қайғысын жойғызады.iп, қайғысын жойғызады.п, қайғысын жойғызады.
Жыл он екi ай толған соң ер Һамраi ай толған соң ер Һамра ай толған соң ер Һамра
Үйiне қайтайын деп ой қылады.iне қайтайын деп ой қылады.не қайтайын деп ой қылады.
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Һамра өз елiне қайтам дейдi,iне қайтам дейдi,не қайтам дейдi,i,,
Кесiмдi [жас] он төртке жеттi дейдi.iмдi [жас] он төртке жеттi дейдi.мдi [жас] он төртке жеттi дейдi.i [жас] он төртке жеттi дейдi. [жас] он төртке жеттi дейдi.i дейдi. дейдi.i..
Амандасты аш-арық баршасымен,
Төртеуi бiр дарияға жеттi дейдi.i бiр дарияға жеттi дейдi. бiр дарияға жеттi дейдi.iр дарияға жеттi дейдi.р дарияға жеттi дейдi.i дейдi. дейдi.i..

Аш-арық Һамра үшiн көп жылайды,iн көп жылайды,н көп жылайды,
Ғамдарын өз басының жеп жылайды.
«Сiз кеттiңiз, Һамражан, қалмаймыз»,—деп,iз кеттiңiз, Һамражан, қалмаймыз»,—деп,з кеттiңiз, Һамражан, қалмаймыз»,—деп,iңiз, Һамражан, қалмаймыз»,—деп,ңiз, Һамражан, қалмаймыз»,—деп,iз, Һамражан, қалмаймыз»,—деп,з, Һамражан, қалмаймыз»,—деп,
Барша жұрт қойдай ғана зар еңiрейдi.iрейдi.рейдi.i..

Һамра бұ сөзiне қиылады,iне қиылады,не қиылады,
Халайық бұ сөзiне жан қияды.iне жан қияды.не жан қияды.
Неше күндер жол жүрiп бiр уақыттаiп бiр уақыттап бiр уақыттаiр уақыттар уақытта
Бiр дарияның жағасына жиылады.iр дарияның жағасына жиылады.р дарияның жағасына жиылады.

Һамра жас та болса ер-дi дейдi,i дейдi, дейдi,i,,
Асырап аш-арықты келдi дейдi.i дейдi. дейдi.i..
Кесiмдi он төрт жасқа келген шақтаiмдi он төрт жасқа келген шақтамдi он төрт жасқа келген шақтаi он төрт жасқа келген шақта он төрт жасқа келген шақта
Әзiрейiл жан алуға келдi дейдi.iрейiл жан алуға келдi дейдi.рейiл жан алуға келдi дейдi.iл жан алуға келдi дейдi.л жан алуға келдi дейдi.i дейдi. дейдi.i..

Тура ажал келгенiн бiлдi дейдi,iн бiлдi дейдi,н бiлдi дейдi,iлдi дейдi,лдi дейдi,i дейдi, дейдi,i,,
Арыққа арыздаса келдi дейдi.i дейдi. дейдi.i..
—Тәңiрiден ажал жеттi, аш-арықтар,iрiден ажал жеттi, аш-арықтар,рiден ажал жеттi, аш-арықтар,iден ажал жеттi, аш-арықтар,ден ажал жеттi, аш-арықтар,i, аш-арықтар,, аш-арықтар,
Баршаңыз бақыл болың ендi,—дейдi.i,—дейдi.,—дейдi.i..

Барша жұрт сол сөзiне зар жылады,iне зар жылады,не зар жылады,
Жад етiп Пайғамбар менен бiр Құданы.iп Пайғамбар менен бiр Құданы.п Пайғамбар менен бiр Құданы.iр Құданы.р Құданы.
—Күллi шаһар баршасын қырсаң дағы,i шаһар баршасын қырсаң дағы, шаһар баршасын қырсаң дағы,
Һамраның жасын ұзарт,—деп жылады.

Аш-арықтар Һамра үшiн көп жылайды,iн көп жылайды,н көп жылайды,
Қайғысын Һамраның жеп жылайды.
«Пақыр, мiскiн, жоқ-жетiм хақы үшiнiскiн, жоқ-жетiм хақы үшiнскiн, жоқ-жетiм хақы үшiнiн, жоқ-жетiм хақы үшiнн, жоқ-жетiм хақы үшiнiм хақы үшiнм хақы үшiнiнн
Ғұмырын ұзарт Һамраның»,—деп жылайды.

Атамыз өзi өткен өзi һабил,i өткен өзi һабил, өткен өзi һабил,i һабил, һабил,
Ажал тура келгенде қалмайсыз, бiл.iл.л.
Барша жұрт зары қылып жыласа да,
Һешбiрiнiң көз жасы болмас қабыл.iрiнiң көз жасы болмас қабыл.рiнiң көз жасы болмас қабыл.iнiң көз жасы болмас қабыл.нiң көз жасы болмас қабыл.iң көз жасы болмас қабыл.ң көз жасы болмас қабыл.
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Жаратқан баршамызды Хақ Тағала,
Тура келген ажалға не-дүр шара.
Соң қылды көзiнiң жасын қабыл,iнiң жасын қабыл,нiң жасын қабыл,iң жасын қабыл,ң жасын қабыл,
Жетi шаһар жар екен жетiм бала.i шаһар жар екен жетiм бала. шаһар жар екен жетiм бала.iм бала.м бала.

Жылаған көзiнiң жасын қабыл көрдi,iнiң жасын қабыл көрдi,нiң жасын қабыл көрдi,iң жасын қабыл көрдi,ң жасын қабыл көрдi,i,,
Тiлегiн бейшараның Құдай бердi.iлегiн бейшараның Құдай бердi.легiн бейшараның Құдай бердi.iн бейшараның Құдай бердi.н бейшараның Құдай бердi.i..
Құданың құдiретiне ғажап емес,iретiне ғажап емес,ретiне ғажап емес,iне ғажап емес,не ғажап емес,
Төртеуiне жүз сексен жыл ғұмыр бердi.iне жүз сексен жыл ғұмыр бердi.не жүз сексен жыл ғұмыр бердi.i..

Қуанышы Һамраның қатты дейдi,i,,
Аш-арыққа аман-саулық айтты дейдi.i..
Хақ Тағала тiлегiн бергенден соң,iлегiн бергенден соң,легiн бергенден соң,iн бергенден соң,н бергенден соң,
Үйiне Һамра ендi қайтты дейдi.iне Һамра ендi қайтты дейдi.не Һамра ендi қайтты дейдi.i қайтты дейдi. қайтты дейдi.i..

Шат болып ендi Һамра қайтты дейдi,i Һамра қайтты дейдi, Һамра қайтты дейдi,i,,
Ата-ананың қайғысы қатты дейдi.i..
—Атам-анам қайғыда қалып едi,i,,
Бiрiң барып хабарды айтшы,—дейдi.iрiң барып хабарды айтшы,—дейдi.рiң барып хабарды айтшы,—дейдi.iң барып хабарды айтшы,—дейдi.ң барып хабарды айтшы,—дейдi.i..

Қуандыр ата-анамды бiрiң барып,iрiң барып,рiң барып,iң барып,ң барып,
Хабар айтып қуандыр, сүйiншi алып.iншi алып.ншi алып.i алып. алып.
Үйден шығып Һамраның не қылғанын
Бiр молда жүредi екен хатқа салып.iр молда жүредi екен хатқа салып.р молда жүредi екен хатқа салып.i екен хатқа салып. екен хатқа салып.

Тiлегiн бiр Құдайдан алды дейдi,iлегiн бiр Құдайдан алды дейдi,легiн бiр Құдайдан алды дейдi,iн бiр Құдайдан алды дейдi,н бiр Құдайдан алды дейдi,iр Құдайдан алды дейдi,р Құдайдан алды дейдi,i,,
Көз жасын етiп қабыл көрдi дейдi.iп қабыл көрдi дейдi.п қабыл көрдi дейдi.i дейдi. дейдi.i..
Падишадан сүйiншi аламын деп,iншi аламын деп,ншi аламын деп,i аламын деп, аламын деп,
Сол молда падишаға барды дейдi.i..

Падишаға хабарды бердi дейдi,i дейдi, дейдi,i,,
Қуанып тамам жиды елдi дейдi.i дейдi. дейдi.i..
—Ендi берген сүйiншiм, молда, саған,i берген сүйiншiм, молда, саған, берген сүйiншiм, молда, саған,iншiм, молда, саған,ншiм, молда, саған,iм, молда, саған,м, молда, саған,
Өзiмнен соң падиша сен бол,—дейдi.iмнен соң падиша сен бол,—дейдi.мнен соң падиша сен бол,—дейдi.i..

Балалары келдi де көңiлi тасты,i де көңiлi тасты, де көңiлi тасты,iлi тасты,лi тасты,i тасты, тасты,
Көңiлiне көп жақсылық араласты.iлiне көп жақсылық араласты.лiне көп жақсылық араласты.iне көп жақсылық араласты.не көп жақсылық араласты.
Қырық күн, қырық түн той қылды Хұсрау патша,
Барша жұртын жиып ап мауқын басты.
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Үш ұғыл қызметiнде ойнап тұрған,iнде ойнап тұрған,нде ойнап тұрған,
Қызыл гүлдей баршасы жайнап тұрған.
Үйiнде патша бiр күн ұйықтап қалса,iнде патша бiр күн ұйықтап қалса,нде патша бiр күн ұйықтап қалса,iр күн ұйықтап қалса,р күн ұйықтап қалса,
Түсiнде бұлбұл көрдi сайрап тұрған.iнде бұлбұл көрдi сайрап тұрған.нде бұлбұл көрдi сайрап тұрған.i сайрап тұрған. сайрап тұрған.

Көрген соң сол бұлбұлға қайран болған,
Өңiмде көрсем бе деп қайғыланған.iмде көрсем бе деп қайғыланған.мде көрсем бе деп қайғыланған.
Дүнияға қарамай Хұсрау патша
Үйiнде ғашық болып жатып алған.iнде ғашық болып жатып алған.нде ғашық болып жатып алған.

—Билеген тамам жұртым қалаң,—дейдi,i,,
Көп қайғы, көкiректе сәнаң,—дейдi.iректе сәнаң,—дейдi.ректе сәнаң,—дейдi.i..
Әй, ата, қайғы қандай қасiретiң бар,iретiң бар,ретiң бар,iң бар,ң бар,
Һамрамын,  сырыңды айт балаң,—дейдi.i..

—Көрдiм [мен] тамұқ оты жайнап тұрған,iм [мен] тамұқ оты жайнап тұрған,м [мен] тамұқ оты жайнап тұрған,
Тозаққа күнаһларды байлап тұрған.
Өңiмде һеш нәрсе көрiнбейдi,iмде һеш нәрсе көрiнбейдi,мде һеш нәрсе көрiнбейдi,iнбейдi,нбейдi,i,,
Түсiмде бұлбұл көрдiм сайрап тұрған.iмде бұлбұл көрдiм сайрап тұрған.мде бұлбұл көрдiм сайрап тұрған.iм сайрап тұрған.м сайрап тұрған.

Түсiмде бiр бұлбұл құс көрдiм,—дейдi,iмде бiр бұлбұл құс көрдiм,—дейдi,мде бiр бұлбұл құс көрдiм,—дейдi,iр бұлбұл құс көрдiм,—дейдi,р бұлбұл құс көрдiм,—дейдi,iм,—дейдi,м,—дейдi,i,,
Көрдiм де соған ғашық болдым,—дейдi.iм де соған ғашық болдым,—дейдi.м де соған ғашық болдым,—дейдi.i..
Көрмесем сол бұлбұлды, Һамражан,
Қайғы менен қасiретiнден өлдiм,—дейдi.iретiнден өлдiм,—дейдi.ретiнден өлдiм,—дейдi.iнден өлдiм,—дейдi.нден өлдiм,—дейдi.iм,—дейдi.м,—дейдi.i..

—Рұқсат бер, ей, ата, бiзге,—дейдi,iзге,—дейдi,зге,—дейдi,i,,
Забур, Құрсат табамыз бiздер,—дейдi.iздер,—дейдi.здер,—дейдi.i..
Екеумiз сол бұлбұлды келтiрелiк,iз сол бұлбұлды келтiрелiк,з сол бұлбұлды келтiрелiк,iрелiк,релiк,iк,к,
Сiз үшiн бiз шығайық түзге,—дейдi.iз үшiн бiз шығайық түзге,—дейдi.з үшiн бiз шығайық түзге,—дейдi.iн бiз шығайық түзге,—дейдi.н бiз шығайық түзге,—дейдi.iз шығайық түзге,—дейдi.з шығайық түзге,—дейдi.i..

Екi ұғылына рұқсат бердi дейдi,i ұғылына рұқсат бердi дейдi, ұғылына рұқсат бердi дейдi,i дейдi, дейдi,i,,
Екi ұғылының тiлiне көндi дейдi.i ұғылының тiлiне көндi дейдi. ұғылының тiлiне көндi дейдi.iлiне көндi дейдi.лiне көндi дейдi.iне көндi дейдi.не көндi дейдi.i дейдi. дейдi.i..
Бұлбұлды тауып бiз келемiз деп,iз келемiз деп,з келемiз деп,iз деп,з деп,
Екеуi жолға түсiп жүрдi дейдi.i жолға түсiп жүрдi дейдi. жолға түсiп жүрдi дейдi.iп жүрдi дейдi.п жүрдi дейдi.i дейдi. дейдi.i..

Бұ сөзiм қанша айтсам да түгесiлмес,iм қанша айтсам да түгесiлмес,м қанша айтсам да түгесiлмес,iлмес,лмес,
Өзге сөз дәмiн татсаң кеңес емес.iн татсаң кеңес емес.н татсаң кеңес емес.
Екеуi жолға түсiп бара тұрсын,i жолға түсiп бара тұрсын, жолға түсiп бара тұрсын,iп бара тұрсын,п бара тұрсын,
Ендi Һамра батырдан тыңда кеңес.i Һамра батырдан тыңда кеңес. Һамра батырдан тыңда кеңес.
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Һамра жас күнiнде ер-дi дейдi,iнде ер-дi дейдi,нде ер-дi дейдi,i дейдi, дейдi,i,,
Сол күнде молдада оқып жүрдi дейдi.i дейдi. дейдi.i..
Бiр күнi сабақ оқып ер Һамраiр күнi сабақ оқып ер Һамрар күнi сабақ оқып ер Һамраi сабақ оқып ер Һамра сабақ оқып ер Һамра
Алдына атасының келдi дейдi.i дейдi. дейдi.i..

Алдына атасының келiп тұрды,iп тұрды,п тұрды,
Атасының қайғысын бұ да бiлдi.iлдi.лдi.i..
—Екi ағам қайда кеттi, ей, ата?—деп
Һамра атасынан хабар сұрды.

—Бiр Құдай маған салды мұндай iстi,iр Құдай маған салды мұндай iстi,р Құдай маған салды мұндай iстi,iстi,стi,i,,
Атаңыз түсте көрген бұлбұл құсты.
Көрмесем бұлбұл құсты өлмек болдым.
Екi ағаң iздеп кеткен бұлбұл құсты.i ағаң iздеп кеткен бұлбұл құсты. ағаң iздеп кеткен бұлбұл құсты.iздеп кеткен бұлбұл құсты.здеп кеткен бұлбұл құсты.

Падиша сол арада қайғы жейдi,i,,
Һамра:—Мен де iздеп барсам,—дейдi.iздеп барсам,—дейдi.здеп барсам,—дейдi.i..
Екi ағамменен мен де iздеп барамын,—деп,i ағамменен мен де iздеп барамын,—деп, ағамменен мен де iздеп барамын,—деп,iздеп барамын,—деп,здеп барамын,—деп,
Һамра атасына өкпелейдi.i.

—Сен, балам, iздемешi бұлбұл құсты,iздемешi бұлбұл құсты,здемешi бұлбұл құсты,i бұлбұл құсты, бұлбұл құсты,
Екi ағаң алып келсiн бұлбұл құсты.i ағаң алып келсiн бұлбұл құсты. ағаң алып келсiн бұлбұл құсты.iн бұлбұл құсты.н бұлбұл құсты.
Сенсiз мен тағат тұтып тұра алмаймын,iз мен тағат тұтып тұра алмаймын,з мен тағат тұтып тұра алмаймын,
Балам-ау, сенiң қайғың болар күштi.iң қайғың болар күштi.ң қайғың болар күштi.i..

Һамра айтқан сөзге көнбейдi ендi,i ендi, ендi,i,,
Атасының қайғысын көрмейдi ендi.i ендi. ендi.i..
Екi ағамнан айрылып қалмайын деп,i ағамнан айрылып қалмайын деп, ағамнан айрылып қалмайын деп,
Зар еңiреп соңынан жөнелдi дейдi.iреп соңынан жөнелдi дейдi.реп соңынан жөнелдi дейдi.i дейдi. дейдi.i..

Һамра зары еңiреп жүрiп кеттi,iреп жүрiп кеттi,реп жүрiп кеттi,iп кеттi,п кеттi,i,,
Неше заман арада күндер өттi.i..
Бiр құдықтың басында жатқан жердеiр құдықтың басында жатқан жердер құдықтың басында жатқан жерде
Һамра екi ағасына келiп жеттi.i ағасына келiп жеттi. ағасына келiп жеттi.iп жеттi.п жеттi.i..

Үшеуi сол арада амандасты,i сол арада амандасты, сол арада амандасты,
Көздерiнен қан аралас төктi жасты.iнен қан аралас төктi жасты.нен қан аралас төктi жасты.i жасты. жасты.
Үшеуi қайран болып қарап тұрса,i қайран болып қарап тұрса, қайран болып қарап тұрса,
Жазулы қара тастан көрдi хатты.i хатты. хатты.
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Оқиды ер Һамра хатын көрiп,iп,п,
Жамағаттар, сөйлейiн аттай желiп.iн аттай желiп.н аттай желiп.iп.п.
Сол құдықтан шығатын үш жолы бар,
Һамра хаттан бiлдi оқып көрiп.iлдi оқып көрiп.лдi оқып көрiп.i оқып көрiп. оқып көрiп.iп.п.

—Шеткiсi—барса келер жол,—деп айтты,iсi—барса келер жол,—деп айтты,сi—барса келер жол,—деп айтты,i—барса келер жол,—деп айтты,—барса келер жол,—деп айтты,
Иә келер, иә келмес—ортаншы жол,—деп айтты.
Ендi қалған жолмен жүрген адамi қалған жолмен жүрген адам қалған жолмен жүрген адам
Ғұмырында тiптi келмес жол,—деп айтты.iптi келмес жол,—деп айтты.птi келмес жол,—деп айтты.i келмес жол,—деп айтты. келмес жол,—деп айтты.

Барса келер жолға түс, үлкен ағам,
Иә келер, иә келмес жолға түс, кiшi ағам.iшi ағам.шi ағам.i ағам. ағам.
Барса келмес жолға менi тәуекел деп,i тәуекел деп, тәуекел деп,
Разы болып менi сал, екi ағам.i сал, екi ағам. сал, екi ағам.i ағам. ағам.

Жарайды деп екеуi мақұл көрдi,i мақұл көрдi, мақұл көрдi,i,,
Һамраның не айтқан тiлiне ердi.iлiне ердi.лiне ердi.iне ердi.не ердi.i..
Екеуi екi жолға түспек болып,
Һамраға барса келмес жолды бердi.i..

—Атамыз бұлбұл құсқа болған ғашық,
Осы жерге кетейiк үш оқ шаншып.iк үш оқ шаншып.к үш оқ шаншып.
Қайсымыз бұрын келсек бұ құдыққа
Оғымыздан табайық хабарласып.

Үшеуi оқ шаншыды сөз байласып,i оқ шаншыды сөз байласып, оқ шаншыды сөз байласып,
Айрылды үш бейшара амандасып.
Көз көрiм жер барғанда бұл үшеуiiм жер барғанда бұл үшеуiм жер барғанда бұл үшеуii
Зар илесiп қосылды құшақтасып.iп қосылды құшақтасып.п қосылды құшақтасып.

Жылайды үшеуi де мауқын басып,i де мауқын басып, де мауқын басып,
Айрылды үш бейшара арыздасып.
Көз көрiм жерге барса бұл үшеуiiм жерге барса бұл үшеуiм жерге барса бұл үшеуii
Үшке шейiн қосылды зар еңiресiп.iн қосылды зар еңiресiп.н қосылды зар еңiресiп.iресiп.ресiп.iп.п.

Һамра ағасына кеп айтады,
Айрылатын ақылға еп айтады.
—Ағалар, жер бауыры суық деген,
Жер бауырлап айырылсақ,—деп айтады.
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Үшеуi жер бауырлап айрылады,i жер бауырлап айрылады, жер бауырлап айрылады,
Ендi бұлар бiр-бiрiне қайрылмады.i бұлар бiр-бiрiне қайрылмады. бұлар бiр-бiрiне қайрылмады.iр-бiрiне қайрылмады.р-бiрiне қайрылмады.iрiне қайрылмады.рiне қайрылмады.iне қайрылмады.не қайрылмады. 
Һамра барса келмес жолға түсiп,iп,п,
Ағаларым қайтедi деп қайғырады.i деп қайғырады. деп қайғырады.

Екi ағасы бiр жолмен жүрiп кеттi,i ағасы бiр жолмен жүрiп кеттi, ағасы бiр жолмен жүрiп кеттi,iр жолмен жүрiп кеттi,р жолмен жүрiп кеттi,iп кеттi,п кеттi,i,,
Неше уақыт арада күндер өттi.i..
Һамра барса келмес жолға түсiп,iп,п,
Айдалада бұзылған тамға жеттi.i..

Һамра бiр бұзылған тамға жеттi,iр бұзылған тамға жеттi,р бұзылған тамға жеттi,i,,
Сол тамды көргенден соң есi кеттi.i кеттi. кеттi.i..
Екi ағасы бiр жолмен бара тұрсын,i ағасы бiр жолмен бара тұрсын, ағасы бiр жолмен бара тұрсын,iр жолмен бара тұрсын,р жолмен бара тұрсын,
Ендi Һамра батырдан есiт кептi.i Һамра батырдан есiт кептi. Һамра батырдан есiт кептi.iт кептi.т кептi.i..

Балқып ендi Һамра ұйықтап қалды,i Һамра ұйықтап қалды, Һамра ұйықтап қалды,
Басына жалғыз Алла қайғы салды.
Һамра ұйықтап жатса, ей, жарандар,
Қырық көк кептер құс келiп қонақтады.iп қонақтады.п қонақтады.

Һамраның көңiлi толды дейдi,iлi толды дейдi,лi толды дейдi,i толды дейдi, толды дейдi,i,,
Iшiнде қайғы қасiрет мол-ды дейдi.шiнде қайғы қасiрет мол-ды дейдi.iнде қайғы қасiрет мол-ды дейдi.нде қайғы қасiрет мол-ды дейдi.iрет мол-ды дейдi.рет мол-ды дейдi.i..
Жарандар, әлгi келген қырық көк кептерi келген қырық көк кептер келген қырық көк кептер
Сiлкiнiп қырық сұлу қыз болды дейдi.iлкiнiп қырық сұлу қыз болды дейдi.лкiнiп қырық сұлу қыз болды дейдi.iнiп қырық сұлу қыз болды дейдi.нiп қырық сұлу қыз болды дейдi.iп қырық сұлу қыз болды дейдi.п қырық сұлу қыз болды дейдi.i..

Төрт адам бiр уақытта келiп қапты,iр уақытта келiп қапты,р уақытта келiп қапты,iп қапты,п қапты,
Һамра есi кетiп талып жатты.i кетiп талып жатты. кетiп талып жатты.iп талып жатты.п талып жатты.
Шыққан күндей бiр қыздың келбетi бар,
Һамра соған ғашық болып жатты.

Бұйырғанға Құдайым қоспақ екен,
Жазғырғанды алдынан тоспақ екен.
Әлгi келген төрт кiсi, ей, жарандар,i келген төрт кiсi, ей, жарандар, келген төрт кiсi, ей, жарандар,iсi, ей, жарандар,сi, ей, жарандар,i, ей, жарандар,, ей, жарандар,
Әбубәкiр, Омар, Әли, Оспан екен.iр, Омар, Әли, Оспан екен.р, Омар, Әли, Оспан екен.

Һамра бiр қызды көңiлi сүйдi,iр қызды көңiлi сүйдi,р қызды көңiлi сүйдi,iлi сүйдi,лi сүйдi,i сүйдi, сүйдi,i,,
Ғашықтықтан шыдамай iшi күйдi.iшi күйдi.шi күйдi.i күйдi. күйдi.i..
Бiреу ата, бiреуi өкiл болып,iреу ата, бiреуi өкiл болып,реу ата, бiреуi өкiл болып,iреуi өкiл болып,реуi өкiл болып,i өкiл болып, өкiл болып,iл болып,л болып,
Хазiрет Оспан сол жерде неках қылды.iрет Оспан сол жерде неках қылды.рет Оспан сол жерде неках қылды.
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Мұхаммед Тәңiрiмiздiң досты дейдi,iрiмiздiң досты дейдi,рiмiздiң досты дейдi,iмiздiң досты дейдi,мiздiң досты дейдi,iздiң досты дейдi,здiң досты дейдi,iң досты дейдi,ң досты дейдi,i,,
Көп үмбетiн махшарда тосты дейдi.iн махшарда тосты дейдi.н махшарда тосты дейдi.i..
Мекайылдың қолында бiр қыз олтыр,iр қыз олтыр,р қыз олтыр,
Неках қылып Һамраға қосты дейдi.i..

Шапағат қыл ол Мұхаммед расул Алла,
Ол қызға Һамра ие болды сонда.
Сұлтан Iлияс арада куә болып,Iлияс арада куә болып,лияс арада куә болып,
Неках оқып қосыпты Оспан молда.

Түсiнде неках оқып қосып кеттi,iнде неках оқып қосып кеттi,нде неках оқып қосып кеттi,i,,
Һамраның қайғысы қатты, көп-тi.i..
Төрт шаһариар кеткен соң, жамағаттар,
Һамраға сұлу қыз былай дептi:i::

—Шаһаруқта Шаһбали атам,—дедi,i,,
Бұ сөзiмде һешбiр жоқ қатам,—дедi.iмде һешбiр жоқ қатам,—дедi.мде һешбiр жоқ қатам,—дедi.iр жоқ қатам,—дедi.р жоқ қатам,—дедi.i..
Бес жүз жылдық жол-дүр менiм шаһарым,iм шаһарым,м шаһарым,
Мұсылман перi тұрар затым,—дейдi.i тұрар затым,—дейдi. тұрар затым,—дейдi.i..

Бұ жерге iздеп келдiм сенi,—дейдi,iздеп келдiм сенi,—дейдi,здеп келдiм сенi,—дейдi,iм сенi,—дейдi,м сенi,—дейдi,i,—дейдi,,—дейдi,i,,
Қорлыға атайды менi,—дейдi.i,—дейдi.,—дейдi.i..
Жаһанда бес жүз жылдық жете алмайсың,
Дүниеде қосылман деп қайғыланды.

Һамра зар илейдi қайғы басып,i қайғы басып, қайғы басып,
Сол қызға сөйлестiр деп душарласып.
Дүниеде сен маған жоқсыңыз деп
Зар еңiреп сөз сұрайды амандасып.iреп сөз сұрайды амандасып.реп сөз сұрайды амандасып.

—Иманды өтсек әзiр-дүр пырағымыз,iр-дүр пырағымыз,р-дүр пырағымыз,
Қыз балаға сөз келедi сұрағымыз.i сұрағымыз. сұрағымыз.
Екеумiздi түсiмiзде Құдай қосты,iздi түсiмiзде Құдай қосты,здi түсiмiзде Құдай қосты,i түсiмiзде Құдай қосты, түсiмiзде Құдай қосты,iмiзде Құдай қосты,мiзде Құдай қосты,iзде Құдай қосты,зде Құдай қосты,
Қайда болды, шырағым, тұрағыңыз?

—Күнәдан бойымызды бiз бағармыз,iз бағармыз,з бағармыз,
Иманды өтсек Құдайға бiз жағармыз.iз жағармыз.з жағармыз.
Мен өзi адам емес, перiзатпын,i адам емес, перiзатпын, адам емес, перiзатпын,iзатпын,затпын,
Ирамбақ деген жер шаһарымыз.
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—Ирамбақ деген жер шаһарыңыз,
Иманды өтсек Құдайға жағармыз бiз.iз.з.
Ирамбақ деген жер қанша алыс,
Неше жылда iздесем жетермiз бiз.iздесем жетермiз бiз.здесем жетермiз бiз.iз бiз.з бiз.iз.з.

—Ей, жiгiт, менiң айтқан сөзiм тыңда,iгiт, менiң айтқан сөзiм тыңда,гiт, менiң айтқан сөзiм тыңда,iт, менiң айтқан сөзiм тыңда,т, менiң айтқан сөзiм тыңда,iң айтқан сөзiм тыңда,ң айтқан сөзiм тыңда,iм тыңда,м тыңда,
Түрлi хикмет, мәселе пәрманында.i хикмет, мәселе пәрманында. хикмет, мәселе пәрманында.
Асықпасаң қырық күнде табар едiң,iң,ң,
Асықсаң жете алмайсың бес жүз жылда.

Жиып көлден алған құрағымыз,
Жiгiтжан, сөз келедi сұрағымыз.iгiтжан, сөз келедi сұрағымыз.гiтжан, сөз келедi сұрағымыз.iтжан, сөз келедi сұрағымыз.тжан, сөз келедi сұрағымыз.i сұрағымыз. сұрағымыз.
Екеумiздi түсiмде Құдай қосты,iздi түсiмде Құдай қосты,здi түсiмде Құдай қосты,i түсiмде Құдай қосты, түсiмде Құдай қосты,iмде Құдай қосты,мде Құдай қосты,
Өзiңдiң қайда болды тұрағыңыз?iңдiң қайда болды тұрағыңыз?ңдiң қайда болды тұрағыңыз?iң қайда болды тұрағыңыз?ң қайда болды тұрағыңыз?

—Мүбәрак Нiл дарияның жағасымын,iл дарияның жағасымын,л дарияның жағасымын,
Хұсрау падишаның данасымын.
Күн-түн ұшып барса да қозғалмайтын
Адамзат бейшараның баласымын.

Һамра ұйықтап кеттi қатты бала,i қатты бала, қатты бала,
Мiнезi жас та болса тәттi бала.iнезi жас та болса тәттi бала.незi жас та болса тәттi бала.i жас та болса тәттi бала. жас та болса тәттi бала.i бала. бала.
Түрегелсе, там түгiл, дәнеме жоқ,iл, дәнеме жоқ,л, дәнеме жоқ,
Қаңғырып жатқан жерi майдан дала.i майдан дала. майдан дала.

Қаңғырып қалдым ба деп айдалада,
Һамра жалғыз жолмен кете барды.       
Һамра бара жатып жол үстiндеiнденде
Бiр ала үйрекке жолыға қалды.iр ала үйрекке жолыға қалды.р ала үйрекке жолыға қалды.

—Үйрек-ау, атың да жоқ мiнгесерге,iнгесерге,нгесерге,
Қанатың да үлкен емес iлесерге.iлесерге.лесерге.
Жарымның бiр хабарын бiлермiсiң,iр хабарын бiлермiсiң,р хабарын бiлермiсiң,iлермiсiң,лермiсiң,iсiң,сiң,iң,ң,
Тiлiң болса тiлеймiн тiлдесерге.iлiң болса тiлеймiн тiлдесерге.лiң болса тiлеймiн тiлдесерге.iң болса тiлеймiн тiлдесерге.ң болса тiлеймiн тiлдесерге.iлеймiн тiлдесерге.леймiн тiлдесерге.iн тiлдесерге.н тiлдесерге.iлдесерге.лдесерге.

Һамра бара жатыр жол үстiнде,iнде,нде,
Түгесiп бара жатыр жол үстiнде.iп бара жатыр жол үстiнде.п бара жатыр жол үстiнде.iнде.нде.
уағда айтқан қырық күнi болып едi,i болып едi, болып едi,i,,
Бiр алтын үйге кез келдi жол үстiнде.iр алтын үйге кез келдi жол үстiнде.р алтын үйге кез келдi жол үстiнде.i жол үстiнде. жол үстiнде.iнде.нде.
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Бау-шарбақ салбырап түсiп тұрған,iп тұрған,п тұрған,
Алмасы мен жемiсi пiсiп тұрған.iсi пiсiп тұрған.сi пiсiп тұрған.i пiсiп тұрған. пiсiп тұрған.iсiп тұрған.сiп тұрған.iп тұрған.п тұрған.
Адам қайран қалғандай шаһар екен,
Һәр түрлi құстар және сайрап тұрған.i құстар және сайрап тұрған. құстар және сайрап тұрған.

Һамра бұ кезекте жас көрiндi,iндi,ндi,i,,
Жас та болса асқандай бас көрiндi.iндi.ндi.i..
Есiгiн алтын үйдiң жағаласа,iгiн алтын үйдiң жағаласа,гiн алтын үйдiң жағаласа,iн алтын үйдiң жағаласа,н алтын үйдiң жағаласа,iң жағаласа,ң жағаласа,
Қырық табаққа жасалған ас көрiндi.iндi.ндi.i..

Қырық табақтан қырық асап тойды дейдi,i,,
Дүнияны ептестiрген үй-дi дейдi.iрген үй-дi дейдi.рген үй-дi дейдi.i дейдi. дейдi.i..
«Бiреудiң рұқсатсыз асын iшесiң»,—деп,iреудiң рұқсатсыз асын iшесiң»,—деп,реудiң рұқсатсыз асын iшесiң»,—деп,iң рұқсатсыз асын iшесiң»,—деп,ң рұқсатсыз асын iшесiң»,—деп,iшесiң»,—деп,шесiң»,—деп,iң»,—деп,ң»,—деп,
Шөмiш келiп қақ басқа қойды дейдi.iш келiп қақ басқа қойды дейдi.ш келiп қақ басқа қойды дейдi.iп қақ басқа қойды дейдi.п қақ басқа қойды дейдi.i..

Мерекеге Һамра бата қалды,
Тәңiрiнiң берген дәмiн тата қалды.iрiнiң берген дәмiн тата қалды.рiнiң берген дәмiн тата қалды.iнiң берген дәмiн тата қалды.нiң берген дәмiн тата қалды.iң берген дәмiн тата қалды.ң берген дәмiн тата қалды.iн тата қалды.н тата қалды.
«Шөмiш мұндай, өзгесi қандай-ды» деп,iш мұндай, өзгесi қандай-ды» деп,ш мұндай, өзгесi қандай-ды» деп,i қандай-ды» деп, қандай-ды» деп,
Бiр шарбақтың астына жата қалды.iр шарбақтың астына жата қалды.р шарбақтың астына жата қалды.

Бiр ұйықтап ояныпты Һамрадай ер,iр ұйықтап ояныпты Һамрадай ер,р ұйықтап ояныпты Һамрадай ер,
Кiмдердi жалмамайды сұм қара жер.iмдердi жалмамайды сұм қара жер.мдердi жалмамайды сұм қара жер.i жалмамайды сұм қара жер. жалмамайды сұм қара жер.
Һамра ұйықтап, оянып жатқанында,
Даладан ұшып кептi қырық көк кептер.i қырық көк кептер. қырық көк кептер.

Айтайын әуел баста ауылдарды,
Хат оқыған молдалар шыққандарды.
Даладан ұшып келген қырық көк кептер
Сiлкiнiп қырық қыз болып үйге кiрдi.iлкiнiп қырық қыз болып үйге кiрдi.лкiнiп қырық қыз болып үйге кiрдi.iнiп қырық қыз болып үйге кiрдi.нiп қырық қыз болып үйге кiрдi.iп қырық қыз болып үйге кiрдi.п қырық қыз болып үйге кiрдi.iрдi.рдi.i..

Һәркiмнiң жақсылармен таныстары,iмнiң жақсылармен таныстары,мнiң жақсылармен таныстары,iң жақсылармен таныстары,ң жақсылармен таныстары,
Имамдардың кiтаппен жарысқаны.iтаппен жарысқаны.таппен жарысқаны.
Сiлкiнiп қырық қыз болып үйге кiрдi,iлкiнiп қырық қыз болып үйге кiрдi,лкiнiп қырық қыз болып үйге кiрдi,iнiп қырық қыз болып үйге кiрдi,нiп қырық қыз болып үйге кiрдi,iп қырық қыз болып үйге кiрдi,п қырық қыз болып үйге кiрдi,iрдi,рдi,i,,
Бiр қыздың жылаған шықты дауыстары.iр қыздың жылаған шықты дауыстары.р қыздың жылаған шықты дауыстары.

—Һамра, мен жай таппай өлер болдым,
Һамражаным, қай уақытта келер болдың?!
уағда айтқан қырық күнi болып едi,i болып едi, болып едi,i,,
Ғашықтықтан аманат бiраз болдым.iраз болдым.раз болдым.



570

580

590

232232 233ҚИССА ҺАМРА, ХұСРАу ПАТША

Қырық қыздар астарын жейе қалды,
Көңiлi жақсылардың өсе қалды.iлi жақсылардың өсе қалды.лi жақсылардың өсе қалды.i жақсылардың өсе қалды. жақсылардың өсе қалды.
Жаман қатты қайғыра бек зарланып,
Машақат биһұш болып талып қалды.

Қыз Қорлыға ғашықтықтан көп сөйлейдi,i,,
Ғашықтықтың қайғысын жеп сөйлейдi.i..
—Дүнияда азат қылайын, нөкерлерiм,iм,м,
Бiреуiң тауып ап кел,—деп сөйлейдi.iреуiң тауып ап кел,—деп сөйлейдi.реуiң тауып ап кел,—деп сөйлейдi.iң тауып ап кел,—деп сөйлейдi.ң тауып ап кел,—деп сөйлейдi.i..

Зарураттан қайғыны жеп жүрмесiн,iн,н,
Қарағым, менiң Һамрам кеп жүрмесiн.iң Һамрам кеп жүрмесiн.ң Һамрам кеп жүрмесiн.iн.н.
Һамра, айналайын, шаһизадам,
Жақсы жарға барайын деп жүрмесiн.iн.н.

Бiр қыз шарбақ iшiне барып келдi,iр қыз шарбақ iшiне барып келдi,р қыз шарбақ iшiне барып келдi,iшiне барып келдi,шiне барып келдi,iне барып келдi,не барып келдi,i,,
Шыбын жанды ол отқа салып келдi.i..
Желге, күнге тигiзбей Һамраныiзбей Һамранызбей Һамраны
Құрметтеп көрiсiмен алып келдi.iсiмен алып келдi.сiмен алып келдi.iмен алып келдi.мен алып келдi.i..

—Дүниядағы жауапты сайланайын,
Жақсы жауап адамға пайдалайын.
Ей, шырағым, уағдаңда келiп пе едiң,iп пе едiң,п пе едiң,iң,ң,
Адамзада, суретiңдi айналайын.iңдi айналайын.ңдi айналайын.i айналайын. айналайын.

—Сен қайдан оңай намаз* таптың менi,i,,
Өтiрiк бiр жалаға жаптың менi.iрiк бiр жалаға жаптың менi.рiк бiр жалаға жаптың менi.iк бiр жалаға жаптың менi.к бiр жалаға жаптың менi.iр жалаға жаптың менi.р жалаға жаптың менi.i..
Адам мен перi жолдас бола ма екен,i жолдас бола ма екен, жолдас бола ма екен,
Iшiме өтiрiк от жақтың мiне.шiме өтiрiк от жақтың мiне.iме өтiрiк от жақтың мiне.ме өтiрiк от жақтың мiне.iрiк от жақтың мiне.рiк от жақтың мiне.iк от жақтың мiне.к от жақтың мiне.iне.не.

Әуелде Омар менен Оспан едi,i,,
Дүлдүл мiнiп кәпiрдi тосқан едi.iнiп кәпiрдi тосқан едi.нiп кәпiрдi тосқан едi.iп кәпiрдi тосқан едi.п кәпiрдi тосқан едi.iрдi тосқан едi.рдi тосқан едi.i тосқан едi. тосқан едi.i..
Бiр Құдайға ұрдырсаң өзiң ұрдыр,iр Құдайға ұрдырсаң өзiң ұрдыр,р Құдайға ұрдырсаң өзiң ұрдыр,iң ұрдыр,ң ұрдыр,
Оспан молда неках қылып қосқан едi.i..

Һамраның көңiлi толып алды,iлi толып алды,лi толып алды,i толып алды, толып алды,
Тұғры келiп бiр сұңқар қонып алды.iп бiр сұңқар қонып алды.п бiр сұңқар қонып алды.iр сұңқар қонып алды.р сұңқар қонып алды.

* Түпнұсқада осылай берілген.
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Әкесiнiң жұмысы естен шығып,iнiң жұмысы естен шығып,нiң жұмысы естен шығып,iң жұмысы естен шығып,ң жұмысы естен шығып,
Алтын үйге әбден ие болып алды.

Кей жаман  үйде жатып ерiнедi,iнедi,недi,i,,
Ақылы жоқ адамдар шiренедi.iренедi.ренедi.i..
Әкесiнiң жұмысы еске түсiп,iнiң жұмысы еске түсiп,нiң жұмысы еске түсiп,iң жұмысы еске түсiп,ң жұмысы еске түсiп,iп,п,
Терiс қарап төсегiнде күрсiнедi.iс қарап төсегiнде күрсiнедi.с қарап төсегiнде күрсiнедi.iнде күрсiнедi.нде күрсiнедi.iнедi.недi.i..

—Бiзден батил орынға арызың бар-ау,iзден батил орынға арызың бар-ау,зден батил орынға арызың бар-ау,
Ойлап тұрсам, бойыңда дертiң бар-ау.iң бар-ау.ң бар-ау.
Не себептен терiс қарап күрсiнесiң,iс қарап күрсiнесiң,с қарап күрсiнесiң,iнесiң,несiң,iң,ң,
Мысырда бiзден жақсы жарың бар-ау?!iзден жақсы жарың бар-ау?!зден жақсы жарың бар-ау?!

—ұрғашының тарылған тынысына,
Кәр қылма жақсылардың ырысына.
Мысырда сенен артық жарым да жоқ,
Атамның шығып едiм жұмысына.iм жұмысына.м жұмысына.

—Батырды батыр қылған маңдай,—дейдi,i,,
Шешендi шешен қылған таңдай,—дейдi.i шешен қылған таңдай,—дейдi. шешен қылған таңдай,—дейдi.i..
Көптен берi сен неге бiлдiрмедiң,i сен неге бiлдiрмедiң, сен неге бiлдiрмедiң,iлдiрмедiң,лдiрмедiң,iрмедiң,рмедiң,iң,ң,
Жұмысыңның мәнiсi қандай,—дейдi.iсi қандай,—дейдi.сi қандай,—дейдi.i қандай,—дейдi. қандай,—дейдi.i..

—Тамұқ оты көрiп-дүр қайнап тұрған,iп-дүр қайнап тұрған,п-дүр қайнап тұрған,
Тозаққа қылмыстыны байлап тұрған.
Iздеген жұмысымның мәнiсi сол,—
Атам бұлбұлға ғашық болды сайрап тұрған.

—Қылмысты адам тамұқта қақтаулы тұр,
Иманды адам ұжмақта сақтаулы тұр.
Сол бұлбұл саған қиын, маған оңай,
Хорзағыпыран апамда сақтаулы тұр.

—Оқыған көп оқыса болар ғалым,
Оқымай қойып кетсе болар залым.
Апаңызда мақтаулы бұлбұл тұрса,
Бiзге алып келерге болар ма әлiң.iзге алып келерге болар ма әлiң.зге алып келерге болар ма әлiң.iң.ң.
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Көрсетейiн халiмнiң келер жерiн,iн халiмнiң келер жерiн,н халiмнiң келер жерiн,iмнiң келер жерiн,мнiң келер жерiн,iң келер жерiн,ң келер жерiн,iн,н,
Әли мiнген дүлдүлi ай мен күнiм.iнген дүлдүлi ай мен күнiм.нген дүлдүлi ай мен күнiм.i ай мен күнiм. ай мен күнiм.iм.м.
Алуға неге келмес менiң халiм,iң халiм,ң халiм,iм,м,
Жұмсайтұғын бар едi жұмыскерiм.i жұмыскерiм. жұмыскерiм.iм.м.

—Перi оянған қара жер тақыр,—дейдi,i оянған қара жер тақыр,—дейдi, оянған қара жер тақыр,—дейдi,i,,
Замана жылдан-жылға ақыр,—дейдi.i..
Жұмсайтұғын бар болса жұмыскерiң,iң,ң,
Қандай екен көрейiн, шақыр,—дейдi.iн, шақыр,—дейдi.н, шақыр,—дейдi.i..

Қас шеберлер қақпанға тиек қылды,
Шықпас жанға бiр хайла айтып келдi.iр хайла айтып келдi.р хайла айтып келдi.i..
Бiр ауыз дұға қып шақырған соң,iр ауыз дұға қып шақырған соң,р ауыз дұға қып шақырған соң,
Мұрны орақтай қара құс жетiп келдi.iп келдi.п келдi.i..

—Дию перiм, менiң тiлiмдi аларсың ба,iм, менiң тiлiмдi аларсың ба,м, менiң тiлiмдi аларсың ба,iң тiлiмдi аларсың ба,ң тiлiмдi аларсың ба,iлiмдi аларсың ба,лiмдi аларсың ба,iмдi аларсың ба,мдi аларсың ба,i аларсың ба, аларсың ба,
Аянбай жанды өлiмге саларсың ба?iмге саларсың ба?мге саларсың ба?
Һамражаным бұлбұлға ғашық екен,
ұрлап алып келерге барасың ба?

—Апеке, сенiң тiлiңдi алайын да,iң тiлiңдi алайын да,ң тiлiңдi алайын да,iлiңдi алайын да,лiңдi алайын да,iңдi алайын да,ңдi алайын да,i алайын да, алайын да,
Аянбай жанды өлiмге салайын да.iмге салайын да.мге салайын да.
Ондай iске баруға жоқ емес ем,iске баруға жоқ емес ем,ске баруға жоқ емес ем,
Сенiң үшiн ұрлап ап келейiн де.iң үшiн ұрлап ап келейiн де.ң үшiн ұрлап ап келейiн де.iн ұрлап ап келейiн де.н ұрлап ап келейiн де.iн де.н де.

—Мен де бiрге диюменен барсам екен,iрге диюменен барсам екен,рге диюменен барсам екен,
Қосылып бұлбұлды ұрлап алсам екен.
Қайтiп ұрлап бұлбұлды алады екен,iп ұрлап бұлбұлды алады екен,п ұрлап бұлбұлды алады екен,
Қызығын бiрге барып көрсем екен.iрге барып көрсем екен.рге барып көрсем екен.

—Һамражан, жүрген жерiң жиын болар,iң жиын болар,ң жиын болар,
Сенi көрсем, қарағым, көңiлiм тынар.i көрсем, қарағым, көңiлiм тынар. көрсем, қарағым, көңiлiм тынар.iлiм тынар.лiм тынар.iм тынар.м тынар.
Диюменен баруға талап қылма,
Бiр барған соң келуiң қиын болар.iр барған соң келуiң қиын болар.р барған соң келуiң қиын болар.iң қиын болар.ң қиын болар.

—Ирамбақ шаһарында қалғаным ба,
Жұрт көрсетпей бұ жерде алғаның ба?
Барма деп менi неге қайырасың,i неге қайырасың, неге қайырасың,
ұрғашыға билiктi салғаным ба?!iктi салғаным ба?!ктi салғаным ба?!i салғаным ба?! салғаным ба?!
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Әркiмдi жақсыларға теңлетедi,iмдi жақсыларға теңлетедi,мдi жақсыларға теңлетедi,i жақсыларға теңлетедi, жақсыларға теңлетедi,i,,
Дүния-малға барынша кенелтедi.i..
Оң бетiнен үш сүйiп амандасты,iнен үш сүйiп амандасты,нен үш сүйiп амандасты,iп амандасты,п амандасты,
Диюменен Һамраны жөнелтедi.i..

Дию перi алып ұшты құмғандай боп,i алып ұшты құмғандай боп, алып ұшты құмғандай боп,
Бiр сәтке тоқтамайды тынғандай боп.iр сәтке тоқтамайды тынғандай боп.р сәтке тоқтамайды тынғандай боп.
Һамраны арқасына салып алып,
Жетiп келдi көз ашып-жұмғандай боп.iп келдi көз ашып-жұмғандай боп.п келдi көз ашып-жұмғандай боп.i көз ашып-жұмғандай боп. көз ашып-жұмғандай боп.

Сол жерде мерекеге бата қалды,
Тәңiрiнiң берген дәмiн тата қалды.iрiнiң берген дәмiн тата қалды.рiнiң берген дәмiн тата қалды.iнiң берген дәмiн тата қалды.нiң берген дәмiн тата қалды.iң берген дәмiн тата қалды.ң берген дәмiн тата қалды.iн тата қалды.н тата қалды.
Һамраға бұлбұлды ұрлап берiп,iп,п,
Дию перi ұйықтап ол жерде жата қалды.i ұйықтап ол жерде жата қалды. ұйықтап ол жерде жата қалды.

Һамраның сол жерде көңiлi тасты,iлi тасты,лi тасты,i тасты, тасты,
Һамра оянғанша шыдамас-ты.
Ғашықтығы Һамраның сондай қатты,
Барды да алтын сандық аузын ашты.

Мiнгенiм көш алдына қарагер-дi,iнгенiм көш алдына қарагер-дi,нгенiм көш алдына қарагер-дi,iм көш алдына қарагер-дi,м көш алдына қарагер-дi,i,,
Дүлдүлдiң жарты қарыс төменгi ернi.iң жарты қарыс төменгi ернi.ң жарты қарыс төменгi ернi.i ернi. ернi.i..
Һамра алтын сандық аузын ашса,
Бұлбұл сайрап Һамраға қоя бердi.i..

Апасы түстен шошып ояныпты,
Қойнына көзiнiң жасы боялыпты.iнiң жасы боялыпты.нiң жасы боялыпты.iң жасы боялыпты.ң жасы боялыпты.
«Бұлбұлымды қозғаған кiм едi?»—деп,iм едi?»—деп,м едi?»—деп,i?»—деп,?»—деп,
Апасы сонда жаман ой алыпты.

—Өзiңнiң ажалыңыз жеткен адам,iңнiң ажалыңыз жеткен адам,ңнiң ажалыңыз жеткен адам,iң ажалыңыз жеткен адам,ң ажалыңыз жеткен адам,
Бiрталай көп қиынымнан өткен адам,iрталай көп қиынымнан өткен адам,рталай көп қиынымнан өткен адам,
Дию перi, қайда оны өлтiрiп кел,i, қайда оны өлтiрiп кел,, қайда оны өлтiрiп кел,iрiп кел,рiп кел,iп кел,п кел,
Бұлбұлымды қозғаған неткен адам.

Дию келiп Һамраны алып ұшты,iп Һамраны алып ұшты,п Һамраны алып ұшты,
Һамраның асылын танып ұшты.
Алысқа алып барып өлтiремiн деп,iремiн деп,ремiн деп,iн деп,н деп,
Ақ бұлттың астына мiне түстi.iне түстi.не түстi.i..
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ұйқыдан манағы дию көзiн ашты,iн ашты,н ашты,
Һамраның астынан қадам басты.
Һамраны өлтiртпей аламын депiртпей аламын депртпей аламын деп
Ақ бұлттың iшiне араласты.iшiне араласты.шiне араласты.iне араласты.не араласты.

Дiлмарға Тәңiрi берген көп кеңестi,iлмарға Тәңiрi берген көп кеңестi,лмарға Тәңiрi берген көп кеңестi,iрi берген көп кеңестi,рi берген көп кеңестi,i берген көп кеңестi, берген көп кеңестi,i,,
Жақсылар хатым хақын һеш жемес-тi.i..
Ақ бұлттың iшiнде ойран қылыпiшiнде ойран қылыпшiнде ойран қылыпiнде ойран қылыпнде ойран қылып
Жетi күн, жетi түнде төбелестi.i күн, жетi түнде төбелестi. күн, жетi түнде төбелестi.i түнде төбелестi. түнде төбелестi.i..

Мерген атқан ақ мылтық түтегенi,i,,
Жазым болмас мергеннiң сiлтегенi.iң сiлтегенi.ң сiлтегенi.iлтегенi.лтегенi.i..
Һамраны дию перi тасқа атады,i тасқа атады, тасқа атады,
Сол жағынан сөйлейiн бетегенi.

Дию перi болжап атты қара тасты,i болжап атты қара тасты, болжап атты қара тасты,
Һамра мен бұлбұлға жете алмас-ты.
Екеуiнен айырылып сол перi деiнен айырылып сол перi денен айырылып сол перi деi де де
Кiшi қыздың перiсi жаман састы.iшi қыздың перiсi жаман састы.шi қыздың перiсi жаман састы.i қыздың перiсi жаман састы. қыздың перiсi жаман састы.iсi жаман састы.сi жаман састы.i жаман састы. жаман састы.

—Бiр Алла, тапсырдым өзiмдi саған,iр Алла, тапсырдым өзiмдi саған,р Алла, тапсырдым өзiмдi саған,iмдi саған,мдi саған,i саған, саған,
Қыздан ажал бердiң бе бүгiн маған.iң бе бүгiн маған.ң бе бүгiн маған.iн маған.н маған.
Басымды қыз тепкiлеп қор қылғанша,iлеп қор қылғанша,леп қор қылғанша,
Өзiң алсаң нетедi аманатың.iң алсаң нетедi аманатың.ң алсаң нетедi аманатың.i аманатың. аманатың.

—Һамрамды тапсырдым саған, Құдай,
Бұлбұл менен дию жөнелдi әрмен қарай.
Не де болса сол жаққа барамын деп
Жөнелдi кiшi перi жылай-жылай.i кiшi перi жылай-жылай. кiшi перi жылай-жылай.iшi перi жылай-жылай.шi перi жылай-жылай.i перi жылай-жылай. перi жылай-жылай.i жылай-жылай. жылай-жылай.

Айтамын әуел баста әууәл билла,
Оқыған бес жасымда кәлам Алла.
Екi сөздiң бiрiнде Алла деймiн,i сөздiң бiрiнде Алла деймiн, сөздiң бiрiнде Алла деймiн,iң бiрiнде Алла деймiн,ң бiрiнде Алла деймiн,iрiнде Алла деймiн,рiнде Алла деймiн,iнде Алла деймiн,нде Алла деймiн,iн,н,
Жасаған Жаппар Құдай, өзiң оңда.iң оңда.ң оңда.

Базардан алып келген ала мата,
Сөзiнде бұрынғының жоқ-ты қата.iнде бұрынғының жоқ-ты қата.нде бұрынғының жоқ-ты қата.
Мың бес жүз ұғыл, бес жүз қыз тауып өткен
Өзiң оңда, Хауа ана, Адам ата.iң оңда, Хауа ана, Адам ата.ң оңда, Хауа ана, Адам ата.
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Әуелде Омар менен Оспан едiң,iң,ң,
Дүлдүл мiнiп кәпiрдi тосқан едiң,iнiп кәпiрдi тосқан едiң,нiп кәпiрдi тосқан едiң,iп кәпiрдi тосқан едiң,п кәпiрдi тосқан едiң,iрдi тосқан едiң,рдi тосқан едiң,i тосқан едiң, тосқан едiң,iң,ң,
Бiз пақырға медет қыл шамаң келсе,iз пақырға медет қыл шамаң келсе,з пақырға медет қыл шамаң келсе,
Өзiң тiлеп ақырған Арыслан едiң.iң тiлеп ақырған Арыслан едiң.ң тiлеп ақырған Арыслан едiң.iлеп ақырған Арыслан едiң.леп ақырған Арыслан едiң.iң.ң.

лұқпан Хакiм, жарандар, әуелден ел,iм, жарандар, әуелден ел,м, жарандар, әуелден ел,
Адамнан қартайған соң кетер бел.
Һамраның астынан қанат төсеп
Түсiрмей келедi екен Жәбiрейiл.iрмей келедi екен Жәбiрейiл.рмей келедi екен Жәбiрейiл.i екен Жәбiрейiл. екен Жәбiрейiл.iрейiл.рейiл.iл.л.

Қас шеберлер қақпанға тиек қылды,
Шықпас жанға бiр хайла айтып келдi.iр хайла айтып келдi.р хайла айтып келдi.i..
Һамраның зарланған даусын есiтiп,iтiп,тiп,iп,п,
Қорлыға аспан-көкпен жетiп келдi.iп келдi.п келдi.i..

Тағы да менi қойды Құдай ұрып,i қойды Құдай ұрып, қойды Құдай ұрып,
Қара тастың үстiне қарап тұрып.iне қарап тұрып.не қарап тұрып.
Аспан-көктен Қорлыға жетiп келiп,iп келiп,п келiп,iп,п,
Һамраны ұстап алды торғын құрып.

Пайғамбар бiзден бұрын өткен екен,iзден бұрын өткен екен,зден бұрын өткен екен,
Һәркiмге бiр зауал жеткен екен.iмге бiр зауал жеткен екен.мге бiр зауал жеткен екен.iр зауал жеткен екен.р зауал жеткен екен.
Төмен түсiп қараса торғыңды ашып,iп қараса торғыңды ашып,п қараса торғыңды ашып,
Һамраның есi шығып кеткен екен.i шығып кеткен екен. шығып кеткен екен.

Манағы дию iлгерi барып келдi,iлгерi барып келдi,лгерi барып келдi,i барып келдi, барып келдi,i,,
Екi дию төбелестi салып келдi.i дию төбелестi салып келдi. дию төбелестi салып келдi.i салып келдi. салып келдi.i..
Апасының диюын жын өлтiрiпiрiпрiпiпп
Тағы да бұлбұлды тартып алып келдi.i..

Мiнгенiм көш алдына қарагер-дi,iнгенiм көш алдына қарагер-дi,нгенiм көш алдына қарагер-дi,iм көш алдына қарагер-дi,м көш алдына қарагер-дi,i,,
Дүлдүлдiң жарты қарыс төменгi ернi.iң жарты қарыс төменгi ернi.ң жарты қарыс төменгi ернi.i ернi. ернi.i..
Жайсыз жерде ұйықтап жатасың деп,
Қорлыға қыз ақыра қоя бердi.i..

Не де болса мұратқа жетейiн деп,iн деп,н деп,
Жаратқан жалғыз Хақтан күтейiн деп,
Қорлыға қыз жүгiрдi қылышына,iрдi қылышына,рдi қылышына,i қылышына, қылышына,
Терiңдi кәрiп қылып iрейiн деп.iңдi кәрiп қылып iрейiн деп.ңдi кәрiп қылып iрейiн деп.i кәрiп қылып iрейiн деп. кәрiп қылып iрейiн деп.iп қылып iрейiн деп.п қылып iрейiн деп.iрейiн деп.рейiн деп.iн деп.н деп.
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Бейiлi жамандардың тар-ды дейдi,iлi жамандардың тар-ды дейдi,лi жамандардың тар-ды дейдi,i жамандардың тар-ды дейдi, жамандардың тар-ды дейдi,i,,
Көтерген ауыр жүктi нар-ды дейдi.i нар-ды дейдi. нар-ды дейдi.i..
—Менi өлтiрмей тұра тұр, ойбай, әка,i өлтiрмей тұра тұр, ойбай, әка, өлтiрмей тұра тұр, ойбай, әка,iрмей тұра тұр, ойбай, әка,рмей тұра тұр, ойбай, әка,
Қап тауындан ары бiр шөп бар-ды,—дейдi.iр шөп бар-ды,—дейдi.р шөп бар-ды,—дейдi.i..

—Ауада күн жарқырап ашылғанша,
Көңiлiм бек қатты ендi қосылғанша,iлiм бек қатты ендi қосылғанша,лiм бек қатты ендi қосылғанша,iм бек қатты ендi қосылғанша,м бек қатты ендi қосылғанша,i қосылғанша, қосылғанша,
Сол шөптi жылдам барып алып келшi,i жылдам барып алып келшi, жылдам барып алып келшi,i,,
Алтынды есiк сиқыры басылғанша.

Һәр түрлi дария судан балық келдi,i дария судан балық келдi, дария судан балық келдi,i,,
Дию перi жанды отқа салып келдi.i жанды отқа салып келдi. жанды отқа салып келдi.i..
Алтынды есiк сиқыры басылғаншаiк сиқыры басылғаншак сиқыры басылғанша
Шөптi барып тезiнен алып келдi.i барып тезiнен алып келдi. барып тезiнен алып келдi.iнен алып келдi.нен алып келдi.i..

Шөппен соқты, Һамра алды есiн жиып,iн жиып,н жиып,
Қылмысты адам кетедi отқа күйiп.i отқа күйiп. отқа күйiп.iп.п.
Һамра есiн жиып алғандан соң,iн жиып алғандан соң,н жиып алғандан соң,
Қорлыға қыз бетiнен алды сүйiп.iнен алды сүйiп.нен алды сүйiп.iп.п.

Қас шеберлер қақпанға тиек қылды,
Шықпас жанға бiр хайла айтып келдi.
Дию менен бұлбұлдан айырылдым деп,
Әпкесi ойбай салып жетiп келдi.i ойбай салып жетiп келдi. ойбай салып жетiп келдi.iп келдi.п келдi.i..

—Сен қайдан оңай намаз таптың менi,i,,
Керегемдi кертiп отқа жақтың мiне.i кертiп отқа жақтың мiне. кертiп отқа жақтың мiне.iп отқа жақтың мiне.п отқа жақтың мiне.iне.не.
Дию менен бұлбұлды қабат алып,
Босағамды айыра шаптың мiне.iне.не.

—Дүние көптен бiлгенмiн жалғаныңды,iлгенмiн жалғаныңды,лгенмiн жалғаныңды,iн жалғаныңды,н жалғаныңды,
Мiне бiлдiм әуреге салғаныңды.iне бiлдiм әуреге салғаныңды.не бiлдiм әуреге салғаныңды.iлдiм әуреге салғаныңды.лдiм әуреге салғаныңды.iм әуреге салғаныңды.м әуреге салғаныңды.
Босағаңды айыра шапқаным жоқ,
Еркелiкпенен бәсiңдi алғаным-ды.

—Пейiлi жамандардың тар-ды дейдi,iлi жамандардың тар-ды дейдi,лi жамандардың тар-ды дейдi,i жамандардың тар-ды дейдi, жамандардың тар-ды дейдi,i,,
Имансыздар тамұқта зар еңiрейдi.iрейдi.рейдi.i..
Көрiп қонақ етейiн деп келiп едiм,iп қонақ етейiн деп келiп едiм,п қонақ етейiн деп келiп едiм,iн деп келiп едiм,н деп келiп едiм,iп едiм,п едiм,iм,м,
Сiңлiмнiң бiр тәуiр жары бар деген-дi.iңлiмнiң бiр тәуiр жары бар деген-дi.ңлiмнiң бiр тәуiр жары бар деген-дi.iмнiң бiр тәуiр жары бар деген-дi.мнiң бiр тәуiр жары бар деген-дi.iң бiр тәуiр жары бар деген-дi.ң бiр тәуiр жары бар деген-дi.iр тәуiр жары бар деген-дi.р тәуiр жары бар деген-дi.iр жары бар деген-дi.р жары бар деген-дi.i..
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—Апеке-ау, Һамрам бар көңiлiме тоқ,iлiме тоқ,лiме тоқ,iме тоқ,ме тоқ,
Дұшпанға тура жетер жiберген оқ.iберген оқ.берген оқ.
Қалай жауап қылсаң да, ойбай, апа,
Жарымды көрсетерге рұқсатым жоқ.

—Ойлаған осы күнде балалығың,
Дәнеменi бiлмеген шалалығың.
Керегi жоқ, қызығып мен не етейiн,i жоқ, қызығып мен не етейiн, жоқ, қызығып мен не етейiн,iн,н, 
Бетiн ашып бiр көрсет, қарашығым.iн ашып бiр көрсет, қарашығым.н ашып бiр көрсет, қарашығым.iр көрсет, қарашығым.р көрсет, қарашығым.

—Өзiмнен жаман жарды кәт етпеймiн,iмнен жаман жарды кәт етпеймiн,мнен жаман жарды кәт етпеймiн,iн,н,
Өзiмнен жоғарыны жұрт етпеймiн.iмнен жоғарыны жұрт етпеймiн.мнен жоғарыны жұрт етпеймiн.iн.н.
Апеке-ау, қызғанасың бетiн ашсам,iн ашсам,н ашсам,
Һамрамның жүзiн саған көрсетпеймiн.iн саған көрсетпеймiн.н саған көрсетпеймiн.iн.н.

Кеңестi тiл мен жақтан еңiретейiн,i тiл мен жақтан еңiретейiн, тiл мен жақтан еңiретейiн,iл мен жақтан еңiретейiн,л мен жақтан еңiретейiн,iретейiн,ретейiн,iн,н,
Сертiңе айтатұғын мен жетейiн.iңе айтатұғын мен жетейiн.ңе айтатұғын мен жетейiн.iн.н.
Шырағым, бетiн ашып көрсетсеңшi,iн ашып көрсетсеңшi,н ашып көрсетсеңшi,i,,
Керегi жоқ, қызығып мен нетейiн.i жоқ, қызығып мен нетейiн. жоқ, қызығып мен нетейiн.iн.н.

Қорлыға жарының бетiн ашты дейдi,iн ашты дейдi,н ашты дейдi,i,,
Апасының көңiлi тасты дейдi,iлi тасты дейдi,лi тасты дейдi,i тасты дейдi, тасты дейдi,i,,
—Жүзiқара, мұныңды маған бер,—деп,iқара, мұныңды маған бер,—деп,қара, мұныңды маған бер,—деп,
Жұлып алып, бауырына басты дейдi.i..

—Апеке, Һамраны өлмей бермен,
Бiр теперiш өзiңнен көрмей бермен.iр теперiш өзiңнен көрмей бермен.р теперiш өзiңнен көрмей бермен.iш өзiңнен көрмей бермен.ш өзiңнен көрмей бермен.iңнен көрмей бермен.ңнен көрмей бермен.
Қалай бассаң, олай бас бауырыңа,
Тiптi мен қара жерге кiрмей бермен.iптi мен қара жерге кiрмей бермен.птi мен қара жерге кiрмей бермен.i мен қара жерге кiрмей бермен. мен қара жерге кiрмей бермен.iрмей бермен.рмей бермен.

—уақыт жетпей жамбасың жерге батпас,
Жаның шықпай денеңiз көрге кiрмес.iз көрге кiрмес.з көрге кiрмес.iрмес.рмес.
Шашыңды дал-дал қылып жұлайын ба,
Ападан бұрын сiңлi ерге тимес.iңлi ерге тимес.ңлi ерге тимес.i ерге тимес. ерге тимес.

—Апеке-ау, ақылыңнан адасқаның,
Жақсы болсаң менiмен жанасқаның.iмен жанасқаның.мен жанасқаның.
Еп болар деп тұрмысың менiңменен-ақiңменен-ақңменен-ақ
Құдай қосқан жарыма таласқаның.
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—Екеуiмiз көңiлдi жай қылайық,iмiз көңiлдi жай қылайық,мiз көңiлдi жай қылайық,iз көңiлдi жай қылайық,з көңiлдi жай қылайық,iлдi жай қылайық,лдi жай қылайық,i жай қылайық, жай қылайық,
Жабағыдан бек семiз тай қылайық.iз тай қылайық.з тай қылайық.
Жүзiқара, қанша айтсам да болмадың һеш,iқара, қанша айтсам да болмадың һеш,қара, қанша айтсам да болмадың һеш,
Тым болмаса тең ортақ бiз болайық.

—Мен ғашық болғанмын бұған баяғымдан,
Алтынды шаш тараған тарағымдан.
Кезексiз бай қылам деп не қыласың,iз бай қылам деп не қыласың,з бай қылам деп не қыласың,
Байымның кет садаға тырнағындан.

—Менiм айтқан тiлiме нанасың ба,iм айтқан тiлiме нанасың ба,м айтқан тiлiме нанасың ба,iлiме нанасың ба,лiме нанасың ба,iме нанасың ба,ме нанасың ба,
Мен тұғры ақыл айтайын, аласың ба?
Екеумiзге сол әдiл төре берер,iзге сол әдiл төре берер,зге сол әдiл төре берер,iл төре берер,л төре берер,
Қазыға жүгiнiске барасың ба?iнiске барасың ба?нiске барасың ба?iске барасың ба?ске барасың ба?

—Мен сенi қай уақытта сағынғаным,i қай уақытта сағынғаным, қай уақытта сағынғаным,
Құдай қосты, Һамра—бағынғаным.
Керек болса қазыңды өзiң iзде,iң iзде,ң iзде,iзде,зде,
Сенiңменен жүгiнiс iздеп нағылғаным.iңменен жүгiнiс iздеп нағылғаным.ңменен жүгiнiс iздеп нағылғаным.iнiс iздеп нағылғаным.нiс iздеп нағылғаным.iс iздеп нағылғаным.с iздеп нағылғаным.iздеп нағылғаным.здеп нағылғаным.

Аяғын қадам басты ентелетiп,iп,п,
Жақсының бұрынғыдай көңiлi кетiп.iлi кетiп.лi кетiп.i кетiп. кетiп.iп.п.
Таң намазына таһарат ап олтырғанда
Қазыға Хорзағыпыран келдi жетiп.i жетiп. жетiп.iп.п.

Қазы айтты:—Патша қызы, сайра,—дейдi,i,,
Сайрағаның жаныңа пайда,—дейдi.i..
Не жұмысқа барасың ертеменен,
Жөнiңдi айт, барар жерiң қайда?—дейдi.

—Қазы аға, менiңменен ершi,—дейдi,iңменен ершi,—дейдi,ңменен ершi,—дейдi,i,—дейдi,,—дейдi,i,,
Менiм айтқан тiлiме көншi,—дейдi.iм айтқан тiлiме көншi,—дейдi.м айтқан тiлiме көншi,—дейдi.iлiме көншi,—дейдi.лiме көншi,—дейдi.iме көншi,—дейдi.ме көншi,—дейдi.i,—дейдi.,—дейдi.i.. 
Сiңлiмменен екеумiз талаш тұрмыз,iңлiмменен екеумiз талаш тұрмыз,ңлiмменен екеумiз талаш тұрмыз,iмменен екеумiз талаш тұрмыз,мменен екеумiз талаш тұрмыз,iз талаш тұрмыз,з талаш тұрмыз,
Жүрiп соның төресiн бершi,—дейдi.iп соның төресiн бершi,—дейдi.п соның төресiн бершi,—дейдi.iн бершi,—дейдi.н бершi,—дейдi.i,—дейдi.,—дейдi.i..

—Тiптi барман, жанымды күйдiрсеңiз,iптi барман, жанымды күйдiрсеңiз,птi барман, жанымды күйдiрсеңiз,i барман, жанымды күйдiрсеңiз, барман, жанымды күйдiрсеңiз,iрсеңiз,рсеңiз,iз,з,
Ақша беттен екi он бес сүйдiрсеңiз.i он бес сүйдiрсеңiз. он бес сүйдiрсеңiз.iрсеңiз.рсеңiз.iз.з.
Не қылсам да саған мен әперейiн,iн,н,
Тiлектi бойыңдағы сiз берсеңiз.iлектi бойыңдағы сiз берсеңiз.лектi бойыңдағы сiз берсеңiз.i бойыңдағы сiз берсеңiз. бойыңдағы сiз берсеңiз.iз берсеңiз.з берсеңiз.iз.з.
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Тiлегiнiң бәрiн де бердi дейдi,iлегiнiң бәрiн де бердi дейдi,легiнiң бәрiн де бердi дейдi,iнiң бәрiн де бердi дейдi,нiң бәрiн де бердi дейдi,iң бәрiн де бердi дейдi,ң бәрiн де бердi дейдi,iн де бердi дейдi,н де бердi дейдi,i дейдi, дейдi,i,,
Қазының айтқанына ердi дейдi.i дейдi. дейдi.i..
Дүниесiнiң бәрiнен айрылып ап,iнiң бәрiнен айрылып ап,нiң бәрiнен айрылып ап,iң бәрiнен айрылып ап,ң бәрiнен айрылып ап,iнен айрылып ап,нен айрылып ап,
Қазының соңынан ерiп келдi дейдi.iп келдi дейдi.п келдi дейдi.i дейдi. дейдi.i..

Апасының тiлiнде таңбасы тұр,iлiнде таңбасы тұр,лiнде таңбасы тұр,iнде таңбасы тұр,нде таңбасы тұр,
Жақсылардың көңiлiнде хайласы тұр.iлiнде хайласы тұр.лiнде хайласы тұр.iнде хайласы тұр.нде хайласы тұр.  
Апасының бетiне қарап тұрса,iне қарап тұрса,не қарап тұрса,
Бетiнiң қазы сүйген таңбасы тұр.iнiң қазы сүйген таңбасы тұр.нiң қазы сүйген таңбасы тұр.iң қазы сүйген таңбасы тұр.ң қазы сүйген таңбасы тұр.

—Жүгiн, қазым, сөзiңнiң ептiсiне,iн, қазым, сөзiңнiң ептiсiне,н, қазым, сөзiңнiң ептiсiне,iңнiң ептiсiне,ңнiң ептiсiне,iң ептiсiне,ң ептiсiне,iсiне,сiне,iне,не,
Жаман жол ап апарма тiктесiнге.iктесiнге.ктесiнге.iнге.нге.
Тура жауап бермесең, байғұс қазым,
Дию перiмнiң салармын текпiсiне.

—Балам-ау, бұ сөзiңдi қазың бiлмес,iңдi қазың бiлмес,ңдi қазың бiлмес,i қазың бiлмес, қазың бiлмес,iлмес,лмес,
Кей жаман жай сөзбен ойнап-күлмес.
Бұрынғы кiтаптағы бiр сөз солай,iтаптағы бiр сөз солай,таптағы бiр сөз солай,iр сөз солай,р сөз солай,
Сiңлiнiң үстiне апаға неках жүрмес.iңлiнiң үстiне апаға неках жүрмес.ңлiнiң үстiне апаға неках жүрмес.iнiң үстiне апаға неках жүрмес.нiң үстiне апаға неках жүрмес.iң үстiне апаға неках жүрмес.ң үстiне апаға неках жүрмес.iне апаға неках жүрмес.не апаға неках жүрмес.

Жер тепкiлеп майданды салды дейдi,iлеп майданды салды дейдi,леп майданды салды дейдi,i,,
Дүниесiнен айрылып қалды дейдi.iнен айрылып қалды дейдi.нен айрылып қалды дейдi.i..
«Манағы айтқан сөзiң тастадың ба?»iң тастадың ба?»ң тастадың ба?»
Қазының жағасынан алды дейдi.i..

—Балға қосып бергенiң қасық болсын,iң қасық болсын,ң қасық болсын,
Көк шiлдеде жегенiң жасық болсын.iлдеде жегенiң жасық болсын.лдеде жегенiң жасық болсын.iң жасық болсын.ң жасық болсын.
Манағы айтқан сөзiң тастадың ба,iң тастадың ба,ң тастадың ба,
Мендей қызың бiреуге ғашық болсын.iреуге ғашық болсын.реуге ғашық болсын.

Апасы ол сертiнден түстi дейдi,iнден түстi дейдi,нден түстi дейдi,i дейдi, дейдi,i,,
Мұхаммед Тәңiрiменен дос-ты дейдi.iрiменен дос-ты дейдi.рiменен дос-ты дейдi.iменен дос-ты дейдi.менен дос-ты дейдi.i..
«Қазыдан асқан саған бұйрық жоқ»,—деп,
Апасын неках оқып қосты дейдi.i..

Һамра айтты:—Бұлбұлды алсам екен,
Бұлбұлды алып атама барсам екен.
Атам-анамның мереке жүзiн көрiп,iн көрiп,н көрiп,iп,п,
Қайтып мұнда оралып келсем екен.
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—Ауру астан болғанда, дау—қарындастан,
Iс түскенiн көрмеңiз әдiл бастан.с түскенiн көрмеңiз әдiл бастан.iн көрмеңiз әдiл бастан.н көрмеңiз әдiл бастан.iз әдiл бастан.з әдiл бастан.iл бастан.л бастан.
Қиын-қыстау iс көрсең, бiр тұтат,—деп,iс көрсең, бiр тұтат,—деп,с көрсең, бiр тұтат,—деп,iр тұтат,—деп,р тұтат,—деп,
Екi тал жұлып бердi алтын шаштан.i тал жұлып бердi алтын шаштан. тал жұлып бердi алтын шаштан.i алтын шаштан. алтын шаштан.

Дию перi арқасына салып келдi,i арқасына салып келдi, арқасына салып келдi,i,,
Һамраның асылын танып келдi.i..
Онан арғы жерiңдi өзiң тап деп,iңдi өзiң тап деп,ңдi өзiң тап деп,i өзiң тап деп, өзiң тап деп,iң тап деп,ң тап деп,
Хадиша құдығына алып келдi.i..

Сен дегеннен жақсы екен сiз дегенi,iз дегенi,з дегенi,i,,
Сiзден аяп не болар кiзлегенi.iзден аяп не болар кiзлегенi.зден аяп не болар кiзлегенi.iзлегенi.злегенi.i..
Хадиша құдығының бастарынан
Һамра екi ағасын iздегенi.i ағасын iздегенi. ағасын iздегенi.iздегенi.здегенi.i..

Оғын шанышқан жерiне келдi дейдi,iне келдi дейдi,не келдi дейдi,i дейдi, дейдi,i,,
Үш оғы шаншулы тұр, көрдi дейдi.i дейдi. дейдi.i..
Екеуi барса келмес жолға түскен екен,i барса келмес жолға түскен екен, барса келмес жолға түскен екен,
Ағасын қайтпаған соң бiлдi дейдi.iлдi дейдi.лдi дейдi.i дейдi. дейдi.i..

Олардың қайтпағанын бiлдi дейдi,iлдi дейдi,лдi дейдi,i дейдi, дейдi,i,,
Бұлбұлды бiр жерге көмдi дейдi.iр жерге көмдi дейдi.р жерге көмдi дейдi.i дейдi. дейдi.i..
Екi ағамдан айырылып қалмаймын деп,i ағамдан айырылып қалмаймын деп, ағамдан айырылып қалмаймын деп,
Ол көрiнген жол бiрлән жүрдi дейдi.iнген жол бiрлән жүрдi дейдi.нген жол бiрлән жүрдi дейдi.iрлән жүрдi дейдi.рлән жүрдi дейдi.i дейдi. дейдi.i..

Тағы Һамра жол шегiп жүрдi дейдi,iп жүрдi дейдi,п жүрдi дейдi,i дейдi, дейдi,i,,
Жол үстiнде көп бейнет көрдi дейдi.iнде көп бейнет көрдi дейдi.нде көп бейнет көрдi дейдi.i дейдi. дейдi.i..
Бiрнеше күн жол жүрiп ер Һамраiрнеше күн жол жүрiп ер Һамрарнеше күн жол жүрiп ер Һамраiп ер Һамрап ер Һамра
Бiр шаһардың iшiне келдi дейдi.iр шаһардың iшiне келдi дейдi.р шаһардың iшiне келдi дейдi.iшiне келдi дейдi.шiне келдi дейдi.iне келдi дейдi.не келдi дейдi.i дейдi. дейдi.i..

Шаһарға кiрiп сонда аралады,iрiп сонда аралады,рiп сонда аралады,iп сонда аралады,п сонда аралады,
Ағаларын қыдырып таба алмады.
Ағаларын қыдырып iздеп-iздеп,iздеп-iздеп,здеп-iздеп,iздеп,здеп,
Һамраның қарны ашып қалжырады.

Һамра көп те бейнет көрдi дейдi,i дейдi, дейдi,i,,
Ақыры Құдай тiлегiн бердi дейдi.iлегiн бердi дейдi.легiн бердi дейдi.iн бердi дейдi.н бердi дейдi.i дейдi. дейдi.i..
Қарны ашқан соң қалжырап ер Һамра
Аспазшының үйiне кiрдi дейдi.iне кiрдi дейдi.не кiрдi дейдi.iрдi дейдi.рдi дейдi.i дейдi. дейдi.i..
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Аспазшының үйiне кiрдi дейдi,iне кiрдi дейдi,не кiрдi дейдi,iрдi дейдi,рдi дейдi,i дейдi, дейдi,i,,
Һамра «тамақ бер» деп пұлын бердi.i..
Алдына бiр табақ ас қойған екен,iр табақ ас қойған екен,р табақ ас қойған екен,
Екi ағасы сол жерде қазiр келдi.i ағасы сол жерде қазiр келдi. ағасы сол жерде қазiр келдi.iр келдi.р келдi.i..

Екi ағасы тысқарыдан келдi дейдi,i ағасы тысқарыдан келдi дейдi, ағасы тысқарыдан келдi дейдi,i дейдi, дейдi,i,,
Һамра қуаныш қып күлдi дейдi.i дейдi. дейдi.i..
Ол екеуi Һамраны танымайды,i Һамраны танымайды, Һамраны танымайды,
Ағаларын Һамра танып бiлдi дейдi.iлдi дейдi.лдi дейдi.i дейдi. дейдi.i..

Екi ағасы көп бейнет көрген екен,i ағасы көп бейнет көрген екен, ағасы көп бейнет көрген екен,
Әбден-ақ есi кетiп өлген екен.i кетiп өлген екен. кетiп өлген екен.iп өлген екен.п өлген екен.
Екеуi жалшылыққа қой бағуғаi жалшылыққа қой бағуға жалшылыққа қой бағуға
Күләш деген бiр байға жүрген екен.iр байға жүрген екен.р байға жүрген екен.

—Екi жiгiт, сен мұнда келшi,—дейдi,i жiгiт, сен мұнда келшi,—дейдi, жiгiт, сен мұнда келшi,—дейдi,iгiт, сен мұнда келшi,—дейдi,гiт, сен мұнда келшi,—дейдi,iт, сен мұнда келшi,—дейдi,т, сен мұнда келшi,—дейдi,i,—дейдi,,—дейдi,i,,
Бiр жақсылық қылайын, көршi,—дейдi.iр жақсылық қылайын, көршi,—дейдi.р жақсылық қылайын, көршi,—дейдi.i,—дейдi.,—дейдi.i..
Екеуiң Құдай деген жан екенсiң,iң Құдай деген жан екенсiң,ң Құдай деген жан екенсiң,iң,ң,
Мынау астан бiрiгiп жешi,—дейдi.iрiгiп жешi,—дейдi.рiгiп жешi,—дейдi.iгiп жешi,—дейдi.гiп жешi,—дейдi.iп жешi,—дейдi.п жешi,—дейдi.i,—дейдi.,—дейдi.i..

—Бiр жерге сiздiңменен iсiм келмес,iр жерге сiздiңменен iсiм келмес,р жерге сiздiңменен iсiм келмес,iздiңменен iсiм келмес,здiңменен iсiм келмес,iңменен iсiм келмес,ңменен iсiм келмес,iсiм келмес,сiм келмес,iм келмес,м келмес,
Сiздерге сөз айтатұғын бiздер емес.iздерге сөз айтатұғын бiздер емес.здерге сөз айтатұғын бiздер емес.iздер емес.здер емес.
Табағыңды жаласақ болар бiзге,iзге,зге,
Қасыңа бара алмаймыз жиiркенесiң.iркенесiң.ркенесiң.iң.ң.

Ендi Һамра көзiне жас алады,i Һамра көзiне жас алады, Һамра көзiне жас алады,iне жас алады,не жас алады,
Ағаларын көрдi де қайран қалды.i де қайран қалды. де қайран қалды.
Һамра бауырларына шыдай алмады,
Болмай-ақ «мұнда кел» деп қасына алды.

—Мұндай болып қалыпсыз, екi аға,i аға, аға,
Ендi мiне таныдың ба мен—Һамра.i мiне таныдың ба мен—Һамра. мiне таныдың ба мен—Һамра.iне таныдың ба мен—Һамра.не таныдың ба мен—Һамра.
Сiздi iздеп көп бейнет көрiп едiм,iздi iздеп көп бейнет көрiп едiм,здi iздеп көп бейнет көрiп едiм,i iздеп көп бейнет көрiп едiм, iздеп көп бейнет көрiп едiм,iздеп көп бейнет көрiп едiм,здеп көп бейнет көрiп едiм,iп едiм,п едiм,iм,м,
Бiр күн бiздi қосыпты Алла Тағала.iр күн бiздi қосыпты Алла Тағала.р күн бiздi қосыпты Алла Тағала.iздi қосыпты Алла Тағала.здi қосыпты Алла Тағала.i қосыпты Алла Тағала. қосыпты Алла Тағала.

Екi ағасы айтқан соң жылайды ендi,i ағасы айтқан соң жылайды ендi, ағасы айтқан соң жылайды ендi,i,,
Көз жасын көл қылып бұлайды ендi.i..
—Көрмегелi көп айлар, көп күн болды,i көп айлар, көп күн болды, көп айлар, көп күн болды,
Халiңiз не болды?—деп сұрайды ендi.iңiз не болды?—деп сұрайды ендi.ңiз не болды?—деп сұрайды ендi.iз не болды?—деп сұрайды ендi.з не болды?—деп сұрайды ендi.i..
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—Жол жүрдiм қайғы бiрлән жазы-қысы,iм қайғы бiрлән жазы-қысы,м қайғы бiрлән жазы-қысы,iрлән жазы-қысы,рлән жазы-қысы,
Бұлай жақсы болар ма Құдай iсi.iсi.сi.i..
Кетелiк ендi, ағалар, жұртымызға,iк ендi, ағалар, жұртымызға,к ендi, ағалар, жұртымызға,i, ағалар, жұртымызға,, ағалар, жұртымызға,
Алып келдiм iздеген бұлбұл құсты.iм iздеген бұлбұл құсты.м iздеген бұлбұл құсты.iздеген бұлбұл құсты.здеген бұлбұл құсты.

—Бiз екеумiз жалғанда болыппыз зар,iз екеумiз жалғанда болыппыз зар,з екеумiз жалғанда болыппыз зар,iз жалғанда болыппыз зар,з жалғанда болыппыз зар,
Һамражан, сiзге айтар мұңымыз бар.iзге айтар мұңымыз бар.зге айтар мұңымыз бар.
Екеумiздiң басымыз байлаулы едi,iздiң басымыз байлаулы едi,здiң басымыз байлаулы едi,iң басымыз байлаулы едi,ң басымыз байлаулы едi,i,,
Ас себептi Күләштiң қарызы бар.i Күләштiң қарызы бар. Күләштiң қарызы бар.iң қарызы бар.ң қарызы бар.

Һамра айтты:—Бiздерге көп жыл болды,iздерге көп жыл болды,здерге көп жыл болды,
Ата-ана бiздi көрмей ғамкiн болды.iздi көрмей ғамкiн болды.здi көрмей ғамкiн болды.i көрмей ғамкiн болды. көрмей ғамкiн болды.iн болды.н болды.
Ата-ана бiздердi сағынғандаiздердi сағынғандаздердi сағынғандаi сағынғанда сағынғанда
Ендiгiше жүрегi дертке толды.iгiше жүрегi дертке толды.гiше жүрегi дертке толды.iше жүрегi дертке толды.ше жүрегi дертке толды.i дертке толды. дертке толды.

Ағалар, ендi үйге кетелiк бiз,i үйге кетелiк бiз, үйге кетелiк бiз,iк бiз,к бiз,iз,з,
Атам айтқан сертiне жетелiк бiз.iне жетелiк бiз.не жетелiк бiз.iк бiз.к бiз.iз.з.
Ағалар, мойныңызда қарыз болса,
Борыш қылмай ахиретке, өтелiк бiз.iк бiз.к бiз.iз.з.

Һамра айтқан сөзге қанады ендi,i,,
Ағаларының қарызын өтедi ендi.i ендi. ендi.i..
Киiм, тамақ сатып алып берiпiм, тамақ сатып алып берiпм, тамақ сатып алып берiпiпп
Екi ағасын алды да кетедi ендi.i ағасын алды да кетедi ендi. ағасын алды да кетедi ендi.i ендi. ендi.i..

Үшеуi қуанып күлдi дейдi,i қуанып күлдi дейдi, қуанып күлдi дейдi,i дейдi, дейдi,i,,
Үш бейшара жолына жүрдi дейдi.i дейдi. дейдi.i..
Бiрнеше күн жол жүрiп бұл үшеуi,iрнеше күн жол жүрiп бұл үшеуi,рнеше күн жол жүрiп бұл үшеуi,iп бұл үшеуi,п бұл үшеуi,i,,
Оғын шанышқан жерiне келдi дейдi.iне келдi дейдi.не келдi дейдi.i дейдi. дейдi.i..

Үшеуi сөз байласқан жерiне келдi дейдi,i сөз байласқан жерiне келдi дейдi, сөз байласқан жерiне келдi дейдi,iне келдi дейдi,не келдi дейдi,i дейдi, дейдi,i,,
Үш оғы шаншулы күйi тұр, көрдi дейдi.i тұр, көрдi дейдi. тұр, көрдi дейдi.i дейдi. дейдi.i..
Көмiп қойған үш оғын, бұлбұлды алыпiп қойған үш оғын, бұлбұлды алыпп қойған үш оғын, бұлбұлды алып
Ол үшеуi жөнiне жүрдi дейдi.i жөнiне жүрдi дейдi. жөнiне жүрдi дейдi.iне жүрдi дейдi.не жүрдi дейдi.i дейдi. дейдi.i..

Құдайым жаман жанды неге алмайды,
Жаман адам жақсылықты һеш бiлмейдi.iлмейдi.лмейдi.i..
Ағайын дұшпан деген сол емес пе,
Екеуi Һамраны көре алмайды.i Һамраны көре алмайды. Һамраны көре алмайды.
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Екеуi сол арада кеңес қылды,i сол арада кеңес қылды, сол арада кеңес қылды,
Екеумiзден Һамра асыл болды.iзден Һамра асыл болды.зден Һамра асыл болды.
Бiр құдықтың басында жатқан жердеiр құдықтың басында жатқан жердер құдықтың басында жатқан жерде
Екеуi өлтiрмекке уағда қылды.

—Бұ Һамра атамыз жүзi сөйлер,i сөйлер, сөйлер,
Бұлбұлды әкелген мен едiм дер.iм дер.м дер.
Екi ағамды азаптан құтқардым деп,i ағамды азаптан құтқардым деп, ағамды азаптан құтқардым деп,
Екiсi жалшылықта жүр екен дер.iсi жалшылықта жүр екен дер.сi жалшылықта жүр екен дер.i жалшылықта жүр екен дер. жалшылықта жүр екен дер.

Ол айтқан сөз оларға үлкен …*,
Атамыз Һамра тұрса жақсы көрмес.
Екi жаман олтырып кеңес қылды,—i жаман олтырып кеңес қылды,— жаман олтырып кеңес қылды,—
Һамраны өлтiрмей, сiрә, болмас.iрмей, сiрә, болмас.рмей, сiрә, болмас.iрә, болмас.рә, болмас.

Атамыз мұны сүйер бiздi қойып,iздi қойып,здi қойып,i қойып, қойып,
Кетелiк осы жерде мұны сойып.iк осы жерде мұны сойып.к осы жерде мұны сойып.
Бiр ағасы айтады:—Өлтiрмелiк,iр ағасы айтады:—Өлтiрмелiк,р ағасы айтады:—Өлтiрмелiк,iрмелiк,рмелiк,iк,к,
Екi көзiн алайық бiрдей ойып.i көзiн алайық бiрдей ойып. көзiн алайық бiрдей ойып.iн алайық бiрдей ойып.н алайық бiрдей ойып.iрдей ойып.рдей ойып.

Екеуi жамандықты бастайды ендi,i жамандықты бастайды ендi, жамандықты бастайды ендi,i,,
Бiр-бiрiнiң сөздерiн қостайды ендi.iр-бiрiнiң сөздерiн қостайды ендi.р-бiрiнiң сөздерiн қостайды ендi.iрiнiң сөздерiн қостайды ендi.рiнiң сөздерiн қостайды ендi.iнiң сөздерiн қостайды ендi.нiң сөздерiн қостайды ендi.iң сөздерiн қостайды ендi.ң сөздерiн қостайды ендi.iн қостайды ендi.н қостайды ендi.i..
Жетi күнi-түнi Һамра ұйқысы бар,i күнi-түнi Һамра ұйқысы бар, күнi-түнi Һамра ұйқысы бар,i-түнi Һамра ұйқысы бар,-түнi Һамра ұйқысы бар,i Һамра ұйқысы бар, Һамра ұйқысы бар,
Көзiн ойып құдыққа тастайды ендi.iн ойып құдыққа тастайды ендi.н ойып құдыққа тастайды ендi.i..

ұйқыда екi көзiн ойып алды,i көзiн ойып алды, көзiн ойып алды,iн ойып алды,н ойып алды,
Құдыққа тiрi апарып ендi салды.iрi апарып ендi салды.рi апарып ендi салды.i апарып ендi салды. апарып ендi салды.i салды. салды.
Жақсылығы жамандық тапты дағы,
Құдықта жылай-жылай Һамра қалды.

Һамра ол құдықта қалды дейдi,i,,
Бұлбұл құс екi көзiн алды дейдi.i көзiн алды дейдi. көзiн алды дейдi.iн алды дейдi.н алды дейдi.i..
Һамраға бiр хайла болар ма деп,iр хайла болар ма деп,р хайла болар ма деп,
Шапанға орап қанатының астына салды дейдi.i..

Қайғысы Һамраның қатты дейдi,i,,
Қорлықты ағасынан тапты дейдi.i..

* Бiр сөз танылмады.
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Бейшара ылажы жоқ ғарiп болып,iп болып,п болып,
Ел-жұртына сәлемiн айтты дейдi.iн айтты дейдi.н айтты дейдi.i..

—Ағалар, шыныңменен кеткенiң бе,iң бе,ң бе,
Көзiмдi ойып мұратқа жеткенiң бе?
Һәрбiр қиын жерлерден шығарып ем,iр қиын жерлерден шығарып ем,р қиын жерлерден шығарып ем,
Жақсылыққа жамандық еткенiң бе?!iң бе?!ң бе?!

Жаһанда мұңлық болған мен бiр ғарiп,iр ғарiп,р ғарiп,iп,п,
Зарландым бұ құдықта жалғыз қалып.
Ей, бұлбұл, бiр Құданың хақы үшiнiр Құданың хақы үшiнр Құданың хақы үшiнiнн
Бара көр ата-анама сәлем алып.

Ағалар, бұ құдықта тiрi жатамыз ба,iрi жатамыз ба,рi жатамыз ба,i жатамыз ба, жатамыз ба,
Бұ жалғанда қайғыға батамыз ба?
Ей, бұлбұл, бiр Құданың хақы үшiнiр Құданың хақы үшiнр Құданың хақы үшiнiнн
Сәлем айт ата бiрлән анамызға.iрлән анамызға.рлән анамызға.

Шыңырауда Һамра ұлың қалды деңiз,iз,з,
Ағасы көзiн ойып алды деңiз.iн ойып алды деңiз.н ойып алды деңiз.iз.з.
Һеш жазығы жоқ едi ағасына,i ағасына, ағасына,
Көзiн ойып құдыққа салды деңiз.iн ойып құдыққа салды деңiз.н ойып құдыққа салды деңiз.iз.з.

Һамра қалды, хараб күнi деңiз,i деңiз, деңiз,iз,з,
Осы күн кетiп тұр пұлы деңiз.iп тұр пұлы деңiз.п тұр пұлы деңiз.iз.з.
Құдыққа көзiн ойып тiрi салды,iн ойып тiрi салды,н ойып тiрi салды,iрi салды,рi салды,i салды, салды,
Осы күнде қайғы-қасiрет күнi деңiз.iрет күнi деңiз.рет күнi деңiз.i деңiз. деңiз.iз.з.

Жаман iске түсiп тұр басы деңiз,iске түсiп тұр басы деңiз,ске түсiп тұр басы деңiз,iп тұр басы деңiз,п тұр басы деңiз,iз,з,
Жаудырып көзден аққан жасы деңiз.iз.з.
Құдай сабыр бермесе осы күнде,
Көзi қанды, қайғы-дүр асы деңiз.i қанды, қайғы-дүр асы деңiз. қанды, қайғы-дүр асы деңiз.iз.з.

Дәуренi Һамраның солды деңiз,i Һамраның солды деңiз, Һамраның солды деңiз,iз,з,
Жүрегi қайғы-дертке толды деңiз.i қайғы-дертке толды деңiз. қайғы-дертке толды деңiз.iз.з.
Жылай-жылай құдықта қалды Һамраң,
Құдайдан бiр құдiрет болды деңiз.iр құдiрет болды деңiз.р құдiрет болды деңiз.iрет болды деңiз.рет болды деңiз.iз.з.
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Падишаны ұйқыдан оятыңыз,
Бұ қылық бiр Аллаға аян деңiз.iр Аллаға аян деңiз.р Аллаға аян деңiз.iз.з.
Һамра бiр құдықта жалғыз қалды,iр құдықта жалғыз қалды,р құдықта жалғыз қалды,
Жолдасы жылан бiрлән шаян деңiз.iрлән шаян деңiз.рлән шаян деңiз.iз.з.

Қасында тамақ берген кiсi де жоқ,iсi де жоқ,сi де жоқ,i де жоқ, де жоқ,
Мұнда сiзге шығарға күшi де жоқ.iзге шығарға күшi де жоқ.зге шығарға күшi де жоқ.i де жоқ. де жоқ.
Ей, бұлбұл, екi көзi кеттi деңiз,i көзi кеттi деңiз, көзi кеттi деңiз,i кеттi деңiз, кеттi деңiз,i деңiз, деңiз,iз,з,
Бұрынғы сiзге қарар түсi де жоқ.iзге қарар түсi де жоқ.зге қарар түсi де жоқ.i де жоқ. де жоқ.

Ақылы Һамраның кеттi деңiз,i деңiз, деңiз,iз,з,
Басына жақсылығы жеттi деңiз.i деңiз. деңiз.iз.з.
Һамраның бейнетiн итке берсiн,iн итке берсiн,н итке берсiн,iн,н,
Көрген күнi қайғымен өттi деңiз.i қайғымен өттi деңiз. қайғымен өттi деңiз.i деңiз. деңiз.iз.з.

Мұңлық болған iшiнде қайғысы бар,iшiнде қайғысы бар,шiнде қайғысы бар,iнде қайғысы бар,нде қайғысы бар,
Қайғыменен кеше-күндiз жылайды зар.iз жылайды зар.з жылайды зар.
Көптен-көп дұғай сәлем атекеме,
Бергейсiң бұ iсiмден жақсы хабар.iң бұ iсiмден жақсы хабар.ң бұ iсiмден жақсы хабар.iсiмден жақсы хабар.сiмден жақсы хабар.iмден жақсы хабар.мден жақсы хабар.

Атекемнiң iшiнде көп-тi дертi,iң iшiнде көп-тi дертi,ң iшiнде көп-тi дертi,iшiнде көп-тi дертi,шiнде көп-тi дертi,iнде көп-тi дертi,нде көп-тi дертi,i дертi, дертi,i,,
Маған айтқан атекем кеттi сертi.i сертi. сертi.i..
Өз ағамдан жамандық көремiн бе,iн бе,н бе,
Барша iсi бiр Алланың құдiретi.iсi бiр Алланың құдiретi.сi бiр Алланың құдiретi.i бiр Алланың құдiретi. бiр Алланың құдiретi.iр Алланың құдiретi.р Алланың құдiретi.iретi.ретi.i..

Көзiм жоқ, ендi дәурен сүре алмаспын,iм жоқ, ендi дәурен сүре алмаспын,м жоқ, ендi дәурен сүре алмаспын,i дәурен сүре алмаспын, дәурен сүре алмаспын,
Ата-ананың қарызын бере алмаспын.
Көптен[-көп] дұғай сәлем анашыма,
Мұңлық болған соларды көре алмаспын.

Жаһанда мұңлық болған менiң анам,iң анам,ң анам,
Бiр-бiрiмiз қосар ма Алла Тағалам.iр-бiрiмiз қосар ма Алла Тағалам.р-бiрiмiз қосар ма Алла Тағалам.iрiмiз қосар ма Алла Тағалам.рiмiз қосар ма Алла Тағалам.iмiз қосар ма Алла Тағалам.мiз қосар ма Алла Тағалам.iз қосар ма Алла Тағалам.з қосар ма Алла Тағалам.
Ата-анам жүздерiнi көре алмасам,iнi көре алмасам,нi көре алмасам,i көре алмасам, көре алмасам,
Мұңлық болған Һамрадан көп-көп сәлем.

Сақтаған тоғыз ай, он күн менi iште,i iште, iште,iште,ште,
Емiзген сахар тұрып һәрбiр кеште,iзген сахар тұрып һәрбiр кеште,зген сахар тұрып һәрбiр кеште,iр кеште,р кеште,
Көптен-көп дұғай сәлем анашыма,
Ақ сүтiн риза болып кешсiн,—дептi.iн риза болып кешсiн,—дептi.н риза болып кешсiн,—дептi.iн,—дептi.н,—дептi.i..
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Бiздi көрген көп ашып жылағанда,iздi көрген көп ашып жылағанда,здi көрген көп ашып жылағанда,i көрген көп ашып жылағанда, көрген көп ашып жылағанда,
Шыныменен Құдай берген сұрағанда.
Құдайдан бiздi тiлеп алып едi,iздi тiлеп алып едi,здi тiлеп алып едi,i тiлеп алып едi, тiлеп алып едi,iлеп алып едi,леп алып едi,i,,
Көл қылып көздiң жасын бұлағанда.iң жасын бұлағанда.ң жасын бұлағанда.

Жүректен һәркез кетпес бұ дағымыз,
Шағына жетпей өштi шырағыңыз.i шырағыңыз. шырағыңыз.
Жаһанда жаратылған бiз бiр мұңдық,iз бiр мұңдық,з бiр мұңдық,iр мұңдық,р мұңдық,
Көп болды бұ жаһанда арманымыз.

Кеттi ғой осы жолда жарым жасым,i ғой осы жолда жарым жасым, ғой осы жолда жарым жасым,
Қор болды ағалардан ғарiп басым.iп басым.п басым.
Мен есiңе түскенде қолын тұтарiңе түскенде қолын тұтарңе түскенде қолын тұтар
Қарағым Гүлжәмила қарындасым.

Бiрдей боп менiм бiрлән бiрге өскен,iрдей боп менiм бiрлән бiрге өскен,рдей боп менiм бiрлән бiрге өскен,iм бiрлән бiрге өскен,м бiрлән бiрге өскен,iрлән бiрге өскен,рлән бiрге өскен,iрге өскен,рге өскен,
Тартысып ана сүтiн бiрге емiскен,iн бiрге емiскен,н бiрге емiскен,iрге емiскен,рге емiскен,iскен,скен,
Мен есiңе түскенде Гүлжәмила
Жылай-жылай қайғыменен күндi кешкен.i кешкен. кешкен.

Аш қалдым, бұ құдықта қорегiм жоқ,iм жоқ,м жоқ,
Ендi менiң һешкiмге керегiм жоқ.i менiң һешкiмге керегiм жоқ. менiң һешкiмге керегiм жоқ.iң һешкiмге керегiм жоқ.ң һешкiмге керегiм жоқ.iмге керегiм жоқ.мге керегiм жоқ.iм жоқ.м жоқ.
Құдайдан тiлегенiм менiң—иман,iлегенiм менiң—иман,легенiм менiң—иман,iм менiң—иман,м менiң—иман,iң—иман,ң—иман,
Онан басқа нәрсенiң керегi жоқ.iң керегi жоқ.ң керегi жоқ.i жоқ. жоқ.

Екi ағасы жұртына қайтты дейдi,i ағасы жұртына қайтты дейдi, ағасы жұртына қайтты дейдi,i,,
Һамра жалғыз құдықта қалды дейдi.i..
Бiрнеше күн жол жүрiп бұлбұлды алып,iрнеше күн жол жүрiп бұлбұлды алып,рнеше күн жол жүрiп бұлбұлды алып,iп бұлбұлды алып,п бұлбұлды алып,
Өз шаһары Мысырға келiп жеттi.iп жеттi.п жеттi.i..

Су iшiнде һәр түрлi балық келдi,iшiнде һәр түрлi балық келдi,шiнде һәр түрлi балық келдi,iнде һәр түрлi балық келдi,нде һәр түрлi балық келдi,i балық келдi, балық келдi,i,,
Сондай-ақ баласынан танып келдi.i..
Қасында ерiп жүрген Һамра жоқ,iп жүрген Һамра жоқ,п жүрген Һамра жоқ,
Екi ағасы бұлбұлды алып келдi.i ағасы бұлбұлды алып келдi. ағасы бұлбұлды алып келдi.i..

Һәркiмге Тәңiрi өнер бередi деп,iмге Тәңiрi өнер бередi деп,мге Тәңiрi өнер бередi деп,iрi өнер бередi деп,рi өнер бередi деп,i өнер бередi деп, өнер бередi деп,i деп, деп,
Иманды адам ұжмақты көредi деп.i деп. деп.
Хұсрауға бiр кiсi хабар бердi,iр кiсi хабар бердi,р кiсi хабар бердi,iсi хабар бердi,сi хабар бердi,i хабар бердi, хабар бердi,i,,
Һамраң жоқ, екi ұғылың келедi деп.i ұғылың келедi деп. ұғылың келедi деп.i деп. деп.
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Хұсрау хан есiткен соң келiп шықты,iткен соң келiп шықты,ткен соң келiп шықты,iп шықты,п шықты,
Қарына көк семсерiн iлiп шықты.iн iлiп шықты.н iлiп шықты.iлiп шықты.лiп шықты.iп шықты.п шықты.
Һамрама жадудан кәр келмес,
Осы екеуiнен келгенiн бiлiп шықты.iнен келгенiн бiлiп шықты.нен келгенiн бiлiп шықты.iн бiлiп шықты.н бiлiп шықты.iлiп шықты.лiп шықты.iп шықты.п шықты.

Падиша:—Балаларым, сайра,—дейдi,i,,
Сайрағаның жаныңа пайда,—дейдi.i..
Екеуiң бұлбұлды алып жетiп келдiң,iң бұлбұлды алып жетiп келдiң,ң бұлбұлды алып жетiп келдiң,iп келдiң,п келдiң,iң,ң,
Қасыңдағы Һамражаным қайда?—дейдi.i..

—Iздеуге балаларың ерiнген жоқ,Iздеуге балаларың ерiнген жоқ,здеуге балаларың ерiнген жоқ,iнген жоқ,нген жоқ,
Сiрә да бойын безеп күтiнген жоқ.iрә да бойын безеп күтiнген жоқ.рә да бойын безеп күтiнген жоқ.iнген жоқ.нген жоқ.
Атеке, бiздiң тiлге инаныңыз,iздiң тiлге инаныңыз,здiң тiлге инаныңыз,iң тiлге инаныңыз,ң тiлге инаныңыз,iлге инаныңыз,лге инаныңыз,
Һамраң бiз шыққалы көрiнген жоқ.iз шыққалы көрiнген жоқ.з шыққалы көрiнген жоқ.iнген жоқ.нген жоқ.

—Адамға Тәңiрi қаза берген шығар,iрi қаза берген шығар,рi қаза берген шығар,i қаза берген шығар, қаза берген шығар,
Һамрама сенен кәр келген шығар.
Шырағымды екеуiң бiр нәрсе қып,iң бiр нәрсе қып,ң бiр нәрсе қып,iр нәрсе қып,р нәрсе қып,
Қорыққаныңнан жауапты берген шығар.

—Атеке-ау, нанбаймысың бiзге,—дейдi,iзге,—дейдi,зге,—дейдi,i,,
Жолдас болып бiз шықтық түзге,—дейдi.iз шықтық түзге,—дейдi.з шықтық түзге,—дейдi.i..
Не деп жауап беремiз ахиретте,iз ахиретте,з ахиретте,
Өтiрiк айтып келiп сiзге,—дейдi.iрiк айтып келiп сiзге,—дейдi.рiк айтып келiп сiзге,—дейдi.iк айтып келiп сiзге,—дейдi.к айтып келiп сiзге,—дейдi.iп сiзге,—дейдi.п сiзге,—дейдi.iзге,—дейдi.зге,—дейдi.i..

—Һамрадан басқа сенiң анаң,—дейдi,iң анаң,—дейдi,ң анаң,—дейдi,i,,
Сендерден түрi бөлек балам,—дейдi.i бөлек балам,—дейдi. бөлек балам,—дейдi.i..
Сен нағып бұлбұлды ап келесiң,iң,ң,
Тiлдерiңе нағып сенiң нанам,—дейдi.iлдерiңе нағып сенiң нанам,—дейдi.лдерiңе нағып сенiң нанам,—дейдi.iңе нағып сенiң нанам,—дейдi.ңе нағып сенiң нанам,—дейдi.iң нанам,—дейдi.ң нанам,—дейдi.i..

—Ей, атеке, теңдiкке бiздi алсаң,iкке бiздi алсаң,кке бiздi алсаң,iздi алсаң,здi алсаң,i алсаң, алсаң,
Бiз қолыңдан түспеймiз пәрмен қылсаң.iз қолыңдан түспеймiз пәрмен қылсаң.з қолыңдан түспеймiз пәрмен қылсаң.iз пәрмен қылсаң.з пәрмен қылсаң.
Бiздiң айтқан тiлге нанбасаңыз,iздiң айтқан тiлге нанбасаңыз,здiң айтқан тiлге нанбасаңыз,iң айтқан тiлге нанбасаңыз,ң айтқан тiлге нанбасаңыз,iлге нанбасаңыз,лге нанбасаңыз,
Бұлбұлдан жауап сұра, нанбасаңыз.

Патша айтты:—Бұлбұлжан, сайра,—дедi,i,,
Мынау екi залымдан тайма,—дедi.i залымдан тайма,—дедi. залымдан тайма,—дедi.i..
Осы екеудiң тiлiне нанбай тұрмын,iң тiлiне нанбай тұрмын,ң тiлiне нанбай тұрмын,iлiне нанбай тұрмын,лiне нанбай тұрмын,iне нанбай тұрмын,не нанбай тұрмын,
Қасыңдағы Һамражаным қайда?—дедi.i..
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Бұлбұл айтты:—Сайрайын, маған нансаң,
Менiм айтқан тiлiме қайран қалсаң,iм айтқан тiлiме қайран қалсаң,м айтқан тiлiме қайран қалсаң,iлiме қайран қалсаң,лiме қайран қалсаң,iме қайран қалсаң,ме қайран қалсаң,
Өзiңнiң Мысыр атты шаһарыңдағыiңнiң Мысыр атты шаһарыңдағыңнiң Мысыр атты шаһарыңдағыiң Мысыр атты шаһарыңдағың Мысыр атты шаһарыңдағы
Жұртыңның бәрiн жиып қолыңа алсаң.iн жиып қолыңа алсаң.н жиып қолыңа алсаң.

Патша бiткен қаһарына мiнiп алды,iткен қаһарына мiнiп алды,ткен қаһарына мiнiп алды,iнiп алды,нiп алды,iп алды,п алды,
Шаһарына жар шақыртып хабар салды.
Бұлбұлдың айтқан сөзiн екi қылмайiн екi қылмайн екi қылмайi қылмай қылмай
Жұртының бәрiн жиып қолына алды.iн жиып қолына алды.н жиып қолына алды.

—Қане, бұлбұл, шыныңды айт маған,—дейдi,i,,
Барлығыңды естiрмiн тамам,—дейдi.iрмiн тамам,—дейдi.рмiн тамам,—дейдi.iн тамам,—дейдi.н тамам,—дейдi.i..
Залымдардан болмас һеш қорқыныш,
Көргенiңдi шын сөйле маған,—дейдi.iңдi шын сөйле маған,—дейдi.ңдi шын сөйле маған,—дейдi.i шын сөйле маған,—дейдi. шын сөйле маған,—дейдi.i..

—Екi ұғылыңның бұ сөзi жалған,—дейдi,i ұғылыңның бұ сөзi жалған,—дейдi, ұғылыңның бұ сөзi жалған,—дейдi,i жалған,—дейдi, жалған,—дейдi,i,,
Хадиша құдығына барған,—дейдi.i..
Қазандай қара тастан жазу көрiп,iп,п,
Бұларды келер жолға салған,—дейдi.i..

Келмес жолмен Һамраң барған,—дейдi,i,,
Қорлығадай сұлуды алған,—дейдi.i..
Сенiң үшiн менi тартып аламын деп,iң үшiн менi тартып аламын деп,ң үшiн менi тартып аламын деп,iн менi тартып аламын деп,н менi тартып аламын деп,i тартып аламын деп, тартып аламын деп,
Перiлермен төбелес салған,—дейдi.iлермен төбелес салған,—дейдi.лермен төбелес салған,—дейдi.i..

Туған соң екi балаң ой бағыпты,i балаң ой бағыпты, балаң ой бағыпты,
Сол ойынан не қылса да мол бағыпты.
Менi алмақ түгiл, түк қылған жоқ,i алмақ түгiл, түк қылған жоқ, алмақ түгiл, түк қылған жоқ,iл, түк қылған жоқ,л, түк қылған жоқ,
Күләш деген бiр байға қой бағыпты.iр байға қой бағыпты.р байға қой бағыпты.

Бұлбұл айтты:—Ей, патша, сөзiм тыңда,iм тыңда,м тыңда,
Құданың құдiретiмен келдiм сенге.iретiмен келдiм сенге.ретiмен келдiм сенге.iмен келдiм сенге.мен келдiм сенге.iм сенге.м сенге.
Ақыл-есi айрылдың қарағыңнан,i айрылдың қарағыңнан, айрылдың қарағыңнан,
Һамра ұлың сiзге жоқ, қалды онда.iзге жоқ, қалды онда.зге жоқ, қалды онда.

Бұ сөздi жақсы тыңда, падишаһым,i жақсы тыңда, падишаһым, жақсы тыңда, падишаһым,
Еркiн толмай, таусылды туған айың.iн толмай, таусылды туған айың.н толмай, таусылды туған айың.
Һамра ұлың сiзге жоқ, ей, падиша,iзге жоқ, ей, падиша,зге жоқ, ей, падиша,
Жақсы қылып айтайын оның жайын.
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Тұғырдан ұшып кеттi сұңқарыңыз,i сұңқарыңыз, сұңқарыңыз,
Байлаудан ұшып қашты тұлпарыңыз.
Сiзге жоқ Һамраң, ей, падиша,iзге жоқ Һамраң, ей, падиша,зге жоқ Һамраң, ей, падиша,
Айбатты жұрт иесi сұлтаныңыз.i сұлтаныңыз. сұлтаныңыз.

Ашылған көзi бiттi бұлағыңыз,i бiттi бұлағыңыз, бiттi бұлағыңыз,iттi бұлағыңыз,ттi бұлағыңыз,i бұлағыңыз, бұлағыңыз,
Таусылды жанып тұрған шырағыңыз.
Менi мұнда келтiрген Шамғұнбақтанi мұнда келтiрген Шамғұнбақтан мұнда келтiрген Шамғұнбақтанiрген Шамғұнбақтанрген Шамғұнбақтан
Қайғыменен Һамра қалды қарағыңыз.

Құрыды, падиша, қызыл гүлiң,iң,ң,
Таусылды сар далада үлкен көлiң.iң.ң.
Ағаларын құтқарған азабындан
Дерттi боп ендi қалды Һамра ұлың.i боп ендi қалды Һамра ұлың. боп ендi қалды Һамра ұлың.i қалды Һамра ұлың. қалды Һамра ұлың.

Адастың, ей, падиша, ақылыңнан,
Айырылдың Тәңiрi берген алтыныңдан.iрi берген алтыныңдан.рi берген алтыныңдан.i берген алтыныңдан. берген алтыныңдан.
Ай мен күндей ғаламға бiрдей болғанiрдей болғанрдей болған
Айырылдың жұрт иесi асылыңнан.i асылыңнан. асылыңнан.

Аш қалды жапан түзде, қорегi жоқ,i жоқ, жоқ,
Ағасы көзiн ойған керегi жоқ.iн ойған керегi жоқ.н ойған керегi жоқ.i жоқ. жоқ.
Көзiн ойып құдыққа тастап кеттi,iн ойып құдыққа тастап кеттi,н ойып құдыққа тастап кеттi,i,,
Бiр имандан басқа һеш тiлегi жоқ.iр имандан басқа һеш тiлегi жоқ.р имандан басқа һеш тiлегi жоқ.iлегi жоқ.легi жоқ.i жоқ. жоқ.

Жапанда Һамра ұғылың қалды дейдi,i,,
Екi ағасы көзiн ойып алды дейдi.i ағасы көзiн ойып алды дейдi. ағасы көзiн ойып алды дейдi.iн ойып алды дейдi.н ойып алды дейдi.i..
Һамраның бейнетiн итке берсiн,iн итке берсiн,н итке берсiн,iн,н,
Көзiн ойып құдыққа салды дейдi.iн ойып құдыққа салды дейдi.н ойып құдыққа салды дейдi.i..

Iсiмiз һәрбiр қылған Аллаға аян,сiмiз һәрбiр қылған Аллаға аян,iмiз һәрбiр қылған Аллаға аян,мiз һәрбiр қылған Аллаға аян,iз һәрбiр қылған Аллаға аян,з һәрбiр қылған Аллаға аян,iр қылған Аллаға аян,р қылған Аллаға аян,
Шүкiрлiкпен бұ сөздi жұртқа жаям.iрлiкпен бұ сөздi жұртқа жаям.рлiкпен бұ сөздi жұртқа жаям.iкпен бұ сөздi жұртқа жаям.кпен бұ сөздi жұртқа жаям.i жұртқа жаям. жұртқа жаям.
Һамра ұғылың тiрiдей жалғыз қалды,iрiдей жалғыз қалды,рiдей жалғыз қалды,iдей жалғыз қалды,дей жалғыз қалды,
Осы күнде жолдасы жылан, шаян.

Һамраның қайраты кеттi деймiн,i деймiн, деймiн,iн,н,
Басына жақсылығы жеттi деймiн.i деймiн. деймiн.iн.н.
Патшаның көрген күнiн итке берсiн,iн итке берсiн,н итке берсiн,iн,н,
Көрген күнi қайғыменен өттi деймiн.i қайғыменен өттi деймiн. қайғыменен өттi деймiн.i деймiн. деймiн.iн.н.



�200

�2�0

�220

252252 253ҚИССА ҺАМРА, ХұСРАу ПАТША

Көңiлден һәркез кетпез бұ дағымыз,iлден һәркез кетпез бұ дағымыз,лден һәркез кетпез бұ дағымыз,
Шағына жетпей өштi шырағыңыз.i шырағыңыз. шырағыңыз.
Һамра ұғылың сiзге жоқ, ей, падиша,iзге жоқ, ей, падиша,зге жоқ, ей, падиша,
Көзi жоқ, жалғыз қалды қарағыңыз.i жоқ, жалғыз қалды қарағыңыз. жоқ, жалғыз қалды қарағыңыз.

Ей, падиша, ендi қой көп жылауды,i қой көп жылауды, қой көп жылауды,
Өтедi қалған жалғыз Ибраһымдай.i қалған жалғыз Ибраһымдай. қалған жалғыз Ибраһымдай.
Жақып ұғылы Жүсiптей жалғыз қалды,iптей жалғыз қалды,птей жалғыз қалды,
Бiр құдықтың iшiнде жылай-жылай.iр құдықтың iшiнде жылай-жылай.р құдықтың iшiнде жылай-жылай.iшiнде жылай-жылай.шiнде жылай-жылай.iнде жылай-жылай.нде жылай-жылай.

Жылай-жылай құрымыш көзден жасы,
Қор болды бейшараның ғарiп басы.iп басы.п басы.
Һамра болса татарға қорегi жоқ,i жоқ, жоқ,
Заһар илә зақұмдай iшкен асы.iшкен асы.шкен асы.

Көңiлi падишаның жаман болды,iлi падишаның жаман болды,лi падишаның жаман болды,i падишаның жаман болды, падишаның жаман болды,
Жүрегi қайғы бiрлән дертке толды.i қайғы бiрлән дертке толды. қайғы бiрлән дертке толды.iрлән дертке толды.рлән дертке толды.
Бұрыннан маған неге айтпадың деп,
Ол падиша бұлбұлға өкпе қылды.

—Қартайғанда құбылып тентiрелiк,iрелiк,релiк,iк,к,
Орнына ақылменен келтiрелiк.iрелiк.релiк.iк.к.
Ханым, қайда, алып бер қылышымды,
Бұларды имансыз-ақ өлтiрелiк.iрелiк.релiк.iк.к.

Иман айтар молдасын сайлап алды,
Қылышын өткiр қылып қайрап алды.iр қылып қайрап алды.р қылып қайрап алды.
Тiлге келмей мұндарды шабамын деп,iлге келмей мұндарды шабамын деп,лге келмей мұндарды шабамын деп,
Екi қолын артына байлап алды.i қолын артына байлап алды. қолын артына байлап алды.

—Һамраның тал бойы таралдай ма,
Имандылар жетiмнiң хақын жей ме?iмнiң хақын жей ме?мнiң хақын жей ме?iң хақын жей ме?ң хақын жей ме?
Екi ұғылыңды неге өлтiресiң,i ұғылыңды неге өлтiресiң, ұғылыңды неге өлтiресiң,iресiң,ресiң,iң,ң,
Бас болып баруға керек болмай ма?

Забур, Құрсат бастап ап келдi дейдi,i дейдi, дейдi,i,,
Һәр iске басы жұмыр көндi дейдi.iске басы жұмыр көндi дейдi.ске басы жұмыр көндi дейдi.i дейдi. дейдi.i..
Бiзге басшы керек дегеннен соң,iзге басшы керек дегеннен соң,зге басшы керек дегеннен соң,
Құдыққа ертiп алып келдi дейдi.iп алып келдi дейдi.п алып келдi дейдi.i дейдi. дейдi.i..
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Алды-артынан жақсы барылғаны,
Әкесiнiң тағаты қалмағаны.iнiң тағаты қалмағаны.нiң тағаты қалмағаны.iң тағаты қалмағаны.ң тағаты қалмағаны.
Тар құдықтың басына жетiп келiп,iп келiп,п келiп,iп,п,
Әкесiнiң бас болып зарлағаны.iнiң бас болып зарлағаны.нiң бас болып зарлағаны.iң бас болып зарлағаны.ң бас болып зарлағаны.

—Сахарада тұрып жылайын,
Көзiмнiң жасын бұлайын,iмнiң жасын бұлайын,мнiң жасын бұлайын,iң жасын бұлайын,ң жасын бұлайын,
Тiлегiмдi берер ме,iлегiмдi берер ме,легiмдi берер ме,iмдi берер ме,мдi берер ме,i берер ме, берер ме,
Бiр Алладан сұрайын.iр Алладан сұрайын.р Алладан сұрайын.
Бала да көрмей жүрiп ем,iп ем,п ем,
Бiр перзент үшiн өлiп ем,iр перзент үшiн өлiп ем,р перзент үшiн өлiп ем,iн өлiп ем,н өлiп ем,iп ем,п ем,
Жылағанда Құдайым
Шырағымды берiп ең.iп ең.п ең.
Он төрт жыл бердiң ғұмырды,iң ғұмырды,ң ғұмырды,
Қайғыға салдың көңiлiмдi.iлiмдi.лiмдi.iмдi.мдi.i..
Он төртке балам жеткен соң,
Тағы ойладым өлiмдi.iмдi.мдi.i..
Баламдан күдер үздiрдiң,iрдiң,рдiң,iң,ң,
Көзiмді жұртқа сүздірдің,iмді жұртқа сүздірдің,мді жұртқа сүздірдің,
Он төртке келiп өлер деп,iп өлер деп,п өлер деп,
Өзiңдi сапар жүргiздiм.iңдi сапар жүргiздiм.ңдi сапар жүргiздiм.i сапар жүргiздiм. сапар жүргiздiм.iздiм.здiм.iм.м.
Сапардан аман келген соң,
Тiлегiм Құдай берген соң,iлегiм Құдай берген соң,легiм Құдай берген соң,iм Құдай берген соң,м Құдай берген соң,
Шүкiр қылдым, Құдай-а,
Көзiм жасын иген соң.iм жасын иген соң.м жасын иген соң.
Қайғымен тағы айырылдым,
Жақсы тәубе ойладым.
Құлшылық қылып, Құдай-а,
Қырық күн қызық той қылдым.
Қайғыға салдың көңiлiмдi,iлiмдi,лiмдi,iмдi,мдi,i,,
Кiрiптар қылдың түсiмде,iрiптар қылдың түсiмде,рiптар қылдың түсiмде,iптар қылдың түсiмде,птар қылдың түсiмде,iмде,мде,
Емшiменiменмен* жоқ бар қылып,
Ғашық қылдың бiр құсқа.iр құсқа.р құсқа.

Осындай көзiн ойып алар ма едi,iн ойып алар ма едi,н ойып алар ма едi,i,,
Құдыққа тiрi байлап салар ма едi?!iрi байлап салар ма едi?!рi байлап салар ма едi?!i байлап салар ма едi?! байлап салар ма едi?!i?!?!
Екеуiнiң төрт көзiн ойып алса,iнiң төрт көзiн ойып алса,нiң төрт көзiн ойып алса,iң төрт көзiн ойып алса,ң төрт көзiн ойып алса,iн ойып алса,н ойып алса,
Сонда менiң мейiрiм қанар ма едi?!iң мейiрiм қанар ма едi?!ң мейiрiм қанар ма едi?!iрiм қанар ма едi?!рiм қанар ма едi?!iм қанар ма едi?!м қанар ма едi?!i?!?!

* Түпнұсқада осылай берiлген.
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Өз ағасы қаскүнем бола ма екен,
Екi көзiн тең ойып алар ма екен?!i көзiн тең ойып алар ма екен?! көзiн тең ойып алар ма екен?!iн тең ойып алар ма екен?!н тең ойып алар ма екен?!
Рас кәпiр болмаса екi ағасы,iр болмаса екi ағасы,р болмаса екi ағасы,i ағасы, ағасы,
Тiрi апарып құдыққа салар ма екен?!iрi апарып құдыққа салар ма екен?!рi апарып құдыққа салар ма екен?!i апарып құдыққа салар ма екен?! апарып құдыққа салар ма екен?!

Әрi сұлтан, әрi патша, асылым-ай,i сұлтан, әрi патша, асылым-ай, сұлтан, әрi патша, асылым-ай,i патша, асылым-ай, патша, асылым-ай,
Сүйегiң, асыл патша, жасыды ма-ай.iң, асыл патша, жасыды ма-ай.ң, асыл патша, жасыды ма-ай.
Бұрынғы ай мен күндей бiрi де жоқ,iрi де жоқ,рi де жоқ,i де жоқ, де жоқ,
Тыңдар қандай падиша, жасыдым-ай.

Һамражан, маған берсiн бұ мехнатыңды,iн бұ мехнатыңды,н бұ мехнатыңды,
Менiм бұ саған берсiн дәулетiмдi.iм бұ саған берсiн дәулетiмдi.м бұ саған берсiн дәулетiмдi.iн дәулетiмдi.н дәулетiмдi.iмдi.мдi.i..
Бұрынғы гүл-гүл жүзiң бiрi де жоқ,iң бiрi де жоқ,ң бiрi де жоқ,iрi де жоқ,рi де жоқ,i де жоқ, де жоқ,
Сағындым мен бұрынғы суретiңдi.iңдi.ңдi.i..

Жапанда Һамражан жалғыз жаттың,
Жалғыз жатып тағамды қайдан таптың.
Жан бергенге дән берген Алла Тағала,
Бiр сақтауы бар шығар құдiретiңнiң.iр сақтауы бар шығар құдiретiңнiң.р сақтауы бар шығар құдiретiңнiң.iретiңнiң.ретiңнiң.iңнiң.нiң.iң.ң.

Һамра, бұ дертiңе қайғы алайын,iңе қайғы алайын,ңе қайғы алайын,
Екi қара көзiңнен айналайын.i қара көзiңнен айналайын. қара көзiңнен айналайын.iңнен айналайын.ңнен айналайын.
Бұ дертiңнiң дауасы болар ма екен,iңнiң дауасы болар ма екен,нiң дауасы болар ма екен,iң дауасы болар ма екен,ң дауасы болар ма екен,
Ел-жұртымды жиып алып ойланайын.

Ел-жұртымды жиып алып сұрайын мен,
Бiр Құдайға жалбарып жылайын мен.iр Құдайға жалбарып жылайын мен.р Құдайға жалбарып жылайын мен.
Бұ дертiңнiң дауасы табылмаса,iңнiң дауасы табылмаса,ңнiң дауасы табылмаса,iң дауасы табылмаса,ң дауасы табылмаса,
Өзiңменен бiрге жатып өлейiн мен.iңменен бiрге жатып өлейiн мен.ңменен бiрге жатып өлейiн мен.iрге жатып өлейiн мен.рге жатып өлейiн мен.iн мен.н мен.

Арқаныма бiтетұғын андызым-ай,iтетұғын андызым-ай,тетұғын андызым-ай,
Баста тәжiм, маңдайда құндызым-ай.iм, маңдайда құндызым-ай.м, маңдайда құндызым-ай.
Қарағым, тiрi болсаң даусың шығар,iрi болсаң даусың шығар,рi болсаң даусың шығар,i болсаң даусың шығар, болсаң даусың шығар,
Бабаң сорлы еңiреп тұр, жалғызым-ай.iреп тұр, жалғызым-ай.реп тұр, жалғызым-ай.

Басыңда зар еңiреп тұр бейшара атаң,iреп тұр бейшара атаң,реп тұр бейшара атаң,
Тiрi болсаң дауысың шығар, жалғыз балам.iрi болсаң дауысың шығар, жалғыз балам.рi болсаң дауысың шығар, жалғыз балам.i болсаң дауысың шығар, жалғыз балам. болсаң дауысың шығар, жалғыз балам.
Қарағымның жұғымды едi һәр ниязы,i һәр ниязы, һәр ниязы,
Жiгер күшiм, иә, перзентiм, жалғыз данам.iгер күшiм, иә, перзентiм, жалғыз данам.гер күшiм, иә, перзентiм, жалғыз данам.iм, иә, перзентiм, жалғыз данам.м, иә, перзентiм, жалғыз данам.iм, жалғыз данам.м, жалғыз данам.
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Құдай-а, Һамраны алғаның ба,
Тар құдықтың iшiне салғаның ба?iшiне салғаның ба?шiне салғаның ба?iне салғаның ба?не салғаның ба?
Һамрам бұ дүниеден кетiп қалса,iп қалса,п қалса,
Мысыр шаһары, иесiз боп қалғаның ба?

Үргенiш, Бұқар менен салған әсем,iш, Бұқар менен салған әсем,ш, Бұқар менен салған әсем,
Сен кеткен соң көп болды қайғы дертiм.iм.м.
Сорлы атаң зарланады, даусың шықпас,
Шекербәндi жалғызым, жас перзентiм.i жалғызым, жас перзентiм. жалғызым, жас перзентiм.iм.м.

Дұшпандар қорқушы едi айбатыңдан,i айбатыңдан, айбатыңдан,
Достыларың сондай-ақ қайратыңдан.
Хақ Тағала, айрылып қалғаным ба
Өзiмнен ақылы артық, дұшпанымдан.iмнен ақылы артық, дұшпанымдан.мнен ақылы артық, дұшпанымдан.

Атаңның көзi қанды жастар ақты,i қанды жастар ақты, қанды жастар ақты,
Һамра тар құдықта өзiн тапты.iн тапты.н тапты.
Һамрам, тiрi болсаң даусың шығар,iрi болсаң даусың шығар,рi болсаң даусың шығар,i болсаң даусың шығар, болсаң даусың шығар,
Жарлығың, Хақ Тағала, сондай қатты.

Һамра жаным, не бола бiлсең мәнiм,iлсең мәнiм,лсең мәнiм,iм,м, 
Есеп қылып нетемiн дүния-малым.iн дүния-малым.н дүния-малым.
Һамражаным, дауысыңды бiр шығаршы,iр шығаршы,р шығаршы,
Ахиреттiк бекзатым, шам-шырағым.iк бекзатым, шам-шырағым.к бекзатым, шам-шырағым.

Не қылып ұмытылар сенiң атың,iң атың,ң атың,
Көп жұртқа мағлұм-дүр жазған хатың.
Жалғызым, ақсүйегiм кеткеннен соң,iм кеткеннен соң,м кеткеннен соң,
Түзелер деп ойламаймын салтанатым.

Имандыны Құдайым оңдайды ендi,i,, 
Имансыздар һәрқашан оңбайды ендi.i..
Атасы неше мезгiл зарланса да,iл зарланса да,л зарланса да,
Һамра тiрi жатып болмайды ендi.iрi жатып болмайды ендi.рi жатып болмайды ендi.i жатып болмайды ендi. жатып болмайды ендi.i..

Ей, жамағат, құлақ сал енесiне,iне,не,
Һамра дауыс бере ме күмiсiне.iсiне.сiне.iне.не.
Атасы зарланғанға бiр жауап жоқ,iр жауап жоқ,р жауап жоқ,
Құлақ сал анасының кеңесiне.iне.не.
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—Һамра ұғылым, қайда ендi,i,,
Iшiмде оттай қайнады,шiмде оттай қайнады,iмде оттай қайнады,мде оттай қайнады,
Жапанда жатқан жалғызым,
Күшiм де келмес жылайын.iм де келмес жылайын.м де келмес жылайын.

Жүрегiм толған қан болды,iм толған қан болды,м толған қан болды,
Басыма атпас таң болды.
Iшiмде толған шер болды,шiмде толған шер болды,iмде толған шер болды,мде толған шер болды,
Жылай да көзiм көр болды.iм көр болды.м көр болды.
Көзiмнен аққан қара жасiмнен аққан қара жасмнен аққан қара жас
Етегiм толып көл болды.iм толып көл болды.м толып көл болды.
Һамра ұғылым келмейдi,i,,
Ақыры ендi не болды.i не болды. не болды.

Һамрамдан айырылдым,
Дертiне түсiп қайғырдым.iне түсiп қайғырдым.не түсiп қайғырдым.iп қайғырдым.п қайғырдым.
Айналайын, бар Құдай,
Бұ дүнияда зар болдым.
Күйiп те отқа жағылдым,iп те отқа жағылдым,п те отқа жағылдым,
Тәубенi неден жаңылдым.i неден жаңылдым. неден жаңылдым.
Айналайын, бар Құдай,
Бiр көрсетшi көзiме,iр көрсетшi көзiме,р көрсетшi көзiме,i көзiме, көзiме,iме,ме,
Қарағымды сағындым.

Құрыды аққан бұлағым,
Сөндi де қалды шырағым,i де қалды шырағым, де қалды шырағым,
Айналайын, бар Құдай,
Iздеп қайдан табармын.здеп қайдан табармын.
Қарағым менiң тұрар ма,iң тұрар ма,ң тұрар ма,
Ендi көңiлiм толар ма?i көңiлiм толар ма? көңiлiм толар ма?iлiм толар ма?лiм толар ма?iм толар ма?м толар ма?
Сұңқарым қолға қонар ма,
Ендi туған падишаi туған падиша туған падиша
Һамрадай болар ма?!
Маған атар таң болмас,
Жақсылық қылар жан болмас.
Асыл туған қарағым,
Һамрадай жан болмас,
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Мен жылайын аһ ұрып,
Һамражанды сағынып,
Осы күнде қарағым
Жатыр ма екен қамығып.
Мен қалдым мұңлық боп,
Қара жерменен тең болып,
Жатыр ма екен қарағым,
Қимылдауға халi жоқ,i жоқ, жоқ,
Құрт-құмырсқаға жем болып.

Дәнеменi бiлмеген құлыным-ай,i бiлмеген құлыным-ай, бiлмеген құлыным-ай,iлмеген құлыным-ай,лмеген құлыным-ай,
Шекеге қойған айдар тұлымың-ай.
Қарағым, тiрi болсаң даусың шығар,iрi болсаң даусың шығар,рi болсаң даусың шығар,i болсаң даусың шығар, болсаң даусың шығар,
Тар құрсағым кеңейткен құлыным-ай.

Даусың шығар, естiсiн құлағым-ай,iсiн құлағым-ай,сiн құлағым-ай,iн құлағым-ай,н құлағым-ай,
Сарқырап таудан аққан бұлағым-ай.
Һамра, даусың шығар, бершi жауап,i жауап, жауап,
Тар құрсағым кеңейткен қарағым-ай.

Жаныңнан ақыл күткен даналығың,
Шын-Машын хан көтерген ағалығың.
Һамражан, тiрi болсаң даусың шығар,iрi болсаң даусың шығар,рi болсаң даусың шығар,i болсаң даусың шығар, болсаң даусың шығар,
Сорлы әжекең зарлап тұр, қарашығым.

Жалғыз қып сенi берген Жаппар Құдай,i берген Жаппар Құдай, берген Жаппар Құдай,
Екi көзiм қан болды жылай-жылай.i көзiм қан болды жылай-жылай. көзiм қан болды жылай-жылай.iм қан болды жылай-жылай.м қан болды жылай-жылай.
Шырағым, тiрi болсаң даусың шығар.iрi болсаң даусың шығар.рi болсаң даусың шығар.i болсаң даусың шығар. болсаң даусың шығар.
Басыңа зар боп келдi анаң сұмырай.i анаң сұмырай. анаң сұмырай.

Үш тамырым қозғалды iшiм күйiп,iшiм күйiп,шiм күйiп,iм күйiп,м күйiп,iп,п,
Емшегiмнен сүт шықты бойым алып.iмнен сүт шықты бойым алып.мнен сүт шықты бойым алып.
Сорғалатпай емсеңшi, қарашығым,
Әжекең мауқын бассын бетiң сүйiп.iң сүйiп.ң сүйiп.iп.п.

Шыныңменен-ақ дүниеден өткенiң бе,iң бе,ң бе,
Һамрама Хақтан тағдыр жеткенiң бе?iң бе?ң бе?
Құдықта тiрi болсаң мен алайын,iрi болсаң мен алайын,рi болсаң мен алайын,i болсаң мен алайын, болсаң мен алайын,
Ажалыңды жауға тастап өткенiң бе?iң бе?ң бе?
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Хақ жаратқан пендесiн оңдағанын,iн оңдағанын,н оңдағанын,
Кәпiрлер иман айтпай оңбағанын.iрлер иман айтпай оңбағанын.рлер иман айтпай оңбағанын.
Екi ағам келiп өлтiрейiн деп тұр ма деп,i ағам келiп өлтiрейiн деп тұр ма деп, ағам келiп өлтiрейiн деп тұр ма деп,iп өлтiрейiн деп тұр ма деп,п өлтiрейiн деп тұр ма деп,iрейiн деп тұр ма деп,рейiн деп тұр ма деп,iн деп тұр ма деп,н деп тұр ма деп,
Һамраның шақыруға болмағанын.

Ендi қайда барайын,i қайда барайын, қайда барайын,
Халiмдi кiмге айтайын.iмдi кiмге айтайын.мдi кiмге айтайын.i кiмге айтайын. кiмге айтайын.iмге айтайын.мге айтайын.
Не қылса Құдай қылады,
Бұған ендi шыдайын.i шыдайын. шыдайын.

Гүлжәмила қарындасының зарлағаны

Мейiрбан-дүр атамыз,iрбан-дүр атамыз,рбан-дүр атамыз,
Iште қайнар отымыз,ште қайнар отымыз,
Һамра бiздiң ағамыз,iздiң ағамыз,здiң ағамыз,iң ағамыз,ң ағамыз,
Iздеп қайдан табамыз.здеп қайдан табамыз.
Ендi қайда барармын,i қайда барармын, қайда барармын,
Ағамды кiмден сұрармын.iмден сұрармын.мден сұрармын.
Кешегi жүрген ағекемi жүрген ағекем жүрген ағекем
Iздеп қайдан табармын.здеп қайдан табармын.
Ағекем көңiлi толмады,iлi толмады,лi толмады,i толмады, толмады,
Оған да дәурен болмады.
Айналайын, бар Құдай
Жас[тай] оның басына
Қайғыдан басқа салмады.

Еркiн дәурен сүрмедi,iн дәурен сүрмедi,н дәурен сүрмедi,i,,
Ел iшiнде жүрмедi.iшiнде жүрмедi.шiнде жүрмедi.iнде жүрмедi.нде жүрмедi.i..
Айналайын ағекем,
Еркiн жүзiн көрмедiм,iн жүзiн көрмедiм,н жүзiн көрмедiм,iн көрмедiм,н көрмедiм,iм,м,
Қызықты көрмей ағекем,
Қорлық көрдi дүнияда,i дүнияда, дүнияда,
Қарындасың, ағекем,
Қалды ғой жалғыз далада.
Қызықты еркiн көрмедiм,iн көрмедiм,н көрмедiм,iм,м,
Мейiрiм қана күлмедiм,iрiм қана күлмедiм,рiм қана күлмедiм,iм қана күлмедiм,м қана күлмедiм,iм,м,
Бiрге туған ағекем,iрге туған ағекем,рге туған ағекем,
Бiрiгiп бiзбен жүрмедiң.iрiгiп бiзбен жүрмедiң.рiгiп бiзбен жүрмедiң.iгiп бiзбен жүрмедiң.гiп бiзбен жүрмедiң.iп бiзбен жүрмедiң.п бiзбен жүрмедiң.iзбен жүрмедiң.збен жүрмедiң.iң.ң.
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Ертеңдi-кештi жылайын,i-кештi жылайын,-кештi жылайын,i жылайын, жылайын,
Жыламай нағып шыдайын.
Ағекемден айырылып,
Кiмдi ағеке қылайын.iмдi ағеке қылайын.мдi ағеке қылайын.i ағеке қылайын. ағеке қылайын.
Киiмдi кисем шапан жоқ,iмдi кисем шапан жоқ,мдi кисем шапан жоқ,i кисем шапан жоқ, кисем шапан жоқ,
Һеш жақсылық маған жоқ.
Үйден кеткен үшеуi,i,,
Екi ит келдi, ағам жоқ.i ит келдi, ағам жоқ. ит келдi, ағам жоқ.i, ағам жоқ., ағам жоқ.
Анадан жалғыз жаратты,
Жалғыздықтың зары өттi.i..
Бермедi Құдай тең қылып,i Құдай тең қылып, Құдай тең қылып,
Жаратты менi кем қылып.
Жұрт иесi патшаныi патшаны патшаны
Екi итке қойды жем қылып.i итке қойды жем қылып. итке қойды жем қылып.

Кем қылып менi жаратты,i жаратты, жаратты,
Қайғыменен жүргiздi,iздi,здi,i,,
Артық туған патшаны
Екi итке талатты.i итке талатты. итке талатты.
Қайғылы қылды анамды,
Қылмады қабыл тобамды,
Мен еркек боп бiр барсам,iр барсам,р барсам,
Қалмас едi жапанда.i жапанда. жапанда.
Жалғыздық маған өтедi,i,,
Жалғыздың хақы кетедi,i,,
Айналайын, бар Құдай,
Жалғыз қылып бергенше,
Жаратпасаң не етедi.i..

Жалғыздың көңiлi толар ма,iлi толар ма,лi толар ма,i толар ма, толар ма,
Жалғызға қайран болар ма?
Ағайын дұшпан болмаса,
Көзiн ойып алар ма,iн ойып алар ма,н ойып алар ма,
Құдыққа жалғыз салар ма?
Бұ дүниеде теңдiк жоқ,iк жоқ,к жоқ,
Ахиретке барғанда
Мұны қалай қылдың деп,
Табандап кегiн алар ма?iн алар ма?н алар ма?
Жалғызды Құдай сүйер ме,
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Көз жасыны аяр ма?
Бұ дүниеде теңдiк жоқ,iк жоқ,к жоқ,
Дұшпан жүзiн қара қылыпiн қара қылыпн қара қылып
Жанған отқа күйер ме?
Жалғыздың көңiлi тар екен,iлi тар екен,лi тар екен,i тар екен, тар екен,
Жалғыз адам зар екен.
Жапанда қалды зарығып,
Һамрадай мұңлық бар ма екен?!
Менiң де сөзiм бар ма екен,iң де сөзiм бар ма екен,ң де сөзiм бар ма екен,iм бар ма екен,м бар ма екен,
Көрген күнiм тар екен,iм тар екен,м тар екен,
Осыншаның iшiндеiшiндешiндеiнденде
Менiң де сөзiм бар екен.iң де сөзiм бар екен.ң де сөзiм бар екен.iм бар екен.м бар екен.

Құр жаны жатыр екен, тебiренбедi,iренбедi,ренбедi,i,,
Ата-анасы келгенiн һеш бiлмедi.iн һеш бiлмедi.н һеш бiлмедi.iлмедi.лмедi.i..
Екi ағам тағы келiп өлтiрер деп,
Жатты дағы дауысты һеш бермедi.i..

Кетiптi Һамраның жарым жасы,iптi Һамраның жарым жасы,птi Һамраның жарым жасы,i Һамраның жарым жасы, Һамраның жарым жасы,
Қор болды бейшараның ғарiп басы.iп басы.п басы.
Ағекем бұ құдықта бар ма екен деп,
Шақырды Гүлжәмила қарындасы.

—Жатырмысың, Һамра, үнде маған,
Келiп тұр құрбыңыз егiз туған.iп тұр құрбыңыз егiз туған.п тұр құрбыңыз егiз туған.iз туған.з туған.
Кеудеңде жаның болса хабар бершi,i,,
Мен келдiм Гүлжәмила қарындасың.iм Гүлжәмила қарындасың.м Гүлжәмила қарындасың.

Жатырмысың сорлы боп, Һамражан,
Қорықпаңыз, келдi атаң менен бейшара анаң.i атаң менен бейшара анаң. атаң менен бейшара анаң.
Жалғыз, жер астында бармысың деп,
Еңiреп зар болды ғой жалғыз данаң.iреп зар болды ғой жалғыз данаң.реп зар болды ғой жалғыз данаң.

Ағасының құлағына үнi келдi,i келдi, келдi,i,,
Гүлжәмила келгенiн ендi бiлдi.iн ендi бiлдi.н ендi бiлдi.i бiлдi. бiлдi.iлдi.лдi.i..
Есi жоқ бейшара боп жатқан байғұс:i жоқ бейшара боп жатқан байғұс: жоқ бейшара боп жатқан байғұс:
—Мен мұнда тiрiмiн, аман,—деп хабар бердi.iрiмiн, аман,—деп хабар бердi.рiмiн, аман,—деп хабар бердi.iмiн, аман,—деп хабар бердi.мiн, аман,—деп хабар бердi.iн, аман,—деп хабар бердi.н, аман,—деп хабар бердi.i..
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Менiң ендi елге қарар жүзiм де жоқ,iң ендi елге қарар жүзiм де жоқ,ң ендi елге қарар жүзiм де жоқ,i елге қарар жүзiм де жоқ, елге қарар жүзiм де жоқ,iм де жоқ,м де жоқ,
Бұрынғыдай сөйлесер сөзiм де жоқ.iм де жоқ.м де жоқ.
Қарағым, ендi менi не қыласың,i менi не қыласың, менi не қыласың,i не қыласың, не қыласың,
Бұрынғы жұртқа қарар көзiм де жоқ.iм де жоқ.м де жоқ.

Тiрi болып ендi мен не боламын,iрi болып ендi мен не боламын,рi болып ендi мен не боламын,i болып ендi мен не боламын, болып ендi мен не боламын,i мен не боламын, мен не боламын,
Жүрмiсiң елi-жұртым есен-аман.iсiң елi-жұртым есен-аман.сiң елi-жұртым есен-аман.iң елi-жұртым есен-аман.ң елi-жұртым есен-аман.i-жұртым есен-аман.-жұртым есен-аман.
Ғарiптiктi көп көрген бiз бейшара,iптiктi көп көрген бiз бейшара,птiктi көп көрген бiз бейшара,iктi көп көрген бiз бейшара,ктi көп көрген бiз бейшара,i көп көрген бiз бейшара, көп көрген бiз бейшара,iз бейшара,з бейшара,
Ендi бiзге Құдайым берсiн иман.i бiзге Құдайым берсiн иман. бiзге Құдайым берсiн иман.iзге Құдайым берсiн иман.зге Құдайым берсiн иман.iн иман.н иман.

—Қайтейiн, қас қылды ғой бауырласың,iн, қас қылды ғой бауырласың,н, қас қылды ғой бауырласың,
Сен кеткен соң құмырсқа iшкен асым.iшкен асым.шкен асым.
Ағекем, қаттырақ даусың шығар,
Еңiреп тұрған егiз туған қарындасың.iреп тұрған егiз туған қарындасың.реп тұрған егiз туған қарындасың.iз туған қарындасың.з туған қарындасың.

Құрт-құмырсқа, бақа-шаян iшкен асым,iшкен асым,шкен асым,
Сен кеткен соң құрыды жарым жасым.
Өлi емеспiн, әрi тiрi емеспiн,i емеспiн, әрi тiрi емеспiн, емеспiн, әрi тiрi емеспiн,iн, әрi тiрi емеспiн,н, әрi тiрi емеспiн,i тiрi емеспiн, тiрi емеспiн,iрi емеспiн,рi емеспiн,i емеспiн, емеспiн,iн,н,
Сен бiздiң Гүлжәмила қарындасым.iздiң Гүлжәмила қарындасым.здiң Гүлжәмила қарындасым.iң Гүлжәмила қарындасым.ң Гүлжәмила қарындасым.

Зарлағаның өттi ғой, бауырласым,i ғой, бауырласым, ғой, бауырласым,
Өлi емеспiн, тiрiмiн, асыл тасым.i емеспiн, тiрiмiн, асыл тасым. емеспiн, тiрiмiн, асыл тасым.iн, тiрiмiн, асыл тасым.н, тiрiмiн, асыл тасым.iрiмiн, асыл тасым.рiмiн, асыл тасым.iмiн, асыл тасым.мiн, асыл тасым.iн, асыл тасым.н, асыл тасым.
Құдыққа салып бақшы жетсе шашың,
Гүлжәмила, қимадым, қарындасым.

Дауысынан таныды қыз ағасын,
Ағасы да таныды қарындасын.
Һамраны шыңыраудан тартып алды,
Тастады берiп қырық құлаш алтын шашын.iп қырық құлаш алтын шашын.п қырық құлаш алтын шашын.

Құдықтан суырып алды қыз ағасын,
Қимады бiрге туған бауырласын.iрге туған бауырласын.рге туған бауырласын.
—Жүзiң көрер көзiм жоқ бұрынғыдай,iң көрер көзiм жоқ бұрынғыдай,ң көрер көзiм жоқ бұрынғыдай,iм жоқ бұрынғыдай,м жоқ бұрынғыдай,
Тамағыңдан бiр сүйгiз, қарындасым.iр сүйгiз, қарындасым.р сүйгiз, қарындасым.iз, қарындасым.з, қарындасым.

Құдықтан тiрi шықтым менiм өзiм,iрi шықтым менiм өзiм,рi шықтым менiм өзiм,i шықтым менiм өзiм, шықтым менiм өзiм,iм өзiм,м өзiм,iм,м,
Тұп-тура баяғыдай менiм сөзiм.iм сөзiм.м сөзiм.iм.м.
Өздерiң кеп амандас, қайран жұртым,iң кеп амандас, қайран жұртым,ң кеп амандас, қайран жұртым,
Бұрынғыдай менiм жоқ көрер көзiм.iм жоқ көрер көзiм.м жоқ көрер көзiм.iм.м.
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Ата-анасы һәм келiп амандасты,iп амандасты,п амандасты,
Құшақтасып, көрiсiп, зар илестi.iсiп, зар илестi.сiп, зар илестi.iп, зар илестi.п, зар илестi.i..
Гүлжәмила көрiстi айғай салып,iстi айғай салып,стi айғай салып,i айғай салып, айғай салып, 
Көзiнен ағызды қанды жасты.iнен ағызды қанды жасты.нен ағызды қанды жасты.

Тамам жан бәрi келiп жылайды ендi,i келiп жылайды ендi, келiп жылайды ендi,iп жылайды ендi,п жылайды ендi,i,,
Көзiнiң жасын көл қылып бұлайды ендi.iнiң жасын көл қылып бұлайды ендi.нiң жасын көл қылып бұлайды ендi.iң жасын көл қылып бұлайды ендi.ң жасын көл қылып бұлайды ендi.i..
Адамның жерi ыстық болады екен,i ыстық болады екен, ыстық болады екен,
Һамра көрген жерiн сұрайды ендi.iн сұрайды ендi.н сұрайды ендi.i..

—Ағеке-ау, бiздiң тұрған көл аман ба,iздiң тұрған көл аман ба,здiң тұрған көл аман ба,iң тұрған көл аман ба,ң тұрған көл аман ба,
Билер кеңес қылғандай бел аман ба?
Өзiм барда құс салып, ит жүгiрткенiм барда құс салып, ит жүгiрткенм барда құс салып, ит жүгiрткенiрткенрткен
Айдын-айдын, кең шалқар көл аман ба?

—Шырағым, сенiң көрген елiң де аман,iң көрген елiң де аман,ң көрген елiң де аман,iң де аман,ң де аман,
Билер кеңес қылғандай белiң де аман.iң де аман.ң де аман.
Өзiң барда құс салып, ит жүгiрткенiң барда құс салып, ит жүгiрткенң барда құс салып, ит жүгiрткенiрткенрткен
Айдын-айдын, кең шалқар көлiң де аман.iң де аман.ң де аман.

Бақтардың пiсiп тұрған алмасы[бар],iсiп тұрған алмасы[бар],сiп тұрған алмасы[бар],iп тұрған алмасы[бар],п тұрған алмасы[бар],
Таулардың алуан-алуан саясы бар.
Аң аулап, ит жүгiрткен, құс салған,iрткен, құс салған,рткен, құс салған,
Ғарiп пенен кәрiге олжасы бар.iп пенен кәрiге олжасы бар.п пенен кәрiге олжасы бар.iге олжасы бар.ге олжасы бар.

—Таулардың асқар[-асқар] белi де бар,i де бар, де бар,
Һәркiмнiң өзiне лайық шерi де бар.iмнiң өзiне лайық шерi де бар.мнiң өзiне лайық шерi де бар.iң өзiне лайық шерi де бар.ң өзiне лайық шерi де бар.iне лайық шерi де бар.не лайық шерi де бар.i де бар. де бар.
Һеш қызығын көрмедiм, қалдым қайран,iм, қалдым қайран,м, қалдым қайран,
Менiң де маңдайымның соры да бар.iң де маңдайымның соры да бар.ң де маңдайымның соры да бар.

Жүрегiм қайғы-дертке толды менiм,iм қайғы-дертке толды менiм,м қайғы-дертке толды менiм,iм,м,
Жақсылығым жамандық болды менiм.iм.м.
Көзiмдi ойып құдыққа тастап кеттi,iмдi ойып құдыққа тастап кеттi,мдi ойып құдыққа тастап кеттi,i ойып құдыққа тастап кеттi, ойып құдыққа тастап кеттi,i,,
Дәуренiм бұ құдықта солды менiм.iм бұ құдықта солды менiм.м бұ құдықта солды менiм.iм.м.

Көп бейнет көрiп едiм құла түзде,iп едiм құла түзде,п едiм құла түзде,iм құла түзде,м құла түзде,
Тағы да iздеп таптым ағамызды.iздеп таптым ағамызды.здеп таптым ағамызды.
Бұ құдықтың iшiнде жалғыз жаттым,
Қанатым жоқ ұшарға, аласұрдым.
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Қырық күн жолда жүрiп арып едiм,iп арып едiм,п арып едiм,iм,м,
Iздеп шығып көп жерге барып едiм.здеп шығып көп жерге барып едiм.iм.м.
Құдайым тiлегiмдi қабыл көрдi.iлегiмдi қабыл көрдi.легiмдi қабыл көрдi.iмдi қабыл көрдi.мдi қабыл көрдi.i қабыл көрдi. қабыл көрдi.i..
Бұлбұлды қиын жерден алып едiм.iм.м.

Мен жүрдiм ағамды iздеп барып,iм ағамды iздеп барып,м ағамды iздеп барып,iздеп барып,здеп барып,
Бейнеттен алып келдiм жаяу жүрiп.iм жаяу жүрiп.м жаяу жүрiп.iп.п.
Сөйткен ағам өзiме қастық қылды,iме қастық қылды,ме қастық қылды,
Жаттым құйы түбiнде бейнет көрiп.iнде бейнет көрiп.нде бейнет көрiп.iп.п.

Көзiм жоқ, не боламын бүйтiп жүрiп,
Бұрынғыдай бола алман дәурен сүрiп.iп.п.
Ендi менiм бұйрығым тез болса екен,i менiм бұйрығым тез болса екен, менiм бұйрығым тез болса екен,iм бұйрығым тез болса екен,м бұйрығым тез болса екен,
Ел iшiнде жүре алман қызық көрiп.iшiнде жүре алман қызық көрiп.шiнде жүре алман қызық көрiп.iнде жүре алман қызық көрiп.нде жүре алман қызық көрiп.iп.п.

—Ата-ана балаға кеме дейдi,i,,
Имансыздар жетiмнiң хақын жейдi.iмнiң хақын жейдi.мнiң хақын жейдi.iң хақын жейдi.ң хақын жейдi.i..
Екеумiз кезек барып зарлап едiк,iз кезек барып зарлап едiк,з кезек барып зарлап едiк,iк,к,
Бiзге жауап бермедiң неге?—дейдi.iзге жауап бермедiң неге?—дейдi.зге жауап бермедiң неге?—дейдi.iң неге?—дейдi.ң неге?—дейдi.i..

—Ол рас, сiзге жауап бермегенiм,iзге жауап бермегенiм,зге жауап бермегенiм,iм,м,
Сiздердiң ақ жүзiңдi көрмегенiм.iздердiң ақ жүзiңдi көрмегенiм.здердiң ақ жүзiңдi көрмегенiм.iң ақ жүзiңдi көрмегенiм.ң ақ жүзiңдi көрмегенiм.iңдi көрмегенiм.ңдi көрмегенiм.i көрмегенiм. көрмегенiм.iм.м.
Алдап келiп ол менi өлтiрер деп,
Екi ағам болар ма деп сенбегенiм.i ағам болар ма деп сенбегенiм. ағам болар ма деп сенбегенiм.iм.м.

Көп сөйлетпей жүзiмдi көршi,—дейдi,iмдi көршi,—дейдi,мдi көршi,—дейдi,i көршi,—дейдi, көршi,—дейдi,i,—дейдi,,—дейдi,i,,
Менiм айтқан сөзiме ершi,—дейдi.iм айтқан сөзiме ершi,—дейдi.м айтқан сөзiме ершi,—дейдi.iме ершi,—дейдi.ме ершi,—дейдi.i,—дейдi.,—дейдi.i..
Суық өтiп қалыпты сүйегiмден,iп қалыпты сүйегiмден,п қалыпты сүйегiмден,iмден,мден,
Қайран жұртым, от жағып бершi,—дейдi.i,—дейдi.,—дейдi.i..

Жұрт оның айтқанына көндi дейдi,i дейдi, дейдi,i,,
Жетi түйе сексеуiл келдi дейдi.i түйе сексеуiл келдi дейдi. түйе сексеуiл келдi дейдi.iл келдi дейдi.л келдi дейдi.i дейдi. дейдi.i..
От жағып бергенден соң, тамам жұртқа
«Бәрiңiз кейiн кетiң ендi» дейдi.iңiз кейiн кетiң ендi» дейдi.ңiз кейiн кетiң ендi» дейдi.iз кейiн кетiң ендi» дейдi.з кейiн кетiң ендi» дейдi.iн кетiң ендi» дейдi.н кетiң ендi» дейдi.iң ендi» дейдi.ң ендi» дейдi.i» дейдi.» дейдi.i..

Қорлығаны Һамра шақырады,
Кеше-күндiз қайғыменен зар еңiредi.iз қайғыменен зар еңiредi.з қайғыменен зар еңiредi.iредi.редi.i..
Һамра Қорлығаның шашын отқа салып,
Бiр соған зарын айтып шақырады.iр соған зарын айтып шақырады.р соған зарын айтып шақырады.
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—Кел ендi, Қорлығажан, қасымызға,i, Қорлығажан, қасымызға,, Қорлығажан, қасымызға,
Таудан үлкен iс түстi басымызға.iс түстi басымызға.с түстi басымызға.i басымызға. басымызға.
Сiзден басқа жақсылық қылар жан жоқ,iзден басқа жақсылық қылар жан жоқ,зден басқа жақсылық қылар жан жоқ,
Қарағым, кел аққан көз жасымызға.

Мен түстiм көп ренжу, мехнатқа,iм көп ренжу, мехнатқа,м көп ренжу, мехнатқа,
Басым түстi бiр қатты қияметке.i бiр қатты қияметке. бiр қатты қияметке.iр қатты қияметке.р қатты қияметке.
Менiм халiм көрiп кет, Қорлығажан,
Жүрегiмдi пiсiрдiм жанған отқа.iмдi пiсiрдiм жанған отқа.мдi пiсiрдiм жанған отқа.i пiсiрдiм жанған отқа. пiсiрдiм жанған отқа.iсiрдiм жанған отқа.сiрдiм жанған отқа.iрдiм жанған отқа.рдiм жанған отқа.iм жанған отқа.м жанған отқа.

Айтысқан Қорлығамен сертiмiз бар,iмiз бар,мiз бар,iз бар,з бар,
Жете алмай Қорлығаға болдым iңкәр.iңкәр.ңкәр.
Хабар жетсе, қасыма бiр келiп кет,iр келiп кет,р келiп кет,iп кет,п кет,
Көзiм жоқ, бұ дүнияда болдым ғой зар.iм жоқ, бұ дүнияда болдым ғой зар.м жоқ, бұ дүнияда болдым ғой зар.

Қылайын көп шүкiрлiк Құдiретке,iрлiк Құдiретке,рлiк Құдiретке,iк Құдiретке,к Құдiретке,iретке,ретке,
Құдайым менi салды қайғы-дертке.i салды қайғы-дертке. салды қайғы-дертке.
Екi ағам көзiмдi ойып тастап кеттi,i ағам көзiмдi ойып тастап кеттi, ағам көзiмдi ойып тастап кеттi,iмдi ойып тастап кеттi,мдi ойып тастап кеттi,i ойып тастап кеттi, ойып тастап кеттi,i,,
Сенiмен жете алмадым айтқан сертке.iмен жете алмадым айтқан сертке.мен жете алмадым айтқан сертке.

Қорлығажан, үмiтiм бар менiм сенен,iтiм бар менiм сенен,тiм бар менiм сенен,iм бар менiм сенен,м бар менiм сенен,iм сенен,м сенен,
Ғарiп жаным кешiкпей шығар тәннен.iп жаным кешiкпей шығар тәннен.п жаным кешiкпей шығар тәннен.iкпей шығар тәннен.кпей шығар тәннен.
Бұ дертiмден дәрменiм жоқ ендi менiң,iмден дәрменiм жоқ ендi менiң,мден дәрменiм жоқ ендi менiң,iм жоқ ендi менiң,м жоқ ендi менiң,i менiң, менiң,iң,ң,
Есен болсаң қалмай кел осы күнден.

Кел ендi тiрi болсаң, Қорлығажан,i тiрi болсаң, Қорлығажан, тiрi болсаң, Қорлығажан,iрi болсаң, Қорлығажан,рi болсаң, Қорлығажан,i болсаң, Қорлығажан, болсаң, Қорлығажан,
Бiзге ендi кеше-күндiз атпады таң.iзге ендi кеше-күндiз атпады таң.зге ендi кеше-күндiз атпады таң.i кеше-күндiз атпады таң. кеше-күндiз атпады таң.iз атпады таң.з атпады таң.
Ей, достым, менiң халiм бек жаман-дүр,iң халiм бек жаман-дүр,ң халiм бек жаман-дүр,iм бек жаман-дүр,м бек жаман-дүр,
Кел де хабар алып кет өзiң менен.iң менен.ң менен.

Жапанда жалғыз қалдым қайғы басып,
Iсiмiз қатты дертке араласып.сiмiз қатты дертке араласып.iмiз қатты дертке араласып.мiз қатты дертке араласып.iз қатты дертке араласып.з қатты дертке араласып.
Осындайда қасыма бiр келiп кет,iр келiп кет,р келiп кет,iп кет,п кет,
Қалайын тым болмаса арыздасып.

Һамра зарын айтып көп жылады,
Айтады көңiлдегi қайғы-ғамды.iлдегi қайғы-ғамды.лдегi қайғы-ғамды.i қайғы-ғамды. қайғы-ғамды.
Шашын салып отқа түтеткен соң,
Мұрнына Қорлығаның исi барды.i барды. барды.
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Қорлыға сандалады ары-берi,i,,
Қорлығаның көңiлi болды кәрi.iлi болды кәрi.лi болды кәрi.i болды кәрi. болды кәрi.i.
Қорлыға жетiп келдi бiр сағатта,iп келдi бiр сағатта,п келдi бiр сағатта,i бiр сағатта, бiр сағатта,iр сағатта,р сағатта,
Қасына ертiп алып қырық мың қызды.iп алып қырық мың қызды.п алып қырық мың қызды.

Қорлыға қаһарланып шапты дейдi,i,,
Ауыр қол Қорлығаменен келдi дейдi.i дейдi. дейдi.i..
Қорлығаның ауыр қолын көргенден соң,
Мысырда көрген адам қашты дейдi.i..

Қорлыға тоқтатады көп ләшкердi,i,,
Мысыр жұрты алдынан әзiр келдi.iр келдi.р келдi.i..
Қорлыға қолын кейiн тоқтатты да,iн тоқтатты да,н тоқтатты да,
Һамраның қасына жетiп келдi.iп келдi.п келдi.i..

Қорлыға келiп халiн сұрайды ендi,iп халiн сұрайды ендi,п халiн сұрайды ендi,iн сұрайды ендi,н сұрайды ендi,i,,
Көзiнiң жасын көл қылып бұлайды ендi.iнiң жасын көл қылып бұлайды ендi.нiң жасын көл қылып бұлайды ендi.iң жасын көл қылып бұлайды ендi.ң жасын көл қылып бұлайды ендi.i..
Екi ғашық қосылып бiр-бiрiне,i ғашық қосылып бiр-бiрiне, ғашық қосылып бiр-бiрiне,iр-бiрiне,р-бiрiне,iрiне,рiне,iне,не,
Һамра зарын айтып жылайды ендi.i..

—Мен болдым, Қорлығажан, тiрi мұңды,iрi мұңды,рi мұңды,i мұңды, мұңды,
Жете алмай қайғы-дертке жандым,—дейдi.i..
Айтайын арызымды, Қорлығажан,
Басыма мұндай бiр iс түстi,—дейдi.iр iс түстi,—дейдi.р iс түстi,—дейдi.iс түстi,—дейдi.с түстi,—дейдi.i,—дейдi.,—дейдi.i..

Қор болдым, бұл дүниеде көзiм кеттi,iм кеттi,м кеттi,i,,
Айтысқан сенiменен сертiм кеттi.iменен сертiм кеттi.менен сертiм кеттi.iм кеттi.м кеттi.i..
Қор болып бұ құдықта жалғыз жаттым,
Сарғайып зағыпырандай жүзiм кеттi.iм кеттi.м кеттi.i..

Бәрi аян бiр Аллаға қылған iсiм,i аян бiр Аллаға қылған iсiм, аян бiр Аллаға қылған iсiм,iр Аллаға қылған iсiм,р Аллаға қылған iсiм,iсiм,сiм,iм,м,
Қор болды, Қорлығажан, әдiл басым.iл басым.л басым.
Сен есiме түскенде қандай болдым,iме түскенде қандай болдым,ме түскенде қандай болдым,
Ей, қалқам-ау, Қорлыға, аман бол сен.

Қор болдым ендi маған ажал жетпей,i маған ажал жетпей, маған ажал жетпей,
Адамға өлiм жоқ екен қаза жетпей.iм жоқ екен қаза жетпей.м жоқ екен қаза жетпей.
Құдайдан бiр тiлегiм менiң—иман,iр тiлегiм менiң—иман,р тiлегiм менiң—иман,iлегiм менiң—иман,легiм менiң—иман,iм менiң—иман,м менiң—иман,iң—иман,ң—иман,
Менi Құдай алса екен әуре етпей.i Құдай алса екен әуре етпей. Құдай алса екен әуре етпей.
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…* көзiм жоқ мен бiр байғұс,iм жоқ мен бiр байғұс,м жоқ мен бiр байғұс,iр байғұс,р байғұс,
Бұ дәурен ендi бiзге керек емес.i бiзге керек емес. бiзге керек емес.iзге керек емес.зге керек емес.
Сенiменен жүрген шақта қандай едiм,iменен жүрген шақта қандай едiм,менен жүрген шақта қандай едiм,iм,м,
Құрбы едiң ахиреттiк, құрбы-құрдас.iң ахиреттiк, құрбы-құрдас.ң ахиреттiк, құрбы-құрдас.iк, құрбы-құрдас.к, құрбы-құрдас.

Сiзден соң екi ағамды iздеп таптым,iзден соң екi ағамды iздеп таптым,зден соң екi ағамды iздеп таптым,i ағамды iздеп таптым, ағамды iздеп таптым,iздеп таптым,здеп таптым,
Iшiме қатты қайғы отты жақтым.шiме қатты қайғы отты жақтым.iме қатты қайғы отты жақтым.ме қатты қайғы отты жақтым.
Екi ағам көзiмдi ойып тастап кеттi,i ағам көзiмдi ойып тастап кеттi, ағам көзiмдi ойып тастап кеттi,iмдi ойып тастап кеттi,мдi ойып тастап кеттi,i ойып тастап кеттi, ойып тастап кеттi,i,,
Бiр құдықтың iшiнде жалғыз жаттым.iр құдықтың iшiнде жалғыз жаттым.р құдықтың iшiнде жалғыз жаттым.iшiнде жалғыз жаттым.шiнде жалғыз жаттым.iнде жалғыз жаттым.нде жалғыз жаттым.

Бұ құдықта таусылды қызыл гүлiм,iм,м,
Бұрынғыдай бола алман, кеттi бұлым.i бұлым. бұлым.
Екi ағамды азаптан құтқарып ем,i ағамды азаптан құтқарып ем, ағамды азаптан құтқарып ем,
Жаман болды ақыры жақсылығым.

Көзiмдi ойып қас қылды екi ағам,iмдi ойып қас қылды екi ағам,мдi ойып қас қылды екi ағам,i ойып қас қылды екi ағам, ойып қас қылды екi ағам,i ағам, ағам,
Жақсылық, сiрә, болмас ендi маған.iрә, болмас ендi маған.рә, болмас ендi маған.i маған. маған.
Қай күнi өлерiмдi Құдай бiлер,i өлерiмдi Құдай бiлер, өлерiмдi Құдай бiлер,iмдi Құдай бiлер,мдi Құдай бiлер,i Құдай бiлер, Құдай бiлер,iлер,лер,
Әуел баста қосып едi Алла Тағалам.i Алла Тағалам. Алла Тағалам.

Амандасып қалайын ендi саған,i саған, саған,
Қорлығажан, болғайсың есен-аман.
Ахиретке барғанда табысармыз,
Қорлығажан, болғайсың есен-аман.

Көрмей өлсем сенi мен арманда едiм,i мен арманда едiм, мен арманда едiм,iм,м,
Сен тағы да арманда кетер едiң.iң.ң.
Арманың жоқ сенiң ендi маған,
Өлместен бұрын жақсы келiп көрдiң.iп көрдiң.п көрдiң.iң.ң.

лұқпандай ел iшiнде саудагер бол,iшiнде саудагер бол,шiнде саудагер бол,iнде саудагер бол,нде саудагер бол,
Iсiне Құдайымның разы бол.сiне Құдайымның разы бол.iне Құдайымның разы бол.не Құдайымның разы бол.
Қалқам-ау, сен маған жоқ, мен саған жоқ,
Қайтейiн, амандастың, разым сол.iн, амандастың, разым сол.н, амандастың, разым сол.

—Айналайын, Һамражан, сенен құрбан,
Сенен басқа кiсiге мойным бұрман.iсiге мойным бұрман.сiге мойным бұрман.iге мойным бұрман.ге мойным бұрман.

* Бiр сөз танылмады.
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Сен өлсең, Һамра мен де өлермiн,iн,н,
Соры болып сенен қалып не боламын.

Һамра, айналайын мен көзiңнен,iңнен,ңнен,
Бүгiн бөтен емеспiн бiр өзiңнен.iн бөтен емеспiн бiр өзiңнен.н бөтен емеспiн бiр өзiңнен.iн бiр өзiңнен.н бiр өзiңнен.iр өзiңнен.р өзiңнен.iңнен.ңнен.
Үш айдан кешiгiп келмеген соң,iгiп келмеген соң,гiп келмеген соң,iп келмеген соң,п келмеген соң,
Өлдi деп қорқып едiм бiр өзiңнен.i деп қорқып едiм бiр өзiңнен. деп қорқып едiм бiр өзiңнен.iм бiр өзiңнен.м бiр өзiңнен.iр өзiңнен.р өзiңнен.iңнен.ңнен.

Һамра, айналайын дертiңiзден,iңiзден,ңiзден,iзден,зден,
Айырылыпсыз бұрынғы көркiңiзден.iңiзден.ңiзден.iзден.зден.
Мен сенен қорқып едiм, Һамражан,iм, Һамражан,м, Һамражан,
Асқан соң айтып кеткен сертiңiзден.iңiзден.ңiзден.iзден.зден.

Һамра, айналайын қайғыңыздан,
Айрылыпсыз бұрынғы жайыңыздан.
Мен сенен қорқып едiм, Һамражан,iм, Һамражан,м, Һамражан,
Асқан соң айтып кеткен антыңыздан.

Құрбандық көзiң үшiн болайын мен,iң үшiн болайын мен,ң үшiн болайын мен,iн болайын мен,н болайын мен,
Екi көзiм тең ойып алайын мен.i көзiм тең ойып алайын мен. көзiм тең ойып алайын мен.iм тең ойып алайын мен.м тең ойып алайын мен.
Құдайым сiзге шипа берер ме екен,iзге шипа берер ме екен,зге шипа берер ме екен,
Орныңа көзiңiздiң салайын мен.iңiздiң салайын мен.ңiздiң салайын мен.iздiң салайын мен.здiң салайын мен.iң салайын мен.ң салайын мен.

Не болсам да болайын сiздiң үшiн,iздiң үшiн,здiң үшiн,iң үшiн,ң үшiн,iн,н,
Бiр сiздiң қаратарға көзiң үшiн.iр сiздiң қаратарға көзiң үшiн.р сiздiң қаратарға көзiң үшiн.iздiң қаратарға көзiң үшiн.здiң қаратарға көзiң үшiн.iң қаратарға көзiң үшiн.ң қаратарға көзiң үшiн.iң үшiн.ң үшiн.iн.н.
Жаным құрбан қылайын, Һамражан,
Бiр сiздiң қаратарға көзiң үшiн.iр сiздiң қаратарға көзiң үшiн.р сiздiң қаратарға көзiң үшiн.iздiң қаратарға көзiң үшiн.здiң қаратарға көзiң үшiн.iң қаратарға көзiң үшiн.ң қаратарға көзiң үшiн.iң үшiн.ң үшiн.iн.н.

Мен болдым сiз кеткен соң тiрi ғайып,iз кеткен соң тiрi ғайып,з кеткен соң тiрi ғайып,iрi ғайып,рi ғайып,i ғайып, ғайып,
Таусылдым күйгенiмден отқа жанып.iмден отқа жанып.мден отқа жанып.
Сүйер жар, сiз өлсең мен де өлермiн,iз өлсең мен де өлермiн,з өлсең мен де өлермiн,iн,н,
Мен соры не боламын сiзден қалып.iзден қалып.зден қалып.

Болмады бұрынғыдай сөзiң сiздiң,iң сiздiң,ң сiздiң,iздiң,здiң,iң,ң,
Болыпты зағыпырандай жүзiң сiздiң.iң сiздiң.ң сiздiң.iздiң.здiң.iң.ң.
Һамра, айналайын сипатыңдан,
Қас падиша шырақтай көзiң сiздiң.iң сiздiң.ң сiздiң.iздiң.здiң.iң.ң. 
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Екi ағасы рақымсыз болған несi,i ағасы рақымсыз болған несi, ағасы рақымсыз болған несi,i,,
Екi көзiң тең ойып алған несi.i көзiң тең ойып алған несi. көзiң тең ойып алған несi.iң тең ойып алған несi.ң тең ойып алған несi. тең ойып алған несi. ойып алған несi.i..
Не өлтiрмей, бiреуге сатып кетпей,iрмей, бiреуге сатып кетпей,рмей, бiреуге сатып кетпей,iреуге сатып кетпей,реуге сатып кетпей,
Құдыққа тiрi апарып салған несi?!iрi апарып салған несi?!рi апарып салған несi?!i апарып салған несi?! апарып салған несi?!i?!?!

Әрi хан, әрi сұлтан асылым-ау,i хан, әрi сұлтан асылым-ау, хан, әрi сұлтан асылым-ау,i сұлтан асылым-ау, сұлтан асылым-ау,
Сүйегiң, асыл патша, жасыды ма-ау.iң, асыл патша, жасыды ма-ау.ң, асыл патша, жасыды ма-ау.
Бұрынғы гүл-гүл жүзiң бiрi де жоқ,iң бiрi де жоқ,ң бiрi де жоқ,iрi де жоқ,рi де жоқ,i де жоқ, де жоқ,
Сүйегiң, асыл патша, жасыды ма-ау.iң, асыл патша, жасыды ма-ау.ң, асыл патша, жасыды ма-ау.

Бұлбұл айтты:—Қорлыға, жыламаңыз,
Көз жасыңыз көл қылып бұламаңыз.
Мен бiр ақыл айтайын, ей, Қорлыға,iр ақыл айтайын, ей, Қорлыға,р ақыл айтайын, ей, Қорлыға,
Бұ сөзiм құлақ салып тыңдасаңыз.iм құлақ салып тыңдасаңыз.м құлақ салып тыңдасаңыз.

Қорлыға, жыламаңыз ендi,—дейдi,i,—дейдi,,—дейдi,i,,
Және менiм айтқан сөзiм тыңда,—дейдi.iм айтқан сөзiм тыңда,—дейдi.м айтқан сөзiм тыңда,—дейдi.iм тыңда,—дейдi.м тыңда,—дейдi.i..
Қолыңдан келсе бұған құлағың сал,
Һамраның екi көзi менде,—дейдi.i көзi менде,—дейдi. көзi менде,—дейдi.i менде,—дейдi. менде,—дейдi.i..

Ол бұлбұл екi көзiн алып бердi,i көзiн алып бердi, көзiн алып бердi,iн алып бердi,н алып бердi,i,,
Қорлығаның көңiлi бек шаттанды.iлi бек шаттанды.лi бек шаттанды.i бек шаттанды. бек шаттанды.
Қорлыға жазған байғұс қуанғаннан
Сол жерде он мың құлды азат қылды.

—Мұхаммед хақ дiнге кең бiлемiн,iнге кең бiлемiн,нге кең бiлемiн,iлемiн,лемiн,iн,н,
Екi ғалам дүниеге тең, бiлемiн.i ғалам дүниеге тең, бiлемiн. ғалам дүниеге тең, бiлемiн.iлемiн.лемiн.iн.н.
Қанталаған жоқ шығар мына көзi,i,,
Оның дағы өтпес, мен бiлемiн.iлемiн.лемiн.iн.н.

Имансыздың пейiлi тар-ды дейдi,iлi тар-ды дейдi,лi тар-ды дейдi,i тар-ды дейдi, тар-ды дейдi,i,,
Имандыға төрт шаһариар жар-ды дейдi.i..
Қап тауындан ары ассаң, Қорлыға қыз,
Көз жазатын гүл мен су бар-ды,—дейдi.i..

—Дию перiм, жанды өлiмге салып келшi,iм, жанды өлiмге салып келшi,м, жанды өлiмге салып келшi,iмге салып келшi,мге салып келшi,i,,
Жұмсаған жұмысыма барып келшi.i..
Дүнияда азат қылайын,  қарағым-ай,
Барып кел, гүл мен суды алып келшi.i..
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Бұйырды Қорлыға қыз перiзатқа,iзатқа,затқа,
Жұмсады су әкел деп азаматқа.
уағда бердi бiр сағатта барып кел деп.i бiр сағатта барып кел деп. бiр сағатта барып кел деп.iр сағатта барып кел деп.р сағатта барып кел деп.
уағдадан кешiгiп, сiрә, жатпа.iгiп, сiрә, жатпа.гiп, сiрә, жатпа.iп, сiрә, жатпа.п, сiрә, жатпа.iрә, жатпа.рә, жатпа.

Екi перi жұмсалды жарлық қылып,i перi жұмсалды жарлық қылып, перi жұмсалды жарлық қылып,i жұмсалды жарлық қылып, жұмсалды жарлық қылып,
Заматта Ирамбаққа барып кел деп.
Кешiкпей барып кел деп бiр сағатта,iкпей барып кел деп бiр сағатта,кпей барып кел деп бiр сағатта,iр сағатта,р сағатта,
Заматта гүл мен суды алып кел деп.

Бәрi де перiлердiң хазiр келдi,i де перiлердiң хазiр келдi, де перiлердiң хазiр келдi,iлердiң хазiр келдi,лердiң хазiр келдi,iң хазiр келдi,ң хазiр келдi,iр келдi,р келдi,i,,
Жарлығын Қорлығаның қабыл көрдi.i..
Қап тауындан әрi асып барып,i асып барып, асып барып,
Перiлер бiр сағатта алып келдi.iлер бiр сағатта алып келдi.лер бiр сағатта алып келдi.iр сағатта алып келдi.р сағатта алып келдi.i..

Су бiрлән көзiнi алды дейдi,iрлән көзiнi алды дейдi,рлән көзiнi алды дейдi,iнi алды дейдi,нi алды дейдi,i алды дейдi, алды дейдi,i,,
Алып барып орнына салды дейдi.i..
Көзiнiң орынына салса дағы,iнiң орынына салса дағы,нiң орынына салса дағы,iң орынына салса дағы,ң орынына салса дағы,
Бұрынғыдай ашылмайды тағы дейдi.i..

Тағы да Қорлыға қыз жылайды ендi,i,,
Көзiнiң жасын көл қылып бұлайды ендi.iнiң жасын көл қылып бұлайды ендi.нiң жасын көл қылып бұлайды ендi.iң жасын көл қылып бұлайды ендi.ң жасын көл қылып бұлайды ендi.i..
Құдайды, Пайғамбарды жаһыт қылып,
Жалбарып қатты тiлек тiлейдi ендi.iлек тiлейдi ендi.лек тiлейдi ендi.iлейдi ендi.лейдi ендi.i ендi. ендi.i..

—Жаратқан жер мен көктi Құдай Жаппар,i Құдай Жаппар, Құдай Жаппар,
Ендi қылма бұ жерде бiздердi зар.i қылма бұ жерде бiздердi зар. қылма бұ жерде бiздердi зар.iздердi зар.здердi зар.i зар. зар.
Тiлегiм—Һамраның екi көзi,iлегiм—Һамраның екi көзi,легiм—Һамраның екi көзi,iм—Һамраның екi көзi,м—Һамраның екi көзi,i көзi, көзi,i,,
Құдай-а, не қылсаң да құдiретiң бар.iретiң бар.ретiң бар.iң бар.ң бар.

Мың бiр атың бiреуi әр-Рахман,iр атың бiреуi әр-Рахман,р атың бiреуi әр-Рахман,iреуi әр-Рахман,реуi әр-Рахман,i әр-Рахман, әр-Рахман,
Жылағанда қыла көр дертке дәрмен.
Тiлегенде Һамраның көзiн берсең,iлегенде Һамраның көзiн берсең,легенде Һамраның көзiн берсең,iн берсең,н берсең,
Онан басқа тiлегiмiз бiр-ақ иман.iлегiмiз бiр-ақ иман.легiмiз бiр-ақ иман.iмiз бiр-ақ иман.мiз бiр-ақ иман.iз бiр-ақ иман.з бiр-ақ иман.iр-ақ иман.р-ақ иман.

Мың бiр атың бiреуi Құдiрет-дүр,iр атың бiреуi Құдiрет-дүр,р атың бiреуi Құдiрет-дүр,iреуi Құдiрет-дүр,реуi Құдiрет-дүр,i Құдiрет-дүр, Құдiрет-дүр,iрет-дүр,рет-дүр,
Құдiретпенен жараттың жер мен көктi.iретпенен жараттың жер мен көктi.ретпенен жараттың жер мен көктi.i..
Құдай-а, жер мен көктiң хақы үшiнiң хақы үшiнң хақы үшiнiнн
Тiлеген тiлеуiмдi берсең,—дептi.iлеген тiлеуiмдi берсең,—дептi.леген тiлеуiмдi берсең,—дептi.iлеуiмдi берсең,—дептi.леуiмдi берсең,—дептi.iмдi берсең,—дептi.мдi берсең,—дептi.i берсең,—дептi. берсең,—дептi.i..
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Ей, Құдай-а, қара қыл дұшпан жүзiн,iн,н,
Қабыл қыл бұ ғарiбiңнiң айтқан сөзiн.iбiңнiң айтқан сөзiн.бiңнiң айтқан сөзiн.iңнiң айтқан сөзiн.ңнiң айтқан сөзiн.iң айтқан сөзiн.ң айтқан сөзiн.iн.н.
ләтифiң бiрлә аша көрiң бiрлә аша көрң бiрлә аша көрiрлә аша көррлә аша көр
Қарағым Һамраның екi көзiн.i көзiн. көзiн.iн.н.

Құдай-а, һеш хайла жоқ не қылайын,
Өзiңнiң рахматыңа мен жылайын.iңнiң рахматыңа мен жылайын.ңнiң рахматыңа мен жылайын.iң рахматыңа мен жылайын.ң рахматыңа мен жылайын.
Пайғамбарға келген Құран кiтап хақы үшiн,iтап хақы үшiн,тап хақы үшiн,iн,н,
Өзiңнiң құдiретiңе мен жылайын.iңнiң құдiретiңе мен жылайын.ңнiң құдiретiңе мен жылайын.iң құдiретiңе мен жылайын.ң құдiретiңе мен жылайын.iретiңе мен жылайын.ретiңе мен жылайын.iңе мен жылайын.ңе мен жылайын.

ыбраһым, ысмайыл, Жүсiп пайғамбар,iп пайғамбар,п пайғамбар,
Дәуiт ұғылы Сүлеймен ғалым, сәруар,iт ұғылы Сүлеймен ғалым, сәруар,т ұғылы Сүлеймен ғалым, сәруар,
Әбубәкiр, Омар, Оспан, хазiретi Әлиiр, Омар, Оспан, хазiретi Әлир, Омар, Оспан, хазiретi Әлиiретi Әлиретi Әлиi Әли Әли
Хақы үшiн шипа бер, Пәруардигар.iн шипа бер, Пәруардигар.н шипа бер, Пәруардигар.

Тауратты хатым еткен хазiрет Мұса,iрет Мұса,рет Мұса,
Iнжiлдi хатым еткен хазiрет Иса,нжiлдi хатым еткен хазiрет Иса,iлдi хатым еткен хазiрет Иса,лдi хатым еткен хазiрет Иса,i хатым еткен хазiрет Иса, хатым еткен хазiрет Иса,iрет Иса,рет Иса,
Тәңiрiнiң Арысланы Әли әл-Мұртаза,iрiнiң Арысланы Әли әл-Мұртаза,рiнiң Арысланы Әли әл-Мұртаза,iнiң Арысланы Әли әл-Мұртаза,нiң Арысланы Әли әл-Мұртаза,iң Арысланы Әли әл-Мұртаза,ң Арысланы Әли әл-Мұртаза,
Хақы үшiн шипа бер бибi Фатима.iн шипа бер бибi Фатима.н шипа бер бибi Фатима.i Фатима. Фатима.

Ғазиздердiң ағарған басы үшiн,iң ағарған басы үшiн,ң ағарған басы үшiн,iн,н,
Жетiмдердiң көзiнiң жасы үшiн,iмдердiң көзiнiң жасы үшiн,мдердiң көзiнiң жасы үшiн,iң көзiнiң жасы үшiн,ң көзiнiң жасы үшiн,iнiң жасы үшiн,нiң жасы үшiн,iң жасы үшiн,ң жасы үшiн,iн,н,
Тiлегiмдi бере гөр, ей, Құдай-а,iлегiмдi бере гөр, ей, Құдай-а,легiмдi бере гөр, ей, Құдай-а,iмдi бере гөр, ей, Құдай-а,мдi бере гөр, ей, Құдай-а,i бере гөр, ей, Құдай-а, бере гөр, ей, Құдай-а,
Тамам бейшаралардың хақы үшiн.iн.н.

Құдай-а, тиер ме екен рахматыңыз,
Қайғы мен дертке толды жүрегiмiз.iмiз.мiз.iз.з.
Шипа бер, бiр Құдай-а, құдiретiңмен,iр Құдай-а, құдiретiңмен,р Құдай-а, құдiретiңмен,iретiңмен,ретiңмен,iңмен,ңмен,
Көзi едi Һамраның тiлегiмiз.i едi Һамраның тiлегiмiз. едi Һамраның тiлегiмiз.i Һамраның тiлегiмiз. Һамраның тiлегiмiз.iлегiмiз.легiмiз.iмiз.мiз.iз.з.

Дию перi ұшып кеттi қонақтай боп,i ұшып кеттi қонақтай боп, ұшып кеттi қонақтай боп,i қонақтай боп, қонақтай боп,
Алып келдi мұрыны орақтай боп.i мұрыны орақтай боп. мұрыны орақтай боп.
Гүлдi салып суменен сипаған соң,i салып суменен сипаған соң, салып суменен сипаған соң,
Һамраның көзi бiттi шырақтай боп.i бiттi шырақтай боп. бiттi шырақтай боп.iттi шырақтай боп.ттi шырақтай боп.i шырақтай боп. шырақтай боп.

Жылаған көзiнiң жасын қабыл көрдi,iнiң жасын қабыл көрдi,нiң жасын қабыл көрдi,iң жасын қабыл көрдi,ң жасын қабыл көрдi,i,,
«Һамражаным, көзiңдi аш ендi»,—дедi.iңдi аш ендi»,—дедi.ңдi аш ендi»,—дедi.i аш ендi»,—дедi. аш ендi»,—дедi.i»,—дедi.»,—дедi.i..
Һамраның әуел көзi жазылған соң,i жазылған соң, жазылған соң,
Жиылған көп жамағат жұртын көрдi.i..
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Һамра көзiн ашты, бәрiн көрдi,iн ашты, бәрiн көрдi,н ашты, бәрiн көрдi,iн көрдi,н көрдi,i,,
Бейшараның тiлегiн Құдай бердi.iлегiн Құдай бердi.легiн Құдай бердi.iн Құдай бердi.н Құдай бердi.i..
Құдайға шүкiрлiк қып ендi Һамра,iрлiк қып ендi Һамра,рлiк қып ендi Һамра,iк қып ендi Һамра,к қып ендi Һамра,i Һамра, Һамра,
Жиылған халайыққа сәлем бердi.i..

—Көзiм жоқ, хал болмады, әл-дәрменiм,iм жоқ, хал болмады, әл-дәрменiм,м жоқ, хал болмады, әл-дәрменiм,iм,м,
Бiр Құдай көзiмдi ашты, жоқ-ты арманым.iр Құдай көзiмдi ашты, жоқ-ты арманым.р Құдай көзiмдi ашты, жоқ-ты арманым.iмдi ашты, жоқ-ты арманым.мдi ашты, жоқ-ты арманым.i ашты, жоқ-ты арманым. ашты, жоқ-ты арманым.
Сiздi бiз көретiн [күн] бар екен,iздi бiз көретiн [күн] бар екен,здi бiз көретiн [күн] бар екен,i бiз көретiн [күн] бар екен, бiз көретiн [күн] бар екен,iз көретiн [күн] бар екен,з көретiн [күн] бар екен,iн [күн] бар екен,н [күн] бар екен,
Келiңiз көрiселiк, жарандарым.iңiз көрiселiк, жарандарым.ңiз көрiселiк, жарандарым.iз көрiселiк, жарандарым.з көрiселiк, жарандарым.iселiк, жарандарым.селiк, жарандарым.iк, жарандарым.к, жарандарым.

Көз бiрлә бұлғақтаушы ек дүлдүлдей,iрлә бұлғақтаушы ек дүлдүлдей,рлә бұлғақтаушы ек дүлдүлдей,
Жамағат жиылып тұр бәрi бiрдей.i бiрдей. бiрдей.iрдей.рдей.
Дұшпанымдан өшiмдi аламын деп,iмдi аламын деп,мдi аламын деп,i аламын деп, аламын деп,
Һамра атасына сәлем бердi.i..

Мен жаттым бейшара боп қан iшiнде,iшiнде,шiнде,iнде,нде,
Алармын дұшпанымдан намысымды.
Сүйенiшiм, таянышым, атам, анам,iшiм, таянышым, атам, анам,шiм, таянышым, атам, анам,iм, таянышым, атам, анам,м, таянышым, атам, анам,
Бiз пақыр көрiселiк, бермен келшi.iз пақыр көрiселiк, бермен келшi.з пақыр көрiселiк, бермен келшi.iселiк, бермен келшi.селiк, бермен келшi.iк, бермен келшi.к, бермен келшi.i..

Қор болды бұ құдықта ғарiп басым,iп басым,п басым,
Қан бiрлән араласты iшкен асым.iрлән араласты iшкен асым.рлән араласты iшкен асым.iшкен асым.шкен асым.
Құдайым тiлегiмдi бүгiн бердi,iлегiмдi бүгiн бердi,легiмдi бүгiн бердi,iмдi бүгiн бердi,мдi бүгiн бердi,i бүгiн бердi, бүгiн бердi,iн бердi,н бердi,i,,
Гүлжәмила, кел ендi, қарындасым.i, қарындасым., қарындасым.

Оқыған бiр мектепте жолдастарым,iр мектепте жолдастарым,р мектепте жолдастарым,
Бiрге жатып олтырған сырластарым,iрге жатып олтырған сырластарым,рге жатып олтырған сырластарым,
Сiздердi де көретiн күн бар екен,iздердi де көретiн күн бар екен,здердi де көретiн күн бар екен,i де көретiн күн бар екен, де көретiн күн бар екен,iн күн бар екен,н күн бар екен,
Келiңдер, құрбы бiрлә құрдастарым.iңдер, құрбы бiрлә құрдастарым.ңдер, құрбы бiрлә құрдастарым.iрлә құрдастарым.рлә құрдастарым.

Шерменде, қорлықта өттi күнiм,i күнiм, күнiм,iм,м,
Кеткен соң екi көзiм, кеттi бұлым.i көзiм, кеттi бұлым. көзiм, кеттi бұлым.iм, кеттi бұлым.м, кеттi бұлым.i бұлым. бұлым.
Жасымыздан бiрге жүрiп жолдас болған.
Келдiң бе көрiскелi, аға-iнiм.iң бе көрiскелi, аға-iнiм.ң бе көрiскелi, аға-iнiм.iскелi, аға-iнiм.скелi, аға-iнiм.i, аға-iнiм., аға-iнiм.iнiм.нiм.iм.м.

Һамра жақсылыққа ендi жеттi,i жеттi, жеттi,i,,
Тiлегiн Хақ Тағала қабыл еттi.iлегiн Хақ Тағала қабыл еттi.легiн Хақ Тағала қабыл еттi.iн Хақ Тағала қабыл еттi.н Хақ Тағала қабыл еттi.i..
Қуанғандан сүйедi ата-анасы,i ата-анасы, ата-анасы,
Ел iшiнiң қайғысы бәрi кеттi.iшiнiң қайғысы бәрi кеттi.шiнiң қайғысы бәрi кеттi.iнiң қайғысы бәрi кеттi.нiң қайғысы бәрi кеттi.iң қайғысы бәрi кеттi.ң қайғысы бәрi кеттi.i кеттi. кеттi.i..
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Һамра айтты:—Қорлыға, iсiм ақ-ты,iсiм ақ-ты,сiм ақ-ты,iм ақ-ты,м ақ-ты,
Құдайым бүгiн ашты бiздiң бақты.iн ашты бiздiң бақты.н ашты бiздiң бақты.iздiң бақты.здiң бақты.iң бақты.ң бақты.
Дұшпандар жамандық қылып едi,i,,
Жамандық ақырында өзiн тапты.iн тапты.н тапты.

Ашылды бүгiн менiм бағым,—дедi,iн менiм бағым,—дедi,н менiм бағым,—дедi,iм бағым,—дедi,м бағым,—дедi,i,,
Құдайым тiлегiмдi бүгiн бердi.iлегiмдi бүгiн бердi.легiмдi бүгiн бердi.iмдi бүгiн бердi.мдi бүгiн бердi.i бүгiн бердi. бүгiн бердi.iн бердi.н бердi.i..
Түзде жүрiп жақсылық қылып едiм,iп жақсылық қылып едiм,п жақсылық қылып едiм,iм,м,
Жақсылығым жамандық менiң болды.iң болды.ң болды.

Падиша айтты:—Қарағым, Һамражан,
Айырылдың бұ күнгi азабыңдан.i азабыңдан. азабыңдан.
Ағайын дұшпан болған көзiңдi ойып,iңдi ойып,ңдi ойып,i ойып, ойып,
Кел манағы өшiңдi ал екi ағаңдан.iңдi ал екi ағаңдан.ңдi ал екi ағаңдан.i ал екi ағаңдан. ал екi ағаңдан.i ағаңдан. ағаңдан.

—Ей, ата, бұ да балаң, мен де балаң,
Қандай қылса жарасар ендi бұған.i бұған. бұған.
Көзiн ойып құдыққа тастап кетсең,iн ойып құдыққа тастап кетсең,н ойып құдыққа тастап кетсең,
Сонда мұның жазасы бiтер тамам.iтер тамам.тер тамам.

—Жарандар, бұ екеуiн келтiрiңiз,iн келтiрiңiз,н келтiрiңiз,iрiңiз,рiңiз,iңiз,ңiз,iз,з,
Бұл екеуiн жоғалтып жетiрiңiз.iн жоғалтып жетiрiңiз.н жоғалтып жетiрiңiз.iрiңiз.рiңiз.iңiз.ңiз.iз.з.
Қарағым, не қылсаң да бұған сауап,
Қор қылып екеуiн де өлтiрiңiз.iн де өлтiрiңiз.н де өлтiрiңiз.iрiңiз.рiңiз.iңiз.ңiз.iз.з.

—Ей, ата, қатты кiсi жаман болар,iсi жаман болар,сi жаман болар,i жаман болар, жаман болар,
Бұ жанды Құдай берген, Құдай алар.
Жамандық қылған жанға жақсылық қыл,
Жамандық ақырында өзiн табар.iн табар.н табар.

Мен балаң әуел баста бейнет көрген,
Жақсылық ақырында Құдай берген.
Ей, ата, бұл шiркiндi өлтiрмелiк,iркiндi өлтiрмелiк,ркiндi өлтiрмелiк,iндi өлтiрмелiк,ндi өлтiрмелiк,i өлтiрмелiк, өлтiрмелiк,iрмелiк,рмелiк,iк,к,
Қан етер, ата, бiз бе кiсi өлтiрген.iз бе кiсi өлтiрген.з бе кiсi өлтiрген.iсi өлтiрген.сi өлтiрген.i өлтiрген. өлтiрген.iрген.рген.

Ей, ата, бiз бiрлән сөз байласаңыз,iз бiрлән сөз байласаңыз,з бiрлән сөз байласаңыз,iрлән сөз байласаңыз,рлән сөз байласаңыз,
Бұ дүние әлi-ақ өтер, ойласаңыз.i-ақ өтер, ойласаңыз.-ақ өтер, ойласаңыз.
Тамақ үшiн сатылған ол Күләш[қа],iн сатылған ол Күләш[қа],н сатылған ол Күләш[қа],
Мен риза, сол жерге айдасаңыз.
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Көзде жас, алыс жерге жүрсiн,—дейдi,iн,—дейдi,н,—дейдi,i,,
Ғарiптiктiң мәнiсiн көрсiн,—дейдi.iптiктiң мәнiсiн көрсiн,—дейдi.птiктiң мәнiсiн көрсiн,—дейдi.iктiң мәнiсiн көрсiн,—дейдi.ктiң мәнiсiн көрсiн,—дейдi.iң мәнiсiн көрсiн,—дейдi.ң мәнiсiн көрсiн,—дейдi.iсiн көрсiн,—дейдi.сiн көрсiн,—дейдi.iн көрсiн,—дейдi.н көрсiн,—дейдi.iн,—дейдi.н,—дейдi.i..
Бұ дүниенiң қызығын һеш көрмесiн,
Қор болып дүниеден өтсiн,—дейдi.iн,—дейдi.н,—дейдi.i..

Падиша сол ақылды аңлады ендi,i,,
Бұ сөздi көңiлiнде жөн дейдi ендi.i көңiлiнде жөн дейдi ендi. көңiлiнде жөн дейдi ендi.iлiнде жөн дейдi ендi.лiнде жөн дейдi ендi.iнде жөн дейдi ендi.нде жөн дейдi ендi.i ендi. ендi.i..
Һамраның жарлығын екi қылмай,i қылмай, қылмай,
Екеуiн Күләш байға айдайды ендi.iн Күләш байға айдайды ендi.н Күләш байға айдайды ендi.i..

Тiлегiн Һамраның Құдай бердi,iлегiн Һамраның Құдай бердi,легiн Һамраның Құдай бердi,iн Һамраның Құдай бердi,н Һамраның Құдай бердi,i,,
Жылаған көзiнiң жасын жол көрдi.iнiң жасын жол көрдi.нiң жасын жол көрдi.iң жасын жол көрдi.ң жасын жол көрдi.i..
Адамзаттың қолы мен перi қолыi қолы қолы
Екi айрылып жанына жүрдi дейдi.i айрылып жанына жүрдi дейдi. айрылып жанына жүрдi дейдi.i дейдi. дейдi.i..

Падиша айтты:—Тiлiмдi алармысың,iлiмдi алармысың,лiмдi алармысың,iмдi алармысың,мдi алармысың,i алармысың, алармысың,
Менiң айтқан тiлiме нанармысың.iң айтқан тiлiме нанармысың.ң айтқан тiлiме нанармысың.iлiме нанармысың.лiме нанармысың.iме нанармысың.ме нанармысың.
Қуанышы жүрегiмнiң, Һамражан,iмнiң, Һамражан,мнiң, Һамражан,iң, Һамражан,ң, Һамражан,
Қорлығаны елге алып барармысың?!

Һамра айтты:—Ол сөздi құп көремiз,i құп көремiз, құп көремiз,iз,з,
Құданың салғанына бiз көнермiз.iз көнермiз.з көнермiз.iз.з.
Құдай бiзге [жазғаны] әуел баста,iзге [жазғаны] әуел баста,зге [жазғаны] әуел баста,
Осы жолда, жан ата, апарамыз.

Екi қол екi айрылып қайтты дейдi,i қол екi айрылып қайтты дейдi, қол екi айрылып қайтты дейдi,i айрылып қайтты дейдi, айрылып қайтты дейдi,i,,
Көңiлi патшаның шаттық тапты дейдi.iлi патшаның шаттық тапты дейдi.лi патшаның шаттық тапты дейдi.i патшаның шаттық тапты дейдi. патшаның шаттық тапты дейдi.i..
Һамра Қорлығаға барды дағы,
Арызын көңiлдегi айтты дейдi.iлдегi айтты дейдi.лдегi айтты дейдi.i айтты дейдi. айтты дейдi.i..

Һамра айтты:—Насихат айтайын мен,
Сөзiмдi қабыл қылып тыңдағыл сен.iмдi қабыл қылып тыңдағыл сен.мдi қабыл қылып тыңдағыл сен.i қабыл қылып тыңдағыл сен. қабыл қылып тыңдағыл сен.
Әуел-ақыр көңiлiң дұрыс болса,iлiң дұрыс болса,лiң дұрыс болса,iң дұрыс болса,ң дұрыс болса,
Бұ сөзiм қабыл қылып тыңдағыл сен.iм қабыл қылып тыңдағыл сен.м қабыл қылып тыңдағыл сен.

Бiздiң Мысыр шаһарына жүрелiк те,iздiң Мысыр шаһарына жүрелiк те,здiң Мысыр шаһарына жүрелiк те,iң Мысыр шаһарына жүрелiк те,ң Мысыр шаһарына жүрелiк те,iк те,к те,
Азғана күн дәурендi сүрелiк те.i сүрелiк те. сүрелiк те.iк те.к те.
Бұ дүния бес күндiк әлi-ақ өтер,iк әлi-ақ өтер,к әлi-ақ өтер,i-ақ өтер,-ақ өтер,
Өлгенше жақсы ойнап-күлелiк те.iк те.к те.
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Бiр күнi баршамызды алар,—дейдi,iр күнi баршамызды алар,—дейдi,р күнi баршамызды алар,—дейдi,i баршамызды алар,—дейдi, баршамызды алар,—дейдi,i,,
Һәркiмдi тар лақатқа салар,—дейдi.iмдi тар лақатқа салар,—дейдi.мдi тар лақатқа салар,—дейдi.i тар лақатқа салар,—дейдi. тар лақатқа салар,—дейдi.i..
Аз ғана күн дәурендi сүрелiк те,i сүрелiк те, сүрелiк те,iк те,к те,
Бұ дәурен баршамыздан қалар,—дейдi.i..

Шүкiр Құдай, көрсеттi гүл жүзiңiздi,iр Құдай, көрсеттi гүл жүзiңiздi,р Құдай, көрсеттi гүл жүзiңiздi,i гүл жүзiңiздi, гүл жүзiңiздi,iңiздi,ңiздi,iздi,здi,i,,
Жарық қылып ашты ғой Құдай көздi.i..
Қабыл қылсаң бұ сөздi, Қорлығажан,i, Қорлығажан,, Қорлығажан,
Қабыл қыл айтқан менiм бұ сөзiмдi.iм бұ сөзiмдi.м бұ сөзiмдi.iмдi.мдi.i..

Қабыл қылсаң жүрелiк, Қорлығажан,iк, Қорлығажан,к, Қорлығажан,
Қосылдық ендi екеумiз есен-аман.i екеумiз есен-аман. екеумiз есен-аман.iз есен-аман.з есен-аман.
Дәурендi өткiзейiк қолымыздан,i өткiзейiк қолымыздан, өткiзейiк қолымыздан,iзейiк қолымыздан,зейiк қолымыздан,iк қолымыздан,к қолымыздан,
Бiрiгiп дәурен сүрген бiзден жаман.iрiгiп дәурен сүрген бiзден жаман.рiгiп дәурен сүрген бiзден жаман.iгiп дәурен сүрген бiзден жаман.гiп дәурен сүрген бiзден жаман.iп дәурен сүрген бiзден жаман.п дәурен сүрген бiзден жаман.iзден жаман.зден жаман.

Тiлегiн Һамраның бердi дейдi,iлегiн Һамраның бердi дейдi,легiн Һамраның бердi дейдi,iн Һамраның бердi дейдi,н Һамраның бердi дейдi,i дейдi, дейдi,i,,
Жақсылық Һамрадан көрдi дейдi.i дейдi. дейдi.i..
Ендi сiзден айырылып қалмайын деп,i сiзден айырылып қалмайын деп, сiзден айырылып қалмайын деп,iзден айырылып қалмайын деп,зден айырылып қалмайын деп,
Онан соң айтқанына көндi дейдi.i дейдi. дейдi.i..

Имандыны Құдайым оңдайды ендi,i,,
Бұлардан қарғыс алған оңбайды ендi.i..
—Ренжiту бұларды жарамайды,iту бұларды жарамайды,ту бұларды жарамайды,
Алтынды үйдi ап келмесем болмайды ендi.i ап келмесем болмайды ендi. ап келмесем болмайды ендi.i..

Келiннiң жалғыз өзi барсын,—дейдi,iннiң жалғыз өзi барсын,—дейдi,ннiң жалғыз өзi барсын,—дейдi,iң жалғыз өзi барсын,—дейдi,ң жалғыз өзi барсын,—дейдi,i барсын,—дейдi, барсын,—дейдi,i,,
Екеуi бiрге барып алсын,—дейдi.i бiрге барып алсын,—дейдi. бiрге барып алсын,—дейдi.iрге барып алсын,—дейдi.рге барып алсын,—дейдi.i..
Өзiң барып диюыңа көтертiп кел,iң барып диюыңа көтертiп кел,ң барып диюыңа көтертiп кел,iп кел,п кел,
Һамрам өз қасымда қалсын,—дейдi.i..

Ағар сулар iшiнде балық келдi,iшiнде балық келдi,шiнде балық келдi,iнде балық келдi,нде балық келдi,i,,
Қорлыға өз жұртына барып келдi.i..
Үш күндi болжал қылып кеткен екен,i болжал қылып кеткен екен, болжал қылып кеткен екен,
Төрт сағатта көшiрiп алып келдi.iрiп алып келдi.рiп алып келдi.iп алып келдi.п алып келдi.i..

Андан соң қуанады Һамра ғарiп,iп,п,
Қуанды шат болды да көңiлi тынып.iлi тынып.лi тынып.i тынып. тынып.
Қасына қызметшiлер ертiп алыпiлер ертiп алыплер ертiп алыпiп алыпп алып
Барады Қорлығаны Мысырға алып.
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Хұсраудың көңiлi толды дейдi,iлi толды дейдi,лi толды дейдi,i толды дейдi, толды дейдi,i,,
Алтын үй Мысырға кеп қонды дейдi.i..
Қорлығаның алтынды сарайымен
Бәрi көркем Мысырдың болды дейдi.i көркем Мысырдың болды дейдi. көркем Мысырдың болды дейдi.i..

Һамра ендi ойлайды жақсы ойды,i ойлайды жақсы ойды, ойлайды жақсы ойды,
Iшiндегi қайғының бәрiн жойды.шiндегi қайғының бәрiн жойды.iндегi қайғының бәрiн жойды.ндегi қайғының бәрiн жойды.i қайғының бәрiн жойды. қайғының бәрiн жойды.iн жойды.н жойды.
Тiлегiн падишаның Құдай бердi,iлегiн падишаның Құдай бердi,легiн падишаның Құдай бердi,iн падишаның Құдай бердi,н падишаның Құдай бердi,i,,
Андан соң қырық күн жақсы қылды тойды.

Қырық күндей той қылды халқын жиып,
Қосылды екi ғашық Құдай сүйiп.i ғашық Құдай сүйiп. ғашық Құдай сүйiп.iп.п.
Құдай Тағала тiлегiн бергенден соң,iлегiн бергенден соң,легiн бергенден соң,iн бергенден соң,н бергенден соң,
Перiнi адам алды неках қылып.iнi адам алды неках қылып.нi адам алды неках қылып.i адам алды неках қылып. адам алды неках қылып.

Қосылды екi жан хоштық болып,i жан хоштық болып, жан хоштық болып,
Бiрi ай, бiрi күн—екi ғашық.iрi ай, бiрi күн—екi ғашық.рi ай, бiрi күн—екi ғашық.i ай, бiрi күн—екi ғашық. ай, бiрi күн—екi ғашық.iрi күн—екi ғашық.рi күн—екi ғашық.i күн—екi ғашық. күн—екi ғашық.i ғашық. ғашық.
Екеуiнiң көркiне қараймын деп,iнiң көркiне қараймын деп,нiң көркiне қараймын деп,iң көркiне қараймын деп,ң көркiне қараймын деп,iне қараймын деп,не қараймын деп,
Талай жан қырылыпты төбелесiп.iп.п.

Бұ сөзiм тыңдағанға жақсы ой-ды,iм тыңдағанға жақсы ой-ды,м тыңдағанға жақсы ой-ды,
Һамраның көңiлi анан солды.iлi анан солды.лi анан солды.i анан солды. анан солды.
Хұсрау хан дүниеден өткен күнii
Манағы молда орнына патша болды.

Құдайым Мұхаммедке болған қорған,
Суретiн ол кiсiнiң нұрдан қылған.iн ол кiсiнiң нұрдан қылған.н ол кiсiнiң нұрдан қылған.iсiнiң нұрдан қылған.сiнiң нұрдан қылған.iнiң нұрдан қылған.нiң нұрдан қылған.iң нұрдан қылған.ң нұрдан қылған.
Молдаға ажал жетiп өлгенден соң,iп өлгенден соң,п өлгенден соң,
Һамра өз орнына патша болған.

Бұ дүнияда жарасқан екi ғашық,i ғашық, ғашық,
Һамра қызық көрдi андан соң көп.i андан соң көп. андан соң көп.
Бұ дүнияның қызығын көремiн деп,iн деп,н деп,
Андан соң жұртын тұтты падиша боп. 

Һамрадай кiм болған жанда, сiрә,iм болған жанда, сiрә,м болған жанда, сiрә,iрә,рә,
Мұратына тигiздi Алла Тағала.iздi Алла Тағала.здi Алла Тағала.i Алла Тағала. Алла Тағала.
Қорлығаның шаһары Ирамбақ,
Екiсiн биледi бiрдей Һамра.iсiн биледi бiрдей Һамра.сiн биледi бiрдей Һамра.iн биледi бiрдей Һамра.н биледi бiрдей Һамра.i бiрдей Һамра. бiрдей Һамра.iрдей Һамра.рдей Һамра.
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Һамра болып өттi дәурен сүрiп,i дәурен сүрiп, дәурен сүрiп,iп,п,
Мына жалған дүниядан қызық көрiп.iп.п.
Ирамбақ бiрлән Мысырға падиша боп,iрлән Мысырға падиша боп,рлән Мысырға падиша боп,
Екеуiн де биледi бiрдей жүрiп.iн де биледi бiрдей жүрiп.н де биледi бiрдей жүрiп.i бiрдей жүрiп. бiрдей жүрiп.iрдей жүрiп.рдей жүрiп.iп.п.

Һамра бұ жалғанда болмайды зар,
Қолында қызмет қылған перiлер бар.iлер бар.лер бар.
Перiлердi ат қылып мiнiп жүрiп,iлердi ат қылып мiнiп жүрiп,лердi ат қылып мiнiп жүрiп,i ат қылып мiнiп жүрiп, ат қылып мiнiп жүрiп,iнiп жүрiп,нiп жүрiп,iп жүрiп,п жүрiп,iп,п,
Көңлiне алған жерiне қылды сапар.iне алған жерiне қылды сапар.не алған жерiне қылды сапар.iне қылды сапар.не қылды сапар.

Һамра мұратына ендi жеттi,i жеттi, жеттi,i,,
Ал сонда сопы болып дiнiн күттi.iнiн күттi.нiн күттi.iн күттi.н күттi.i..
Һамра жүз жиырма жыл өмiр сүрiп.iр сүрiп.р сүрiп.iп.п.
Дүниядан шаһид болып Һамра өттi.i..

Патша өлмей таймайды алтын тақтан,
Нелер кеңес шықпайды тiл мен жақтан.iл мен жақтан.л мен жақтан.
Һамра дүниеден өткен күнii 
Қорлыға ұшып кеттi шаңырақтан.i шаңырақтан. шаңырақтан.

Құдайым ғарiптердi сондай қылсын,iптердi сондай қылсын,птердi сондай қылсын,i сондай қылсын, сондай қылсын,
Көңiлiне алған iсiн қабыл көрсiн.iлiне алған iсiн қабыл көрсiн.лiне алған iсiн қабыл көрсiн.iне алған iсiн қабыл көрсiн.не алған iсiн қабыл көрсiн.iсiн қабыл көрсiн.сiн қабыл көрсiн.iн қабыл көрсiн.н қабыл көрсiн.iн.н.
Дүниеден ғапыл болып һеш жүрмесiн,iн,н,
Есiтiп, айтқан адам дұға қылсын.iтiп, айтқан адам дұға қылсын.тiп, айтқан адам дұға қылсын.iп, айтқан адам дұға қылсын.п, айтқан адам дұға қылсын.

Ал дұға қылғанша қол жайыңыз,
Баршаңды жарылқасын Құдайымыз.
Кiтаптан бөлiп алып мәселе қып,iтаптан бөлiп алып мәселе қып,таптан бөлiп алып мәселе қып,iп алып мәселе қып,п алып мәселе қып,
Ал айтып Һамраны болғанымыз.
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Қор болмас бұл дүниеде Құдай деген,
Хикаят мен сөзлейiн талай жерден.
Бар екен Сұлтанмахмұт падиша,
Шаһарының аты болар Борай деген.

Бар екен сол патшаның үш ұғылы,
Көп адам сұлтанатта болған құлы.
Бай екен көп патшадан сол заманда,
Қолында қисабы жоқ көп-тi пұлы.

Қылғаны әскерiне ойын-күлкi,
Өзiнiң Құдай берген көп-тi мүлкi.
Дәулетiне әскерi көп-тi лайық,
Өзiнiң көп халықтан артық көркi.

Падиша бiр күн жатып түс көрiптi,
Түсiнде бiр шарбаққа кез келiптi.
Iшiне сейiл құрып жүрген екен,
Iшiнде айтып болмас iс көрiптi.

Бар екен аққан бұлақ, шыққан ағаш,
Көрiндi су түбiнде һәр түрлi тас.
Жемiс бар ат басындай ағашында,
Көрген соң қайран болып болады мас.

Ол тастар естiсеңiз iнжу-маржан,
Зейнетi бұ дүние онан асқан.
Ауызбенен айтып болмас көрсе дағы,
Гүлдерi бар айтылмаған онан да арман.

Қисса мәлік Хасен



30

40

50

278 279ҚИССА МӘліК ХАСЕН

Сулар бар ағыны жоқ ол шарбақта,
Суретi жолбарыстың һәр тарапта.
Адамзат мұндай шарбақ қылған емес,
ұқсайды қарап тұрса бейне ұжмаққа.

Суретi жолбарыстың алтын-күмiс,
Айтусыз толып жатыр тағы көп iс.
Кiрген су жолбарыстың ауызынан
Бұлақ боп құйрығынан шығады-мыс.

Iшiнде ол шарбақтың бiр қапас бар,
Падиша оянған жоқ түсте бұ хал.
Суретiн тамам қылар хал келмейдi,
Iшiнде ол қапастың көркем құс бар.

Ол құстың аты болар Нұрғазарын,
Айтайын тыңдасаңыз ахуалдарын.
Басы лағыл, көздерi қызыл алтын,
Жаратқан Алла Тағала оның уәсiфiн.

Денесi алтын, қанаты зүбәржаттан,
Сұрасаңыз, құйрықтары меруерттен.
Аяқтары пәрнияһ—асыл тастан,
Сөйлесе төмен емес адамзаттан.

Күлгенде гүл төгiлер табақ-табақ,
Жыласа домаланар меруерт аппақ.
Бұл құстың суретiне таңқалады,
Жаратқан осындай қылып бiр Алла Хақ.

Падиша мұны көрiп оянады,
Бұ түсiм қалай түс деп ойға алады.
Көктен ұшып iздеуге қанаты жоқ,
Iшiне сондай қатты қайғы алады.

Қайғы алған соң болады диуанадай,
Қайғылы жан болмады падишадай.
Жатады жер бауырлап, топырақ құшып,
Дертiне iшiндегi шыдай алмай.
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Падиша қайғылы, зар еңiрейдi,
Iшiне падишаның қайғы кiрдi.
Тағын, тәжiн, мал-мүлкiн талақ қылып,
Қор қылып өзiн-өзi төпелейдi.

Ол халде жиылып келдi уәзiрлерi,
Құр тақты, падиша жоқ, көзi көрдi.
Падиша өзiнiң тақытында болмаған соң:
—Сұлтаным—жұрт иесi қайда?—дейдi.

Балалары анасынан хабар алды,
Анасы бiлмейдi екен осы халдi.
Шаһзада уәзiрлермен iздеп жүрiп,
Күлiнен бiр моншаның тауып алды.

Күлiне бiр моншаның көмiледi,
Падиша ботадай болып егiледi.
уәзiрлер балалар менен сөз сөйлейдi:
—Падиша, қайғыңды айтып сөйле,—дейдi.

—Сөйлейiн бiр хикаят, уәзiрлерiм,
Айтайын көргенiмнiң ендi бәрiн.
Ирамбағы шарбақта бiр құс көрдiм,
Сол құстың аты бола Нұрғазарын.

Сол құсты көргенден соң болдым ғашық,
Жүре алман ғашықтықтан, қалдым сасып.
Құдай-а, бұ дертiме дәрмен бер деп,
Жатырмын күлге кiрiп, жанталасып.

Есiмнен тiптi кетпес Нұрғазарын,
Берер ме дертке дәрмен Құдiрет Кәрiм.
Падишаның қайғысын мүттәм тұтып,
Таққа мiн деп еңiрейдi уәзiрлерi.

—Бар болса бұ дүниеде болар хабар,
Мағшұғын ғашық пенде iздеп табар.
Ей, ата, ендi бiзге рұқсат бер,—деп,
Халал ұғыл атасына қызмет қылар.
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Падиша бала сөзiн қабыл көрдi,
—Барыңыз екеуiң де, балам,—дедi.  
Жолыңды, балаларым, Алла оңғарсын,
Iздеңiз, есен болсаң, талай жердi.

Тағына ендi патша қайта мiндi,
Бұрынғы қалыбындай ойнап-күлдi.
—Отыз жылда келесiң, есен болсаң, 
Падиша баласына уағда қылды.

—Ғинаят Құдай берсе ендi бiзге,
Қылармыз бiз бiр қызмет, ата, сiзге.
Отыз жыл түгiл, қырық бес болса дағы,
Бiздерден хабар алмай күдер үзбе.

Балаға ата хақы болды парыз,
Ей, ата, бiз айтармыз сiзге арыз.
Бата бер ендi бiзге, ей, жан ата,
Кешiңiз аузымыздан шықса қата.
Дұғаңыз, иншалла, қабыл болар, 
Соныңменен бiз ғарiпке берсең бата.

Келермiз Құдай қосып тiрi болсақ,
Пендеге қайғы деген ауыр салмақ.
Жол болса кешiкпей-ақ тез келермiз,
Бақұл бол, уағдаңызға өлiп қалсақ.

Ей, ата, ендi бiзге рұқсат бер,
Кезермiз, тiрi болсақ, бiрталай жер.
Дұғаңыз Хақ қасында қабыл болса,
Бiздердi аман сақтар Пәруардигар.

—Рұқсатты, балаларым, бердiм сiзге,
Қайырлы ғұмыр берсiн Алла бiзге.
Құдайым ғашық қылды ұшқан құсқа,
Обалың болсын, балам, көрген көзге.

Бұлар ата хақы жол жүрiп сапар қылды,
Сапарда ол екеуi ойнап-күлдi.
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Екi ағасы кеткенiн бiлгеннен соң,
Жүгiрiп атасына Хасен келдi.

—Кетiптi менi тастап ағаларым,
Қайтсең тарқар iшiңнен қайғы-сәнаң.
Екi ағам менi тастап кетiп қалды,
Ей, ата, рұқсат берсең мен де барам.

—Аузыңа осы сөздi алма,—дедi,
Қарағым, осы жолдан қалса,—дедi.
Бiр сағат жүзiңдi көрмей тұра алмаймын,
Хасенiм, бұ сапарға барма!—дедi.

—Кетiптi жақсы көрген екi балаң,
Қайырлы ғұмыр берсiн Алла Тағалам.
Қызметiң бұ дүниеде қыла алмасам,
Ей, ата, Құдай жүзiн қайтiп көрем.
—Сенiң үшiн iздеп кеттi екi ұғлым,
Сен барма, тiлiмдi алсаң, ей, құлыным!

Рұқсат атасынан сұрайды ендi:
—Бере көр бiзге медет, Құдай,—дедi.
Жақсы көрген балаңды жiбердiң,—деп,
Зар тұтып Хасен бала жылайды ендi.

Ер Хасен жас та болса зерек едi,
Анасы екеуiнiң бөлек едi.
Хасеннiң жылағанын көргеннен соң,
Атасы ақыры рұқсат бередi ендi.

—Рұқсат, Хасен балам, бердiм,—дедi,
Аз күнгi қуанышыңды көрдiм,—дедi.
Жүзiңдi тiрi болып бiр көрмесем,
Көңлiме кетпес қайғы алдым,—дедi.

Тәуекел бiр Аллаға қылдым, балам,
Артыңнан жылай-жылай қалдым, балам.
Жүзiңдi тiрi болып бiр көрмесем,
Зар тұтып қайғыменен өлдiм, балам!
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Қолымнан кеттiң, балам, құстай ұшып,
Ағады көзден жасым денем құшып.
Атасы анасы мен зар тұтады,
Баласын «қарағым» деп мойнын құшып.

Падиша Хасен үшiн зар еңiрейдi,
—Көремiн қай уақытта, балам,—дейдi. 
Өлгенiңше азығың болсын сенiң,
Хасенге қисапсыз алтын бердi.

Батыр Хасен бата алып кеттi дейдi,
Ортада бiрталай күн өттi дейдi.
Неше күн бұрын кеткен ағасына
Артынан Хасен келiп жеттi дейдi,

Қосылып ендi үшеуi сапар қылды,
Сапарда ойнап-күлiп қырық күн жүрдi.
Үшеуi қырық күн-түн жүрiп келiп,
Бiр айыр жол басын келiп қонды.

Сол жерде бiр-екi күн қонып жатты,
Бiр тастан жазуы бар көрдi хатты.
Екi ағасы дәнеме байқамайды,
Бұл таста жазу бар деп Хасен айтты.

Ол таста хат жазуын оқып көрдi,
Жазуы һәрбiр жерден хабар бердi.
Тәңiр айдап осы жерге келген адам,
Аралар өлмей жүрсе талай жердi.

Хат айтты: «Әуелгi жол—барса келер,
Орта жол—не келер, не келмес Құдай бiлер.
Төменгi жолға түскен—барса келмес,
Не түрлi бәлелердi сонда көрер».

Ағасы Асан айтты:—Болдым науқас,
Басқа жолға түспесем ендi болмас.
Үлкен даты, түсейiк ашық жолға,
Ойласам, менен гөрi екеуiң жас.
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Хасен ердiң анасы болар басқа,
Келе жатып кiм болған iшкен асқа.
Ортаншысы түседi орта жолға,
«Барса келмес» кез болды Хасен жасқа.

Хасен ер «барса келмес» түстi жолға,
Сақтайды һәр пендесiн жалғыз Алла.
Қара су бiрнеше күн сусын болды,
Бiр күнде қанбаушы едi шекер-балға.

Аты арып, тоны тозып көп күн өттi,
Аштықтан өлiм қаупi келiп жеттi.
Жалғыз жүрген күндерiн есеп қылса,
Тоқсан күн қисап жетiп, көп күн өттi.

Тоқсан күн аты жүрмей бүгiлiп жатты,
Бiр жерге күн батқан соң қонып жатты.
Iшiнде мұнарадай күмбезi бар,
Тауыпты күн батқан соң бiр шарбақты.

Қара су шаһзаданың iшкен асы,
Қор болды жолда жүрiп ғазиз басы.
Барабар аспан бiрлән жасыл күмбез,
Бар екен маңайында алма ағашы.

Көрiндi үлкен таудай киiктерi,
Күмбездiң мұнарадай биiктерi.
Аққан су, шыққан ағаш тамашасы,
Қайғының жанға батқан күйiктерi.

Хасен ер киiктерге жақын барды,
Бiр оғын атайын деп қолына алды.
Киiктер адамзаттан қашпаған соң,
«Иә, Алла, не ғажап» деп қайран қалды.

Садағын жиып алып жақын келдi,
Киiктер шаһзадаға тағзым қылды.
Бәрi бiрдей маңырап зар еңiрейдi,
Бұл адамзат екенiн ендi бiлдi.
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—Жануарлар, не себептен қашпадыңыз,
Бұл таудан менi көрiп аспадыңыз?
Ойлаймын адамзат деп бәрiңiздi,
Зар қылып менi көрiп қақсадыңыз.

Құдай-а, медет бергiл ғарiптерге,
Рақым қыл деп тiлеймiн осыларға.
Қадiр Алла, жарылқа бейшараны,
Бұларға адам болар себеп бар ма?

Айрылдым мен де ғарiп жолдасымнан,
Сипайды киiктердiң арқасынан,
—Құдай-а, құдiретiңе шарам бар ма,
Айрылдым ата-анам, мал-басымнан.

Киiкпен амандасып өтiп кеттi,
Күмбезге кiрейiн деп келiп жеттi.
Кiрсе iшiнде жасаулы түрлi тағам,
Аштықтан асайын деп үмiт еттi.

Басқан күрiш, асулы ет пен шарап,
Шаһзада асайын деп қылды талап.
Аштықтан шыдай алмай қол созады,
Ер Хасен жан-жағына қарап-қарап.

Кiсiсiз таңғажайып қайран қалды,
Азырақ күрiш жейiн деп ойына алды.
ұмтылып жасаулы асқа қол созғанда,
Сонда бiреу ашумен айғай салды.

Үш мезгiл оңтайланды асқа таман,
—Жер құрты, һеш нәрсеге келмес шамаң.
Кiсi асын рұқсатсыз кiсi асар ма,
япырмау, ақылың жоқ, неткен адам?!

Бұл сөзге аз қорқады Хасен батыр,
Қайранменен қорқады да, ойлайды ақыл.
Адамға мұның түсi ұқсамайды,
Бiр кемпiр сондай жаман келе жатыр.
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Көрiндi аузы ордай, мұрны көрдей,
Келедi ашуланып жауап бермей.
Көзi бар шаңырақтай, басы күмбез,
Шаһзада қайран қалды қолын сермей.

Жалғыз көз маңдайында жарқылдайды,
Азуы жау кемпiрдiң сақылдайды.
Төсiнде екi емшегi сүйретпедей,
Соғылып кiндiгiне салпылдайды.

Шашы бар төбет иттiң құйрығындай,
Мен жас бұ кемпiрдiң сирағындай.
Құдай-а, өзiң медет әйламасаң,
Болар ма менiң мұнда бұйрығым-ай!

Ер Хасен алды бұған оғын кездеп,
Аз ғана қарап тұрды бойын түзеп.
Зәңгi кемпiр бiр әпсүн оқып ердi,
Хасенге киiк болар келдi кезек.

Хасендi киiк қылды зәңгi кемпiр,
Аңдаусызда қайрат қылмай болды ғапыл.
Сүйттi де өз жөнiне жүрiп кеттi,
Өзiне Құдай берген толымды ақыл.

Жүре түсiп тоқтады Хасен-киiк,
Қайғымен зар еңiрейдi iшi күйiп.
Әлi де болса барайын кемпiрге деп,
Қайтып адам қылар ма Құдай иiп.

Ер Хасеннiң жылағаны

—Әй-әй, ата, әй, ана,
Маған рұқсат бердiңiз.
Жаһан кезген мен ғарiп,
Қайғымды менiм көрiңiз.
Енеке, саған не қылдым,
Ғайыптан маған табылдың.
Айналайын, Құдай-а,
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Тәубемдi неден жаңылдым.
Бейкүнаһлық қылдырдың, 
Кемпiрдi менге көрдiрдiң.
Бұл қара құс, мен ақ құс,
Қара құсқа жем қылдың.
Кемпiрдi маған көрдiрдiң,
Қайғымен менi күйдiрдiң,
Медет бер өзiң, Құдай-а,
Құдiретiңдi бiлдiрдiң.

Енеке, маған рақым қыл,
Аударып келдi менi жел,
Қаңбақ едiм мен ғарiп,
Жақсылық қылсаң өзiң бiл.

Кемпiрден себеп болмады,
Қайғылы Хасен зарлады,
Жалынып пайда көрмедi.
—Құдайға салып қарғайын,
Малғұн сенi қарғасам,
Жақсылық берер Құдайым.
Алладан шығар бұ қылық,
Бiр өзiңе жылайын.
Құдайға жылап зарлайын,
Қасыңа, кемпiр, бармайын.
Себеп болса Алладан,
Дерт болмас ерге уайым.
Шаһарым Шаһборай едi,
Атамды Махмұт дер едi,
Зарланып тiлек тiлесем,
Құдайым тiлек бередi.
Адам болып оқ атсам,
Құрт-құмырсқа жер едi.

Ер Хасен киiк болып еңiрейдi зар,
«Құдай-а, рақым қылсаң үмiтiм бар.
Қанша зарланып айтсам да үндемейсiң,
Жүзiнде кәпiр малғұн жоқ екен ар».
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Бұл сөзге жаду кемпiр ашуланды,
Шыдамай ашуына оттай жанды.
Бiр әпсүн жаду кемпiр оқып едi,
Шаһзада сөйлейтұғын тiлден қалды.

Секiрiп киiк болып шыға келдi,
Ер Хасен көңiлi бiрлән зар еңiрейдi.
Айтатын адамдықтан кетiп қалды,
«Медет бер мен ғарiпке, Құдай»,—дейдi.

Ер Хасен көңiлi бiрлән қайғы ойлайды,
«Құдай-а, рақым қыл»,—деп зар жылайды.
«Тәңiрiм себеп қылса, қиын емес,
Жүрейiн өз жөнiме» деп ойлайды.

Қаңғырып мұнда тұрмай кетпек керек,
Сертiне адам айтқан жетпек керек.
Дұғасы мазлұмдардың қабыл болса,
Құдайым өзi рақым қылса керек.

Ер Хасен киiк болып қырық күн жүрдi,
Құдайым мұндай қиын бейнет бердi.
Неше кiсiден зейнеттi тамашасы
Ер Хасен және дағы күмбез көрдi.

Тағы да [бейне] жасыл күмбез көрдi,
Қырық күнде алған екен талай жердi.
Аяулы бұрынғыдай не бетiм бар,
Осы үйге шаһзадаңыз келiп кiрдi.

«Жүз есе көркем екен анау үйден,
Киiк болып, адам едiм, кеттiм күйден.
Әлдеқандай боламын бұған кiрсем,
Кешегi қайғым қайда басқа тиген.

Кiрейiн ендi бұған не де болса,
Не қиын жақсы-жаман Құдай қылса.
Аяулы бұрынғыдай не бетiм бар,
О да көп, ақырында жаным қалса».
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Қырық түрлi кiрсе iшiнде тағам даяр,
Не жан бар бiр тояйын мұнан аяр.
ұмтылып жабулы асқа қол созғанда,
—Ей, киiк, кейiн тұр!—деп бердi хабар.

—Ей, киiк, рұқсатсыз iшпе шарап,
Халiңiз не себептен болды хараб.
Биғаят жүзiң көркем ғажап екен,
Мен сенi адамзатқа тұрмын балап.

Аяғын бұрынғыдай баса алмайды, 
Шаһзада қорқып қалды, қаша алмайды.
Ол үйден жанды нәрсе көрiнбейдi,
Қайдан шықты дауыс деп алаңдайды.

Қараса төңiрекке, қызды көрдi,
Ер Хасен қызды көрiп зар еңiредi.
Айтуға тiлi бармас, не амал қылсын,
Аяңдап, басын шұлғып қызға келдi.

—Қылайын бiр жақсылық, жiгiт, саған,
Қылыпты сенi мұндай менiм анам.
Кетiптi киiк болып сенiң жаның,

Хасендi бiр үшкiрiп адам қылды.
Ер Хасен қалыбына қайта кiрдi,
Көрсе сұлу бiр көркем жiгiт екен,
—Атыңды айт, атың кiм сенiң?—дедi.

Шаһзада қолы бiрлән қылды ишарат.
Сөйлерге сөз болмады тiл бижарат.
—Тiлiңе және сұмдық қылған екен,
Берейiн «Есiм Ағзам», ей, адамзат,

Жазуын оқып бердi «Есiм Ағзам»,
Қағазды алып жұтты шаһизадам.
Құдайым шипа берсе қиын емес,
Әуелгi қалыбындай болады адам.
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—Жайыңды сөйле, жiгiт, қай жерлiксiң,
Қызы едiм Ахмар перi естiсең сен.
Сүлеймен заманында мүмiн болған,
Әуелi өз жайымды айтайын мен.

—Атым—Хасен, атамыз—шаһ Махмұт, 
Ендi, қыз, мен сөйлейiн сөзiмдi ұқ.
Атам көрген түсiнде Нұрғазарын,
Сол құсты шығып едiм iздейiн деп.

Ендi, қыз,—Хасен айтты,—сөзiм тыңда,
Құданың кұдiретiмен келдiм мұнда.
Атам көрген түсiнде Нұрғазарын
Табамын қай уақытта, Құдауанда.

—Нұрғазар менiкi едi әуел баста,
Жоғарыда сайраушы едi тас қапаста.
Зорлық қып Ғайнижамал тартып алды,
Қайғылы көкiрегiм, көзiм жаста.

Сұрасаң, менiм атым—Гүлбаһрам,
Әуелi өз жайымды айтайын мен.
Нұрғазар тұрған жерi қиын болар,
Тiл алсаң, осы жолдан қайтыңыз сен.

Шаһбалзир шаһарының падишасы,
Жоқ шығар бұ дүниеде тамашасы.
Билегенi жын-шайтан, дию, перi,
Олардан құтылмайды жанның басы.

Гүлбаһрам Хасенменен қылды кеңес,
Қорқытыш сөз сөйлейдi ертелi-кеш.
—Адам етi мысқалы—бiр мың тiллә,
Ол жерге бiр адам барған емес.

Мысқалы бiр мың тiллә болады арзан,
Ақша арам жол сатуға бермей қалған.
—Тiл алсаң керi қайтыңыз, шаһи Хасен,
Басыңнан жұда болұр осы жалған.
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Әуелi батыр Хасен киiк болдың,
Мен саған Құдай оңдап, душар болдым.
Бейнетiңе Тәңiрiм шипа берiп,
Адамзат қалыбыңмен ойнап-күлдiң.

Баласы шаһи Махмұт Хасен батыр,
Бiр сөзi мың тiлләлiк балдай татыр.
Мен ендi ғашық болдым, қалқам, саған,
Басыма түсiп кеттi ақырзаман.

Мен ендi ғашық болдым, қалқа, саған,
Қарағым, бiр жақсылық қылшы маған.
Тылсымменен талай жердi көрiп едiм,
Көрмедiм бұ жалғанда сендей адам.

—Айтып ем атам патша Махмұт шаһ,
Ендi мен сөз сөйлеймiн, сөзiмдi ұқ.
уағда әкем бiрлән қылып едiм,
уағдам хилаф болғаннан өлгенiм құп.

—Бiрге бол, шаһи Хасен, менiменен,
Айырылман тiрi болсам ендi сенен.
Қарағым, менi мұнша еңiретiп,
Көңiлiң не себептен қалды менен?

—Тұрмаймын зар қылсаң да, Гүлбаһрам,
Асылың сен перiзат, мен адамзат.
Нұрғазар сандуғашты iздеп жүрiп,
Тәңiрi айдап мекенге келдiм саған.

—Қарағым, не боламын сенен қалып,
Барады көрген сайын iшiм жанып.
Бек қатерлi жер едi Зер шаһары,
Соны қайғы қыламын есiме алып.

Көзiмнен, Хасен қалқам, төгiлер жас,
Не сөйлесең сөзiңе боламын мас.
Жын-шайтан, дию, перi—бәрi сонда,
Мың бiр жаның болса [да], бiрiн қоймас.
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—Өлгенше Нұрғазар деп боламын зар,
Құдай қосса табармын деп үмiтiм бар.
Қонақ болып тұрамыз шаһарыңда,
Қолымда бейнет деген дәулетiм бар.

Ағайынды үшеу едiк үйден шыққан,
Бiр тастан алдық хабар жазған хаттан.
уағда атамызбенен қылып едiк
Дұрыс тiлек тiлеймiн жалғыз Хақтан.

Көңiлiм Нұрғазарды көрсем тынар,
Ол құсқа атам болған түсте құмар.
Ол құсты ендi iздемей мұнда тұрсам,
уағдам Хақ қасында хилаф болар.

Гүлбаһрамның Хасенге айтқан жерi

—Қарағым, қалқам, әй, Хасен,
Көремiн сенi мен қашан?
Алла сенi қосар ма,
Күнi-түнi зарласам?!
Құсқа ынтызар атаңыз,
Хақ қасында ұнамас,
уағда қылған хатыңыз,
Не қылсаң да өзiң бiл,
Қайғылы болып жатамыз.
Ақсұңқар едiң тордағы,
Киiк едiң қолдағы,
Қарағым, Хасен, өзiң бiл,
Мен қонақ едiм жолдағы.
Әй-әй, Хасен, әй, Хасен,
Ғайып болдың қасымнан.
Қайғың кетпес басымнан,
Бiр күнгiдей болмады,
Көп қызық көрдiм жасымнан.
Айналайын, әй, Хасен,
Сөзiңе көңілiм қанар ма?
Ғашықтар iсi—дишуар,
Қайғы бiр мұндай болар ма?
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Бiр Тәңiрден тiледiм,
Қайғыға көңілiм тынар ма?

Нұрғазар жер мен көктiң арасында,
Шаһзадам, жалғыз iздеп барасың ба?
Тура жүрсең жетерсiң тоқсан күнде,
Құрманың ұялаған ағашында.

—Гүлбаһрам, ендi маған рұқсат бер,
Және жауап сөйлейiн, қасыма кел.
Сенi нәумез қылмаспын тiрi болсам,
Жаныма саулық берсе Пәруардигар.

—Сен ендi тоқтамайсың, батыр Хасен,
уайым көп, сөйледiм, маған нансаң.
Күндiз-түнде қайғылы мен бейшара,
Неках қыл, тым болмаса, тiлiмдi алсаң.

Бұл сөзiн шаһизада түзiк бiлдi,
Сол жерде шаһзада оны неках қылды.
Гүлбаһрамның көңiлiн тындырған соң,
Екеуi және қырық күн ойнап-күлдi.

—Гүлбаһрам, мен жүрмесем ендi болмас,i болмас, болмас,
Екеумiз Құдай қосып болдық жолдас.iз Құдай қосып болдық жолдас.з Құдай қосып болдық жолдас.
уағда атам бiрлән қылып едiм,iрлән қылып едiм,рлән қылып едiм,iм,м,
Сол құсты iздемесем ендi болмас.iздемесем ендi болмас.здемесем ендi болмас.i болмас. болмас.

Атамның қарай-қарай талды көзi,i,,
Ердiң екi бола ма айтқан сөзi.iң екi бола ма айтқан сөзi.ң екi бола ма айтқан сөзi.i бола ма айтқан сөзi. бола ма айтқан сөзi.i..
Гүлбаһрам тiрi болсам алдамаспын,iрi болсам алдамаспын,рi болсам алдамаспын,i болсам алдамаспын, болсам алдамаспын,
Атамның өлетұғын болды кезi.i..

Жүрейiн, Гүлбаһрам, рұқсат берсең,iн, Гүлбаһрам, рұқсат берсең,н, Гүлбаһрам, рұқсат берсең,
Бұ көңлiм, сiрә, қанбас қанша көрсем.iм, сiрә, қанбас қанша көрсем.м, сiрә, қанбас қанша көрсем.iрә, қанбас қанша көрсем.рә, қанбас қанша көрсем.
уағдасы атам айтқан өтiп кеттi,iп кеттi,п кеттi,i,,
Мойныма қарыз болар тұра берсем,
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Бас тартып, сiрә, қайтпан осы жолдан,iрә, қайтпан осы жолдан,рә, қайтпан осы жолдан,
Сөзiм бар уағда қылған атамменен.iм бар уағда қылған атамменен.м бар уағда қылған атамменен.
Дәулет жетiп болса да осы жолда,iп болса да осы жолда,п болса да осы жолда,
Бәрi де хүкім иесi бiр Алладан.i де хүкім иесi бiр Алладан. де хүкім иесi бiр Алладан.i бiр Алладан. бiр Алладан.iр Алладан.р Алладан. 

Гүлбаһрам, мен жүрмесем ендi болмас,
Кез болмас сен секiлдi қиылған қас.
Не жын-шайтан, дию, перi бар десең де,
Құдайым аман қылса, қиын емес.

—Нұрғазар жер мен көктiң арасында,
Құрманың ұялаған ағашында.
Тура жүрсең, жетерсiң тоқсан күнде,
Теңiздiң Чорнай мора* жағасында.

Гүлбаһрам рұқсат бердi Хасен ерге,
—Не көрсең де жүрерсiң талай жерге.
Неше қиын дария, тау-тастар бар,
Өз обалың өзiңе, менен көрме.

Тұрмайды шаһизада көңiлiн бөлiп,
Жiгiтке қыз тұрады көңiл берiп.
Кетпес деп ойлайды бұл жiгiттi,
Қыз ақылын айтады қайта келiп.

Тұрмайды шаһизада көп кеңеске,
уағдасы атасының түседi еске.
уайым көп сөйлейдi Гүлбаһрам,
Хасендi өз қасынан жiбермеске.

Құдай-а, берме бейнет жiгiт жасқа,
Қайғы бөгеу болады iшкен асқа.
Гүлбаһрам қанша уайым етсе дағы,
Бел буды Хасен батыр тоқтамасқа.

Амалсыз бердi рұқсат Гүлбаһрам:
—Қиын-ды барар жерiң көңiлге алған,

* Қара теңiз
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Айрылман деп ойлаушы ем, Хасен қалқам,
Өлмей тiрi қаламын ұялғаннан.

Гүлбаһрамның жыры

—Әй, Хасенiм, Хасенiм,
Елу күн бiрге жасадым.
Айрылман деп ойлаушы ем,
Ғайып болдың қасымнан.
Көңiлiмдi қайтып шешесiң,
Рұқсат алып шығарсың,
Айтқан сөзiмдi ұғарсың,
Жаһан кезiп жүруге,
Қарағым, Хасен, құмарсың.
Атқа мiнiп желерсiң,
Бейнетсiз үш ай жүрерсiң,
Тәңiрiм тура жол берсе,
Бiр асусыз тауға барарсың.
Амалдап шығып қарарсың,
Бiр үлкен ағаш көрерсiң,
Қарағым, Хасен, бұл сөздi,
Көңiлiңе махкам аларсың.
Жаратқан Тәңiрiм жар болса,
Ол ағашқа барарсың,
Басында болар бiр ұя,
Тамаша қылып қарарсың.
Ол Самұрық құстың ұясы,
Жол бермес таудың қиясы,
Ағаштың халi сол болар,
Он мың ерге кең қоныс,
Сыйып шығар саясы.
Ол ағашқа Самұрық
Һәр жылда тұқым салады,
ұзындығы мың құлаш
Бiр айдаһар қаза қылып,
Баласын жылда алады.
Қайтып келсе бала жоқ,
Бейшара болып Самұрық
Зарланып сонда қалады.
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Сапарыңды қоймайсың,
Айтқаныма болмайсың,
Не хайла сiзге болады?!

Сол құстан болар себеп аман жетсең,
Жүрiп бақ, амал бар ма, уағда етсең.
Ер Хасен, бiр Аллаға тапсырамын,
Бұл жолдан аман қайтып, тастап кетсең.

Самұрық сонда саған рақым етер,
Дос болсаң көңiлiңдегi қайғың кетер.
Жетi дария дегенi үлкен қатер,
Бәрiнен аман-есен алып өтер.

Әуелi жетi дария—от дария,
Азабы көрмегенге [көп] дария.
Жетi дария жолы бар жетi жылдық,
Қиын-ды адамзатқа бек дария.

Әуелi—от, екiншi—су, үшiншi—топырақ,
Төртiншi—боран, бесiншi—топан.
Жетi дария жолы бар жетi жылдық,
Өте алмас жаһыт қылса һеш адамзат.

Табарсың, сонан өтсең, ол құсыңды,
Бейнетпен бек көбейттiм жұмысыңды.
Қосылған ғашық болып, қалқам Хасен,
Көремiн қай уақытта мен жүзiңдi.

Керегiн Гүлбаһрам әзiр еттi,
Қиналып пәруана боп зар еңiрептi.
Зарланып Гүлбаһрам айтты сонша,
Болмай-ақ рұқсат алып жүрiп кеттi.

Жолына батыр Хасен жүрiп кеттi,
Гүлбаһрам тоқтай алмай зар еңiредi.
Тоқсан күн жол [азабын] көрiп қатты,iп қатты,п қатты,
Бiр үлкен биiк тауға келiп жеттi.
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Сексен күн тауда жүрдi шыға бiлмей,
Жүредi жаһыт қылып көңілiн бөлмей.
Жолында Нұрғазарын ғарiп болып,
Сарғайды шаһизада ойнап-күлмей.

Хасеннiң Құдай берген ақылы зерек,
Шаһзада атасынан туған бөлек.
Үш айда тау басына азар шықты,
Көрiндi ар жағында бiр бәйтерек.

Мың кез бар жуандығы ол ағаштың,
Бейнетi әуел қанша ғарiп бастың.
Басында мұнарадай бiр ұя бар,
Баласы Самұрықтың екi басты.

Қасына ол ағаштың жетiп келдi,
ұяда балапан бар, көзi көрдi.
Қанша күн жол бейнетiн тартқан байғұс
Саяда «иә, Алла!» деп жатады ендi.

Саяда жатып Хасен демiн алды,
Тынығып, демiн алып ұйықтап қалды.
«Айдаһар!» деп балапан жылаған соң,
«Иә, Алла! Не болды?» деп қайран қалды.

Ер жiгiт не көрмейдi күн-түн қатса,
Ғарiптiк қиын екен жанға батса.
Жоғарыда зар илеген үн шығады,
Саяда батыр Хасен ұйықтап жатса.

Келген соң ащы дауыс, көзiн ашты,
Өлiмге берiк байлап ғазиз басты.
Тұра келiп қараса балапанға,
Бұршақтай екi көзден төктi жасты.

Ағашқа өрлеп барады бiр айдаһар,
Медет бер мен ғарiпке, Қадiр Жаппар.
Қару қылып қарайын тым болмаса,
Бұрыннан өзiң берген қайратым бар.
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Қасына айдаһардың жетiп келдi,
Үлкен дұшпан екенiн ендi бiлдi.
«Тәңiрiм, медет бер» деп шауып едi,
Қылышпен айдаһарды екi бөлдi.

Қылышпен айдаһарды бөлiп салды,
Дұшпанға қаза жетiп өлiп қалды.
Батыр Хасен жем қылды балапанға,
Балапандар ақ майға тойып қалды.

Ер Хасен тауға шығып және жатты,
Тынығып, демiн алып ұйықтап қалды.
Құданың құдiретiне қараңыздар,
Жел шығып, бұршақ жауып дауылдатты.

Жастық қылып жатып қалды қара тасты,
Жиренiп күн жауған соң көзiн ашты.
Аз жауып, жел басылып, күн ашылып,
Ағашты солқылдатып бұлт басты.

Күркiреген күндей болып келiп қонды,
Бұл Самұрық екенiн ендi бiлдi.
Аяғының тырнағы он бес құлаш,
Жүз бұғы аяғында, көзi көрдi.

Қорқады батыр Хасен құс келген соң,
Бересiң қандай қаза Құдайым деп.
—Қанша тамақ жеңдер, балаларым,
Тойғаныңша бiрнешесiң жеңiздер,—деп.

—Жемеймiз тойып тұрмыз бiздер, ана,
Ендi сөз сөйлелiк, бермен қара.
Қазадан қуаныш боп тiрi қалдық,
Ғайыптан тамақ бердi Алла Тағала.

Самұрық айдаһарды көрдi көзi,
Самұрықтың айдаһар сөйлер сөзi:
—Балаларым, не қайрат қылдың бұған,
лайықсыз залым едi мұның өзi.
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—Кей пенде дұшпанға дост, достқа—дұшпан,
Тәңiрi айдап бiр қонақты Құдай қосқан.
Бiзге жау айдаһарды ол өлтiрдi,
Ей, ана, сол себептен болдық бостан.

Анқа құс оңтайланды Хасен ерге,
Көңiлi алып кеттi һәрбiр жерге.
Зар илеп балапандар тұра келдi: 
—Ей, ана, не қылғаның, мұның жөн бе?

Жұтқалы ол айдаһар келдi бiзге,
Ей, ана, құлағың сал мына сөзге.
Тәңiр алдында бересiң не деп жауап,
Досқа дұшпан болғандай нешiк сiзге?

Бұл сөзге балаларының қылды сабыр,
Ғұзыр қылып Анқа құсты тоқтатты ақыр.
Көлеңкесi түседi күндiк жерге,
Саясын қанатының қылды шатыр.

Қорқып батыр Хасен жұмды көзiн,
«Иман бер мен ғарiпке, Алла Тағалам.
Өлтiрмей маған шипа қылмас ендi,
Ендi менiң өлетұғын келдi кезiм».

Самұрық мұны бiлiп қылды жауап:
—Көзiңдi аш, бекер қорықпай, ей, адамзат!
«Жақсылыққа—жақсылық» керек болар,
Мен де саған жәрдемшi болсам керек.

Орнынан батыр Хасен түрегелдi,
Анқаға түрегелiп сәлем бердi.
Самұрық адам тiлiн бiледi екен:
—уағалейкумассалам, адам!—дедi.

—Сiз мақұлықтың патшасы Шаһимарған,
Жауап бер деп бұйыруың ендi маған.
Жол қылмақ сiзден болар, Құдай қосса,
Тәңiр айдап мекенiңе келдiм саған.
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—Сөзiңдi айт, мұнда келдiң не себептен?
Болғанда қызмет бiзден, медет Хақтан.
Неше сайыпқыран ерге жолдас болдым,
Һеш пенде қор болмаған менi тапқан.

Сөйлейдi сонда жауап батыр Хасен:
—Сөйлейiн бастан-аяқ маған нансаң,
Бар мұңымды айтайын ендi сiзге,
Кез қылды менi сiзге Алла Тағалам.

Түсiнде көрiптi атам үлкен шаһар,
Жiбердi Қадiр Алла бiзге пәрман.
Iшiнде сол шаһардың сарай көрген,
Күзетшi есiгiнде жүз мың дию бар.

Сол үйге кiрiп келген жаннан шошып,
Жiбердi Қадiр Алла бiзге нәсiп.
Сол үйге тамаша қылып қарап тұрса,
Тұр екен һәрбiр түрлi жемiс пiсiп.

Ол үйдiң кiрпiшi бар зүбәржаттан,
Мәтшасы саф алтын мен шын жақұттан.
Үстiнде алтын тақыттың, атлас көрпе
Iшiнде бiр пәк зер ұйықтап жатқан.

Аспанда көзi гауһар жұлдыз көрген,
ылайық қасы қара құндыз көрген.
Күлгенде гүл төгiлер табақ-табақ,
Iшiнде алтын қапас бiр құс көрген.

Ол құстың аты болар—Нұрғазарын,
Келтiрдi менi мұнда Құдiрет Кәрiм.
Құсты iздеп атам үшiн келiп едiм,
Иә, тақсыр, сiзге айтатұғын осы зарым.

Ағайынды үшеу едiк үйден шыққан,
Бiр тастан алдық хабар жазған хаттан.
Құлақ салып тыңдасаң бұ сөзiмдi,
Һеш қайғым жоқ болады соны тапсам.
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Хат айтты: «Әуелгi жол—барса келер,
Орта жол—келер-келмес, Құдай бiлер.
Төменгi жолға түскен—барса келмес,
Не түрлi бәлелердi сонда көрер».

Сол тастан хат жазуын оқып көрдiк,
Айрылмай не ғажайып Құдай дедiк.
Үш жолды үш айырып тас сөйледi,
Үшеумiз сонда тұрып жолды бөлдiк.

Жолды алды «барса келер» үлкен ағам,
Соларды не қылды екен Алла Тағалам.
«Барса келмес» кез болды сонда маған,
Орта жолды таңдады ортаншы ағам.

Падиша атам Махмұт, атым—Хасен,
Көп болды мен шыққалы әлдеқашан.
Менiң көрген қорлығым толып жатыр,
Айтайын бар мұңымды құлақ салсаң.

Бiр күнi атам жатып түс көрiптi,
Адам айтып болмастай iс көрiптi.
Сипат қылып қиындығын айтып болмас,
Мұны қайдан табам деп күш көрiптi.

Ол құстың аты болар Нұрғазарын,
Келтiрдi менi мұнда Құдiрет Кәрiм.
Айтуға өлшеу қылып тiл жетпейдi,
Айтайын қалай қылып оның бәрiн.

Ол құстың шарбағы бар сарай алтын,
Он күн айтсам таусылмас оның қалпын.
Гауһар, жақұт тастар, iнжу, маржан,
Шыққан шөбi құмай-ды, жерi салқын.

Сонан да артық деп айтады құстың түсiн,
Иә, тақсыр, көп жол жүрiп кеттi хошым.
Күлгенде гүл төгiлер деп айтты атам,
Иә, тақсыр, қалай деме Құдай үшiн.
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Әуел атам мұны көрiп болған ғашық,
Қор қылған өзiн-өзi төгiп-шашып.
Дертiне ғашықтықтың шыдай алмай,
Жүре алмас түрегелiп қадам басып.

Мен келдiм бұ қорлықпен талай жерден,
Бейнетiм толып жатыр көзiм көрген.
Дертiне ғашықтықтың шыдай алмай,
Бiр ескi моншаның күлiне енген.

Атамды сол ғашықтық тентiреткен,
Түбiне көп адамның қайғы жеткен.
Мал-мүлкiн, патшалығын талақ қылып,
Көп халыққа бал аштырып тентiреткен.

Балшы, бақсы, молдалар кiтап ашқан,
Бейнеттi аяқ-қолды қайғы басқан.
«Зер шаһары,—деп айтады бал ашқандар,—
Мұны iздеген қаңғырып өледi аштан».

—Иә, тақсыр, сiз бiлерсiз Зер шаһарын,
Келтiрдi менi мұнда Құдiрет Кәрiм.
Не қылсаңыз, Шаһимарған, ендi өзiң бiл,
Қайғымды көзiм көрген айттым бәрiн.

Болғанда қызмет бiзден, медет Хақтан,
Ғашық боп атам түскен алтын тақтан.
Тәңiрi айдап мекенiңе келдiм, тақсыр,
Ендi өлсем арманым жоқ сiздi тапқан.

Хасенге Самұрық құс жауап бердi:
—Ол шаһарда жын-шайтан, дию-перi,
Нұрғазар тұрған жерi—Зер шаһары,
Һеш пенде бара алмайды, қиын жерi.

Адамның мысқал етi мың сом күмiс,
Ол жерге һешбiр адам барған емес.
Арада жетi дария жылдық жолы,
Әй, [Хасен], бұ қызметiң қиын жұмыс.
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Атасы Ғайнижамал—дию патшасы,
Бiреудiң қыз да болса байбатшасы.
Перiлер бара алмайды адам түгiл,
Мекенi—жер мен көктiң тап арасы.

Атасы Ғайнижамал—дию патшасы,
Бiреудiң қыз да болса байбатшасы.
Перiлер бара алмайды адам түгiл,
Шаһардың айналасы—от дариясы.

Дарияның бетi жылы, түбi салқын,
Асыл тас арқалығы, тiреуi алтын.
Дүниенiң зейнетi бәрi сонда,
Ауызбен айтып болмас оның қалпын.

Шаһзада, кiл қайтыңыз бұл арадан,
Түсiнде атаң Махмұт нағып барған.
Барса келмес қиын жол әлi алдыңда,
Жұмысың қиын екен көңлiңе алған.

Бұл сөзге Хасен [батыр] еңiрейдi зар,
Зар еңiреп, есi кетiп болады дал.
—Жәрдем етсең, Құдайым медет берер,
Сол құсты табармын деп үмiтiм бар.

Рақымы Анқа құстың келiп кеттi,
Құдай-а, кұдiретiң қандай ептi!
—Неше қиын, тар жердi көп сөйледiм,
Шаһзада, ендi менен көрме,—дептi.

Ендеше, ап келейiн марал, бұғы,
Хасеннiң естен кетпес өткен күнi.
Шөлдетер от дариясы өткен күнде,
Бiтеу сой көп iремей ендi мұны.

Бұл сөзге шаһизада көңiлi толды,
Анқа құс бұғы, марал алып келдi.
Сирағын бiраз ғана iредi де,
Айтқанындай [оларды] бiтеу сойды.
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Салады Самұрыққа шын ықылас,
Кiтаптан көрiп едiм, бәрi де рас.
Жетi мес су, жетi аңның етiн артып,
Самұрық «иә, Құдай» деп салды құлаш.

Самұрық зырлап ұшты жоғары өрлеп,
Құдай-а, бейшараға медет бер деп.
Жоғары өрлеп Самұрық ұшып едi,
Хасенге жауап айтты «жердi көр» деп.

Көрiндi дүние жүзi дастархандай,
Өлiмге берiк байлап ғазиз жанды-ай.
—Жоғары көкке таман келiп қалдық,
Перiлер сиқыр соғар әлдеқандай.

Келемiз, Хасен батыр, әлi төмен,
Адамға қандай дұшпан перi мекен.
Жоғарырақ ұшайын әлi де болса,
Құлама бiрақ өзiң ендi менен.

Самұрық тағы екi күн жоғары ұшты,
Құс едi екi басты сондай күштi.
Жоғары ұшқан күнiн қисап қылса,
Отыз күн күнi-түнi болды дестi.

—Қарашы ендi, Хасен, жерге таман,
Көрiнер дүние жүзi ендi саған.
Перiлер сиқыр бiрлән қасад қылады,
Сақтай көр бiз пақырды, Алла Тағалам.

Көрiндi дүние жүзi бiр табақтай,
Жылайды медет бер деп жалғыз Хақтан.
«Дост қылдың ұшқан құсқа жәрдем етiп,
Құдай-а, айналайын, өзiң сақта!»

—Келемiз, Хасен батыр, әлi төмен,
Сен ендi Құдайыңнан қорықпаймысың.
Перiштеге тәспиқ етсең дәнеме етпес,
Жерiнен Зұлмат деген қорқамын мен.
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Тағы да не көрiнер, төмен қара,
Хабарсыз шайтан iсi, Хасен бала.
Мың сиқыр бiр адамға келсе дағы,
Зиян етпес, сақтаса Алла Тағала.

—Көк жағын жақынырақ көрдiм дейдi,
Қараңғы жердiң жүзi көрiнбейдi.
Медет бер бiз ғарiпке, Жаппар Құдай,
ұшуға Самұрық құс ерiнбейдi.

Астымыз от дариясы—дию жерi,
Келген жоқ бұл араға ердiң ерi.
Алпыс күн күнi-түнi болды бiзге,
Келемiз жоғары ұшып сонан берi.

Жетi тылсым дария—дию жағы,
Айлық жерден иiс алар оның сағы.
Азғырылса адамзат құтылмайды,
Мың бiр жаның кеудеңде болса дағы.

Өтiптi бiр күн онан кейiн тартып,
Қиын жер адамзатқа қандай нәзiк.
Екiншi—су дария кез болады,
Хасеннен қарны ашқан соң тiлейдi азық.

Самұрық құс ас iшiп, тамақ жедi,
«Бере көр бiзге медет, Құдай»,—дедi.
ұшады тау қаңбақтай, тас бұршақтай,
Мәлiк Хасен:—Бұ не ғажап боран?—дедi.

Тоқтамай ол бiр демде өтiп кеттi,
Өткен соң күн ашылып, боран кеттi.
Көлденеңнен құс ұшып өте алмайды,
Бiр үлкен шалқар көлге келiп жеттi.

Самұрық жаһыт қылып онан да өттi,
Көрмейдi жүрген адам ненi дептi.
Қанаты ұшқан құстың күйiп кетер,
Төртiншi—Топырақ деген жерге жеттi.
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Тоқтамай ол жерден де өтiп кеттi,
Бесiншi—Топан деген жерге жеттi.
ұшады Самұрық құс қайрат қылып,
Топаннан жұлдыздай боп ағып өттi.

Топаннан жұлдыздай боп ағып өттi,
Алтыншы—Йанап деген жерге кептi.
—Алтауын есiме алмай өтiп едiм,
Бiр дария алдымызда қиын,—дептi.

Мен ұшып көрiп едiм жер мен көктi,
Бала менен Құдай iсi құдiреттi.
Алтауынан азабы қиын болар,
Жетiншi дария аты—Зұлмат,—дептi.

Шаһзада жетiншi қиын жердi көрдi,
Тiлегiн ер Хасеннiң Құдай бердi.
Алпыс күн күнi-түнi ұшып келiп,
Зұлмат деген дарияға келiп кiрдi.

Азығы арқасында бiр-ақ марал,
Қонуға мекенi жоқ жетпейдi арал.
Бiр марал үнем қылып сақтар едi,
Қарны ашып, Самұрықтың құрыды хал.

—Шаһзадам, тамақ бершi, халiм бiттi,
Алпыс күн ұдайы ұшып әлiм кеттi.
Беруге қолына алды ет пен суды,
Қолынан аңдаусызда түсiп кеттi.

Азығы Самұрықтың түсiп кеттi,
Әлсiреп қарны ашқан соң, қуғындапты.
Қорыққан жан шыға ма, жамағаттар,
Шаһзада қорыққаннан зар еңiрептi.

Шаһзада қорыққаннан еңiрейдi зар:
—Құдай-а, рақым қылсаң үмiтiм бар,
Оның өзi Зұлматтың дариясы,
Анқадан әлi кетiп құрыды хал.
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Сасқан соң екi қоңын ойып салды,
Тамақ жеп Самұрық құс қуаттанды.
Қайратпен жанталасып едi ұшып,
Зұлмат деген дариядан өтiп қалды.

Күнi-түнi алпыс бес күн ұшып барды,
Ер Хасен жерге түсiп демiн алды.
Рас қатты көргенi ол емес пе,
Қонған соң Самұрық құс талып қалды.

Қонған соң Самұрық құс талып жатты,
Жаралы шаһизада қайран қалды.
Самұрық бiр күн, бiр түн талып жатты,
Тынығып есiн жиып демiн алды.

—Мен жедiм алты мес су, алты марал,
Бiрi түсiп кеткен соң, құрыды хал.
Шаһзада, рас айтшы немене едi,
Соңғы жеген тамағым татыды бал.

—Тентiреп сiздi таптым талай жерден,
Бейнетiм толып жатыр көзiм көрген.
Өтiрiк неге айтайын, Шаһимарған,
Екi қоңым етi едi кесiп берген.

Самұрық бiр сипады қанатымен:
—Ей, Хасен, қанша айтсаң да ер едiң сен,
Қанаты Самұрықтың дәру болып,
Жетiлдi бiрдей болып ана етiмен.

Болғанда алпыс бес күн түстi барып,
Тынықты жерге түсiп Хасен ғарiп.
Ер Хасен аунап-қунап үш күн жатты,
Қарайды төңiрекке көзiн салып.

Бiр шаһар көрiнедi жасыл жауһар,
Кiрпiшi лағыл, жақұт, өңшең гауһар.
Адамзат мұндай шаһар салған емес,
Жарығы күндiк жерден оттай жанар.
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Сөйлейдi сонда жауап Анқа палуан:
—Бұл шаһарды өңшең перi, дию салған,
Нұрғазардың шаһары осы болар,
Адамзат жетедi екен талап қылған.

Бұл шаһардың патшасы Рухшаһбал,
Бәрi де дию, перi, жын-шайтандар.
Бәрi ұйықтап жатады қырық күн өлiп,
Ояу болса бәрi де аспанға ұшар.

Осыдан ояу болса, бiр қоймайды,
Дәл қырық күн, бiр ұйықтаса, тiрiлмейдi.
ұйқыда жатқан күнде түсер болсаң,
Басын кесiп, қанын төксең оянбайды.

Махкам ұқ, Хасен балам, бұ сөзiмдi,
Жаратып оңтайлайын мен өзiмдi.
Бәрi де ұйықтап жатыр осы күнде,
Тапсырдым бiр Құдайға ендi өзiңдi.

Тапсырдым бiр Құдайға, балам Хасен,
Iздеген құс кез болады, қорықпай барсаң.
Қызын қатын қылсаң да, оянбайды,
Асылы осы сөзiмнiң, тiлiмдi алсаң.

Бұ сөзбенен жөнеледi Хасен батыр,
Жын-шайтан бәрi бiрдей ұйықтап жатыр.
Адамға қандай қиын көрмеген жер,
Көңiлi бөтен болып келедi ақыр.

Самұрық көп өсиет, ақыл бердi,
Шаһарға шаһизада келiп кiрдi.
Қолында үлкен таудай шоқпары бар
Қамап тұрған күзетшiнi көзi көрдi.

Оянса, басқа шабар дию кәпiр,
Күзетшiсi, аспазшысы ұйықтап жатыр.
Адамға қандай қиын көрмеген жер,
Көңiлi бөтен болып келедi ақыр.
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Болады шаһзаданың көңiлi бекем,
Зер шаһары Қап тауының астында екен.
Күзетшi қақпасында жүз мың перi,
Жын-шайтан, дию, перi қылған екен.

Аралап көрдi Хасен неше алуандар,
Бәрi де ұйықтап жатыр жын-шайтандар.
Бiр тақыттың үстiнде Шаһбал патша,
Айнала жүз мың жатқан палуандар.

Онан да шаһизада озып барды,
Қанша iздеп барған құсын таба алмады.
Аққан су, жердегi тас, шыққан ағаш,
Тұрады тамаша қып шынар талды.

Қорықпай-ақ ол шаһарды аралайды,
Аралап сандуғашты таба алмайды.
Алтындай күмiс қақпа жарқылдайды,
Барғалы оған таман ой ойлайды.

Сол екен есiгiн ашса Ирамбағы,
Жан тоймас қызығына бақшадағы.
Ол бақшада төрт аяқты бiр тақыт бар,
Үстiнде бiр қыз жатыр сүттей ағы.

Етi бар, қарап тұрса, жауған қардай,
Ауызбенен айтып болмас бұ жалғанда[-ай].
Қасында қырық қыздар ұйықтап жатыр,
Адас қып тұрды сонда есi қалмай.

Сандалып тамаша қып қарап тұрды,
Жасаулы тоқсан түрлi тағам көрдi.
Оянбайды деген сөз есiнде бар:
«Арылтып аралайын ендi мұны».

Арасын ол бақшаның аралайды,
Аралап сандуғашты таба алмайды.
Кiргелi ол шаһарға үш күн болды,
Төртiншi күн қарыны ашып қалжырайды.
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Бiр шыны iшейiн деп шарап алды,
Ер Хасен жан-жағына қарап алды.
Аузына iшейiн деп қол созғанда,
Сонда бiреу «[ары] тұр » деп жауап айтты.

Сол жерде шаһизада қорқып қалды,
Өлiмдi қорыққан соң есiне алды.
Жан-жағына қараса көрiнбейдi,
Қайдан шыққан дауыс деп алаңдайды.

Қорқып кейiн тұрады екi қабат,
Сөйтсе де iшейiн деп қылды талап.
Не қыларын бiлмейдi Хасен батыр,
Бiр нәрсе жоғарыда күлдi сақ-сақ.

Тұр екен жоғарыда Нұрғазарын,
Жақұттан жасатыпты қапастарын.
Ол құсты көргенiне қуанды ендi,
ұмытты өтiп кеткен қайғыларын.

Ер Хасен қол созады сандуғашқа,
Тұр екен таң қалғандай бiр қапаста.
—Келiп ем, Нұрғазарын, сенiң үшiн,
Көңiлiмде тiлегiм жоқ сенен басқа.

—Қапасым менiң тұрған шын зүбәржат,
Қол созба менi алам деп, ей, адамзат.
Ашулансам сайраймын ащы қылып,
Оянар дию, перi қылсам фариад.

Табылмас шын оянса мысқал етiң,
Сен менi алып кетiп қылма жетiм.
Өлiмге қызғанбаймын, ей, адамзат,
Сенiң де аппақ екен екi бетiң.

—Түсiнде көрiптi атам бiр күн сенi,
Мекенiң мұнда тұрған Ирамбағы.
Оянса өңнен, ұйықтаса түстен кетпес,
Жiберген сенi iздетiп атам менi.
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Айтайын, Нұрғазарын, өткен сөзiм,
Менiң атым—ер Хасен жаһан кезген.
Сенiң қайғың атама өтiп кеткен,
Тақтан, тәжден, халқынан қабат безген.

Ағайынды үшеу едiк бiрге туған,
Сенi iздеп мен бейшара дүние қуған.
Рақым, шапағат етсеңiз, өзiңiз бiл,
Сенiң үшiн өз жанымды қылдым құрбан.

Тауыса алман бөтен жерде жауап сөйлеп,
Анқадан Құдай оңдап болды медет.
Жетi тылсым дариясынан он төрт жылда,
Солардан қанша қиын көрдiм бейнет.

Аузыңнан күлгенiңде төгiлер гүл,
Дүние өте шығар бiр қызыл жел.
Менiң көрген қорлығым толып жатыр,
Қарағым, Нұрғазарын, ендi өзiң бiл.

—Қой, Хасен, мен бармаймын не қылсаң да,
Табылмас мұндай мекен бұ жалғанда.
Жын-шайтан, дию, перi, сол Шаһрух
Шаһбал патшамыз—бәрi мұнда.

Менiң ием Ғайнижамал перi деген,
Ей, Хасен, қанша айтсаң да артық сенен.
Адамзат өзi топырақ, опасыз халық,
Бармаймын, үмiтiңдi үз ендi менен.

Өлерсiң, жын оянса, менен көрме,
Ей, Хасен, менi жүр деп айта берме.
Барабар ай [мен] күндей Ғайнижамал,
О дағы ас iшпейдi менсiз бiр де.

Кетпеймiн,—дедi,—ғайни кауан,
Жалғанда тiптi тумас осындай жан.
Тезiрек перi оянбай жөнiңдi тап,
Менi жүр деп айтуды қой, батыр Хасен.
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Айтпаймын ендi, Хасен, саған жауап,
Бармаймын мiнгiзсең де алтыннан тақ.
Өзiңнiң биттей қаның жерге тамбас,
Мысқал етiң мың тiллә, жөнiңдi тап.

—Ойласам, кiм бұзады Құдай iсiн,
Мен келдiм жаһан кезiп сенiң үшiн.
Жетi тылсым дарияңнан өтiп келдiм,
Нұрғазарын, жүрмейсiң Құдай үшiн.

Тұрады батыр Хасен көңiлiн жойып,
—Жүр дегенде кетедi iшiм күйiп.
Жын-шайтан, дию, перi әмiрiмде,
Қайтiп тастап кетемiн көзiм қиып.

Хасеннiң Нұрғазарға айтқан жыры

Ендi Хасен жырлайды,
Қорқып қарап тұрмайды.
Қандай қылып айтса да,
Мойнын тұтас бұрмайды.
Зарланады ер Хасен:
—Кел, жүрiңiз тiл алсаң,
Сәргардан болған бұ көңiлiм,
Тынар едi сiз барсаң.
Отыз жыл жүрдiм сәргардан,
Шығар ма екен бұл арман,
Қай жер базар болмайды,
Бұ дүниеде сiз барсаң,
Сiз жүрген жер ұжмақтай.
Ботадай Хасен боздайды,
Бекiнiп бұ құс тұрса да,
Сүйегiн құстың босатты.
Сүйегiнiң бiлдi қозғанын,
Жүруге көңiл бұрғанын.
Өнерлi едi қызыл тiл,
Көрiңiз тiлдiң озғанын.
Жүруге бұ құс қозғалды,
Құс жолдасы қыз қалды,
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Қаншадан құспен жолдас қыз
Кете алмай қиып сандалды.

Нұрғазарға Хасен айтты:—Сөзiм тыңда,
Құдайдың құдiретiмен келдiм мұнда.
Ғашықтықтан атамыз өлiп кетсе,
Не деп жауап бересiң Тәңiр алдында.

Болмайды аумас көңiл арбаған соң,
Адамға не табылар бармаған соң.
Ендi құстың көңiлi ерiп кеттi,
Шаһзада мұңын айтып зарлаған соң.

—Апырмау, қиын екен, бармай қалсам,
Құдай-а, құдiретiңе жоқ-ты шарам.
Ендi саған айтайын, батыр Хасен,
Не айтқан әмiрiммен тiлiмдi алсаң.

Менiм ием Ғайнижамал ұйықтап жатқан,
Теңi жоқ бұ жалғанда перiзаттан.
Ерлiк қылып, белгi сал ендi бұған,
ылайық сенi көрдiм адамзаттан.

Шаһзада, осы қызға қорықпай бар,
Қолында белгi болсын жүзiгiн ал.
Өз жүзiгiң орнына жақсы болар
Сен дағы Ғайнижамал қолына сал.

Қасына Ғайнижамал барды дейдi,
Жүзiгiн қолындағы алды дейдi.
Ғайнижамал жүзiгiн алғаннан соң,
Ер Хасен өз жүзiгiн салды дейдi.

—Ер Хасен, мал да аманат, жан да аманат,
Айналайын, тыңдаңыз аз ғана зат.
Ер Хасен, аты бiрлән жолың айтып,
Жеңiне Ғайнижамал жазыңыз хат.
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Ер Хасен атын да айтты, жөнiн де айтты,
Шаһарын iздеп келген жерiн де айтты.
Отыз жылда көргенiн бiрiн қоймай,
Жеңiне Ғайнижамал жазды хатты.

—Дүние өте шығар бiр қызыл жел,
Ер Хасен, ендi маған разы бол.
Ат-жөнiң айтып болсаң, батыр Хасен,
Қойнына Ғайнижамал бiр жатып тұр.

—Не хайла жын оянса болар бұған,
Разы, Нұрғазарын, болдым саған.
Мықты болсам бiр мыңға шамам келер,
Жабылар дию-перi бәрi маған.

—Қорықпа, патшазада, маған нансаң,
Және жауап сөйлейiн тiлiмдi алсаң.
Етiн кесiп алсаң да оянбайды,
Боршалап қырық мүше талқан қылсаң.

Нұрғазар қыздың сырын айтты дейдi,
Райдан ашуланып қайтты дейдi.
Нұрғазар қыздың сырын айтқаннан соң,
Ер Хасен қыз қойнына жатты дейдi.

Ер Хасен «хош, болар» деп салды қимыл,
«Не қылсаң, Нұрғазарын, ендi өзiң бiл».
Пердесiн бетiндегi жұлып алса,
Перизат ай мен күндей бiр қызыл гүл.

Пердесiн бетiндегi жұлып алды,
Сонан соң етегiне жақын барды.
Ерлiк қандай болады мұнан артық,
Көйлегiн кеудесiне түрiп салды.

Ер Хасен қызды көрiп болды ғашық,
Көңiлi қуанғаннан кеттi тасып.
Қаршыға iлген үйректей домаланып,
Бауырына жұмыртқадай алды басып. 
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Нұрғазар мұны көрiп күлдi сақ-сақ,
Аузынан гүл төгiлер табақ-табақ.
—Көз көрiп, қайратыңа көңiлiм тынды,
Ер Хасен, жылдамырақ қимылдап бақ.

Бұл iстi батыр, Хасен, сенен көрдiм,
Мұндай iс перiлерден көрмедiм мен.
Iздегенiң мен болсам неше жылдай,
Ер Хасен, ендi саған көңiл бердiм.

Нұрғазар жүремiн деп уағда еттi,
Танбады бiр айтқан соң сөзге жеттi.
Жүзiгiн Ғайнижамал Хасен алды,
Ер Хасен өз жүзiгiн қызға салды.
Төрт күн өтiп бесiншi күн болғанда,
Құсты алып Самұрыққа қайтып барды.

—Қарағым, балам Хасен, келдiң бе аман,
Тiледiм мен де сенi бiр Алладан.
Тiлегiңдi берiптi Алла Тағалам,
Мұратың хасыл болсын, шаһизадам.

—Құсты алып қапасымен келдiм аман,
Тiлектi бердi бүгiн Алла Тағалам.
Көп ғинаят Құдайдан болған шығар,
Бәрi де сiздiң дәулет, Шаһимарған.

Хасен Нұрғазарды алып кептi,
Апарып Анқа құсқа барып жеттi.
—Мұнша нағып кешiктiң, батыр Хасен,
Шаһарға сен барғалы бес күн өттi?

Дариядан жетi тылсым өтер едiм,
Есен болсам үйiме жетер едiм.
Жарты сағат кешiксең, батыр Хасен,
Сенi тастап бұ жерге кетер едiм.

Салады Самұрық та шын ықылас,
Кiтаптан көрiп едiм бәрi де рас.
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Сандуғаш пен Хасендi мiнгiзiп ап,
Самұрық «иә, Құдай» деп салды құлаш.

Мiнгiзiп ер Хасендi кетiп қалды,
Жетi тылсым дариядан өтiп қалды.
Жетi тылсым дариядан он күнде өтiп,
Үйiне Самұрық құс жетiп барды.

Хасендi сандуғашпен алып ұшты,
Құс едi екi басты сондай мықты.
Қайтарда қатты ұшты жан аямай,
Он күнде ұясына келiп түстi.

Шаһбал Шаһрухтан туған екен,
Ақырып Қап тауына қонған екен.
Жетi тылсым дарияның бәрiн дағы,
Жүзiкпенен бәрiн соның қылған екен.

Ер Хасен аунап-қунап үш күн жатты,
Атасының ғашық құсын iздеп тапты.
Атам айтқан уағдасы өтiп кеттi,
Жүрейiн деп Анқадан рұқсат алды.

Рұқсат ер Хасенге бередi ендi,
Дүниенiң тамашасын көредi ендi.
«Көңiлiңе алған жерге жеткiзер»,—деп,
Анқа құс бiр қанатын бередi ендi.

—Үш күн ұшсаң жетерсiң айлық жерге,
Қасиеттi қанатым жанға берме.
Жаман кiсi жаныңа қасад қылады,
Жаманның, Хасен балам, жанына ерме.

Самұрық амандасып қалады ендi,
Анқаның бiр қанатын алады ендi.
Қанатына Хасен батыр мiнiп алып,
Он күнде Гүлбаһрамға барады ендi.
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Зар жылап қарсы шықты Гүлбаһрам,
—Тiледiм мен де сенi бiр Құдайдан,
Сағынғаннан қараймын тауға шығып,
Қарағым шаһизадам, келдiң бе аман!

Қызы едiм Ахмар перi Гүлбаһрам,
Құдайым ғашық қылды, Хасен, саған.
Дүниеден әлi өлсем де арманым жоқ,
Жүзiңдi тiрi көрдiм есен-аман.

Той қылды Гүлбаһрам келгеннен соң,
Қуанды Құдай тiлек бергеннен соң.
Жүз құсын азат еттi Гүлбаһрам,
Нұр жүзiн ер Хасеннiң көргеннен соң.

Ойынды Гүлбаһрам қылды дейдi,
Шарбақта сейiл құрып жүрдi дейдi.
Үйiне Гүлбаһрамның келгеннен соң,
Ер Хасен қырық күн тұрды дейдi.

Жүрем деп оңтайланды батыр Хасен,
—Және бiр жауап сөйлейiн тiлiмдi алсаң,
Атам айтқан уағдасы өтiп кеттi,
Даярлан, Гүлбаһрам, бiрге барсаң.

Өзiне Гүлбаһрамның келiп қонды,
Қуанып Гүлбаһрамның көңiлi толды.
Қырық күн қонып шықты ол арада,
Гүлбаһрам шаһзадамен жүрмек болды.

Гүлбаһрам шаһзадаға бiр оқ бердi,
—Оқтың жайын айтайын ендi,—дедi.
Хазiрет Сүлейменнен қалды мирас,
Жау кемпiрдiң ажалы мұнан,—дедi.

Ер Хасен, бұ дүниеге қайғырмаңыз,
Өтетұғын дүниеге зар қылмаңыз.
Осы оғымның көп едi кереметi,
Бұл оқтан өлгенiңше айрылмаңыз.
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Ер Хасен, айналайын амалыңнан,
Бұл оқ қалған Сүлеймен заманынан.
Бұл оқты бисмилла деп аспанға атсаң,
Шығады дұшпанының табанынан.

Қазiр атсаң жетедi жау кемпiрге,
Бұл оқ кетер тоқтамай жылдық жерге.
Көзiң көрген киiктер бәрi де адам,
Өзiңдей қасад қылған талай ерге.

Оқ алып ер Хасеннiң көңiлi толды,
Құдай-а, өзiң сақта осы жолдан.
Азық-түлiк, жау-жарақ жасап алып,
Шаһзада тәуекел деп жүрмек болды.

Гүлбаһрам шаһзадамен жолға кiрдi,
Бiр күнде он күндiк жолға жүрдi.
Бiрнеше күн жол жүрiп батыр Хасен,
Кемпiрдiң күмбезiне жақын келдi.

Күмбезден жайылған мал, киiк көрдi,
Ол киiктi Хасеннiң көзi көрдi.
Қорыққанынан Гүлбаһрам жүре алмайды,
Қорқып, есi кетiп, зар еңiрейдi.

Гүлбаһрам зар қылады шаһзадаға,
Бейғам жүрiп кемпiрден ғапыл қалма.
—Жетi көкке ұшсаң [да] құтқармайды, 
Сақтай көр бiз пақырды, Алла Тағала.

Сенi киiк тағы тас қылады,
Бұл кемпiр тағы сондай қасад қылады.
Есiм ағзам оқи көр дамыл алмай,
Гүлбаһрам сырын айтып зар жылады.

Жiбердi берген оғын аспанға атып,
Шаһзада Гүлбаһраммен қалды жатып.
Киiк қылған кемпiрдi атқан екен,
Салыпты малғұнды табанындан.
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Оқ тиiп табанындан кемпiр өлдi,
Тiлегiн ер Хасеннiң Құдай бердi.
Анқаның қанатына мiнiп алып,
Кемпiрдiң күмбезiне жетiп келдi.

Таң атты үш күннен соң аппақ болып,
Қуанды ер Хасеннiң көңiлi толып.
Жайылған қырық мың киiк адам екен,
Шаһзадаға сәлем бердi тамам келiп.

Кемпiрдiң жаны кеттi жаһаннамға,
Жол ашты батыр Хасен талай жанға.
Жайылған қырық мың киiк едi бәрi,
Бәрiн оқып жаздырды Гүлбаһрамға.

Гүлбаһрам киiктердiң бәрiн жазған,
Ол жерде жан жоқ болды одан озған.
Қырық мың киiк бәрiн де адам қылып,
Рұқсат берiп жiбердi шаһизадаң.

Дүниеден кемпiр малғұн өттi дейдi,
Ер Хасен тiлегiне жеттi дейдi.
Сиқырмен киiк болып жүрген жандар
Бәрi де адам болып кеттi дейдi.

Сол кемпiр ажал жетiп өлдi дейдi,
Ер Хасен талай жердi көрдi дейдi.i көрдi дейдi. көрдi дейдi.i дейдi. дейдi.i..
Анқаның қанатына мiнiп алып,iнiп алып,нiп алып,iп алып,п алып,
Үш айыру жол басына келдi дейдi.i дейдi. дейдi.i..

Сол жерде бiр-екi күн қонып жатты,iр-екi күн қонып жатты,р-екi күн қонып жатты,i күн қонып жатты, күн қонып жатты,
Қисап қылса отыз жыл болып қалды.
Атам айтқан уағдасы өтiп кеттi,iп кеттi,п кеттi,i,,
уағдаға жетпедiм деп зар жылады.iм деп зар жылады.м деп зар жылады.

Көрiндi сол арада жалғыз қара,iндi сол арада жалғыз қара,ндi сол арада жалғыз қара,i сол арада жалғыз қара, сол арада жалғыз қара,
Көңiлi жау ма екен деп болады алда.iлi жау ма екен деп болады алда.лi жау ма екен деп болады алда.i жау ма екен деп болады алда. жау ма екен деп болады алда.
Қарап тұрса, қаңғырған жалғыз жаяу,
Қараса, бiрге туған Асан аға.iрге туған Асан аға.рге туған Асан аға.



�340

�350

�360

�370

320 ХИКАялыҚ ДАСТАНДАР320 32�

Асанменен зар еңiреп көрiседi,iреп көрiседi,реп көрiседi,iседi,седi,i,,
Бiр-бiрiнiң халдерiн бiлiседi.iр-бiрiнiң халдерiн бiлiседi.р-бiрiнiң халдерiн бiлiседi.iрiнiң халдерiн бiлiседi.рiнiң халдерiн бiлiседi.iнiң халдерiн бiлiседi.нiң халдерiн бiлiседi.iң халдерiн бiлiседi.ң халдерiн бiлiседi.iн бiлiседi.н бiлiседi.iлiседi.лiседi.iседi.седi.i..
Жалғыз өзi қашыпты жаяу шығып,i қашыпты жаяу шығып, қашыпты жаяу шығып,
Өз халiн өзi айтып күлiседi.iн өзi айтып күлiседi.н өзi айтып күлiседi.i айтып күлiседi. айтып күлiседi.iседi.седi.i..

Келер бiр күн және келдi Үсен аға,iр күн және келдi Үсен аға,р күн және келдi Үсен аға,i Үсен аға, Үсен аға,
Екеуiнде қалған жоқ, бiттi шама.iнде қалған жоқ, бiттi шама.нде қалған жоқ, бiттi шама.iттi шама.ттi шама.i шама. шама.
Аспазға жалшы болып күн көрiптi,iптi,птi,i,,
Жаманда күн көрмеген бар ма пана.

Көрген соң екi ағасын көп жылайды,i ағасын көп жылайды, ағасын көп жылайды,
Бар екен көрер күнiм деп жылайды.iм деп жылайды.м деп жылайды.
—Дүниеден әлi өлсем де арманым жоқ,i өлсем де арманым жоқ, өлсем де арманым жоқ,
Көрсеттi есен-аман Алла сiздi.i есен-аман Алла сiздi. есен-аман Алла сiздi.iздi.здi.i..

Ағалар, талай жердi көрiп келдiм,i көрiп келдiм, көрiп келдiм,iп келдiм,п келдiм,iм,м,
Дүниенi шыр айналып танып келдiм.i шыр айналып танып келдiм. шыр айналып танып келдiм.iм.м.
Атамның түсiнде көрген Нұрғазарынiнде көрген Нұрғазарыннде көрген Нұрғазарын
Бардым да Зер шаһарынан алып келдiм.iм.м.

—Үстiне қауырсынның мiне алмаймыз,iне қауырсынның мiне алмаймыз,не қауырсынның мiне алмаймыз,iне алмаймыз,не алмаймыз,
Отырған жерiмiзден тұра алмаймыз.iмiзден тұра алмаймыз.мiзден тұра алмаймыз.iзден тұра алмаймыз.зден тұра алмаймыз.
Тойындырып алмасаң, Хасен iнiм,iнiм,нiм,iм,м,
Бiз айрылып сенiңменен жүре алмаймыз.iз айрылып сенiңменен жүре алмаймыз.з айрылып сенiңменен жүре алмаймыз.iңменен жүре алмаймыз.ңменен жүре алмаймыз.

Ер Хасен ағасы үшiн жылайды ендi,iн жылайды ендi,н жылайды ендi,i,,
Көзiнiң жасын көл қылып бұлайды ендi.iнiң жасын көл қылып бұлайды ендi.нiң жасын көл қылып бұлайды ендi.iң жасын көл қылып бұлайды ендi.ң жасын көл қылып бұлайды ендi.i..
—Қайтiп тастап кетемiн, сiздердi,—деп,iп тастап кетемiн, сiздердi,—деп,п тастап кетемiн, сiздердi,—деп,iн, сiздердi,—деп,н, сiздердi,—деп,iздердi,—деп,здердi,—деп,i,—деп,,—деп,
Қасында ағасының тұрады ендi.i..

Шаһарға екi ағасын алып барды,i ағасын алып барды, ағасын алып барды,
Бұларды жаңадан бай ұстап алды.
—Қашып кеткен екеуi менi алдап,i менi алдап, менi алдап,i алдап, алдап,
Он тiллә екеуiнде ақшам бар-ды.iллә екеуiнде ақшам бар-ды.ллә екеуiнде ақшам бар-ды.iнде ақшам бар-ды.нде ақшам бар-ды.

Борышын екеуiнiң Хасен бердi,iнiң Хасен бердi,нiң Хасен бердi,iң Хасен бердi,ң Хасен бердi,i,,
Пұлын алып байлар қоя бердi.i..
Тұтқындағы бiздердi сен алдың деп,iздердi сен алдың деп,здердi сен алдың деп,i сен алдың деп, сен алдың деп,
Құшақтап екi ағасы зар еңiредi.i ағасы зар еңiредi. ағасы зар еңiредi.iредi.редi.i..
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Екi ер-тоқым сатып алды алтын жапқан,i ер-тоқым сатып алды алтын жапқан, ер-тоқым сатып алды алтын жапқан,
Желмая көлiк алды арғымақтан.iк алды арғымақтан.к алды арғымақтан.
Не нәрсе керегiнiң бәрiн алып,iнiң бәрiн алып,нiң бәрiн алып,iң бәрiн алып,ң бәрiн алып,iн алып,н алып,
Жол-жарағын шаһардан алып шыққан.

Кеңестi жолға шығып екi ағасы,i жолға шығып екi ағасы, жолға шығып екi ағасы,i ағасы, ағасы,
Хасеннiң екi ағасы отағасы.iң екi ағасы отағасы.ң екi ағасы отағасы.i ағасы отағасы. ағасы отағасы.
—Құс тауып, қыз алды бiзден бұрын,iзден бұрын,зден бұрын,
Кiшi едi Хасеннiң бiзден жасы.iшi едi Хасеннiң бiзден жасы.шi едi Хасеннiң бiзден жасы.i едi Хасеннiң бiзден жасы. едi Хасеннiң бiзден жасы.i Хасеннiң бiзден жасы. Хасеннiң бiзден жасы.iң бiзден жасы.ң бiзден жасы.iзден жасы.зден жасы.

Бұ құсты атамызға алып барар,
Құп масқара бұл бiздi сонда қылар.iздi сонда қылар.здi сонда қылар.i сонда қылар. сонда қылар.
Өлтiрмесек Хасендi ендi болмас,iрмесек Хасендi ендi болмас,рмесек Хасендi ендi болмас,i ендi болмас, ендi болмас,i болмас, болмас,
Бұ намыс екеумiзге ұят болар.iзге ұят болар.зге ұят болар.

Және сатып алдым дер Хасен бiздi,iздi,здi,i,,
Сонда бiз не айтармыз жаман көзге.iз не айтармыз жаман көзге.з не айтармыз жаман көзге.
Ойнап-күлiп құрбымен жүре алмаспыз,iп құрбымен жүре алмаспыз,п құрбымен жүре алмаспыз,
Тағы не деп көремiз атамызды.iз атамызды.з атамызды.

Екеуi қасад қылды Хасен ерге,i қасад қылды Хасен ерге, қасад қылды Хасен ерге,
Шаһзада барып келген талай жерге.
Өлтiрелiк Хасендi деп ойлайды,iрелiк Хасендi деп ойлайды,релiк Хасендi деп ойлайды,iк Хасендi деп ойлайды,к Хасендi деп ойлайды,i деп ойлайды, деп ойлайды,
Жаманның кесапатын көрдiңiз бе?iңiз бе?ңiз бе?iз бе?з бе?

Бiр үлкен жол төртеуi тауға келдi,iр үлкен жол төртеуi тауға келдi,р үлкен жол төртеуi тауға келдi,i тауға келдi, тауға келдi,i,,
Екi ағасы көңiлiн басқа қылды.i ағасы көңiлiн басқа қылды. ағасы көңiлiн басқа қылды.iлiн басқа қылды.лiн басқа қылды.iн басқа қылды.н басқа қылды.
Өлтiрейiк Хасендi деп ойлайды,iрейiк Хасендi деп ойлайды,рейiк Хасендi деп ойлайды,iк Хасендi деп ойлайды,к Хасендi деп ойлайды,i деп ойлайды, деп ойлайды,
Хасенге бұл екеуi қасты қылды.i қасты қылды. қасты қылды.

Бұларда ойын-күлкi, һеш қайғы жоқ,i, һеш қайғы жоқ,, һеш қайғы жоқ,
Iздеген құсын тапты, көңiлi тоқ.здеген құсын тапты, көңiлi тоқ.iлi тоқ.лi тоқ.i тоқ. тоқ.
Бiр терең құдық басына келiп қонды,iр терең құдық басына келiп қонды,р терең құдық басына келiп қонды,iп қонды,п қонды,
Бел буды бұ Хасенге қылмақ болып.

Бұлар келiп құдықтан суды көрдi,iп құдықтан суды көрдi,п құдықтан суды көрдi,i,,
Бек сағынған ағасын Хасен ер-дi.i..
Тереңдiгi тоқсан кез құдық екен,iгi тоқсан кез құдық екен,гi тоқсан кез құдық екен,i тоқсан кез құдық екен, тоқсан кез құдық екен,
Суы жоқ қаза берген қанша жердi.i..
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—Бiлсек екен құдықта су бар ма екен,iлсек екен құдықта су бар ма екен,лсек екен құдықта су бар ма екен,
Хасенжан, бiр жiп ұстап түссең екен.iр жiп ұстап түссең екен.р жiп ұстап түссең екен.iп ұстап түссең екен.п ұстап түссең екен.
Бұл құдықта су болса мал iшкендей,iшкендей,шкендей,
Жердiң шөбi мал жаярға жақсы екен.iң шөбi мал жаярға жақсы екен.ң шөбi мал жаярға жақсы екен.i мал жаярға жақсы екен. мал жаярға жақсы екен.

Бiр жiп ұстап құдыққа Хасен түстi,iр жiп ұстап құдыққа Хасен түстi,р жiп ұстап құдыққа Хасен түстi,iп ұстап құдыққа Хасен түстi,п ұстап құдыққа Хасен түстi,i,,
Құдайдың құдiретi мұндай күштi.iретi мұндай күштi.ретi мұндай күштi.i мұндай күштi. мұндай күштi.i..
Қоя бердi Хасендi жiбiн кесiп,i Хасендi жiбiн кесiп, Хасендi жiбiн кесiп,i жiбiн кесiп, жiбiн кесiп,iбiн кесiп,бiн кесiп,iн кесiп,н кесiп,iп,п,
Құдықтың аузын таспенен бекiттi.iттi.ттi.i..

Хасендi байлауменен салды орға,i байлауменен салды орға, байлауменен салды орға,
Ақсұңқар ұшып жүрген қалды торда.
Атамызға сүйiктi боламыз деп,iктi боламыз деп,ктi боламыз деп,i боламыз деп, боламыз деп,
Қыз бiрлән құсты алып түстi жолға,iрлән құсты алып түстi жолға,рлән құсты алып түстi жолға,i жолға, жолға,

Құдыққа ер Хасендi салып кеттi,i салып кеттi, салып кеттi,i,,
Қыз бiрлән Нұрғазарды алып кеттi.iрлән Нұрғазарды алып кеттi.рлән Нұрғазарды алып кеттi.i..
Келе жатып екеуi ақылдасты,i ақылдасты, ақылдасты,
Қызды Асан алмақ боп үмiт еттi.iт еттi.т еттi.i..

Асан жауап айтады Гүлбаһрамға:
—Сендей сұлу жан бар ма бұ дүнияда,
Бiреумiзге тимесең өлтiремiз,iреумiзге тимесең өлтiремiз,реумiзге тимесең өлтiремiз,iзге тимесең өлтiремiз,зге тимесең өлтiремiз,iремiз,ремiз,iз,з,
Ендi қатын болмайсың сен Хасен ерге.i қатын болмайсың сен Хасен ерге. қатын болмайсың сен Хасен ерге.

—Амалсыз сүймесем де, мен сүйейiн,iн,н,
Зарланып Хасен үшiн мен күйейiн.iн мен күйейiн.н мен күйейiн.iн.н.
Қырық күнгеше рұқсат берiңдер маған,iңдер маған,ңдер маған,
Сонан соң бiреуiңе мен тиейiн.iреуiңе мен тиейiн.реуiңе мен тиейiн.iңе мен тиейiн.ңе мен тиейiн.iн.н.

Сол жерде Гүлбаһрамды қоя бердi,i,,
Қаңғырып айдалада зар еңiредi.iредi.редi.i..
Құданың құдiретiне бәрi аян,iретiне бәрi аян,ретiне бәрi аян,iне бәрi аян,не бәрi аян,i аян, аян,
Сол жерде хазiрет Қызыр тура келдi.iрет Қызыр тура келдi.рет Қызыр тура келдi.i..

Құдыққа ер Хасендi салып кеттi,i салып кеттi, салып кеттi,i,,
Қапаспен Нұрғазарды алып кеттi.i..
Қаңғыртып Гүлбаһрамды қоя бердi,i,,
Үш айда шаһарына жақын келдi.i..
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Қызырға Гүлбаһрам сәлем бердi,i,,
Зарланған қыздың жайын Қызыр бiлдi.iлдi.лдi.i..
—Он үш күнде ерiңе қосыларсың,iңе қосыларсың,ңе қосыларсың,
Қонақ бол мынау үйге, балам,—дедi.i..

Ей, балам, менiң үйiмде бiр қызым бар,iң үйiмде бiр қызым бар,ң үйiмде бiр қызым бар,iмде бiр қызым бар,мде бiр қызым бар,iр қызым бар,р қызым бар,
Он үш күнде Ғайнижамал о да келер.
Дұшпаныңды жерменен-жексен қылар,
Сенiң де, иншалла, көңілiң толар.iң де, иншалла, көңілiң толар.ң де, иншалла, көңілiң толар.iң толар.ң толар.

Сол күнi екiңiзге жұп той қылар,i екiңiзге жұп той қылар, екiңiзге жұп той қылар,iңiзге жұп той қылар,ңiзге жұп той қылар,iзге жұп той қылар,зге жұп той қылар,
Нұрыңа екеуiңiздiң жан таң қалар.iңiздiң жан таң қалар.ңiздiң жан таң қалар.iздiң жан таң қалар.здiң жан таң қалар.iң жан таң қалар.ң жан таң қалар.
Жын-шайтан, перi, адамдар араласып,i, адамдар араласып,, адамдар араласып,
Тарқауы тойыңыздың қырық күн болар.

Қасiретке хас мұсылман сабыр қылар,iретке хас мұсылман сабыр қылар,ретке хас мұсылман сабыр қылар,
Он үш күнде ғишратқа көңiлiң толар.iлiң толар.лiң толар.iң толар.ң толар.
Жесiр қатын, жетiм ұл мың қой айдап,iр қатын, жетiм ұл мың қой айдап,р қатын, жетiм ұл мың қой айдап,iм ұл мың қой айдап,м ұл мың қой айдап,
Бозторғай қой үстiне жұмыртқалар.iне жұмыртқалар.не жұмыртқалар.

Гүлбаһрам зарланады iшi күйiп,iшi күйiп,шi күйiп,i күйiп, күйiп,iп,п,
Хасенге некахтанған өзi сүйiп.i сүйiп. сүйiп.iп.п.
Қызырдың Гүлбаһрам үйiне келдi,iне келдi,не келдi,i,,
Көзiнiң сабыр қылып жасын тыйып.iнiң сабыр қылып жасын тыйып.нiң сабыр қылып жасын тыйып.iң сабыр қылып жасын тыйып.ң сабыр қылып жасын тыйып.

Қызырдың он үш күндей қызын күттi,i,,
Гүлбаһрам iшi күйiп зар еңiредi.iшi күйiп зар еңiредi.шi күйiп зар еңiредi.i күйiп зар еңiредi. күйiп зар еңiредi.iп зар еңiредi.п зар еңiредi.iредi.редi.i..
Қайғымен жан шыға ма, жамағаттар,
Гүлбаһрам өлмеген соң сабыр еттi.i..

Хасенге түсiп қалды ақырзаман,iп қалды ақырзаман,п қалды ақырзаман,
Жар болған Гүлбаһрамға Қызыр бабаң.
Құсты алып екi көкжал келе жатыр,i көкжал келе жатыр, көкжал келе жатыр,
Үш күнде жетелiк деп үйге таман.iк деп үйге таман.к деп үйге таман.

Үш күнде бұл екеуi шаһарға келдi,i шаһарға келдi, шаһарға келдi,i,,
Ғашығы бiр құс едi, патша көрдi.iр құс едi, патша көрдi.р құс едi, патша көрдi.i, патша көрдi., патша көрдi.i..
Өтiрiктi шындай қылып сөз сөйледi,iрiктi шындай қылып сөз сөйледi,рiктi шындай қылып сөз сөйледi,iктi шындай қылып сөз сөйледi,ктi шындай қылып сөз сөйледi,i шындай қылып сөз сөйледi, шындай қылып сөз сөйледi,i,,
Түзете алмай Құдайға аян сырды.
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Шаһарға [бұл] екеуi келедi ендi,i келедi ендi, келедi ендi,i ендi, ендi,i,,
Атасын есен-аман көредi ендi.i ендi. ендi.i..
Атасы, анасына амандасып,
Ап келген сандуғашын бередi ендi.i ендi. ендi.i..

—Бұл құсқа Құдай менi ғашық еткен,i ғашық еткен, ғашық еткен,
Үшеу едiң бұл құсты iздеп кеткен.iң бұл құсты iздеп кеткен.ң бұл құсты iздеп кеткен.iздеп кеткен.здеп кеткен.
Бастан-аяқ себебiн айтшы, балам,iн айтшы, балам,н айтшы, балам,
Хасенге не iс болды Құдiреттен.iс болды Құдiреттен.с болды Құдiреттен.iреттен.реттен.

—Ей, ата, қалай деме Құдай iсi,iсi,сi,i,,
Хасендi дарияда жайын жұтты.i дарияда жайын жұтты. дарияда жайын жұтты.
Жайынды алты ай аңдып бiз өлтiрдiк,iз өлтiрдiк,з өлтiрдiк,iрдiк,рдiк,iк,к,
Кек алдық, ата, сөйтiп бiз де,—дедi.iп бiз де,—дедi.п бiз де,—дедi.iз де,—дедi.з де,—дедi.i..

Құсты алып падиша көңiлi толды,iлi толды,лi толды,i толды, толды,
Көп қызықтың бәрiн де Хасен жойды.iн де Хасен жойды.н де Хасен жойды.
Падиша ас-су iшпей жатып алды,iшпей жатып алды,шпей жатып алды,
Құстан жауап сұрамай байлап қойды.

Патшаның зарлағаны

Тәңiрi өзi жаратты,iрi өзi жаратты,рi өзi жаратты,i өзi жаратты, өзi жаратты,i жаратты, жаратты,
Он сегiз мың ғаламдыiз мың ғаламдыз мың ғаламды
Бiр өзiне қаратты.iр өзiне қаратты.р өзiне қаратты.iне қаратты.не қаратты.
Хасенiмден айырыпiмден айырыпмден айырып
Менi мұнша жылатты.i мұнша жылатты. мұнша жылатты.
Айналайын, Хасенiм,iм,м,
Қайғымды қайтiп басамын.iп басамын.п басамын.
Хасенiмдi көрмесем,iмдi көрмесем,мдi көрмесем,i көрмесем, көрмесем,
Налыс қылып еңiресем,iресем,ресем,
Пәруардигар, Құдай-а,
Не үшiн менi жараттың.iн менi жараттың.н менi жараттың.i жараттың. жараттың.
Хасенiм, менiм құлыным,iм, менiм құлыным,м, менiм құлыным,iм құлыным,м құлыным,
Көре алмай күйiкте,iкте,кте,
Үзiлдi менiм жұлыным.iлдi менiм жұлыным.лдi менiм жұлыным.i менiм жұлыным. менiм жұлыным.iм жұлыным.м жұлыным.
Ғарiп болып келгендеiп болып келгендеп болып келгенде
Қапияда келген бұ ұлым
Екi ағасы қас қылды,i ағасы қас қылды, ағасы қас қылды,
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Қорлықпен өлдi жалғызым.i жалғызым. жалғызым.
ыстық тиiп бетiмдi,iп бетiмдi,п бетiмдi,iмдi,мдi,i,,
Күйдiрер менi жұлдызың.iрер менi жұлдызың.рер менi жұлдызың.i жұлдызың. жұлдызың.
Өлген болсаң, қарағым,
ұжмақтан берсiн хор қызын.iн хор қызын.н хор қызын.
Айналайын, шырағым,
Құдайыңа тапсырдым.
Алтын баулы сұңқарым,
Өз қолымнан қашырдым.
Анасы басқа залымнан
Көп мехнатты көрген-дi,i,,
Қор болды менiм асылым.iм асылым.м асылым.
Жүздерiңдi көрмейiн,iңдi көрмейiн,ңдi көрмейiн,i көрмейiн, көрмейiн,iн,н,
Фатихамды бермейiн,iн,н,
Пиғылы жаман залымдар.
Хасенiме қасад қылып,iме қасад қылып,ме қасад қылып,
Өтiрiк менен жасырдың.iрiк менен жасырдың.рiк менен жасырдың.iк менен жасырдың.к менен жасырдың.
Айналайын, Хасенiм,iм,м,
Жүз отыз бес жасадым,
Сөздi болған сұм атаң,i болған сұм атаң, болған сұм атаң,
Жолыңа қарап зар болар.
Келмеген соң кешiгiп,iгiп,гiп,iп,п,
Кең дүниесi тар болар,i тар болар, тар болар,
Бұл күйiкке шыдамай,iкке шыдамай,кке шыдамай,
От iшiнде көмiрдей,iшiнде көмiрдей,шiнде көмiрдей,iнде көмiрдей,нде көмiрдей,iрдей,рдей,
Күйгенiнен зар болар.iнен зар болар.нен зар болар.
Есiме түссе һәр күнде,iме түссе һәр күнде,ме түссе һәр күнде,
Зарланармын һәр түнде,
Iшiмде толған жалын бар.шiмде толған жалын бар.iмде толған жалын бар.мде толған жалын бар.
Аузымнан шыққан түтiн көп,iн көп,н көп,
Құдай iсi амал жоқ,iсi амал жоқ,сi амал жоқ,i амал жоқ, амал жоқ,
Онан басқа, халайық,
Өлiм ендi маған еп,iм ендi маған еп,м ендi маған еп,i маған еп, маған еп,
Айналайын, Хасенiм,iм,м,
Екi көздiң қарасы.i көздiң қарасы. көздiң қарасы.iң қарасы.ң қарасы.
Адамнан ендi туар маi туар ма туар ма
Пенденiң мұндай данасы.iң мұндай данасы.ң мұндай данасы.
Амалым бар ма қайтейiнiнн
Алланың болса қазасы.
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Тағдырдан бұлай жаратса,
Қайғы бiрлән жылатсаiрлән жылатсарлән жылатса
Атаң[ның] не-дүр шарасы.

Қарағым Зер шаһарына барған шығар,
Бұл құсты қиын жерден алған шығар.
Екi залым қасад қылып Хасенiме,i залым қасад қылып Хасенiме, залым қасад қылып Хасенiме,iме,ме,
Бiр жерде бейшара боп қалған шығар.iр жерде бейшара боп қалған шығар.р жерде бейшара боп қалған шығар.

Хасенiм деп патшадан кеттi қарар,iм деп патшадан кеттi қарар,м деп патшадан кеттi қарар,i қарар, қарар,
Патша тақытқа мiнбей жылайды зар.iнбей жылайды зар.нбей жылайды зар.
—Ата хақын ойласаң Құдай үшiн,iн,н,
Екi залым, не қылсаңыз да айтыңыздар.i залым, не қылсаңыз да айтыңыздар. залым, не қылсаңыз да айтыңыздар.

Падиша ата хақын айтты дейдi,i,,
Қызығын бұ дүниенiң сатты дейдi.iң сатты дейдi.ң сатты дейдi.i..
Хасенсiз тiрi болып жүрмеймiн деп,iз тiрi болып жүрмеймiн деп,з тiрi болып жүрмеймiн деп,iрi болып жүрмеймiн деп,рi болып жүрмеймiн деп,i болып жүрмеймiн деп, болып жүрмеймiн деп,iн деп,н деп,
Падиша таққа мiнбей жатты дейдi.iнбей жатты дейдi.нбей жатты дейдi.i..

Анасының зарлағаны

Айналайын, жалғызым,
Әуел Құдай оңдасын,
Мардана Ғайып жолдасың,
Қызыр Iлияс қасыңнанIлияс қасыңнанлияс қасыңнан
Жәрдемшi болып қалмасын.i болып қалмасын. болып қалмасын.
Атыңыз екен пайғамбар,
Нұр Мұхаммед Мұстафа,
Жалғызым менiм келмесе,iм келмесе,м келмесе,
Жүзiңдi анаң көрмесе,iңдi анаң көрмесе,ңдi анаң көрмесе,i анаң көрмесе, анаң көрмесе,
Басыма түсер көп жапа.
Еңiреп жүрген күнiмде,iреп жүрген күнiмде,реп жүрген күнiмде,iмде,мде,
Тәңiрiм сенi берген соңiрiм сенi берген соңрiм сенi берген соңiм сенi берген соңм сенi берген соңi берген соң берген соң
Көрiп едiм көп опа.iп едiм көп опа.п едiм көп опа.iм көп опа.м көп опа.
Пәруардигар бiр Құдай,iр Құдай,р Құдай,
Тiлегенде тiлеу бер,iлегенде тiлеу бер,легенде тiлеу бер,iлеу бер,леу бер,
Құлым десең маған бер.
Жүз жиырма төрт мың пайғамбар,
Сексен сегiз мың машайық,iз мың машайық,з мың машайық,
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Отыз үш мың сахаба—
Бәрiңiз де қолдай көр!iңiз де қолдай көр!ңiз де қолдай көр!iз де қолдай көр!з де қолдай көр!
Айналайын, Хасенiм,iм,м,
Күйiп-жанып жылаймын,iп-жанып жылаймын,п-жанып жылаймын,
Не iске әмiр қылса да,iске әмiр қылса да,ске әмiр қылса да,iр қылса да,р қылса да,
Екi болмас құдiретi.i болмас құдiретi. болмас құдiретi.iретi.ретi.i..
Жаратқан үлкен Құдайым,
Зарланып жылайды анасы.
Орда қалған байлаулы,
Хасен жалғыз баласы.
Тек жылайды үйiнде,iнде,нде,
Көрiнбейдi қарасы.iнбейдi қарасы.нбейдi қарасы.i қарасы. қарасы.
Алла әмiрi болған соңiрi болған соңрi болған соңi болған соң болған соң
Пенденiң не-дүр шарасы!iң не-дүр шарасы!ң не-дүр шарасы!

Байлаулы батыр Хасен орда қалды,
Ақсұңқар ұшып жүрген торда қалды.
Байлаулы батыр Хасен орда жатып,
Құдайға мiнәжат қып зар жылайды.iнәжат қып зар жылайды.нәжат қып зар жылайды.

Құдай-а, орда жатып өлемiн бе,iн бе,н бе,
Жеткiздiң құдiретпенен Пәруардигар.iздiң құдiретпенен Пәруардигар.здiң құдiретпенен Пәруардигар.iң құдiретпенен Пәруардигар.ң құдiретпенен Пәруардигар.iретпенен Пәруардигар.ретпенен Пәруардигар.
Әй, дариға, менiм ата-анамныңiм ата-анамныңм ата-анамның
Дидарын бұ дүниеде көремiн бе?iн бе?н бе?

Шаһзаданың зарлағаны

Батыр Хасен зарланып
Құдайға қылды мiнәжат.iнәжат.нәжат.
Тiлегiмдi бере көр,iлегiмдi бере көр,легiмдi бере көр,iмдi бере көр,мдi бере көр,i бере көр, бере көр,
Халиқ арду уа самауат.
Айналайын, Құдайым,
Осы жолы көңiлiм ақ.iлiм ақ.лiм ақ.iм ақ.м ақ.
Не қылсаң да өзiң бiл,iң бiл,ң бiл,iл,л,
Айналайын, Құдай-а.
Құдiретiңмен көрерсiң,iретiңмен көрерсiң,ретiңмен көрерсiң,iңмен көрерсiң,ңмен көрерсiң,iң,ң,
Не қылсаң өзiң бiлерсiң.iң бiлерсiң.ң бiлерсiң.iлерсiң.лерсiң.iң.ң.
Саламат қайтып келгенде,
Кiрiптар болдым мен ғарiп.iрiптар болдым мен ғарiп.рiптар болдым мен ғарiп.iптар болдым мен ғарiп.птар болдым мен ғарiп.iп.п.
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Жақсылығым—жамандық,
Орда қалдым сарғайып.
Разымын, Құдай-а,
Махшарда берсең жақсылық.

Байлаулы батыр Хасен орда қалды,
Атасы күнi-түнi зар жылады.i-түнi зар жылады.-түнi зар жылады.i зар жылады. зар жылады.
Ел-жұрты падишаның жиылып кеп,
Жұбатты көңiл айтып падишаны.iл айтып падишаны.л айтып падишаны.

—Ей, патша, тағыңызға мiнсеңiзшi,iнсеңiзшi,нсеңiзшi,iзшi,зшi,i,,
Азырақ бас көтерiп жүрсеңiзшi.iп жүрсеңiзшi.п жүрсеңiзшi.iзшi.зшi.i..
Нұрғазар сандуғашты алып келдi,i,,
Мәнiсiн немене екен бiлсеңiзшi.iсiн немене екен бiлсеңiзшi.сiн немене екен бiлсеңiзшi.iн немене екен бiлсеңiзшi.н немене екен бiлсеңiзшi.iлсеңiзшi.лсеңiзшi.iзшi.зшi.i..

Бұл iстi өзi қылған Құдауанда,iстi өзi қылған Құдауанда,стi өзi қылған Құдауанда,i өзi қылған Құдауанда, өзi қылған Құдауанда,i қылған Құдауанда, қылған Құдауанда,
Адам көңiлi Аллаға бәрi де аян.iлi Аллаға бәрi де аян.лi Аллаға бәрi де аян.i Аллаға бәрi де аян. Аллаға бәрi де аян.i де аян. де аян.
Падиша бұ қайғыдан өлер болды,
Сөйлейiн құс иесi қыздың жайын.iн құс иесi қыздың жайын.н құс иесi қыздың жайын.i қыздың жайын. қыздың жайын.

Оянды Ғайнижамал қырық күн тамам,
Қараса өзiн-өзi болмайды аман.iн-өзi болмайды аман.н-өзi болмайды аман.i болмайды аман. болмайды аман.
Тал бойында жатқанда бiр мiн жоқ-ты,iр мiн жоқ-ты,р мiн жоқ-ты,iн жоқ-ты,н жоқ-ты,
Қызыл қан үстi-басы сондай жаман.i-басы сондай жаман.-басы сондай жаман.

Қолындағы жүзiгi жоқ, бөтен жүзiк,iгi жоқ, бөтен жүзiк,гi жоқ, бөтен жүзiк,i жоқ, бөтен жүзiк, жоқ, бөтен жүзiк,iк,к,
Қарайды төңiрекке бойын түзеп.iрекке бойын түзеп.рекке бойын түзеп.
Қандай жаннан болды екен осы қылық,
Айтамын ел-жұртыма мұны не деп?

Жоқ екен қапасында Нұрғазарын,
япырмау, кiм қылды екен мұның бәрiн.iм қылды екен мұның бәрiн.м қылды екен мұның бәрiн.iн.н.
Ғайнижамал өз намысын жасырса да,
Түседi шыдай алмай ашуынан.i шыдай алмай ашуынан. шыдай алмай ашуынан.

Жүзiктi бiр қағазға жазып көрдi,iктi бiр қағазға жазып көрдi,ктi бiр қағазға жазып көрдi,i бiр қағазға жазып көрдi, бiр қағазға жазып көрдi,iр қағазға жазып көрдi,р қағазға жазып көрдi,i,,
Оқыды Сұлтанмахмұт Хасен ердi.i..
Ашуының келгенi ол емес пе,i ол емес пе, ол емес пе,
Көктегi дию, перi бәрiн жиды.i дию, перi бәрiн жиды. дию, перi бәрiн жиды.i бәрiн жиды. бәрiн жиды.iн жиды.н жиды.
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Мiнедi жүз мың перi алтын таққа,iнедi жүз мың перi алтын таққа,недi жүз мың перi алтын таққа,i жүз мың перi алтын таққа, жүз мың перi алтын таққа,i алтын таққа, алтын таққа,
Құдай-а, мұсылманды өзiң сақта.iң сақта.ң сақта.
Екi жүз мың жын-шайтан қасына ердi,i жүз мың жын-шайтан қасына ердi, жүз мың жын-шайтан қасына ердi,i,,
Көтерiп алып ұшты бiр сағатта.iп алып ұшты бiр сағатта.п алып ұшты бiр сағатта.iр сағатта.р сағатта.

Патша ендi тақытына қайта мiндi,i тақытына қайта мiндi, тақытына қайта мiндi,iндi,ндi,i,,
Қапасымен Нұрғазарды алып келдi.i..
Алтын қапас iшiнен шығарған соң,iшiнен шығарған соң,шiнен шығарған соң,iнен шығарған соң,нен шығарған соң,
—Не көрдiң, иә, сандуғаш, сайра,—дедi.iң, иә, сандуғаш, сайра,—дедi.ң, иә, сандуғаш, сайра,—дедi.i..

Падиша олтырды тақытқа мiнiп,iнiп,нiп,iп,п,
Хасен десе жылайды iшi күйiп.iшi күйiп.шi күйiп.i күйiп. күйiп.iп.п.
Алтын терек басына қондырған соң,
Сайрайды Нұрғазарын фариад қылып.

Сандуғаш ащы қылып сайрап едi,i,,
Сайрап жатқан жылайды өткен күндi.i..
Қатты сайрап жiбердi қайғы бiрлән,iбердi қайғы бiрлән,бердi қайғы бiрлән,i қайғы бiрлән, қайғы бiрлән,iрлән,рлән,
Жын-шайтан есiтедi дию, перi.iтедi дию, перi.тедi дию, перi.i дию, перi. дию, перi.i..

Тiлегiн Ғайнижамал бердi дейдi,iлегiн Ғайнижамал бердi дейдi,легiн Ғайнижамал бердi дейдi,iн Ғайнижамал бердi дейдi,н Ғайнижамал бердi дейдi,i дейдi, дейдi,i,,
Мекенiн Нұрғазардың көрдi дейдi.iн Нұрғазардың көрдi дейдi.н Нұрғазардың көрдi дейдi.i дейдi. дейдi.i..
Дауысын Нұрғазардың есiткен соң,iткен соң,ткен соң,
Жиылып жүз мың перi келдi дейдi.i келдi дейдi. келдi дейдi.i дейдi. дейдi.i..

Жын-шайтан, дию, перi көктен ұшып,i көктен ұшып, көктен ұшып,
Бiр сағатта Зер шаһарын келiп түстi.iр сағатта Зер шаһарын келiп түстi.р сағатта Зер шаһарын келiп түстi.iп түстi.п түстi.i..
Аспаннан жанжал-ғауға үн шығады,
Адамзат қайран қалып «бұ не?» дедi.i..

Аспаннан жаңбырдай боп адам жауды,
Мұны естiген адамның есi ауды.iген адамның есi ауды.ген адамның есi ауды.i ауды. ауды.
Он екi мың адамды шаһид қылып,i мың адамды шаһид қылып, мың адамды шаһид қылып,
Қопарып ап ойнайды қара тауды.

Бiр заманда Ғайнижамал жарлық еттi:iр заманда Ғайнижамал жарлық еттi:р заманда Ғайнижамал жарлық еттi:i::
—Патшадан жоқ сұралық, тоқта,—дептi.i..
Әскер тоқтап, адамға көрiнбейдi,iнбейдi,нбейдi,i,,
Һәмма жанның көзiне көрiнбейдi.iне көрiнбейдi.не көрiнбейдi.iнбейдi.нбейдi.i..
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Жиылды жүз мың дию, жүз мың перi,i,,
Қыз патша Ғайнижамал бiрге келдi.iрге келдi.рге келдi.i..
—Бұл жерге сандуғашты кiм ап келдi,iм ап келдi,м ап келдi,i,,
Қырамын бiрiн қоймай, айтсын,—дедi.iрiн қоймай, айтсын,—дедi.рiн қоймай, айтсын,—дедi.iн қоймай, айтсын,—дедi.н қоймай, айтсын,—дедi.i..

Патшадан жоқ сұраймыз рұқсат болса,
Сөйлесер құсты алып көңiлi толса.iлi толса.лi толса.i толса. толса.
Өтiрiк айтқан кiсi сау қалмайды,iрiк айтқан кiсi сау қалмайды,рiк айтқан кiсi сау қалмайды,iк айтқан кiсi сау қалмайды,к айтқан кiсi сау қалмайды,iсi сау қалмайды,сi сау қалмайды,i сау қалмайды, сау қалмайды,
Аз емес өзге жұрты тiрi қалса.iрi қалса.рi қалса.i қалса. қалса.

Күледi Нұрғазары сонда сақ-сақ,i Нұрғазары сонда сақ-сақ, Нұрғазары сонда сақ-сақ,
Аузынан гүл төгiлер табақ-табақ.iлер табақ-табақ.лер табақ-табақ.
Падиша мұны көрiп қайран қалды,iп қайран қалды,п қайран қалды,
Құдай-а, құдiретiңден бұ не себеп.iретiңден бұ не себеп.ретiңден бұ не себеп.iңден бұ не себеп.ңден бұ не себеп.

Нұрғазар Ғайнижамалды айтып күлдi,i,,
Бұлардан бiр жақсылық ендi бiлдi.iр жақсылық ендi бiлдi.р жақсылық ендi бiлдi.i бiлдi. бiлдi.iлдi.лдi.i..
Падиша қайран қалып отырғанда,
Шақыра падишаны екеу келдi.i..

Падиша шеру тартып мiндi атқа,iндi атқа,ндi атқа,i атқа, атқа,
Қорыққанынан сиынады жалғыз Хаққа.
Жер қайысқан әскерi артық, көп әскер бар,i артық, көп әскер бар, артық, көп әскер бар,
Кез болды Ғайнижамал перизатқа.

Падиша падишаға кез болады,
Сол жерде бiраз ғана сөз болады.iраз ғана сөз болады.раз ғана сөз болады.
—Сандуғашым жоғалды, тақсыр патша,
Сол құсымды ап келген кiм болады?iм болады?м болады?

—Қайғымен тарқамайды iшкi зарым,iшкi зарым,шкi зарым,i зарым, зарым,
Тұруға жауап бермей жоқ-ты шарам.
Бұл жерге сандуғашты алып келген
Асан, Үсен дейтұғын екi балам.i балам. балам.

Құсыңа ғашық қылды Алла Тағалам,
Iсiне Құдiреттiң бар ма шарам?!сiне Құдiреттiң бар ма шарам?!iне Құдiреттiң бар ма шарам?!не Құдiреттiң бар ма шарам?!iреттiң бар ма шарам?!реттiң бар ма шарам?!iң бар ма шарам?!ң бар ма шарам?!
Iздеп жүрiп бiреуiн жайын жұтты,здеп жүрiп бiреуiн жайын жұтты,iп бiреуiн жайын жұтты,п бiреуiн жайын жұтты,iреуiн жайын жұтты,реуiн жайын жұтты,iн жайын жұтты,н жайын жұтты,
Келген жоқ Хасен атты кiшi балам.iшi балам.шi балам.i балам. балам.
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—Балаңды құсым бiрлән мұнда шақыр,iрлән мұнда шақыр,рлән мұнда шақыр,
Болады өтiрiк айтса заманақыр.iрiк айтса заманақыр.рiк айтса заманақыр.iк айтса заманақыр.к айтса заманақыр.
Арада жетi дария жетi жылдық,i дария жетi жылдық, дария жетi жылдық,i жылдық, жылдық,
Ол жерден қайтiп өтер [бұл] адамзат.iп өтер [бұл] адамзат.п өтер [бұл] адамзат.

—Хасенiм екеуiнен зерек едi,iм екеуiнен зерек едi,м екеуiнен зерек едi,iнен зерек едi,нен зерек едi,i,,
Анасы екеуiнiң бөлек едi.iнiң бөлек едi.нiң бөлек едi.iң бөлек едi.ң бөлек едi.i..
Неше қиын тар жердiң бәрiн көрiп,iң бәрiн көрiп,ң бәрiн көрiп,iн көрiп,н көрiп,iп,п,
Құсыңды сол ап келсе керек едi.i..

Падиша жөнiн айтып жауап бердi,iн айтып жауап бердi,н айтып жауап бердi,i,,
Құлақ салып Ғайнижамал тыңдайды ендi.i..
«Жүзiңдi тiрi сенiң көрем бе» деп,Жүзiңдi тiрi сенiң көрем бе» деп,iңдi тiрi сенiң көрем бе» деп,ңдi тiрi сенiң көрем бе» деп,i тiрi сенiң көрем бе» деп, тiрi сенiң көрем бе» деп,iрi сенiң көрем бе» деп,рi сенiң көрем бе» деп,i сенiң көрем бе» деп, сенiң көрем бе» деп,iң көрем бе» деп,ң көрем бе» деп,» деп, деп,
Падиша қайғыланып жылайды ендi.i..

—Құсымды алып келген Хасен балаң,
Расымды сөйлейiн ендi саған.iн ендi саған.н ендi саған.i саған. саған.
Өлтiрер деп қорықпа сен, падиша,iрер деп қорықпа сен, падиша,рер деп қорықпа сен, падиша,
Жасырмай сырыңды айт ендi маған.i маған. маған.

—Дидарын Хасенiмнiң көргенiм жоқ,iмнiң көргенiм жоқ,мнiң көргенiм жоқ,iң көргенiм жоқ,ң көргенiм жоқ,iм жоқ,м жоқ,
Шыбын жаным кеудемде, өлгенiм жоқ.iм жоқ.м жоқ.
Нұрғазар ғашық құсым ап келсе де,
Мәнiсiн неме екен бiлгенiм жоқ.iсiн неме екен бiлгенiм жоқ.сiн неме екен бiлгенiм жоқ.iн неме екен бiлгенiм жоқ.н неме екен бiлгенiм жоқ.iлгенiм жоқ.лгенiм жоқ.iм жоқ.м жоқ.

—Шақыршы, Асан, Үсен келсiн,—дедi,iн,—дедi,н,—дедi,i,,
Жүзiмдi келiп менiң көрсiн,—дедi.iмдi келiп менiң көрсiн,—дедi.мдi келiп менiң көрсiн,—дедi.i келiп менiң көрсiн,—дедi. келiп менiң көрсiн,—дедi.iп менiң көрсiн,—дедi.п менiң көрсiн,—дедi.iң көрсiн,—дедi.ң көрсiн,—дедi.iн,—дедi.н,—дедi.i..
Нағылып Нұрғазарды алған екен,
Жауабын өз аузынан берсiн,—дедi.iн,—дедi.н,—дедi.i..

Құсты алып Асан, Үсен жетiп келдi,iп келдi,п келдi,i,,
Келген соң Ғайнижамал «сөйле!» дедi.i..
—Нағылып Нұрғазарды алып келдiң,iң,ң,
Алдымда шыныңды айтып сөйле,—дедi.i..

Қолыңда менен алған белгiң бар ма,iң бар ма,ң бар ма,
Бәлеге өтiрiк айтып бекер қалма.iрiк айтып бекер қалма.рiк айтып бекер қалма.iк айтып бекер қалма.к айтып бекер қалма.
Өтiрiк айтқан еркiне қоя бермей,iрiк айтқан еркiне қоя бермей,рiк айтқан еркiне қоя бермей,iк айтқан еркiне қоя бермей,к айтқан еркiне қоя бермей,iне қоя бермей,не қоя бермей,
Сандуғаш, куә болып,—дедi,—сайра.i,—сайра.,—сайра.



�740

�750

�760

332 ХИКАялыҚ ДАСТАНДАР332 333

Асан айтты:—Ап келдiм жүйрiк атпен,iм жүйрiк атпен,м жүйрiк атпен,iк атпен,к атпен,
Не қылсаң да жiгiтпiн iздеп тапқан.iгiтпiн iздеп тапқан.гiтпiн iздеп тапқан.iтпiн iздеп тапқан.тпiн iздеп тапқан.iн iздеп тапқан.н iздеп тапқан.iздеп тапқан.здеп тапқан.
Атпен жүрiп аралап көргенiмде,iп аралап көргенiмде,п аралап көргенiмде,iмде,мде,
Жын-сайтан, дию-перi ұйықтап жатқан.i ұйықтап жатқан. ұйықтап жатқан.

Мен сiздiң шаһарыңызға барып едiм,iздiң шаһарыңызға барып едiм,здiң шаһарыңызға барып едiм,iң шаһарыңызға барып едiм,ң шаһарыңызға барып едiм,iм,м,
Қапасқа Нұрғазарды салып едiм.iм.м.
Сiздер ұйықтап жатқанда түнде барып,iздер ұйықтап жатқанда түнде барып,здер ұйықтап жатқанда түнде барып,
Бiр атпен алып қашып алып едiм.iр атпен алып қашып алып едiм.р атпен алып қашып алып едiм.iм.м.

—Шақыршы, Үсен жылдам келсiн,—дедi,iн,—дедi,н,—дедi,i,,
Өтiрiк айтса алдымда өлсiн,—дедi.iрiк айтса алдымда өлсiн,—дедi.рiк айтса алдымда өлсiн,—дедi.iк айтса алдымда өлсiн,—дедi.к айтса алдымда өлсiн,—дедi.iн,—дедi.н,—дедi.i..
Нағылып Нұрғазарды алған екен,
Жауабын жылдам келiп берсiн,—дедi.iп берсiн,—дедi.п берсiн,—дедi.iн,—дедi.н,—дедi.i..

Амалсыз шақырған соң Үсен келдi,i,,
Өтiрiк жауап таба алмай зар еңiредi.iрiк жауап таба алмай зар еңiредi.рiк жауап таба алмай зар еңiредi.iк жауап таба алмай зар еңiредi.к жауап таба алмай зар еңiредi.iредi.редi.i..
—Сен нағылып ап келдiң Нұрғазарды,iң Нұрғазарды,ң Нұрғазарды,
Алдымда шыныңды айтып сөйле,—дедi.i..

—Мiндiм де желмаяға желiп кеттiм,iндiм де желмаяға желiп кеттiм,ндiм де желмаяға желiп кеттiм,iм де желмаяға желiп кеттiм,м де желмаяға желiп кеттiм,iп кеттiм,п кеттiм,iм,м,
Екi айда шаһарыңа барып жеттiм.i айда шаһарыңа барып жеттiм. айда шаһарыңа барып жеттiм.iм.м.
Сiздер ұйықтап жатқанда түнде барып,iздер ұйықтап жатқанда түнде барып,здер ұйықтап жатқанда түнде барып,
Қапасымен Нұрғазарды алып кеттiм.iм.м.

Мен сiздiң шаһарыңызға бардым,—дейдi,iздiң шаһарыңызға бардым,—дейдi,здiң шаһарыңызға бардым,—дейдi,iң шаһарыңызға бардым,—дейдi,ң шаһарыңызға бардым,—дейдi,i,,
Қапасқа Нұрғазарды салдым,—дейдi.i..
Жын-шайтан, дию, перi ұйықтап жатыр,i ұйықтап жатыр, ұйықтап жатыр,
Бiреуiң сезiп оянбай қалдың,—дейдi.iреуiң сезiп оянбай қалдың,—дейдi.реуiң сезiп оянбай қалдың,—дейдi.iң сезiп оянбай қалдың,—дейдi.ң сезiп оянбай қалдың,—дейдi.iп оянбай қалдың,—дейдi.п оянбай қалдың,—дейдi.i..

—Рас па, Нұрғазарым, осы жауап,
Ендi сайрап сөйлешi сөздiң бәрiн.i сайрап сөйлешi сөздiң бәрiн. сайрап сөйлешi сөздiң бәрiн.i сөздiң бәрiн. сөздiң бәрiн.iң бәрiн.ң бәрiн.iн.н.
Нағып барып ап келдi мұнда сенi,i мұнда сенi, мұнда сенi,i,,
Баян қыл бастан-аяқ ахуалдарын.

Айтады Нұрғазарын:—Бұ сөз жалған,
Бұл емес Самұрықпенен  iздеп барған.iздеп барған.здеп барған.
Келе жатып кез болған жолда бiзге,iзге,зге,
Бұл ағасы қаңғырып кейiн қалған.iн қалған.н қалған.
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 Нұрғазардың Ғайнижамалға Хасендi баян қылғаныi баян қылғаны баян қылғаны

Нұрғазарын сайрайды,
Хасендi iздеп тапқаншаi iздеп тапқанша iздеп тапқаншаiздеп тапқаншаздеп тапқанша
Қыздың iшi қайнайды.iшi қайнайды.шi қайнайды.i қайнайды. қайнайды.
Барша адам таң қалып,
Есi кетiп жылайды.i кетiп жылайды. кетiп жылайды.iп жылайды.п жылайды.
Бұл падиша түс көрген,
Таңғажайып iс көрген.iс көрген.с көрген.
Мұны қайдан табам деп
Жанталасып күш көрген.
Бұл патшаның, сұлтаным,
Үшеу екен баласы.
Бөлек екен Хасеннiңiңң
Өзiнiң туған анасы.iнiң туған анасы.нiң туған анасы.iң туған анасы.ң туған анасы.
Iздейiн деп шыққаныздейiн деп шыққаныiн деп шыққанын деп шыққаны
Бұрынның сары даласы.

Қырық күнде келiп қоныптыiп қоныптып қоныпты
Жазулы тастың басына,
Хат оқып жатты қасына.
Құрметтi екен ер Хасенi екен ер Хасен екен ер Хасен
Атасыны жайында.
Үш айыр жол кез бопты,
Бiрге туған екеуiiрге туған екеуiрге туған екеуii
Бiр-бiрiне көз бопты,iр-бiрiне көз бопты,р-бiрiне көз бопты,iрiне көз бопты,рiне көз бопты,iне көз бопты,не көз бопты,
—Барса келмес жолға түс,
Ендi, Хасен, сен,—дептi.i, Хасен, сен,—дептi., Хасен, сен,—дептi.i..

Түстi Хасен келмеске,i Хасен келмеске, Хасен келмеске,
Екеуi қалды кеңеске.i қалды кеңеске. қалды кеңеске.
Қырық күн жүрiп ер Хасен,iп ер Хасен,п ер Хасен,
Келдi жасыл күмбезге.i жасыл күмбезге. жасыл күмбезге.
Ол жаду кемпiрдiң сарайы,iрдiң сарайы,рдiң сарайы,iң сарайы,ң сарайы,
Киiк болған ерлердiңiк болған ерлердiңк болған ерлердiңiңң
Бұрын өткен талайы-ай.
Айнымас көңiл ер Хасенiл ер Хасенл ер Хасен
Атқалы кептi әдейi-ай.i әдейi-ай. әдейi-ай.i-ай.-ай.
Атқалы кептi оқ кезеп,i оқ кезеп, оқ кезеп,
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Байқаған екен бой тежеп,
Сиқыр соғып қаңғырып
Киiк болды бiр кезек.iк болды бiр кезек.к болды бiр кезек.iр кезек.р кезек.
Киiк болды қырық күн,iк болды қырық күн,к болды қырық күн,
Жолдас болып мен көрдiм,iм,м,
Хасеннiң жоқ бiр мiнi.iң жоқ бiр мiнi.ң жоқ бiр мiнi.iр мiнi.р мiнi.iнi.нi.i..
Сырдың бәрiн айтайын,iн айтайын,н айтайын,
Айып қылма сiз мұны.iз мұны.з мұны.

Кемпiрдiң қызы Гүлбаһрамiрдiң қызы Гүлбаһрамрдiң қызы Гүлбаһрамiң қызы Гүлбаһрамң қызы Гүлбаһрам
Кез болған оған ер Хасен,
Тамам хүкiм Алладан,iм Алладан,м Алладан,
Қатадан өтiп сөз жазбан.iп сөз жазбан.п сөз жазбан.
Гүлбаһрам сұлу қимайды,
Тиемiн деп жылайды.iн деп жылайды.н деп жылайды.
Неках қыл деп Хасеннен
Жалбарынып сұрайды.
Сонда Хасен болмайды,
Болмасына қоймайды,
Сұлу екен ер Хасен,
Көзiне [оның] тоймайды.iне [оның] тоймайды.не [оның] тоймайды.
Неках қылып кетейiн,iн,н,
Қасад қылар деп ойлайды.
—Бармаңыз тiптi тiл алсаң,iптi тiл алсаң,птi тiл алсаң,i тiл алсаң, тiл алсаң,iл алсаң,л алсаң,
Мысқал етiң мың тiллә,iң мың тiллә,ң мың тiллә,iллә,ллә,
Қайтпайсың тiрi сен барсаң.iрi сен барсаң.рi сен барсаң.i сен барсаң. сен барсаң.
—Ей, Гүлбаһрам, жүрейiн,iн,н,
Хақ жазғанын көрейiн,iн,н,
Атам ғашық сандуғаш
Тауып ап кеп берейiн.iн.н.
Оған да кеттi ер Хасен,i ер Хасен, ер Хасен,
Жылап тұрып сол айтты
Қимағаннан Гүлбаһрам:
—Тоқсан күнде жетерсiң,iң,ң,
Аса алмассың бiр таудан,iр таудан,р таудан,
Таудан ассаң көрiнерiнернер
Жапырақты бiр ағаш,iр ағаш,р ағаш,
Айдаһары бар мың құлаш.
Сенi көрсе, балапанi көрсе, балапан көрсе, балапан
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Екi көзден төгер жас.i көзден төгер жас. көзден төгер жас.
Айдаһарды сен сонда
Өлтiруге жанталас.iруге жанталас.руге жанталас.

Жүрiп кеттi Хасен жас,iп кеттi Хасен жас,п кеттi Хасен жас,i Хасен жас, Хасен жас,
Тоқсан күнде кез болды
Неше тау мен неше тас.
Бәйтеректiң түбiндеiң түбiндең түбiндеiнденде
Бiр айдаһар ысқырды,iр айдаһар ысқырды,р айдаһар ысқырды,
Санап тұрса жетi бас.i бас. бас.
Айдаһарды ер Хасен,
Қылыш бiрлән шабады.iрлән шабады.рлән шабады.
Ол айдаһар Хасендii
Құйрығымен қамады.
Алпыс бiр амал адамда,iр амал адамда,р амал адамда,
Бiр хайласын табады.iр хайласын табады.р хайласын табады.
Айдаһарды өлтiрiп,iрiп,рiп,iп,п,
Балапанға жем қылды.
Самұрық көрдi Хасендi,i Хасендi, Хасендi,i,,
Қасад қылайын десе де,
Балапандар көнбейдi.i..
Самұрық Хасенменен дост болды,
—Айдап келдiң хош [дейдi],iң хош [дейдi],ң хош [дейдi],i],],
Менiм келген жұмысым—iм келген жұмысым—м келген жұмысым—
Нұрғазарын сандуғаш,
Соған қарай ұш,—дейдi.i..
Көтерiп Самұрық ұшыпты,iп Самұрық ұшыпты,п Самұрық ұшыпты,
От дариясына жетiптi.iптi.птi.i..
Бiр маралы түсiптi,iр маралы түсiптi,р маралы түсiптi,iптi,птi,i,,
Денесiн Хасен кесiптi.iн Хасен кесiптi.н Хасен кесiптi.iптi.птi.i..

Бiздiң шаһар Ирамбақiздiң шаһар Ирамбақздiң шаһар Ирамбақiң шаһар Ирамбақң шаһар Ирамбақ
Ғапыл ұйықтап жатқанда,
Хасен iздеп тапқанда,iздеп тапқанда,здеп тапқанда,
Өз бойыңа шаһзада
Жұфұтланып жатқанда,
Сiзге лайық болған соң,iзге лайық болған соң,зге лайық болған соң,
Неках қылдым мен сонда.
Сiздiң жүзiктi ол алып,iздiң жүзiктi ол алып,здiң жүзiктi ол алып,iң жүзiктi ол алып,ң жүзiктi ол алып,iктi ол алып,ктi ол алып,i ол алып, ол алып,
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Жүзiгiн салды қолыңа.iгiн салды қолыңа.гiн салды қолыңа.iн салды қолыңа.н салды қолыңа.
Көп зарланып шаһзада
Менi үйден ап шығып,i үйден ап шығып, үйден ап шығып,
Хасен түстi жолына.i жолына. жолына.
Самұрық қайта алып ұшып,
Он күнде келдi орнына,i орнына, орнына,
Самұрық ұшқан жерiне.iне.не.

Онан да кеттi ер Хасен,i ер Хасен, ер Хасен,
Алдынан шықты Гүлбаһрам,
«Сүлейменнен қалған оқ,
Бiздiң қолда, шаһзадам».iздiң қолда, шаһзадам».здiң қолда, шаһзадам».iң қолда, шаһзадам».ң қолда, шаһзадам».
Гүлбаһрам атты қыз бiргеiргерге
Келiп жеттi кемпiрге,iп жеттi кемпiрге,п жеттi кемпiрге,i кемпiрге, кемпiрге,iрге,рге,
Тоқтамастан оқ атты,
Ажал жеткен кәпiрге.iрге.рге.

Онан да кеттi шаһзада,i шаһзада, шаһзада,
Кез болды бұ жау екi аға.i аға. аға.
Жалға жүрiп қашыпты,iп қашыпты,п қашыпты,
Екеуiнде жоқ шама.iнде жоқ шама.нде жоқ шама.
Сатып бердi желмаяi желмая желмая
Екеуiне арғымақ,iне арғымақ,не арғымақ,
Мен сөйлейiн сiздерге,iн сiздерге,н сiздерге,iздерге,здерге,
Алдыңызда зар жылап.
«Жасы кiшi бұл Хасенiшi бұл Хасеншi бұл Хасенi бұл Хасен бұл Хасен
Құсты тауып, қыз алды,
Өлтiрейiк хайламен,iрейiк хайламен,рейiк хайламен,iк хайламен,к хайламен,
Шаһзаданы амалдап».
Бiр құдыққа құлатты,iр құдыққа құлатты,р құдыққа құлатты,
Шыңырауға салып жылатты,
Хасендi салып құдыққа,i салып құдыққа, салып құдыққа,
Гүлбаһрам бiрлән мен сорлы,iрлән мен сорлы,рлән мен сорлы,
Екеумiздi өстiп жылатты.iздi өстiп жылатты.здi өстiп жылатты.i өстiп жылатты. өстiп жылатты.iп жылатты.п жылатты.

Менi алып бұл екеуi шаһар келдi,i алып бұл екеуi шаһар келдi, алып бұл екеуi шаһар келдi,i шаһар келдi, шаһар келдi,i,,
Айтқаны екеуiнiң бекер едi.iнiң бекер едi.нiң бекер едi.iң бекер едi.ң бекер едi.i..
Қаңғыртып Гүлбаһрамды қоя берген,
Ғұмыры шаһзаданың өтер,—дедi.i..
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Менiм көрiп-бiлгенiм болды тамам,iм көрiп-бiлгенiм болды тамам,м көрiп-бiлгенiм болды тамам,iп-бiлгенiм болды тамам,п-бiлгенiм болды тамам,iлгенiм болды тамам,лгенiм болды тамам,iм болды тамам,м болды тамам,
Жар болған Гүлбаһрамға Қызыр бабаң.
Осы күнде шаһзада аман шығар,
Тезiрек Аштарыңа қылшы пәрман.iрек Аштарыңа қылшы пәрман.рек Аштарыңа қылшы пәрман.

Содан соң Ғайнижамал жарлық қылды,
Сандалып ақыл таппай болады дал.
—Жетi қат көк, жетi қат жерде болса,i қат көк, жетi қат жерде болса, қат көк, жетi қат жерде болса,i қат жерде болса, қат жерде болса,
Хасендi жылдам iздеп табыңыздар.i жылдам iздеп табыңыздар. жылдам iздеп табыңыздар.iздеп табыңыздар.здеп табыңыздар.

Дұғасын бiр Құдайым қабыл еттi,iр Құдайым қабыл еттi,р Құдайым қабыл еттi,i,,
Қыз патша Алла iсiне сабыр еттi.iсiне сабыр еттi.сiне сабыр еттi.iне сабыр еттi.не сабыр еттi.i..
Қап тауын, от дариясын сан аралап,
Диюға Аштар деген әмiр еттi.iр еттi.р еттi.i..

—Мен келiп сөйлей бермен күнде-күнде,iп сөйлей бермен күнде-күнде,п сөйлей бермен күнде-күнде,
Тәңiрiм бөгет қылма қызыл тiлге.iрiм бөгет қылма қызыл тiлге.рiм бөгет қылма қызыл тiлге.iм бөгет қылма қызыл тiлге.м бөгет қылма қызыл тiлге.iлге.лге.
Жетi қат көк, жетi қат жердi аралап,i қат көк, жетi қат жердi аралап, қат көк, жетi қат жердi аралап,i қат жердi аралап, қат жердi аралап,i аралап, аралап,
Келейiн алдыңызға неше күнде.iн алдыңызға неше күнде.н алдыңызға неше күнде.

—Медет бер ендi бiзге, Алла,—дедi,i бiзге, Алла,—дедi, бiзге, Алла,—дедi,iзге, Алла,—дедi,зге, Алла,—дедi,i,,
Төрт бұрышын төңiректiң барла,—дедi.iректiң барла,—дедi.ректiң барла,—дедi.iң барла,—дедi.ң барла,—дедi.i..
Он сегiз мың ғалам бәрiн қарап,iз мың ғалам бәрiн қарап,з мың ғалам бәрiн қарап,iн қарап,н қарап,
Аштарым, ертең түстен қалма,—дедi.i..

Бұлттай бұрқыраған Аштар кеттi,i,,
Қыз патша Ғайнижамал әмiр еттi.iр еттi.р еттi.i..
Аштардың Құдай берген күшi бар-ды,i бар-ды, бар-ды,
Қап тауын, от дариясын аралайды.
Шiркiннiң ұшқырлығы сол емес пе,iркiннiң ұшқырлығы сол емес пе,ркiннiң ұшқырлығы сол емес пе,iннiң ұшқырлығы сол емес пе,ннiң ұшқырлығы сол емес пе,iң ұшқырлығы сол емес пе,ң ұшқырлығы сол емес пе,
Дүниенi түске шейiн бiр айналды.i түске шейiн бiр айналды. түске шейiн бiр айналды.iн бiр айналды.н бiр айналды.iр айналды.р айналды.

Дүниенi түске шейiн бiр айналды,i түске шейiн бiр айналды, түске шейiн бiр айналды,iн бiр айналды,н бiр айналды,iр айналды,р айналды,
Күн болып-дүр Қап тауын шыр айналды.
Төрт бұрышын төңiректiң шыр айналып,iректiң шыр айналып,ректiң шыр айналып,iң шыр айналып,ң шыр айналып,
Хасендi орда жатқан тауып алды.i орда жатқан тауып алды. орда жатқан тауып алды.

Хасендi орда жатқан көредi ендi,i орда жатқан көредi ендi, орда жатқан көредi ендi,i ендi, ендi,i,,
Қадiр Алла тiлегiн бередi ендi.iр Алла тiлегiн бередi ендi.р Алла тiлегiн бередi ендi.iлегiн бередi ендi.легiн бередi ендi.iн бередi ендi.н бередi ендi.i ендi. ендi.i..
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Гүлбаһрам мен Хасендi мiнгiзiп ап,i мiнгiзiп ап, мiнгiзiп ап,iнгiзiп ап,нгiзiп ап,iзiп ап,зiп ап,iп ап,п ап,
Аштар дию күн батпай келедi ендi.i ендi. ендi.i..

Кетедi Ғайнижамал күйiп-жанып,i Ғайнижамал күйiп-жанып, Ғайнижамал күйiп-жанып,iп-жанып,п-жанып,
Бiр ақырып жiбердi ашуланып:iр ақырып жiбердi ашуланып:р ақырып жiбердi ашуланып:iбердi ашуланып:бердi ашуланып:i ашуланып: ашуланып:
—Ей, залымдар, өтiрiк неге айттың?—деп,iрiк неге айттың?—деп,рiк неге айттың?—деп,iк неге айттың?—деп,к неге айттың?—деп,
Екеуiнiң тастады басын қағып.iнiң тастады басын қағып.нiң тастады басын қағып.iң тастады басын қағып.ң тастады басын қағып.

Қайғысы Ғайнижамалдың Хасен едi,i,,
Ашу менен қайғысын басады ендi.i..
Екi ұлын патшаның өлтiрген соң,i ұлын патшаның өлтiрген соң, ұлын патшаның өлтiрген соң,iрген соң,рген соң,
Патшаға жауап таппай сасады ендi.i..

Екi ұғылын патшаның боршалады,i ұғылын патшаның боршалады, ұғылын патшаның боршалады,
Қайғысы Ғайнижамал орталады.
Өзi—келiн, патшаны ата қылып,i—келiн, патшаны ата қылып,—келiн, патшаны ата қылып,iн, патшаны ата қылып,н, патшаны ата қылып,
Әдеппен ұялғаннан қорғалайды.

—Балаңыз қаза тапты Асан, Үсен,
Өзге жұртың бiздерге болар есен.iздерге болар есен.здерге болар есен.
Күнәһ түсiп мойнына өлiп кеттi,iп мойнына өлiп кеттi,п мойнына өлiп кеттi,iп кеттi,п кеттi,i,,
Бақыл бол Құдай iсi менi десең.iсi менi десең.сi менi десең.i менi десең. менi десең.i десең. десең.

Падиша қайта мiндi алтын таққа,iндi алтын таққа,ндi алтын таққа,i алтын таққа, алтын таққа,
Жар салды той қыларға һәр тарапқа.
Шетке шығып, мал сойып, той қылыпты,
Мiнедi бозбалалар арғымаққа.iнедi бозбалалар арғымаққа.недi бозбалалар арғымаққа.i бозбалалар арғымаққа. бозбалалар арғымаққа.

Қырық мың түйе, қырық мың қойды сойып,
Тойыпты барша адамдар аппақ майға.
Тамам жұрттың бәрi де жығылдылар,i де жығылдылар, де жығылдылар,
Мiнедi жас балалар жорға тайға.iнедi жас балалар жорға тайға.недi жас балалар жорға тайға.i жас балалар жорға тайға. жас балалар жорға тайға.

Жайылды зияны жоқ қой мен бөрi,i,,
Аралас бiрге жүрдi адам, перi.iрге жүрдi адам, перi.рге жүрдi адам, перi.i адам, перi. адам, перi.i..
Кедей кiсi бай болды, бай кiсi маст,iсi бай болды, бай кiсi маст,сi бай болды, бай кiсi маст,i бай болды, бай кiсi маст, бай болды, бай кiсi маст,iсi маст,сi маст,i маст, маст,
Қырық күн ұдай той қылды шаһар елге.
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Ғайнижамал, Гүлбаһрамды Хасен алды,
Нұрына екеуiнiң жан таң қалды.iнiң жан таң қалды.нiң жан таң қалды.iң жан таң қалды.ң жан таң қалды.
Қараңғы үйге кiрсе жарық болған,iрсе жарық болған,рсе жарық болған,
Барша адам есi кетiп қайран қалды.i кетiп қайран қалды. кетiп қайран қалды.iп қайран қалды.п қайран қалды.

Етi аппақ қарап тұрса жауған қардай,i аппақ қарап тұрса жауған қардай, аппақ қарап тұрса жауған қардай,
О да сондай сұлу екен Гүлбаһрамдай.
Рас сұлу екенi сол емес пе,i сол емес пе, сол емес пе,
Келiп көрдi патшаның билеген жан.iп көрдi патшаның билеген жан.п көрдi патшаның билеген жан.i патшаның билеген жан. патшаның билеген жан.

Бұрқырап жұпар шығар қара шаштан,
Ол жерде жан жоқ болды бұдан асқан.
Бетiнен бет көрiнер айдай болып,iнен бет көрiнер айдай болып,нен бет көрiнер айдай болып,iнер айдай болып,нер айдай болып,
Көлеңке нұр бiлiнер iшкен астан.iлiнер iшкен астан.лiнер iшкен астан.iнер iшкен астан.нер iшкен астан.iшкен астан.шкен астан.

Қарасаң қардай болар айшық ағы,
Күмiстен һеш кем емес он саусағы.iстен һеш кем емес он саусағы.стен һеш кем емес он саусағы.
Жалғанда өлшеу қылып айтып болмас,
Артық боп перiлерден туған дағы.iлерден туған дағы.лерден туған дағы.

Падиша қызықпенен бiр жыл өттi,iр жыл өттi,р жыл өттi,i,,
Перiге, адам түгiл, хүкiм еттi.iге, адам түгiл, хүкiм еттi.ге, адам түгiл, хүкiм еттi.iл, хүкiм еттi.л, хүкiм еттi.iм еттi.м еттi.i..
Патшаға бiр жылдан соң бiр ой түстi:iр жылдан соң бiр ой түстi:р жылдан соң бiр ой түстi:iр ой түстi:р ой түстi:i::
—Билеген тамам жұртым келсiн,—дептi.iн,—дептi.н,—дептi.i..

Жиылды падишаның билеген жан,
Перi, адам қисап қылса тоқсан миллион.i, адам қисап қылса тоқсан миллион., адам қисап қылса тоқсан миллион.
—Қырық жылдай билеп сiзге патша болдым,iзге патша болдым,зге патша болдым,
Разы болсаң берiңiз рұқсат маған.iңiз рұқсат маған.ңiз рұқсат маған.iз рұқсат маған.з рұқсат маған.

Рұқсат бер, разы болсаң, халықтарым,
Амалдар қабыл қылса көңiлiм бар.iлiм бар.лiм бар.iм бар.м бар.
Патшалығым Құдаға керек емес,
Ғарасат майданында тергеу болар.

Құдауанда Құдай-а, құлың-дүрмiн,iн,н,
Бiрталай қызық көрдiм патша болып.iрталай қызық көрдiм патша болып.рталай қызық көрдiм патша болып.iм патша болып.м патша болып.
Хазiрет Адам атадан берi қарай,iрет Адам атадан берi қарай,рет Адам атадан берi қарай,i қарай, қарай,
Бәрi де туған жанның өлiп қалды.i де туған жанның өлiп қалды. де туған жанның өлiп қалды.iп қалды.п қалды.
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Дүниеден ажал жетсе бiз де өлермiз,iз де өлермiз,з де өлермiз,iз,з,
Ғарасат майданында тергелермiз.iз.з.
Құдаға тағат қылмай өлiп кетсек,iп кетсек,п кетсек,
Ақырында пайдасы жоқ қайғы жермiн.iн.н.

—Рұқсат болар, тақсыр, елден сiзге,iзге,зге,
Құдадан патшамын деп күдер үзбе.
Әдiлдiгiң тұсында жұрт тыныш етiп,iлдiгiң тұсында жұрт тыныш етiп,лдiгiң тұсында жұрт тыныш етiп,iгiң тұсында жұрт тыныш етiп,гiң тұсында жұрт тыныш етiп,iң тұсында жұрт тыныш етiп,ң тұсында жұрт тыныш етiп,iп,п,
Кiм болар сiзден кейiн патша бiзге.iм болар сiзден кейiн патша бiзге.м болар сiзден кейiн патша бiзге.iзден кейiн патша бiзге.зден кейiн патша бiзге.iн патша бiзге.н патша бiзге.iзге.зге.

Сiзден соң кiм жұрт билер Құданы ойлап,iзден соң кiм жұрт билер Құданы ойлап,зден соң кiм жұрт билер Құданы ойлап,iм жұрт билер Құданы ойлап,м жұрт билер Құданы ойлап,
Өскен жоқ заманында дiңгек бойлап.iңгек бойлап.ңгек бойлап.
Барша жұртың разы, тақсыр, сiзге,iзге,зге,
Сөйтсе де өзiңiз қой патша сайлап.iңiз қой патша сайлап.ңiз қой патша сайлап.iз қой патша сайлап.з қой патша сайлап.

—Халайық, өзiңiз қой, патшаңды қойсаң,iңiз қой, патшаңды қойсаң,ңiз қой, патшаңды қойсаң,iз қой, патшаңды қойсаң,з қой, патшаңды қойсаң,
Мен разы, сiздер маған разы болсаң.iздер маған разы болсаң.здер маған разы болсаң.
Ғұмырымды тағатпенен өткiзейiн,iзейiн,зейiн,iн,н,
Жақсылық болар ма екен бiр Алладан.iр Алладан.р Алладан.

Бiздерге ендi болсын Хасен патша,iздерге ендi болсын Хасен патша,здерге ендi болсын Хасен патша,i болсын Хасен патша, болсын Хасен патша,
Жұртым, менге разы боп берсең бата.
—Барша жұртың разы, тақсыр, сiзге,iзге,зге,
Шыққан жоқ аузыңыздан биттей қата.

Шаһзада мұнан кейiн патша болды,iн патша болды,н патша болды,
Патшаның баласына көңiлi толды.iлi толды.лi толды.i толды. толды.
Жесiр қатын, жетiм ұл мың қой айдап,iр қатын, жетiм ұл мың қой айдап,р қатын, жетiм ұл мың қой айдап,iм ұл мың қой айдап,м ұл мың қой айдап,
Қақ жарған қара қылды патша болды.

Хасендi патша қойды халқы сүйiп,i патша қойды халқы сүйiп, патша қойды халқы сүйiп,iп,п,
Ел сүйiндi әдiлiне ғиззат қылып.iндi әдiлiне ғиззат қылып.ндi әдiлiне ғиззат қылып.i әдiлiне ғиззат қылып. әдiлiне ғиззат қылып.iлiне ғиззат қылып.лiне ғиззат қылып.iне ғиззат қылып.не ғиззат қылып.
Және қырық күн той қылды перi, адамзат,i, адамзат,, адамзат,
Мансабы атасынан болды биiк.iк.к.

Шаһзада Қап тауының бiр саласы,iр саласы,р саласы,
Тiлейдi патша болар ер панасы.iлейдi патша болар ер панасы.лейдi патша болар ер панасы.i патша болар ер панасы. патша болар ер панасы.
Перi, адам халқына патша болғанi, адам халқына патша болған, адам халқына патша болған
Махмұт атты патшаның бiр баласы.iр баласы.р баласы.
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Падиша иман ойлап дiнiн күттi,iнiн күттi,нiн күттi,iн күттi,н күттi,i,,
Құдай-а, иман бер деп зар еңiредi.iредi.редi.i..
Рузе менен намазды бiрдей күтiп,iрдей күтiп,рдей күтiп,iп,п,
Дүниеден иман тауып ғұмыры өттi.i..

Содан соң Хасен құрды падишалық,
Сайлайды сүйгенiнен қанша халық.iнен қанша халық.нен қанша халық.
Жарлығы перiлерге жүрiп кеттi,iлерге жүрiп кеттi,лерге жүрiп кеттi,iп кеттi,п кеттi,i,,
Жақында Ғайнижамал қайта барып.

Қырық күн мұнда тұрады, қырық күн анда,
Перiге дәл он бес сағат орта жолы.iге дәл он бес сағат орта жолы.ге дәл он бес сағат орта жолы.
Жүз мың палуан қызметкер ат-тонымен
Тақыт мiнiп сайрандап жүрдi аспанда.iнiп сайрандап жүрдi аспанда.нiп сайрандап жүрдi аспанда.iп сайрандап жүрдi аспанда.п сайрандап жүрдi аспанда.i аспанда. аспанда.

Қызметкер жүз мың [болды] перiзаттан,iзаттан,заттан,
Шаһзада бұл мансапты пешком тапқан.
Бiр сағатта жүрген жан һеш тоймайды,iр сағатта жүрген жан һеш тоймайды,р сағатта жүрген жан һеш тоймайды,
Қалдырмай перi ұшады бес сағаттан.i ұшады бес сағаттан. ұшады бес сағаттан.

Шаһзада Құдай қосып теңiн тапты,iн тапты,н тапты,
Атасы иман тiлеп зар жылайды.iлеп зар жылайды.леп зар жылайды.
Хасеннiң патша болған заманындаiң патша болған заманындаң патша болған заманында
Залымнан пақыр кiсi теңдiк алды.iсi теңдiк алды.сi теңдiк алды.i теңдiк алды. теңдiк алды.iк алды.к алды.

Байлардың арбауына һеш көнбейдi,i,,
Мұндай әдiл падиша қор болмайды.iл падиша қор болмайды.л падиша қор болмайды.
Пақырға залым қорлық қылса дағы,
Пақыр хақын залымға жiбермейдi.iбермейдi.бермейдi.i..

Пақыр кiсi залымнан теңдiк алды,iсi залымнан теңдiк алды,сi залымнан теңдiк алды,i залымнан теңдiк алды, залымнан теңдiк алды,iк алды,к алды,
Патшаның әдiлiне жан таң қалды.iлiне жан таң қалды.лiне жан таң қалды.iне жан таң қалды.не жан таң қалды.
Ғайнижамал, Гүлбаһрам патша қызы алды,
Екi бiрдей перiден қатын алды.i бiрдей перiден қатын алды. бiрдей перiден қатын алды.iрдей перiден қатын алды.рдей перiден қатын алды.iден қатын алды.ден қатын алды.

Хасеннiң халалына көңiлi толды,iң халалына көңiлi толды,ң халалына көңiлi толды,iлi толды,лi толды,i толды, толды,
Шаһзада перi, адамға патша болды.i, адамға патша болды., адамға патша болды.
Екеуiнiң сипатын айтып болмас,iнiң сипатын айтып болмас,нiң сипатын айтып болмас,iң сипатын айтып болмас,ң сипатын айтып болмас,
Құдайым душар қылды ай мен күндi.i..
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Шаһзада ортасында жалғыз Шолпан,
Ол күнде жан жоқ болды артық мұнан.
Шаһарының бәрi бiрдей тоқтық болды,i бiрдей тоқтық болды, бiрдей тоқтық болды,iрдей тоқтық болды,рдей тоқтық болды,
Патшасы жаннан асқан әдiл болған.iл болған.л болған.

Кiтаптан қисса қылмыш мұның бәрiн,iтаптан қисса қылмыш мұның бәрiн,таптан қисса қылмыш мұның бәрiн,iн,н,
Бiлген адам түзетер қаталарын.iлген адам түзетер қаталарын.лген адам түзетер қаталарын.
Ғайнижамал Гүлбаһраммен балдан тәттi,i,,
Һәркiмнiң қылсын сондай алған жарын.iмнiң қылсын сондай алған жарын.мнiң қылсын сондай алған жарын.iң қылсын сондай алған жарын.ң қылсын сондай алған жарын.

Ғайнижамал, Гүлбаһрам балдан тәттi,i,,
Ғұмырында етпеді жаманатты.
Әдеп бiрлән сөйлейдi бұл екеуi,iрлән сөйлейдi бұл екеуi,рлән сөйлейдi бұл екеуi,i бұл екеуi, бұл екеуi,i,,
Тура сөз бiр-бiрiне һеш айтпады.iр-бiрiне һеш айтпады.р-бiрiне һеш айтпады.iрiне һеш айтпады.рiне һеш айтпады.iне һеш айтпады.не һеш айтпады.

Бұ қисса, халайықтар, бiттi тамам,iттi тамам,ттi тамам,i тамам, тамам,
Көп шығар арасында қылған қатам.
Екi дүние жүзiнде қор болмайды,i дүние жүзiнде қор болмайды, дүние жүзiнде қор болмайды,iнде қор болмайды,нде қор болмайды,
Жаһанда разы болса атаң, анаң.

Жаратты Адам қылып атамызды,
Құдай-а, қабыл еткiл дұғамызды.iл дұғамызды.л дұғамызды.
Көрген соң бұ қиссаны жазған болдым,
Құдай-а, кешiре көр қатамызды.iре көр қатамызды.ре көр қатамызды.

Жар болар сүйген құлға Қызыр бабаң,
Бұ сөздi жазайын деп алдым қалам.i жазайын деп алдым қалам. жазайын деп алдым қалам.
Һәркiм алған жарын сондай қылып,iм алған жарын сондай қылып,м алған жарын сондай қылып,
Жеткерсiн мақсұтына Алла Тағалам.iн мақсұтына Алла Тағалам.н мақсұтына Алла Тағалам.
Жамағат, қол көтерiп әмин деңiз,iп әмин деңiз,п әмин деңiз,iз,з,
Сөзiмнiң ендi аяғы болды тамам.iмнiң ендi аяғы болды тамам.мнiң ендi аяғы болды тамам.iң ендi аяғы болды тамам.ң ендi аяғы болды тамам.i аяғы болды тамам. аяғы болды тамам.
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ТОМҒА ЕНГЕН МӘТіНДЕРГЕ  ТҮСіНіКТЕМЕ

БАҚТИяР ҚИССАСы

«Бақтияр қиссасы» �9�6 жылы араб әрпiнде уфа қаласында 
жарық көрдi. Дастанды ХIХ ғасырдың екiншi жартысында 
жырлаған Жанұзақ ақын.

Дастан—парсы тiлiнде жазылған ортағасырлық «Бахтияр-
наменiң» желiсiмен жырланған. Оны ХIII ғасырдың басында, 
дәлiрек айтқанда �2�� жылдан бұрын жазған Дақаики�.

ХIII ғасырда жазылған «Бахтияр-наме» бiраздан соң түркi ха-III ғасырда жазылған «Бахтияр-наме» бiраздан соң түркi ха- ғасырда жазылған «Бахтияр-наме» бiраздан соң түркi ха-iраздан соң түркi ха-раздан соң түркi ха-i ха- ха-
лықтарына, ал кейiнiрек еуропалықтарға белгiлi болған. Түркiiнiрек еуропалықтарға белгiлi болған. Түркiнiрек еуропалықтарға белгiлi болған. Түркiiрек еуропалықтарға белгiлi болған. Түркiрек еуропалықтарға белгiлi болған. Түркiiлi болған. Түркiлi болған. Түркii болған. Түркi болған. Түркii 
халықтары, солардың iшiнде қазақтар да «Бахтияр-наменiң»iшiнде қазақтар да «Бахтияр-наменiң»шiнде қазақтар да «Бахтияр-наменiң»iнде қазақтар да «Бахтияр-наменiң»нде қазақтар да «Бахтияр-наменiң»iң»ң» 
сюжеттерiн арқау етiп, көбiне дастан жанры үлгiсiнде төл шы-iн арқау етiп, көбiне дастан жанры үлгiсiнде төл шы-н арқау етiп, көбiне дастан жанры үлгiсiнде төл шы-iп, көбiне дастан жанры үлгiсiнде төл шы-п, көбiне дастан жанры үлгiсiнде төл шы-iне дастан жанры үлгiсiнде төл шы-не дастан жанры үлгiсiнде төл шы-iсiнде төл шы-сiнде төл шы-iнде төл шы-нде төл шы-
ғарма туындатқан. Еуропаға ол аударма түрiнде танымал болды.iнде танымал болды.нде танымал болды.   

Парсылардың қара сөз үлгiсiнде жазылған «Бахтияр-iсiнде жазылған «Бахтияр-сiнде жазылған «Бахтияр-iнде жазылған «Бахтияр-нде жазылған «Бахтияр-
намесiнiң»iнiң»нiң»iң»ң»2 сюжетi төмендегiдей: Ажам елiнiң Азатбақытi төмендегiдей: Ажам елiнiң Азатбақыт төмендегiдей: Ажам елiнiң Азатбақытiдей: Ажам елiнiң Азатбақытдей: Ажам елiнiң Азатбақытiнiң Азатбақытнiң Азатбақытiң Азатбақытң Азатбақыт 
есiмдi патшасы уәзiрiнiң қызына ғашық болып, уәзiрi қарсыiмдi патшасы уәзiрiнiң қызына ғашық болып, уәзiрi қарсымдi патшасы уәзiрiнiң қызына ғашық болып, уәзiрi қарсыi патшасы уәзiрiнiң қызына ғашық болып, уәзiрi қарсы патшасы уәзiрiнiң қызына ғашық болып, уәзiрi қарсыiрiнiң қызына ғашық болып, уәзiрi қарсырiнiң қызына ғашық болып, уәзiрi қарсыiнiң қызына ғашық болып, уәзiрi қарсынiң қызына ғашық болып, уәзiрi қарсыiң қызына ғашық болып, уәзiрi қарсың қызына ғашық болып, уәзiрi қарсыiрi қарсырi қарсыi қарсы қарсы 
болғанына қарамастан үйленедi. Қаһары келген уәзiр әскерi. Қаһары келген уәзiр әскер. Қаһары келген уәзiр әскерiр әскерр әскер 
жинап патшаға қарсы шығады. Патша әйелiмен жапан түзгеiмен жапан түзгемен жапан түзге 
қашады. Әйелi босанады. ұл туады. Баланы құдық түбiне тас-i босанады. ұл туады. Баланы құдық түбiне тас- босанады. ұл туады. Баланы құдық түбiне тас-iне тас-не тас-
тайды. Оны аярлар* тауып алып асырайды. Ер жеткен бала 
Азатбақыт патшаның сарайына келедi, бiрақ әке мен бала бiрiн-i, бiрақ әке мен бала бiрiн-, бiрақ әке мен бала бiрiн-iрақ әке мен бала бiрiн-рақ әке мен бала бiрiн-iрiн-рiн-iн-н-
бiрi танымайды. Жiгiттiң адамгершiлiгiн, ақылын, адалдығынiрi танымайды. Жiгiттiң адамгершiлiгiн, ақылын, адалдығынрi танымайды. Жiгiттiң адамгершiлiгiн, ақылын, адалдығынi танымайды. Жiгiттiң адамгершiлiгiн, ақылын, адалдығын танымайды. Жiгiттiң адамгершiлiгiн, ақылын, адалдығынiгiттiң адамгершiлiгiн, ақылын, адалдығынгiттiң адамгершiлiгiн, ақылын, адалдығынiттiң адамгершiлiгiн, ақылын, адалдығынттiң адамгершiлiгiн, ақылын, адалдығынiң адамгершiлiгiн, ақылын, адалдығынң адамгершiлiгiн, ақылын, адалдығынiлiгiн, ақылын, адалдығынлiгiн, ақылын, адалдығынiгiн, ақылын, адалдығынгiн, ақылын, адалдығынiн, ақылын, адалдығынн, ақылын, адалдығын 

� Кондырева Н.Б. Многоликая персидская проза // Средневековая персидс-
кая проза.—М., �986.—С.3-�0.

2 Средневековая персидская проза. Переводы с персидского. Составление 
Н.Ю.Чалисовой.—М., �986.—С.�03-208.

* Аяр [а]—орта ғасырларда байларды тонаумен, айлакерлiкпен айналысып 
өмiр сүрген топ. Ортағасырлық Иран қоғамында аярлардың орны ерекше 
болғанға ұқсайды. Оған шамамен ХI ғ. жазылған өте көлемдi “Самақ – аяр” 
атты прозалық роман дәлел. 
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ұнатқан патша оған деген ықыласын бiлдiрiп, өзiне жақын тар-iлдiрiп, өзiне жақын тар-лдiрiп, өзiне жақын тар-iрiп, өзiне жақын тар-рiп, өзiне жақын тар-iп, өзiне жақын тар-п, өзiне жақын тар-iне жақын тар-не жақын тар-
тады. уәзiрлер күндестiкпен оған нақақтан жала жабады. Пат-iрлер күндестiкпен оған нақақтан жала жабады. Пат-рлер күндестiкпен оған нақақтан жала жабады. Пат-iкпен оған нақақтан жала жабады. Пат-кпен оған нақақтан жала жабады. Пат-
ша Бақтиярды өлiм жазасына кеседi. Сонда Бақтияр патшағаiм жазасына кеседi. Сонда Бақтияр патшағам жазасына кеседi. Сонда Бақтияр патшағаi. Сонда Бақтияр патшаға. Сонда Бақтияр патшаға 
тоғыз әңгiме айтып, өлiм жазасын кешеуiлдетедi. Ең соңындаiме айтып, өлiм жазасын кешеуiлдетедi. Ең соңындаме айтып, өлiм жазасын кешеуiлдетедi. Ең соңындаiм жазасын кешеуiлдетедi. Ең соңындам жазасын кешеуiлдетедi. Ең соңындаiлдетедi. Ең соңындалдетедi. Ең соңындаi. Ең соңында. Ең соңында 
өзiн тәрбиелеп өсiрген аярлардың бiрi келiп, Азатбақыт патшағаiн тәрбиелеп өсiрген аярлардың бiрi келiп, Азатбақыт патшаған тәрбиелеп өсiрген аярлардың бiрi келiп, Азатбақыт патшағаiрген аярлардың бiрi келiп, Азатбақыт патшағарген аярлардың бiрi келiп, Азатбақыт патшағаiрi келiп, Азатбақыт патшағарi келiп, Азатбақыт патшағаi келiп, Азатбақыт патшаға келiп, Азатбақыт патшағаiп, Азатбақыт патшағап, Азатбақыт патшаға 
Бақтиярдың тарихын баяндайды. Патша дар алдында тұрған 
бала өз баласы екенiне көз жеткiзедi.iне көз жеткiзедi.не көз жеткiзедi.iзедi.зедi.i..

«Бақтияр қиссасының» сюжетi «Бақтияр-наменiң» негiзгii «Бақтияр-наменiң» негiзгi «Бақтияр-наменiң» негiзгiiң» негiзгiң» негiзгiiзгiзгii 
сюжетiмен, яғни Бақтиярдың тарихы баяндалатын алғашқы та-iмен, яғни Бақтиярдың тарихы баяндалатын алғашқы та-мен, яғни Бақтиярдың тарихы баяндалатын алғашқы та-
рауымен бiрдей. Нақтылап айтқанда, басталуынан кейiпкердiңiрдей. Нақтылап айтқанда, басталуынан кейiпкердiңрдей. Нақтылап айтқанда, басталуынан кейiпкердiңiпкердiңпкердiңiңң 
зынданға салынғанына дейiнгi жалпы сюжетi, оқиғаларыiнгi жалпы сюжетi, оқиғаларынгi жалпы сюжетi, оқиғаларыi жалпы сюжетi, оқиғалары жалпы сюжетi, оқиғаларыi, оқиғалары, оқиғалары 
мен олардың орналасуы дәлме-дәл келедi. Бiрақ Бақтиярi. Бiрақ Бақтияр. Бiрақ Бақтиярiрақ Бақтияррақ Бақтияр 
түпнұсқадағыдай патшаға тоғыз хикаят әңгiмелемейдi. Оныiмелемейдi. Онымелемейдi. Оныi. Оны. Оны 
төнiп тұрған өлiмнен тәрбиелеп өсiрген қарақшылардың бiрiiп тұрған өлiмнен тәрбиелеп өсiрген қарақшылардың бiрiп тұрған өлiмнен тәрбиелеп өсiрген қарақшылардың бiрiiмнен тәрбиелеп өсiрген қарақшылардың бiрiмнен тәрбиелеп өсiрген қарақшылардың бiрiiрген қарақшылардың бiрiрген қарақшылардың бiрiiрiрii 
құтқарады. Парсылық нұсқа да осылай аяқталады, тек кейiпкерiпкерпкер 
құтқарушы [аяр] келгенге дейiн тоғыз әңгiме айтып, патшаныңiн тоғыз әңгiме айтып, патшаныңн тоғыз әңгiме айтып, патшаныңiме айтып, патшаныңме айтып, патшаның 
қаһарын басып өлiм жазасын кешеуiлдетедi.iм жазасын кешеуiлдетедi.м жазасын кешеуiлдетедi.iлдетедi.лдетедi.i..

Қара сөз үлгiсiнде жазылған «Бахтияр-наме» композиция-
лық құрылымы жағынан тоғыз аралық әңгiмеден тұрады. Де-Де-
мек, бiр әңгiмеден екiншi әңгiме өрбидi. Сол әңгiмелердiң өзегiiр әңгiмеден екiншi әңгiме өрбидi. Сол әңгiмелердiң өзегiр әңгiмеден екiншi әңгiме өрбидi. Сол әңгiмелердiң өзегiiмеден екiншi әңгiме өрбидi. Сол әңгiмелердiң өзегiмеден екiншi әңгiме өрбидi. Сол әңгiмелердiң өзегiiншi әңгiме өрбидi. Сол әңгiмелердiң өзегiншi әңгiме өрбидi. Сол әңгiмелердiң өзегii әңгiме өрбидi. Сол әңгiмелердiң өзегi әңгiме өрбидi. Сол әңгiмелердiң өзегiiме өрбидi. Сол әңгiмелердiң өзегiме өрбидi. Сол әңгiмелердiң өзегii. Сол әңгiмелердiң өзегi. Сол әңгiмелердiң өзегiiмелердiң өзегiмелердiң өзегiiң өзегiң өзегii 
дастанның негiзгi арқауымен шендесе бермейдi. Дей тұрғанмен,iзгi арқауымен шендесе бермейдi. Дей тұрғанмен,згi арқауымен шендесе бермейдi. Дей тұрғанмен,i арқауымен шендесе бермейдi. Дей тұрғанмен, арқауымен шендесе бермейдi. Дей тұрғанмен,i. Дей тұрғанмен,. Дей тұрғанмен, 
дастан өзегiнен әңгiмелер өрбiп, тұтастық танытады. яғни,iнен әңгiмелер өрбiп, тұтастық танытады. яғни,нен әңгiмелер өрбiп, тұтастық танытады. яғни,iмелер өрбiп, тұтастық танытады. яғни,мелер өрбiп, тұтастық танытады. яғни,iп, тұтастық танытады. яғни,п, тұтастық танытады. яғни, 
алғашқы сюжеттiң өзегi—шығарманың тақырыбын саралап,iң өзегi—шығарманың тақырыбын саралап,ң өзегi—шығарманың тақырыбын саралап,i—шығарманың тақырыбын саралап,—шығарманың тақырыбын саралап, 
әңгiме сюжеттерiнiң iштей тұтастануына себепшi болады. Со-iме сюжеттерiнiң iштей тұтастануына себепшi болады. Со-ме сюжеттерiнiң iштей тұтастануына себепшi болады. Со-iнiң iштей тұтастануына себепшi болады. Со-нiң iштей тұтастануына себепшi болады. Со-iң iштей тұтастануына себепшi болады. Со-ң iштей тұтастануына себепшi болады. Со-iштей тұтастануына себепшi болады. Со-штей тұтастануына себепшi болады. Со-i болады. Со- болады. Со-
нымен қатар оларды тұтастандырып тұрған тағы бiр жайт—iр жайт—р жайт—
дастанның бас кейiпкерi аралық әңгiмелердiң кейiпкерi болма-iпкерi аралық әңгiмелердiң кейiпкерi болма-пкерi аралық әңгiмелердiң кейiпкерi болма-i аралық әңгiмелердiң кейiпкерi болма- аралық әңгiмелердiң кейiпкерi болма-iмелердiң кейiпкерi болма-мелердiң кейiпкерi болма-iң кейiпкерi болма-ң кейiпкерi болма-iпкерi болма-пкерi болма-i болма- болма-
са да, сол әңгiмелердi өзi айтады.iмелердi өзi айтады.мелердi өзi айтады.i өзi айтады. өзi айтады.i айтады. айтады.

Көне үндi әдебиетiнен ауысып, басқа да шығыс әдебиеттердеi әдебиетiнен ауысып, басқа да шығыс әдебиеттерде әдебиетiнен ауысып, басқа да шығыс әдебиеттердеiнен ауысып, басқа да шығыс әдебиеттерденен ауысып, басқа да шығыс әдебиеттерде 
жиi кездесетiн бұл әдiс ғылыми еңбектерде «рамалық компо-i кездесетiн бұл әдiс ғылыми еңбектерде «рамалық компо- кездесетiн бұл әдiс ғылыми еңбектерде «рамалық компо-iн бұл әдiс ғылыми еңбектерде «рамалық компо-н бұл әдiс ғылыми еңбектерде «рамалық компо-iс ғылыми еңбектерде «рамалық компо-с ғылыми еңбектерде «рамалық компо-
зиция», ал сол тәсiлмен жасалған шығармалар «обрамленнаяiлмен жасалған шығармалар «обрамленнаялмен жасалған шығармалар «обрамленная 
повесть» деп аталады3. Кейбiр деректерге қарағанда бұл тәсiлiр деректерге қарағанда бұл тәсiлр деректерге қарағанда бұл тәсiлiлл 
алғаш көне Египет әдебиетiнде қолданылғанға ұқсайдыiнде қолданылғанға ұқсайдынде қолданылғанға ұқсайды4. 

Мұндай тәсiлмен жасалған шығармалардың негiзгi мақса-iлмен жасалған шығармалардың негiзгi мақса-лмен жасалған шығармалардың негiзгi мақса-iзгi мақса-згi мақса-i мақса- мақса-
ты—ғибрат айту, көңiл көтеру немесе өлiм жазасын кешеуiлдету.iл көтеру немесе өлiм жазасын кешеуiлдету.л көтеру немесе өлiм жазасын кешеуiлдету.iм жазасын кешеуiлдету.м жазасын кешеуiлдету.iлдету.лдету.

«Рамалық композиция» тәсiлi шығыс сюжеттерiне құ-iлi шығыс сюжеттерiне құ-лi шығыс сюжеттерiне құ-i шығыс сюжеттерiне құ- шығыс сюжеттерiне құ-iне құ-не құ-
рылған қазақ дастандарында кең пайдаланылады. Мысалы, 

3  Гринцер П.А. Древнеиндийская проза [обрамленная повесть].–М., �963. – С.3.
4  Коростовцев М.А. литература древнего Египта // История всемирной лите-

ратуры. Т.�. – М., �983. – С.65
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парсылардың «Хикаят ке мұназар» әңгiмесiн арқау етiп жыр-«Хикаят ке мұназар» әңгiмесiн арқау етiп жыр-
ланған «Шеризат—Гүлшат» дастанының алты нұсқасының«Шеризат—Гүлшат» дастанының алты нұсқасының 
бiрi—�870 жылы қағазға түскен «Қисса Шеризатта» Гүлшатiрi—�870 жылы қағазға түскен «Қисса Шеризатта» Гүлшатрi—�870 жылы қағазға түскен «Қисса Шеризатта» Гүлшатi—�870 жылы қағазға түскен «Қисса Шеризатта» Гүлшат—�870 жылы қағазға түскен «Қисса Шеризатта» Гүлшат 
қыз әкесiнiң дарға асылуын кешеуiлдету мақсатымен Ше-iнiң дарға асылуын кешеуiлдету мақсатымен Ше-нiң дарға асылуын кешеуiлдету мақсатымен Ше-iң дарға асылуын кешеуiлдету мақсатымен Ше-ң дарға асылуын кешеуiлдету мақсатымен Ше-iлдету мақсатымен Ше-лдету мақсатымен Ше-
ризатқа ұзақ уақыт бойы қызық әңгiме айтадыiме айтадыме айтады5. «Бабалар сөзi»i»» 
сериясының 4-томында жарияланған «Хикаят дастан Хатым-
тай»6 мен осы серияның 5-томында жарияланған «Қисса үш 
қыз»7 дастанында осы тәсiлдiң классикалық үлгiсi қолданыл-iлдiң классикалық үлгiсi қолданыл-лдiң классикалық үлгiсi қолданыл-iң классикалық үлгiсi қолданыл-ң классикалық үлгiсi қолданыл-iсi қолданыл-сi қолданыл-i қолданыл- қолданыл-
ған. Ал аталмыш серияның 2-томында жарияланған «Мың бiрiрр 
түн» топтамасының сюжеттерiне құрылған «Шаһмаран»iне құрылған «Шаһмаран»не құрылған «Шаһмаран»8 даста-
нында сол тәсiлдiң таза моделi сақталмаса да дастан композици-iлдiң таза моделi сақталмаса да дастан композици-лдiң таза моделi сақталмаса да дастан композици-iң таза моделi сақталмаса да дастан композици-ң таза моделi сақталмаса да дастан композици-i сақталмаса да дастан композици- сақталмаса да дастан композици-
ясы сол тәсiлдiң басты принциптерiне негiзделген, сондықтанiлдiң басты принциптерiне негiзделген, сондықтанлдiң басты принциптерiне негiзделген, сондықтанiң басты принциптерiне негiзделген, сондықтанң басты принциптерiне негiзделген, сондықтанiне негiзделген, сондықтанне негiзделген, сондықтанiзделген, сондықтанзделген, сондықтан 
шығармаға енген көптеген ертегi, миф, аңыз, әңгiмелер, хика-i, миф, аңыз, әңгiмелер, хика-, миф, аңыз, әңгiмелер, хика-iмелер, хика-мелер, хика-
яттар, т.б. дастанның негiзгi өзегiнен өрбiп, тұтастық танытады.iзгi өзегiнен өрбiп, тұтастық танытады.згi өзегiнен өрбiп, тұтастық танытады.i өзегiнен өрбiп, тұтастық танытады. өзегiнен өрбiп, тұтастық танытады.iнен өрбiп, тұтастық танытады.нен өрбiп, тұтастық танытады.iп, тұтастық танытады.п, тұтастық танытады. 

«Бақтияр қиссасы» дастанында жоғарыда айтылғандай 
тоғыз хикаят әңгiмеленбейдi. Неге? Парсылық хикаятпен 
жақсы таныс болған Жанұзақ ақын түпнұсқадағы тоғыз ара-
лық әңгiменi арқау етiп, кейiнiрек бiрнеше бөлек-бөлек дастан 
жырлауды көздеп, «Бақтияр қиссаны» қысқа қайырғанға 
ұқсайды. Бiрақ ол мақсат жүзеге асты ма?

Кейбiр зерттеушiлердiң айтуынша, Қытай қазақтарының 
әдеби мұрасының бiр саласы—Жанұзақ ақын жырлаған 
«Бақтияр және оның қырық бұтағы» атты топтама жырлар. 
«Топтама құрамына кiретiн дастандар туралы оны жеткiзушi 
қиссагөйлердiң де, зерттеушi ғалымдардың да арасында бiр 
ауызды пiкiр жоқ. Мәселен, Н.Мыңжани «Қырық бұтаққа» 
жататын айқын қиссалар қатарында «Дастархан», «Шәкiр—
Шәкiрат», «Шеризат», «Жамсапты» атап, кейбiр айтушылар 
«Нұғман—Нағым», «Ағаш ат», «Жиһанша», «Әмiрзада», 
«Алтын балық», «Хасен—Мәлике», «Атымтай—жомарт», 
«Шаһмарал», «Шәмсия», «Темiр таяқ», т.б. қиссаларды 
жатқызады дейдi… Ал Ә.Шәрiпұлы Ж.Шайхисламұлының 
жазған қиссаларынан «Мұңлық—Зарлық», «Шәкiр—Шәкi-
рат», «Мың бiр түн» қиссасын, «Еренғайып», «Тотының 
тоқсан тарауы», «Көркемше», «Жүсiп—Зылиха», «Алтын 

5 Қисса Шеризат // Шеризат—Гүлшат.—Алматы, 200�.—57-87-б.
6 Бабалар сөзi. 4-том.—Астана, 2004. —�9-�80-б.
7  Бабалар сөзi. 5-том.—Астана, 2004.—252-290-б.
8 Бабалар сөзi. 2-том.—Астана, 2004.—9-298-б.
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балық», «Нұрғазарын», «Мәңгi тату ерлi-зайып», «Ораз Мол-
да», «Миғражнама», «Дариға қыз», «Кесiк бас», «Сал-сал», 
«Қиямет ахуалы», «Кербаланың шөлiнде», «Зарқұм», «Қа-
сым—жомарт» секiлдi он сегiз қиссаның атын атап көрсетедi. 
«Қырық бұтаққа» жататын қиссалар қатарына Бұлантай 
Досжани «Азатбақыт патша», «Бақтияр немесе Құдайдат», 
«Ақбазарған», «Дастархан», «Шәкiр—Шәкiрат», «Сабырлы 
патша», «Сабырсыз патша», «Ғалки Ғабдасамат», «Алтын 
балық», «Нұғман—Нағым», «Тәжiк бала» (Әмiрзада), «Қасым—
жомарт», «Көркемше», «Жамсап», «Зияда—Шаһмұрат», 
«Марғұзарын», «Ер Шеризат», «Самұрық», «Мәлике Шiркiн» 
(Мәлике—Қасен), «Ағаш ат», «Абу Шаһма», «Мұңлық—
Зарлық», «Еренғайып», «Нұрғазарын», «Мәңгi тату ерлi-
зайып», «Ораз Молда», «Жиһанша», «Шәмсияны» жатқызып, 
оған «Жылан патшасы Шаһмаранның» он екi қиссасын қосып, 
қырыққа толтырады»9.

Келтiрiлген үш тiзiмде де «Шәкiр—Шәкiрат» дастаны 
алғашқы қатарда тұр. Дастан жырлаушысы Жанұзақ ақын де-
лiнедi. Бұл шығарма ең алғаш рет �840, содан кейiн �870 жылы 
жарық көрген. �880-�9�6 ж. аралығында не бәрi он екi рет 
жарияланған. Барлық басылымдардың атауы бiр: Қисса Шәкiр, 
Шәкiрат падиша Һашым балалары. Ал Жанұзақ ақынның туған, 
қайтыс болған жылдары белгiсiз болғанымен, ақын шамамен 
�830-�850 жылдар аралығында туған деп болжауға болады. Ал 
баласы Әрiпжан �878 ж. туған. Атап айтатын тағы бiр жайт, 
«Бақтияр қиссасы» мен «Қисса Шәкiр, Шәкiрат падиша Һашым 
балалары» дастанының стилi, сөз түзу мәнерi екi бөлек.

«Бахтияр-наменiң» де, оның желiсiмен жырланған «Бақтияр 
қиссасының» да негiзгi ойы, түйiнi—әсiресе билiк басында 
тұрған адам шешiм қабылдағанда, мәселенi жан-жақты 
зерттеп, екi жақты да тыңдап, асығыстыққа, әдiлетсiздiкке жол 
бермеу керектігі. Жоғарыда келтiрiлген тiзiмдерде бiраз дiни 
[«Абушаһма», «Зарқұм», «Кербаланың шөлiнде», «Салсал»,«Абушаһма», «Зарқұм», «Кербаланың шөлiнде», «Салсал»,Абушаһма», «Зарқұм», «Кербаланың шөлiнде», «Салсал»,», «Зарқұм», «Кербаланың шөлiнде», «Салсал», 
«Миғраж», «Кесiк бас», «Қиямет ахуалы»],ғашықтық[«Жүсiп—], ғашықтық [«Жүсiп—«Жүсiп—Жүсiп—iп—п—
Зылиха»],жомарттықтыпашететiнхикаялық[«Қасымжомарт»,»],жомарттықтыпашететiнхикаялық[«Қасымжомарт»,], жомарттықты паш ететiнхикаялық[«Қасымжомарт»,iнхикаялық[«Қасымжомарт»,н хикаялық [«Қасымжомарт»,«Қасымжомарт»,Қасым жомарт»,», 

9 Керiм З. Қолжазба дастандар (“Бақтияр және оның қырық бұтағы бойын-
ша”). Филология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесiн алу үшiн 
дайындалған диссертацияның авторефераты.—Түркiстан, 2000.—��-�2-б.
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«Атымтай жомарт»], т.б. дастандар қамтылған. Бұл шығармалар], т.б. дастандар қамтылған. Бұл шығармалар 
да шығыс сюжеттерiне негiзделген, бiрақ мазмұны, идеясы,iне негiзделген, бiрақ мазмұны, идеясы,не негiзделген, бiрақ мазмұны, идеясы,iзделген, бiрақ мазмұны, идеясы,зделген, бiрақ мазмұны, идеясы,iрақ мазмұны, идеясы,рақ мазмұны, идеясы, 
айтатын ойы, дәрiптейтiн құндылықтары басқа. Сондықтанiптейтiн құндылықтары басқа. Сондықтанптейтiн құндылықтары басқа. Сондықтанiн құндылықтары басқа. Сондықтанн құндылықтары басқа. Сондықтан Сондықтан 
Бақтиярға арналған дастандар топтамасына жатпайтыны анық. 

Назар аударатын тағы бiр жайт—аталған дастандардыңiр жайт—аталған дастандардыңр жайт—аталған дастандардың 
басым көпшiлiгi Шыңжаңда емес, Қазақстан жерiнде дүниегеiлiгi Шыңжаңда емес, Қазақстан жерiнде дүниегелiгi Шыңжаңда емес, Қазақстан жерiнде дүниегеiгi Шыңжаңда емес, Қазақстан жерiнде дүниегегi Шыңжаңда емес, Қазақстан жерiнде дүниегеi Шыңжаңда емес, Қазақстан жерiнде дүниеге Шыңжаңда емес, Қазақстан жерiнде дүниегеiнде дүниегенде дүниеге 
келiп ауызша айтылып, ауыздан-ауызға тарап, кейбiреулерiiп ауызша айтылып, ауыздан-ауызға тарап, кейбiреулерiп ауызша айтылып, ауыздан-ауызға тарап, кейбiреулерiiреулерiреулерii 
қағазға түскен қолжазба күйiнде белгiлi боп, ал бiразы Қазанкен қолжазба күйiнде белгiлi боп, ал бiразы Қазан қолжазба күйiнде белгiлi боп, ал бiразы Қазанiнде белгiлi боп, ал бiразы Қазаннде белгiлi боп, ал бiразы Қазанiлi боп, ал бiразы Қазанлi боп, ал бiразы Қазанi боп, ал бiразы Қазан боп, ал бiразы Қазанiразы Қазанразы Қазан 
төңкерiсiне дейiн кiтап болып жарияланып, елiмiздiң түкпiр-iсiне дейiн кiтап болып жарияланып, елiмiздiң түкпiр-сiне дейiн кiтап болып жарияланып, елiмiздiң түкпiр-iне дейiн кiтап болып жарияланып, елiмiздiң түкпiр-не дейiн кiтап болып жарияланып, елiмiздiң түкпiр-iн кiтап болып жарияланып, елiмiздiң түкпiр-н кiтап болып жарияланып, елiмiздiң түкпiр-iтап болып жарияланып, елiмiздiң түкпiр-тап болып жарияланып, елiмiздiң түкпiр-iмiздiң түкпiр-мiздiң түкпiр-iздiң түкпiр-здiң түкпiр-iң түкпiр-ң түкпiр-iр-р-
түкпiрiне кең танымал болды. Ал Ж.Шайхысламұлына телi-iрiне кең танымал болды. Ал Ж.Шайхысламұлына телi-рiне кең танымал болды. Ал Ж.Шайхысламұлына телi-iне кең танымал болды. Ал Ж.Шайхысламұлына телi-не кең танымал болды. Ал Ж.Шайхысламұлына телi-i-
нiп отырған дастандардың басым көпшiлiгi басқа ақын, жыр-iп отырған дастандардың басым көпшiлiгi басқа ақын, жыр-п отырған дастандардың басым көпшiлiгi басқа ақын, жыр-iлiгi басқа ақын, жыр-лiгi басқа ақын, жыр-iгi басқа ақын, жыр-гi басқа ақын, жыр-i басқа ақын, жыр- басқа ақын, жыр-
шы, орындаушы, жинаушылардың атынан жарияланған. 
Бiраз шығармалардың айтушылары, жинаушылары, т.б. әзiршеiраз шығармалардың айтушылары, жинаушылары, т.б. әзiршераз шығармалардың айтушылары, жинаушылары, т.б. әзiршеiршерше 
анықталмаған. Демек, бұл арнайы зерттелетiн мәселе.iн мәселе.н мәселе.

«Бақтияр қиссасы» Қытайда �98� жылы «Шалғын» журна-
лында, �982 жылы «Қазақ қиссалары» жинағында «Бақтияр» 
деген атпен басылды. Журналда да, кiтапта да жарияланғанiтапта да жарияланғантапта да жарияланған 
мәтiн айтарлықтай түзетiлiп, редакцияланып жарияланған.iн айтарлықтай түзетiлiп, редакцияланып жарияланған.н айтарлықтай түзетiлiп, редакцияланып жарияланған.iлiп, редакцияланып жарияланған.лiп, редакцияланып жарияланған.iп, редакцияланып жарияланған.п, редакцияланып жарияланған. 

Томға ұсынып отырған мәтiн �9�6 жылғы кiтаптан ешiн �9�6 жылғы кiтаптан ешн �9�6 жылғы кiтаптан ешiтаптан ештаптан еш 
түзетусіз дайындалып, кирилл әрпінде оқырманға алғаш рет 
ұсынылып отыр. 

ҚИССА ШӘКіР, ШӘКіРАТ ПАДИША ҺАШыМ 
БАлАлАРы

«Қисса Шәкiр, Шәкiрат падиша Һашым балалары»—алғаш 
баспа бетiн көрген дастандардың бiрi. Кейбiр деректер бойын-
ша, ол ең бiрiншi рет �840 жылы кiтап болып жарияланған, со-
дан бастап Қазан төңкерiсiне дейiн не бәрi он төрт рет жарық 
көрген. 

Шығармаға әлем халықтары фольклорында көп кездесетiн 
«жазықсыз қуғынға ұшыраған жандар» туралы сюжет арқау 
болған. Осы тәрiздес сюжетке негiзделген шығармалардың 
мазмұны сан алуан болуы мүмкiн. Ал олардың бас кейiпкерi 
қай себеппен қуғындалса да, ақырында қиындықтарды жеңедi. 
Жасалған қастық анықталып, орынсыз жәбiрлегендерге 
кешiрiм жасалады, я олар жазаланады.

Дастан кейiпкерлерi—«Ел-жұртына бек әдiл, салтанатты» 
Һашым патшаның балалары, ағайынды Шәкiр мен Шәкiрат. 
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Олардың туған анасы қайтыс болып, патша жас әйел алады. Өгей 
шеше патшаны кәрiсiнiп, кiшi бала—Шәкiрге ғашық болады. 
Күндердiң күнiнде падиша мен ағасы Шәкiрат аңға шығады. 
Өгей шеше ұйықтап жатқан жас баланың қойнына кiрiп, оны 
жолдан тайдыру мақсатымен былай азғырады: «Сен маған 
лайықсың, айналайын, Қартайған сұм әкеңдi не қылайын. Сұм 
әкеңе у берiп өлтiрейiн, Не қылсаң да қарсыңда мен тұрайын». 

Бала оған көнбейдi. Көңiлiне жамандық алған өгей шеше 
аңнан оралған патшаға баланы шағыстырып нақақ жала жа-
бады. Әйелiнiң сөзiне сенген патша жендеттерiне: «Баланы ба-
уыздап, көйлегiн қанға бұлғап келтiрiңдер!»—деп әмiр етедi. 
Шәкiр жендеттерге күнәсiздiгiн айтып көп жалбарынады. 
Ақырында жендеттер жас баланы аяп: «Құлақ естiп, көз көрмес 
бiр жаққа кет, Әкеңе өлтiрдiк деп бiлдiрелiк»,—дейдi де, бала-
ны қоя бередi. 

Өгей шешенiң зұлымдығын баяндайтын бұл эпизод болашақ 
қаһарманның үйден кетуiне бiрден-бiр себеп болады. «Мұндай 
себеп—iс жүзiнде сюжеттiк байланыс [завязка] қызметiн 
атқарады»�0.

Осы сәттен бастап үйiнен қуылған жас бала [кейiн ағасымен 
қосылып] iс-әрекетке көшiп, белсендi тұлғаға айналады; кез-
дескен қиындық-бөгеттердi жеңiп бөтен елдiң патшасы бо-
лады; туған жерiне оралып тағынан қуылған әкесiн тағына 
отырғызып, сұм өгей шешенi жазалайды.

Дастанға арқау болған бұл сюжет Таяу Шығыс халықтары 
фольклорында сан алуан түр, вариация, вариантта кездеседi 
және ерте кезде-ақ хатқа түсiп, түрлi фольклорлық жинақтарға, 
соның iшiнде бiрнеше кiтап құрайтын «Мың бiр түн» ертегiлер 
тiзбегiне енген.

Ертегiлiк сюжетке құрылған бұл дастанда ертектiң типтiк 
қаңқасы [схемасы] сақталған. Ертегiлiк эстетикаға сәйкес 
ертектiң бас қаһарманы—кiшi бала, ал ағалары—оның 
қарсыласы болып келедi. Дастанда да кiшi бала—бас кейiп-
кер, бiрақ ағасы оның қарсыласы емес, керiсiнше, ол бауыр-
мал, iнiсiн өте жақсы көредi. Ертегiнiң бас кейiпкерi кездесетiн 
қиындықтарды бiреудiң көмегiнсiз жалғыз өзi жеңуi керек. 
Сондықтан бiрге келе жатқан ағалы-iнiлi екеуiн айыру үшiн 

�0 ыбыраев Ш. Эпос әлемi.—Алматы, �993.—256 б.
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дастан фабуласына өте қызық эпизод енгiзiлген. Әкесi өлiмге 
кескен Шәкiр, оған қосылған Шәкiрат екеуi бiр таудың басы-
на көтерiледi. Су тауып алады, оны iшедi, ұйықтап қалады. Сол 
кезде бiр жылан кiшi баланы арбап, ол жан тапсырады. ұйқыдан 
оянған ағасы қатты налиды, бiрақ шара жоқ: жерлейтiн кебiн 
де, кетпен де жоқ. Сол себептен қара тасқа iнiсiнiң есiмiн қосып: 
«Адам мұнда кез келсе, көмiңдер»,—деп хат жазады. Соны-
мен iнiсiн жерлемей сол жерге тастап, өзi бiр шаһарға келедi. 
Онда бiр айдаһар қалаға шабуыл жасап, қаланың күллi халқын 
жұтатын болады. Шаһар жұрты не iстерiн бiлмей, оған қарсы 
тұра алмай әлек екен. Шәкiрат бала Құранның аятын оқып, 
айдаһардың тiлiн буады. Сосын айдаһарды бiр қой, бiр қыз алып 
қанағат қылуға көндiредi де, өзi уәде бойынша патшаның орны-
на патша болады. 

Ал дүние салған кiшi бала Шәкiрдi Меккеге бара жатқан 
кемпiр мен шал Аллаға ұзақ мiнәжат етiп, жалбарынып тiрiлтiп 
алады. Осыдан бастап сюжеттiң ары қарай дамуы, өрбуi, бiрi-
нен соң бiрi тiзбектелiп келетiн түрлi оқиға, эпизодтардың бәрi 
тек кiшi баламен, оның iс-әрекеттерiмен байланысты. Шәкiр 
ағасы өлтiре алмаған айдаһарды өлтiредi; қатерлi судан керуен-
дi өткiзедi; разы болған керуеншiлер ақысына үш түйе жүгiмен 
бередi; оған жас бала бiр сандық сатып алады; сандықтың 
iшiнде бiр сұлу қыз жатыр екен; керуеншiлер сандықты тар-
тып алады, қызды көрiп аң-таң қалады, қыз үшiн бiр-бiрiмен 
төбелеседi; ақырында Шәкiрдi сандыққа салып суға ағызып 
жiбередi; қызды патшаға ұсынады, ол сандықты балықшы 
ұстап алып, патшасына сыйлайды; патшаның қызы сандықтың 
iшiнде жатқан Шәкiрге ғашық болады; патша екi жасты қосып 
Шәкiрдi тағына отырғызады; содан кейiн ағасымен қауышып, 
әкесiн табады. 

Дастан мазмұнын құрайтын мотивтер көне. Мысалы, өгей 
шешенiң зұлымдығын баяндайтын эпизод ғылымда «Федра—
Ипполит» деп аталған мотивке негiзделген. Көне грек мифiнде 
афинылық патша Тесейдiң ұлы Ипполитке өгей шешесi Федра 
ғашық болады. Бiрақ Ипполит оның меселiн қайтарады. Сонда 
өшiккен Федра: «Ар-намысымды таптады»,—деп Ипполитке 
жала жабады. Әйелiнiң сөзiне сенген Тесей өз ұлын өлiм жазас-
ына бұйырады. Кейiннен әкесi ұлының жазықсыз екенiн бiлген 
кезде тым кеш болады. Бұл мотив зерттеушiлерге ең әуелi көне 
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грек мифтерiнен белгiлi болып, сол мифтiң кейiпкерлерiнiң 
атымен аталып кеткен. Осы мотивтiң толық, жан-жақты су-
реттелген көрiнiсiн б.д.д. ХII ғасырдан бастап қағазға түсе 
бастаған Iнжiлден табуға болады. Онда көне Мысырдың патша-
сы—перғауынның [фараон] қазына уәзiрi Потифардың әйелi 
Иакуб пайғамбардың баласы—Жүсiпке ғашық болады. Бiрақ 
Жүсiп әйелдiң айтқанын қабылдамайды. Сонда Потифардың 
әйелi Жүсiпке жала жабады да, оны абақтыға салғызады. 
Кейiн Жүсiптiң тарихы кейбiр өзгерiстермен Құран Кәрiмде 
де баяндалады: «Жүсiп тұрған үйдiң әйелi оның көңiлiн өзiне 
тартпақшы болды да есiктердi бекiттi: «Қане, кел берi»,—дедi. 
Жүсiп: «Аллаға сиынамын. Ол [ерiң] қожайыным менi жақсы 
орынға қойды. Шынында залымдар құтылмайды»,—дедi��.

Ал Iнжiлден бұрын осы мотивке негiзделген ертегi б.д.д. 
ХVII-VIII-ғасырлар аралығында көне Египетте жазылған 
«Книга мертвых» атты кiтаптың �25-тарауында қамтылған. 
Ғылымда ол «Сказка о двух братьях» деген атпен белгiлi�2.

Демек, дастанда оқиғаның басталуы [завязка] ретiнде 
пайдаланылған мотив Таяу Шығыста атам заманнан берi бел-
гiлi, көне жазбаларға түскен мотивтердiң бiрi және ол бiзге 
айтарлықтай өзгерiссiз жетiп отыр.

Кейiпкердiң айдаһармен күресi, оны жеңуi—Шығыс пен 
Батыстың көптеген халықтары фольклорында кездесетiн мо-
тив. Белгiлi орыс ғалымы В.я.Пропп айтқандай: «Змееборс-
тво—один из самых распространенных сюжетов мирового 
фольклора»�3. Бұл мотивтiң ең көне көрiнiсiн б.д.д. бiрiншi 
мыңжылдықтың бiрiншi жартысында қағазға түсе бастаған 
«Авестадан» табуға болады�4. Бiрақ талданып отырған мәтiнде 
мифтiк мотивтiң толық көрiнiсi сақталмаған. Мысалы, кейiп-
кер әдеттегiдей айдаһардан қорғап қалған қызға үйленбейдi.

Сондай-ақ кейiпкердi сандыққа салып суға ағызып жi-
беру, я сандықтан керемет ғажайып зат немесе айдай сұлу 
қызды тауып алу—ертегi, аңыз, эпостарда кездесетiн көне 
мотивтердiң бiрi. Ол Iнжiлде қамтылған. Осы кiтаптың Мұса 

�� Құран Кәрiм. �2-“Юсып” сүресi, 23-аят.
�2  Коростовцев М.А. литература древнего Египта // История всемирной лите-

ратуры.—М., �983.—С.74.
�3 Пропп. В.я. Русский героический эпос.—л., �955.—С.�73.
�4 Брагинский И.С. Из истории таджикской и персидской литератур.—

М.,�972.—С.46-�29
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[Моисей] пайғамбарға арналған тарауында Мысырдың патша-
сы—перғауын Мысыр жерiн паналаған Израиль жұртын жою 
мақсатымен олардың жаңа туған нәрестелерiнiң бәрiн өлiмге 
кеседi. Сонда жаңа туған бала—Мұсаны анасы кәрзеңкеге са-
лып, суға ағызып жiбередi. Оны перғауынның қызы тауып ала-
ды, сөйтіп ол перғауынның сарайында тәрбиеленедi…

Ал кейiпкердiң ұзақ уақытқа өлiп-тiрiлу эпизоды өсiмдiктер 
құдайының өлiп-тiрiлуi туралы архаикалық фольклорлық-
вегетациялық  мотивтерге негiзделген. Көрсетiлгендей, дастан 
мазмұнын архаикалық сюжеттер мен мотивтер құрайды; олар 
Таяу Шығыс халықтары фольклорында кең тараған және түрлi 
көне жазбаларда көрiнiс тапқан. Сондықтан осыған ұқсас, осы 
тәрiздi сюжеттер негiзiнде пайда болған ертегi, хикаят, дастан-
дар аз емес; олар әр қилы фольклорлық жинақтарда кездеседi. 

Шығарманың композициясы өте тартымды, жинақы. Диа-
лог, монологтар жиi және ұтымды пайдаланылған. Олар сайып 
келгенде кейiпкерлердiң көңiл-күйiн, iшкi сезiмдерiн ашуға 
қызмет етедi. Сондай-ақ мәтiнде қоштасу, амандасу, жұбату 
сияқты кiшi жанрлардың үлгiлерi  кездеседi. 

Талқыланып отырған мәтiнде Бақтияр есiмi үш рет ата-
лады. Бұл есiмге байланысты шағын үзiндiлердiң дастан 
мазмұнымен еш логикалық я сюжеттiк байланысы жоқ, олар 
кенеттен қосылады. Ол үзiндiлерден Бақтияр айыпталып, төнiп 
тұрған өлiм жазасын кешеуiлдету мақсатымен патшаға түрлi 
әңгiмелер айтып отырғаны белгiлi болады. Бақтияр есiмiнiң осы 
мәтiнде аталуынан дастан жыршылары мен айтушыларының 
ортағасырлық парсы әдеби ескерткiшi «Бахтияр-намемен» та-
ныс болғанын көремiз.

Дастанның бiрде-бiр басылымында жыршысы, айтушысы, 
орындаушысы я баспаға дайындаушысы туралы еш дерек берiл-
меген. 

Бұл шығарма ең бiрiншi рет �840, содан кейiн �870 жылы 
жарық көредi. Ал �880-�9�6 жылдар аралығында не бәрi он екi 
рет [�880, �883, �884, �888, �890, �894, �896, �90�, �909, �9�2, 
�9�5, �9�6 жылдары] Қазан қаласы университет баспасынан 
«Қисса Шәкiр-Шәкiрат падиша Һашым балалары» деген атпен 
араб әрпiнде жарияланады. Осы жарияланымдардың арасында 
еш айырмашылық жоқ, яғни бәрi �880 жылғы кiтаптың қайта 
басылымдары [переиздания]. Сол жарияланымдардың бiр-[переиздания]. Сол жарияланымдардың бiр-iр-р-



354 ХИКАялыҚ ДАСТАНДАР354 355

неше даналары ОҒК-ның сирек кiтаптар қорында сақтаулы.iтаптар қорында сақтаулы.таптар қорында сақтаулы. 
Солардың iшiнде ең жақсы сақталғаны �9�5 жылғы басылым.iшiнде ең жақсы сақталғаны �9�5 жылғы басылым.шiнде ең жақсы сақталғаны �9�5 жылғы басылым.iнде ең жақсы сақталғаны �9�5 жылғы басылым.нде ең жақсы сақталғаны �9�5 жылғы басылым.. 

Қазан басылымының көшiрмелерi қолжазба қорларындаiрмелерi қолжазба қорларындармелерi қолжазба қорларындаi қолжазба қорларында қолжазба қорларында 
сақтаулы:

Шәкiр, Шәкiрат.iр, Шәкiрат.р, Шәкiрат.iрат.рат. ӘӨИ, Ш.323,  �-дәп., 89 бет, араб әрпiнде.iнде.нде. 
Жинаушысы—Қарағанды өңiрiнiң ақыны Тәужи Айнатасов.iрiнiң ақыны Тәужи Айнатасов.рiнiң ақыны Тәужи Айнатасов.iнiң ақыны Тәужи Айнатасов.нiң ақыны Тәужи Айнатасов.iң ақыны Тәужи Айнатасов.ң ақыны Тәужи Айнатасов. 
Жазылған жылы көрсетiлмеген.iлмеген.лмеген. 

Шәкiр, Шәкiрат қиссасы.iр, Шәкiрат қиссасы.р, Шәкiрат қиссасы.iрат қиссасы.рат қиссасы. ӘӨИ, Ш.�32, 9-дәп., 93 бет, кирилл 
әрпiнде. Жыршысы—Нұрғазы Омарұлы. М.О.Әуезов атындағыiнде. Жыршысы—Нұрғазы Омарұлы. М.О.Әуезов атындағынде. Жыршысы—Нұрғазы Омарұлы. М.О.Әуезов атындағы 
Әдебиет және өнер институты ұйымдастырған �963 жылғы Се-
мей, Шығыс Қазақстан экспедициясы тапсырған. 

Шәкiр, Шәкiрат қиссасы.iр, Шәкiрат қиссасы.р, Шәкiрат қиссасы.iрат қиссасы.рат қиссасы. ӘӨИ, Ш.�99, �-дәп., 27 бет. Жина-
ушысы—Кәмила Молдафина. �958 жылғы Шығыс Қазақстан 
экспедициясы тапсырған. Қазан басылымынан (65-жолдан 
�645-жолға дейiн) көшiрiлген.iн) көшiрiлген.н) көшiрiлген.iрiлген.рiлген.iлген.лген.

Шәкір, Шәкірат. ӘӨИ, Ш.920/58, 2-72 бет, кирилл 
әрпінде. Жыршысы—Мұратбай ақын. Шоманай ауданында 
тұратын Ратбай Мұратбайұлы Дауытбаевтан �988 жылғы 
Амудария құйылысындағы қазақтардың ауыз әдебиетін жинау 
экспедициясы, фольклортанушы Қ. Саттаров жинаған. Жыр 
мазмұны Қазан басылымына ұқсас, тек патшаның аты Әшім 
деп аталады.

Шәкір, Шәкірат. ӘӨИ, Ш.920/58, 73-��7 бет, кирилл әрпінде. 
Жыршысы—Ташкент облысы, Сексената аулының тұрғыны 
Әбдірәсіл Ахметов. �988 жылғы Амудария құйылысындағы 
қазақтардың ауыз әдебиетін жинау экспедициясы, фольк-
лортанушы Қ. Саттаров жинаған. Дастан аяқталмаған.

Дастан �986 жылы көпшiлiк оқырманға арналған «Қисса-
дастандар» атты фольклорлық жинақта кирилл әрпiнде 
басылып шықты. Кiтапты құрастырып, алғы сөз, түсiнiктерiн 
жазған Ү.Сұбханбердинаның айтуы бойынша, дастанның 
«…�894 жылғы басылымы он мың дана болып шыққаны туралы 
мәлiмет Н.Ф.Катановтың мақаласында берiлген [«Деятель», 
№�0. С.579-582]»�5. Кейiн осы мәтiн �995 жылы «Батырлық 
дастандар» жинағында еш өзгерiссiз қайта басылды.

Өкiнiшке орай, екi жинақта да «Қисса Шәкiр, Шәкiрат па-
диша Һашым балалары» дастаны бiраз қысқарту, өзгерiстер, 

�5 Батырлық дастандар.—Алматы, �995.—367-б.
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Түпнұсқада:
Не қылсаң да қарсыңда мен тұрайын
Әйбәтті балалары балдан тәтті
Қатынның тiлiн ақ қылып,
Өлтiрттi әкем баласын.

Мен сор-ау не көрмедiм
Пайтағына қонар ма
Қатын тiлiне ерген соң
Жалбыз терiп жиекте
Зар-зар жылап жөнелдi
Қатын тiлiн шын көрдi
Бейкүнә әкем өлтiрдi
Жалған өсек бойыма ар
Тiлендi деп сөкпеңдер
Көйлегiн қанға бұлғап келтiрiңдер
Болған екен зор бәле
Зарлық деген осы ма
Не зор бәле iс болды?
Iшiмдi оттай күйдiрдi
Табаның жерге тигiзiп
Жендеттер, бiр құрақ бер ендi маған
Бетi-аузым шаяды
Тұқымынан бiтiрдiк
Содан келiп су iшiп дамыл алды
Ағасы көп шақырды, тебiренбедi
Жылан арбап алғанын бiле алмайды
Тағдыр бүгiн жетiптi

Кетпенiм жоқ оярға,
Әз бойыңды қоярға.

1995 жылғы жинақта: 
Не қылсаңда қасыңда мен тұрайын
Тым әйбат балалары балдан тәттi
Жаласын тыңдап қатынның,
Өлiмге қиды баласын.

Мен сор ненi көрмедiм
Бақыт қайта қонар ма
Қатынға еркек ерген соң
Жалғыз тұрып жиекте
Зар еңiреп жылайды
Қатын сөзiн шын көрдi
Қателестi бұл қалай
Жалған рәсiмiң бойыма аз
Тiлiме менiң сенiңдер
Көйлегiн қанға былғап келтiрiңдер
Болған екен бiр бәле
Пәле деген осы да
Не сор бәле iс болды?
Iшiмдi ендi күйдiрдi
Табаның тасқа тигiзiп
Жендеттер, бiр сұрақ бер ендi маған
Бетi-аузым жуады
Тұқымын түгел бiтiрдiк
Содан келiп су iшiп демiн алды
Ағасы көп оятты, оянбады
Жылан шағып алғанын бiле алмайды
Тағдыры бүгiн бiтiптi

Кетпенiм жоқ қоярға,
Қабiрiңдi оярға.

жөнсiз түзетулермен, редакцияланып жарияланған. Дәлiрек 
айтқанда, бiраз шумағы түсiп қалған, көптеген сөздер, сөз тiр-
кестерi, жеке жолдары дұрыс танылмай, қате жазылған, мыса-
лы: түпнұсқада бұлқынды деп жазылған сөз—жұлқынды деп, 
сытылып—селтиiп деп, ол күнi—үлкенi деп өзгертiлген. 

Мұндай қисынсыз өзгертулер өте көп, солардың кейбiреу-
лерi төмендегiдей:
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Жапанда қуарып қалдың ба
Жаныңызға жапсырдым
Һеш ылажым жоқ болды
Ол шаһарда жиылған нөпiр едi
Қаласын бүйтiп бұзар ма?
Бақ көтерiп
Намазын қоймас, дiнге мықты
Тас iшiнде құртқа да жем берiпсiң
Оңды-солды сүйiп беттерiнен
Зиянсыз мүсәпiрмiн қарындасқа
Бүгiн сүйiп қалғалы отыр едiк
Бұ екеу жүгiрiк атпен жүрдi дара,
Айдаһар болып қапты екi пара
Мақтанып жұртқа тегiс хабар салды
Бiр қышқырып қояды анда-санда
Бетi айдай болғанда, жүзi қандай
Сенi бiз құрметтедiк қадiр көрiп
Керуен бiрлән барысқан
Құмғаны жерге төгiлдi
Болайын құрбан лағың
Өлтiрген екен жөнекей
Iшi-бауыры елжiреп оттай жанып
Патшаға тоқтау қып сөз айтады
Сорағытып көзiнен ағыпты жас
Не көрген бейнетiн бәрiн терiп
Болмас iске барысқан
Өртенiп, күйiп болдым шоқ
Өзiм қойды сойғыштап қорбаңдадым
Бәрiн де соған төктi ұмар-жұмар
Екi би жалынып тұр қолын тұтып,
Падиша зар еңiредi қайғы жұтып.
Тез өтiрмей аз ғана азап қылып,
Екi бидiң төрт көзiн алды сылып.
Тобан терi, құйқасы шымырлады
Iсiм ақ боп, көңiлiм шабар ма екен.
Менi ап шығар кiсi жоқ омыраулап
Әдеп бiрлән ол тұрып сәлем бердi
Екi адам дереу шапты жалбыр қағып
Мейманым, сөзлеңiздер кiм едiңiз

Қалғаның ба жапанда
Жаныңызға тапсырдым
Еш амалым қалмады
Ол шаһарда жиылған топыр едi
Дүниенi бүйтiп бұза ма?
Дүрiлдеп
Бiлгенiн былай қойып дiнге мықты
Тас iшiнде құртқа да жан берiпсiң
Оңды-солды иiскеп маңдайынан
Зиянсыз мүсәпiрмiн адамзатқа
Соңғы түн, қоштасқалы отыр едiк
Екi жендет салт атпен келдi дара,
Айдаһар болып қапты пара-пара
Мақтанып жұртқа ендi хабар салды.
Бiр айғайлап қояды анда-санда
Жүзi айдай болғанда, кiрпiк қандай
Сiздi бiз құрметтедiк жолға кiрiп
Керуенменен барысқан
Құйғаны жерге төгiлдi
Болайын құрбан жолына
Өлтiрген жол-жөнекей
Iшi-бауыры елжiреп кеттi жанып
Патшаға тоқтау етiп сөз айтады
Сарғайып көздерiнен ағыпты жас
Не көрген бейнетiн бәрiн айтып
Болмас iске қарысқан
Өртенiп, күйiп болдым зар
Өзiм қойды сойдым да даярладым
Бәрiн де соған бердi ұмар-жұмар
Екi би жалынып тұр қолын жайып,
Патша да зар еңiредi қайғы ұлғайып.
Көп отырмай аз ғана азап қылып,
Екi бидiң төрт көзiн алды ойып.
Төбесiнiң құйқасы шымырлады
Iсiм ақ боп, көңiлiм шат болар ма екен.
Менi алып шығар кiсi жоқ арашалап
Әдеппенен ол тұрып сәлем бердi
Екi адам ұша шапты шылбыр қағып
 Мейманым, өздерiңiз кiм едiңiз
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Томға ұсынылып отырған мәтiн �9�5 жылғы басылымнан 
еш түзетусіз түпнұсқаға сәйкес дайындалды.

ҚИССА ШАҺ ҒАББАС ұҒлы ИРАНҒАЙыП

Бұл шығармаға әкесi жоқта туылған баланың ержетiп әкесiн 
iздеп тауып көрiскенiн баяндайтын сюжет арқау болған. Көне 
эпостарда бiрiн-бiрi танымаған бала мен әке аты-жөнiн, тегiн 
сұрамастан бiрден ұстасып кетедi. Бұл өте көне мотивтердiң бiрi. 
Ғылымда ол «әке мен баланың айқасы» [бой отца с сыном] деп[бой отца с сыном] деп 
аталады. А.Н.Веселовский көрсеткендей, мұндай шайқастың 
нәтижесi көбіне трагедиялық болып келедi, яғни баланыңi көбіне трагедиялық болып келедi, яғни баланың көбіне трагедиялық болып келедi, яғни баланыңi, яғни баланың, яғни баланың 
қазасымен аяқталады�6.

Ал хикаялық [новеллалық] шығармаларда бұл сюжет [новеллалық] шығармаларда бұл сюжет[новеллалық] шығармаларда бұл сюжет 
басқаша дамиды. Мысалы, талқыланып отырған дастанда әкесii 
шаһ Ғаббасты iздеген Иранғайып ұзақ сапар шегiп, бөтен бiр елгеiздеген Иранғайып ұзақ сапар шегiп, бөтен бiр елгездеген Иранғайып ұзақ сапар шегiп, бөтен бiр елгеiп, бөтен бiр елгеп, бөтен бiр елгеiр елгер елге 
кез болады. Әкесi сол елдiң патшасы екен. Бала қиын жағдайғаi сол елдiң патшасы екен. Бала қиын жағдайға сол елдiң патшасы екен. Бала қиын жағдайғаiң патшасы екен. Бала қиын жағдайғаң патшасы екен. Бала қиын жағдайға 
ұшырайды: оған нақақтан-нақақ жала жабылып, жендеттердiңiңң 
қолына түседi, өлiм жазасына кесiледi. Дарға асылғалы тұрғанi, өлiм жазасына кесiледi. Дарға асылғалы тұрған, өлiм жазасына кесiледi. Дарға асылғалы тұрғанiм жазасына кесiледi. Дарға асылғалы тұрғанм жазасына кесiледi. Дарға асылғалы тұрғанiледi. Дарға асылғалы тұрғанледi. Дарға асылғалы тұрғанi. Дарға асылғалы тұрған. Дарға асылғалы тұрған 
Иранғайып өз тарихын баяндап, iшкi мұң-шерiн тарқатуғаiшкi мұң-шерiн тарқатуғашкi мұң-шерiн тарқатуғаi мұң-шерiн тарқатуға мұң-шерiн тарқатуғаiн тарқатуған тарқатуға 
рұқсат сұрайды. Сонда алдында жазаланғалы тұрған өзiнiң ер-iнiң ер-нiң ер-iң ер-ң ер-
жеткен  баласы екенiн түсiнген патша есiнен танып тағынанiн түсiнген патша есiнен танып тағынанн түсiнген патша есiнен танып тағынанiнген патша есiнен танып тағынаннген патша есiнен танып тағынанiнен танып тағынаннен танып тағынан 
құлайды. Дәл осы уақытта баланың анасы мен атасы келiпiпп 
үлгередi, бәрi қауышады. Әкесi баласын таққа отырғызады.i, бәрi қауышады. Әкесi баласын таққа отырғызады., бәрi қауышады. Әкесi баласын таққа отырғызады.i қауышады. Әкесi баласын таққа отырғызады. қауышады. Әкесi баласын таққа отырғызады.i баласын таққа отырғызады. баласын таққа отырғызады. 
Дастан ұлан-асыр тоймен аяқталады. 

�6 Веселовский А.Н. Историческая поэтика. Под редакцией В.М.Жирмун-
ского.—л., �940.—С.546-570.

Қатты келер қамшылап
Ақ қағазға салыпсың
Келiп жұпты болғанда
Не-дүр деп тергесе
Кең дүние кенерiлдi
Бұрынғының арты едiм
Қайғыдан бүтiн аман жоқ
Ерсi-қарсы көрiсiп жапырласты
Бiз де мұнда ел тұтып адам болдық
Сүрiндiң деп көңiлге алып тұрмыз, т.б.

Қасында келер қамшылап
Ақ қағазға жазыпсың
Келiп жүктi болғанда
Не айтар деп тергесе
Кең дүние тарылды
Бұрынғының ары едiм
Қайғыдан бөтен аман жоқ
Ерсiлi-қарсылы келiп амандасты
Бiз де мұнда ел ұстап адам болдық
Сыры не деп көңiлге алып тұрмыз, т.б.
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Дастанда бiраз мотивтер қамтылған. Мысалы, болашақ ке-iраз мотивтер қамтылған. Мысалы, болашақ ке-раз мотивтер қамтылған. Мысалы, болашақ ке-
йiпкер әкесi алыста жүргенде дүниеге келу керек. Сондықтанiпкер әкесi алыста жүргенде дүниеге келу керек. Сондықтанпкер әкесi алыста жүргенде дүниеге келу керек. Сондықтанi алыста жүргенде дүниеге келу керек. Сондықтан алыста жүргенде дүниеге келу керек. Сондықтан 
шығармаға, көбiне, Һарон Рашид халифа есiмiмен байланысты-iне, Һарон Рашид халифа есiмiмен байланысты-не, Һарон Рашид халифа есiмiмен байланысты-iмiмен байланысты-мiмен байланысты-iмен байланысты-мен байланысты-
рылатын киiм ауыстырып, ел аралау мотивi енгiзiлген. Бiр өзiнеiм ауыстырып, ел аралау мотивi енгiзiлген. Бiр өзiнем ауыстырып, ел аралау мотивi енгiзiлген. Бiр өзiнеi енгiзiлген. Бiр өзiне енгiзiлген. Бiр өзiнеiзiлген. Бiр өзiнезiлген. Бiр өзiнеiлген. Бiр өзiнелген. Бiр өзiнеiр өзiнер өзiнеiнене 
он мың шаһар қараған шаһ Ғаббас патша елiнiң бейбiт өмiр сү-iнiң бейбiт өмiр сү-нiң бейбiт өмiр сү-iң бейбiт өмiр сү-ң бейбiт өмiр сү-iт өмiр сү-т өмiр сү-iр сү-р сү-
руiн армандайды. Сондықтан уәзiрi Алдабергендi ертiп, қарапа-iн армандайды. Сондықтан уәзiрi Алдабергендi ертiп, қарапа-н армандайды. Сондықтан уәзiрi Алдабергендi ертiп, қарапа-iрi Алдабергендi ертiп, қарапа-рi Алдабергендi ертiп, қарапа-i Алдабергендi ертiп, қарапа- Алдабергендi ертiп, қарапа-i ертiп, қарапа- ертiп, қарапа-iп, қарапа-п, қарапа-
йым киiнiп, елiн аралап халықтың тұрмысын бақылайды.iнiп, елiн аралап халықтың тұрмысын бақылайды.нiп, елiн аралап халықтың тұрмысын бақылайды.iп, елiн аралап халықтың тұрмысын бақылайды.п, елiн аралап халықтың тұрмысын бақылайды.iн аралап халықтың тұрмысын бақылайды.н аралап халықтың тұрмысын бақылайды. 
Елдiң бiр шетiне келедi. Бiр қонар үй таба алмайды. Тек қалаiң бiр шетiне келедi. Бiр қонар үй таба алмайды. Тек қалаң бiр шетiне келедi. Бiр қонар үй таба алмайды. Тек қалаiр шетiне келедi. Бiр қонар үй таба алмайды. Тек қалар шетiне келедi. Бiр қонар үй таба алмайды. Тек қалаiне келедi. Бiр қонар үй таба алмайды. Тек қалане келедi. Бiр қонар үй таба алмайды. Тек қалаi. Бiр қонар үй таба алмайды. Тек қала. Бiр қонар үй таба алмайды. Тек қалаiр қонар үй таба алмайды. Тек қалар қонар үй таба алмайды. Тек қала 
шетiнде жалғыз қызы бар сиыршы шал қонуға рұқсат бередi.iнде жалғыз қызы бар сиыршы шал қонуға рұқсат бередi.нде жалғыз қызы бар сиыршы шал қонуға рұқсат бередi.i.. 
Шалдың қызын ұнатып оған үйленедi. Бес айдан соң әйелiнi. Бес айдан соң әйелiн. Бес айдан соң әйелiнiнн 
тастап шаһарына оралады. Бiраз уақыт өткеннен кейiн балаiраз уақыт өткеннен кейiн балараз уақыт өткеннен кейiн балаiн балан бала 
дүниеге келедi… Ер жеткен бала әкесiнiң хабарын естiп шыққанi… Ер жеткен бала әкесiнiң хабарын естiп шыққан… Ер жеткен бала әкесiнiң хабарын естiп шыққанiнiң хабарын естiп шыққаннiң хабарын естiп шыққанiң хабарын естiп шыққанң хабарын естiп шыққанiп шыққанп шыққан 
сапарында азап шегедi, бiраз қиындықтарға тап болады. Алай-i, бiраз қиындықтарға тап болады. Алай-, бiраз қиындықтарға тап болады. Алай-iраз қиындықтарға тап болады. Алай-раз қиындықтарға тап болады. Алай-
да ол эпос, я ертегi [қиял-ғажайып, батырлық] кейiпкерi тәрiздii [қиял-ғажайып, батырлық] кейiпкерi тәрiздi [қиял-ғажайып, батырлық] кейiпкерi тәрiздiiпкерi тәрiздiпкерi тәрiздii тәрiздi тәрiздiiздiздii 
сан мың әскер, айдаһар, я перi, жындармен соғыспайды. Демек,i, жындармен соғыспайды. Демек,, жындармен соғыспайды. Демек, 
Иранғайып өң мен түстiң арасындай уақиғаларға кездеседi. Мы-iң арасындай уақиғаларға кездеседi. Мы-ң арасындай уақиғаларға кездеседi. Мы-i. Мы-. Мы-
салы, сайрағанда дүниенi теңселткен екi құсты көредi, олардыңi теңселткен екi құсты көредi, олардың теңселткен екi құсты көредi, олардыңi құсты көредi, олардың құсты көредi, олардыңi, олардың, олардың 
әмiрiмен алдындағы жiбек перденi ашады—ысылдаған айдаһарiрiмен алдындағы жiбек перденi ашады—ысылдаған айдаһаррiмен алдындағы жiбек перденi ашады—ысылдаған айдаһарiмен алдындағы жiбек перденi ашады—ысылдаған айдаһармен алдындағы жiбек перденi ашады—ысылдаған айдаһарiбек перденi ашады—ысылдаған айдаһарбек перденi ашады—ысылдаған айдаһарi ашады—ысылдаған айдаһар ашады—ысылдаған айдаһар 
шыға келедi. Қатты қорқып кетедi. Құстар сайрап жiбергендеi. Қатты қорқып кетедi. Құстар сайрап жiбергенде. Қатты қорқып кетедi. Құстар сайрап жiбергендеi. Құстар сайрап жiбергенде. Құстар сайрап жiбергендеiбергендебергенде 
әлгi айдаһарлар сымтас болып құлап түседi…i айдаһарлар сымтас болып құлап түседi… айдаһарлар сымтас болып құлап түседi…i…… 

Осындай көрiнiс үш мәрте қайталанады. Талып қалғанiнiс үш мәрте қайталанады. Талып қалғаннiс үш мәрте қайталанады. Талып қалғанiс үш мәрте қайталанады. Талып қалғанс үш мәрте қайталанады. Талып қалған 
Иранғайып бiр кезде көзiн ашса, өзiн суға кеткен кеменiңiр кезде көзiн ашса, өзiн суға кеткен кеменiңр кезде көзiн ашса, өзiн суға кеткен кеменiңiн ашса, өзiн суға кеткен кеменiңн ашса, өзiн суға кеткен кеменiңiн суға кеткен кеменiңн суға кеткен кеменiңiңң 
тақтайы үстiнде сумен ағып келе жатқанын көредi. Бiразданiнде сумен ағып келе жатқанын көредi. Бiразданнде сумен ағып келе жатқанын көредi. Бiразданi. Бiраздан. Бiразданiразданраздан 
соң бiр қала шетiне iлiнедi. Әбден қалжырап, оқшау тұрған мола-iр қала шетiне iлiнедi. Әбден қалжырап, оқшау тұрған мола-р қала шетiне iлiнедi. Әбден қалжырап, оқшау тұрған мола-iне iлiнедi. Әбден қалжырап, оқшау тұрған мола-не iлiнедi. Әбден қалжырап, оқшау тұрған мола-iлiнедi. Әбден қалжырап, оқшау тұрған мола-лiнедi. Әбден қалжырап, оқшау тұрған мола-iнедi. Әбден қалжырап, оқшау тұрған мола-недi. Әбден қалжырап, оқшау тұрған мола-i. Әбден қалжырап, оқшау тұрған мола-. Әбден қалжырап, оқшау тұрған мола-
ның iшiне кiрiп ұйықтап қалады. Таң ата айналасына қараса,iшiне кiрiп ұйықтап қалады. Таң ата айналасына қараса,шiне кiрiп ұйықтап қалады. Таң ата айналасына қараса,iне кiрiп ұйықтап қалады. Таң ата айналасына қараса,не кiрiп ұйықтап қалады. Таң ата айналасына қараса,iрiп ұйықтап қалады. Таң ата айналасына қараса,рiп ұйықтап қалады. Таң ата айналасына қараса,iп ұйықтап қалады. Таң ата айналасына қараса,п ұйықтап қалады. Таң ата айналасына қараса, 
жерден бұрышы шығып жатқан сандық көредi. Сандықтыңi. Сандықтың. Сандықтың 
аузын ашса, өне-бойы қанға боялған шала-жансар қыз жатыр. 
Ол—түсiнде көрiп ғашық болған Шәмсiбану сұлу екен… Демек,iнде көрiп ғашық болған Шәмсiбану сұлу екен… Демек,нде көрiп ғашық болған Шәмсiбану сұлу екен… Демек,iп ғашық болған Шәмсiбану сұлу екен… Демек,п ғашық болған Шәмсiбану сұлу екен… Демек,iбану сұлу екен… Демек,бану сұлу екен… Демек, 
кейiпкердiң басынан кешкен оқиғалары хикаялық сипатта.iпкердiң басынан кешкен оқиғалары хикаялық сипатта.пкердiң басынан кешкен оқиғалары хикаялық сипатта.iң басынан кешкен оқиғалары хикаялық сипатта.ң басынан кешкен оқиғалары хикаялық сипатта.

Дастан «Мың бiр түн» топтамасынан алынған ертегi«Мың бiр түн» топтамасынан алынған ертегi 
желiсiмен жырланған. Сондай-ақ осы мазмұнды сюжет басқа да 
фольклорлық жинақтарда кездеседi.

Дастанның құрылымына келетiн болсақ, мұнда «рамалық 
композицияның» негiзгi принципi сақталған. Ол—төнiп 
тұрған өлiмдi, кесiлген жазаны кешеуiлдету мақсатымен сан 
алуан әңгiме, хикаяттың айтылуы. Жоғарыда айтылғандай, 
Иранғайып дәл дарға асылар алдында патшадан бiр қызық 
әңгiме айтып беруге рұқсат алады. Ол әңгiмесi—өзiнiң өмiр 
тарихы болып шығады. 
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Бұл дастан �907 жылы Қазан қаласында араб әрпiнде 
жарияланған. Жырлаушысы—Өндiрбайұлы Мұхаммедғали. 
Кiтаптың көшiрмелерi қолжазба қорларында сақтаулы:

Иранғайып шаһ Ғаббас. ОҒК, Ш. 922, �-дәп., 5� бет, араб 
әрпiнде. �935 жылы Мағзым Әбдiрахманұғлы қағазға түсiрiп,iнде. �935 жылы Мағзым Әбдiрахманұғлы қағазға түсiрiп,нде. �935 жылы Мағзым Әбдiрахманұғлы қағазға түсiрiп,iрахманұғлы қағазға түсiрiп,рахманұғлы қағазға түсiрiп,iрiп,рiп,iп,п, 
тапсырған. �907 жылғы Қазан басылымынан сюжетiнде өзгерiсiнде өзгерiснде өзгерiсiсс 
жоқ, тек кейбiр жеке сөздер мен сөйлемдерде айырма бар.iр жеке сөздер мен сөйлемдерде айырма бар.р жеке сөздер мен сөйлемдерде айырма бар. 

Иранғайып. ОҒК, Ш. 923. 27-дәп., 22 бет, араб әрпiнде. Жи-iнде. Жи-нде. Жи-
наушысы—Қошанов. �930 жылдары көшiрiлген. Бұл қолжазбаiрiлген. Бұл қолжазбарiлген. Бұл қолжазбаiлген. Бұл қолжазбалген. Бұл қолжазба 
�907 жылғы Қазан басылымының 3-бетiнен басталып, соңыiнен басталып, соңынен басталып, соңы 
�688-өлең жолымен аяқталған.

«Иранғайып, шаһ Ғаббас» дастаны �995 жылы «Батырлық 
дастандар» атты фольклорлық жинақта кирилл әрпiнде 
жарияланды. Жинақты құрастырып, алғы сөз, түсiнiктерiн 
жазған Ү.Сұбханбердина.

Өкiнiшке орай, мәтiн бiраз өзгерiстер, жөнсiз түзетулермен 
редакцияланып жарияланған. Дәлiрек айтқанда, көптеген сөз-
дер, сөз тiркестерi,  жеке жолдары дұрыс танылмай қате жазыл-
ған, мысалы: әуелi жад етемiн Тәңiрiм атын—жат етемiн деп 
берiлген, қисса қылайын—қисса жазайын деп берiлген; ерүр—
едi деп, қонақ болар—қонақ етер деп, мiнезiн—дәстүрiн деп, 
тәрбиелеп—қошеметтеп деп, қалайша деп кетесiз—қалайша 
тастамақсыз деп, келгенде—толғанда боп, жөнiн—жолын 
боп, қалендердiң—жолаушының деп, жиылысқа—жиналғанға 
деп, нұрына—түрiне деп, құрмет әйлап—күлiп-ойнап деп, бiр 
сұхбатта—сол сағатта деп, орын—өзiн, жүрелiк—құралық 
деп, отырды екi ғарiп тамаша әйлап—түнi бойы сейiлсе де iшiп-
ойнап деп, жатамын деп—жатпақшы боп, далаға хан-падиша 
жұртын жиды—майданға шақыртты шаһ тамам елдi деп, 
шауып—соғып, сауал әйлап—тамашалап деп, бара алмадым—
кiре алмадым деп, асыл тасым—асыл затым деп, халайықтан—
әрбiр жақтан, үшбулардың—осылардың деп өзгертiлген. Мұндай 
мысалдар өте көп.

Томға ұсынылып отырған мәтiн �907 жылғы кiтаптан еш 
түзетусіз дайындалды. 
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ҚИССА ҺАМРА, ХұСРАу ПАТША

«Қисса Һамра, Хұсрау патша»—қазақ, түрiкпен, өзбек,iкпен, өзбек,кпен, өзбек, 
қарақалпақ елдерiнде белгiлi, кең тараған дастандардың бiрi.iнде белгiлi, кең тараған дастандардың бiрi.нде белгiлi, кең тараған дастандардың бiрi.iлi, кең тараған дастандардың бiрi.лi, кең тараған дастандардың бiрi.i, кең тараған дастандардың бiрi., кең тараған дастандардың бiрi.iрi.рi.i.. 
Дастанның алғаш баспа бетiн көргендерi—қазақ нұсқалары.iн көргендерi—қазақ нұсқалары.н көргендерi—қазақ нұсқалары.i—қазақ нұсқалары.—қазақ нұсқалары. 
Бiреуiн ХIХ ғасырдың 50-жылдарында В.В.Радлов ел аузы-iреуiн ХIХ ғасырдың 50-жылдарында В.В.Радлов ел аузы-реуiн ХIХ ғасырдың 50-жылдарында В.В.Радлов ел аузы-iн ХIХ ғасырдың 50-жылдарында В.В.Радлов ел аузы-н ХIХ ғасырдың 50-жылдарында В.В.Радлов ел аузы-IХ ғасырдың 50-жылдарында В.В.Радлов ел аузы-Х ғасырдың 50-жылдарында В.В.Радлов ел аузы-
нан жазып алып, �870 жылы кирилл әрпiнде жариялағанiнде жариялағаннде жариялаған�7. 
�88� жылы дастанның тағы бiр нұсқасы Қазан қаласында арабiр нұсқасы Қазан қаласында арабр нұсқасы  Қазан қаласында араб 
әрпiнде жеке кiтап болып жарық көрдi. �898, �905 жылдарыiнде жеке кiтап болып жарық көрдi. �898, �905 жылдарынде жеке кiтап болып жарық көрдi. �898, �905 жылдарыiтап болып жарық көрдi. �898, �905 жылдарытап болып жарық көрдi. �898, �905 жылдарыi. �898, �905 жылдары. �898, �905 жылдары 
осы мәтiн қайта басылып шықты. Ал В.В.Радлов нұсқасы �994iн қайта басылып шықты. Ал В.В.Радлов нұсқасы �994н қайта басылып шықты. Ал В.В.Радлов нұсқасы �994 
жылы «Ел қазынасы—ескi сөз» атты жинақта басылдыi сөз» атты жинақта басылды сөз» атты жинақта басылды�8.

Дастан оқиғасы өте шытырман, қызықты, фабуласы күрделi.i.. 
Мұнда көптеген қиял-ғажайып ертегiлiк, көне эпикалық жәнеiлiк, көне эпикалық жәнелiк, көне эпикалық жәнеiк, көне эпикалық жәнек, көне эпикалық және 
хикаялық сюжеттер мен мотивтер көрiнiс тапқан. Жалпы дас-iнiс тапқан. Жалпы дас-нiс тапқан. Жалпы дас-iс тапқан. Жалпы дас-с тапқан. Жалпы дас-
тан мазмұны екi бөлiмнен тұрады. Бiрiншi бөлiмдегi сарындарi бөлiмнен тұрады. Бiрiншi бөлiмдегi сарындар бөлiмнен тұрады. Бiрiншi бөлiмдегi сарындарiмнен тұрады. Бiрiншi бөлiмдегi сарындармнен тұрады. Бiрiншi бөлiмдегi сарындарiрiншi бөлiмдегi сарындаррiншi бөлiмдегi сарындарiншi бөлiмдегi сарындарншi бөлiмдегi сарындарi бөлiмдегi сарындар бөлiмдегi сарындарiмдегi сарындармдегi сарындарi сарындар сарындар 
төмендегiдей: перзентсiздiк; әулие, әнбиелерге жалбарыныпiдей: перзентсiздiк; әулие, әнбиелерге жалбарыныпдей: перзентсiздiк; әулие, әнбиелерге жалбарыныпiздiк; әулие, әнбиелерге жалбарыныпздiк; әулие, әнбиелерге жалбарыныпiк; әулие, әнбиелерге жалбарыныпк; әулие, әнбиелерге жалбарынып 
балалы болу; тағдырға [жазмышқа] қарсылық; Шын-Машын 
халқын аштықтан құтқарғандықтан Алла Тағаланың мейiрi-iрi-рi-i-
мi түсiп өзi қысқа ғұмыр берген балалардың өмiрiн ұзартуы;i түсiп өзi қысқа ғұмыр берген балалардың өмiрiн ұзартуы; түсiп өзi қысқа ғұмыр берген балалардың өмiрiн ұзартуы;iп өзi қысқа ғұмыр берген балалардың өмiрiн ұзартуы;п өзi қысқа ғұмыр берген балалардың өмiрiн ұзартуы;i қысқа ғұмыр берген балалардың өмiрiн ұзартуы; қысқа ғұмыр берген балалардың өмiрiн ұзартуы;iрiн ұзартуы;рiн ұзартуы;iн ұзартуы;н ұзартуы; 
балалардың салтанатты түрде үйiне қайтуы. Екiншi бөлiмдегiiне қайтуы. Екiншi бөлiмдегiне қайтуы. Екiншi бөлiмдегiiншi бөлiмдегiншi бөлiмдегii бөлiмдегi бөлiмдегiiмдегiмдегii 
сарындар: Хұсрау патшаның түсiнде көрген ғажайып құсқаiнде көрген ғажайып құсқанде көрген ғажайып құсқа 
ғашық болуы; үш баласының құсты iздеп алыс сапарға шығуы;iздеп алыс сапарға шығуы;здеп алыс сапарға шығуы; 
үш жолдың қиылысы; қыз бейнесiне түсетiн 40 кептер көрiнiсi;iне түсетiн 40 кептер көрiнiсi;не түсетiн 40 кептер көрiнiсi;iн 40 кептер көрiнiсi;н 40 кептер көрiнiсi;iнiсi;нiсi;iсi;сi;i;; 
Һамра түсiнде солардың ең сұлуы Қорлығаға ғашық болып,iнде солардың ең сұлуы Қорлығаға ғашық болып,нде солардың ең сұлуы Қорлығаға ғашық болып, 
кенеттен келген шаһариарлардың оларды некелеп қосуы; 
Һамраның әкесi ғашық болған бұлбұл құсты Қорлығаның тауыпi ғашық болған бұлбұл құсты Қорлығаның тауып ғашық болған бұлбұл құсты Қорлығаның тауып 
беруi; Қорлығаның апасы Хорзағыпыранның Һамраға ғашықi; Қорлығаның апасы Хорзағыпыранның Һамраға ғашық; Қорлығаның апасы Хорзағыпыранның Һамраға ғашық 
болып онымен қосылу үшiн жасаған әрекеттерi; Һамра жүдеп-iн жасаған әрекеттерi; Һамра жүдеп-н жасаған әрекеттерi; Һамра жүдеп-i; Һамра жүдеп-; Һамра жүдеп-
жадап жүрген екi ағасын құлдықтан құтқаруы; екi ағасыныңi ағасын құлдықтан құтқаруы; екi ағасының ағасын құлдықтан құтқаруы; екi ағасыныңi ағасының ағасының 
қызғанып, Һамраның көзiн ойып, құдыққа тастап кетуi;iн ойып, құдыққа тастап кетуi;н ойып, құдыққа тастап кетуi;i;; 
ата-анасының қайғы-зары; Қорлығаның Һамраны құдықтан 
шығаруы; Һамраның Қорлығамен қосылып екi елге—Ирамбақi елге—Ирамбақ елге—Ирамбақ 
пен Мысырға падиша болуы.

�7 Радлов В.В. Образцы народной литературы тюркских племен, живущих в 
Южной Сибири и Джунгарской степи. – Санкт-Петербург, �870, Ч.III. – С.5�8-
596; ұйғыр тiлiндегi қарасөз нұсқасын В.В.Радлов �886 ж. жариялаған: 
Аталған еңбек. Ч.IV. – С.��4-�3�.

�8 Ел қазынасы—ескi сөз (В.В.Радлов жинаған қазақ фольклорының 
үлгiлерi).—Алматы: Ғылым, �994.—297-346-б.
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Осы сарындардың бiразы эпикалық канондарға сәйкес жыр-iразы эпикалық канондарға сәйкес жыр-разы эпикалық канондарға сәйкес жыр-
ланса, кейбiреулерi дәстүрлi қалыптан едәуiр ауытқиды.iреулерi дәстүрлi қалыптан едәуiр ауытқиды.реулерi дәстүрлi қалыптан едәуiр ауытқиды.i дәстүрлi қалыптан едәуiр ауытқиды. дәстүрлi қалыптан едәуiр ауытқиды.i қалыптан едәуiр ауытқиды. қалыптан едәуiр ауытқиды.iр ауытқиды.р ауытқиды. 

Перзентсiздiк мотивiн қарастырған эпос зерттеушiсi Ш.ыбы-iздiк мотивiн қарастырған эпос зерттеушiсi Ш.ыбы-здiк мотивiн қарастырған эпос зерттеушiсi Ш.ыбы-iк мотивiн қарастырған эпос зерттеушiсi Ш.ыбы-к мотивiн қарастырған эпос зерттеушiсi Ш.ыбы-iн қарастырған эпос зерттеушiсi Ш.ыбы-н қарастырған эпос зерттеушiсi Ш.ыбы-iсi Ш.ыбы-сi Ш.ыбы-i Ш.ыбы- Ш.ыбы-
раев: «… бұл мотивтiң көне түрi—ұрпақсыздарды жиын-тойдаiң көне түрi—ұрпақсыздарды жиын-тойдаң көне түрi—ұрпақсыздарды жиын-тойдаi—ұрпақсыздарды жиын-тойда—ұрпақсыздарды жиын-тойда 
салтқа байланысты қудалау—«Қобыланды» [екiншi версиясы]iншi версиясы]ншi версиясы]i версиясы] версиясы] 
мен оғыз эпосындағы бiрiншi жырда сақталған. «Қобыланды»iрiншi жырда сақталған. «Қобыланды»рiншi жырда сақталған. «Қобыланды»iншi жырда сақталған. «Қобыланды»ншi жырда сақталған. «Қобыланды»i жырда сақталған. «Қобыланды» жырда сақталған. «Қобыланды» 
жырының екiншi версиясына жататын нұсқаларының көбiнде…iншi версиясына жататын нұсқаларының көбiнде…ншi версиясына жататын нұсқаларының көбiнде…i версиясына жататын нұсқаларының көбiнде… версиясына жататын нұсқаларының көбiнде…iнде…нде… 
Ақшаханның тойына барған Тоқтарбайды «қубас» атандырып, 
«бұл тойда ұлсыздарға орын жоқ, қызсыздарға қызық жоқ» 
деп жәбiрлейдi. Ал оғыз эпосындағы Дерсе хан ұлы Бұқаш ханiрлейдi. Ал оғыз эпосындағы Дерсе хан ұлы Бұқаш ханрлейдi. Ал оғыз эпосындағы Дерсе хан ұлы Бұқаш ханi. Ал оғыз эпосындағы Дерсе хан ұлы Бұқаш хан. Ал оғыз эпосындағы Дерсе хан ұлы Бұқаш хан 
туралы «жырда мұндай мотивтiң ырыми салттық көрiнiстерiiң ырыми салттық көрiнiстерiң ырыми салттық көрiнiстерiiнiстерiнiстерiiстерiстерii 
басым»,—дей келiп, «баласыздарды қудалау—ерте дәуiрдегiiп, «баласыздарды қудалау—ерте дәуiрдегiп, «баласыздарды қудалау—ерте дәуiрдегiiрдегiрдегii 
ырым, салттармен тiкелей байланысты деп қарауымызға негiзiкелей байланысты деп қарауымызға негiзкелей байланысты деп қарауымызға негiзiзз 
бар»,—деп тұжырымдайды�9.

«Қисса Һамра, Хұсрау патша» дастанында бұл мотив бы-
лай берiлген: «ұлы барға ат мiнгiзiп, қызы барға шапан бердi»;iлген: «ұлы барға ат мiнгiзiп, қызы барға шапан бердi»;лген: «ұлы барға ат мiнгiзiп, қызы барға шапан бердi»;iнгiзiп, қызы барға шапан бердi»;нгiзiп, қызы барға шапан бердi»;iзiп, қызы барға шапан бердi»;зiп, қызы барға шапан бердi»;iп, қызы барға шапан бердi»;п, қызы барға шапан бердi»;i»;»; 
«Баласы жоқ кiсiнi мазақ қылып, Белiне қыстырды қызыл жi-iсiнi мазақ қылып, Белiне қыстырды қызыл жi-сiнi мазақ қылып, Белiне қыстырды қызыл жi-iнi мазақ қылып, Белiне қыстырды қызыл жi-нi мазақ қылып, Белiне қыстырды қызыл жi-i мазақ қылып, Белiне қыстырды қызыл жi- мазақ қылып, Белiне қыстырды қызыл жi-iне қыстырды қызыл жi-не қыстырды қызыл жi-i-
лiктi»; «ұлсызға орын, қызсызға қызық жоқ деп, Хұсраудыңiктi»; «ұлсызға орын, қызсызға қызық жоқ деп, Хұсраудыңктi»; «ұлсызға орын, қызсызға қызық жоқ деп, Хұсраудыңi»; «ұлсызға орын, қызсызға қызық жоқ деп, Хұсраудың»; «ұлсызға орын, қызсызға қызық жоқ деп, Хұсраудың 
белiне қыстырыпты қу жiлiктi», т.б. Демек, дастанда аталмышiне қыстырыпты қу жiлiктi», т.б. Демек, дастанда аталмышне қыстырыпты қу жiлiктi», т.б. Демек, дастанда аталмышiлiктi», т.б. Демек, дастанда аталмышлiктi», т.б. Демек, дастанда аталмышiктi», т.б. Демек, дастанда аталмышктi», т.б. Демек, дастанда аталмышi», т.б. Демек, дастанда аталмыш», т.б. Демек, дастанда аталмыш 
мотивтiң көне түрi сақталған. Ал осы мотивтiң шешiмi кейiн-iң көне түрi сақталған. Ал осы мотивтiң шешiмi кейiн-ң көне түрi сақталған. Ал осы мотивтiң шешiмi кейiн-i сақталған. Ал осы мотивтiң шешiмi кейiн- сақталған. Ал осы мотивтiң шешiмi кейiн-iң шешiмi кейiн-ң шешiмi кейiн-iмi кейiн-мi кейiн-i кейiн- кейiн-iн-н-
гi дәуiрлер, нақтылап айтқанда ислам рухында: баласыздықi дәуiрлер, нақтылап айтқанда ислам рухында: баласыздық дәуiрлер, нақтылап айтқанда ислам рухында: баласыздықiрлер, нақтылап айтқанда ислам рухында: баласыздықрлер, нақтылап айтқанда ислам рухында: баласыздық 
қайғысын тартқан патшаның түсiне архаикалық тұлғалардыңiне архаикалық тұлғалардыңне архаикалық тұлғалардың 
бiрi—Қызыр баба енiп, оны төрт шаһариардан [Әбубәкiр, Омар,iрi—Қызыр баба енiп, оны төрт шаһариардан [Әбубәкiр, Омар,рi—Қызыр баба енiп, оны төрт шаһариардан [Әбубәкiр, Омар,i—Қызыр баба енiп, оны төрт шаһариардан [Әбубәкiр, Омар,—Қызыр баба енiп, оны төрт шаһариардан [Әбубәкiр, Омар,iп, оны төрт шаһариардан [Әбубәкiр, Омар,п, оны төрт шаһариардан [Әбубәкiр, Омар,iр, Омар,р, Омар, 
Оспан, Әли] жәрдем сұра деп үйретедi.i..

Тағдырға, жазмышқа қарсылық мотивi «Бабалар сөзi»i «Бабалар сөзi» «Бабалар сөзi»i»» 
сериясының бiрiншi томында жарияланған «Сыршы молда»iрiншi томында жарияланған «Сыршы молда»рiншi томында жарияланған «Сыршы молда»iншi томында жарияланған «Сыршы молда»ншi томында жарияланған «Сыршы молда»i томында жарияланған «Сыршы молда» томында жарияланған «Сыршы молда» 
дастанында кездескен. Онда да, талқыланып отырған мәтiндеiнденде 
де көп жалбарынып сұрап алған баланың өмiрiн Алла Тағалаiрiн Алла Тағаларiн Алла Тағалаiн Алла Тағалан Алла Тағала 
өте қысқа етедi. «Сыршы молдада» баланың әкесi бiрнеше жылi. «Сыршы молдада» баланың әкесi бiрнеше жыл. «Сыршы молдада» баланың әкесi бiрнеше жылi бiрнеше жыл бiрнеше жылiрнеше жылрнеше жыл 
бойы үздiксiз той жасап, мал-мүлкiн таратады. Соған разыiксiз той жасап, мал-мүлкiн таратады. Соған разыксiз той жасап, мал-мүлкiн таратады. Соған разыiз той жасап, мал-мүлкiн таратады. Соған разыз той жасап, мал-мүлкiн таратады. Соған разыiн таратады. Соған разын таратады. Соған разы 
болған халықтың тiлегi Алла Тағалаға жетiп, ол баланың өмiрiнiлегi Алла Тағалаға жетiп, ол баланың өмiрiнлегi Алла Тағалаға жетiп, ол баланың өмiрiнi Алла Тағалаға жетiп, ол баланың өмiрiн Алла Тағалаға жетiп, ол баланың өмiрiнiп, ол баланың өмiрiнп, ол баланың өмiрiнiрiнрiнiнн 
ұзартады. Ал «Қисса Һамра, Хұсрау патшада» кейiпкердiңiпкердiңпкердiңiңң 
өзi аштыққа кез болған Шын-Машын халқын қоректендiрiп,i аштыққа кез болған Шын-Машын халқын қоректендiрiп, аштыққа кез болған Шын-Машын халқын қоректендiрiп,iрiп,рiп,iп,п, 
ажалдан құтқарады. Сонда көп жұрт мiнәжат етiп Құдайданiнәжат етiп Құдайданнәжат етiп Құдайданiп Құдайданп Құдайдан 
баланың өмiрiн ұзартуды сұрайды. Көптiң тiлегi қабыл болады.iрiн ұзартуды сұрайды. Көптiң тiлегi қабыл болады.рiн ұзартуды сұрайды. Көптiң тiлегi қабыл болады.iн ұзартуды сұрайды. Көптiң тiлегi қабыл болады.н ұзартуды сұрайды. Көптiң тiлегi қабыл болады.iң тiлегi қабыл болады.ң тiлегi қабыл болады.iлегi қабыл болады.легi қабыл болады.i қабыл болады. қабыл болады. 
Дәстүрлi эпикалық шығармаларда кездеспейтiн бұл мотив дiнi эпикалық шығармаларда кездеспейтiн бұл мотив дiн эпикалық шығармаларда кездеспейтiн бұл мотив дiнiн бұл мотив дiнн бұл мотив дiнiнн 

�9 ыбыраев Ш. Қазақ-оғыз эпостарындағы тегi бiр желiлер және олардың 
өзгеруi // Қазақ фольклорының типологиясы. – Алматы, �98�. – 27�-б.
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ықпалымен пайда болған; оның негiзгi мақсаты—мейiрiмдiлiк,iзгi мақсаты—мейiрiмдiлiк,згi мақсаты—мейiрiмдiлiк,i мақсаты—мейiрiмдiлiк, мақсаты—мейiрiмдiлiк,iрiмдiлiк,рiмдiлiк,iмдiлiк,мдiлiк,iлiк,лiк,iк,к, 
рақымдылық, кедей-кепшiктерге қамқорлық етудiң пайдасыiктерге қамқорлық етудiң пайдасыктерге қамқорлық етудiң пайдасыiң пайдасың пайдасы 
зор екенiн көрсету.iн көрсету.н көрсету. 

«Үш жолдың қиылысы» туралы мотив ертегi, көне эпос-i, көне эпос-, көне эпос-
тарда жиi кездеседi. Әдеттегiдей «барса келмес» жолға кiшii кездеседi. Әдеттегiдей «барса келмес» жолға кiшi кездеседi. Әдеттегiдей «барса келмес» жолға кiшii. Әдеттегiдей «барса келмес» жолға кiшi. Әдеттегiдей «барса келмес» жолға кiшiiдей «барса келмес» жолға кiшiдей «барса келмес» жолға кiшiiшiшii 
бала аттанады. Ол ең қиын сапарға шығып ағалары орындай 
алмаған тапсырманы орындап, қалың жауды жеңедi. Дас-i. Дас-. Дас-
тан кейiпкерi ертегiлiк, эпикалық кейiпкер сынды барса кел-iпкерi ертегiлiк, эпикалық кейiпкер сынды барса кел-пкерi ертегiлiк, эпикалық кейiпкер сынды барса кел-i ертегiлiк, эпикалық кейiпкер сынды барса кел- ертегiлiк, эпикалық кейiпкер сынды барса кел-iлiк, эпикалық кейiпкер сынды барса кел-лiк, эпикалық кейiпкер сынды барса кел-iк, эпикалық кейiпкер сынды барса кел-к, эпикалық кейiпкер сынды барса кел-iпкер сынды барса кел-пкер сынды барса кел-
мес, мәтiнде «Ғұмырында тiптi келмес жол» делiнетiн жолғаiнде «Ғұмырында тiптi келмес жол» делiнетiн жолғанде «Ғұмырында тiптi келмес жол» делiнетiн жолғаiптi келмес жол» делiнетiн жолғаптi келмес жол» делiнетiн жолғаi келмес жол» делiнетiн жолға келмес жол» делiнетiн жолғаiнетiн жолғанетiн жолғаiн жолған жолға 
түседi. Бiрақ ол қалың жаумен соғыспайды, яғни еш ерлiкi. Бiрақ ол қалың жаумен соғыспайды, яғни еш ерлiк. Бiрақ ол қалың жаумен соғыспайды, яғни еш ерлiкiрақ ол қалың жаумен соғыспайды, яғни еш ерлiкрақ ол қалың жаумен соғыспайды, яғни еш ерлiкiкк 
көрсетпейдi, шынтуайтқа келгенде еш қиындық та көрмейдi.i, шынтуайтқа келгенде еш қиындық та көрмейдi., шынтуайтқа келгенде еш қиындық та көрмейдi.i.. 
Классикалық хикаялық дастандардағыдай бұлбұл құс оның 
қолына Қорлығаның айла-әрекетiнiң арқасында түседi.iнiң арқасында түседi.нiң арқасында түседi.iң арқасында түседi.ң арқасында түседi.i.. 

Ал iшi тар екi ағасының Һамраның көзiн ойып, өзiн құдық-iшi тар екi ағасының Һамраның көзiн ойып, өзiн құдық-шi тар екi ағасының Һамраның көзiн ойып, өзiн құдық-i тар екi ағасының Һамраның көзiн ойып, өзiн құдық- тар екi ағасының Һамраның көзiн ойып, өзiн құдық-i ағасының Һамраның көзiн ойып, өзiн құдық- ағасының Һамраның көзiн ойып, өзiн құдық-iн ойып, өзiн құдық-н ойып, өзiн құдық-iн құдық-н құдық-
қа тастауы—Iнжiл, Құран Кәрiмнiң �2-сүресiнде, кейiн солIнжiл, Құран Кәрiмнiң �2-сүресiнде, кейiн солнжiл, Құран Кәрiмнiң �2-сүресiнде, кейiн солiл, Құран Кәрiмнiң �2-сүресiнде, кейiн солл, Құран Кәрiмнiң �2-сүресiнде, кейiн солiмнiң �2-сүресiнде, кейiн солмнiң �2-сүресiнде, кейiн солiң �2-сүресiнде, кейiн солң �2-сүресiнде, кейiн солiнде, кейiн солнде, кейiн солiн солн сол 
аңызды негiз етiп жырланған Жүсiп пен Зылихаға арналғанiз етiп жырланған Жүсiп пен Зылихаға арналғанз етiп жырланған Жүсiп пен Зылихаға арналғанiп жырланған Жүсiп пен Зылихаға арналғанп жырланған Жүсiп пен Зылихаға арналғанiп пен Зылихаға арналғанп пен Зылихаға арналған 
көптеген дастан, поэмаларды еске түсiредi. Дастанда кездесе-iредi. Дастанда кездесе-редi. Дастанда кездесе-i. Дастанда кездесе-. Дастанда кездесе-
тiн мотивтердiң бiрi—кейiпкердiң түсiне кiрген қызға ғашықiн мотивтердiң бiрi—кейiпкердiң түсiне кiрген қызға ғашықн мотивтердiң бiрi—кейiпкердiң түсiне кiрген қызға ғашықiң бiрi—кейiпкердiң түсiне кiрген қызға ғашықң бiрi—кейiпкердiң түсiне кiрген қызға ғашықiрi—кейiпкердiң түсiне кiрген қызға ғашықрi—кейiпкердiң түсiне кiрген қызға ғашықi—кейiпкердiң түсiне кiрген қызға ғашық—кейiпкердiң түсiне кiрген қызға ғашықiпкердiң түсiне кiрген қызға ғашықпкердiң түсiне кiрген қызға ғашықiң түсiне кiрген қызға ғашықң түсiне кiрген қызға ғашықiне кiрген қызға ғашықне кiрген қызға ғашықiрген қызға ғашықрген қызға ғашық 
болып, соған қосылуы. Бiрақ кейiпкер батырлық, ғашықтықiрақ кейiпкер батырлық, ғашықтықрақ кейiпкер батырлық, ғашықтықiпкер батырлық, ғашықтықпкер батырлық, ғашықтық 
дастандардың кейiпкерi сияқты ерлiк көрсетпейдi, қайғы-iпкерi сияқты ерлiк көрсетпейдi, қайғы-пкерi сияқты ерлiк көрсетпейдi, қайғы-i сияқты ерлiк көрсетпейдi, қайғы- сияқты ерлiк көрсетпейдi, қайғы-iк көрсетпейдi, қайғы-к көрсетпейдi, қайғы-i, қайғы-, қайғы-
қасiрет шегiп, мехнат тартпайды, айла, қулыққа бармайды.iрет шегiп, мехнат тартпайды, айла, қулыққа бармайды.рет шегiп, мехнат тартпайды, айла, қулыққа бармайды.iп, мехнат тартпайды, айла, қулыққа бармайды.п, мехнат тартпайды, айла, қулыққа бармайды. 
Төрт шаһариардың көмегiмен тез уақытта ғашығына қосылады.iмен тез уақытта ғашығына қосылады.мен тез уақытта ғашығына қосылады. 
Қорыта айтқанда, «Қисса Һамра, Хұсрау патша» дастанының 
жанрын хикаялық, дәлiрек айтқанда, ертегiлiк-хикаялықiрек айтқанда, ертегiлiк-хикаялықрек айтқанда, ертегiлiк-хикаялықiлiк-хикаялықлiк-хикаялықiк-хикаялықк-хикаялық 
[сказочно-новеллистический] деп жiктеуге болады. Жоғарыдаiктеуге болады. Жоғарыдактеуге болады. Жоғарыда 
көрсетiлген сан алуан тақырып, мотив пен сюжеттердiң бiрiгiп,iлген сан алуан тақырып, мотив пен сюжеттердiң бiрiгiп,лген сан алуан тақырып, мотив пен сюжеттердiң бiрiгiп,iң бiрiгiп,ң бiрiгiп,iрiгiп,рiгiп,iгiп,гiп,iп,п, 
кейде дәстүрлi канондарға сай, кейде олардан алшақтап жыр-i канондарға сай, кейде олардан алшақтап жыр- канондарға сай, кейде олардан алшақтап жыр-
лануы жалпы дастан жанрына тән құбылыс.

Дастанның тағы бiр ерекшелiгi—мұнда кейiпкерлердiңiр ерекшелiгi—мұнда кейiпкерлердiңр ерекшелiгi—мұнда кейiпкерлердiңiгi—мұнда кейiпкерлердiңгi—мұнда кейiпкерлердiңi—мұнда кейiпкерлердiң—мұнда кейiпкерлердiңiпкерлердiңпкерлердiңiңң 
iшкi дүниесi, қайғы-мұңы мен қуаныш сезiмдерi ашылып көр-шкi дүниесi, қайғы-мұңы мен қуаныш сезiмдерi ашылып көр-i дүниесi, қайғы-мұңы мен қуаныш сезiмдерi ашылып көр- дүниесi, қайғы-мұңы мен қуаныш сезiмдерi ашылып көр-i, қайғы-мұңы мен қуаныш сезiмдерi ашылып көр-, қайғы-мұңы мен қуаныш сезiмдерi ашылып көр-iмдерi ашылып көр-мдерi ашылып көр-i ашылып көр- ашылып көр-
сетiлген; олар, көбiне, монолог, диалог арқылы суреттеледi.iлген; олар, көбiне, монолог, диалог арқылы суреттеледi.лген; олар, көбiне, монолог, диалог арқылы суреттеледi.iне, монолог, диалог арқылы суреттеледi.не, монолог, диалог арқылы суреттеледi.i..

Дастанның барлық түркiтiлдес нұсқаларының мазмұны бiр-iтiлдес нұсқаларының мазмұны бiр-тiлдес нұсқаларының мазмұны бiр-iлдес нұсқаларының мазмұны бiр-лдес нұсқаларының мазмұны бiр-iр-р-
дей.

Жоғарыда дастан мазмұны ертегiлiк сюжеттерге негiздел-iлiк сюжеттерге негiздел-лiк сюжеттерге негiздел-iк сюжеттерге негiздел-к сюжеттерге негiздел-iздел-здел-
генi айтылды. Мысалы, дастанның екiншi бөлiмiн құрайтынi айтылды. Мысалы, дастанның екiншi бөлiмiн құрайтын айтылды. Мысалы, дастанның екiншi бөлiмiн құрайтынiншi бөлiмiн құрайтынншi бөлiмiн құрайтынi бөлiмiн құрайтын бөлiмiн құрайтынiмiн құрайтынмiн құрайтынiн құрайтынн құрайтын 
негiзгi сюжет—патшаның түсiнде көрген ғажайып құстыiзгi сюжет—патшаның түсiнде көрген ғажайып құстызгi сюжет—патшаның түсiнде көрген ғажайып құстыi сюжет—патшаның түсiнде көрген ғажайып құсты сюжет—патшаның түсiнде көрген ғажайып құстыiнде көрген ғажайып құстынде көрген ғажайып құсты 
үш баласы iздеуi—таза ертегiлiк сюжеттердiң бiрiiздеуi—таза ертегiлiк сюжеттердiң бiрiздеуi—таза ертегiлiк сюжеттердiң бiрii—таза ертегiлiк сюжеттердiң бiрi—таза ертегiлiк сюжеттердiң бiрiiлiк сюжеттердiң бiрiлiк сюжеттердiң бiрiiк сюжеттердiң бiрiк сюжеттердiң бiрiiң бiрiң бiрiiрiрii20. Түркii 
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халықтарының көбiнде, сондай-ақ қазақтарда да, ғажайыпiнде, сондай-ақ қазақтарда да, ғажайыпнде, сондай-ақ қазақтарда да, ғажайып 
құсты тапқан кiшi баланың ерлiктерiн, оның екi ағасыныңiшi баланың ерлiктерiн, оның екi ағасыныңшi баланың ерлiктерiн, оның екi ағасыныңi баланың ерлiктерiн, оның екi ағасының баланың ерлiктерiн, оның екi ағасыныңiктерiн, оның екi ағасыныңктерiн, оның екi ағасыныңiн, оның екi ағасыныңн, оның екi ағасыныңi ағасының ағасының 
жауыздығын баяндайтын ертегiлер барiлер барлер бар2�. Бiздiң ойымызша,iздiң ойымызша,здiң ойымызша,iң ойымызша,ң ойымызша, 
сол ертегiлердiң негiзiнде прозалық қисса жазылған. Ол түркiiлердiң негiзiнде прозалық қисса жазылған. Ол түркiлердiң негiзiнде прозалық қисса жазылған. Ол түркiiң негiзiнде прозалық қисса жазылған. Ол түркiң негiзiнде прозалық қисса жазылған. Ол түркiiзiнде прозалық қисса жазылған. Ол түркiзiнде прозалық қисса жазылған. Ол түркiiнде прозалық қисса жазылған. Ол түркiнде прозалық қисса жазылған. Ол түркii 
халықтарына кең таралған. Қиссаның мазмұнын арқау етiп,iп,п, 
әрбiр халық өзiнiң эпикалық дәстүрiне сай жырлап, төл дас-iр халық өзiнiң эпикалық дәстүрiне сай жырлап, төл дас-р халық өзiнiң эпикалық дәстүрiне сай жырлап, төл дас-iнiң эпикалық дәстүрiне сай жырлап, төл дас-нiң эпикалық дәстүрiне сай жырлап, төл дас-iң эпикалық дәстүрiне сай жырлап, төл дас-ң эпикалық дәстүрiне сай жырлап, төл дас-iне сай жырлап, төл дас-не сай жырлап, төл дас-
тан туындатқан. Сондықтан болар, түрiкпен нұсқасында қараiкпен нұсқасында қаракпен нұсқасында қара 
сөз бен өлең аралас, ал қазақ нұсқасы басынан аяғына дейiнiнн 
түгел жыр үлгiсiнде жырланған.iсiнде жырланған.сiнде жырланған.iнде жырланған.нде жырланған. 

Кейбiр зерттеушiлердiңiр зерттеушiлердiңр зерттеушiлердiңiлердiңлердiңiңң22 айтуынша, түрiкпен нұсқасынiкпен нұсқасынкпен нұсқасын 
жырлаған Керсеид ақын. Қазақ нұсқасын кiм жырлағаныiм жырлағаным жырлағаны 
әзiрше белгiсiз. Әлбетте, бұл әлi зерттелетiн мәселе. Бiздеiрше белгiсiз. Әлбетте, бұл әлi зерттелетiн мәселе. Бiздерше белгiсiз. Әлбетте, бұл әлi зерттелетiн мәселе. Бiздеiсiз. Әлбетте, бұл әлi зерттелетiн мәселе. Бiздесiз. Әлбетте, бұл әлi зерттелетiн мәселе. Бiздеiз. Әлбетте, бұл әлi зерттелетiн мәселе. Бiздез. Әлбетте, бұл әлi зерттелетiн мәселе. Бiздеi зерттелетiн мәселе. Бiзде зерттелетiн мәселе. Бiздеiн мәселе. Бiзден мәселе. Бiздеiздезде 
дастанның екi нұсқасы бар екенiн және қазақ нұсқалары еңi нұсқасы бар екенiн және қазақ нұсқалары ең нұсқасы бар екенiн және қазақ нұсқалары еңiн және қазақ нұсқалары еңн және қазақ нұсқалары ең 
алғаш басылғанын есте сақтаған лазым.

Жоғарыда осы дастанның екi қазақ нұсқасы бар депi қазақ нұсқасы бар деп қазақ нұсқасы бар деп 
көрсетiлдi. Олардың көлемi әр түрлi. Қазанда басылған мәтiннiңiлдi. Олардың көлемi әр түрлi. Қазанда басылған мәтiннiңлдi. Олардың көлемi әр түрлi. Қазанда басылған мәтiннiңi. Олардың көлемi әр түрлi. Қазанда басылған мәтiннiң. Олардың көлемi әр түрлi. Қазанда басылған мәтiннiңi әр түрлi. Қазанда басылған мәтiннiң әр түрлi. Қазанда басылған мәтiннiңi. Қазанда басылған мәтiннiң. Қазанда басылған мәтiннiңiннiңннiңiңң 
[�905 ж.] көлемi—�997 жол, В.В.Радлов жариялаған мәтiннiңi—�997 жол, В.В.Радлов жариялаған мәтiннiң—�997 жол, В.В.Радлов жариялаған мәтiннiңiннiңннiңiңң 
көлемi—�758 жол, бұл мәтiн аяқталмаған. Екi нұсқаның сю-i—�758 жол, бұл мәтiн аяқталмаған. Екi нұсқаның сю-—�758 жол, бұл мәтiн аяқталмаған. Екi нұсқаның сю-iн аяқталмаған. Екi нұсқаның сю-н аяқталмаған. Екi нұсқаның сю-i нұсқаның сю- нұсқаның сю-
жетi бiр, бiрақ Қазан мәтiнiнiң �-892-жолдары мен Радловi бiр, бiрақ Қазан мәтiнiнiң �-892-жолдары мен Радлов бiр, бiрақ Қазан мәтiнiнiң �-892-жолдары мен Радловiр, бiрақ Қазан мәтiнiнiң �-892-жолдары мен Радловр, бiрақ Қазан мәтiнiнiң �-892-жолдары мен Радловiрақ Қазан мәтiнiнiң �-892-жолдары мен Радловрақ Қазан мәтiнiнiң �-892-жолдары мен Радловiнiнiң �-892-жолдары мен Радловнiнiң �-892-жолдары мен Радловiнiң �-892-жолдары мен Радловнiң �-892-жолдары мен Радловiң �-892-жолдары мен Радловң �-892-жолдары мен Радлов 
мәтiнiнiң �-�386-жолдарының стилi, сөз саптау мәнерi екiiнiнiң �-�386-жолдарының стилi, сөз саптау мәнерi екiнiнiң �-�386-жолдарының стилi, сөз саптау мәнерi екiiнiң �-�386-жолдарының стилi, сөз саптау мәнерi екiнiң �-�386-жолдарының стилi, сөз саптау мәнерi екiiң �-�386-жолдарының стилi, сөз саптау мәнерi екiң �-�386-жолдарының стилi, сөз саптау мәнерi екii, сөз саптау мәнерi екi, сөз саптау мәнерi екii екi екii 
бөлек. Сонымен бiрге Қазан мәтiнiнiң 893-�362-жолдары менiрге Қазан мәтiнiнiң 893-�362-жолдары менрге Қазан мәтiнiнiң 893-�362-жолдары менiнiнiң 893-�362-жолдары меннiнiң 893-�362-жолдары менiнiң 893-�362-жолдары меннiң 893-�362-жолдары менiң 893-�362-жолдары менң 893-�362-жолдары мен 
Радлов мәтiнiнiң �387-�758-жолдары бiрдей деуге болады. Текiнiнiң �387-�758-жолдары бiрдей деуге болады. Текнiнiң �387-�758-жолдары бiрдей деуге болады. Текiнiң �387-�758-жолдары бiрдей деуге болады. Текнiң �387-�758-жолдары бiрдей деуге болады. Текiң �387-�758-жолдары бiрдей деуге болады. Текң �387-�758-жолдары бiрдей деуге болады. Текiрдей деуге болады. Текрдей деуге болады. Тек 
кейбiр шумақтардың, жолдардың орны ауысқан, кейбiр өлеңiр шумақтардың, жолдардың орны ауысқан, кейбiр өлеңр шумақтардың, жолдардың орны ауысқан, кейбiр өлеңiр өлеңр өлең 
сөздерi, сөз тiркестерi өзгерген.i, сөз тiркестерi өзгерген., сөз тiркестерi өзгерген.iркестерi өзгерген.ркестерi өзгерген.i өзгерген. өзгерген. 

Мысалы:

2� Қасқабасов С.А. Казахская волшебная сказка.—Алматы, �972.—С. 27-46; 
�27-�84.

22 Мирбадалева А.С. Туркменский романический эпос // Хурлукга и Хемра. 
Саят и Хемра. – М., �97�. – С.9

Қазан басылымы:

Һамра көпте бейнет көрдi дейдi,
Ақыры Құдай тiлегiн бердi дейдi.
Қарны ашқан соң қалжырап ер Һамра
Аспазшының үйiне кiрдi дейдi.

Үшеуi сөз байласқан жерiне келдi дейдi,
Үш оғы шаншулы күйi тұр, көрдi дейдi.
Көмiп қойған үш оғын, бұлбұлды алып,
Ол үшеуi жөнiне жүрдi дейдi.

В.В.Радлов нұсқасы:

Һамра көп бейнет көрдi дейдi,
Ақыры Құдай тiлеуiн бердi дейдi.
Қарны ашып, қалжырап ер Һамра,
Аспазшының үйiне келiп кiрдi.

Оғын шанышқан жерiне келдi дейдi,
Үш оғы шанышылғанын көрдi дейдi.
Оғы мен бұлбұл құсты алып тұрып,
Ол үшеуi жолына жүрдi дейдi.
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Сондай-ақ В.В.Радлов мәтiнiндегi бiрнеше мағынасы көмес-
кi сөздер Қазан мәтiнi арқылы танылды.

Осыдан аталмыш екi мәтiн ортақ бiр нұсқадан тараған деп 
болжауға болады. Ол нұсқа ауызша айтылып та, ХIХ ғ. бiрiншi 
жартысында қағазға түсiп үлгеруi де ықтимал. Оны В.В.Радлов 
қазақ ауыз әдебиетi үлгiлерiн жинауға арналған экспедиция-
ның бiрiнде жинап, �870 жылы аталмыш кiтабында жарияла-
ған. Ол нұсқа, жоғарыда айтылғандай, аяқталмаған.

Ал �88�-жылғы толық, Радлов мәтiнiнен айтарлықтай 
айырмашылықтары бар мәтiн басқа жыршы, ақыннан жазы-
лып алынған. В.В.Радлов жариялаған нұсқа «Һамра» деп ата-
лады, ал Қазанда басылып шыққан кiтаптың аты «Қисса Һамра, 
Хұсрау патша». В.В.Радлов осы сынды шығармалар туралы 
кезiнде былай деген: «Бозжiгiт», «Һамра», «Сейфүлмәлiк», 
«Сақыпжамал», «Киiк», «Шарияр» сияқты үлкендi-кiшiлi 
аңыздар халық рухына жақындастырылған, онда дiни сарын 
аздау»23.

Дастанның Қазан басылымы негiзiнде жырланған «Қысрау 
патша қиссасы» атты нұсқасы ӘӨИ-дiң қолжазба қорында 
сақтаулы. Мәтiн �957 жылы қағазға түскен. 2004 жылы тап-
сырған Ислам Жеменей.

Томға енген мәтiн �905 жылғы басылымнан еш түзетусіз 
дайындалып, кирилл әрпінде алғаш рет жарияланып отыр.

ҚИССА МӘліК ХАСЕН

Бұл дастанның мазмұны «Қисса Һамра, Хұсрау патша» дас-
танымен бiрдей. Бiрақ баласыздық мотивi, әулие, әнбиелерге 
жалбарынып балалы болу; тағдырға [жазмышқа] қарсылық; 
Шын-Машын халқын аштықтан құтқарғандықтан, оған Алла 
Тағаланың мейiрiмi түсiп, өзi қысқа ғұмыр берген балалардың 
өмiрiн ұзартуы; қаһарманның зор салтанатпен үйiне ора-
луы, ата-анасының қуанышын баяндайтын эпизодтар мұнда 

23 Ел қазынасы—ескi сөз.—Алматы: Ғылым, �994.—36-б.

Сақтаған тоғыз ай, он күн менi iшке,
Емiзген бiздi тұрып ерте-кешке.
Көптен көп дұғай сәлем шешекеме,
Көре алмай шешемдi мұңдық iсте.

Сақтаған тоғыз ай, он күн менi iште,
Емiзген сахар тұрып һәрбiр кеште.
Көптен-көп дұғай сәлем анашыма,
Ақ сүтiн риза болып кешсiн дептi. 
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жоқ. Дастан патшаның түсiнде керемет сұлу құс көрiп, соған 
ғашық болғанынан басталып кетедi. Дәлiрек айтқанда, мұнда 
«Қисса Һамра, Хұсрау патша» дастанының екiншi бөлiмiндегi 
сюжеттiң жалпы сырт көрiнiсi мен қаңқасы сақталған, дегенмен 
айтарлықтай айырмашылықтары бар. Кейiпкерлердiң есiмдерi 
басқаша: патшаның аты—Сұлтанмахмұт, кiшi баланың есiмi—
Хасен, ағаларының аты Асан, Үсен, қыздың есiмi Гүлбаһрам, 
ал ғажайып құстың аты—Нұрғазарын, т.б. «Қисса мәлiк Ха-
сен» сюжетiнде «Қисса Һамра, Хұсрау патша» дастанында 
кездеспеген мотивтер мен кейiпкерлер көрiнiс тапқан, олар: 
залым жаду кемпiр, қастықпен киiк бейнесiне түскен кiнәсiз 
адамдар, Гүлбаһрамның көрiпкелдiгi, Самұрық құс, оның ба-
лапандарын жейтiн айдаһар, Хасеннiң айдаһарды өлтiруi, 
т.б. және бұл дастанда ғажайып құстың сипаты, Ирамбақтың 
бұлақтары мен гүлдерi, әйел кейiпкерлердiң сұлулығы, т.б. 
тәптiштеп баяндалған. «Қисса Һамра, Хұсрау патшаға» 
жазылған түсiнiктемеде дастанға арқау болған сюжет түркi 
халықтарының фольклорында кездесетiнi айтылған. Сондай-
ақ ол «�00� түн» топтамасында да бар. Таңғажайып оқиғаларға 
толы ертегiлiк сюжеттiң негiзiнде халық көркем, қызықты 
шығарма тудырған. 

Бұл дастан �995 жылы «Батырлық дастандар» атты 
әдеби басылымда «Мәлiк Хасен» деген атпен жарық 
көрген. Жинақты құрастырып, түсiнiктерiн жазған 
Ү.Сұбханбердина. «Мәлiк Хасенге» жазған түсiнiктемеде 
құрастырушы былай дейдi: «Мәлiк Хасен» сюжетi арабтың 
«Мың бiр түн» және қиял-ғажайып ертегiлерiнен алы-
нып, қиссаға айналдырылған, «Қисса мәлiк Хасен» деген 
тақырыппен Қазан қаласында бiрнеше рет жеке кiтап бо-
лып шықты. Бастырған Ш.Құсайынов. �883, �888, �890 
жылдары Чирков мұрагерлерi баспасынан, �894 жылы 
университет баспасынан, �902, �9�2 жылдары Домбровс-
кий баспасынан, �9�6 жылы Мұғариф баспасынан жарық 
көрдi. И.Сәбитовтың көрсеткiшiнде �909 жылғы басылы-
мы туралы дерек берiлген. Дастанның басылып шыққан 
нұсқаларымен қатар, қолжазбалары да тараған. �934 жылы 
Құрманбайұлы Ахмет жинаған нұсқасы Қазақстан Респуб-
ликасы ұлттық ғылым академиясының Орталық ғылыми 
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кiтапхана қорында сақтаулы тұр (ОҒК, Ш. 922,)»24. Айта 
кететiн жайт—Құрманбайұлы Ахмет жинаған мәтiн осы 
дастанның �9�6 жылғы Қазан басылымының көшiрмесi. 

Бұдан басқа да Қазан басылымының көшірмелері ӘӨИ-дің 
қолжазба қорында сақтаулы:

Мәлік Хасен қиссасы.  ӘӨИ, Ш.��05, �-дәп., 93 бет, араб 
әрпінде. Жинаушысы—Мәулен Тайұлы. Қолжазбаны �987 
жылы Сырбай Мәуленов Сәрсенбі Дәуітов арқылы тапсырған.

Марғұзар немесе мәлік Хасен. ӘӨИ, Ш.�000, 23-42 бет, 
араб әрпінде, ҚР Мемлекеттік архивінен (фонд 929, 3-тізім) 
фотокөшірме. Жинаушысы—Фазыл Жүсіпов. �890 жылдары 
Баянауыл маңайында жазылған.

Қисса-и мәлік Хасен. ӘӨИ, Ш.�052, 72 бет. Мәшһүр Жүсіп 
Көпеев қолжазбаларының фотокөшірмесінен машинкаға 
басылған.

Томға ұсынылып отырған мәтiн �9�6 жылғы түпнұсқадан 
еш түзетусіз әзiрлендi.  

Б. Әзiбаева

24 Батырлық дастандар. – Алматы, �995. – 369-б.
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МӘТіНДЕРДЕ КЕЗДЕСЕТіН ТАРИХИ ЖӘНЕ      
ДіНИ ЕСіМДЕР

Алла (Аллаһ)—бүкiл ғарышты, тiршiлiк дүниесiн және 
қиямет қайымды жаратушы, ислам дiнiнде баршаға бiрдей, 
жалғыз және құдiретi күштi Құдай есiмi. 

Құран Кәрiмде айтылғандай: «Ол Алла бiреу-ақ, Алла  
мұңсыз (әр нәрсе Оған мұқтаж). Ол тумады да, туылмады. Әрi 
Оған ешкiм тең емес»*.

Мұсылмандардың түсiнiгi бойынша, Алла Тағала әлемдi, 
жердi, өсiмдiктердi, жануарларды және адамды жаратты. Ол 
адамдардың тағдыры—жазмышты белгiлейдi. Қияметте Алла 
барлық өлгендердi тiрiлтедi де, пәнидегi iстерiн таразылап, 
бiреулерiн—жұмаққа, ендi бiреулерiн—тозаққа жiбередi. Адам-
дарды дұрыс жолға түсiру үшiн Алла Тағала оларға мезгiл-мез-
гiл пайғамбарларды жiберiп тұрған.  Мұхаммед (ә.с.)**—Алла-
ның адамдарға жiберген соңғы Елшiсi; оған Алланың Құраны 
Жәбiрейiл перiштенiң дәнекерлiгiмен 23 жылда толық  түстi. 

Алланың нақты бейнесi жоқ және ол бейнеленуге тиiс те 
емес. Намаз оқып, сәждеге бас қою арқылы ғана оған берiлген-
дiктi бiлдiруге болады. Ал табынудың басты орны—Меккеде-
гi Қағба, онда аспаннан Алла жiбердi деп есептелетiн қасиеттi 
қара тас бар.

Алла Тағаланың құдiреттiлiгiн, әдiлеттiлiгiн, қайырымды-
лығын, т.с.с. өзiне ғана тән қасиеттерiн оның тоқсан тоғыз есiмi 
көрсетедi. Мысалы: Акбар (ең ұлық), Тағала (ең жоғары), Кәрiм 
(жомарт), Рахман (мейiрiмдi), Рахым (рақымды), Халық (жара-
тушы), Шәрiп (қасиеттi), Ахад (жалғыз), Самад (мәңгi), Жап-
пар (құдiреттi), Ғафұр (кешiрiмдi), т.б.

Алланың атын зiкiр ету рәсiмi Аллаһу акбар деген мадақ 
сөздi отыз төрт рет, Әлхамдулилләһи, Сұбхан Алла сөздерiн 

* Құран Кәрiм. ��2-“Ихлас” сүресi. 
** Ә.С.—әлейһиссалам /а/—оны Алла жарылқасын! Пайғамбарлардың аты-

на жалғаса айтылатын сөз.
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отыз үш реттен айтып, тасбих тастарын санамалау арқылы 
жүзеге асады. 

Адам ата, Хауа ана—дiни аңыздар бойынша, Алла Тағала-
ның топырақтан жаратқан алғашқы адамы. Балшық мүсiн 
ұзақ жылдар жансыз тұрады. Ақырында Алла Тағала Адамға 
жан кiргiзедi. Адамның бiр қабырғасынан Хауаны жасай-
ды. Алғашында екеуi перiштелер қатарында болып, олардың 
арасында беделдi, құрметтi орынды иемденедi. Перiштелер 
Алланың жарлығы бойынша Адам мен Хауаға бас иiп, ғибадат 
етедi. Бiрақ Iбiлiс атты перiште бұл жарлықты орындаудан бас 
тартады. Сол үшiн Алла Тағала Iбiлiстi жұмақтан қуып жiбе-
редi. 

Осыған өкпелеген Iбiлiс Адам ата мен Хауа анадан өш 
алудың жолын iздейдi. Ақырында олар Iбiлiс шайтанның 
сөзiне иланып, алдауға түсiп тыйым салынған жемiстi жейдi. 
Осы күнәлары үшiн Адам мен Хауа бейiштен аласталып, көктен 
жерге түсiрiледi. Олардан бүкiл адамзат тарайды. 

Әбубәкiр—Мұхаммед (ә.с.) қайтыс болғаннан кейiн 
сайланған алғашқы халифа. Ол Құрайыш руынан шыққан Мек-
кедегi ықпалды саудагерлердiң бiрi едi. Мұхаммед (ә.с.) ислам-
ға кiруге шақырғанда руластары мен үлкендердiң арасынан бi-
рiншi болып мұсылман болды.  

Әбубәкiр—Расул Алланың «төрт сахаба» аты берiлген се-
нiмдi серiк, жолдастарының бiрi. Мұхаммед (ә.с.) қайтыс 
болғаннан кейiнгi дүрбелеңге толы қиын кезеңде Әбубәкiр 
араб-мұсылмандардың басын бiрiктiре бiлдi.  Өзi халифатты 
басқарған жылдары Мұхаммед пайғамбарға (ә.с.) түскен Құран 
аяттарының жинағын құрастырды.  

Әзiрейiл—дiни ұғым бойынша, Аллаға жақын перiш-
телердiң бiрi, жан алғыш перiштенiң есiмi. Адамды жаратар 
алдында Алла жердiң әр тұсынан саз әкелуге перiштелерiн 
жұмсайды. Жер оларға қарсылық көрсетедi. Жәбiрейiл де, Ме-
кайыл  мен ысрапыл да жерден бiр шөкiм саз үзiп ала алмай-
ды. Бұл шаруаны Әзiрейiл ғана атқара алған, осы қаталдығы 
үшiн ол жан алғыш бас перiште болып тағайындалған. 
Адамға ажал мезетi жеткен кезде Алла Тағаланың жанында 
өсiп тұрған ағаштан әлгi адамның есiмi жазылған жапырақ 
үзiлiп түседi. Әзiрейiл қырық күн мерзiм iшiнде сол адамның 
жанын алуға тиiс.
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Бибi �атимаi �атима �атима (635 ж. ө.)—Мұхаммед пайғамбардың қызы, 
төртiншi халифа Әлидiң әйелi, Хасан мен Хұсайынның анасы, 
мұсылман әлемiнде ерекше қадiр тұтатын қасиеттi әйел бейнесi. 
Фатимаға табыну, шамасы, Х-ХII ғасырларда, содан тарайтын 
әл-фатимийун әулетiнiң ықпалы күшеюiне байланысты туып 
қалыптасса керек. Фатима шииттердiң дiни хикаяларының ең 
басты қаһармандарының бiрi. Көптеген мұсылман елдерiнде 
алақанды белгiлейтiн ежелгi нысана «Фатиманың қолы» деген«Фатиманың қолы» дегенФатиманың қолы» деген деген 
атақ алған. Оның небiр үмiтсiз ауруларға да ем қондырып, дәру 
дарытатын қасиетi бар деп саналған. 

Әли—Оспаннан кейiн билiк басына келген төртiншiiн билiк басына келген төртiншiн билiк басына келген төртiншiiк басына келген төртiншiк басына келген төртiншiiншiншii 
әдiлеттi халифа. Хазiрет Әли—Мұхаммед пайғамбардың не-iлеттi халифа. Хазiрет Әли—Мұхаммед пайғамбардың не-леттi халифа. Хазiрет Әли—Мұхаммед пайғамбардың не-i халифа. Хазiрет Әли—Мұхаммед пайғамбардың не- халифа.  Хазiрет Әли—Мұхаммед пайғамбардың не-iрет Әли—Мұхаммед пайғамбардың не-рет Әли—Мұхаммед пайғамбардың не-
мере iнiсi, әрi оның Фатима атты қызын алған күйеу баласы.iнiсi, әрi оның Фатима атты қызын алған күйеу баласы.нiсi, әрi оның Фатима атты қызын алған күйеу баласы.iсi, әрi оның Фатима атты қызын алған күйеу баласы.сi, әрi оның Фатима атты қызын алған күйеу баласы.i, әрi оның Фатима атты қызын алған күйеу баласы., әрi оның Фатима атты қызын алған күйеу баласы.i оның Фатима атты қызын алған күйеу баласы. оның Фатима атты қызын алған күйеу баласы. 
Мұсылман елдерiнiң ауыз әдебиетiнде Әли орасан, алып күшiнiң ауыз әдебиетiнде Әли орасан, алып күшнiң ауыз әдебиетiнде Әли орасан, алып күшiң ауыз әдебиетiнде Әли орасан, алып күшң ауыз әдебиетiнде Әли орасан, алып күшiнде Әли орасан, алып күшнде Әли орасан, алып күш 
иесi. Жаулары Әлидiң айғайынан-ақ өлiп, қырылып қалатынi. Жаулары Әлидiң айғайынан-ақ өлiп, қырылып қалатын. Жаулары Әлидiң айғайынан-ақ өлiп, қырылып қалатынiң айғайынан-ақ өлiп, қырылып қалатынң айғайынан-ақ өлiп, қырылып қалатынiп, қырылып қалатынп, қырылып қалатын 
болған-мыс. Фольклорлық туындыларда оның «зұлпықар»,, 
«қамқам», «самсам» деген үш қылышы болғаны айтылады.қамқам», «самсам» деген үш қылышы болғаны айтылады.», «самсам» деген үш қылышы болғаны айтылады., «самсам» деген үш қылышы болғаны айтылады.«самсам» деген үш қылышы болғаны айтылады.самсам» деген үш қылышы болғаны айтылады.» деген үш қылышы болғаны айтылады. деген үш қылышы болғаны айтылады.   
Әлидiң есiмi көптеген шығыс қиссаларында, оның iшiнде 
дiни дастандарда жиi ұшырасады. Әдетте, хазiрет Әли 
сол қиссалардың басты кейiпкерi, жеңiлмейтiн батыр, 
халықтың қамқоршысы, мұсылмандардың қорғаны, бетке 
ұстар қаһарманы ретiнде көрiнедi. Дастандарда Әли өткен 
замандарда атақты Рүстемнiң өзi жеңе алмаған жауларды 
жеңген деп дәрiптелген.

Хазiрет Әлидiң атына «Шаһимардан»,«Қайдар»,«Арыслан»,«Шаһимардан»,«Қайдар»,«Арыслан»,Шаһимардан»,«Қайдар»,«Арыслан»,»,«Қайдар»,«Арыслан»,, «Қайдар»,«Арыслан»,«Қайдар»,«Арыслан»,Қайдар»,«Арыслан»,»,«Арыслан»,, «Арыслан»,«Арыслан»,Арыслан»,»,, 
«Шерi», «Мұртаза» сияқты бiрнеше теңеу, эпитеттер тiркесiпШерi», «Мұртаза» сияқты бiрнеше теңеу, эпитеттер тiркесiп», «Мұртаза» сияқты бiрнеше теңеу, эпитеттер тiркесiп, «Мұртаза» сияқты бiрнеше теңеу, эпитеттер тiркесiп«Мұртаза» сияқты бiрнеше теңеу, эпитеттер тiркесiпМұртаза» сияқты бiрнеше теңеу, эпитеттер тiркесiп» сияқты бiрнеше теңеу, эпитеттер тiркесiп сияқты бiрнеше теңеу, эпитеттер тiркесiп 
отырады. Әлидiң астындағы аты Дүлдүл де ауыз әдебиетi 
үлгiлерiнде кең тараған ұшқыр, жүйрiк, ақылды пырақ-аттың 
нышанына айналған.

 Әли ұрпақтары мен оның жақтаушылары кейiн шииттiк 
ағымның көсемдерiне айналды. Олардың ұрпақтары қазiргi 
Иран, Ирак және Орта Азияның кейбiр аймақтарында өмiр 
сүредi.

Жақып—пайғамбар, Жүсiптiң әкесi, Iнжiлдегi Иаков. 
Құран Кәрiмде ыбраһым ұрпағы ретiнде ысқақпен қатар ата-
лады. Оның тақуалығы мен болжау қабiлетi Алла Тағаланың 
бүкiл ыбраһым (Авраам) руына ризашылығын бiлдiру ретiн-
де суреттелген. Құран Кәрiмде Жақыптың екiншi есiмi—
ысрайыл. Ал оның ұрпағы бәни ысрайыл деп аталады.
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Иса—Иса Мәсiхтiң есiмi христиан дiнiндегi сияқты ис-
ламда да iлтипатпен еске алынады. Құранда Иса пайғамбарға 
бiраз орын берiлген, оның анасы Мәриям хазiретке арналған 
сүре бар. Алайда, ислам қағидасы бойынша, Иса (ә.с.)—бар 
болғаны Алланың сүйiктi құлы, «кiтап түсiрiлген» төрт 
пайғамбардың бiрi. Христиандар Исаны Құдайдың ұлы 
деп есептейдi, оның өзiн Құдай дәрежесiнде дәрiптеп, оған 
құлшылық жасайды. 

Кейбiр дiн зерттеушiлерi (әсiресе, еуропалықтар) Мұхам-iр дiн зерттеушiлерi (әсiресе, еуропалықтар) Мұхам-р дiн зерттеушiлерi (әсiресе, еуропалықтар) Мұхам-iн зерттеушiлерi (әсiресе, еуропалықтар) Мұхам-н зерттеушiлерi (әсiресе, еуропалықтар) Мұхам-iлерi (әсiресе, еуропалықтар) Мұхам-лерi (әсiресе, еуропалықтар) Мұхам-i (әсiресе, еуропалықтар) Мұхам- (әсiресе, еуропалықтар) Мұхам-iресе, еуропалықтар) Мұхам-ресе, еуропалықтар) Мұхам-
мед пайғамбардың христиандарға жылы ықыласпен қараға-
нын айтады. Шариғат зерттеушiлерi Исаны «Мұхаммедтiңiлерi Исаны «Мұхаммедтiңлерi Исаны «Мұхаммедтiңi Исаны «Мұхаммедтiң Исаны «Мұхаммедтiңiңң 
дүниеге келерiн алдын ала бiлген» және Аллаға шынiн алдын ала бiлген» және Аллаға шынн алдын ала бiлген» және Аллаға шынiлген» және Аллаға шынлген» және Аллаға шын 
жүрегiмен берiлген хақшыл Пайғамбар ретiнде мойындайды.iмен берiлген хақшыл Пайғамбар ретiнде мойындайды.мен берiлген хақшыл Пайғамбар ретiнде мойындайды.iлген хақшыл Пайғамбар ретiнде мойындайды.лген хақшыл Пайғамбар ретiнде мойындайды.iнде мойындайды.нде мойындайды. 
Ислам ғалымдары «Иса Құдай емес, оған ерушi жұрт адасты»i жұрт адасты» жұрт адасты»  
деп санайды. 

Дәуiт—Құран кейiпкерi, пайғамбар, Сүлеймен пайғамбар-iпкерi, пайғамбар, Сүлеймен пайғамбар-пкерi, пайғамбар, Сүлеймен пайғамбар-i, пайғамбар, Сүлеймен пайғамбар-, пайғамбар, Сүлеймен пайғамбар-
дың әкесi.i..  

Жәбiрейiл—дiни ұғым бойынша, Аллаға жақын перiште-
лердiң бiрi, Алла мен пайғамбарлар арасында жүрiп, оларға 
Алланың аянын  айтушы. Ол Алла Тағаланың әмiрiмен Мұ-
хаммедке (ә.с.) келiп Құран аяттарын жеткiзген. Жәбiрейiл 
Адам атаға бейiштен қуылғаннан кейiн де қамқор болған, 
Нұхтың құтылуына көмектескен және оның ұлы ыбраһымды 
құтқарған. Жүсiпке көп тiл үйреткен, Дәуiттi сауыт жасауға 
баулыған, сонымен қатар Сүлейменге көмектесiп, Зәкарияға 
Жақияның қашан дүниеге келетiнiн болжап берген.

Жүсiпiпп—Жақып пайғамбардың кiшi ұлы, пайғамбар, Құ-iшi ұлы, пайғамбар, Құ-шi ұлы, пайғамбар, Құ-i ұлы, пайғамбар, Құ- ұлы, пайғамбар, Құ-
ранда оған үлкен сүре арналған. Сүреде оның тарихы толық 
қамтылған. Iнжiлде ол Сұлу Жүсiп (Иосиф Прекрасный) депIнжiлде ол Сұлу Жүсiп (Иосиф Прекрасный) депнжiлде ол Сұлу Жүсiп (Иосиф Прекрасный) депiлде ол Сұлу Жүсiп (Иосиф Прекрасный) деплде ол Сұлу Жүсiп (Иосиф Прекрасный) депiп (Иосиф Прекрасный) депп (Иосиф Прекрасный) деп 
аталған. 

Жүсiп пайғамбар туралы аңыз-әңгiмелердi негiзге ала оты-iп пайғамбар туралы аңыз-әңгiмелердi негiзге ала оты-п пайғамбар туралы аңыз-әңгiмелердi негiзге ала оты-iмелердi негiзге ала оты-мелердi негiзге ала оты-i негiзге ала оты- негiзге ала оты-iзге ала оты-зге ала оты-
рып, Фердауси Тусиден бастап көптеген шығыс ақындары жүз-
ден астам дастан, жыр, поэма жазған. Қазақтарда да осы тақы-
рыпқа арналған ХIХ ғасырда баспа бетiн көрген дастан бар.IХ ғасырда баспа бетiн көрген дастан бар.Х ғасырда баспа бетiн көрген дастан бар.iн көрген дастан бар.н көрген дастан бар.  

Қызыр—көптеген шығыс халықтарының, сондай-ақ қа-
зақтардың да мифтерiнде, фольклорында, дiни аңыздарында 
жиi кездесетiн, аты аңызға айналған архаикалық образ.

Оның генезисi, тұлғалық сипаты өте күрделi, әлi толық 
зерттелiп айқындалмаған. Бiр ғалымдар Қызыр бейнесiн көне 
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архаикалық түсiнiк, көзқарастармен байланыстырып зерттесе, 
кейбiр ғалымдар—тек ислам ықпалымен пайда болған деп 
түсiндiредi.

Қызыр туралы әрбiр халықтың ғасырлар бойы ұстанып келе 
жатқан түсiнiгi бар.

Қазақ фольклорында Қызыр баба [Қыдыр]—ел аралап[Қыдыр]—ел аралапел аралап 
жүрген ақ киiмдi, ақсақал кейпiндегi әулие, адамға қамқоршы, 
бақыт, дәулет берушi, әр түрлi қиындықтардан қорғаушы.

Лұқпан—ол туралы исламға дейiнгi араб хикаяларында бiраз 
аңыздар сақталған. Құран Кәрiмде лұқпанға 3�-сүре арналған. 
Мұнда лұқпан «бiр Құдайлық» бағытын насихаттаған, Алла 
Тағалаға шын берiлген данышпан адам ретiнде аталады. 
лұқпанның арабша аты—лұқман әл-Хаким, яғни хәкiм лұқ-
пан. лұқпан—ақыл иесi, көрiпкел, емшi делiнiп, оның есiмi 
көптеген Шығыс халықтарының ертегi, жыр, аңыздарында 
құрметпен әңгiмеленген. Қазақ арасында да «лұқпан хәкiм 
айтыпты» дейтiн бiрсыпыра сөздер бар.

Мәриям—Құрандағы кейiпкер, күнәсiз, пәк адам. Исаiпкер, күнәсiз, пәк адам. Исапкер, күнәсiз, пәк адам. Исаiз, пәк адам. Исаз, пәк адам. Иса 
пайғамбардың анасы.

Мекайыл—Аллаға жақын, Адам (ә.с.)-ға табынған алғаш-
қы перiштелердiң бiрi. Ислам аңыздары бойынша, Мұхаммед 
(ә.с.) Миғражға* көтерiлгенде көкiрегiн ашып, жүрегiн 
тазалағандардың iшiнде болған. 

Мұсылмандардың магиялық күштерге байланысты iлiмiнде 
Мекайыл перiштенiң есiмi кеңiнен қолданылған.

Мұса—Құран кейiпкерi, пайғамбар. Iнжiл бойынша, Мои-
сей. Алла Тағаладан кiтап жiберiлген төрт пайғамбардың бiрi. 

 Аңыз бойынша, Мұса (ә.с.)—Алла Тағаламен тiлдескен 
және онымен жүздескен бiрiншi Пайғамбар (Адам атадан соң).

Алғаш рет Алла Тағала Мұса (ә.с.)-ға Мысыр маңында «от» 
болып көрiнедi. Оны перғауынға (фараон—Мысыр патшасыныңiнедi. Оны перғауынға (фараон—Мысыр патшасыныңнедi. Оны перғауынға (фараон—Мысыр патшасыныңi. Оны перғауынға (фараон—Мысыр патшасының. Оны перғауынға (фараон—Мысыр патшасының 
атағы, титулы)  өзiнiң елшiсi етiп жiберетiнiн, перғауын елiнде 
бiр Алланың жолын уағыздауы тиiстi екенiн бiлдiредi, көмекшi 
етiп, оның бауыры Харонды қосады…   

Алла Мұсаға өз халқыңды Мысырдан түн жамылып алып 
шық деп бұйырады. Мұса таяқ сермеп қалғанда теңiз қақ жа-
рылып, ашылады. Израильдiктер сол жолмен өтiп шығады. 

* Миғраж—көкке көтерiлу.
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Перғауын мен оның қалың қолы жеткен кезде теңiз тұтасып 
кетедi де, олар суға батып өледi. Тек күнәсiн мойнына алған 
перғауын ғана кешiрiм алып аман қалады. Мұса өз халқын 
бастап, шөл далаға шығады. Сол жерде таяғының құдiретiмен 
он екi бұлақтың көзiн ашады. Алла Тағала оның тiлегiн қабыл 
алып, адамдарына азық бередi. 

Мұса Алла Тағаламен екiншi рет Синай тауында кездесе-
дi. Алла Тағаламен сөйлескендiктен, Мұса пайғамбарды Мұса 
Кәлим (Алламен тiлдесушi) деп дәрiптеген.

Мұхаммед—ең соңғы пайғамбар, ислам дiнiнiң негiзiн са-
лушы. Мұхаммед (ә.с.) 570 жылы Мекке қаласында дүниеге 
келген. Пайғамбардың әкесi Абдулла Мұхаммед өмiрге кел-
местен екi ай бұрын қайтыс болған. Ал анасы Әмина Ра-
сул Алла* алты жасқа толғанда дүниеден өтедi. Мұхаммед 
Мұстафа (ә.с.) алғашында сүт анасы Халиманың, онан соң ата-
сы Ғабдулмүтәлiптiң, ол қайтыс болған соң ағасы Әбутәлiптiң 
тәрбиесiнде болған. 

Алғашқы уахи хазiрет Мұхаммед Меккеден үш шақырым 
жердегi Хира үңгiрiнде ғибадат етiп отырған түнi таң алдын-
да рамазан айында түстi. Мұхаммед 6�0 жылдары 40 жасында 
Алланы, яғни бiр Құдайға табынатын дiн—исламды уағыздай 
бастайды.

Мұхаммед (ә.с.) ислам дiнiн жария еткенде арабтардың ба-
сым көпшiлiгi пұтқа табынатын. Олар ислам дiнiне қарсылық 
бiлдiрiп, түрлi қастандық жасады. Сондықтан б.д. 622 жылы 
Мұхаммед (ә.с.) өзiнiң жақтастарымен бiрге Меккеден Мәдине 
қаласына қоныс аударады. Бұл жыл ислам жыл санауының басы 
деп есептеледi. Оның арабша атауы—«хижра», яғни «қоныс ау-
дару» деген сөз. 

Мұхаммед Мұстафа (ә.с.) бин Абдулла 633 жылы Мәдине 
қаласында қайтыс болды. 

Мұхаммед пайғамбардың «Мұстафа» (таза, нұрлы, сипатты), 
«Расул» (елшi), «Хабибулла» (Алланың сүйiктiсi), «Сағидулла» 
(Алланың көмекшiсi), т.б. эпитет есiмдерi бар. 

Омар—Әбубәкiр өлгеннен кейiн (634 ж.) мұсылманiр өлгеннен кейiн (634 ж.) мұсылманр өлгеннен кейiн (634 ж.) мұсылманiн (634 ж.) мұсылманн (634 ж.) мұсылман 
қауымына басшылық жасаған екiншi әдiлеттi халифа. Ол—iншi әдiлеттi халифа. Ол—ншi әдiлеттi халифа. Ол—i әдiлеттi халифа. Ол— әдiлеттi халифа. Ол—iлеттi халифа. Ол—леттi халифа. Ол—i халифа. Ол— халифа. Ол—
исламның алғашқы кезеңiндегi iрi дiни қайраткерлердiң бiрi.iндегi iрi дiни қайраткерлердiң бiрi.ндегi iрi дiни қайраткерлердiң бiрi.i iрi дiни қайраткерлердiң бiрi. iрi дiни қайраткерлердiң бiрi.iрi дiни қайраткерлердiң бiрi.рi дiни қайраткерлердiң бiрi.i дiни қайраткерлердiң бiрi. дiни қайраткерлердiң бiрi.iни қайраткерлердiң бiрi.ни қайраткерлердiң бiрi.iң бiрi.ң бiрi.iрi.рi.i.. 

* Расул Алла—[Расул (а)—елшi]—Алланың елшiсi.
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Омар хазiрет Мұхаммед пен Әбубәкiр Сыдықтан соң ислам дi-iрет Мұхаммед пен Әбубәкiр Сыдықтан соң ислам дi-рет Мұхаммед пен Әбубәкiр Сыдықтан соң ислам дi-iр Сыдықтан соң ислам дi-р Сыдықтан соң ислам дi-i-
нiн одан әрi насихаттап, оны араб елдерiнен тысқары өлкелердеiн одан әрi насихаттап, оны араб елдерiнен тысқары өлкелерден одан әрi насихаттап, оны араб елдерiнен тысқары өлкелердеi насихаттап, оны араб елдерiнен тысқары өлкелерде насихаттап, оны араб  елдерiнен тысқары өлкелердеiнен тысқары өлкелерденен тысқары өлкелерде 
таратуға көп күш жұмсады. Омар хазiрет халифа болған он жылiрет халифа болған он жылрет халифа болған он жыл 
iшiнде ислам дiнi Ирак, Сирия, Египет және ливия жерлерiнешiнде ислам дiнi Ирак, Сирия, Египет және ливия жерлерiнеiнде ислам дiнi Ирак, Сирия, Египет және ливия жерлерiненде ислам дiнi Ирак, Сирия, Египет және ливия жерлерiнеiнi Ирак, Сирия, Египет және ливия жерлерiненi Ирак, Сирия, Египет және ливия жерлерiнеi Ирак, Сирия, Египет және ливия жерлерiне Ирак, Сирия, Египет және ливия жерлерiнеiнене 
орнықты.

Омар халифа тұсында араб-мұсылман иелiктерiнде дiнге 
негiзделген әкiмшiлiк хұқықтың тәртiптерi және алым-салық 
жүйесi құрылды.

Оспан—Оспан ибн Аффан—араб-мұсылман тарихындағы 
үшiншi әдiлеттi халифа. Ол—Мұхаммед пайғамбардың жолынiншi әдiлеттi халифа. Ол—Мұхаммед пайғамбардың жолынншi әдiлеттi халифа. Ол—Мұхаммед пайғамбардың жолынi әдiлеттi халифа. Ол—Мұхаммед пайғамбардың жолын әдiлеттi халифа. Ол—Мұхаммед пайғамбардың жолынiлеттi халифа. Ол—Мұхаммед пайғамбардың жолынлеттi халифа. Ол—Мұхаммед пайғамбардың жолынi халифа. Ол—Мұхаммед пайғамбардың жолын халифа. Ол—Мұхаммед пайғамбардың жолын 
ұстаған алғашқы сахаба-серiктерiнiң бiрi, Расул Аллаға шынiктерiнiң бiрi, Расул Аллаға шынктерiнiң бiрi, Расул Аллаға шынiнiң бiрi, Расул Аллаға шыннiң бiрi, Расул Аллаға шынiң бiрi, Расул Аллаға шынң бiрi, Расул Аллаға шынiрi, Расул Аллаға шынрi, Расул Аллаға шынi, Расул Аллаға шын, Расул Аллаға шын 
берiлген үмийа әулетiнен шыққан бай саудагер. Хазiрет Оспанiлген үмийа әулетiнен шыққан бай саудагер. Хазiрет Оспанлген үмийа әулетiнен шыққан бай саудагер. Хазiрет Оспанiнен шыққан бай саудагер. Хазiрет Оспаннен шыққан бай саудагер. Хазiрет Оспанiрет Оспанрет Оспан 
әуелi Пайғамбардың қызы Рұқияға, ол қайтыс болған соң,i Пайғамбардың қызы Рұқияға, ол қайтыс болған соң, Пайғамбардың қызы Рұқияға, ол қайтыс болған соң, 
Расулдың екiншi қызы—Үммү-л-Гүлсiмге үйлендi. Сол себеп-iншi қызы—Үммү-л-Гүлсiмге үйлендi. Сол себеп-ншi қызы—Үммү-л-Гүлсiмге үйлендi. Сол себеп-i қызы—Үммү-л-Гүлсiмге үйлендi. Сол себеп- қызы—Үммү-л-Гүлсiмге үйлендi. Сол себеп-iмге үйлендi. Сол себеп-мге үйлендi. Сол себеп-i. Сол себеп-. Сол себеп-
тi мұсылмандар Оспанға Зу-н-Нурайн (екi шамшырақтың иесi)i мұсылмандар Оспанға Зу-н-Нурайн (екi шамшырақтың иесi) мұсылмандар Оспанға Зу-н-Нурайн (екi шамшырақтың иесi)i шамшырақтың иесi) шамшырақтың иесi)i)) 
деген құрметтi атақ берген.i атақ берген. атақ берген.

Самұрық—мифтiк аңыз, әңгiмелерде, ертегi мен жырларда 
кездесетiн, көбіне Қап тауын мекендейтiн алып құс; кейде ол 
Аңқа деп аталады.

Сүлеймен—Құран кейiпкерi, Дәуiт пайғамбардың баласы,Құран кейiпкерi, Дәуiт пайғамбардың баласы, 
Iнжiлдегi Соломон. Шамамен б.д.д. 965-928 жылдары бұрынғы 
Иудей патшалығын билеген деп есептеледi. Сүлеймен Иеруса-
лим қаласындағы яхус храмын салдырған.  

Аңыз бойынша, Дәуiт пайғамбардың отыз ұлы болған. 
Бiр күнi Алла Тағаланың әмiрiмен әлгi ұлдардың бәрi де бiр-
дей қаза болыпты. Сонда Дәуiт еш абыржымай, сабыр сақтап, 
Алла Тағалаға одан сайын ғибадат еткен. Осыған разы болған 
Жаратқан Ие Дәуiт пайғамбарға «отыз ұлға татитын» бiр ұлды, 
яғни Сүлеймендi бередi. Сүлеймен мұсылман елдерiнiң ертегi, 
дастандарында «аң мен құстың, перi  мен жынның, жан-жану-
ар, құрт-құмырсқаның тiлiн бiлген» деп дәрiптеледi.

Төрт жар—шаһариарлар [шаһар /п/—төрт, яр /т/—жар, 
серiк]—тарихта «ал-Хулафа ар-Рашидун» деген атпен белгiлi,iк]—тарихта «ал-Хулафа ар-Рашидун» деген атпен белгiлi,к]—тарихта «ал-Хулафа ар-Рашидун» деген атпен белгiлi,iлi,лi,i,, 
араб мемлекетiн бiрiнен соң бiрi кезекпен билеген төрт әдiлеттiiн бiрiнен соң бiрi кезекпен билеген төрт әдiлеттiн бiрiнен соң бiрi кезекпен билеген төрт әдiлеттiiрiнен соң бiрi кезекпен билеген төрт әдiлеттiрiнен соң бiрi кезекпен билеген төрт әдiлеттiiнен соң бiрi кезекпен билеген төрт әдiлеттiнен соң бiрi кезекпен билеген төрт әдiлеттiiрi кезекпен билеген төрт әдiлеттiрi кезекпен билеген төрт әдiлеттii кезекпен билеген төрт әдiлеттi кезекпен билеген төрт әдiлеттiiлеттiлеттii 
халифа—Әбубәкiр, Омар, Оспан, Әли.iр, Омар, Оспан, Әли.р, Омар, Оспан, Әли. 

Олар Мұхаммед пайғамбар уағыздаған жалғыз құдайлық 
дiндi ең бiрiншi болып қабылдап, оның ең жақын, шын берiлгенiндi ең бiрiншi болып қабылдап, оның ең жақын, шын берiлгенндi ең бiрiншi болып қабылдап, оның ең жақын, шын берiлгенi ең бiрiншi болып қабылдап, оның ең жақын, шын берiлген ең бiрiншi болып қабылдап, оның ең жақын, шын берiлгенiрiншi болып қабылдап, оның ең жақын, шын берiлгенрiншi болып қабылдап, оның ең жақын, шын берiлгенiншi болып қабылдап, оның ең жақын, шын берiлгенншi болып қабылдап, оның ең жақын, шын берiлгенi болып қабылдап, оның ең жақын, шын берiлген болып қабылдап, оның ең жақын, шын берiлгенiлгенлген 
сенiмдi серiгi, жолдасы болды және ислам дiнiн тарату, нығайтуiмдi серiгi, жолдасы болды және ислам дiнiн тарату, нығайтумдi серiгi, жолдасы болды және ислам дiнiн тарату, нығайтуi серiгi, жолдасы болды және ислам дiнiн тарату, нығайту серiгi, жолдасы болды және ислам дiнiн тарату, нығайтуiгi, жолдасы болды және ислам дiнiн тарату, нығайтугi, жолдасы болды және ислам дiнiн тарату, нығайтуi, жолдасы болды және ислам дiнiн тарату, нығайту, жолдасы болды және ислам дiнiн тарату, нығайтуiнiн тарату, нығайтунiн тарату, нығайтуiн тарату, нығайтун тарату, нығайту 
iсiн ары қарай жалғастырды.сiн ары қарай жалғастырды.iн ары қарай жалғастырды.н ары қарай жалғастырды. 
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Һабил (Қабыл)—мұсылман аңыздарының кейiпкерi, Адамiпкерi, Адампкерi, Адамi, Адам, Адам 
атаның ұлы, Таураттағы Каин.

Ыбраһымбраһым —Құран Кәрiм мен басқа да көптеген аңыздарда 
ол «Алланың бiрлiгiн танып, оның досы саналатын» алғашқы 
пайғамбар. ыбраһым өзiнiң сүйiктi ұлы ысмайылды Алла 
Тағаланың әмiрiмен оған құрбандыққа арнап шалмақшы 
болады, сонда ыбраһымға разы болған Алла Тағала ысмайыл-
дың орнына көктен ай мүйiздi қошқар түсiредi. ыбраһым 
(ә.с.) мен оның ұлы ысмайылдың өмiрi араб әлемiмен, әсiресе, 
Мекке, Қағба төңiрегiмен тығыз байланысты әңгiмеленедi. Бұл 
жайында Құран Кәрiмде де арнайы (сурат-ул ыбраһым) сүре 
бар. Онда ыбраһым пайғамбар мен оның баласы ысмайылдың 
Қағбаны тұрғызғаны айтылған. 

Мұсылмандардың Меккедегi қасиеттi Қағба мен оның 
маңындағы Мина, Арафа тауларында өткiзiлетiн жыл сайынғы 
дәстүрлi қажылық рәсiмдерi (шарттары) де осы ыбраһым 
пайғамбардың «үлгiсiн» толықтай қайталайды.

Ысмайыл—Құран кейiпкерi, пайғамбар, ыбраһымның ба-
ласы, Таураттағы Исмаил. Оның есiмi Құранда Алла аян берген, 
адамдарға ғибадат етудi үйреткен пайғамбарлардың бiрi ретiнде 
аталады. Ол Алланың әмiрiмен әкесi ыбраһым екеуi Қағбаны 
тазартып, құрылысын бiтiрген.

Аңыздарда ысмайыл ыбраһымның күңi Ажардан туған 
үлкен ұлы екендiгi жайлы егжей-тегжейлi сипатталады. 
Әйелi Сараның қызғаншақтығы мен қастандығынан сескен-
ген ыбраһым Ажар мен ысмайылды Арабияға әкетуге мәжбүр 
болады және оларды сусыз далаға тастап кетедi. Бала қатты 
шөлiркеген соң шешесi ас-Сафа мен әл-Маруа биiгiнiң төбесiне 
шығып, алыстан көгал жердi көредi. Оларға Жәбiрейiл көмекке 
келедi. Соның әмiрiмен ысмайылдың өкшесi тиген жерден 
қасиеттi Зәмзәм бұлағы атқылайды.

 Араб шежiрелерi бойынша, солтүстiк арабиялық тайпа-
лардың барлығы да ысмайылдан тараған.

Iлияслияс—көне иудей, христиан аңыздарында Iлиястың есiмi 
әулие ретiнде аталады. Оның аты ежелгi иудей құдайларының 
бiрiнен шыққан дейтiн пiкiр де бар. Исламда Iлияс пайғамбардан 
гөрi, әулиеге жақын. 

Түркi халықтарында Iлиястың есiмi Қыдыр әулиемен 
байланыстырылып, «Қыдыр-Iлияс» деп те атала бередi. Кейде 
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оны «Қызыр» деп атайды. Қазақ фольклорында Iлиястың есiмi 
жиi ұшырасады. Әдетте, ол адамдарға Қызыр [Қыдыр] әулие[Қыдыр] әулиеәулие 
(ақсақал) түрiнде көрiнiп, әр түрлi қиындықтардан қорғайды. 
Кейде Iлиястың жанында «шiлтендерi», яғни қырық көмекшiсi 
ерiп жүредi. Олар ғайыптан пайда болып, фольклорлық 
шығарманың басты кейiпкерiне (әсiресе, батырлық жырлар 
мен ертегiлерде) қол ұшын бередi. 
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СӨЗДіК
*

* Мәтiнде басқа тiлдерден енген сөздердiң бiрнеше мағынасы болуы мүмкiн, 
мәтiн мазмұнына байланысты берiп тұрған мағынасын ғана сөз етемiз.

Адас  қылу—адасу, абдырау, сасқалақтау 
Азим /а/—ұлы, құдiреттi 
Айы өту—дiлгiр болу, зәру болуiлгiр болу, зәру болулгiр болу, зәру болуiр болу, зәру болур болу, зәру болу
Ақырет, ахирет /а/—ақырет күнi. Бұл күнi қияметтiң бо-i. Бұл күнi қияметтiң бо-. Бұл күнi қияметтiң бо-i қияметтiң бо- қияметтiң бо-iң бо-ң бо-

луы, Алладан өзгенiң жоқ екендiгi, өлгеннен кейiн сұрақтыңiң жоқ екендiгi, өлгеннен кейiн сұрақтыңң жоқ екендiгi, өлгеннен кейiн сұрақтыңiгi, өлгеннен кейiн сұрақтыңгi, өлгеннен кейiн сұрақтыңi, өлгеннен кейiн сұрақтың, өлгеннен кейiн сұрақтыңiн сұрақтыңн сұрақтың 
қойылатындығы анық сезiледi. Пенделер тiрi кезiнде iстегенiледi. Пенделер тiрi кезiнде iстегенледi. Пенделер тiрi кезiнде iстегенi. Пенделер тiрi кезiнде iстеген. Пенделер тiрi кезiнде iстегенiрi кезiнде iстегенрi кезiнде iстегенi кезiнде iстеген кезiнде iстегенiнде iстегеннде iстегенiстегенстеген 
күнәларына жауап беретiн күн. Ары таза, күнәсi жеңiл болса,iн күн. Ары таза, күнәсi жеңiл болса,н күн. Ары таза, күнәсi жеңiл болса,i жеңiл болса, жеңiл болса,iл болса,л болса, 
Алланың жақсылығын сезiп, ауыр болса қабiр азабын тартатынiп, ауыр болса қабiр азабын тартатынп, ауыр болса қабiр азабын тартатынiр азабын тартатынр азабын тартатын 
күн; о дүние деген ұғым; ақырзаман, дүниенiң соңы.iң соңы.ң соңы.

Алақа /а/—баға, құн
Алқа—алғыс айту, бата беру, разы болу
Арду уа самауат  /а/—жер мен көк 
Асан /а/—жеңiлiлл
Асы, ғасы /а/—күнәһар
Атау беру—атой салу, ұран тастау
Афтан  /а/—түсiну, ұғынуiну, ұғынуну, ұғыну
Ая—есе
Әзел /а/—мәңгiлiк, бақилық; әуелде, баяғыда, бұрыннан
Әйлау /т/—жасау, iстеу
Әйуһа нас /а/—уа, халайық
Әлхал заман /а/—заман жайы
Әлхамдулилла /а/—Даңқтың бәрi Аллаға! Бұл сөз тiркесi/а/—Даңқтың бәрi Аллаға! Бұл сөз тiркесi 

«Аллаға шүкiр» деген мағынада да қолданылады.
Әпсүн /а/—дуа, сиқыр, арбау
Әулие /а/—қамқоршы, уәли сөзiнiң көпше түрiiнiң көпше түрiнiң көпше түрiiң көпше түрiң көпше түрii
Әууәл билла /а/—әуелi Алламенi Алламен Алламен
Балаған—сырық ағаштардың басын бiрiктiрiп, үстi шөппенiрiктiрiп, үстi шөппенрiктiрiп, үстi шөппенiктiрiп, үстi шөппенктiрiп, үстi шөппенiрiп, үстi шөппенрiп, үстi шөппенiп, үстi шөппенп, үстi шөппенi шөппен шөппен 

жабылған уақытша баспана
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Базаңдау  /тат/—шешiмге келуiмге келумге келу
Батил /а/—мереке, думан
Батин /а/—ішкі, жасырын, киелі; күллі жан иесінің ішкі 

дүниесін сезіп білуші; Алла Тағаланың 99 есімінің бірі
Баһауи /а/—әдемi, жылтырақi, жылтырақ, жылтырақ
Бәд /п/—жаман
Бәйiтiтт /а/—қос тармақты өлең шумағы
Бек  /т/—өте, тым; феодал, ел билеушi бай/т/—өте, тым; феодал, ел билеушi бай 
Биғаят /п, а/—шексіз
Бисмилла /а/—Алланың атымен. Мұсылмандар әрбiр игi 

iстi, әрекеттi осы сөзбен бастайды 
Биһұш /п/—көңiлсiз; ессiз болу, естен танып қалуiлсiз; ессiз болу, естен танып қалулсiз; ессiз болу, естен танып қалуiз; ессiз болу, естен танып қалуз; ессiз болу, естен танып қалуiз болу, естен танып қалуз болу, естен танып қалу
Биязар /п/—момын, залалсыз
Бiрлән,iрлән,рлән, бiрләiрләрлә /т/—мен, пен, бен, менен, бенен (көмектес 

септiгiнiң жалғауы)iгiнiң жалғауы)гiнiң жалғауы)iнiң жалғауы)нiң жалғауы)iң жалғауы)ң жалғауы)
Ғайни кауан /а/—ғарыш жанары
Ғам /а/—қайғы, уайым
Ғамкiнiнн /п/—көңiлсiз, жабырқау, қайғылы, дерттiiлсiз, жабырқау, қайғылы, дерттiлсiз, жабырқау, қайғылы, дерттiiз, жабырқау, қайғылы, дерттiз, жабырқау, қайғылы, дерттii
Ғарасат майданы—о дүниеде адамдарды жазалайтын күнii 

жиналатын орын
Ғарiп, кәрiпiп, кәрiпп, кәрiпiпп /а/—бейшара, мүсәпiр, мүскiнiр, мүскiнр, мүскiнiнн
Ғауға /а/—айқай, шу
Ғиззат /а/—қадiр-құрмет; iзет; сый; даңққадiр-құрмет; iзет; сый; даңқ
Ғинаят /а/—Құдай мейiрiмi, жарылқау, мейiрiмдiлiк
Ғишрат /а/—сауық-сайран
Ғұзыр /а/—өтiнiш, тiлек; мұң, мұқтаж  
Ғұлман /а/—жас жiгiт, бозбала; дiни ұғым бойынша, 

жұмақта қызмет көрсетушi мәңгi жас, сұлу жiгiт; бозбалалар
Дағуалы /а/—шақырылған
Дада /т/—әке
Дақтан /п/—бақылау
Дишуар /п/—қиын, ауыр, азапты
Дүр— iнжу, гауһар; зор, атақты, әйгiлi
Дiлдә, тiллә—iлдә, тiллә—лдә, тiллә—iллә—ллә—алтын ақша
Ершу /тат/—иiлу, еңкеюiлу, еңкеюлу, еңкею
Есiм ағзамiм ағзамм ағзам /а/—ұлы есiм; Алла Тағаланың 99 есiмiн түгелiм; Алла Тағаланың 99 есiмiн түгелм; Алла Тағаланың 99 есiмiн түгелiмiн түгелмiн түгелiн түгелн түгел 

атап, өз қалауын тiлейтiн дұғаiлейтiн дұғалейтiн дұғаiн дұған дұға
Есiм шарифiм шарифм шариф—маңызды, құрметтi, қадiрлi; ұлық есiмi, қадiрлi; ұлық есiм, қадiрлi; ұлық есiмiрлi; ұлық есiмрлi; ұлық есiмi; ұлық есiм; ұлық есiмiмм
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Жаду /а/—жәдiгөй, залым, сұрқия; сиқыршыiгөй, залым, сұрқия; сиқыршыгөй, залым, сұрқия; сиқыршы
Жаллад /а/—жендет, бас алғыш
Жаппар /а/—құдiреттi, күштi; Алла Тағаланың 99 есiмiнiңiреттi, күштi; Алла Тағаланың 99 есiмiнiңреттi, күштi; Алла Тағаланың 99 есiмiнiңi, күштi; Алла Тағаланың 99 есiмiнiң, күштi; Алла Тағаланың 99 есiмiнiңi; Алла Тағаланың 99 есiмiнiң; Алла Тағаланың 99 есiмiнiңiмiнiңмiнiңiнiңнiңiңң 

бiрiiрiрii
Жасық—семiз емес, өте арық етiз емес, өте арық етз емес, өте арық ет
Жаһыт /а/—ыждағат, ынта
Жетiру /т/—соңына дейiн жеткiзу, аяқтау; мәтiнде құрту, 

жою мағынасында қолданылған.
Жұбап /а/—жауап
Жұда /а/—жоқ болу 
Жұфұт /п/—жұп, зайып, қосақ, жұбай 
Жүмлә /а/—бәрi, барлығы, түгелi, барлығы, түгел, барлығы, түгел
Зақұм /а/— тозақ ағашы
Зарурат /а/—қиын жағдай
Заһыр /а/—ашық, айқын, анық
Зәңгii—зор, үлкен; қара түстi адам; дастандық шығармалар-i адам; дастандық шығармалар- адам; дастандық шығармалар-

да жиi кездесетiн қаһарманға қарсы тұратын сүйкiмсiз кейiп-i кездесетiн қаһарманға қарсы тұратын сүйкiмсiз кейiп- кездесетiн қаһарманға қарсы тұратын сүйкiмсiз кейiп-iн қаһарманға қарсы тұратын сүйкiмсiз кейiп-н қаһарманға қарсы тұратын сүйкiмсiз кейiп-iмсiз кейiп-мсiз кейiп-iз кейiп-з кейiп-iп-п-
керлер зәңгi аталады.i аталады. аталады.

Зүбәржат /п/—жасыл түстi асыл тас/п/—жасыл түстi асыл тас
Зүлжаллал /а/—мәртебелi; Алла Тағаланың 99 есiмiнiң 

бiрi
Илән, илә /т/—мен, пен, бен, менен, бенен (көмектес сеп-

тiгiнiң жалғауы)iгiнiң жалғауы)гiнiң жалғауы)iнiң жалғауы)нiң жалғауы)iң жалғауы)ң жалғауы)
Иләһ /а/—Құдай
Инғам /а/—тарту, сыйлық 
Иншалла (ин шаа Алла) /а/—Алла қаласа (ин—егер, 

шаа—қалау)
Ихсан /а/—қайырымдылық, қайыр-садақа
Кәлам Алла /а/—Алланың сөзii
Кәпii /п/—ұйқылы-ояу
Кәр—ашу, ыза
Кәрiмiмм /а/—мейiрбандық/а/—мейiрбандық
Кәт ету—тең көру
Кәф, нун—араб әрiптерiiптерiптерii
Кеп, гәп, кәп /п/—әңгiме; оқиға; хикаяiме; оқиға; хикаяме; оқиға; хикая
Кiзлеуiзлеузлеу /тат/—сақтау, күзету, бақылау
Кiнеге /о/—кiтап
Күнәһ—күнә
Қадим /а/—келген, келiп жеткенiп жеткенп жеткен 
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Қадiрiрр /а/—құдiреттi, күштi; Алла Тағаланың 99 есiмiнiңiреттi, күштi; Алла Тағаланың 99 есiмiнiңреттi, күштi; Алла Тағаланың 99 есiмiнiңi, күштi; Алла Тағаланың 99 есiмiнiң, күштi; Алла Тағаланың 99 есiмiнiңi; Алла Тағаланың 99 есiмiнiң; Алла Тағаланың 99 есiмiнiңТағаланың 99 есiмiнiң99 есiмiнiңiмiнiңмiнiңiнiңнiңiңң 
бiрiiрiрii

Қалендер—бастапқыда Орта Азиялық Календарийе туыс-
тығының мүшесi, соған берiлген адам деген мағынада қол-
данылған. Кейiнгi ортағасырлықта кез келген ел аралап 
жүретiн тақуа жанды осылай атайтын болған; дәруiш, диуана; 
алба-жұлба

Қалпе—ислам дiнiндегi хазiреттен кейiнгi атақiнiндегi хазiреттен кейiнгi атақнiндегi хазiреттен кейiнгi атақiндегi хазiреттен кейiнгi атақндегi хазiреттен кейiнгi атақi хазiреттен кейiнгi атақ хазiреттен кейiнгi атақiреттен кейiнгi атақреттен кейiнгi атақiнгi атақнгi атақi атақ атақ 
Қалу иннә лиллаһи уа иннә иләйһи рәжиун /а/—делінген: 

Бәріміз Алладанбыз және Оған қайтып барамыз
Қасад, хасад /п/—дұшпандық, зиянкестiк, жаулық, қастықдұшпандық, зиянкестiк, жаулық, қастық
Қасиб /а/—өлшеу
Қиматты /п/—қымбатты
Құдайдат /п/—Құдай берген
Құдай, Құда /п/—бүкiл ғаламды жаратушы, Алла Тағала,/п/—бүкiл ғаламды жаратушы, Алла Тағала, 

Құдiрет  
Құдауанда /п/—Құдай, Тәңiрi
Құдiрет /а/—керемет күш, ғажайып қасиет; Құдай, Алла, 

Жаратушы, Тәңiрi
Құйы—өзiнен су шықпайтын, суды қолдан құйып толтыра-iнен су шықпайтын, суды қолдан құйып толтыра-нен су шықпайтын, суды қолдан құйып толтыра-

тын құдық
Құран /а/—мұсылмандардың ұғымы бойынша, Алла 

Тағаланың сөзi жазылған, Ислам дiнiнiң негiзгi ереже,i жазылған, Ислам дiнiнiң негiзгi ереже, жазылған, Ислам дiнiнiң негiзгi ереже,iнiнiң негiзгi ереже,нiнiң негiзгi ереже,iнiң негiзгi ереже,нiң негiзгi ереже,iң негiзгi ереже,ң негiзгi ереже,iзгi ереже,згi ереже,i ереже, ереже, 
уағыздары толық көрiнiс тапқан мұсылмандардың ең бастыiнiс тапқан мұсылмандардың ең бастынiс тапқан мұсылмандардың ең бастыiс тапқан мұсылмандардың ең бастыс тапқан мұсылмандардың ең басты 
қасиеттi кiтабы.i кiтабы. кiтабы.iтабы.табы.

Лақат /а/—қабiрдiң мүрде қойылатын қуысыiрдiң мүрде қойылатын қуысырдiң мүрде қойылатын қуысыiң мүрде қойылатын қуысың мүрде қойылатын қуысы
Ләпке /о/—дүңгiршек, лавкаiршек, лавкаршек, лавка
Ләтиф /а/—қайырым, мейiрiм
Мағазин /о/—дүкен
Мағшұқ  /а/—ғашық, сүйiктiiктiктii
Мазлұм /а/—әдiлетсiздiкке тап болған, қиянатқа ұшы-iлетсiздiкке тап болған, қиянатқа ұшы-летсiздiкке тап болған, қиянатқа ұшы-iздiкке тап болған, қиянатқа ұшы-здiкке тап болған, қиянатқа ұшы-iкке тап болған, қиянатқа ұшы-кке тап болған, қиянатқа ұшы-

раған
Мас—мәтiндерде көбiнесе бiрдемеге қуанып, я қайғырып,iндерде көбiнесе бiрдемеге қуанып, я қайғырып,ндерде көбiнесе бiрдемеге қуанып, я қайғырып,iнесе бiрдемеге қуанып, я қайғырып,несе бiрдемеге қуанып, я қайғырып,iрдемеге қуанып, я қайғырып,рдемеге қуанып, я қайғырып, 

есiнен айырылу, естен тану деген мағынада қолданылған.iнен айырылу, естен тану деген мағынада қолданылған.нен айырылу, естен тану деген мағынада қолданылған.
Махалла /а/—квартал; орын, жер
Махбұс /а/—тұтқында болу 
Махкам  /а/—бекем, берiкiкк
Махшар /а/—дiни ұғым бойынша, дүние салған адамныңiни ұғым бойынша, дүние салған адамныңни ұғым бойынша, дүние салған адамның 

күнәсi тексерiлетiн кезең; ақыретi тексерiлетiн кезең; ақырет тексерiлетiн кезең; ақыретiлетiн кезең; ақыретлетiн кезең; ақыретiн кезең; ақыретн кезең; ақырет
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Мәлiк /а/—патша
Мәнжам, мүнәжiмшi /а/—жұлдызша, астролог
Мәтша—үйдiң төбесiн жабу үшiн көлденеңiнен салынатынiң төбесiн жабу үшiн көлденеңiнен салынатынң төбесiн жабу үшiн көлденеңiнен салынатынiн жабу үшiн көлденеңiнен салынатынн жабу үшiн көлденеңiнен салынатынiн көлденеңiнен салынатынн көлденеңiнен салынатынiнен салынатыннен салынатын 

мықты белағаш
Мидал /о/—медаль
Мұғым /а/—қайғырушы, мұңды 
Мүмiнiнн /а/—ислам дiнiндегi адам, мұсылманiнiндегi адам, мұсылманнiндегi адам, мұсылманiндегi адам, мұсылманндегi адам, мұсылманi адам, мұсылман адам, мұсылман 
Мүскii /п/—мускус (бiрқатар жануарлардың ұрық безiненiрқатар жануарлардың ұрық безiненрқатар жануарлардың ұрық безiненiненнен 

шығатын хош иiстi зат)iстi зат)стi зат)i зат) зат)
Мүттәм /а/—толық, кәмiл
Мүһайла /а/—туған-туыс, отбасы
Налыс /т/—қайғы-қасiрет, мұң-шер/т/—қайғы-қасiрет, мұң-шер
Нәзiр /а/—Құдай жолына берiлетiн садақа, қайыр
Нәшiр /а/—баспашы 
Нәумез—өкпелi, қапалы.i, қапалы., қапалы.
Нияз /п/—керектiк, қажеттiк; өтiнiш, тiлек; сый, тарту
Нығмет /а/—шапағат; тағам
Пайтақ /а/—астана, орталық
Памдат /п/—таңғы уақыт; таң намазы
Панар /о/—фонарь, шам
Парахот /о/—параход, кеме
Патын /а/—түйсiк, ақылiк, ақылк, ақыл
Пәкизат /п/—асыл тектii
Пәруана /п/—түнде ұшатын көбелек; қазақ фольклоры мен 

әдебиетінде ауыспалы мағынада қолданылады—пәруана бол-
ды: біреудің жолына құрбан болды, садақа болды, жанын үзді

Пәруардигар /п/—Жаратушы, Жасаған, құдiреттi Құдай
Пәшкүм /о/—жаяу жүру
Пешат /о/—мөр; мөр басу, мөрлеу
Расулалла /а/—Алланың елшiсi; негiзiнен Мұхаммед (ә.с.)iсi; негiзiнен Мұхаммед (ә.с.)сi; негiзiнен Мұхаммед (ә.с.)i; негiзiнен Мұхаммед (ә.с.); негiзiнен Мұхаммед (ә.с.)iзiнен Мұхаммед (ә.с.)зiнен Мұхаммед (ә.с.)iнен Мұхаммед (ә.с.)нен Мұхаммед (ә.с.) 

пайғамбарға айтылады
Рахмат /а/—қайырым, мейiрiмiрiмрiмiмм
Руза /п/—ораза
Салих /а/—жақсы, мейiрiмдi, қайырымды 
Сахар /а/—сәресi, таң атып келе жатқан мезгiлi, таң атып келе жатқан мезгiл, таң атып келе жатқан мезгiлiлл
Сәна /а/—жыл (уақыт өлшемi); қайғы; қапа; алғыс, мадақ;i); қайғы; қапа; алғыс, мадақ;); қайғы; қапа; алғыс, мадақ; 

тiлек-өтiнiш бiлдiретiн—шы, -шi орнына қолданылатынiлек-өтiнiш бiлдiретiн—шы, -шi орнына қолданылатынлек-өтiнiш бiлдiретiн—шы, -шi орнына қолданылатынiнiш бiлдiретiн—шы, -шi орнына қолданылатыннiш бiлдiретiн—шы, -шi орнына қолданылатынiш бiлдiретiн—шы, -шi орнына қолданылатынш бiлдiретiн—шы, -шi орнына қолданылатынiлдiретiн—шы, -шi орнына қолданылатынлдiретiн—шы, -шi орнына қолданылатынiретiн—шы, -шi орнына қолданылатынретiн—шы, -шi орнына қолданылатынiн—шы, -шi орнына қолданылатынн—шы, -шi орнына қолданылатынi орнына қолданылатын орнына қолданылатын 
жұрнақ: бар-сәна (баршы).

Сәргардан /п/—сергелдең
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Сәруар /п/—басшы, көсем, қожайын
Сейiр /а/—сейiлдеу; көңiл көтерiс, қыдыру
Сет /а/—сенбi
Сұбхан /а/—мадақтау, мақтау, дәрiптеу
Тағала /а/—бәрiнен жоғары, ұлық; Алла Тағаланың 99iнен жоғары, ұлық; Алла Тағаланың 99нен жоғары, ұлық; Алла Тағаланың 99 

есiмiнiң бiрiiмiнiң бiрiмiнiң бiрiiнiң бiрiнiң бiрiiң бiрiң бiрiiрiрii
Талаш /тат/—ұрыс-керiс, жанжалiс, жанжалс, жанжал
Тамға—таңба
Тариқ /а/—жол, әдiс, тәсiлiс, тәсiлс, тәсiлiлл
Тасбиқ /а/—дiни адамның Құдайға сиынып, Алланы жад ет-iни адамның Құдайға сиынып, Алланы жад ет-ни адамның Құдайға сиынып, Алланы жад ет-

кенде қолына ұстап санап, тартып отыратын моншақ тiзбектерiiзбектерiзбектерii
Таурат—Тора. Мұсаның Бестармақты кiтабы, дiни ұғымiтабы, дiни ұғымтабы, дiни ұғымiни ұғымни ұғым 

бойынша Құдайдан түскен қасиеттi жазбаi жазба жазба
Таһарат /а/—су құйыну, дәрет алу, тазалану
Тәңiрiрр /т/—Құдай
Тоғанақ—үлкен етiп буылған жүк, теңiп буылған жүк, теңп буылған жүк, тең
Тұғры—тура
Тұту—билiк жүргiзу, басқаруiк жүргiзу, басқарук жүргiзу, басқаруiзу, басқарузу, басқару
Уа /а/—және
Уа ғайри /а/—және басқа
Уәкiлiлл /а/—сенушi; үмiт күткенi; үмiт күткен; үмiт күткенiт күткент күткен
Уәсiфiфф  /а/—қызметшi; бозбалаi; бозбала; бозбала 
Ұнытылу—ұмытылу
Үммет /а/—ел, қауым, жамағат, жол; Мұхаммедтiң үмбет-iң үмбет-ң үмбет-

терi, мұсылмандарi, мұсылмандар, мұсылмандар
Үшбу /т/—осы, бұл 
�ариад, парияд /п/—жылау, айқай
�атиха /а/—беташар, кiрiспе; Құран Кәрiмнiң �-сүресi;iрiспе; Құран Кәрiмнiң �-сүресi;рiспе; Құран Кәрiмнiң �-сүресi;iспе; Құран Кәрiмнiң �-сүресi;спе; Құран Кәрiмнiң �-сүресi;iмнiң �-сүресi;мнiң �-сүресi;iң �-сүресi;ң �-сүресi;i;; 

мәтiнде бата мағынасындаiнде бата мағынасынданде бата мағынасында
�аһимдау /а/—түсiнуiнуну
Хазiрiрр /а/—келу, дайын болу
Хазiрет /а/—жоғары мәртебелi; пайғамбарлардың, имам-

дардың, белгiлi әулиелердiң есiмiне қосылып айтылатын атақ
Хайран /а/—қайыр, жақсылық
Хаким /а/—дәрiгер, оқымысты, ғұламаiгер, оқымысты, ғұламагер, оқымысты, ғұлама
Хақ /а/—шындық, күмәнсiз ақиқат; Алланың 99 есiмiнiңiз ақиқат; Алланың 99 есiмiнiңз ақиқат; Алланың 99 есiмiнiңiмiнiңмiнiңiнiңнiңiңң 

бiрi.iрi.рi.i.. Хақ Тағала [Тағала /а/—бәрiнен жоғары, ұлық; Алланыңiнен жоғары, ұлық; Алланыңнен жоғары, ұлық; Алланың 
99 есiмiнiң бiрi]—ең жоғары мәртебелi, ұлық Алла Хаiмiнiң бiрi]—ең жоғары мәртебелi, ұлық Алла Хамiнiң бiрi]—ең жоғары мәртебелi, ұлық Алла Хаiнiң бiрi]—ең жоғары мәртебелi, ұлық Алла Ханiң бiрi]—ең жоғары мәртебелi, ұлық Алла Хаiң бiрi]—ең жоғары мәртебелi, ұлық Алла Хаң бiрi]—ең жоғары мәртебелi, ұлық Алла Хаiрi]—ең жоғары мәртебелi, ұлық Алла Харi]—ең жоғары мәртебелi, ұлық Алла Хаi]—ең жоғары мәртебелi, ұлық Алла Ха]—ең жоғары мәртебелi, ұлық Алла Хаi, ұлық Алла Ха, ұлық Алла Хақ /а/—
шындық, күмәнсiз ақиқат; Алла Тағаланың 99 есiмiнiң бiрi.iз ақиқат; Алла Тағаланың 99 есiмiнiң бiрi.з ақиқат; Алла Тағаланың 99 есiмiнiң бiрi.iмiнiң бiрi.мiнiң бiрi.iнiң бiрi.нiң бiрi.iң бiрi.ң бiрi.iрi.рi.i..
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Халал, алал /а/—шариғат бойынша ұлықсат берiлген;iлген;лген; 
заңды; некелеп алған; таза; адал; жарамды

Халас /а/—құтылу, бос болу; құтқару, тыю
Халифа /а/—орта ғасырлардағы мұсылман елдердiң 

мемлекет билеушiсiнiң құрметтi атағы, лауазымы; патша, 
сұлтан 

Хал-қадар /а/—жағдайынша, әл-құдiретiншеiретiншеретiншеiншенше
Халық /а/—жаратушы; Алла Тағаланың 99 есiмiнiң бiрiiмiнiң бiрiмiнiң бiрiiнiң бiрiнiң бiрiiң бiрiң бiрiiрiрii
Хамил /а/— iштегi бала; жүкiштегi бала; жүкштегi бала; жүкi бала; жүк бала;  жүк
Хамле болу /а/—жүктi болу, аяғы ауыр болу
Хараб /а/—қирау, быт-шыт болу
Харам /а/—шариғат бойынша тыйым салынған, яғни iшiп-

жеуге, қолдануға жарамайтын нәрсе [Құран Кәрiмде бұл түсi-
нiк 7� жерде қолданылған]; таза емес, заңсыз

Хасыл /а/—нәтиже, қорытынды; арманына, мақсатына 
жету;  хасыл болды—тiлегi орындалды

Хатым /а/— бiтiру, аяқтау; жомартiтiру, аяқтау; жомарттiру, аяқтау; жомартiру, аяқтау; жомартру, аяқтау; жомарт
Хикаят  /а/—алуан түрлi ғажайып оқиғалар жайлы жазыл-i ғажайып оқиғалар жайлы жазыл- ғажайып оқиғалар жайлы жазыл-

ған әдеби шығарма
Хилаф /а/—өтiрiк, терiс; қарама-қайшылық, келiспеушi-iрiк, терiс; қарама-қайшылық, келiспеушi-рiк, терiс; қарама-қайшылық, келiспеушi-iк, терiс; қарама-қайшылық, келiспеушi-к, терiс; қарама-қайшылық, келiспеушi-iс; қарама-қайшылық, келiспеушi-с; қарама-қайшылық, келiспеушi-iспеушi-спеушi-i-

лiк; бүлдiру, бұзуiк; бүлдiру, бұзук; бүлдiру, бұзуiру, бұзуру, бұзу 
Хор қызы—дiни наным бойынша, жұмақта болатын мәңгiiни наным бойынша, жұмақта болатын мәңгiни наным бойынша, жұмақта болатын мәңгii 

жас, өте сұлу қыздар
Хүкiмiмм /а/—үкiм, бұйрық
Һәлак /а/—өлу, өлiм; күйреу, құрып бiтуiм; күйреу, құрып бiтум; күйреу, құрып бiтуiтуту
Һәмма, һәммасы—барлығы
Һәмма /п/—бәрi, барлық
Һұш /п/—ақыл-ес
Шариғат /а/—заң; исламның негiзгi заңдар жинағыiзгi заңдар жинағызгi заңдар жинағыi заңдар жинағы заңдар жинағы
Шаһарияр—[шаһар /п/—төрт, яр /т/—жар, серiк]—iк]—к]—

Мұхаммед пайғамбардың төрт серiгi: Әбубәкiр, Омар, Оспан,iгi: Әбубәкiр, Омар, Оспан,гi: Әбубәкiр, Омар, Оспан,i: Әбубәкiр, Омар, Оспан,: Әбубәкiр, Омар, Оспан,iр, Омар, Оспан,р, Омар, Оспан, 
Әли. Кейде төрт жар деп те аталады. Бұлар араб халифатын би-
леген төрт әдiлеттi халифа болып, тарихта «ал-Хулафа ар-Ра-iлеттi халифа болып, тарихта «ал-Хулафа ар-Ра-леттi халифа болып, тарихта «ал-Хулафа ар-Ра-i халифа болып, тарихта «ал-Хулафа ар-Ра- халифа болып, тарихта «ал-Хулафа ар-Ра-
шидун» деген атпен белгiлi.iлi.лi.i..

Шаһид /а/—шейiт. Алла жолында құрбан болған адам-iт. Алла жолында құрбан болған адам-т. Алла жолында құрбан болған адам-
ды шаһид деп атаған. Құран Кәрiм бойынша, шаһид о дүниедеiм бойынша, шаһид о дүниедем бойынша, шаһид о дүниеде 
жұмақтың төрiне барады.iне барады.не барады. 
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Асмания—Осман империясы, сұлтандар билеген Түркия-
ның ресми атауы. �V-�VI ғасырларда түрiктердiң Азиядағы,�V-�VI ғасырларда түрiктердiң Азиядағы,-�VI ғасырларда түрiктердiң Азиядағы,�VI ғасырларда түрiктердiң Азиядағы, ғасырларда түрiктердiң Азиядағы,iктердiң Азиядағы,ктердiң Азиядағы,iң Азиядағы,ң Азиядағы, 
Еуропа мен Африкадағы басқыншылығы нәтижесiнде пайдаiнде пайданде пайда 
болды. �258-�324 ж.ж. өмiр сүрген түрiк сұлтаны Осман I не-iр сүрген түрiк сұлтаны Осман I не-р сүрген түрiк сұлтаны Осман I не-iк сұлтаны Осман I не-к сұлтаны Осман I не-I не- не-
гiзiн салған. Осман I басқарған түрiктiң Қайы тайпасын, кейiнi-iзiн салған. Осман I басқарған түрiктiң Қайы тайпасын, кейiнi-зiн салған. Осман I басқарған түрiктiң Қайы тайпасын, кейiнi-iн салған. Осман I басқарған түрiктiң Қайы тайпасын, кейiнi-н салған. Осман I басқарған түрiктiң Қайы тайпасын, кейiнi-I басқарған түрiктiң Қайы тайпасын, кейiнi- басқарған түрiктiң Қайы тайпасын, кейiнi-iктiң Қайы тайпасын, кейiнi-ктiң Қайы тайпасын, кейiнi-iң Қайы тайпасын, кейiнi-ң Қайы тайпасын, кейiнi-iнi-нi-i-
рек Осман мемлекетiнде билiк құрған халықты құрайтын басқаiнде билiк құрған халықты құрайтын басқанде билiк құрған халықты құрайтын басқаiк құрған халықты құрайтын басқак құрған халықты құрайтын басқа 
түрiктердi де «османдар», дәлiрек айтқанда «османдықтар» депiктердi де «османдар», дәлiрек айтқанда «османдықтар» депктердi де «османдар», дәлiрек айтқанда «османдықтар» депi де «османдар», дәлiрек айтқанда «османдықтар» деп де «османдар», дәлiрек айтқанда «османдықтар» депiрек айтқанда «османдықтар» депрек айтқанда «османдықтар» деп 
атаған. Бұл мемлекет �924 жылы 3 наурызға дейiн өмiр сүрдi.iн өмiр сүрдi.н өмiр сүрдi.iр сүрдi.р сүрдi.i.. 

Бұқар (санскритше вихара—монастырь)—б.д. I ғасырындаI ғасырында ғасырында 
iргесi қаланған, Зарафшан өзенiнiң төменгi ағысындаргесi қаланған, Зарафшан өзенiнiң төменгi ағысындаi қаланған, Зарафшан өзенiнiң төменгi ағысында қаланған, Зарафшан өзенiнiң төменгi ағысындаiнiң төменгi ағысынданiң төменгi ағысындаiң төменгi ағысындаң төменгi ағысындаi ағысында ағысында 
орналасқан, Орта Азиядағы көне қалалардың бiрi. Қазiрдеiрi. Қазiрдерi. Қазiрдеi. Қазiрде. Қазiрдеiрдерде 
Өзбекстан Республикасының осы аттас облыс орталығы.

Жызақ—Өзбекстандағы қала, аудан орталығы. Самарқан 
қаласынан солтүстiк-шығысқа қарай ��3 шақырым жердеiк-шығысқа қарай ��3 шақырым жердек-шығысқа қарай ��3 шақырым жерде 
орналасқан.

Ирамбағы—шығыс классикалық әдебиетi мен фольк-
лорында керемет ғажайып бақтың бейнесiн осы атаумен беру 
қалыптасқан. Аңыз бойынша, Ирамбақ—Оңтүстiк Арабия 
әмiрi Шаддадтың жер үстiнде жұмақ орнату райынан туған 
мәуелi бақ. 

Қап тауы—Құран аңыздары бойынша, жер жүзiн қоршапҚұран аңыздары бойынша, жер жүзiн қоршап 
тұрған тау тiзбегi. Бұл таулар аспан түстес зүбәржаттан 
құралған, ал ең биiк шыңында вулкан орналасқан. Жер 
бетiндегi барлық таулар Қап тауымен байланысты, Алла Тағала 
осы таулар тiзбегiндегi шыңдардың бiрiне қолын тигiзсе, жер 
сiлкiнiсi болады. Қап тауының арғы жағын йәжуж бен мәжүж 
деген қорқынышты халықтар мекендейдi, олар әр түн сайын 
тауды егеу сияқты тiстерiмен кеседi, бiрақ күндiз тау бастапқы 
қалпына қайта келедi, сөйтiп бұл халықтар жер бетiне шыға 
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алмайды. Қап тауымен байланысты көптеген аңыздар бар. 
Солардың бiрсыпырасында Қап тауының арғы жағында кере-
мет мақұлықтар, дәулер мен перiлер мекендейтiн ғажайып 
елдер бар деп айтылады.

Қарқаралы—Қазақстанның солтүстiгiндегi байырғы қала-iгiндегi байырғы қала-гiндегi байырғы қала-iндегi байырғы қала-ндегi байырғы қала-i байырғы қала- байырғы қала-
лардың бiрi. Қарағандыдан оңтүстiк-шығысқа қарай 220iрi. Қарағандыдан оңтүстiк-шығысқа қарай 220рi. Қарағандыдан оңтүстiк-шығысқа қарай 220i. Қарағандыдан оңтүстiк-шығысқа қарай 220. Қарағандыдан оңтүстiк-шығысқа қарай 220iк-шығысқа қарай 220к-шығысқа қарай 220 
шақырым жерде.

Мекке—мұсылмандардың Хижаздағы басты қасиеттii 
қаласы. Мұхаммед пайғамбар осы қалада туып, өмiр сүрдi жәнеiр сүрдi жәнер сүрдi жәнеi және және 
өзiнiң уағызын айта бастайды. Мұхаммед Меккедегi исламғаiнiң уағызын айта бастайды. Мұхаммед Меккедегi исламғанiң уағызын айта бастайды. Мұхаммед Меккедегi исламғаiң уағызын айта бастайды. Мұхаммед Меккедегi исламғаң уағызын айта бастайды. Мұхаммед Меккедегi исламғаi исламға исламға 
дейiнгi пұтқа табынушылардың ғибадатханасы болып келгенiнгi пұтқа табынушылардың ғибадатханасы болып келгеннгi пұтқа табынушылардың ғибадатханасы болып келгенi пұтқа табынушылардың ғибадатханасы болып келген пұтқа табынушылардың ғибадатханасы болып келген 
Қағбаны исламның ең қастерлiсi деп жариялап, оған барлықiсi деп жариялап, оған барлықсi деп жариялап, оған барлықi деп жариялап, оған барлық деп жариялап, оған барлық 
мұсылмандардың қажылыққа баруын өсиет еттi. Қағба Мек-i. Қағба Мек-. Қағба Мек-
кедегi Мәсжид Харам деп аталатын бас мешiтте орналасқан.i Мәсжид Харам деп аталатын бас мешiтте орналасқан. Мәсжид Харам деп аталатын бас мешiтте орналасқан.iтте орналасқан.тте орналасқан. 
Жыл сайын Меккеге қажылыққа әлемнiң әр түпкiрiненiң әр түпкiрiненң әр түпкiрiненiрiненрiненiненнен 
миллиондаған адам келедi.i..

Мысыр—Африканың солтүстiк-шығысын және Азиядағы 
Синай түбегiн алып жатқан Египет мемлекетiнiң арабша ата-
уы. 

Нiл—Африкадағы iрi өзен.
Үргенiшiшш—қала, Өзбекстандағы Хорезм облысының орта-

лығы. Б.д.д. � ғасырда Юегянь деген атпен белгiлi болған.iлi болған.лi болған.i болған. болған. 
Үргенiш туралы алғашқы мәлiмет �0-ғасырдың жазба деректе-iш туралы алғашқы мәлiмет �0-ғасырдың жазба деректе-ш туралы алғашқы мәлiмет �0-ғасырдың жазба деректе-iмет �0-ғасырдың жазба деректе-мет �0-ғасырдың жазба деректе-
рiнде кездеседi.iнде кездеседi.нде кездеседi.i.. 

Шын—Орта Азия, Иран, араб елдерi орта ғасырларда Қы-
тайды «Чин» деп атаған. Бұл—б.д.д. 22�-жылдан бастап Қытай 
елiн билеген Цинь династиясының өзгертiлген атауы.

Машын—Орта Азия, Иран, араб елдерi орта ғасырлардаi орта ғасырларда орта ғасырларда  
Қытайдың оңтүстiк уәлаяттарын, Шығыс Түркiстанды осылайiк уәлаяттарын, Шығыс Түркiстанды осылайк уәлаяттарын, Шығыс Түркiстанды осылайiстанды осылайстанды осылай 
атаған.  

Кейбiр шығармаларда осы екi атау (Шын, Машын) бiрiр шығармаларда осы екi атау (Шын, Машын) бiрр шығармаларда осы екi атау (Шын, Машын) бiрi атау (Шын, Машын) бiр атау (Шын, Машын) бiрiрр 
қаланың, бiр мемлекеттiң атауы ретiнде қолданылады.iр мемлекеттiң атауы ретiнде қолданылады.р мемлекеттiң атауы ретiнде қолданылады.iң атауы ретiнде қолданылады.ң атауы ретiнде қолданылады.iнде қолданылады.нде қолданылады. 
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ТОМҒА ЕНГЕН ДАСТАНДАРДы ЖыРлАуШы, 
АЙТуШы ҺӘМ ЖИНАуШылАР ТуРАлы 

МӘліМЕТ

Жанұзақ ақын—Шығыс Қазақстан облысы, Тарбағатай 
өңiрiнде туып-өскен. Ақын Ержан Ахметовтың (�879-�967)iрiнде туып-өскен. Ақын Ержан Ахметовтың (�879-�967)рiнде туып-өскен. Ақын Ержан Ахметовтың (�879-�967)iнде туып-өскен. Ақын Ержан Ахметовтың (�879-�967)нде туып-өскен. Ақын Ержан Ахметовтың (�879-�967) 
мәлiметi бойынша, Жанұзақ ақын—Жұмық Дәулетбайiметi бойынша, Жанұзақ ақын—Жұмық Дәулетбайметi бойынша, Жанұзақ ақын—Жұмық Дәулетбайi бойынша, Жанұзақ ақын—Жұмық Дәулетбай  бойынша, Жанұзақ ақын—Жұмық Дәулетбай 
батырдың немересi. Ал Дәулетбай Қаракерей Қабанбай батыр-i. Ал Дәулетбай Қаракерей Қабанбай батыр-. Ал Дәулетбай Қаракерей Қабанбай батыр-
мен тұстас, серiктес болған. Жанұзақ ақынның өзi өмiр сүргенiктес болған. Жанұзақ ақынның өзi өмiр сүргенктес болған. Жанұзақ ақынның өзi өмiр сүргенi өмiр сүрген өмiр сүргенiр сүргенр сүрген 
заманы, ел-жұрты туралы өлеңдерi сақталған (ОҒК, Ш.�3-i сақталған (ОҒК, Ш.�3- сақталған (ОҒК, Ш.�3-
�7, ӘӨИ, Ш.324). «Бақтияр» дастанын кiтап етiп бастырған» дастанын кiтап етiп бастырған дастанын кiтап етiп бастырғанiтап етiп бастырғантап етiп бастырғанiп бастырғанп бастырған 
Бектуған Сиқымбайұлы кiтаптың мұқабасында дастанныңiтаптың мұқабасында дастанныңтаптың мұқабасында дастанның 
жыршысы ретiнде Жанұзақ ақынды көрсеткен.iнде Жанұзақ ақынды көрсеткен.нде Жанұзақ ақынды көрсеткен. 

Өндiрбайұлы Мұхаммедғалиiрбайұлы Мұхаммедғалирбайұлы Мұхаммедғали—Қарқаралы өңiрiненiрiненрiненiненнен 
шыққан ақын. «Қисса шаһ Ғаббас ұғлы Иранғайып» даста-
нын жырлаған, кiтап етiп бастыруға дайындаған. Дастанныңiтап етiп бастыруға дайындаған. Дастанныңтап етiп бастыруға дайындаған. Дастанныңiп бастыруға дайындаған. Дастанныңп бастыруға дайындаған. Дастанның 
соңында өзi туралы келтiрген дерекке қарағанда, әкесi—Өндiрi туралы келтiрген дерекке қарағанда, әкесi—Өндiр туралы келтiрген дерекке қарағанда, әкесi—Өндiрiрген дерекке қарағанда, әкесi—Өндiррген дерекке қарағанда, әкесi—Өндiрi—Өндiр—Өндiрiрр 
қалпе, өзiнiң лақап аты—Мүтәлi.iнiң лақап аты—Мүтәлi.нiң лақап аты—Мүтәлi.iң лақап аты—Мүтәлi.ң лақап аты—Мүтәлi.i..

Радлов Василий Васильевич (�837-�9�8)—iрi шығыс-
танушы, түркi тiлдерi мен фольклорының үлкен бiлгiрi. 
ұлты—немiс, Германияның Берлин қаласында дүниеге кел-iс, Германияның Берлин қаласында дүниеге кел-с, Германияның Берлин қаласында дүниеге кел-
ген.

Берлин университетiн бiтiргеннен кейiн болашақ ғалымiн бiтiргеннен кейiн болашақ ғалымн бiтiргеннен кейiн болашақ ғалымiтiргеннен кейiн болашақ ғалымтiргеннен кейiн болашақ ғалымiргеннен кейiн болашақ ғалымргеннен кейiн болашақ ғалымiн болашақ ғалымн болашақ ғалым 
Ресейге келедi. ұзамай тiл үйрену мақсатымен Алтай өңiрiнеi. ұзамай тiл үйрену мақсатымен Алтай өңiрiне. ұзамай тiл үйрену мақсатымен Алтай өңiрiнеiл үйрену мақсатымен Алтай өңiрiнел үйрену мақсатымен Алтай өңiрiнеiрiнерiнеiнене 
барып, оқытушылық қызмет атқарады. Осы уақыттан (�859-
�87�) бастап түркi халықтарының ауыз әдебиетiн зерттеуменi халықтарының ауыз әдебиетiн зерттеумен халықтарының ауыз әдебиетiн зерттеуменiн зерттеуменн зерттеумен 
белсене шұғылданады. В.В.Радлов әр түрлi ғылыми сипаттағыi ғылыми сипаттағы ғылыми сипаттағы 
экспедицияларға қатысып, фольклорлық үлгiлердi ұқыптыiлердi ұқыптылердi ұқыптыi ұқыпты ұқыпты 
түрде жинап, қағазға түсiредi.iредi.редi.i..

�870 жылдары В.В.Радлов «Түркi тайпалары халық 
әдебиетiнiң нұсқалары» деген көптомдық еңбегiнiң үшiншi то-iнiң нұсқалары» деген көптомдық еңбегiнiң үшiншi то-нiң нұсқалары» деген көптомдық еңбегiнiң үшiншi то-iң нұсқалары» деген көптомдық еңбегiнiң үшiншi то-ң нұсқалары» деген  көптомдық еңбегiнiң үшiншi то-iнiң үшiншi то-нiң үшiншi то-iң үшiншi то-ң үшiншi то-iншi то-ншi то-i то- то-
мында қазақ халқының ауыз әдебиетi үлгiлерiн жариялады.i үлгiлерiн жариялады. үлгiлерiн жариялады.iлерiн жариялады.лерiн жариялады.iн жариялады.н жариялады.  



 ШАРТТы ҚыСҚАРТулАР

ӘӨИ—М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты
ОҒК—Орталық Ғылыми кiтапхана
ҚҚ—Қолжазба қоры
Ш—шифр
дәп—дәптер
/а/—араб 
л—ленинград
М—Мәскеу
/о/—орыс
/п/—парсы
/т/—түркi
/тат/—татар



ПАЙДАлАНылҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

Қолжазбалар мен 1917 жылға дейiн араб әрпiнде жарық 
көрген кiтаптар

�. Бақтияр қиссасы.—уфа, �9�6.
2. Қисса мәлiк Хасен.—Қазан, �9�6.
3. Қисса Шаһ Ғаббас ұғлы Иранғайып.—Қазан, �907.
4. Қисса Шәкiр, Шәкiрат падиша Һашым балалары.—

Қазан, �9�5.
5. Қисса Һамра, Хұсрау патша.—Қазан, �905.

Зерттеулер мен энциклопедиялар, фольклорлық 
жинақтар, сөздiктер

�. Азибаева Б. Казахский дастанный эпос.—Алматы, �998.
2. Андреев Н. П. указатель сказочных сюжетов по системе 

Аарне.—л., �929.
3. Бабалар сөзi. 2,4,5-томдарды құрастырып ғылыми қосым-

шаларын дайындаған Б. Әзiбаева.—Астана: Фолиант, 2004.
4. Батырлық дастандар. Құрастырған Ү.Сұбханбердина.—

Алматы: Ғылым, �995. 
5. Брагинский И. С. Из истории таджикской и персидской 

литератур.—М.,�972.
6. Веселовский А. Н. Историческая поэтика. Под редакцией 

В. М. Жирмунского.—л., �940.
7. Гринцер П. А. Древнеиндийская проза [обрамленная по-

весть],—М., �963. 
8. Ел қазынасы—ескi сөз (В.В.Радлов жинаған қазақ 

фольклорының үлгiлерi). Жинақты баспаға әзiрлеп, құрас-
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тырғандар: Б.Уахатов, С.Қасқабасов, Қ.Матыжанов.—Алма-
ты: Ғылым, �994.

9. История всемирной литературы. Т.I.—М., �983. 
�0. Керiм З. Қолжазба дастандар («Бақтияр және оның«Бақтияр және оныңқтияр және оныңтияр және оныңәне оныңне оның 

қырық бұтағы бойынша»). Филология ғылымдарының канди-ырық бұтағы бойынша»). Филология ғылымдарының канди-қ бұтағы бойынша»). Филология ғылымдарының канди- бұтағы бойынша»). Филология ғылымдарының канди-ұтағы бойынша»). Филология ғылымдарының канди-тағы бойынша»). Филология ғылымдарының канди-ғы бойынша»). Филология ғылымдарының канди-ы бойынша»). Филология ғылымдарының канди-). Филология ғылымдарының канди-
даты ғылыми дәрежесiн алу үшiн дайындалған диссертация-
ның авторефераты.—Түркiстан, 2000.

��. Касқабасов С. А. Казахская волшебная сказка.—Алма-
ты: Ғылым, �972.

�2. Қасқабасов С. А. Жаназық. Таңдамалы.—Астана: Аудар-
ма, 2002. 

�3. Құран Кәрiм: қазақша мағына және түсiнiгi. Аударғанiнiгi. Аударғаннiгi. Аударғанiгi. Аударғангi. Аударғанi. Аударған. Аударған 
Халифа   Алтай.—Мәдине, Сауд Арабиясы, �99�.

�4. Пропп. В. Я. Русский героический эпос.—л., �955.
�5. Радлов В. В. Образцы народной литературы тюркских 

племен, живущих в Южной Сибири и Джунгарской степи. Ч.III-. Ч.III- Ч.III-
IV.—Санкт-Петербург, �870.V.—Санкт-Петербург, �870.Санкт-Петербург, �870. 

�6. Средневековая персидская проза. Переводы с персидско-
го. Составление Н. Ю. Чалисовой. Предисловие Н. Б. Кондыре-
вой.—М., �986. 

�7. Хурлукга и Хемра. Саят и Хемра. Эпос народов СССР. 
Составитель тома, автор исследования и комментариев 
А.С.Мирбадалева.—М., �97�. 

�8. Шеризат—Гүлшат. Томды құрастырып, кiрiспе мақалаiрiспе мақаларiспе мақалаiспе мақаласпе мақала 
мен ғылыми түсiнiктемелерiн жазғанiнiктемелерiн жазғаннiктемелерiн жазғанiктемелерiн жазғанктемелерiн жазғанiн жазғанн жазған Б. Әзiбаева.iбаева.баева.—Алматы, 
200�.

�9. Ыбыраев Ш. Қазақ-оғыз эпостарындағы тегi бiр желiлерi бiр желiлер бiр желiлерiр желiлерр желiлерiлерлер 
және олардың өзгеруi // Қазақ фольклорының типологиясы.—i // Қазақ фольклорының типологиясы.— // Қазақ фольклорының типологиясы.—
Алматы, �98�. 

20. Ыбыраев Ш. Эпос әлемi.—Алматы, �993.i.—Алматы, �993..—Алматы, �993.
2�. Арабско-русский словарь. Составитель Х. К. Баранов—

М., �968.
22. Древнетюркский словарь.—л.: Наука, �969.
23. Қазақ тiлiнiң түсiндiрме сөздiгi. �-�0-том.—Алматы: 

Ғылым, �974-�986.
24. Персидско-русский словарь. Под ред. Ю. А. Рубинчика. 

I-II т.—М., �970.



388

РЕЗЮМЕ

Институт литературы и искусства им. М.О.Ауэзова МОН РК 
продолжает работу по подготовке и публикации очередных то-
мов многотомной серии «Бабалар сөзi», выполняемой в рамкахi», выполняемой в рамках», выполняемой в рамках 
Государственной программы «Мәдени мұра».

Девятый том, как и предыдущие, включает в себя дастаны 
новеллистические. Им завершается публикация материалов 
указанного жанра. Десятый том будет посвящен дастанам рели-
гиозно-нравственного содержания, коих будет подготовлено и 
опубликовано семь томов.

Данный том включает в себя следующие произведения: 
«Бақтияр қиссасы», «Қисса Шәкiр, Шәкiрат падиша Һашым «Қисса Шәкiр, Шәкiрат падиша Һашым 
балалары», «Қисса шаһ Ғаббас ұғлы Иранғайып», «Қисса«Қисса 
Һамра, Хұсрау патша», «Қисса мәлiк Хасен».

Тематика новеллистических дастанов, составляющих значи-
тельный во всех отношениях пласт национального дастанного 
эпоса, чрезвычайно разнообразна и разнохарактерна. Сюжет-
но-структурную основу подавляющего большинства их состав-
ляют, наряду с исконно казахскими сюжетами и мотивами, об-
щевосточное фольклорное наследие, древняя и средневековая 
литература Востока, мусульманские мифы, предания и т.д.

В составе новеллистических дастанов немало произведений 
«о вреде поспешных решений». Такими в данном томе являют-
ся  «Бақтияр қиссасы», «Қисса Шәкiр, Шәкiрат падиша Һашым «Қисса Шәкiр, Шәкiрат падиша Һашым 
балалары», «Қисса шаһ Ғаббас ұғлы Иранғайып».

«Бақтияр қиссасы» сложен по мотивам средневекового про-
заического персидского романа «Бахтияр-наме», написанного 
в начале ХIII в. [не позднее �2�� г.]. Дастан полностью следу-
ет сюжету оригинала, однако в нем отсутствуют девять встав-
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ных хикаятов, которые рассказывает Бахтияр с целью отсрочки 
собственной казни. Казахский сказитель, который, по всей ви-
димости, был хорошо знаком с первоисточником, искусно соеди-
нил первый и последний рассказы оригинала и создал логичес-
ки завершенный и композиционно стройный дастан. «Бақтияр 
қиссасы», также как и другие произведения данного тома, был 
сложен во второй половине ХIХ в.

Такую же цель—показать вредность поспешных реше-
ний, учить жизни, давать мудрые наставления и советы, 
воспитывать на примерах из прошлого и настоящего пре-
следуют дастаны «Қисса Шәкiр, Шәкiрат падиша Һашым«Қисса Шәкiр, Шәкiрат падиша Һашым 
балалары», «Қисса шаһ Ғаббас ұғлы Иранғайып». Эти дастаны 
включают в себя множество архаических сказочно-эпических 
и новеллистических мотивов. Например дастан «Қисса Шәкiр, 
Шәкiрат падиша Һашым балалары» включает в себя: мотив 
запретной любви мачехи к пасынку (мотив «Федры—Иппо-«Федры—Иппо-
лита»), который по мнению ученых впервые был письменно), который по мнению ученых впервые был письменно 
зафиксирован в �25-главе древнеегипетской «Книги мертвых»«Книги мертвых» 
[�VII-VIII в. до н.э.]; мотив «Змееборства»—один из самых рас-�VII-VIII в. до н.э.]; мотив «Змееборства»—один из самых рас--VIII в. до н.э.]; мотив «Змееборства»—один из самых рас-VIII в. до н.э.]; мотив «Змееборства»—один из самых рас- в. до н.э.]; мотив «Змееборства»—один из самых рас-
пространенных сюжетов мирового фольклора» [В.я.Пропп]; мо-
тив найденной в сундуке ослепительной красавицы, со встречи 
с которой начинается новый виток странствий и приключений 
героя; мотив смерти и воскрешения героя, основанный на древ-
них фольклорно-вегетационных мотивах умирания и возрожде-
ния растительных богов и т.д. Дастан этот впервые был опубли-
кован в �840 году и в период до �9�7 г. выдержал четырнадцать 
изданий.

Дастан «Қисса Һамра, Хұсрау патша» является казахской 
версией известного у среднеазиатских народов дастана «Хур-
лукга и Хемра». у туркмен, узбеков и каракалпаков это рома-
нический дастан. Жанр казахского дастана скорее новеллисти-
ческий, нежели романический. Из всех национальных версий 
первыми были опубликованы казахские тексты; один из них 
был издан В.В.Радловым в �870 году в «Образцах народной 
литературы тюркских племен, живущих в Южной Сибири и 
Джунгарской степи». В �88� г. в Казани был опубликован еще 
один казахский вариант дастана. Надо отметить, в целом сюжет 
и фабула казахских и среднеазиатских версий очень близки. Но 
при этом казахский текст с первой до последней строки сказы-
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вается в стихотворной форме, а в среднеазиатских текстах проза 
перемежается со стихами.

Сюжетную основу казахского дастана «Қисса Һамра, Хұсрау 
патша» также как и других национальных версий его составля-
ет широко известная у многих народов сказка о чудесной пти-
це, которую добывают три брата для своего отца. Но в отличие 
от сказки дастан обогащен такими мотивами как: бездетность, 
страдания бездетных родителей, вымаливание детей, богобор-
ческие мотивы [несогласие с тем, что долгожданным, вымо-
ленным детям судьбой предначертана очень короткая жизнь], 
эпизоды голода в Чин-мачине, спасение голодающих, торжест-
венное возвращение домой и т.д.

Дастан «Қисса мәлiк Хасен», также как и предыдущий, со-
здан по мотивам названной сказки, однако в нем отсутствуют 
вышеуказанные эпические мотивы, привнесенные сказителями 
в дастан «Қисса Һамра, Хұсрау патша».

Том снабжен научными приложениями, которые включают 
в себя: сведения о публикуемых текстах и их вариантах; крат-
кий историко-фольклористический и текстологический анализ 
текстов; данные о исторических и религиозных деятелях, име-
на которых встречаются в текстах; словарь древнетюркских, 
арабских и персидских слов, терминов и понятий, а также гео-
графических названий; сведения о сказителях, собирателях и 
публикаторах; список использованной литературы; резюме на 
русском и английском языках.

Все дастаны, публикуемые в данном томе подготовлены с 
первоисточников, адекватно оригиналу.

Объем тома—24,75 п.л.
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Summary

m.O.auezov Institute of Literature and arts,  ministry of 
Education,  republic of Kazakhstan is continuing activities on 
preparation and publishing of the volumes of multi-volume series 
«Babalar sozy» in the frame of the State program «medeni mura». 

The ninth volume as the previous ones includes novelistic 
dastans. This volume is concluding the publication of the materials 
of the mentioned genre. The tenth volume will be devoted to the 
religious-ethic dastans that will be included and published  in  seven 
volumes.

This volume includes the following works: «Baktiyar kissasi», 
«Kissa Shakir, Shakirat padisha Hashim balalari», «Kissa shah 
Gabbas ugli Irangayip», «Kissa Hamra, Husrau patsha», «Kissa 
malik Hasen».

The theme and the plot of the novelistic dastans  that is a 
significant layer of national dastan epos is very diverse and varied.  
The plot and  structure of  most of them is based on   the Kazakh 
plots and motives as well as on the  general Oriental folklore 
heritage, ancient and medieval literature of the Orient, moslem 
myths, legends etc.  

There are many works «about the hurried solutions» such 
as «Baktiyar kissasi», «Kissa Shakir, Shakirat padisha Hashim 
balalari», «Kissa shah gabbas ugli Irangayip».

«Baktiyar kissasi» is created based on the motives of the 
medieval prosaic Persian novel «Bakhtiyar name» written in the 
beginning of the �IIIth century ( not later than �2��).  Kazakh 
narrator knew the original source very well. Dastan completely 
follows the plot of the original, however it  misses nine inserted  
hikayats that are narrated by  Bakhtyar aiming at the delay of his 
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execution.  «Baktiyar kissasi» and other works included in this 
volume were  created in the second half of the �I�th  century. 

The aim of the dastans «Kissa Shakir, Shakirat padisha Hashim 
balalari», «Kissa shah Gabbas ugli Irangayip» is to reveal the 
harmfulness of the hurried solutions,  give wise advise how to 
live, raise on the examples of the past and present. Those dastans 
include many archaic tale-epic and novelistic motives. For example, 
dastan «Kissa Shakir, Shakirat padisha Hashim balalari» includes 
the motive of the forbidden love of the stepmother to the stepson 
(motive «Fedra-Ippolit) that according to the researchers opinion 
was first recorded in �25th chapter of the old Egypt «Book of the 
dead» (�VII- VII c. B.C.); motive «Snake fighting»—is one of 
the most widely spread plots of the world folklore (V.y. Propp); 
motive of the beauty found in the  box and adventures and journeys 
of the hero; motive of the death and revival of the hero based on 
the archaic folklore-vegetation motive of death and revival of the 
vegetation Gods etc.

Dastan «Kissa Hamra, Husrau patsha» is the Kazakh version of 
the well known in Central asia dastan «Hurlukga and Hemra». It is 
interesting that Kazakh texts were published first; one of them was 
published by V.V.radlov in �870 in «Patterns of folklore  literature 
of Turkic tribes living in South Sybiria and Djungar steppe». In 
�88� in Kazan one more Kazakh version of dastan was published. It 
should be noted that in whole,  the plot  of the Kazakh and Turkmen 
version are very similar. But Kazakh text from the beginning to 
the end is given in verse  form and in Turkmen version prose is 
combined with verse.

The plot  of the Kazakh dastan «Kissa Hamra, Husrau patsha» 
and other national versions is based on the well known tale about 
miraculous bird that three brothers have brought  for their father. 
But in comparison with the tale,  dastan is enriched with such 
motives as: childlessness,  sufferings of the childless  parents, 
praying for children, God  motives ( disagreement  that expected 
for a long time children have very short life), episodes of famine 
in Chin-machin, rescue of the starving people, ceremonial return  
home etc.

Dastan «Kissa malik Hasen» and «Kissa Hamra, Husrau patsha» 
are  based on the motives of the mentioned tale, however it misses 
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abovementioned epic motives that are included by the narrators  
into the dastan «Kissa Hamra, Husrau patsha». 

The volume has scientific supplements which include the 
following: data on published texts and their versions; brief 
historic- folklore and textologic analysis of the texts; data on 
historical and religious figures whose names are mentioned  in the 
texts; vocabulary of the old Turkic , arabic and Persian words, 
terms,  notions and geographic names; data on narrators of folk 
tales, collectors and  publishers; list of used literature; summary in 
russian and English.

all dastans  published in this volume are prepared adequately 
to the original.   

The volume consists of 24,75 printed pages. 
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