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ҚұРАСТыРуШылАРДАН

М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты мемле-
кеттiк «Мәдени мұра» бағдарламасы шеңберiнде жариялана-«Мәдени мұра» бағдарламасы шеңберiнде жариялана-
тын «Бабалар сөзi» атты жүз томдық басылымды дайындап,«Бабалар сөзi» атты жүз томдық басылымды дайындап, 
жариялау жұмысын жалғастыруда.

«Бабалар сөзi» сериясы—ғылыми басылым. Оның негiз-
гi принципi—шығарманың табылған нұсқаларын жүйелеп, 
өзара 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  
түсiнiктемелердi және олардың табылған варианттары 
жөнiнде мәлiметтердi қамтиды. Сондай-ақ бұған сөздiк, жер-
су атаулары, мәтiндерде кездесетiн тарихи тұлғалар мен дiни 
есiмдерге арналған түсiнiктер, дастанның жинаушылары 
мен оның жырлаушылары туралы деректер, пайдаланылған 
әдебиеттер тiзiмi, орыс және ағылшын тiлдерiнде жазылған 
түйiн кiредi.

«Бабалар сөзi» сериясының алғашқы тоғыз томы хикаялық 
дастандарға арналған. Оқырманға ұсынылып отырған онын-
шы томға дiни дастандар енгiзiлiп отыр. Олар не бары жетi том 
құрайды деп жоспарлануда. 

Бұрынғы Ресей империясында кiтап бастыру өндiрiсi Х�III�IIIIII 
ғасырдың екiншi жартысынан бастап кең дамыды. Сонда Ресей 
империясының құрамына бодан ретiнде енген мұсылман дiнiн 
ұстанған түркi халықтары, солардың iшiнде қазақтар үшiн 
басылған бiрiншi кiтап—Құран Кәрiм болғаны белгiлi. Ол 1771 
жылы 3800 данамен жарық көрдi.
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Ал қазақ тiлiндегi кiтаптар жүйелi түрде ХIХ ғасырдыңiлiндегi кiтаптар жүйелi түрде ХIХ ғасырдыңлiндегi кiтаптар жүйелi түрде ХIХ ғасырдыңiндегi кiтаптар жүйелi түрде ХIХ ғасырдыңндегi кiтаптар жүйелi түрде ХIХ ғасырдыңi кiтаптар жүйелi түрде ХIХ ғасырдың кiтаптар жүйелi түрде ХIХ ғасырдыңiтаптар жүйелi түрде ХIХ ғасырдыңтаптар жүйелi түрде ХIХ ғасырдыңi түрде ХIХ ғасырдың түрде ХIХ ғасырдыңIХ ғасырдыңХ ғасырдың 
екiншi жартысынан бастап Ресейдiң әр түрлi қалаларындаiншi жартысынан бастап Ресейдiң әр түрлi қалаларынданшi жартысынан бастап Ресейдiң әр түрлi қалаларындаi жартысынан бастап Ресейдiң әр түрлi қалаларында жартысынан бастап Ресейдiң әр түрлi қалаларындаiң әр түрлi қалаларындаң әр түрлi қалаларындаi қалаларында қалаларында 
ашылған баспаханаларда араб әрпiнде терiлiп, басылып отыр-iнде терiлiп, басылып отыр-нде терiлiп, басылып отыр-iлiп, басылып отыр-лiп, басылып отыр-iп, басылып отыр-п, басылып отыр-
ды. Сол басылымдардың көпшiлiгi—рухани құндылықтары-iлiгi—рухани құндылықтары-лiгi—рухани құндылықтары-iгi—рухани құндылықтары-гi—рухани құндылықтары-i—рухани құндылықтары-—рухани құндылықтары-
мыздың маңызды һәм айрықша бөлiгi болып табылатын дiниiгi болып табылатын дiнигi болып табылатын дiниi болып табылатын дiни болып табылатын дiниiнини 
дастандар болатын. Ол заңды құбылыс. Көптеген халықтардың 
жарық көрген бiрiншi кiтаптары дiни мазмұнда болғаны тарих-iрiншi кiтаптары дiни мазмұнда болғаны тарих-рiншi кiтаптары дiни мазмұнда болғаны тарих-iншi кiтаптары дiни мазмұнда болғаны тарих-ншi кiтаптары дiни мазмұнда болғаны тарих-i кiтаптары дiни мазмұнда болғаны тарих- кiтаптары дiни мазмұнда болғаны тарих-iтаптары дiни мазмұнда болғаны тарих-таптары дiни мазмұнда болғаны тарих-iни мазмұнда болғаны тарих-ни мазмұнда болғаны тарих-
тан белгiлi.iлi.лi.i.. 

 Мыңдаған данамен жарияланған дiни дастандар ел арасы-iни дастандар ел арасы-ни дастандар ел арасы-
на тарап, ықпалын онан сайын күшейттi. Кiтап болып шыққанi. Кiтап болып шыққан. Кiтап болып шыққанiтап болып шыққантап болып шыққан 
шығармалармен бiрге, жарияланбаған, әр түрлi архивтерде,iрге, жарияланбаған, әр түрлi архивтерде,рге, жарияланбаған, әр түрлi архивтерде,i архивтерде, архивтерде, 
фондыларда сақталып, бiзге қолжазба күйiнде жеткен дастан-iзге қолжазба күйiнде жеткен дастан-зге қолжазба күйiнде жеткен дастан-iнде жеткен дастан-нде жеткен дастан-
дар да аз емес. Өкiнiшке орай, Қазан төңкерiсiнен кейiн бұлiнiшке орай, Қазан төңкерiсiнен кейiн бұлнiшке орай, Қазан төңкерiсiнен кейiн бұлiшке орай, Қазан төңкерiсiнен кейiн бұлшке орай, Қазан төңкерiсiнен кейiн бұлiсiнен кейiн бұлсiнен кейiн бұлiнен кейiн бұлнен кейiн бұлiн бұлн бұл 
сипатты әдебиетке бiрден тыйым салынып, олар оқырман үшiнiрден тыйым салынып, олар оқырман үшiнрден тыйым салынып, олар оқырман үшiнiнн 
жабық күйiнде қалып отырды.iнде қалып отырды.нде қалып отырды. 

Оныншы томға кiрген шығармалар мыналар: «Киiк», 
«Қақпанға түскен киiктiң хикаясы», «Дариға қыз», «Қисса 
Шаһизинда», «Қубас», «Қисса жұмжұма», «Үшбу қисса Зеңгiр 
жүһүд», «Хикаят Тәжiлмәлiк», «Һаза кiтап Мұхаммед-Хана-
фия», «Мұхаммед-Ханафия хазiрет Әли ұғлының Табут па-
дишамен соғысқаны», «Мұхаммед-Қанапия». Жарияланып 
отырған мәтiндердiң тақырыптары сан алуан болғанымен, 
олардың негiзгi идеясы бiр, ол—жалпы адамзаттық рухани 
құндылықтарды насихаттау.

Томға енгiзiлiп отырған кейбiр дастандардың үзiндiлерi 
газет-журналдарда жарияланғанымен, 1994 жылы «Ел қазы-
насы—ескi сөз» атты кiтапта жарияланған «Киiк», «Қубас» дас-
тандарынан басқасы арнайы фольклорлық жинақтарда жарық 
көрген емес, яғни кирилл әрпiнде тұңғыш рет басылып отыр.

Томды құрастырып, ғылыми түсініктерін жазған Б. Әзі-
баева, мәтіндерді дайындап, баспаға әзірлеген Б. Әзібаева, 
Ж. Рақышева.

Томның көлемi—22,5  б.т. 
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Адамзат өмiрiнде елеулi орын алатын жалпыға ортақ, 
мәңгiлiк рухани құндылықтардың бiрi—дiн. Дүние жүзiнде 
христиан, будда, иудей және ислам дiндерi ең басты сенiм 
ұстындары болып табылады. Бұлардың iшiнде жер шары халық-
тарының бестен бiрi тұтынатын ислам дiнiнiң орны ерекше.

Исламның қазақ арасына таралуы туралы түрлi пiкiрлер 
бар. Мәселен, көптеген зерттеушiлер өткен ғасырларда қазақ-
тардың дiндi тұтынуы көбiнесе шартты түрде ғана, яғни сырт-
қы формалық тұрғыдан қабылдау мағынасында iске асқанды-
ғын жазады.

Мұның себептерi де олардың айтуынша әр түрлi. Мысалы, 
тәңiрлiк дiн ғасырлар бойына тамыр жайып, қазақтардың 
ықыласына бөленiп, ислам дiнi тарала бастағанына қарамас-
тан, өзiнiң негiзгi белгiлерiн сақтап қалды. Сонымен қатар 
көшпелi  тұрмыстың ерекшелiктерi мұсылмандықтың барлық 
шарттарын (мәселен, әр ауылда мешiт, медресе салу, бес уақыт 
намаз, т.б.) түгел орындауға белгiлi бiр дәрежеде мүмкiндiк 
бермегенi анық. 

Сондай-ақ Құран аяттары мен хадистер исламды қабылда-
ған халықтар үшiн тiршiлiктi реттеп отыратын жалпыға 
бiрдей шариғат заңы ретiнде бiрден-бiр ереже болып табылды. 
Ал қазақтар өздерiнiң ертеден қалыптасып, әлеуметтiң күллi 
тыныс-тiршiлiгiн реттеп отыратын заңдары мен қағидалары-
 ның жүйесiн (ғұрып, тыйым мен ырым, өсиет, т.б.) шариғат 
заңына ауыстыру қажеттiгiн сезiнген жоқ. Бұл туралы 
А.Байтұрсынов кезiнде: «ұзын арқау, кең тұсауға үйренген 
қазақ шариғаттың тар құрсауына үйрене алмаған, шыдатпай 
үзiп, өз жөнiмен жүре берген»—деген—дегендеген1. Дегенмен, дiннiң кейбiр 

ҚАЗАҚТыҢ ДіНИ ДАСТАНДАРы

1 Байтұрсынов А. Шығармалары.—Алматы, 1989.—262-б.
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қағидалары мен шарттары әр түрлi азаматтық iстердi шешуде 
қолданылғаны белгiлi.

Ал сөз өнерiне келсек, әдебиетті, әсiресе фольклорымызды 
зерттеп сипаттағанда, ондағы дiн тақырыбы, дiни мәселелерге 
арналған шығармалар соңғы уақыттарға дейiн зерттелмей, 
«жоқ» болып саналып, «ақтаңдақ» болып келдi. 

Алайда фольклорда бұл тақырыптың көрiнiс таппауы мүм-
кiн емес едi. Оның айқын айғағы—фольклордың өте бай, маңыз-
ды саласы болып табылатын дастандық эпостың едәуiр бөлiгiн 
дiни дастандар құрайтындығы.

Өткен ғасырларда қоғамның рухани сұранысынан туған 
бұл шығармалардың басым көпшiлiгi ХIХ ғасырда кiтап бо-
 лып жарық көрсе, бiразы қолжазба күйiнде сақталып келдi. 
«Бабалар сөзi» сериясының жетi томы дiни дастандарға арна-
лады деп жоспарлануда.

 Қазақ даласында ислам дiнiнiң кеңiнен қанат жаюы-Қазақ даласында ислам дiнiнiң кеңiнен қанат жаюы-
на дiни дастандардың үлкен әсерi болды. Себебi, ислам 
дiнiн нығайту үшiн жүргізілген күрес соңғы ғасырларда екi 
түрлi жолмен iске асып отырды: бiрiншi әдiс ислам дiнiн 
таратушылардың iс жүзiндегi (мешiт, медресе салу т.б.) үгiт-
насихат жүргiзуi арқылы жүзеге асса, екiншiсi—ақынжанды 
дала тұрғындарының жан-жүрегiне жыр сөздерiмен (дiни 
дастандар) әсер ету арқылы орындалған тәрiздi.

Дiни дастандар өзiнiң сюжеттерi, мазмұны, шығу тари-
хы, даму, таралу жолдары жағынан әр түрлi. Бiрақ олардың 
барлығы идея жағынан бiрiгедi, ол—исламдық руханият 
құндылықтарын үгiттеу.

Осы бастапқы идеяны жүзеге асыру үшiн дiни дастандарда 
дүниенiң исламға тән жаратылыс түсiнiктерi, Құран мифоло-
гиясы, Шығыс пен Батыс халықтарына ортақ көне ертегiлiк, 
эпикалық мотивтер мен шығыс халықтары фольклорының 
типтiк кейiпкерлерiнiң бейнелерi кеңiнен қолданылады. Бұл 
шығармалар ойдан шығарылған көркем қиял арқылы байиды. 
Кейiпкерлердiң образдары мақсатты түрде халық танымына 
сәйкес тұлғаланады.

Дiни дастандардың 1917 жылға дейiн жарық көрген және 
қолжазба күйiндегi үлгiлерiн тақырып пен мазмұнына сәйкес 
былайша топтастыруға болады:
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1. Ислам дiнiнiң негiздерi мен ұстанымдарын (дiни ақи-
қаттар мен өсиеттер, тыйымдар, Құран оқу шарттары, Құ-
дайға құлшылық ету ережелерi, т.б.) дәрiптеу және оларды 
бұзушыларды жазалау туралы дастандар.

2. Мұхаммед пайғамбар, «мұсылманды құтқарушы» (мес-
сия) және «әдiлеттi төрт халифа» жайлы дастандар.

3. Әр түрлi мұсылман батырлары мен әулие, әнбиелердiң 
өмiрi, жасаған ерлiктерi туралы шығармалар.

4. Исламды тарату мен орнықтыру жолында дiнсiздермен 
күрестi суреттейтiн туындылар.

Бiрiншi топқа жататын дастандардың үлкен тобын ислам-
ның жекелеген өсиеттерi мен тыйым-тоқтамдарын, халал мен 
харамды әңгiмелейтiн және оларды бұзушыларды жазалау 
туралы дастандар құрайды. Сондай шығармалардың жарқын 
бiр үлгiсi—«Әбушаһма»  дастаны. Шығарманың басты кейiп-
 керi Әбушаһма—хазiрет Омар халифаның баласы. Ол Құ-
ранды шебер оқуымен және дауысының Пайғамбар дауысына 
ұқсастығымен ерекшеленедi. Бiр күнi сахабалар (Мұхаммед 
пайғамбардың серiктерi) Пайғамбардың дауысын сағынған-
дықтарын айтып, Әбушаһманың дауысы оның дауысына ұқсас 
болғандықтан  Құран Кәрiмнен сүрелер оқып беруiн өтiнедi. 
Әкесi оған күнi бойы мешiтте Құран оқуға рұқсат бередi. Одан 
әрi қайтар жолында Әбушаһманың бiр әзәзiлге ерiп шарап iш-
кенi, бұрын шарап iшпегендiктен мас болғандығы, соның кесi-
рiнен бiр үйге кiрiп, ол үйдегi сұлу қызбен зина жасағаны баян-
далады. Қыздың аяғы ауырлап, бiраз уақыт өткен соң сәбиiн 
алып, Омар халифаға келедi. Омар халифа қыздың сөзiн антпен 
бекiттiрiп сенедi де, баласына өте қатал, бiрақ шариғат заңына 
сай келетiн «жүз дүре соғу» үкiмiн шығарады.

Бұл шығарма, тұтастай алғанда, Құранның қағидалары 
мен өсиеттерiне негiзделгенi талдау барысында анықталды. 
Мысалы, зинақорлықпен айналысқандардың жазасы—жүз 
дүре екендiгi Құранның «Нұр» сүресiнiң екiншi аятында көр-
сетiлген: «Зинашы әйел мен ердiң әрбiрiне жүз дүре соғыңдар. 
Егер Аллаға, ақырет күнiне сенсеңдер, оларға жұмсақтықта-
рың ұстамасын. Әрi екеуiнiң жазасын мүмiндердiң бiр тобы 
көрiп тұрсын»2. Осы жерде атап айтатын нәрсе: исламда жа-

2 Құран Кәрiм: Қазақша мағына және түсiнiгi.—Мәдине, 1991.
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залау—мақсат емес, жазаның басты мақсаты—мұсылмандар-
ды күнәдан арылту.

Ал шарапқа қатысты тыйымдар Құран Кәрiмнiң бiрнеше 
сүрелерiнде көрiнiс тапқан: мысалы, «Ниса» сүресiнiң қырық 
үшiншi аятында және «Мәида» сүресiнiң тоқсаныншы, тоқсан 
бiрiншi аяттарында шарапқа тiкелей тыйым салынған.

Дастанның басты тақырыбы мен идеясы—ислам қағидала-
рын бұзушылармен күрес және күнә iстемеуге, зорлық жаса-
мауға үгiттеу, егер жасалған күнде оларды жаза күтетiндiгiн 
ескерту. Тiптi, ол халифаның өз баласы болса да кешiрiм жоқ. 
Сонымен, шығарма тұтастай алғанда Құранның қағидалары 
мен өсиеттерiне негiзделгенiмен, оның сюжеттiк желiсiн хали-
фа Омардың әулетiнде болған тосын оқиға, яғни бiр ғана нақты 
факт құрайды. 

Ал ендi осы хикаялық оқиға, яғни ортағасырлық мұсылман 
дүниесiндегi тiршiлiктiң болмашы, бiр үзiк эпизоды дастанда 
қалай бейнеленетiнiн көрелiк.

Ең алдымен атап өтетiн нәрсе—оқиға желiсi өте шымыр, 
әрi тартымды. Негiзгi кейiпкер Әбушаһма да күнәсiз жас. Оны 
адал жолдан тайдырған шараптың зардабы болып сипаттала-
ды. Табиғатының әлсiздiгiнен ол шараптың елiктiрушiлiк за-
лалына қарсы тұра алмай қалады. Ал оның әкесi—халифа, 
бүкiл мұсылман қауымының басшысы ғана емес, мемлекеттiң 
басшысы. Былайша айтқанда, оның қолында баласын жазадан 
құтқара аларлық құдiрет бар. Оны қасындағы адамдар жақсы 
бiледi. Сондықтан халифаның өз баласын шариғат заңы бойын-
ша жауапқа тартатынына сенiмсiздiк бiлдiредi. Бiрақ Омар да 
өз шешiмiнiң көптеген мұсылмандар сенiмiнiң бекуi немесе 
әлсiреуiне әсер ететiнiн жақсы түсiнедi.

Сонымен бiрге, ол ұлын жанындай жақсы көретiн мейi-
рiмдi әке. Оның жүрегiнде шын берiлген мұсылмандық па-
рызы мен баласына деген махаббаты және күнә жасаған жас 
адамға деген адамдық аяушылығы тоқайласып, тоғысып жа-
тыр. Алайда, баласының жасаған iсi бұзақылық қана емес, 
зорлық болып табылатындықтан Омардың мұсылмандық 
парызы жеңiп, ең қатал жазаны қабылдайды. Және сол жа-
заны орындау кезiнде де табандылық танытады. Халифаның 
үкiмiн iске асыру—ең жауапты сәт. Халифа осындай аяусыз 
жазаларды орындайтын алып адам Абылды шақырады. Ол 
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халифаға егер Әбушаһманы өзiне Құдай Тағала берген бар 
күш-қуатымен ұратын болса, шыдамайтындығын, таяқты 
көтере алмай өлiп кетуi мүмкiндiгiн ескертедi. Халифа 
Омар оған «аяма!» деп бұйрық бередi. Үкiмнiң орындалу 
сәтiндегi адам сезiмiнiң түрлiше ауыр сәтiн сипаттайтын тұс 
үлкен көркемдiк жүк көтерiп тұр. Бұл сәтте Абылдың ора-
сан зор дене күшiнiң дәл суретi де, Әбушаһманың адамдық 
қиналысы, азапты ауыр қасiретi де әсерлi кестеленiп, көз 
алдыңа келтiрiледi. Мiне, оған алғашқы он дүре соғылды да, 
ақ денесi таяқтан тiлiм-тiлiм болды. Әбушаһма әкесiнен жа-
лынып-жалбарынып кешiрiм сұрайды. Айналасындағылар 
да халифадан жас жiгiттiң қалған дүресiн бөлiсiп көтерiсуге 
рұқсат сұрайды. Бiрақ Омар Әбушаһманың Алла Тағала ал-
дында жауап беретiндiгін айтып, жазасын да өзi тартуы ке-
рек деп жауап бередi. Әбушаһма тағы он дүренi алды, тұщы 
етiне тиген ащы таяқты ауырсынып, ол әкесiне: 

 
Дедi:—Ата, сүйегiмнен өттi таяқ,
ұрсайшы ең болмаса ұлыңды аяп.
Құлының емес пе едiм қолыңдағы,
Қатты ұрмай, қайтедi, ата, ұрсаң жай-ақ,—

деп жайырақ ұруын өтiнедi.  
Ал әкесi: «Мен сенi аяй алмаймын. Сен тиiстi жазаңды алсаң 

ғана күнәдан тазарасың»,—деп, илiкпей қояды. Әкесiнiң илiк-
пейтiнiн бiлiп, баласы әкесiнен үзiлiс сұрайды. Бiрақ халифа 
Омар оған да келiспейдi. Елу дүренi алған соң, жағдайы аса 
ауыр Әбушаһма анасын шақыруды өтiнедi:

Атажан, арызым бар,—дедi сонда,
Анамды шақырыңыз, келсiн мұнда.
Армансыз боп өтейiн төсiн иiскеп,
Қалмасын, ғарiп анам, ол да арманда.

Алайда әкесi бұдан да бас тартады. Келесi он дүреден кейiн, 
баласы әкесiне өзiн құшақтап, өбуiн өтiнедi, бұл өтiнiшi де 
аяқсыз қалады. Тағы да он дүренi алып, Әбушаһма айнала-
сымен қоштасады. Бұл уақытта бiреу Әбушаһманың анасына 
болған жағдайды жеткiзедi. Көз жасын көлдете, жан ұшырып 
келген ана баласының ес-түссiз жатқанының үстiнен түседi.  
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Үкiмдi орындау үшiн әбден әлсiреген Әбушаһманың арқасына 
соңғы он дүре соғылады.

Дастанды оқу барысында жазалау сәтiндегi адам сезiмiнiң 
алмасып жатқан алуан түрлi сипатын басыңнан кешiресiң. 
Бұл арпалыс пен азапқа, қиналыс пен қасiретке, төзiм мен 
сабырға, т.б. алуан түрлi сезiмге толы көңiл-күй ауанын сурет-
теу арқылы берiледi.

Дастанда әдiл төрешi де, жазаны орындатушы да—хали-
фаның өзi. Халифа бейнесi аса көркем және әр қырынан 
көрiнедi. Ол Мұхаммед пайғамбардың төрт шариарының iшiн-
де «ең әдiлеттiсi» атанған адам. Араб тарихнамасында және 
араб халифатының құрылуы туралы еңбектерде оның аса 
көрнектi мемлекет қайраткерi ретiндегi қасиеттерi мен дарын-
ды қолбасшылық қабiлетi, қайтпайтын қайсарлығы, табанды-
лығы туралы айтылады3.

Ал фольклорлық шығармаларда Омар болмысының кейiнгi 
мұсылмандар үшiн басты мәнге ие болған ұстамдылығы, бiр-
беткейлiгi, бақ-дәулет, дүние-байлыққа қызықпайтындығы, 
ислам жолындағы өз парызын жоғары қойған қасиеттерi 
мадақталады. Омардың ислам жолына адалдығы өз парызын 
терең сезiнуiмен, ерiк-жiгерiнiң қайсарлығымен, тiптi, ерекше 
фанатизмiмен әсерлi суреттеледi.

Талқыланып отырған дастанда Омар халифаның өз ұлын 
жанындай жақсы көретiн мейiрiмдi әке ретiндегi қыры да  та-
нылады. Оның баласына деген әкелiк сезiмінiң нәзiк иiрiм-
дерi дастанда өте шебер тәсiлмен, бiр ғана көрiнiс арқылы 
көрсетiлген. Мәселен, ол нәресте Әбушаһма ауырған кезде он 
мәрте үзiлiссiз ораза ұстауға ант етiп, оны соңына дейiн орын-
дайды.

Әсiресе, дастанда баласының өлiмiнен кейiн жүрегi қайғы-
қасiреттен қан жылап жатып қалатын Омар халифаның халiн 
суреттейтiн тұсы аса әсерлi де көркем картинаны құрайды: 
«Күнi-түнi күңiренiп жатып қалды, кеудесiн көтеруге жоқ ме-
желi».

Бiрақ шешiмiнiң дұрыстығына күмәнданбайды, себебi өз 
сенiмiнде—әке парызын адал атқарды. Өйткенi ол исламның 
шын берiлген ұлы, оның тазалығының қорғаны. Халиф ше-

3 Г.Э.фон Грюнебаум. Классический ислам.—М.,1988.—52-б.
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шiмiнiң дұрыстығына Әбушаһманың өзi де, шешесi де шексiз 
сенетiндiгiн атап өту керек.

Ал дастанның нақтылы тарихына келсек, Омар халиф-
те Әбушаһма емес, Абдолла есiмдi ұл болған. Ол да шарап 
iшкен, бiрақ зорлық жасамаған. Және оған әкесiнiң дүре 
соқтырғанымен оның өлмегенi, онан кейiн де бiраз өмiр сүрге-
нi тарихтан анық белгiлi. Сөйтсе де, Омардың баласының таяқ-
тың астында өлгендiгi жайында Қожа Ахмет Иасауи өзiнiң 
«Диуани хикметiнде» көрсетедi:

Шариғатты бек тұтқан, тарихатты рас тұтқан,
Хақиқатты құп бiлген, әдiлеттi Ғұмар-дүр.
ұлын жырлап келтiрген, дүре соғып өлтiрген,
Әдiлдiкпен жол салған, әдiлеттi Ғұмар-дүр4. 

Демек, Иасауи заманының өзiнде-ақ халифа баласы Абдол-
ланың бiр рет шарап iшiп, сол үшiн жазаланғаны тарихи айғақ 
ретiнде ел арасында кең тарап, түрлi аңыздарға арқау болған. 
Әйтсе де, дiни аңыздардың басқа, өзi iспеттес тарихи аңыздар-
дан үлкен бiр айырмашылығы—бұлардың  негiзгi мақсаты 
танымдық, мағлұматтық қызметiмен қатар тәрбиелiк маңызы 
да бар, яғни олар ислам құндылықтарын насихаттайды.

Ал, қазақ шайырлары (нәзирашыл ақындар) осындай аңыз, 
әңгiмелердi өзiнше жырлап, соны сипатты, тың суреттерге 
толы, сырлы дастандар тудырған. 

Дастанның басты тақырыбы—ислам идеяларын үгiттеу, 
халықты хақ дiнге шақыру;  

Дастанға арқау болған Омар халифа баласының өмiрiнде 
тосыннан болған оқиға-сюжеттің мазмұны мен табиғаты жағы-
нан хикаялық сюжет екенi жоғарыда айтылып кеттi. Яғни, 
ислам идеяларын дәрiптеу, насихаттау үшiн хикаялық сю-
жет мұсылмандық мораль тұрғысынан берiлген. Дастан кейiп-
керлерiнiң бейнелерi реалистiк мәнерде сомдалған. Олардың 
мiнез-құлық ерекшелiктерi, iшкi сезiмдерi жан-жақты, тәп-
тiштелiп баяндалған, яғни жалпы дастан жанрына тән психо-
логиялық белгiлер мол көрiнiс тапқан. Әрине, ХХI ғасырға 
қадам басқан өркениеттi елдердiң көзқарасы тұрғысынан 

4 Қожа Ахмет Иасауи. Диуани хикмет.—Алматы, 1993.—53-хикмет.
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алғанда, жас баланы дүре соғып өлтiру—сөзсiз қатал жаза, 
алайда, бiз бұл жерде мынаны ұмытпауымыз керек: бiрiншiден, 
бұл дастан ерте заманда, �II ғасырдағы араб қоғамында орын 
тепкен оқиғаны баяндайды; екiншiден, әкесi баласын өлтiрудi 
көздеген жоқ, яғни жоғарыда айтылғандай, исламда жазалау—
мақсат емес, жазалаудың мақсаты—мұсылмандарды күнәдан 
арылту; үшiншiден, бұл—көркем шығарма.

Дiни дастандардың келесi, екiншi тобын Мұхаммед пайғам-
бар, «мұсылманды құтқарушы» (мессия) және «әдiлеттi төрт ха-мессия) және «әдiлеттi төрт ха-«әдiлеттi төрт ха-
лифа» туралы дастандар құрайды. Солардың iшiнде Мұхаммед 
пайғамбарға арналған шығармалар тақырыптары бойынша, не-
гiзiнен, екi түрлi болып келедi: Пайғамбарды  қорғансыздардың 
қамқоры ретiнде суреттейтiн және оның өмiрi мен қызметiнiң 
жекелеген кезеңдерiн баяндайтын шығармалар.

Мұхаммед ибн Абдулла бин Абдулмуталиб (570-633)—
Алланың елшiсi (Расул Алла), ислам дiнiнiң негiзiн қалаушы,(Расул Алла), ислам дiнiнiң негiзiн қалаушы,iнiнiң негiзiн қалаушы,нiнiң негiзiн қалаушы,iнiң негiзiн қалаушы,нiң негiзiн қалаушы,iң негiзiн қалаушы,ң негiзiн қалаушы,iзiн қалаушы,зiн қалаушы,iн қалаушы,н қалаушы, 
тарихи тұлға. Мұсылмандардың ұғымы бойынша, Алла Тағала 
Құран Кәрiм аяттарын Мұхаммед пайғамбарға Жәбiрейiл пе-iм аяттарын Мұхаммед пайғамбарға Жәбiрейiл пе-м аяттарын Мұхаммед пайғамбарға Жәбiрейiл пе-iрейiл пе-рейiл пе-iл пе-л пе-
рiште арқылы аян қылғаны белгiлi. Ал Мұхаммед (ә.с.)iште арқылы аян қылғаны белгiлi. Ал Мұхаммед (ә.с.)ште арқылы аян қылғаны белгiлi. Ал Мұхаммед (ә.с.)iлi. Ал Мұхаммед (ә.с.)лi. Ал Мұхаммед (ә.с.)i. Ал Мұхаммед (ә.с.). Ал Мұхаммед (ә.с.)* Алла 
Тағала сөзiн адамдарға жеткiзудi, оларды ислам дiнiне үгiттеудiiн адамдарға жеткiзудi, оларды ислам дiнiне үгiттеудiн адамдарға жеткiзудi, оларды ислам дiнiне үгiттеудiiзудi, оларды ислам дiнiне үгiттеудiзудi, оларды ислам дiнiне үгiттеудii, оларды ислам дiнiне үгiттеудi, оларды ислам дiнiне үгiттеудiiнiне үгiттеудiнiне үгiттеудiiне үгiттеудiне үгiттеудiiттеудiттеудii 
өзiнiң негiзгi мақсаты еткен. Ол өзiнiң пайғамбарлық жолынiнiң негiзгi мақсаты еткен. Ол өзiнiң пайғамбарлық жолыннiң негiзгi мақсаты еткен. Ол өзiнiң пайғамбарлық жолынiң негiзгi мақсаты еткен. Ол өзiнiң пайғамбарлық жолынң негiзгi мақсаты еткен. Ол өзiнiң пайғамбарлық жолынiзгi мақсаты еткен. Ол өзiнiң пайғамбарлық жолынзгi мақсаты еткен. Ол өзiнiң пайғамбарлық жолынi мақсаты еткен. Ол өзiнiң пайғамбарлық жолын мақсаты еткен. Ол өзiнiң пайғамбарлық жолынiнiң пайғамбарлық жолыннiң пайғамбарлық жолынiң пайғамбарлық жолынң пайғамбарлық жолын 
былайша түсiндiрген: «Менiң мақсатым—бүкiл адам баласынаiндiрген: «Менiң мақсатым—бүкiл адам баласынандiрген: «Менiң мақсатым—бүкiл адам баласынаiрген: «Менiң мақсатым—бүкiл адам баласынарген: «Менiң мақсатым—бүкiл адам баласына«Менiң мақсатым—бүкiл адам баласына 
тура жол көрсету». Мұхаммед (ә.с.) жан-тәнiмен берiлiп, 
бүкiл саналы ғұмырын арнаған пайғамбарлық қызметiнiң 
нәтижесiнде және оның өте жоғары моральдық, адамгершiлiк 
қасиеттерi мен күш-жiгерiнiң арқасында көптеген араб тай-
палары өздерiнiң бұрынғы тайпалық, рулық құдайларынан 
қол үзiп, жалғыз ғана Алла Тағаланы мойындап, исламды дiн 
мен өмiр салты ретiнде қабылдап, мұсылман қауымын құрды. 
Соның арқасында �II ғасырда мұсылман халифаты пайда бол- ғасырда мұсылман халифаты пайда бол-
ды. Яғни, Мұхаммед пайғамбар адамзат тарихына исламның 
және бiрiншi араб халифатының негiзiн қалаушы ретiнде ендi.iрiншi араб халифатының негiзiн қалаушы ретiнде ендi.рiншi араб халифатының негiзiн қалаушы ретiнде ендi.iншi араб халифатының негiзiн қалаушы ретiнде ендi.ншi араб халифатының негiзiн қалаушы ретiнде ендi.i араб халифатының негiзiн қалаушы ретiнде ендi. араб халифатының негiзiн қалаушы ретiнде ендi.iзiн қалаушы ретiнде ендi.зiн қалаушы ретiнде ендi.iн қалаушы ретiнде ендi.н қалаушы ретiнде ендi.iнде ендi.нде ендi.i.. 

Ал қарапайым бұқара халық болса бiрiншi кезектеiрiншi кезектерiншi кезектеiншi кезектеншi кезектеi кезекте кезекте 
Мұхаммед пайғамбардың адамгершiлiк қасиеттерiн бағалады,iлiк қасиеттерiн бағалады,лiк қасиеттерiн бағалады,iк қасиеттерiн бағалады,к қасиеттерiн бағалады,iн бағалады,н бағалады, 
оны  имандылық пен тақуалықтың нағыз өнегесi деп бiлдi.i деп бiлдi. деп бiлдi.iлдi.лдi.i.. 
Сондықтан, халық оның тамаша адамгершiлiк қасиеттерiн,iлiк қасиеттерiн,лiк қасиеттерiн,iк қасиеттерiн,к қасиеттерiн,iн,н, 
соның iшiнде—кеңпейiлдiгiн, кешiрiмшiлдiгiн, адамдарғаiшiнде—кеңпейiлдiгiн, кешiрiмшiлдiгiн, адамдарғашiнде—кеңпейiлдiгiн, кешiрiмшiлдiгiн, адамдарғаiнде—кеңпейiлдiгiн, кешiрiмшiлдiгiн, адамдарғанде—кеңпейiлдiгiн, кешiрiмшiлдiгiн, адамдарғаiлдiгiн, кешiрiмшiлдiгiн, адамдарғалдiгiн, кешiрiмшiлдiгiн, адамдарғаiгiн, кешiрiмшiлдiгiн, адамдарғагiн, кешiрiмшiлдiгiн, адамдарғаiн, кешiрiмшiлдiгiн, адамдарған, кешiрiмшiлдiгiн, адамдарғаiрiмшiлдiгiн, адамдарғарiмшiлдiгiн, адамдарғаiмшiлдiгiн, адамдарғамшiлдiгiн, адамдарғаiлдiгiн, адамдарғалдiгiн, адамдарғаiгiн, адамдарғагiн, адамдарғаiн, адамдарған, адамдарға 

* Ә.С.—Әлейһиссалам /а/—оны Алла жарылқасын! Пайғамбарлардың атына 
жалғаса айтылатын сөз.
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деген қайырымдылығын, қамқорлығын, мейiрiмдiлiгiн,iрiмдiлiгiн,рiмдiлiгiн,iмдiлiгiн,мдiлiгiн,iлiгiн,лiгiн,iгiн,гiн,iн,н, 
қарапайымдылығын дәрiптейтiн шығармалар тудырды.iптейтiн шығармалар тудырды.птейтiн шығармалар тудырды.iн шығармалар тудырды.н шығармалар тудырды. 

Сондай шығармалардың бiрi—Пайғамбардың өз бостанды-iрi—Пайғамбардың өз бостанды-рi—Пайғамбардың өз бостанды-i—Пайғамбардың өз бостанды-—Пайғамбардың өз бостанды-
ғын кепiлдiкке берiп, лақтары жетiм қалып, өзi қақпанға түскенiлдiкке берiп, лақтары жетiм қалып, өзi қақпанға түскенлдiкке берiп, лақтары жетiм қалып, өзi қақпанға түскенiкке берiп, лақтары жетiм қалып, өзi қақпанға түскенкке берiп, лақтары жетiм қалып, өзi қақпанға түскенiп, лақтары жетiм қалып, өзi қақпанға түскенп, лақтары жетiм қалып, өзi қақпанға түскенiм қалып, өзi қақпанға түскенм қалып, өзi қақпанға түскенi қақпанға түскен қақпанға түскен 
Киiк-Ананы құтқаруын баяндайтын «Киiк» дастаны. Диалогiк-Ананы құтқаруын баяндайтын «Киiк» дастаны. Диалогк-Ананы құтқаруын баяндайтын «Киiк» дастаны. Диалог«Киiк» дастаны. Диалог 
формасында құрылған бұл дастанның көлемi шағын, бiрақ 
көркемдiгi жоғары, оқиғасы өте қызық. Оны В.В. Радлов ХIХ 
ғасырдың бiрiншi жартысында ел аузынан жазып алып, 1870 
жылы жариялаған5. Шығарманың мазмұны былайша өрбидi: 
бiр дiнсiз қақпан құрады да, оған бiр ұрғашы киiк түсiп қалады. 
Аңшы оны өлтiруге келгенде Мұхаммед пайғамбар алдынан шы-
ғып, киiктiң енесiн iздеп маңыраған екi лағын аяп, жануарды 
босатуын сұрайды, киiктiң орнына өз басын кепiлдiкке ұсы-
нады. Сондай-ақ мұнда екi лағын ерткен Киiк-Ананың керi 
оралғаны, балаларының да енелерiнiң ауыр тағдырын бөлiсуге 
бас тiккенi суреттеледi. Аңшы киiктiң жас лақтарын көрiп қатты 
қуанып, ұстап алмаққа ұмтылады. Бiрақ Мұхаммед (ә.с) мұндай.с) мұндай 
қаталдыққа жол бермек емес. Оны мына жолдардан  көруге болады:  

Тас алтын тауға шықсам теремiн бе,iн бе,н бе,
Сенiң айтқан сөзiңе еремiн бе�iң айтқан сөзiңе еремiн бе�ң айтқан сөзiңе еремiн бе�iңе еремiн бе�ңе еремiн бе�iн бе�н бе�
Үш киiк келедi деп қуанасың,iк келедi деп қуанасың,к келедi деп қуанасың,i деп қуанасың, деп қуанасың,
Мен саған ол үшеуiн беремiн бе�!iн беремiн бе�!н беремiн бе�!iн бе�!н бе�!

Соңында киiктердiң өмiрiне айырбас ретiнде Пайғамбарiктердiң өмiрiне айырбас ретiнде Пайғамбарктердiң өмiрiне айырбас ретiнде Пайғамбарiң өмiрiне айырбас ретiнде Пайғамбарң өмiрiне айырбас ретiнде Пайғамбарiрiне айырбас ретiнде Пайғамбаррiне айырбас ретiнде Пайғамбарiне айырбас ретiнде Пайғамбарне айырбас ретiнде Пайғамбарiнде Пайғамбарнде Пайғамбар 
дiнсiзге исламды қабылдауға рұқсат етедi де, оған о дүниенiңiнсiзге исламды қабылдауға рұқсат етедi де, оған о дүниенiңнсiзге исламды қабылдауға рұқсат етедi де, оған о дүниенiңiзге исламды қабылдауға рұқсат етедi де, оған о дүниенiңзге исламды қабылдауға рұқсат етедi де, оған о дүниенiңi де, оған о дүниенiң де, оған о дүниенiңiңң 
мәңгiлiк рахатын сыйлауға уәде бередi.iлiк рахатын сыйлауға уәде бередi.лiк рахатын сыйлауға уәде бередi.iк рахатын сыйлауға уәде бередi.к рахатын сыйлауға уәде бередi.i..

Осы топқа жататын дiни дастандардың Мұхаммед пай-iни дастандардың Мұхаммед пай-ни дастандардың Мұхаммед пай-
ғамбардың iсiн жалғастырушы «әдiлеттi төрт халифа» жайын-iсiн жалғастырушы «әдiлеттi төрт халифа» жайын-сiн жалғастырушы «әдiлеттi төрт халифа» жайын-iн жалғастырушы «әдiлеттi төрт халифа» жайын-н жалғастырушы «әдiлеттi төрт халифа» жайын-«әдiлеттi төрт халифа» жайын-әдiлеттi төрт халифа» жайын-iлеттi төрт халифа» жайын-леттi төрт халифа» жайын-i төрт халифа» жайын- төрт халифа» жайын-» жайын- жайын-
дағы нұсқалары да сан алуан тақырыпты қозғайды.

Солардың iшiнде В.В.Радловтың жоғарыда аталған кiтабын-iшiнде В.В.Радловтың жоғарыда аталған кiтабын-шiнде В.В.Радловтың жоғарыда аталған кiтабын-iнде В.В.Радловтың жоғарыда аталған кiтабын-нде В.В.Радловтың жоғарыда аталған кiтабын-iтабын-табын-
да жарияланған «Бозторғай»  дастанының орны ерекше6. Өйт-
кенi мұнда «әдiлеттi халифалардың бiрi»—Әли ибн Әбу Тәлибi мұнда «әдiлеттi халифалардың бiрi»—Әли ибн Әбу Тәлиб мұнда «әдiлеттi халифалардың бiрi»—Әли ибн Әбу Тәлибiлеттi халифалардың бiрi»—Әли ибн Әбу Тәлиблеттi халифалардың бiрi»—Әли ибн Әбу Тәлибi халифалардың бiрi»—Әли ибн Әбу Тәлиб халифалардың бiрi»—Әли ибн Әбу Тәлибiрi»—Әли ибн Әбу Тәлибрi»—Әли ибн Әбу Тәлибi»—Әли ибн Әбу Тәлиб»—Әли ибн Әбу Тәлиб 
тұлғасы жан-жақты көрiнедi. Жалпы, мұсылман қайраткер-iнедi. Жалпы, мұсылман қайраткер-недi. Жалпы, мұсылман қайраткер-i. Жалпы, мұсылман қайраткер-. Жалпы, мұсылман қайраткер-
лерiнiң iшiнде айрықша танымал болғаны да, көптеген дәрiп-iнiң iшiнде айрықша танымал болғаны да, көптеген дәрiп-нiң iшiнде айрықша танымал болғаны да, көптеген дәрiп-iң iшiнде айрықша танымал болғаны да, көптеген дәрiп-ң iшiнде айрықша танымал болғаны да, көптеген дәрiп-iшiнде айрықша танымал болғаны да, көптеген дәрiп-шiнде айрықша танымал болғаны да, көптеген дәрiп-iнде айрықша танымал болғаны да, көптеген дәрiп-нде айрықша танымал болғаны да, көптеген дәрiп-iп-п-
теу шығармалардың қаһарманына айналғаны да—хазiретiретрет 

5 Радлов В.В. Образцы народной литературы тюркских племен, живущих в 
южной Сибири и Джунгарской степи.—Санкт-Петербург, 1870.—665-670-б.

6 Радлов В.В.  Аталған еңбек.—693-713-б.



16 ДіНИ ДАСТАНДАР16 17

Әли болды. Мұсылман-сүнниттер оны Аллаға берiлгендiк пенiлгендiк пенлгендiк пенiк пенк пен 
қайырымдылықтың жарқын үлгiсi ретiнде санады, қазiр де со-iсi ретiнде санады, қазiр де со-сi ретiнде санады, қазiр де со-i ретiнде санады, қазiр де со- ретiнде санады, қазiр де со-iнде санады, қазiр де со-нде санады, қазiр де со-iр де со-р де со-
лай бағалайды. Шииттер арасында оның тұлғасы бұдан да биiкiкк 
дәрежеде. Ол—«Құдайдың құдiретiн әкелушi», «таратушы»,iретiн әкелушi», «таратушы»,ретiн әкелушi», «таратушы»,iн әкелушi», «таратушы»,н әкелушi», «таратушы»,i», «таратушы»,», «таратушы», 
тiптi «Құдай» дәрежесiнде сипатталады.iптi «Құдай» дәрежесiнде сипатталады.птi «Құдай» дәрежесiнде сипатталады.i «Құдай» дәрежесiнде сипатталады. «Құдай» дәрежесiнде сипатталады.iнде сипатталады.нде сипатталады. 

Ал халық түсiнiгiнде, Әли—өн бойына исламның танымалiнiгiнде, Әли—өн бойына исламның танымалнiгiнде, Әли—өн бойына исламның танымалiгiнде, Әли—өн бойына исламның танымалгiнде, Әли—өн бойына исламның танымалiнде, Әли—өн бойына исламның танымалнде, Әли—өн бойына исламның танымал 
қайраткерлерiнiң, эпикалық батырлардың және исламға дейiн-iнiң, эпикалық батырлардың және исламға дейiн-нiң, эпикалық батырлардың және исламға дейiн-iң, эпикалық батырлардың және исламға дейiн-ң, эпикалық батырлардың және исламға дейiн-iн-н-
гi құдайлардың қасиеттерiн жинақтаған кейiпкерлердiң бiрi.i құдайлардың қасиеттерiн жинақтаған кейiпкерлердiң бiрi. құдайлардың қасиеттерiн жинақтаған кейiпкерлердiң бiрi.iн жинақтаған кейiпкерлердiң бiрi.н жинақтаған кейiпкерлердiң бiрi.iпкерлердiң бiрi.пкерлердiң бiрi.iң бiрi.ң бiрi.iрi.рi.i.. 

Дастанда бiр теңге алса да, мың теңге жазып қоятын өсiм-iр теңге алса да, мың теңге жазып қоятын өсiм-р теңге алса да, мың теңге жазып қоятын өсiм-iм-м-
қорлардың шырмауына түскен белгiсiз бiр кедей тағдырыiсiз бiр кедей тағдырысiз бiр кедей тағдырыiз бiр кедей тағдырыз бiр кедей тағдырыiр кедей тағдырыр кедей тағдыры 
баяндалады. Өмiрден түңiлiп, үмiтiн үзген кедей көмек сұрапiрден түңiлiп, үмiтiн үзген кедей көмек сұрапрден түңiлiп, үмiтiн үзген кедей көмек сұрапiлiп, үмiтiн үзген кедей көмек сұраплiп, үмiтiн үзген кедей көмек сұрапiп, үмiтiн үзген кедей көмек сұрапп, үмiтiн үзген кедей көмек сұрапiтiн үзген кедей көмек сұраптiн үзген кедей көмек сұрапiн үзген кедей көмек сұрапн үзген кедей көмек сұрап 
Мұхаммед пайғамбарға жалбарынады, бiрақ ол да—кедей.iрақ ол да—кедей.рақ ол да—кедей. 
Сонда Әли бейнесi жарыққа шығады. Ол Пайғамбардың көмекi жарыққа шығады. Ол Пайғамбардың көмек жарыққа шығады. Ол Пайғамбардың көмек 
сұрағандарға қол ұшын бере алмағанына, ал маңайындағы-
лардың қолынан келсе де, бұған көмектеспегендiгiне қаттыiгiне қаттыгiне қаттыiне қаттыне қатты 
қиналып ренжидi де, кедейге көмектесуге рұқсат сұрайды.i де, кедейге көмектесуге рұқсат сұрайды. де, кедейге көмектесуге рұқсат сұрайды. 
Үйiне келiп барлық киiмiн ақтарып, ештеңе таппайды. Соданiне келiп барлық киiмiн ақтарып, ештеңе таппайды. Соданне келiп барлық киiмiн ақтарып, ештеңе таппайды. Соданiп барлық киiмiн ақтарып, ештеңе таппайды. Соданп барлық киiмiн ақтарып, ештеңе таппайды. Соданiмiн ақтарып, ештеңе таппайды. Соданмiн ақтарып, ештеңе таппайды. Соданiн ақтарып, ештеңе таппайды. Соданн ақтарып, ештеңе таппайды. Содан 
соң Әли өсiмқорларға кедейдi босату үшiн кепiлдiкке өзiнiңiмқорларға кедейдi босату үшiн кепiлдiкке өзiнiңмқорларға кедейдi босату үшiн кепiлдiкке өзiнiңi босату үшiн кепiлдiкке өзiнiң босату үшiн кепiлдiкке өзiнiңiн кепiлдiкке өзiнiңн кепiлдiкке өзiнiңiлдiкке өзiнiңлдiкке өзiнiңiкке өзiнiңкке өзiнiңiнiңнiңiңң 
ұлдары Асан мен Үсендi қалдырады.i қалдырады. қалдырады. 

Сонан соң Әлидiң жорыққа шығуы, дiнсiздер елiне барып,iң жорыққа шығуы, дiнсiздер елiне барып,ң жорыққа шығуы, дiнсiздер елiне барып,iнсiздер елiне барып,нсiздер елiне барып,iздер елiне барып,здер елiне барып,iне барып,не барып, 
оларды ақыл-парасаты арқылы жеңiп, өз балаларын да, кедей-iп, өз балаларын да, кедей-п, өз балаларын да, кедей-
дi де құтқаратын оқиғаны суреттейтiн бұл дастанның мазмұныi де құтқаратын оқиғаны суреттейтiн бұл дастанның мазмұны де құтқаратын оқиғаны суреттейтiн бұл дастанның мазмұныiн бұл дастанның мазмұнын бұл дастанның мазмұны 
өте қызғылықты. Мұнда Әлидiң адамдық қасиеттерi басаiң адамдық қасиеттерi басаң адамдық қасиеттерi басаi баса баса 
көрсетiледi және өз балаларын кепiлдiкке берiп, қарапайымiледi және өз балаларын кепiлдiкке берiп, қарапайымледi және өз балаларын кепiлдiкке берiп, қарапайымi және өз балаларын кепiлдiкке берiп, қарапайым және өз балаларын кепiлдiкке берiп, қарапайымiлдiкке берiп, қарапайымлдiкке берiп, қарапайымiкке берiп, қарапайымкке берiп, қарапайымiп, қарапайымп, қарапайым 
кедей үшiн сапар шегуi батырлық ерлiкке барабар сипаттала-iн сапар шегуi батырлық ерлiкке барабар сипаттала-н сапар шегуi батырлық ерлiкке барабар сипаттала-i батырлық ерлiкке барабар сипаттала- батырлық ерлiкке барабар сипаттала-iкке барабар сипаттала-кке барабар сипаттала-
ды. Алыс сапарға шығып, дiнсiздердiң елiне келген соң, олар-iнсiздердiң елiне келген соң, олар-нсiздердiң елiне келген соң, олар-iздердiң елiне келген соң, олар-здердiң елiне келген соң, олар-iң елiне келген соң, олар-ң елiне келген соң, олар-iне келген соң, олар-не келген соң, олар-
ды исламға қаратады. Бiрақ ол мұны ерлiгiмен емес, «жұмбақiрақ ол мұны ерлiгiмен емес, «жұмбақрақ ол мұны ерлiгiмен емес, «жұмбақiгiмен емес, «жұмбақгiмен емес, «жұмбақiмен емес, «жұмбақмен емес, «жұмбақ 
айтыс» арқылы iске асырады. Шарттың мәнi өте қатал: дiн-iске асырады. Шарттың мәнi өте қатал: дiн-ске асырады. Шарттың мәнi өте қатал: дiн-i өте қатал: дiн- өте қатал: дiн-iн-н-
сiздер оған жұмбақ сұрақ бередi, оны кешiктiрмей шешу ке-iздер оған жұмбақ сұрақ бередi, оны кешiктiрмей шешу ке-здер оған жұмбақ сұрақ бередi, оны кешiктiрмей шешу ке-i, оны кешiктiрмей шешу ке-, оны кешiктiрмей шешу ке-iктiрмей шешу ке-ктiрмей шешу ке-iрмей шешу ке-рмей шешу ке-
рек—әйтпесе өзi өледi. Әли барлық сұрақтың жауабын дәлi өледi. Әли барлық сұрақтың жауабын дәл өледi. Әли барлық сұрақтың жауабын дәлi. Әли барлық сұрақтың жауабын дәл. Әли барлық сұрақтың жауабын дәл 
шеше отырып, өз кезегiнде дiнсiздерге үш түрлi жұмбақ айта-iнде дiнсiздерге үш түрлi жұмбақ айта-нде дiнсiздерге үш түрлi жұмбақ айта-iнсiздерге үш түрлi жұмбақ айта-нсiздерге үш түрлi жұмбақ айта-iздерге үш түрлi жұмбақ айта-здерге үш түрлi жұмбақ айта-i жұмбақ айта- жұмбақ айта-
ды. Үш сұрақтың төркiнiнде дәстүрлi формула «Биссмиллаһиiнiнде дәстүрлi формула «Биссмиллаһинiнде дәстүрлi формула «Биссмиллаһиiнде дәстүрлi формула «Биссмиллаһинде дәстүрлi формула «Биссмиллаһиi формула «Биссмиллаһи формула «Биссмиллаһи 
рахман ир-рахим» және  «лә иләһа илла Алла» дейтiн бүкiлiн бүкiлн бүкiлiлл 
мұсылмандар қауымының басты шарты—қағиданы (иман-ка-
лим) мойындатып, жауын жеңедi.i.. 

Мұнан кейiн олар соғысудың орнына Әлиге қымбат бағалыiн олар соғысудың орнына Әлиге қымбат бағалын олар соғысудың орнына Әлиге қымбат бағалы 
заттар беріп, тарту жасайды. Әли оны алып, өсiмқорларға бере-iмқорларға бере-мқорларға бере-
дi де, өзiнiң балаларын босатады. Көрiп отырғанымыздай, мұн-i де, өзiнiң балаларын босатады. Көрiп отырғанымыздай, мұн- де, өзiнiң балаларын босатады. Көрiп отырғанымыздай, мұн-iнiң балаларын босатады. Көрiп отырғанымыздай, мұн-нiң балаларын босатады. Көрiп отырғанымыздай, мұн-iң балаларын босатады. Көрiп отырғанымыздай, мұн-ң балаларын босатады. Көрiп отырғанымыздай, мұн-iп отырғанымыздай, мұн-п отырғанымыздай, мұн-
да Әли—бақытсыздыққа ұшыраған бейшаралардың қорғаны. 
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Құранды жетiк бiлетiн, шариғаттың негiзiн, мұсылман аңызда-iк бiлетiн, шариғаттың негiзiн, мұсылман аңызда-к бiлетiн, шариғаттың негiзiн, мұсылман аңызда-iлетiн, шариғаттың негiзiн, мұсылман аңызда-летiн, шариғаттың негiзiн, мұсылман аңызда-iн, шариғаттың негiзiн, мұсылман аңызда-н, шариғаттың негiзiн, мұсылман аңызда-iзiн, мұсылман аңызда-зiн, мұсылман аңызда-iн, мұсылман аңызда-н, мұсылман аңызда-
ры мен хикаяларын меңгерген қабiлетiмен танылады. Ол—дар-iлетiмен танылады. Ол—дар-летiмен танылады. Ол—дар-iмен танылады. Ол—дар-мен танылады. Ол—дар-
хан пейiлдi, қайырымды, жаны жайсаң жан. Көңiлi шалқарiлдi, қайырымды, жаны жайсаң жан. Көңiлi шалқарлдi, қайырымды, жаны жайсаң жан. Көңiлi шалқарi, қайырымды, жаны жайсаң жан. Көңiлi шалқар, қайырымды, жаны жайсаң жан. Көңiлi шалқарiлi шалқарлi шалқарi шалқар шалқар 
көлдей кең. Әрине, кез-келген адам өзiнiң туған ұлдарын белгiсiзiнiң туған ұлдарын белгiсiзнiң туған ұлдарын белгiсiзiң туған ұлдарын белгiсiзң туған ұлдарын белгiсiзiсiзсiзiзз 
бiр кедей үшiн кепiлдiкке қалдыра алмайды. Әлидiң бұл ерлiгiiр кедей үшiн кепiлдiкке қалдыра алмайды. Әлидiң бұл ерлiгiр кедей үшiн кепiлдiкке қалдыра алмайды. Әлидiң бұл ерлiгiiн кепiлдiкке қалдыра алмайды. Әлидiң бұл ерлiгiн кепiлдiкке қалдыра алмайды. Әлидiң бұл ерлiгiiлдiкке қалдыра алмайды. Әлидiң бұл ерлiгiлдiкке қалдыра алмайды. Әлидiң бұл ерлiгiiкке қалдыра алмайды. Әлидiң бұл ерлiгiкке қалдыра алмайды. Әлидiң бұл ерлiгiiң бұл ерлiгiң бұл ерлiгiiгiгii 
өзiнiң сипаты жөнiнен батырлық ерлiкке барабар.iнiң сипаты жөнiнен батырлық ерлiкке барабар.нiң сипаты жөнiнен батырлық ерлiкке барабар.iң сипаты жөнiнен батырлық ерлiкке барабар.ң сипаты жөнiнен батырлық ерлiкке барабар.iнен батырлық ерлiкке барабар.нен батырлық ерлiкке барабар.iкке барабар.кке барабар. 

Бұл тақырыптағы бұдан басқа дастандардың айтар ойы, 
көркемдiгi сан алуан.iгi сан алуан.гi сан алуан.i сан алуан. сан алуан.

Мұсылмандар, әсiресе, шииттер арасында құтқарушы (мес-iресе, шииттер арасында құтқарушы (мес-ресе, шииттер арасында құтқарушы (мес-
сия)—Маһди туралы iлiм, түсiнiк �II ғасырда пайда болған.iлiм, түсiнiк �II ғасырда пайда болған.лiм, түсiнiк �II ғасырда пайда болған.iм, түсiнiк �II ғасырда пайда болған.м, түсiнiк �II ғасырда пайда болған.iнiк �II ғасырда пайда болған.нiк �II ғасырда пайда болған.iк �II ғасырда пайда болған.к �II ғасырда пайда болған.�II ғасырда пайда болған. ғасырда пайда болған. 
Маһди—Алла Тағаланың нұсқауымен тура жүрушi һәм тура 
жол көрсетушi, құтқарушы (мессия), ақырзаманды хабарлау-
шы. Яғни, Маһди—адам аты емес, ол титул. Ал дастанда Маһди 
немесе Мәди деп өзгерiп, адам атына айналып кеткен.iп, адам атына айналып кеткен.п, адам атына айналып кеткен.

Жалпы, Маһди туралы iлiм Құранда [«Қамар» сүресiнiң 6-
аяты, «Мүрсәлат» сүресiнiң 7-аяты] тұспалмен тұжырымдалған 
ақырзаманның таянуы, сол уақытта Алладан жiберiлген елшi 
ретiнде жер бетiнде әдiлеттiк орнату үшiн «құтқарушының» ке-
летiндiгi туралы мәлiметтер негiзiнде пайда болған. Ал хадистер-
дiң бiрiнде Мұхаммед пайғамбар мынадай сөздердi айтты де-
лiнген: «Бұл әлем, үмбетiмдi менiң есiмiмдi иеленген нәсiлiм 
билемейiнше, тұрақтап тұрмақ7». «Құтқарушы» Пайғамбар 
әулетiнен шығу керектiгi мұсылман дiнiндегi әр түрлi ағымды 
ұстанушылардың арасында әр түрлi мәнге ие болған. Мысалы, 
шииттер Пайғамбардың Әли мен Фатимадан туылған екi не-
мересi Хасан мен Хұсайыннан басқа еркек кiндiктi мирасқоры 
болмағандықтан, заңды билеушi Әли мен оның тiкелей ұрпағы 
(барлығы—12) болу керек деген идеяны ұстанды. Сондай-ақ олар 
Әли ұрпақтарының бiрiнiң «жоғалған имам» ретiнде, Алланың 
еркiмен жасырынғандығына, уақыты жеткенде жер бетiне 
«құтқарушы» бейнесiнде оралатындығына сенедi.

Осы идея мұсылмандар арасында көптеген аңыз, әңгiме,  қис-
са, дастандар туғызды. Қазақ арасында да осы тақырыпқа арнал-
ған шығармалар аз емес, солардың бiрi—«Дариға қыз» дастаны8. 
Атап айтатын нәрсе, мұнда құтқарушы Маһдидiң тiкелей әкесi 
ретiнде хазiрет Әли көрсетiлген. Бұл дастан екi бөлiмнен тұрады.

7 Массэ А. Ислам. Очерк истории. Перевод с французского.—М., 1963.—144-б.
8 Дастан  нұсқалары туралы мәлiмет кiтаптың «Ғылыми қосымшаларында» 

берiлдi.  
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Бiрiншi бөлiмде—болашақ «құтқарушының» «әдеттегiден 
тыс» жағдайда ғажайып туысы суреттеледi. Ол үшiн дастан 
оқиғасында ерлiкпен үйлену мотивiнiң классикалық үлгiсi 
мақсатты түрде пайдаланылады: хазiрет Әлидiң еш уақытта, 
ешкiмнен жеңiлмейтiн батыр, алып қыз Дариға туралы хабар 
алуы, оның елiне келуi мен екеуiнiң жекпе-жегi, батырдың 
қызды жеңуi, үйленуi, мерзiмдi уақыт өткен соң ұл тууы 
қызықты әңгiмеленедi. Яғни, мұнда ерлiкпен үйленудiң 
ең көне түрi—кейiпкердiң қалыңдығымен жекпе-жегi 
пайдаланылған.

Әлидiң «құтқарушы» Маһдидiң әкесi ретiнде дастан кейiп-
керi болуына бiрнеше себеп болған: а) Маһди пайғамбар әулетi-
нен болу керек, ал Әли—Пайғамбардың күйеу баласы, немере 
iнiсi; ә) Дариға секiлдi алып қызды тек Әли сияқты батырлардың 
батыры  ғана жеңе алады; б) Әли—мұсылмандардың ең сүйiктi 
кейiпкерi.

Дастанның екiншi бөлiмiндегi оқиғалар тiкелей Маһди-
Мәдиге байланысты өрбидi. Ол—шығарманың негiзгi және 
басты кейiпкерi. Дастан оқиғасы «жоғалған имам» ту-
ралы мұсылмандық аңызға құрылған, мұнда имамның 
жоғалуының себебiн—«өз әкесiмен бiлмей соғысып, соған 
қатты ұялғандықтан жер астына кiрiп кеткен» деп түсiндiредi. 
Баланың әкемен соғысы көптеген халықтардың фольклорын-
да кездесетiн көне мотивтердiң бiрi9.

Демек, дастанның оқиға өзегiнде дiни аңызды түсiндiру 
үшiн көне фольклорлық сарындар (ерлiкпен үйлену, күйеудiң 
қалыңдығымен немесе баласының әкесiмен жекпе-жегi) 
мақсатты түрде және орынды пайдаланылған.

Әли—күштi, даңқты ер. Ал Дариға сұлу одан да күштi. 
Бiрақ оған қарамастан Әли оны жеңедi. Дариға өз күшiнiң ба-
сым екендiгiн бiле тұра өзiн Әлидiң жеңетiнiн алдына ала сезедi 
және оған ескертедi. Ол болашақ ұлының әкесiне: «Әли, менен 
артық емес тiптi күшiң, Аллаға жаққан екен қылған iсiң»,—
дейдi. Яғни, мұнда да Әлидiң басым түсуi оның мұсылман 
болғандығымен түсiндiрiледi.

Сондай-ақ Маһди бейнесi де барынша көтермеленiп, әсiре-
лей сипатталады:

9 Веселовский А.Н. Бұл мотивтi ана еркi дәуiрiне жатқызады: Историческая 
поэтика.—л., 1940.—546-570-б.
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Айы толып Дариға толғатқанда,
Ай мен күндей боп бiр ұл туды.
Мәди деп балаға қойды атты,
Бұл бала барша жаннан салтанатты!

Ол медреседе оқитын өз құрдастарымен ойнаса да басым тү-
сетiн, болашақ батыр белгiлерi жастайынан бiлiнетiн, әкесiн 
iздеп ауыр жолға шығатын қайсар ұл. Жолда орасан зор бөгет-
терден өтiп, айдаһарды жеңiп, батырлық эпос кейiпкерi тәрiздi 
сынақтардан өтедi. Яғни,  батырға тән дәстүрлi ерлiктер жасайды.

Дәстүрлi эпос заңы бойынша, ол алдын-ала сынақтан ке-
йiн негiзгi ерлiгiн жасау керек немесе ерлiкпен «үйленуi» 
қажет. Бiрақ дастанның бұл бөлiгi дiни мифке құрылады да, 
классикалық эпостың образды жасау логикасы бұзылып, 
қорытындысында кейiпкер өзiн дастандық кейiпкер ретiнде 
көрсетедi. Оның келесi ерлiгi батырлық емес, адамгершiлiк си-
патымен ерекшеленедi: ол, жоғарыда айтылғандай, өз әкесiмен 
бiлмей соғысып, соған қатты ұялғандықтан жер астына кiрiп 
кетедi. Мұндағы бiр ескеретiн нәрсе, дiни мифтiң кейiпкерi 
әдеттегi фольклорлық кейiпкерге айналады да, ешқандай дiни 
фанатизм елесi аңғарылмайды. 

Дастандағы Әлидiң күштi қарсыласы—Дариға бейнесi де 
жан-жақты сипатталған. Оған тән белгiлер—орасан зор күш, 
архаикалық күрескер қыздардың табиғатына тән қасиеттер, 
т.б. дастанда жекелеген суреттер арқылы берiлген. Ол бiр-
де аққу құсқа теңелсе (нәзiктiгi жөнiнен), бірде «бiр қойдың 
етiн бiр өзi жеген» деп алыптығы суреттеледi. Сонымен бiрге, 
Дариға—асқан ақыл мен сезiмнiң иесi. 

Қорыта айтқанда, бұл дастанда көне фольклорлық мотивтер 
мен мұсылмандық-құрандық аңыздар өзара кiрiгiп, бiр-бiрiн 
толықтырады, ал дiни кейiпкерлер, ислам батырларының об-
раздары фольклорлық үлгiде жырланып, эпикалық қалыптарға 
сай сомдалады.

Ислам батырларына арналған үшiншi топтағы көрнектiiншi топтағы көрнектiншi топтағы көрнектii топтағы көрнектi топтағы көрнектii 
шығармалардың бiрi—«Һаза кітап Мұхаммед-Ханафия» дас-iрi—«Һаза кітап Мұхаммед-Ханафия» дас-рi—«Һаза кітап Мұхаммед-Ханафия» дас-i—«Һаза кітап Мұхаммед-Ханафия» дас-—«Һаза кітап Мұхаммед-Ханафия» дас-
таны10. Дастанның бас кейiпкерлерiнiң бiрi—хазiрет Әли. Дас-iпкерлерiнiң бiрi—хазiрет Әли. Дас-пкерлерiнiң бiрi—хазiрет Әли. Дас-iнiң бiрi—хазiрет Әли. Дас-нiң бiрi—хазiрет Әли. Дас-iң бiрi—хазiрет Әли. Дас-ң бiрi—хазiрет Әли. Дас-iрi—хазiрет Әли. Дас-рi—хазiрет Әли. Дас-i—хазiрет Әли. Дас-—хазiрет Әли. Дас-iрет Әли. Дас-рет Әли.  Дас-
танда  оның Рұмды басып алуы, Рұм патшасын өлтiрiп, оныңiрiп, оныңрiп, оныңiп, оныңп, оның 

10 Дастанның нұсқалары туралы томның «Ғылыми қосымшалар» тарауында 
жазылды.
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керемет сұлу қызы Ханафияны тұтқындап, өзiмен бiрге алыпiмен бiрге алыпмен бiрге алыпiрге алыпрге алып 
келгенi баяндалады. Мұхаммед (ә.с.) қыздан исламды қабыл-i баяндалады. Мұхаммед (ә.с.) қыздан исламды қабыл- баяндалады. Мұхаммед (ә.с.) қыздан исламды қабыл-
дауды сұрайды. Сонда қыз үш тiлегін айтады. Олар: 1. Өзi ер-iлегін айтады. Олар: 1. Өзi ер-легін айтады. Олар: 1. Өзi ер-i ер- ер-
лiгiне тәнтi болған Әли батырмен қосылу; 2. Пайғамбардыңiгiне тәнтi болған Әли батырмен қосылу; 2. Пайғамбардыңгiне тәнтi болған Әли батырмен қосылу; 2. Пайғамбардыңiне тәнтi болған Әли батырмен қосылу; 2. Пайғамбардыңне тәнтi болған Әли батырмен қосылу; 2. Пайғамбардыңi болған Әли батырмен қосылу; 2. Пайғамбардың болған Әли батырмен қосылу; 2. Пайғамбардың 
қызы, Әлидiң әйелi Фатимамен өзiнiң тең дәрежеде саналуынiң әйелi Фатимамен өзiнiң тең дәрежеде саналуынң әйелi Фатимамен өзiнiң тең дәрежеде саналуынi Фатимамен өзiнiң тең дәрежеде саналуын Фатимамен өзiнiң тең дәрежеде саналуынiнiң тең дәрежеде саналуыннiң тең дәрежеде саналуынiң тең дәрежеде саналуынң тең дәрежеде саналуын 
қамтамасыз ету; 3. Өзiнiң атын Пайғамбардың есiмiмен бiрiктi-iнiң атын Пайғамбардың есiмiмен бiрiктi-нiң атын Пайғамбардың есiмiмен бiрiктi-iң атын Пайғамбардың есiмiмен бiрiктi-ң атын Пайғамбардың есiмiмен бiрiктi-iмiмен бiрiктi-мiмен бiрiктi-iмен бiрiктi-мен бiрiктi-iрiктi-рiктi-iктi-ктi-i-
ретiн ұлды дүниеге келтiру.iн ұлды дүниеге келтiру.н ұлды дүниеге келтiру.iру.ру. 

Мұхаммед ұзақ ойланады. Осы уақытта Жаратушыдан Жә-
бiрейiл перiште арқылы қыздың тiлегi орындалатыны туралыiрейiл перiште арқылы қыздың тiлегi орындалатыны туралырейiл перiште арқылы қыздың тiлегi орындалатыны туралыiл перiште арқылы қыздың тiлегi орындалатыны туралыл перiште арқылы қыздың тiлегi орындалатыны туралыiште арқылы қыздың тiлегi орындалатыны туралыште арқылы қыздың  тiлегi орындалатыны туралыiлегi орындалатыны туралылегi орындалатыны туралыi орындалатыны туралы орындалатыны туралы 
хабар келедi. Осындай жолмен алдын ала келiсiлген жағдайда,i. Осындай жолмен алдын ала келiсiлген жағдайда,. Осындай жолмен алдын ала келiсiлген жағдайда,iсiлген жағдайда,сiлген жағдайда,iлген жағдайда,лген жағдайда, 
Құдайдың құдiретiмен, екi түрлi ат иемденген (Мұхаммедiретiмен, екi түрлi ат иемденген (Мұхаммедретiмен, екi түрлi ат иемденген (Мұхаммедiмен, екi түрлi ат иемденген (Мұхаммедмен, екi түрлi ат иемденген (Мұхаммедi түрлi ат иемденген (Мұхаммед түрлi ат иемденген (Мұхаммедi ат иемденген (Мұхаммед ат иемденген (Мұхаммед 
пайғамбар мен Рұм императоры қызының аты)—Мұхаммед-
Ханафия туылады. Демек, Мұхаммед-Ханафия әдеттегiденiденден 
тыс жағдайда, яғни эпикалық қаһармандар секiлдi ғажайыпiлдi ғажайыплдi ғажайыпi ғажайып ғажайып 
жағдайда туылады. Бұл шығарманың прологы. Мұнан кейiнiнн 
Мұхаммед-Ханафияның тәрбиесi, оның өсу жолдары, он жа-i, оның өсу жолдары, он жа-, оның өсу жолдары, он жа-
сында-ақ айналасындағылардан басым түскенi, он екi жасын-i, он екi жасын-, он екi жасын-i жасын- жасын-
да басқа дiн өкiлдерiмен кездесуi, оларды өз дiнiне кiргiзугеiн өкiлдерiмен кездесуi, оларды өз дiнiне кiргiзуген өкiлдерiмен кездесуi, оларды өз дiнiне кiргiзугеiлдерiмен кездесуi, оларды өз дiнiне кiргiзугелдерiмен кездесуi, оларды өз дiнiне кiргiзугеiмен кездесуi, оларды өз дiнiне кiргiзугемен кездесуi, оларды өз дiнiне кiргiзугеi, оларды өз дiнiне кiргiзуге, оларды өз дiнiне кiргiзугеiнiне кiргiзугенiне кiргiзугеiне кiргiзугене кiргiзугеiргiзугергiзугеiзугезуге 
үгiттеуi, оған көнбегендермен соғыс жорықтары сипатталады.iттеуi, оған көнбегендермен соғыс жорықтары сипатталады.ттеуi, оған көнбегендермен соғыс жорықтары сипатталады.i, оған көнбегендермен соғыс жорықтары сипатталады., оған көнбегендермен соғыс жорықтары сипатталады.

Бұдан әрі ерлiкпен үйленуi, ондағы түрлi әрекеттер, той күнiiкпен үйленуi, ондағы түрлi әрекеттер, той күнiкпен үйленуi, ондағы түрлi әрекеттер, той күнii, ондағы түрлi әрекеттер, той күнi, ондағы түрлi әрекеттер, той күнii әрекеттер, той күнi әрекеттер, той күнii 
қалыңдықтың дәу арқылы ұрлануы, дұшпанның арқанды қиып 
жiберуiнiң кесiрiнен Мұхаммед-Ханафияның жердiң астынаiберуiнiң кесiрiнен Мұхаммед-Ханафияның жердiң астынаберуiнiң кесiрiнен Мұхаммед-Ханафияның жердiң астынаiнiң кесiрiнен Мұхаммед-Ханафияның жердiң астынанiң кесiрiнен Мұхаммед-Ханафияның жердiң астынаiң кесiрiнен Мұхаммед-Ханафияның жердiң астынаң кесiрiнен Мұхаммед-Ханафияның жердiң астынаiрiнен Мұхаммед-Ханафияның жердiң астынарiнен Мұхаммед-Ханафияның жердiң астынаiнен Мұхаммед-Ханафияның жердiң астынанен Мұхаммед-Ханафияның жердiң астынаiң астынаң астына 
түсiп кетуi, қамығуы, түсiнде Мұхаммед пайғамбардың аянiп кетуi, қамығуы, түсiнде Мұхаммед пайғамбардың аянп кетуi, қамығуы, түсiнде Мұхаммед пайғамбардың аянi, қамығуы, түсiнде Мұхаммед пайғамбардың аян, қамығуы, түсiнде Мұхаммед пайғамбардың аянiнде Мұхаммед пайғамбардың аяннде Мұхаммед пайғамбардың аян 
беруi, жер бетiне шығып, әйелiн iздеуге аттануы, ағалары Ха-i, жер бетiне шығып, әйелiн iздеуге аттануы, ағалары Ха-, жер бетiне шығып, әйелiн iздеуге аттануы, ағалары Ха-iне шығып, әйелiн iздеуге аттануы, ағалары Ха-не шығып, әйелiн iздеуге аттануы, ағалары Ха-iн iздеуге аттануы, ағалары Ха-н iздеуге аттануы, ағалары Ха-iздеуге аттануы, ағалары Ха-здеуге аттануы, ағалары Ха-
сен мен Хұсайынды, әкесi хазiрет Әлидi кездестiруi, дұшпандыi хазiрет Әлидi кездестiруi, дұшпанды хазiрет Әлидi кездестiруi, дұшпандыiрет Әлидi кездестiруi, дұшпандырет Әлидi кездестiруi, дұшпандыi кездестiруi, дұшпанды кездестiруi, дұшпандыiруi, дұшпандыруi, дұшпандыi, дұшпанды, дұшпанды 
жеңіп, мұратына жетуi баяндалады.іп, мұратына жетуi баяндалады.п, мұратына жетуi баяндалады.i баяндалады. баяндалады. 

Сонымен, дастан мазмұнын құрайтын сюжет пен мотивтердi,i,, 
эпизодтарды былайша жiктеуге болады: кейiпкердiң ғажайыпiктеуге болады: кейiпкердiң ғажайыпктеуге болады: кейiпкердiң ғажайыпiпкердiң ғажайыппкердiң ғажайыпiң ғажайыпң ғажайып 
жаратылысы; батырға тән балалық шағы; алғашқы ерлiгi—iгi—гi—i——
сансыз көп жау әскерiн жою; қалыңдық үшiн күрес және оны-iн жою; қалыңдық үшiн күрес және оны-н жою; қалыңдық үшiн күрес және оны-iн күрес және оны-н күрес және оны-
мен қосылу; қалыңдықты дәудiң алып кетуi; дәумен күрестеiң алып кетуi; дәумен күрестең алып кетуi; дәумен күрестеi; дәумен күресте; дәумен күресте 
бас кейiпкердiң жеңiсi; қалыңдықтың екiншi рет жоғалуы;iпкердiң жеңiсi; қалыңдықтың екiншi рет жоғалуы;пкердiң жеңiсi; қалыңдықтың екiншi рет жоғалуы;iң жеңiсi; қалыңдықтың екiншi рет жоғалуы;ң жеңiсi; қалыңдықтың екiншi рет жоғалуы;iсi; қалыңдықтың екiншi рет жоғалуы;сi; қалыңдықтың екiншi рет жоғалуы;i; қалыңдықтың екiншi рет жоғалуы;; қалыңдықтың екiншi рет жоғалуы;iншi рет жоғалуы;ншi рет жоғалуы;i рет жоғалуы; рет жоғалуы; 
бас кейiпкердің әкесiнiң араласуымен дұшпандардың талқан-iпкердің әкесiнiң араласуымен дұшпандардың талқан-пкердің әкесiнiң араласуымен дұшпандардың талқан-iнiң араласуымен дұшпандардың талқан-нiң араласуымен дұшпандардың талқан-iң араласуымен дұшпандардың талқан-ң араласуымен дұшпандардың талқан-
далуы; бақытты қосылу.

Көрiп отырғанымыздай, дастан фабуласының жалпыiп отырғанымыздай, дастан фабуласының жалпып отырғанымыздай, дастан фабуласының жалпы 
көрiнiсi, оны құрайтын мотивтер мен оқиғалардың орнала-iнiсi, оны құрайтын мотивтер мен оқиғалардың орнала-нiсi, оны құрайтын мотивтер мен оқиғалардың орнала-iсi, оны құрайтын мотивтер мен оқиғалардың орнала-сi, оны құрайтын мотивтер мен оқиғалардың орнала-i, оны құрайтын мотивтер мен оқиғалардың орнала-, оны құрайтын мотивтер мен оқиғалардың орнала-
су тәртiбi және қаңқасы дәстүрлi эпикалық сюжет құрайды.iбi және қаңқасы дәстүрлi эпикалық сюжет құрайды.бi және қаңқасы дәстүрлi эпикалық сюжет құрайды.i және қаңқасы дәстүрлi эпикалық сюжет құрайды. және қаңқасы дәстүрлi эпикалық сюжет құрайды.i эпикалық сюжет құрайды. эпикалық сюжет құрайды. 
Шынтуайтқа келгенде, бiз бұл жерде эпикалық қаһарманныңiз бұл жерде эпикалық қаһарманныңз бұл жерде эпикалық қаһарманның 
типтiк ғұмырнамасын танимыз. Оның басты мазмұнынiк ғұмырнамасын танимыз. Оның басты мазмұнынк ғұмырнамасын танимыз. Оның басты мазмұнын 
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батырлық ерлiктер құрайды. Олар ислам дiнiн таратуға,iктер құрайды. Олар ислам дiнiн таратуға,ктер құрайды. Олар ислам дiнiн таратуға,iнiн таратуға,нiн таратуға,iн таратуға,н таратуға, 
орнықтыруға арналған. 

Мұхаммед-Ханафияның жаулары өздерiнiң ерлiгi жағынанiнiң ерлiгi жағынаннiң ерлiгi жағынанiң ерлiгi жағынанң ерлiгi жағынанiгi жағынангi жағынанi жағынан жағынан 
одан кем түспейдi. Дұшпанның жер қайысқан қолы, әскердiңi. Дұшпанның жер қайысқан қолы, әскердiң. Дұшпанның жер қайысқан қолы, әскердiңiңң 
қаһарлы көрiнiсi бiр тұста: «Отыз мың ләшкер жиып алыпiнiсi бiр тұста: «Отыз мың ләшкер жиып алыпнiсi бiр тұста: «Отыз мың ләшкер жиып алыпiсi бiр тұста: «Отыз мың ләшкер жиып алыпсi бiр тұста: «Отыз мың ләшкер жиып алыпi бiр тұста: «Отыз мың ләшкер жиып алып бiр тұста: «Отыз мың ләшкер жиып алыпiр тұста: «Отыз мың ләшкер жиып алыпр тұста: «Отыз мың ләшкер жиып алып 
жүрдi, Келедi майыстырып қара жердi»,—деп суреттелсе, екiн-i, Келедi майыстырып қара жердi»,—деп суреттелсе, екiн-, Келедi майыстырып қара жердi»,—деп суреттелсе, екiн-i майыстырып қара жердi»,—деп суреттелсе, екiн- майыстырып қара жердi»,—деп суреттелсе, екiн-i»,—деп суреттелсе, екiн-»,—деп суреттелсе, екiн-iн-н-
шi бiр жерде «Кәпiрлер қамал қылды-ау миллион сан, Қараңғыi бiр жерде «Кәпiрлер қамал қылды-ау миллион сан, Қараңғы бiр жерде «Кәпiрлер қамал қылды-ау миллион сан, Қараңғыiр жерде «Кәпiрлер қамал қылды-ау миллион сан, Қараңғыр жерде «Кәпiрлер қамал қылды-ау миллион сан, Қараңғыiрлер қамал қылды-ау миллион сан, Қараңғырлер қамал қылды-ау миллион сан, Қараңғы 
бұл дүниенi қаптады жан»,—делiнедi.i қаптады жан»,—делiнедi. қаптады жан»,—делiнедi.iнедi.недi.i..

Бiрақ Мұхаммед-Ханафия жау батырларынан басым түседi,iрақ Мұхаммед-Ханафия жау батырларынан басым түседi,рақ Мұхаммед-Ханафия жау батырларынан басым түседi,i,, 
оларды аттан жұлып алып, ойыншық секiлдi аспанға лақтырады:iлдi аспанға лақтырады:лдi аспанға лақтырады:i аспанға лақтырады: аспанға лақтырады: 

Көтерiп ат үстiнен алды тұтып,iп ат үстiнен алды тұтып,п ат үстiнен алды тұтып,iнен алды тұтып,нен алды тұтып,
лақтырып аспан-көкке көкпар етiп.iп.п.

Өйткенi, ол—мұсылман, яғни жай батыр емес, әлемге бел-i, ол—мұсылман, яғни жай батыр емес, әлемге бел-, ол—мұсылман, яғни жай батыр емес, әлемге бел-
гiлi ислам дiнiнiң батыры.iлi ислам дiнiнiң батыры.лi ислам дiнiнiң батыры.i ислам дiнiнiң батыры. ислам дiнiнiң батыры.iнiнiң батыры.нiнiң батыры.iнiң батыры.нiң батыры.iң батыры.ң батыры.

Дастанның прологы да өте күштi дiни әсерге толы. Әдетте,i дiни әсерге толы. Әдетте, дiни әсерге толы. Әдетте,iни әсерге толы. Әдетте,ни әсерге толы. Әдетте, 
эпикалық, соның iшiнде дастандық кейiпкер «Құдайдан тi-iшiнде дастандық кейiпкер «Құдайдан тi-шiнде дастандық кейiпкер «Құдайдан тi-iнде дастандық кейiпкер «Құдайдан тi-нде дастандық кейiпкер «Құдайдан тi-iпкер «Құдайдан тi-пкер  «Құдайдан тi-i-
леп алған жалғыз бала» болады. Ал бұл дастандағы жағдай, 
жоғарыда көрсетiлгендей, басқаша көрiнедi. Дастанды жаса-iлгендей, басқаша көрiнедi. Дастанды жаса-лгендей, басқаша көрiнедi. Дастанды жаса-iнедi. Дастанды жаса-недi. Дастанды жаса-i. Дастанды жаса-. Дастанды жаса-
ушылар Әлидiң басқа балаларының да мұсылман қауымынаiң басқа балаларының да мұсылман қауымынаң басқа балаларының да мұсылман қауымына 
белгiлi болғандығын ескере отырып, таза дiни мотивтi пай-iлi болғандығын ескере отырып, таза дiни мотивтi пай-лi болғандығын ескере отырып, таза дiни мотивтi пай-i болғандығын ескере отырып, таза дiни мотивтi пай- болғандығын ескере отырып, таза дiни мотивтi пай-iни мотивтi пай-ни мотивтi пай-i пай- пай-
даланады: Мұхаммед-Ханафияның дүниеге келуiнде Аллаiнде Алланде Алла 
Тағала, Мұхаммед пайғамбар және Жәбiрейiл перiште бастыiрейiл перiште бастырейiл перiште бастыiл перiште бастыл перiште бастыiште бастыште басты 
рөл атқарады. 

Шығарманың басты оқиғалары дастан поэтикасына сай 
«ғажайып сарай бақтарында» өтедi. Мысалы, Мұхаммед-Ха-i. Мысалы, Мұхаммед-Ха-. Мысалы, Мұхаммед-Ха-
нафияның алғашқы қарсыластары онымен «керемет сарай» 
бағында кездеседi. Кейiпкердiң «Құдай қосқан қосағы» да «ай-i. Кейiпкердiң «Құдай қосқан қосағы» да «ай-. Кейiпкердiң «Құдай қосқан қосағы» да «ай-iпкердiң «Құдай қосқан қосағы» да «ай-пкердiң «Құдай қосқан қосағы» да «ай-iң «Құдай қосқан қосағы» да «ай-ң «Құдай қосқан қосағы» да «ай-
наласы аққан бұлақ, бау-шарбақтың ортасында жанған шырақ» 
деп сипатталатын жердi мекендеген.i мекендеген. мекендеген.

Ал дастанның тарихи негiзiне келсек, хазiрет Әлидiңiзiне келсек, хазiрет Әлидiңзiне келсек, хазiрет Әлидiңiне келсек, хазiрет Әлидiңне келсек, хазiрет Әлидiңiрет Әлидiңрет Әлидiңiңң 
Мұхаммед-Ханафия есiмдi ұлы болғаны рас.iмдi ұлы болғаны рас.мдi ұлы болғаны рас.i ұлы болғаны рас. ұлы болғаны рас.

Әлидiң бiрнеше әйелдерiнен көптеген балалары болған,iң бiрнеше әйелдерiнен көптеген балалары болған,ң бiрнеше әйелдерiнен көптеген балалары болған,iрнеше әйелдерiнен көптеген балалары болған,рнеше әйелдерiнен көптеген балалары болған,iнен көптеген балалары болған,нен көптеген балалары болған, 
бiрақ Мұхаммед пайғамбардың қызы Фатимадан туған Хасенiрақ Мұхаммед пайғамбардың қызы Фатимадан туған Хасенрақ Мұхаммед пайғамбардың қызы Фатимадан туған Хасен 
мен Хұсайын және Мұхаммед  ибн әл-Ханафия ең әйгiлiлерiiлiлерiлiлерiiлерiлерii 
болды. Мұхаммед ибн әл-Ханафия Иран мен Рұмда исламның 
таралуы үшiн көп еңбек сiңiрген батыр, ер жүрек адамiн көп еңбек сiңiрген батыр, ер жүрек адамн көп еңбек сiңiрген батыр, ер жүрек адамiңiрген батыр, ер жүрек адамңiрген батыр, ер жүрек адамiрген батыр, ер жүрек адамрген батыр, ер жүрек адам 
болған. 
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Сонымен бiрге дастан өзегiнде бiр елде, бiр ғасырда бол-iрге дастан өзегiнде бiр елде, бiр ғасырда бол-рге дастан өзегiнде бiр елде, бiр ғасырда бол-iнде бiр елде, бiр ғасырда бол-нде бiр елде, бiр ғасырда бол-iр елде, бiр ғасырда бол-р елде, бiр ғасырда бол-iр ғасырда бол-р ғасырда бол-
ған оқиғаны екiншi елге, басқа дәуiрге көшiру, яғни тарихиiншi елге, басқа дәуiрге көшiру, яғни тарихиншi елге, басқа дәуiрге көшiру, яғни тарихиi елге, басқа дәуiрге көшiру, яғни тарихи елге, басқа дәуiрге көшiру, яғни тарихиiрге көшiру, яғни тарихирге көшiру, яғни тарихиiру, яғни тарихиру, яғни тарихи 
тұтастану (анахронизм) және «ойдан қосу» әдiстерiнiң орынiстерiнiң орынстерiнiң орынiнiң орыннiң орынiң орынң орын 
алғаны да байқалады. Бұл жағдай Мұхаммедтi Рұмды алу-i Рұмды алу- Рұмды алу-
ға қатыстыру, Фатиманың тiрi кезiнде Әлиге әйел алдыруiрi кезiнде Әлиге әйел алдырурi кезiнде Әлиге әйел алдыруi кезiнде Әлиге әйел алдыру кезiнде Әлиге әйел алдыруiнде Әлиге әйел алдырунде Әлиге әйел алдыру 
және кейiнгi әйелдерiнiң бiрiн византиялық деп көрсетуденiнгi әйелдерiнiң бiрiн византиялық деп көрсетуденнгi әйелдерiнiң бiрiн византиялық деп көрсетуденi әйелдерiнiң бiрiн византиялық деп көрсетуден әйелдерiнiң бiрiн византиялық деп көрсетуденiнiң бiрiн византиялық деп көрсетуденнiң бiрiн византиялық деп көрсетуденiң бiрiн византиялық деп көрсетуденң бiрiн византиялық деп көрсетуденiрiн византиялық деп көрсетуденрiн византиялық деп көрсетуденiн византиялық деп көрсетуденн византиялық деп көрсетуден 
байқалады.

Шығармада нақты өмiрде болған тұлғаның өмiрбаяндық де-iрде болған тұлғаның өмiрбаяндық де-рде болған тұлғаның өмiрбаяндық де-iрбаяндық де-рбаяндық де-
ректерi тарихи тұрғыда емес, дастан рухына сай пайдаланылады.i тарихи тұрғыда емес, дастан рухына сай пайдаланылады. тарихи тұрғыда емес, дастан рухына сай пайдаланылады. 
Тарихи тұлғаны көтермелеп, мадақтау үшiн Мұхаммед-Ханафия-iн Мұхаммед-Ханафия-н Мұхаммед-Ханафия-
ның өзi ғана емес, исламнан көп бұрын пайда болған көне сюжет-i ғана емес, исламнан көп бұрын пайда болған көне сюжет- ғана емес, исламнан көп бұрын пайда болған көне сюжет-
тер қолданылады. Бұл—фольклорда кездесетiн құбылыс.iн құбылыс.н құбылыс.

Яғни, дастанда Мұхаммед-Ханафия тарихта болған адам жә-
не ислам батыры болғандығы негiзге алына отырып, оның тұлға-iзге алына отырып, оның тұлға-зге алына отырып, оның тұлға-
сы фольклорлық канондарға сәйкес эпикалық қаһармандарға 
ұқсас сомдалған. Соның нәтижесiнде, тарихи Мұхаммед-Ха-iнде, тарихи Мұхаммед-Ха-нде, тарихи Мұхаммед-Ха-
нафия дастанның кейiпкерiне айналады, ал оның ерлiктерiiпкерiне айналады, ал оның ерлiктерiпкерiне айналады, ал оның ерлiктерiiне айналады, ал оның ерлiктерiне айналады, ал оның ерлiктерiiктерiктерii 
тарихилықтан гөрi ертегiлiк—эпикалық сипат алады.i ертегiлiк—эпикалық сипат алады. ертегiлiк—эпикалық сипат алады.iлiк—эпикалық сипат алады.лiк—эпикалық сипат алады.iк—эпикалық сипат алады.к—эпикалық сипат алады.

Мұсылмандар да өзге халықтар тәрiздi өз дiнiн ғана нағыз 
ақиқат дiн деп санады. Мұсылман еместердi «кәпiр» деп қарап, 
мұсылманшылыққа тарту, дiндi қабылдату әдiлеттi де, қасиеттi 
iс делінді. Өзiнiң бар мүмкiндiгiн, күш-қайратын ислам дiнiнiң 
игiлiгiне жұмсау, оның кең таралып, салтанат құруына сарп ету 
әрбiр мұсылманның басты борышы болып есептелдi. Құранда 
осы сенiм жолында өзiн кiм құрбан етсе, оны мәңгiлiк пейiш 
қызығы күтетiндiгi туралы айтылған. Исламның орнығуы 
мен нығаюы үшiн қиян-кескi соғыстар жүргiзiлгенi тарихтан 
белгiлi. Сондай жорықтарды сипаттайтын шығармалар дiни 
дастандардың төртiншi бiр тобын құрайды. 

Атап өтерлiк жағдай: мұсылмандар жиһад («қасиеттi со-
ғыс») жүргiзгенде белгiлi бiр қағидаларды ұстанды, солар-
дың iшiнде: 1. Соғыс бастамастан бұрын исламға кiру туралы 
ұсыныс жасалады. Егер дiнсiздер қарсыласпаса, бiрден қа-
уымға (уммаға) қабылданып, мұсылмандармен тең дәрежеде 
құқық иелендi. 2. Мұхаммед пайғамбар, кейiн оның жолын 
жалғастырушылар Қасиеттi Құранда айтылғандай, ислам дi-
нiнiң негiзгi жауы христиандар мен иудейлер емес, көп құдай-
шылдар екендiгiн әрқашан назарда ұстады. 3. Мұсылмандар 
басқа дiн өкiлдерiне төзiмдiлiк пен шыдамдылық көрсеттi. 
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Бұл туралы ислам тарихын зерттеушi А.Мец өзiнiң «Мусуль-
манский Ренессанс» атты еңбегiнде орынды пiкiр айтқан11.

«Жиһад» деген ұғым ислам дiнiнiң салтанат құруы үшiн 
мұсылманның бар күш-жiгерiн, мүмкiндiктерiн, уақытын, тiп-
тi қажет болған жағдайда өмiрiн де қию қажеттiлiгiн бiлдiредi. 
Орта ғасырлардан берi бұл «дiнсiздерге» қарсы қарулы күрес 
жүргiзу дегендi меңзедi, соған байланысты терминнiң мағынасы 
«қасиеттi соғыс» деген түсiнiк берiп келдi және бұл сол күйінде 
күні бүгінге дейін еуропалықтар санасында сақталып қалды.

Iс жүзiнде «жиһад» ұғымының ауқымы кең. «Жиһад» 
сөзiнiң басты мағынасы—адамның өз бойындағы шариғат 
заңдарына жат қасиеттерiн, жаман мiнездерiн жоюы, өзiнiң 
нәпсiсiмен күресуi, iшкi дүниесiн тазартуы және исламның ру-
хани құндылықтарын жоғары ұстауы.

Арабтардың ұзаққа созылған жорықтары, ислам дiнiн тара-
ту мен орнықтырудағы күресі көптеген батырлардың тұлғасын 
тудырды. Кейiн олар ондаған қисса—дастандардың кейiпкер-
лерiне айналды. Сондай шығармалардың тобына «Зарқұм», 
«Сейiтбаттал», «Қаһарман», тағы басқа дастандар жатады. Бұ-
лар тарихи оқиғаларды бейнелей отырып, арабтардың мұсыл-
ман емес елдердi жаулап алуы мен өзiне қарату әрекеттерiнiң 
жинақталған көрiнiсiн бередi.

Сонымен қатар, бұл топтағы шығармаларда мұсылмандар-
дың қарсыласы ретiнде кәпiрлермен бiрге әр түрлi сиқырлы 
күш иелерi де ұшырасады. Мысалы, «Қаһарман» дастанында 
бас кейiпкер өз дiнiн нығайту үшiн дию және жетпiс басты жал-
мауызбен соғысады.

Сонымен, жоғарыда сөз болған төрт топтағы дастандарды 
талдау арқылы мынадай қорытындыға келуге болады: 

Қазақтың дiни дастандарының негiзiн мұсылман аңыздары 
мен мифтерi, Құран қағидалары, Пайғамбар суннасы мен ха-
дистер, мұсылман қайраткерлерi мен ислам батырлары туралы 
аңыздар құрайды. 

Дiни дастандардың тақырыптық ауқымы өте кең: бұл—
мұсылман батырлары туралы баяндаулар, қасиеттi соғыс, 
Пайғамбардың қызметi, т.б. Олардың барлығы да белгiлi бiр 
мақсат—ислам дiнiн дәрiптеуге және насихаттауға арналған. 

11 Мец А. Мусульманский Ренессанс.—М., 1973.—39-б.
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Ол үшiн дастандарға негiз болып отырған бастапқы мате-
риал халықтың дүниетанымдық көзқарастары, түсiнiктерi 
және эстетикалық идеалдары тұрғысынан ой елегiнен қайта 
өткiзiлiп, көркем қиялмен байытылады, рухтандырылады, кө-
не сюжеттер мен мотивтер пайдаланылады және ислам кейiп-
керлерiнiң тұлғалары  фольклорлық тәсiлмен жасалады. 

Қазақтың дiни дастандарында ислам қайраткерлерiн 
«қарапайымдандыру», олардың қайырымдылық, жомарттық, 
кеңпейiлдiлік, қамқорлық қасиеттерiн сипаттай отырып 
«адамиландыру»—мейлiнше тұрақты үрдiс ретiнде байқала-
тындығын атап өткiмiз келедi. Мұндай қайырымды дiни қай-
раткерлер туралы шығармалар халықтың әдiлеттi билеушi 
жайлы, мейiрiмдi патша туралы, әлсiздердiң қорғаны бола ала-
тын қабiлеттi тұлғалар жайындағы арман-тiлегiнен шығатын 
утопиялық аңыздарға ұқсас. Олар ақыр соңында ақиқаттың 
жеңетiндiгi мен жарқын болашақ туралы, бақытты өмiр жайлы 
адам сенiмiне сүйенедi. 

Дастанды тудырудың басты әдiсi—жалпы фольклорлық 
дәстүрдi пайдалану, атап айтқанда, суреттелетiн оқиғаның 
кеңдiгi, батырлық дәрiптеу, нақтылы тарихи деректер мен 
өмiр көрiнiстерiн ертегiлiк қиялмен және көркем оймен 
үйлестiру. Сондай-ақ дастан өлшемiнiң өзiндiк ерекшелiкте-
рi: образ сомдаудағы және кейiптеудегi даралау мен айқындау, 
психологиялық тартыс, нақтылық пен бедерлiлiк белгiлерi 
арқылы көрiнедi. 

Қазақтың дiни дастандары—халқымыздың рухани әле-
мiнде ерекше орын алған, қоғам дамуының белгiлi бiр кезе-
ңiнде ерекше қызмет атқарған фольклорлық жанр; олар 
ислам құндылықтарының жалпы адамзаттық моральдық қағи-
далармен сәйкес келетiн тұстарын суреттеуімен құнды.

Дiни дастандар—тек фольклорлық мұра ғана емес, ұлты-
мыздың дiлiне, дiнiне қатысты рухани құндылықтарымыз-
дың күрделi бөлiгi. Олар ислам дiнiнiң шапағаты мол қа-
сиеттерiн дәрiптейдi, адамзаттың бүгiнi мен болашағына зәру 
құндылықтарды жыр етедi, оқырман жүрегiне имандылық 
ұялатады.

 
              Әзiбаева Бақытжан, филология 

 ғылымдарының докторы
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Киік
О заманда бар екен жалғыз киiк,
Тамам кәуiр аттанды тұзақ жиып.
Тұзағына кәуiрдiң киiк түсiп,
Кете алмады бұл киiк тартып үзiп.

Құдайым, жеткiзбейсiң бiздi дүзге,
Естiмеген сөз кетер құла дүзге.
Киiк деген азғантай өлеңiм бар,
Тыңласаңыз, айтайын оны сiзге.

Киiктi алды ол кәуiр торын құрып,
Аққа жығылды ол киiк мойын қойып.
Киiк деген азғантай өлеңiм бар, 
Тыңлағанға айтамын құлақ қойып.

Торын құрып ол кәуiр киiктi алды,
Киiктi алып тұзағын жерге салды.
Бауыздауға киiктi жатқызғанда,
Мұстапа Мұхамбетiм жетiп барды.

Кәуiрге Мұхамбетiм сәлем бердi:
—Мұның жанын маған бер, кәуiр,—дедi.
Әжетiңе жарамас арық киiк, 
Екi лақты бейшара мұңлық едi.

Мұхамбет:

—Көңiлi бұл киiктiң лағында,
Қалды лағы бiр таудың бұлағында.
Анасына азынап жылағаны,
Аян болды Алланың құлағына.
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Кәуiр:
—Тас алтын шыққан таудан теремiсiң,
Менiң айтқан сөзiме еремiсiң�
Сол киiк барғаннан келмей кетсе,
Жаныңнан киiгiңдi беремiсiң�

Мұхамбет:

—Тас алтын шыққан тауға тередi-ақпын,
Сенiң айтқан сөзiңе ередi-ақпын.
Сол киiк барғаннан келмей кетсе,
Жанымнан, жазған құл, төлер-ақпын.

Айтады айт дегенiн хан тағына,
Ақының шек келтiрмей тiл-жағына.
Кепiл боп Мұхамбет жiберген соң,
Зырылдап кеттi киiк лағына.

Киiк баласы айтты:

—Пайғамбар бiзден бұрын өттi дейдi,
Пендесiне жол салып кеттi дейдi.
Алақай, анам салды да жетiп келдi,
Не болды саған, ана,—дептi дейдi.

Киiк:

—Бар едi кiшкентайдан көп күнайым,
Көп даусым шығармай бiр жылайын.
Жабаның отына жүргенiмде
Түсiрдi тұзағына бiр Құдайым.

Киiк баласы:

—Бiз ақылы жоқпыз, кәрiп анам,
Бiр сен емес, бәрiмiз өлдiк тамам.
Кәуiрдiң тұяғына iлiнiпсiң,
Сол кәуiр жiберерде не айтты саған�

Киiк:

—Сол кәуiр жiберерде үндемедi,
Мұхамбет кепiл болған Мұстапа едi.
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Жерiнде мезгiл айтқан бармай кетсек,
Сол кәуiр Мұстапаны ұстайды ендi.

Кәуiр Мұхамбетке айтады:

—Мiнгенi Пайғамбардың арғымақ сұр,
Шытырманды аралай ұшады құр.
Алдың  ба азып iздеп, Мұхамбет,
Кәне, киiк келгенi, кешiгiп тұр.

Мұхамбет:

—Мiнгенi Пайғамбардың арғымақ сұр,
Шытырманды аралай ұшады құр.
Ақшам мен намаздiгер арасында
Киiк ендi келедi, аялдай тұр.

Киiк баласы шешесiне:

—Е, шеше, сен барғанға мен барармын,, шеше, сен барғанға мен барармын,
Артынан бiр күн қалмай тез барармын.
Кәуiрдiң ол қайраулы қара пышақ,
Сенен бұрын мен барып iлiнермiн.

Шеше:

—Е, балам, барма деймiн, сен өлерсiң,
Шөп жесең тiсiң шыққан күн көрерсiң.
Анаң жоқ, сүйенерге атаң да жоқ,
Үшбу уақта зар қылып күңiренерсiң.

Кәуiр айтты:

—Жығылды Аққа киiк мойын қойып,
Сенi жесем кетер ем бiр-ақ тойып.
Кепiлдiгiңнен құтылдың-ау, Мұхамбет,
Бiр киiгiм келедi үшеу болып.

Мұхамбет:

—Тас алтын тауға шықсам теремiн бе,
Сенiң айтқан сөзiңе еремiн бе�!
Үш киiк келедi деп қуанасың,
Мен саған ол үшеуiн беремiн бе�!
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Киiк:
—Айтамын айт дегенiң, Мұхамбетiм,
Екi лағым, мен өлсем, қалар жетiм.
Жетiмшiлiк басыңнан кешкен жоқ па,
Хабар бола жүре көр, Мұхамбетiм.

Мұхамбет:
—Бiз хабаршы болайық, сiз барыңыз,
Тоқтау салмай кәуiрге тез барыңыз.
Жылай-сықтай бара көр, байғұс киiк,
Жетер ме екен Аллаға тiлегiңiз.

Киiктi кәуiр қуанғаннан қамап алды,
Қамап алып мойнына белбеу салды.
Киiктi бауыздағалы жатқанда
Мұстапа Мұхамбетiм тағы барды.

—Мiнгенi Пайғамбардың арғымақ сұр,
Аралай шытырманды ұшады құр.
Жiбершi бұл киiктi, кәуiр, деймiн,
Сен өзiң намаз оқып, мұсылман бол.

—Құс ұшып, бұлбұл деген қонар құмға,
Құдай жеткiз деушi едiм осы жолға.
Киiгiмдi жiберсем, ау, Мұхамбет,
Мен де өзiңдей болармын мұсылман[ға].[ға]..

Бұлбұл деген құс ұшып қонады,
Саясынан сарқырап от жанады.
Осындай мұсылман болған адам
Бiздерден әжептәуiр сол болады.

—Құс ұшып, бұлбұл деген қонар құмға,
Құдай жеткiз деушi едiм осы жолға.
Киiгiңдi жiбердiм, ау, Мұхамбет,
Мен мұсылман болдым, әлхамдулилла.

Пайғамбар бiзден бұрын өттi,—дейдi,
Пендесiне жол салып кеттi,—дейдi.
Киiгiңдi жiбердiм, ау, Мұхамбет,
Барша мұрат басына жеттi,—дейдi.
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Таланға тағдыр Алла жазса басып,
Болмайды әмiр әйласына не мiнәсiп.iр әйласына не мiнәсiп.р әйласына не мiнәсiп.iнәсiп.нәсiп.iп.п.
Iлгерлi Пайғамбардың заманындалгерлi Пайғамбардың заманындаi Пайғамбардың заманында Пайғамбардың заманында
Бiр жүһүд етедi екен қақпан кәсiп.iр жүһүд етедi екен қақпан кәсiп.р жүһүд етедi екен қақпан кәсiп.i екен қақпан кәсiп. екен қақпан кәсiп.iп.п.

Қақпанын құрып көздеп салады екен,
Бұйырған несiбесiн алады екен.iбесiн алады екен.бесiн алады екен.iн алады екен.н алады екен.
Бiр күнi қақпанына түстi киiк,iр күнi қақпанына түстi киiк,р күнi қақпанына түстi киiк,i қақпанына түстi киiк, қақпанына түстi киiк,i киiк, киiк,iк,к,
Қуанды, ететұғын талап екен.

Киiктiң егiз ылақ бар баласы,
Туғалы үш күн болған екен анасы.
Баласын есiне алып егiлiп,
Алланың үкiмiне бар не шарасы.
Iз ертiп iзiменен қуып келiп,
Мұны айтты ұстап алып ұсталасы.

«Көрiнiп қолға түстiң бiздiң көзге,
Өлместен шараң болмас»,—дедi,—өзге».
Жатқанда бауыздауға ыңғайланып,
Керiлiп ол жануар келген сөзге.

—Әй, надан, мауыздамай, әйла сабыр,
Көрейiн бiраздан соң сiзден сабыр.
Бар едi емiзетiн екi балам,
Баратын уақытымыз ол қалып жатыр.

Қылмады бармағына ұлықсатты,
Болған соң өзi кәпiр, дiнi қатты.

Қақпанға түскен киіктің хикаясы
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Көңiлi жiбермекке құптамайды,
Көрiнiп сауабынан етi тәттi.
—Балаңды емiзуге жiберейiн,
Бiреудi бер кепiлдiкке инабатты.

Ойлайды «нетемiн» деп сонда киiк,
Бұл кәпiр кiмге сенед көңiлi биiк.
—Ғарiптiң жала-пәледен қамқоры едi,
Ат берген «Хабибiм» деп Тәңiрi сүйiп.
Барайын Пайғамбарға мұңымды айтып,
Көзiмнiң кепiл болғай жасын иiп.
Жүһүдпен Пайғамбарға киiк келдi,
Жылайды киiк зарын айтып ендi.
—Жапанның жануары едiм, тақсыр,
Бұл жүһүд менi байлады [ендi].

Бар едi жаңа туған екi балам,
Жылап жүр «қайдасың,—деп,—ғарiп анам».
Емiзiп, кепiл болсаң келер едiм,
Не болар жетiмдерге тисе панаң.

Жас артты Ақ Пайғамбар екi көзiн,
Қамығып қатты, тыңлады айтқан сөзiн.
—Емiзсiн көдектерiн,—дедi,—жiбер,
Болайын келмегiне кепiл өзiм.

Дедi:—Халқыменен, тақсыр, тiзе бүктiң,
Палуаны махшардағы ауыр жүктiң.
Құдайдан қорқып, сiзден ұялуға,
Бола ма сенiмiне сырты түктiнiң.
Кәпiрге хайуан үшiн болып кепiл,
Құнына кетесiз бе бiр киiктiң.

Сол заман Әбубәкiр келдi жетiп,
Сөйлейдi Пайғамбарға тағзым етiп:
—Кiрiптар бұл кәпiрге бiз болайық,
Алдаса бұл жануар келмей кетiп.
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Сыдыққа сонда жүһүд айтады сөз,
Етедi қатты назар тiктенiп көз.
—Басқаңа Пайғамбардан сенбеймiн,
Өтiрiк сiздерде бар өнер, мiнез.

Екiншi, Омар келдi иiп басын,
Көзiнiң қатра-қатра төгiп жасын.
—Ей, жүһүд, кепiлдiкке ұста бiздi,
Етедi көңiлiңнiң мұтақасын.

Алмады Омарды да, не пәтуа,
Хазiретi Пайғамбарды сынамаққа.
Болғасын өзi кәпiр, амал нешiк,
Ақыры берген сондай асылзатқа.

Үшiншi, хазiретi Оспан келдi,
Жүһүдке кепiлдiкке байлап бердi.
Алмады оны дағы нәубеттiкке,
Мұндай кiм көрiптi тас-емендi.

Төртiншi, Әли келдi мiнiп Дүлдүл,
Жүһүдке анық ашу, айласы бiл.
Айбаты жер мен көктiң арасында,
Болжады сыймағанын өсиеттiң.
—Ей, Шерiм, қаһарыңды қабыңа сал,
Деп сонда жауап қатқан хазiрет Расул.

ұстамай кепiлдiкке жүзiқара,
Көңiлiне қарамастан салды жара.
Әлиге Пайғамбардан ұлықсат жоқ,
Жүһүдтi етер едi пара-пара.

Өзiне қалды нәубет Пайғамбардың,
Бiреуiн сенiмге алмай ол төрт жардың.
ұстады Расулдың басын сертке,
Жол болып мұддағасы пейiлi тардың.

Киiкке «қара» дейдi бетiн ашып,
Мүбәрак жүзiнен гауһар шашып.



90

100

110

34 ДіНИ ДАСТАНДАР34 35

—Кiрiптар бұл кәпiрге етiп бiздi,
Тапсырдым бiр Аллаға, кетсең қашып.

Ол киiк дедi жылап:—Әйла, Мұхтар,
Сәруар екi дүние, панаңды нықтар.
Сiздi алдап бұл дүниеде таңға қазы,
Көремiз шапағатыңды қалай дидар.

Расулым айтты сонда:—Ей, жаны бар,
Бұл кәпiр қатты көңiлi, тезiрек бар.
Емiзiп келуiңдi хидаят қыл,
Келмесең осы күнiң бiзге туар.

Жөнелдi киiк қайта биабанға,
Толтырып екi көзiн қызыл қанға.
Баласын киiк iздеп бара тұрсын,
Мұны айтып кейiнгi ел қалған таңға.
Кiрiптар болды Сәруар сауап үшiн,
Сенiп ол бейзабан хайуанатқа.

Бұл жерде кеттi киiк көзi көрiп,
Кәпiрге Пайғамбарды кепiл берiп.
Емiзiп тауып алып балаларын,
Жылайды Мәдинеге көзiн берiп.

Жүһүдтiң қаттылығын көрген көзi,
Белгiлi Сәруарға айтқан сөзi.
«Қандай күн Пайғамбарға туды екен»,—деп,
Өкiнiп зарлық еткен өзiн-өзi.

Зарлаған балалары көрiп аяп,
—Не болды,—дедi,—сiзге, ей, анажан.
. . .*  қасiретiңiзден ауырасыз,
Айтсаңыз, естiр едiк, бiзге баян.

Ол киiк баласына айтты жайын,
Көзiнiң ағып жасы айтқан сайын.

* Бiр сөз оқылмады.
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—Ей, жас, жастарыңнан болдың жапа,
Амал жоқ, Ақтың үкiмi не қылайын.
Жәрдемшi бiр жаныңа болсын, балам,
Анаңа ақырзаман болғандайын.

Нәпсi үшiн сахарада сайран еттiм,
Дауасын табайын деп аштық дерттiң.
Аяқтай ажал айдап жерге апарып,
Iлiндiм қақпанына бiр жүһүдтiң.
Ол жүһүд ұстағасын, сiздер үшiн
Көзiмнiң қаны аралас жасын төктiм.
Сыр қатып әл-жайымды бiлмегiме,
Әуелi жiберер деп үмiт еттiм.
Осынша қатты өтiнiп жалынсам да,
Болмады рақымы ол қарабеттiң.

Қайтадан қаһар еттi қайта маған,
Көрiнiп бұрынғыдан зейiлi жаман.
«Бiреудi сенiмдi кепiлдiкке бер,
Сөзiңе сенбеймiн құр алдаған.
Қалыпсыз басқа . . .* хайуан түгiл,
Адам да бiр сөзiнде тұра алмаған».
Амалын босанудың еткенiнде,
«Мен қалай сенемiн,—дедi,—саған�»
Пышағын бауыздауға ыңғайлады,
«Сен, сiрә, қалмассың,—деп,—менен аман».

—Қалғасын өзiм өлiп сiздер кейiн,
Ойымды,—деп жыладым,—кiмге шағам.
Болмаса Пайғамбардан бiр шапағат,
Менiң жоқ адамзатта iнiм, ағам.
Рақым осы кiсi әйламаса,
Жасынан жапан тартып жетiм қалған.

Рақым арызымды тыңла,—дедiм,
Тыңламай сабырсыздық қылма,—дедiм.
Жегенде менiң етiм не болады,

* Осы сөз анықталмады.
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Апарып Мәдинеге пұлда,—дедiм.
Неше бәнт, намазхандар көп пұл берер,
Шапшаң жүр, шаһарыңда тұрма,—дедiм.

Сөзiмдi менiң жүһүд қабыл еттi,
Жүрдi тез Мәдинеге түзеп беттi.
Сахаба отыз үш мың, төрт жарменен
Мешiтке бiр келгесiн сап түзеттi.
Намазын оқып ада қылғаннан соң,
Мен айттым басымдағы өткен кептi.
Есiтiп хал-жайымды бiлген адам
Көзiнiң қан аралас жасын төктi.
Сахаба отыз үш мың, төрт жарменен менiң үшiн
Жүһүдке бәрi тiлек берiп өттi.
Барлығын сол задалардың есепке алмай,
Көрсеттi азар берiп ақыреттi.
«Құнына бiр киiктiң өтпедiк»,—деп,
Егiлiп ол сахабалар жерге жеттi.

Кепiлге Пайғамбарды ұстап қалды,
Жылаймын тағат қылмай сол себептi.
Қыл талап, қияметте жолығамыз,
Келемiн деген уақыт өтiп кеттi.

Кәпiрге қалды хазiрет билiк берiп,
Бiз өтiнiп жасымасын азар көрiп.
Жүруге қайтып қайым болып едi,
Жылайды балалары iзiне ерiп.

—Кет,—дедi,—ей, анажан, бiздi де алып,
Артыңда не боламыз сiзден қалып.
Болмадық, тым болмаса, . . .* жолдас,
Несiбе терiп жеуге тiстi жарып.

Қалдық,—деп,—анадан жас,  ақыл сұрап,
Шағамыз халiмiздi кiмге барып.
Жетi қат жерден ауыр ақыңыздың,

* Бiр сөз танылмады.
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Дүниеге келдi ме екен бiздей ғарiп.
Ешкiмге бiздiң бастан артылдырып,
Салмасын бұл жапаны Жаппар Халық.

Қатырмай қабырғамды қамықтырып,
Кететiн егер тастап болсаң анық,
Өзiңмен бiрге өлуге байладық бел,
Тартқанша қалып жапа арып-талып.
Бiзге де рақым етер ме екен,
Пайғамбар шапағатын шашсын анық.

—Қалыңдар, кiрiң, балам, кеңесiме,
Алғанмен еш нәрсе емес мен есiңе.
Бiз үшiн мiнiп Сәруар қалып едi
Бел байлап тәуекелдiң кемесiне.
Барайын уағданың мезгiлi өтпей,
Дақ түсер абыройдың егесiне.
Жаратқан Жаппар Ие, күнiңде өтем,
Амал не, Ақтың өлiмiн теңдесуге.

Қалмады балалары алдын орап,
Жүруге Мәдиненiң жолын сұрап.
Жүредi үшеуi де шұбырынып,
Өлмекке байлап басын зар-зар жылап.
Үшеуi шұбырынып келгеннен соң,
Таңырқап қалды көрiп отырған сап.

лақтар ерiп келдi енесiне,
ұрынды уағданың шекесiне.
Үшеу боп бiр киiк келгеннен соң,
Сыймады Хазiрет нұры денесiне.

Бұларды жүһүдтiң да көрдi көзi,
Көргесiн рақым еткен шат мiнезi.
Үшеу боп бiр киiк келгеннен соң,
Жүһүдтiң сонда мынау айтқан сөзi.

—Етсек те сенбестiк хайуан көрiп,
Адамнан артық екен мұның өзi.
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Үшеуiн Құдай үшiн азат етсем,
Көңiлiм болмай ма алтын, кетiп жезi.

Тәубе етсем, пайда, тақсыр, өзiме,—дедi,
Турасын көрсет маған жолдың,—дедi.
Жануар жапандағы ұсынғансын,
Дiнiңнiң ақтығына көндiм,—дедi.
Тәңiрге таңға қазы куәлiк бер,
Үш талақ өз дiлiмнен бездiм,—дедi.

Мен екен ойлап тұрсам дiнiң қазы,
Әуелден болғаннан-ақ жанның нәсi.
Кiрiптар хайуан үшiн етiп сiздi,
Дүниеге келдi ме екен бiздей ғасы.
Қатамды өзiң кешiп құтқармасаң,
Азаптың, тақсыр, болдым мүбдәласы.
Бектерiм, оның үшiн бiр дұға қыл,
Жүһүдтiң мұсылман болған нәтаһасы.
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Дариға қыз
Әуелi сөз сөйлейiн бисмилладан,i сөз сөйлейiн бисмилладан, сөз сөйлейiн бисмилладан,iн бисмилладан,н бисмилладан,
Өлмей қалмас анадан туған адам.
Өлмей тұрып сөйлейiн мен бiр қисса,iн мен бiр қисса,н мен бiр қисса,iр қисса,р қисса,
Туған жан бәрi де өлер ата-анадан.i де өлер ата-анадан. де өлер ата-анадан.

Құлдық, тағат қылсаңыз бұ дүниеде,
Өлсең иман табарсың о дүниеде.
Тәңiрi досты Пайғамбар төрт жармененiрi досты Пайғамбар төрт жармененрi досты Пайғамбар төрт жармененi досты Пайғамбар төрт жарменен досты Пайғамбар төрт жарменен
Бiр күнi кеңес қылды Мәдинеде.iр күнi кеңес қылды Мәдинеде.р күнi кеңес қылды Мәдинеде.i кеңес қылды Мәдинеде. кеңес қылды Мәдинеде.

Қатыран шаһарында бiр қыз болған,iр қыз болған,р қыз болған,
Жақын жерде шаһардың бәрiн жиған.iн жиған.н жиған.
Балуан қыз Қатыранда бар деген соң
Ер Әли Арысланға есiтiлген.iтiлген.тiлген.iлген.лген.

Бiр күнi қыз Дариға сөз сөйлейдi,iр күнi қыз Дариға сөз сөйлейдi,р күнi қыз Дариға сөз сөйлейдi,i қыз Дариға сөз сөйлейдi, қыз Дариға сөз сөйлейдi,i,,
Отырып сарайында көп сөйлейдi.i..
«Көп қуат маған бердi Жаппар Құдай,i Жаппар Құдай, Жаппар Құдай,
Жалғанда кiм жығады менi�»—дейдi.iм жығады менi�»—дейдi.м жығады менi�»—дейдi.i�»—дейдi.�»—дейдi.i..

Бұ сөзден Әли Арыслан хабар бiлдi,iлдi,лдi,i,,
Орнынан намыс етiп түрегелдi.iп түрегелдi.п түрегелдi.i..
Бұ қызбенен күресуге тiлек қылып,iлек қылып,лек қылып,
Пайғамбарға рұқсат ала келдi дейдi.i дейдi.  дейдi.i..

—Ассалаумағалейкүм, Пайғамбарым,
Қатыранда бiр қыз жықты жанның бәрiн.iр қыз жықты жанның бәрiн.р қыз жықты жанның бәрiн.iн.н.
Сол қызбенен күресуге барар едiм,iм,м,
Бiздерге берер болсаң дағуаларың.iздерге берер болсаң дағуаларың.здерге берер болсаң дағуаларың.
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Жаратқан баршамызды бiр Құдайым,iр Құдайым,р Құдайым,
Қиямет күнi көрермiз жердiң тарын.i көрермiз жердiң тарын. көрермiз жердiң тарын.iз жердiң тарын.з жердiң тарын.iң тарын.ң тарын.
Бұл сөздi Дариғадан есiткен соң,i Дариғадан есiткен соң, Дариғадан есiткен соң,iткен соң,ткен соң,
Тағат қылып Мәдинеде тұра алмадым.

—Басайын аяғымды қадам-қадам,
Естiдiм анау қызды жүһүд надан.iдiм анау қызды жүһүд надан.дiм анау қызды жүһүд надан.iм анау қызды жүһүд надан.м анау қызды жүһүд надан.
Өлгенше сүйегiңде тамға болар,iңде тамға болар,ңде тамға болар,
Жығылсаң iздеп барып бiр әйелден.iздеп барып бiр әйелден.здеп барып бiр әйелден.iр әйелден.р әйелден.

—Алладан Дүлдүл деген ат алғанмын,
Өзiңнен жетi жаста бата алғанмын.iңнен жетi жаста бата алғанмын.ңнен жетi жаста бата алғанмын.i жаста бата алғанмын. жаста бата алғанмын.
Құдайдың маған берген уағдасы бар,
Алланың Арысланы деп аталғанмын.

Алланың қыл тамаша әр iсiне,iсiне,сiне,iне,не,
Һәркiм жаза тартады қылмысына.iм жаза тартады қылмысына.м жаза тартады қылмысына.
Бата бер, тақсыр баба, мен ғарiпке,iпке,пке,
Мен түстiм тәуекелдiң дариясына.iм тәуекелдiң дариясына.м тәуекелдiң дариясына.iң дариясына.ң дариясына.

Пайғамбар қолын жайып бата бердi,i,,
Арыслан «иә, Алла» деп түрегелдi.i..
Ғабдулахаб Қанбарды қасына алып,
Аяңдап құбыла жаққа жөнеледi.i..

Қасында жолдасы бар Қанбар баба,
Жандарын тапсырады бiр Құдайға.iр Құдайға.р Құдайға.
Дүлдүлге сауыт-сайман артып алып,
Жөнелдi бетiн түзеп құбылаға.i бетiн түзеп құбылаға. бетiн түзеп құбылаға.iн түзеп құбылаға.н түзеп құбылаға.

Тоқсан күн құбыла жаққа сапар қылды,
Қатыран шаһарына жақын келдi.i..
Ел шетiне жақындап келiп едi,iне жақындап келiп едi,не жақындап келiп едi,iп едi,п едi,i,,
Қарап тұрған қарауылшы оны көрдi.i..

Көрген соң қарауылшы жетiп келдi,iп келдi,п келдi,i,,
Әлиге қол қусырып сәлем бердi.i..
Сәлем берiп қасына келгеннен соң,iп қасына келгеннен соң,п қасына келгеннен соң,
Сәлемiн Әли батыр әлiк алды.iн Әли батыр әлiк алды.н Әли батыр әлiк алды.iк алды.к алды.
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—Дүниеде жиһан кезген мен бiр адам,iр адам,р адам,
Кез болдық бұл арада, жаным саған.
Бiз шыққалы үш айдың жүзi болды,iз шыққалы үш айдың жүзi болды,з шыққалы үш айдың жүзi болды,i болды, болды,
Қай шаһар бұ шаһарың, айтшы маған�

—Һәр түрлi жан жаратқан бiр Құдайым,i жан жаратқан бiр Құдайым, жан жаратқан бiр Құдайым,iр Құдайым,р Құдайым,
Жарлық қылып жаратты күн мен айын.
Дүниеде жұрттан асқан дәулетi барi бар бар
Бұ Қатыран шаһары-дүр, бiлсең жайын.iлсең жайын.лсең жайын.

—Кез болдым Құдай айдап сендей ерге,
Шаһарым үш айшылық қалды жерде.
Мен iздеп шаһарымнан шығып едiм,iздеп шаһарымнан шығып едiм,здеп шаһарымнан шығып едiм,iм,м,
Қыз бар ма Дариға атты шаһарыңда�

—Әй, жiгiт, мен сұраймын жөнiңiздi,iгiт, мен сұраймын жөнiңiздi,гiт, мен сұраймын жөнiңiздi,iт, мен сұраймын жөнiңiздi,т, мен сұраймын жөнiңiздi,iңiздi,ңiздi,iздi,здi,i,,
Мен көрдiм Дариғаны қызыл жүздi.iм Дариғаны қызыл жүздi.м Дариғаны қызыл жүздi.i..
Қыз болса да һеш адам пар келмеген,
Дариға атты патшаның жалғыз қызы.

Қыз қылып Дариғаны Құдай қылған,
Қыз болса да еркектен артық болған.
Бұл жерде шаһарлардың адамдары
Тұрады Дариғаның әмiрi бiрлән.iрi бiрлән.рi бiрлән.i бiрлән. бiрлән.iрлән.рлән.

Сөз айтты сол жiгiтке Әли батыр,iгiтке Әли батыр,гiтке Әли батыр,iтке Әли батыр,тке Әли батыр,
Қасында бiрге едi Қанбар пақыр.iрге едi Қанбар пақыр.рге едi Қанбар пақыр.i Қанбар пақыр. Қанбар пақыр.
—Әдейi күресуге iздеп келдiм,i күресуге iздеп келдiм, күресуге iздеп келдiм,iздеп келдiм,здеп келдiм,iм,м,
Бар болса Дариғаны мұнда шақыр.

—Сiз бiзге кез болдыңыз жапан түзде,iз бiзге кез болдыңыз жапан түзде,з бiзге кез болдыңыз жапан түзде,iзге кез болдыңыз жапан түзде,зге кез болдыңыз жапан түзде,
Жапанда һеш адам жоқ сiзден өзге.iзден өзге.зден өзге.
Хабарын Дариғаға бiз берелiк,iз берелiк,з берелiк,iк,к,
Кiм деймiз атыңызды, айтшы бiзге.iм деймiз атыңызды, айтшы бiзге.м деймiз атыңызды, айтшы бiзге.iз атыңызды, айтшы бiзге.з атыңызды, айтшы бiзге.iзге.зге.

—Айта бар, менiң атым—хазiрет Әли,iң атым—хазiрет Әли,ң атым—хазiрет Әли,iрет Әли,рет Әли,
Бабам аты—Мұхаммед Хақ Расулы.
Сәлем айт Дариғаға, келсiн мұнда,iн мұнда,н мұнда,
Менiмен күресуге болса жайы.iмен күресуге болса жайы.мен күресуге болса жайы.
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Елшiлер Әли екенiн бiлдi дейдi,iлер Әли екенiн бiлдi дейдi,лер Әли екенiн бiлдi дейдi,iн бiлдi дейдi,н бiлдi дейдi,iлдi дейдi,лдi дейдi,i дейдi, дейдi,i,,
Хабарын Дариғаға бердi дейдi.i дейдi. дейдi.i..
—Жасыл киiм, қара көк мiнген аты,iм, қара көк мiнген аты,м, қара көк мiнген аты,iнген аты,нген аты,
Әли атты бiр балуан келдi,—дейдi.iр балуан келдi,—дейдi.р балуан келдi,—дейдi.i,—дейдi.,—дейдi.i..

Дариға отыр екен шашын тарап,
Қойыпты бақыт берiп Құдай қалап.iп Құдай қалап.п Құдай қалап.
Қаранып жан-жағына шыға келдi,i,,
Шаншулы шекесiнде алтын тарақ.iнде алтын тарақ.нде алтын тарақ.

Далада Әли тұрды хабар берiп,iп,п,
Үш айлық Мәдинеден iздеп келiп.iздеп келiп.здеп келiп.iп.п.
«Тәуекел,—деп,—Алланың құдiретiне»,iретiне»,ретiне»,iне»,не»,
Тұрыпты майдан жерде сабыр қылып.

Жаратқан барша жанды Жаппар Құдай,
Дүниеде сұлу болмас, сiрә, мұндай.iрә, мұндай.рә, мұндай.
Көрген соң Дариғаны, қаһарланып
Қасына Әли келдi шыдай алмай.i шыдай алмай. шыдай алмай.

—Мен келдiм, келбетiмдi көрсең,—дейдi,iм, келбетiмдi көрсең,—дейдi,м, келбетiмдi көрсең,—дейдi,iмдi көрсең,—дейдi,мдi көрсең,—дейдi,i көрсең,—дейдi, көрсең,—дейдi,i,,
Жүрегi Дариғаның дүрсiлдейдi.i Дариғаның дүрсiлдейдi. Дариғаның дүрсiлдейдi.iлдейдi.лдейдi.i..
—Рұқсатсыз көшенi аралапсың,i аралапсың, аралапсың,
Әй, жiгiт, атыңды айтшы, кiмсiң�—дейдi.iгiт, атыңды айтшы, кiмсiң�—дейдi.гiт, атыңды айтшы, кiмсiң�—дейдi.iт, атыңды айтшы, кiмсiң�—дейдi.т, атыңды айтшы, кiмсiң�—дейдi.iмсiң�—дейдi.мсiң�—дейдi.iң�—дейдi.ң�—дейдi.i..

—Сұрасаң, менiң атым Әли Арыслан,iң атым Әли Арыслан,ң атым Әли Арыслан,
Қорқады қаһар қылсам талай дұшпан.
Қыз Дариға сен болсаң, тiл тигiзбе,iл тигiзбе,л тигiзбе,iзбе,збе,
Қор болып сен де өлерсiң, ашулансам.iң, ашулансам.ң, ашулансам.

Тiлiңдi көп тигiзбе мендей ерге,iлiңдi көп тигiзбе мендей ерге,лiңдi көп тигiзбе мендей ерге,iңдi көп тигiзбе мендей ерге,ңдi көп тигiзбе мендей ерге,i көп тигiзбе мендей ерге, көп тигiзбе мендей ерге,iзбе мендей ерге,збе мендей ерге,
Өлген соң кiремiз ғой қара жерге.iремiз ғой қара жерге.ремiз ғой қара жерге.iз ғой қара жерге.з ғой қара жерге.
Әдейi күресуге талап қылсаң,i күресуге талап қылсаң, күресуге талап қылсаң,
Белгiлi далаға шық, майдан жерге.iлi далаға шық, майдан жерге.лi далаға шық, майдан жерге.i далаға шық, майдан жерге. далаға шық, майдан жерге.

Үш айлық жерде қалды менiң жерiм,iң жерiм,ң жерiм,iм,м,
Бұ шаһар, қыз Дариға, сенiң жерiң.iң жерiң.ң жерiң.iң.ң. 
Армансыз түзелiп кел, бек тебiренiп,iп кел, бек тебiренiп,п кел, бек тебiренiп,iренiп,ренiп,iп,п,
Көрейiн қуатыңды ендi сенiң.iн қуатыңды ендi сенiң.н қуатыңды ендi сенiң.i сенiң. сенiң.iң.ң.
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Сарайдан Дариғаның жүзiн көрдi,iн көрдi,н көрдi,i,,
Майысып сарайына Дариға ендi.i..
Алладан, Пайғамбардан медет сұрап,
Арыслан майдан жерге қайтып келдi.i..

Бұларға да естiлген Әли аты,iлген Әли аты,лген Әли аты,
Әлидiң Құдай берген көп қуаты.iң Құдай берген көп қуаты.ң Құдай берген көп қуаты.
Әли деген хабарын бiлгеннен соң,iлгеннен соң,лгеннен соң,
Жиылды Дариғаның тамам жұрты.

Сол жерде шаһар халқы бәрi келдi,i келдi, келдi,i,,
Әлидi майдандағы көзi көрдi.i майдандағы көзi көрдi. майдандағы көзi көрдi.i көрдi. көрдi.i..
Үстiне алтын кiлем отырғызыпiне алтын кiлем отырғызыпне алтын кiлем отырғызыпiлем отырғызыплем отырғызып
Қырық жiгiт Дариғаны алып келдi.iгiт Дариғаны алып келдi.гiт Дариғаны алып келдi.iт Дариғаны алып келдi.т Дариғаны алып келдi.i..

Кигенi Дариғаның алтын кебiс,i Дариғаның алтын кебiс, Дариғаның алтын кебiс,iс,с,
Жиып келдi майдан жерге түрлi жемiс.i майдан жерге түрлi жемiс. майдан жерге түрлi жемiс.i жемiс. жемiс.iс.с.
Үстiне кигенiнiң бәрi жiбек,iне кигенiнiң бәрi жiбек,не кигенiнiң бәрi жiбек,iнiң бәрi жiбек,нiң бәрi жiбек,iң бәрi жiбек,ң бәрi жiбек,i жiбек, жiбек,iбек,бек,
Қылады Әлименен үлкен күрес.

Әлидi тамам халық бәрi көрдi,i тамам халық бәрi көрдi, тамам халық бәрi көрдi,i көрдi, көрдi,i,,
Шаһимардан Арыслан Әли ердi.i..
Дүлдүлдi Қанбар құлға бере тастап,i Қанбар құлға бере тастап, Қанбар құлға бере тастап,
Қасқайып майдан жерге жетiп келдi.iп келдi.п келдi.i..

Көргелi қыз атасы өзi келген,i қыз атасы өзi келген, қыз атасы өзi келген,i келген, келген,
Жаяды майдан жерге жiбек кiлем.iбек кiлем.бек кiлем.iлем.лем.
Берсiн деп осы жолды Дариғаға,iн деп осы жолды Дариғаға,н деп осы жолды Дариғаға,
Шашады алтын-күмiс келген жерден.iс келген жерден.с келген жерден.

Күреске майдан жерге Әли барды,
Бiр миллиондап жүһүдтер жиылады.iр миллиондап жүһүдтер жиылады.р миллиондап жүһүдтер жиылады.
Алтын тақ үстiне қызды отыртыпiне қызды отыртыпне қызды отыртып
Майданға қырық балуан алып келдi.i..

Далада бәйгеге қылды алтын дiңгек,iңгек,ңгек,
Күрескенде жұрт тұрды дөп-дөңгелек.
Бұлардың тамашасын көремiз деп,iз деп,з деп,
Жүһүдтер жиылып тұр бөлек-бөлек.
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Босатып Дариғаны қоя бердi,i,,
Әлиге маң-маң басып қыз да келдi.i..
Көңiлi Дариғаның тоқтасын деп,iлi Дариғаның тоқтасын деп,лi Дариғаның тоқтасын деп,i Дариғаның тоқтасын деп, Дариғаның тоқтасын деп,
Ер Әли зәрiн шашып көз жiбердi.iн шашып көз жiбердi.н шашып көз жiбердi.iбердi.бердi.i..

Қыз қарсы келе жатыр қадам басып,
Белiнен құшақтайды қатты қысып.iнен құшақтайды қатты қысып.нен құшақтайды қатты қысып.
«Иә, Алла» деп ұстады Әли Арыслан,
Келедi Дариғаға зәрiн шашып.i Дариғаға зәрiн шашып. Дариғаға зәрiн шашып.iн шашып.н шашып.

Көтерiп бұрынғыдай ала алмады,iп бұрынғыдай ала алмады,п бұрынғыдай ала алмады,
Бiр-бiрiн кезек-кезек үйiредi.iр-бiрiн кезек-кезек үйiредi.р-бiрiн кезек-кезек үйiредi.iрiн кезек-кезек үйiредi.рiн кезек-кезек үйiредi.iн кезек-кезек үйiредi.н кезек-кезек үйiредi.iредi.редi.i..
Куатын Дариғаның көргеннен соң,
Арыслан бiр Аллаға сиынады.iр Аллаға сиынады.р Аллаға сиынады.

Арыслан бiр Құдайға сиынады,iр Құдайға сиынады,р Құдайға сиынады,
Шаңдары екеуiнiң бұрқырайды.iнiң бұрқырайды.нiң бұрқырайды.iң бұрқырайды.ң бұрқырайды.
Осы қызды күресiп жығып кетсем,iп жығып кетсем,п жығып кетсем,
Бұ жерге келгенiмменен немқұрайды.iмменен немқұрайды.мменен немқұрайды.

Жаратқан жүмлә жанды Жаппар Құдай,
Дүниеде күрес болмас, сiрә, мұндай.iрә, мұндай.рә, мұндай.
Дүние жүзiн топырақ пен шаңдақ басып,iн топырақ пен шаңдақ басып,н топырақ пен шаңдақ басып,
Екеуi күресiптi он төрт күндей.i күресiптi он төрт күндей. күресiптi он төрт күндей.iптi он төрт күндей.птi он төрт күндей.i он төрт күндей. он төрт күндей.

Жаратқан жүмлә жанды Құдiрет-тi,iрет-тi,рет-тi,i,,
Әли көрдi бұ қыздан көп бейнеттi.i бұ қыздан көп бейнеттi. бұ қыздан көп бейнеттi.i..
Он төрт күн таң сарғайып ата бердi,i,,
Сол уақытта Әлиден қуат кеттi.i..

Сол уақытта Әли Арыслан болды наза,
Қабiрде жамандар тартар жаза.iрде жамандар тартар жаза.рде жамандар тартар жаза.
Алаңдай жан-жағына ойлап тұрса,
Намазы он төрт күнгi бәрi қаза.i бәрi қаза. бәрi қаза.i қаза. қаза.

Әлиден қиналғаннан ағады тер,
«Мұнан да менi жұтсын сол қара жер».i жұтсын сол қара жер». жұтсын сол қара жер».
—Намазым он төрт күндей бәрi қаза,i қаза, қаза,
Өтейiн намазымды, рұқсат бер.iн намазымды, рұқсат бер.н намазымды, рұқсат бер.
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Жаппар Құдай, жәрдем бер тiл-жағыма,iл-жағыма,л-жағыма,
Кiм таласар, жiгiттер, ер бағына.iм таласар, жiгiттер, ер бағына.м таласар, жiгiттер, ер бағына.iгiттер, ер бағына.гiттер, ер бағына.iттер, ер бағына.ттер, ер бағына.
—Қазаңды он төрт күнгi оқығанша,i оқығанша, оқығанша,
Келейiн мен де барып тамағыма.iн мен де барып тамағыма.н мен де барып тамағыма.

Босатып Әли Арыслан қоя бердi,i,,
Майысып аққу құстай қыз жөнелдi.i..
Босанып Дариғадан шыққаннан соң,
Хазiрет Әли бiр биiк тауға келдi.iрет Әли бiр биiк тауға келдi.рет Әли бiр биiк тауға келдi.iр биiк тауға келдi.р биiк тауға келдi.iк тауға келдi.к тауға келдi.i..

Арыслан Дариғаны қоя бердi,i,,
Аққу құстай шаһарына қыз жөнелдi.i..
Қызметкерлер даярлап қойған екен,
Бiр жегенде жүз қойды, нанды жедi.iр жегенде жүз қойды, нанды жедi.р жегенде жүз қойды, нанды жедi.i..

Хазiрет Әли бiр биiк тауға келдi,iрет Әли бiр биiк тауға келдi,рет Әли бiр биiк тауға келдi,iр биiк тауға келдi,р биiк тауға келдi,iк тауға келдi,к тауға келдi,i,,
Келдi де бiр бұлақтан дәрет алды.i де бiр бұлақтан дәрет алды. де бiр бұлақтан дәрет алды.iр бұлақтан дәрет алды.р бұлақтан дәрет алды.
Он төрт күнгi намазын тамам оқып,i намазын тамам оқып, намазын тамам оқып,
Құдайға мiнәжат қылып жылайды ендi.iнәжат қылып жылайды ендi.нәжат қылып жылайды ендi.i..

—Сиындым, Пәруардигар, жалғыз сенге,
Отырмын өзiм жалғыз жапан түзде.iм жалғыз жапан түзде.м жалғыз жапан түзде.
Дүниеде «Арыслан» деп атап едiң,iң,ң,
Қор қылма, Жаппар Ие, осы қызға.

Әкелдiң үшбу жерге, Зұлжалалым,iң үшбу жерге, Зұлжалалым,ң үшбу жерге, Зұлжалалым,
Қылыпсың менен артық қыздың халiн.iн.н.
Қайтқанда Мәдинеге не деп барам,
«Барма» деп айтып едi Пайғамбарым.i Пайғамбарым. Пайғамбарым.

«Барма» деп айтып едi ол Мұхаммед,i ол Мұхаммед, ол Мұхаммед,
Күресу Дариғамен болды мiндет.iндет.ндет.
Жалғанда Арыслан деп ат берiпсiң,iпсiң,псiң,iң,ң,
Бере көр өзiң медет, иә, Құдiрет.iң медет, иә, Құдiрет.ң медет, иә, Құдiрет.iрет.рет.

Арыслан сиынады бiр Аллаға:iр Аллаға:р Аллаға:
—Омар, Оспан не деймiн шаһариарға,iн шаһариарға,н шаһариарға,
Мен ендi Мәдинеге бара қалсам,i Мәдинеге бара қалсам, Мәдинеге бара қалсам,
Не деймiн отыз мыңдай сахабаға.iн отыз мыңдай сахабаға.н отыз мыңдай сахабаға.
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Құдайға Әли Арыслан дұға қылды,
Дұғасы Хақ қасында қабыл болды.
«Ренжiмей күресе бер бұ қызбенен»,iмей күресе бер бұ қызбенен»,мей күресе бер бұ қызбенен»,
Деп аспаннан құдiретпенен хабар бердi.iретпенен хабар бердi.ретпенен хабар бердi.i..

Аспаннан Жәбiрейiл жерге келдi,iрейiл жерге келдi,рейiл жерге келдi,iл жерге келдi,л жерге келдi,i,,
Келдi де қырық қадам жерде тұрды.i де қырық қадам жерде тұрды. де қырық қадам жерде тұрды.
Хабарын Жәбiрейiлден естiген соң,iрейiлден естiген соң,рейiлден естiген соң,iлден естiген соң,лден естiген соң,iген соң,ген соң,
Арыслан «иә, Алла» деп түрегелдi.i..

«Иә, Алла» деп орнынан түрегелдi,i,,
Аяңдап майдан жерге және келдi.i..
Үстiне майдан тастың барғанында,iне майдан тастың барғанында,не майдан тастың барғанында,
Өне бойы қуаттанып күреседi.i..

Жалғыз келiп майданда Әли тұрды,iп майданда Әли тұрды,п майданда Әли тұрды,
Шаһарынан аққудай боп қыз да келдi.i..
ұйқы ұйықтап, тынығып, ажарланып,
Әлимен алысқалы қыз да келдi.i..

Басады Әли аяғын кердең-кердең,
Жалғанда кiм құтылар бiздей ерден.iм құтылар бiздей ерден.м құтылар бiздей ерден.iздей ерден.здей ерден.
Арыслан «иә, Алла» деп алып кеттi,i,,
Көтерiп Дариғаны көрген жерден.iп Дариғаны көрген жерден.п Дариғаны көрген жерден.

Жарандар, тыңдасаңыз мiнекей кеп,iнекей кеп,некей кеп,
Қарап тұрған тамаша жиылған көп.
Әрi-берi басынан айналдырып,i-берi басынан айналдырып,-берi басынан айналдырып,i басынан айналдырып, басынан айналдырып,
Бiр уақытта алып ұрды «иә, Алла» деп.iр уақытта алып ұрды «иә, Алла» деп.р уақытта алып ұрды «иә, Алла» деп.

Әлиге қуат берген бiр Құдай-ды,iр Құдай-ды,р Құдай-ды,
Тамам жұрт мұны көрiп қайран қалды.iп қайран қалды.п қайран қалды.
Арыслан кеудесiнде отырғанда,iнде отырғанда,нде отырғанда,
Астында қыз Дариға сөз сөйлейдi.i..

—Әли, менен артық емес, тiптi, күшiң,iптi, күшiң,птi, күшiң,i, күшiң,, күшiң,iң,ң,
Аллаға жаққан екен қылған iсiң.iсiң.сiң.iң.ң.
Бiздердi бұ майданда жығып салдың,iздердi бұ майданда жығып салдың,здердi бұ майданда жығып салдың,i бұ майданда жығып салдың, бұ майданда жығып салдың,
Жоқ екен бұ ғаламда сенiң [теңiң].iң [теңiң].ң [теңiң].iң].ң].
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Хазiрет Әли Дариғаны жығып алды,iрет Әли Дариғаны жығып алды,рет Әли Дариғаны жығып алды,
Тамам жұрт тамаша қылып көзiн салды.iн салды.н салды.
Саны жоқ көп жүһүдтер дiнге кiрдi,iнге кiрдi,нге кiрдi,iрдi,рдi,i,,
Мешiт пенен медресе және салды.iт пенен медресе және салды.т пенен медресе және салды.

Қырық күн бұ шаһарда дiн үйреттi,iн үйреттi,н үйреттi,i,,
Иманын көп жүһүдтер таза күттi.i..
Неке қылып Дариғаға қосылған соң,
Әлидiң қайтар уақты жуық жеттi.iң қайтар уақты жуық жеттi.ң қайтар уақты жуық жеттi.i..

—Айтайын, қыз Дариға, саған бiр сөз,iр сөз,р сөз,
Iшiңде жүктi болсаң бiр ұғлан, қыз.шiңде жүктi болсаң бiр ұғлан, қыз.iңде жүктi болсаң бiр ұғлан, қыз.ңде жүктi болсаң бiр ұғлан, қыз.i болсаң бiр ұғлан, қыз. болсаң бiр ұғлан, қыз.iр ұғлан, қыз.р ұғлан, қыз.
Қыз болса өзiң бiлiп ат қоярсың,iң бiлiп ат қоярсың,ң бiлiп ат қоярсың,iлiп ат қоярсың,лiп ат қоярсың,iп ат қоярсың,п ат қоярсың,
Ер болса «имам Маһди» деп қойыңыз.

Ер Әли Мәдинеге қайтып кеттi,i,,
Баланың ендi туар уақты жеттi.i туар уақты жеттi. туар уақты жеттi.i..
Айы толып Дариға толғатқанда,
Ай менен күндей болып бiр ұл туды.iр ұл туды.р ұл туды.

Маһди деп балаға қойды атты,
Бұ бала барша жаннан салтанатты.
—Ендi мен бұл баланы оқытайын,i мен бұл баланы оқытайын, мен бұл баланы оқытайын,
Бұ бала оқу оқыр жасқа жеттi.i..

Қыл көпiр қиямет күн тар ма дедi,iр қиямет күн тар ма дедi,р қиямет күн тар ма дедi,i,,
«Қыдырмай бес намазды оқы»,—дедi.i..
Қолынан баласының ұстап алып,
Жетелеп медресеге алып келдi.i..

Берiптi алып барып молдасына,iптi алып барып молдасына,птi алып барып молдасына,i алып барып молдасына, алып барып молдасына,
Сиынды оқимын деп Алласына.
Бiраз жыл оқу оқып, молда болды,iраз жыл оқу оқып, молда болды,раз жыл оқу оқып, молда болды,
Үйiне келдi бала анасына.iне келдi бала анасына.не келдi бала анасына.i бала анасына. бала анасына.

Маһди сонда үйiне қайтып келдi,iне қайтып келдi,не қайтып келдi,i,,
Дүниенiң қызығына батып келдi.iң қызығына батып келдi.ң қызығына батып келдi.i..
Жақ атып, ойын қылып келе жатса,
Кемпiрге нан илеген жетiп келдi.iрге нан илеген жетiп келдi.рге нан илеген жетiп келдi.iп келдi.п келдi.i..
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Маһди келедi ендi ойын қылып,i ендi ойын қылып, ендi ойын қылып,i ойын қылып, ойын қылып,
Кемпiр тұр бiр тандырда нан пiсiрiп.iр тұр бiр тандырда нан пiсiрiп.р тұр бiр тандырда нан пiсiрiп.iр тандырда нан пiсiрiп.р тандырда нан пiсiрiп.iсiрiп.сiрiп.iрiп.рiп.iп.п.
Қасына ол кемпiрдiң жетiп келiп,iрдiң жетiп келiп,рдiң жетiп келiп,iң жетiп келiп,ң жетiп келiп,iп келiп,п келiп,iп,п,
Маһди шықты кемпiрдi мазақ қылып.iрдi мазақ қылып.рдi мазақ қылып.i мазақ қылып. мазақ қылып.

Қалтаңдап сонда кемпiр түрегелдi,iр түрегелдi,р түрегелдi,i,,
Қасынан бала кетпей және тұрды.
—Әкесi тiрi кеткен, сұмырай жетiм,i тiрi кеткен, сұмырай жетiм, тiрi кеткен, сұмырай жетiм,iрi кеткен, сұмырай жетiм,рi кеткен, сұмырай жетiм,i кеткен, сұмырай жетiм, кеткен, сұмырай жетiм,iм,м,
Не жаздым мұнша мазақ қылдың�—дедi.i.. 

Бұ сөздi Маһди бала тыңдап тұрды,i Маһди бала тыңдап тұрды, Маһди бала тыңдап тұрды,
—Кiм едi менiң атам, айтшы,—дедi,iм едi менiң атам, айтшы,—дедi,м едi менiң атам, айтшы,—дедi,i менiң атам, айтшы,—дедi, менiң атам, айтшы,—дедi,iң атам, айтшы,—дедi,ң атам, айтшы,—дедi,i,,
Әй, кемпiр, бұ сөзiңдi жақсы көрдiм,iр, бұ сөзiңдi жақсы көрдiм,р, бұ сөзiңдi жақсы көрдiм,iңдi жақсы көрдiм,ңдi жақсы көрдiм,i жақсы көрдiм, жақсы көрдiм,iм,м,
Тауып бер, менiң атам кiм-дi�—дедi.iң атам кiм-дi�—дедi.ң атам кiм-дi�—дедi.iм-дi�—дедi.м-дi�—дедi.i�—дедi.�—дедi.i..

—Бәрiмiздi жаратқан Жаппар Құдай,iмiздi жаратқан Жаппар Құдай,мiздi жаратқан Жаппар Құдай,iздi жаратқан Жаппар Құдай,здi жаратқан Жаппар Құдай,i жаратқан Жаппар Құдай, жаратқан Жаппар Құдай,
Мен айтайын, әй, бала, жақсы тыңда-ай.
Iшiнде Дариғаның сен қалған соң,шiнде Дариғаның сен қалған соң,iнде Дариғаның сен қалған соң,нде Дариғаның сен қалған соң,
Атаң кеткен сапар қылып Мәдинеге-ай.

Бұл сөздi естiген соң жүре бердi,i естiген соң жүре бердi, естiген соң жүре бердi,iген соң жүре бердi,ген соң жүре бердi,i,,
Жай тартып көшеменен келедi ендi.i ендi. ендi.i..
Аяңдап өз үйiне келе жатса,iне келе жатса,не келе жатса,
Ойнап жатқан көп балаға кез болады.

Келдi де көп баламен ойын салды,i де көп баламен ойын салды, де көп баламен ойын салды,
Көп бала ойынына қайран қалды.
Балалардың бiрiне-бiрiн соғып,iрiне-бiрiн соғып,рiне-бiрiн соғып,iне-бiрiн соғып,не-бiрiн соғып,iрiн соғып,рiн соғып,iн соғып,н соғып,
Келдi де көп балаға ойран салды.i де көп балаға ойран салды. де көп балаға ойран салды.

Бiр бала естiген соң сөз айтады,iр бала естiген соң сөз айтады,р бала естiген соң сөз айтады,iген соң сөз айтады,ген соң сөз айтады,
Жаман сөз сол арада көп айтады.
—Атасы да осындай тентек едi,i,,
Келген соң тек жүрмейдi,—деп айтады.i,—деп айтады.,—деп айтады.

Ендi Маһди сиынады бiр Құдайға,i Маһди сиынады бiр Құдайға, Маһди сиынады бiр Құдайға,iр Құдайға,р Құдайға,
Пенденiң көңiлi тоймас бұл дүниеге.iң көңiлi тоймас бұл дүниеге.ң көңiлi тоймас бұл дүниеге.iлi тоймас бұл дүниеге.лi тоймас бұл дүниеге.i тоймас бұл дүниеге. тоймас бұл дүниеге.
—Анам бар, атам өлген, мен бiр жетiм,iр жетiм,р жетiм,iм,м,
Тауып бер, бiлсең менiң атам қайда�iлсең менiң атам қайда�лсең менiң атам қайда�iң атам қайда�ң атам қайда�
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Бала айтты:—Менi қыспа бұл арадан,i қыспа бұл арадан, қыспа бұл арадан,
Үздiрме үмiтiмдi ғарiп жаннан.iрме үмiтiмдi ғарiп жаннан.рме үмiтiмдi ғарiп жаннан.iтiмдi ғарiп жаннан.тiмдi ғарiп жаннан.iмдi ғарiп жаннан.мдi ғарiп жаннан.i ғарiп жаннан. ғарiп жаннан.iп жаннан.п жаннан.
Атаңды тiрi кеттi деп естiдiм,iрi кеттi деп естiдiм,рi кеттi деп естiдiм,i кеттi деп естiдiм, кеттi деп естiдiм,i деп естiдiм, деп естiдiм,iдiм,дiм,iм,м,
Бар, бiлмесең барып сұра Дариғадан.iлмесең барып сұра Дариғадан.лмесең барып сұра Дариғадан.

Маһди ендi естiп жүре бердi,i естiп жүре бердi, естiп жүре бердi,iп жүре бердi,п жүре бердi,i,,
Үйiне бек қайғырып жылап келдi.iне бек қайғырып жылап келдi.не бек қайғырып жылап келдi.i..
Анасы жылағанын көргеннен соң:
—Неге мұнша жыладың, балам�—дедi.i..

Бала айтады:—Рақым әйла, анам, бiзге,iзге,зге,
Бiр сапар қылғым келдi жапан түзге.iр сапар қылғым келдi жапан түзге.р сапар қылғым келдi жапан түзге.i жапан түзге. жапан түзге.
Атамды тiрi кеттi деп естiдiм,iрi кеттi деп естiдiм,рi кеттi деп естiдiм,i кеттi деп естiдiм, кеттi деп естiдiм,i деп естiдiм, деп естiдiм,iдiм,дiм,iм,м,
Жөнiн айт сол атамның, қайсы жерде�iн айт сол атамның, қайсы жерде�н айт сол атамның, қайсы жерде�

Бiздердей бала бар ма ғарiп болған,iздердей бала бар ма ғарiп болған,здердей бала бар ма ғарiп болған,iп болған,п болған,
Дариға мұны естiп қайғыланған.iп қайғыланған.п қайғыланған.
«Япырым-ай, қандай дұшпан айтты екен�»—деп,
Дариға үйде отырып зар еңiредi.iредi.редi.i..

—Ендi ойнап балалармен күле алмаймын,i ойнап балалармен күле алмаймын, ойнап балалармен күле алмаймын,
Мен ендi бұл шаһарда жүре алмаймын.i бұл шаһарда жүре алмаймын. бұл шаһарда жүре алмаймын.
Қоя бер жөнiмдi айтып ендi менiң,iмдi айтып ендi менiң,мдi айтып ендi менiң,i айтып ендi менiң, айтып ендi менiң,i менiң, менiң,iң,ң,
Не қылсам да бұл жерде тұра алмаймын.

Бастады бұ сапарға Жаппар Құдай,
Маһди сөз сөйлейдi көңiлi тынбай.i көңiлi тынбай. көңiлi тынбай.iлi тынбай.лi тынбай.i тынбай. тынбай.
Тұрмасын  бұл баланың бiлгеннен соң,iлгеннен соң,лгеннен соң,
Дариға жолын айтты жылай-жылай.

Дариға бұ арада болды бейхал,
—Әй, балам, бұл сөзiме құлағың сал.iме құлағың сал.ме құлағың сал.
Бастасын оң жолына Жаппар Құдай,
Әуелгi ұлық атаң—Хақ Пайғамбар.i ұлық атаң—Хақ Пайғамбар. ұлық атаң—Хақ Пайғамбар.

Әуелгi ұлық бабаң Мұхаммед-дi,i ұлық бабаң Мұхаммед-дi, ұлық бабаң Мұхаммед-дi,i,,
Арыслан ол  Мұртаза—атаң,—дейдi.i..
Сәлем ет Мәдинеге бара қалсаң,
Бiз ғарiптен атаңа сәлем,—дейдi.iз ғарiптен атаңа сәлем,—дейдi.з ғарiптен атаңа сәлем,—дейдi.iптен атаңа сәлем,—дейдi.птен атаңа сәлем,—дейдi.i..
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Бабаң сенiң Құдай досты Хақ Пайғамбар,iң Құдай досты Хақ Пайғамбар,ң Құдай досты Хақ Пайғамбар,
Құдай сүйген отыз мыңдап сахабалар.
Әбубәкiр Сыдық пенен Омар, Оспан—iр Сыдық пенен Омар, Оспан—р Сыдық пенен Омар, Оспан—
Атаңның жан жолдасы шаһариар.

ұлық анаң әуелгi ол Фатима,i ол Фатима, ол Фатима,
Хасен, Хұсайын екеуi сiзге аға,i сiзге аға, сiзге аға,iзге аға,зге аға,
Пайғамбардың зағифы Бибi Хадиша,i Хадиша, Хадиша,
Баршасы Мәдиненiң шаһарында.iң шаһарында.ң шаһарында.

—Белгiсiз не болармын бұ сапарда,iсiз не болармын бұ сапарда,сiз не болармын бұ сапарда,iз не болармын бұ сапарда,з не болармын бұ сапарда,
Қылмадым қызмет ендi қасыңызда.i қасыңызда. қасыңызда.
Егерде бұл сапардан келе алмасам,
Кешiңiз хақыңызды бейшараға.iңiз хақыңызды бейшараға.ңiз хақыңызды бейшараға.iз хақыңызды бейшараға.з хақыңызды бейшараға.

Естiдi баласының сөзiн-кебiн,iдi баласының сөзiн-кебiн,дi баласының сөзiн-кебiн,i баласының сөзiн-кебiн, баласының сөзiн-кебiн,iн-кебiн,н-кебiн,iн,н,
Дариға жидырады тамам жұртын.
«Құдайға, балам, сенi тапсырдым»,—деп,i тапсырдым»,—деп, тапсырдым»,—деп,
ұлына емiзедi екi емшегiн.iзедi екi емшегiн.зедi екi емшегiн.i екi емшегiн. екi емшегiн.i емшегiн. емшегiн.iн.н.

Дариға зар-зар жылап қоя бердi,i,,
Құданың бергенiне шүкiр қылды.iне шүкiр қылды.не шүкiр қылды.iр қылды.р қылды.
Қызыр берген таяғын қолына алып,
Аяңдап сахараға жүре бердi.i..

Бiраз күн сахарада жол жүредi,iраз күн сахарада жол жүредi,раз күн сахарада жол жүредi,i,,
Болған соң өзi жалғыз, көп жүредi.i жалғыз, көп жүредi. жалғыз, көп жүредi.i..
Жапанда өзi жалғыз келе жатса,i жалғыз келе жатса, жалғыз келе жатса,
Керуен он түйелi кез болады.i кез болады. кез болады.

Керуен он түйелi жақын келдi,i жақын келдi, жақын келдi,i,,
Бала да ол керуенге қарсы жүрдi.i..
Қолында таяғы бар, өзi жаяу,i жаяу, жаяу,
Келдi де керуенге сәлем бердi:i де керуенге сәлем бердi: де керуенге сәлем бердi:i::

—Ассалаумағалейкүм, әй, ағалар!
Сәлемiн әлiк алды керуендер.iн әлiк алды керуендер.н әлiк алды керуендер.iк алды керуендер.к алды керуендер.
—Қасыңда жолдасың жоқ, өзiң жаяу,iң жаяу,ң жаяу,
Неғып жүрген баласың�—дейдi бұлар.i бұлар. бұлар.
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—Бермесiн Құдай қайғы басыңызға,iн Құдай қайғы басыңызға,н Құдай қайғы басыңызға, 
Жар болсын қожа Қызыр қасыңызға.
Атам жоқ, анам қалды, өзiм—жетiм,iм—жетiм,м—жетiм,iм,м,
Барамын Мәдиненiң шаһарына.iң шаһарына.ң шаһарына.

Керуен он түйелi кез болады,i кез болады, кез болады,
Балаға сол арада шапағат қылды. 
Адасқан бiр даланың баласы деп,iр даланың баласы деп,р даланың баласы деп,
Мiнгiзiп бiр түйеге алып жүрдi.iнгiзiп бiр түйеге алып жүрдi.нгiзiп бiр түйеге алып жүрдi.iзiп бiр түйеге алып жүрдi.зiп бiр түйеге алып жүрдi.iп бiр түйеге алып жүрдi.п бiр түйеге алып жүрдi.iр түйеге алып жүрдi.р түйеге алып жүрдi.i..

Бала айтады:—Сiз барасыз қай сапарға�iз барасыз қай сапарға�з барасыз қай сапарға�
Мiнгiздiңiз, әй, ағалар, түйеңiзге.iнгiздiңiз, әй, ағалар, түйеңiзге.нгiздiңiз, әй, ағалар, түйеңiзге.iздiңiз, әй, ағалар, түйеңiзге.здiңiз, әй, ағалар, түйеңiзге.iңiз, әй, ағалар, түйеңiзге.ңiз, әй, ағалар, түйеңiзге.iз, әй, ағалар, түйеңiзге.з, әй, ағалар, түйеңiзге.iзге.зге.
Керуен айтты:—Әй, балам, жолымыз бiр,iр,р,
Бiз барамыз, әй, бала, Шам шәрiне.iз барамыз, әй, бала, Шам шәрiне.з барамыз, әй, бала, Шам шәрiне.iне.не.

Бұ керуендер алпыс күн сапар қылды,
Бiр үлкен тау секiлдi жылан келдi.iр үлкен тау секiлдi жылан келдi.р үлкен тау секiлдi жылан келдi.iлдi жылан келдi.лдi жылан келдi.i жылан келдi. жылан келдi.i..
Қасына бұ керуеннiң жетiп келiп,iң жетiп келiп,ң жетiп келiп,iп келiп,п келiп,iп,п,
Баршасын құйрығыменен орап алды.

Имам Маһди қайран болып қарап тұрды,
Шуласып керуендер жылап тұрды.
Мал айтып көп керуен Құдай үшiн,iн,н,
Бек қатты бiр Аллаға сиынады.iр Аллаға сиынады.р Аллаға сиынады.

Маһди айтты:—Жылама, ағаларым,
Құдайдың құдiретiмен болған керiм.iретiмен болған керiм.ретiмен болған керiм.iмен болған керiм.мен болған керiм.iм.м.
Сабыр қылың, ол жыланға мен барайын,
Бiздерге қабыл болсын дұғаларың.iздерге қабыл болсын дұғаларың.здерге қабыл болсын дұғаларың.

Имам Маһди сол жыланға жетiп барды,iп барды,п барды,
Таяғын Қызыр берген қолына алды.
«Иә, Алла» деп таяғын салып едi,i,,
Ол жылан жетпiс бөлек болып қалды.iс бөлек болып қалды.с бөлек болып қалды.

Жыланнан аман болып керуен өттi,i,,
Бiр уақта Шам шаһарына жақын жеттi.iр уақта Шам шаһарына жақын жеттi.р уақта Шам шаһарына жақын жеттi.i..
Бектердiң шаһардағы балаларыiң шаһардағы балаларың шаһардағы балалары 
Ойнатып Маһдидi ендi алып кеттi.i ендi алып кеттi. ендi алып кеттi.i алып кеттi. алып кеттi.i..
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Имам Маһди сол шаһарда бiраз жүрдi,iраз жүрдi,раз жүрдi,i,,
Шаһарда балалармен ойнап-күлдi.i..
Қасында жолдасы жоқ, өзi жаяуi жаяу жаяу
Тағы да Шам шаһарынан жөнеледi.i..

Тағы да жөнеледi жалғыз өзi,i жалғыз өзi, жалғыз өзi,i,,
Жалғызға көп көрiнбес дүние жүзi.iнбес дүние жүзi.нбес дүние жүзi.i..
Алпыс күн жаяу жүрiп келе жатса,iп келе жатса,п келе жатса,
Бiр шаһарды бұлдыраған көзi көрдi.iр шаһарды бұлдыраған көзi көрдi.р шаһарды бұлдыраған көзi көрдi.i көрдi. көрдi.i..

Имам Маһди сол шаһарға жақын келдi,i,,
Әбден-ақ қарны ашып қалжырады.
«Жейтұғын аузыма тамағым жоқ,
Қуат бер мен ғарiпке, Алла»,—дедi.iпке, Алла»,—дедi.пке, Алла»,—дедi.i..

Бұлдырап ол көрiнген Мысыр шаһар,iнген Мысыр шаһар,нген Мысыр шаһар,
Имам Маһди оған табан және жүрген.
Қалжырап екi көзi қарайған соң,i көзi қарайған соң, көзi қарайған соң,i қарайған соң, қарайған соң,
Имам Маһди бұ шаһарға жетiп келер.iп келер.п келер.

Имам Маһди бұ шаһарға және келдi,i,,
Көп бала ойнап тұрған оны көрдi.i..
Келе жатқан Маһдидi бұлар көрiп,i бұлар көрiп, бұлар көрiп,iп,п,
Шуласып тамам бала бәрi келдi.i келдi. келдi.i..

Сақтады есен-аман Алла Тағала,
Келiптi Құдай сақтап бұ шаһарға.iптi Құдай сақтап бұ шаһарға.птi Құдай сақтап бұ шаһарға.i Құдай сақтап бұ шаһарға. Құдай сақтап бұ шаһарға.
Қасына тамам бала келгеннен соң,
Имам Маһди сәлем бердi балаларға.i балаларға. балаларға.

Көп балалар Маһдиге жетiп келдi,iп келдi,п келдi,i,,
Бұ шаһарға бала әзер келiп жеттi.iп жеттi.п жеттi.i..
Бектер менен төренiң балаларыiң балаларың балалары
Маһдидi үйге табан алып келдi.i үйге табан алып келдi. үйге табан алып келдi.i..

Көп қылды мейiрбандық ол Маһдиге,iрбандық ол Маһдиге,рбандық ол Маһдиге,
Ойнайды балалармен күнде-күнде.
Бiр күнi балалармен амандасып,iр күнi балалармен амандасып,р күнi балалармен амандасып,i балалармен амандасып, балалармен амандасып,
Мәдиненiң жүрмек болды шаһарына.iң жүрмек болды шаһарына.ң жүрмек болды шаһарына.
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Мысырдан тағы шығып және жүрдi,i,,
Көп бала амандасып қоя бердi.i..
Балалар амандасып жiбердi ендi,iбердi ендi,бердi ендi,i ендi, ендi,i,,
«Бiр Құдайға тапсырдық сенi»,—дедi.iр Құдайға тапсырдық сенi»,—дедi.р Құдайға тапсырдық сенi»,—дедi.i»,—дедi.»,—дедi.i..

Имам Маһди екi ай жүрдi ен далада,i ай жүрдi ен далада, ай жүрдi ен далада,i ен далада, ен далада,
Қызыр берген таяғы оң қолында.
Тапсырып бiр Аллаға аманатын,iр Аллаға аманатын,р Аллаға аманатын,
Келiптi алпыс күнде Мәдинеге.iптi алпыс күнде Мәдинеге.птi алпыс күнде Мәдинеге.i алпыс күнде Мәдинеге. алпыс күнде Мәдинеге.

Бiлмейдi һеш адамды Маһди бала,iлмейдi һеш адамды Маһди бала,лмейдi һеш адамды Маһди бала,i һеш адамды Маһди бала, һеш адамды Маһди бала,
Бiлiнбей аз күн жүрдi Мәдинеде.iлiнбей аз күн жүрдi Мәдинеде.лiнбей аз күн жүрдi Мәдинеде.iнбей аз күн жүрдi Мәдинеде.нбей аз күн жүрдi Мәдинеде.i Мәдинеде. Мәдинеде.
Түн болса бiр шеткi үйге мекен қылып,iр шеткi үйге мекен қылып,р шеткi үйге мекен қылып,i үйге мекен қылып, үйге мекен қылып,
Шығады таң атқан соң дарбазаға.

Көшеге шықты бiр күн Маһди батыр,iр күн Маһди батыр,р күн Маһди батыр,
Жасында жиһан кезген бұл бiр пақыр.iр пақыр.р пақыр.
«Атамды ендi iздеп табамын»,—деп,i iздеп табамын»,—деп, iздеп табамын»,—деп,iздеп табамын»,—деп,здеп табамын»,—деп,
Аралап Мәдиненi келе жатыр.i келе жатыр. келе жатыр.

Пайғамбар таһарат алып отыр екен,
Имам Маһди қол қусырып сәлем бердi.i..
Имам Маһди сәлем берiп өте бердi,iп өте бердi,п өте бердi,i,,
Пайғамбар көзiн салып оны көрдi.iн салып оны көрдi.н салып оны көрдi.i..
«Бек нұрлы, асыл туған бала екен»,—деп,
Артынан Пайғамбарым қарап қалды.

Көшенiң ортасынан келiп кiрдi,iң ортасынан келiп кiрдi,ң ортасынан келiп кiрдi,iп кiрдi,п кiрдi,iрдi,рдi,i,,
Бiр жерде көп жиылған адам көрдi.iр жерде көп жиылған адам көрдi.р жерде көп жиылған адам көрдi.i..
Не екенiн бiлмейдi ол жиынның,iн бiлмейдi ол жиынның,н бiлмейдi ол жиынның,iлмейдi ол жиынның,лмейдi ол жиынның,i ол жиынның, ол жиынның,
Iшiне көп халықтың бұ да келдi.шiне көп халықтың бұ да келдi.iне көп халықтың бұ да келдi.не көп халықтың бұ да келдi.i..

Шығарды көкiректен сәналарын,iректен сәналарын,ректен сәналарын,
Құдайым кез келтiрдi ағаларын.iрдi ағаларын.рдi ағаларын.i ағаларын. ағаларын.
Сол жерде күрестiрiп отыр екенiрiп отыр екенрiп отыр екенiп отыр екенп отыр екен
Әли Арыслан он жетi балаларын.i балаларын. балаларын.

Он сегiзiншi болды да бұ да тұрды,iзiншi болды да бұ да тұрды,зiншi болды да бұ да тұрды,iншi болды да бұ да тұрды,ншi болды да бұ да тұрды,i болды да бұ да тұрды, болды да бұ да тұрды,
Балалар күрескенiн қарап тұрды.iн қарап тұрды.н қарап тұрды.
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Бiр-бiрiн жыққанында қайраттанып,iр-бiрiн жыққанында қайраттанып,р-бiрiн жыққанында қайраттанып,iрiн жыққанында қайраттанып,рiн жыққанында қайраттанып,iн жыққанында қайраттанып,н жыққанында қайраттанып,
Имам Маһди оңтайланып қымсынады.

Баланың қымсынғанын Әли бiлдi,iлдi,лдi,i,,
Бұл неге қымсынад деп байқап қалды.
—Әй, балам, қарап тұрып қымсынасың,
Ойыңыз күресуге бар ма�—дедi.i..

Имам Маһди күресуге түрегелдi,i,,
—Күресейiн, тақсыр, бер рұқсат,—дедi.iн, тақсыр, бер рұқсат,—дедi.н, тақсыр, бер рұқсат,—дедi.i..
Бiлмейдi Әли екенiн бала сонда,iлмейдi Әли екенiн бала сонда,лмейдi Әли екенiн бала сонда,i Әли екенiн бала сонда, Әли екенiн бала сонда,iн бала сонда,н бала сонда,
Сыбанып екi қолын жүгiредi.i қолын жүгiредi. қолын жүгiредi.iредi.редi.i..

Сол жерде Хасен батыр түрегелдi,i,,
Маһди бұған қарсы жүгiрдi ендi.iрдi ендi.рдi ендi.i ендi. ендi.i..
Сыбанып Маһди бала жетiп келiп,iп келiп,п келiп,iп,п,
Хасендi «иә, Алла» деп алып ұрды.i «иә, Алла» деп алып ұрды. «иә, Алла» деп алып ұрды.

Балаға бұлар тұрды қайран қалып,
Хұсайын тұрды тағы да қайраттанып.
Жүгiрiп келiп белiнен ұстай алып,iрiп келiп белiнен ұстай алып,рiп келiп белiнен ұстай алып,iп келiп белiнен ұстай алып,п келiп белiнен ұстай алып,iп белiнен ұстай алып,п белiнен ұстай алып,iнен ұстай алып,нен ұстай алып,
Имам Маһди тағы жықты бұрап-бұрап.

Сол жерде бала Мұса назаланды,
Жықты деп екi ағамды ыза болды.i ағамды ыза болды. ағамды ыза болды.
Қуатты бәрiнен де туған екен,iнен де туған екен,нен де туған екен,
Көтерiп ол Мұсаны алып ұрды.iп ол Мұсаны алып ұрды.п ол Мұсаны алып ұрды.

Жығыпты он алты балаларын,
Сап болды балалары Мұртазаның.
Сонда тұрды Мұхаммед-Ханафия,
«Қылайын ол баланың өзiм жайын».iм жайын».м жайын».

Күрестi Ханафия менен Маһди бала,i Ханафия менен Маһди бала, Ханафия менен Маһди бала,
Бәрiн де ыза қылды Хақ Тағала.iн де ыза қылды Хақ Тағала.н де ыза қылды Хақ Тағала.
Жығарға Ханафияны таянғанда,
Арыслан ұстай алды келе сала.
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Ханафияны айырып қоя бердi,i,,
Көп бала қайран болып қарап тұрды.
Айырып Ханафияны қойғаннан соң,
Ер Әли Маһдименен күреседi.i..

Үш тартып Маһдидi ала алмайды,i ала алмайды, ала алмайды,
Не қылса да жас бала қозғалмайды.
Арыслан үш тартқанда болмаған соң,
Сол жерде Маһдиге ендi кезек бердi.i кезек бердi. кезек бердi.i..

Арыслан нәубет бердi сол арада,i сол арада, сол арада,
Жас бала қозғалмады ер Әлиге.
Кезек нәубет берген соң ол балаға,
Тiлейдi жәрдем бер деп бiр Аллаға.iлейдi жәрдем бер деп бiр Аллаға.лейдi жәрдем бер деп бiр Аллаға.i жәрдем бер деп бiр Аллаға. жәрдем бер деп бiр Аллаға.iр Аллаға.р Аллаға.

—Әуелi ұлық бабам Мұхаммед-дi,i ұлық бабам Мұхаммед-дi, ұлық бабам Мұхаммед-дi,i,,
Ол Фатима, медет бер, анам,—дейдi.i..
Тiлегенде медеттi берушi едiң,iлегенде медеттi берушi едiң,легенде медеттi берушi едiң,i берушi едiң, берушi едiң,i едiң, едiң,iң,ң,
Жәрдем бер, хазiрет Әли, атам,—дейдi.iрет Әли, атам,—дейдi.рет Әли, атам,—дейдi.i..

Бұ сөздi Әли Арыслан естiдi ендi,i Әли Арыслан естiдi ендi, Әли Арыслан естiдi ендi,iдi ендi,дi ендi,i ендi, ендi,i,,
Бұ сөздi естiген соң қайран болды.i естiген соң қайран болды. естiген соң қайран болды.iген соң қайран болды.ген соң қайран болды.
Белiнен қатты ұстап хазiрет Әли:iнен қатты ұстап хазiрет Әли:нен қатты ұстап хазiрет Әли:iрет Әли:рет Әли:
—Жад еткен Пайғамбарды кiмсiң�—дейдi.iмсiң�—дейдi.мсiң�—дейдi.iң�—дейдi.ң�—дейдi.i..

—Туғанмын, атым—Маһди, Дариғадан,
Арыслан атам—Әли жиһан кезген.
Бұлардың бәрiн айтқан Дариға анам,iн айтқан Дариға анам,н айтқан Дариға анам,
Шығып едiм атамды iздеп шаһарымнан.iм атамды iздеп шаһарымнан.м атамды iздеп шаһарымнан.iздеп шаһарымнан.здеп шаһарымнан.

Құдайдың құдiретiменен жаралғанмын,iретiменен жаралғанмын,ретiменен жаралғанмын,iменен жаралғанмын,менен жаралғанмын,
Бұ сөздiң бәрiн айтқан Дариға анам.iң бәрiн айтқан Дариға анам.ң бәрiн айтқан Дариға анам.iн айтқан Дариға анам.н айтқан Дариға анам.
—Бұ сөздi шын Дариға айтқан болса,i шын Дариға айтқан болса, шын Дариға айтқан болса,
Iздеген Шер Әли атаң менмiн.здеген Шер Әли атаң менмiн.iн.н.

Баладан қысылғаннан ағады тер,
—Мұнан да менi жұтсын бұл қара жер,i жұтсын бұл қара жер, жұтсын бұл қара жер,
Iздеген өз атама қолым тидi,здеген өз атама қолым тидi,i,,
Тiлейiн жерге жұтсын, Пәруардигар.iлейiн жерге жұтсын, Пәруардигар.лейiн жерге жұтсын, Пәруардигар.iн жерге жұтсын, Пәруардигар.н жерге жұтсын, Пәруардигар.
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Жүгiрiп қара тасқа бала жеттi,iрiп қара тасқа бала жеттi,рiп қара тасқа бала жеттi,iп қара тасқа бала жеттi,п қара тасқа бала жеттi,i,,
Әли Арыслан артынан ере кептi.i..
Әлиден бала бұрын тасқа жетiп,iп,п,
Көтерiп қара тасқа енiп кеттi.iп қара тасқа енiп кеттi.п қара тасқа енiп кеттi.iп кеттi.п кеттi.i..

Бәрi де осы жалған сұм жаралған,i де осы жалған сұм жаралған, де осы жалған сұм жаралған,
Жалғанда не бар дейсiң мұнан жаман.iң мұнан жаман.ң мұнан жаман.
Хазiрет Әли көтерiп қара тасты,iрет Әли көтерiп қара тасты,рет Әли көтерiп қара тасты,iп қара тасты,п қара тасты,
Сол тасты жерге ұрып талқан қылған.

Көтерiп қара тасты Әли ұрған,iп қара тасты Әли ұрған,п қара тасты Әли ұрған,
Орнында шақпақтай тас һеш қалмаған.
«Имам Маһди тiрi кеттi, әй, баба»,—деп,iрi кеттi, әй, баба»,—деп,рi кеттi, әй, баба»,—деп,i кеттi, әй, баба»,—деп, кеттi, әй, баба»,—деп,i, әй, баба»,—деп,, әй, баба»,—деп,
Арыслан Пайғамбарға жылап барған.

«Баламды қара тастан шығар»,—дедi,i,,
Әлидiң жылағанын Құдай бiлдi.iң жылағанын Құдай бiлдi.ң жылағанын Құдай бiлдi.iлдi.лдi.i..
Хабар бердi Жәбiрейiлге:—Барып айт,—деп,i Жәбiрейiлге:—Барып айт,—деп, Жәбiрейiлге:—Барып айт,—деп,iрейiлге:—Барып айт,—деп,рейiлге:—Барып айт,—деп,iлге:—Барып айт,—деп,лге:—Барып айт,—деп,
Махшар күнi баласын көрер,—дедi.i баласын көрер,—дедi. баласын көрер,—дедi.i..
—Әлиге айт, наза болып жыламасын.
Жәбiрейiл Пайғамбарға хабар бердi.iрейiл Пайғамбарға хабар бердi.рейiл Пайғамбарға хабар бердi.iл Пайғамбарға хабар бердi.л Пайғамбарға хабар бердi.i..

—Иә, Әли, Құдайымнан хабар бiлдiм,iлдiм,лдiм,iм,м,
Үшбу сөздi есiтiп бек қуандым.i есiтiп бек қуандым. есiтiп бек қуандым.iтiп бек қуандым.тiп бек қуандым.iп бек қуандым.п бек қуандым.
Имам Маһди Әлидiң баласы деп,iң баласы деп,ң баласы деп,
Қуаныш қылып сол жерде хабар бердiм.iм.м.

Арыслан тақсыр Әли бұл бiр шерi,iр шерi,р шерi,i,,
Жүредi ерлiкпенен күнi-түнi.i ерлiкпенен күнi-түнi. ерлiкпенен күнi-түнi.iкпенен күнi-түнi.кпенен күнi-түнi.i-түнi.-түнi.i..
Тажалға дұшпан болып шығар дейдi,i,,
Сол екен Маһдидiң тұрған жерi.iң тұрған жерi.ң тұрған жерi.i..

Ол Әли—бұ дүниеде ердiң ерi,iң ерi,ң ерi,i,,
Дариғаға күресуге барған жерi.i..
Дариғадан Маһдидiң туған жерi,iң туған жерi,ң туған жерi,i,,
Әлидiң баласынан айырылып қалған жерi.iң баласынан айырылып қалған жерi.ң баласынан айырылып қалған жерi.i..

Бiр рауаятта: Маһди мен хазiрет Әлидiң күрескен жерi.iр рауаятта: Маһди мен хазiрет Әлидiң күрескен жерi.р рауаятта: Маһди мен хазiрет Әлидiң күрескен жерi.iрет Әлидiң күрескен жерi.рет Әлидiң күрескен жерi.iң күрескен жерi.ң күрескен жерi.i.. 
Бiр кемпiрдiң бағында хазiрет Әлидiң балалары кеңес қыл-iр кемпiрдiң бағында хазiрет Әлидiң балалары кеңес қыл-р кемпiрдiң бағында хазiрет Әлидiң балалары кеңес қыл-iрдiң бағында хазiрет Әлидiң балалары кеңес қыл-рдiң бағында хазiрет Әлидiң балалары кеңес қыл-iң бағында хазiрет Әлидiң балалары кеңес қыл-ң бағында хазiрет Әлидiң балалары кеңес қыл-iрет Әлидiң балалары кеңес қыл-рет Әлидiң балалары кеңес қыл-iң балалары кеңес қыл-ң балалары кеңес қыл-
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дылар: «Бiздер не хайла табармыз бұ Маһдидi атасы бiрләнiздер не хайла табармыз бұ Маһдидi атасы бiрләнздер не хайла табармыз бұ Маһдидi атасы бiрләнi атасы бiрлән атасы бiрләнiрләнрлән 
күрестiрүрге�» Мәдинеде бiр кемпiр бар екен, аңар бармақшыiрүрге�» Мәдинеде бiр кемпiр бар екен, аңар бармақшырүрге�» Мәдинеде бiр кемпiр бар екен, аңар бармақшыiр кемпiр бар екен, аңар бармақшыр кемпiр бар екен, аңар бармақшыiр бар екен, аңар бармақшыр бар екен, аңар бармақшы 
болдылар. Хазiрет Әлидiң балалары шулап кемпiрге барды:iрет Әлидiң балалары шулап кемпiрге барды:рет Әлидiң балалары шулап кемпiрге барды:iң балалары шулап кемпiрге барды:ң балалары шулап кемпiрге барды:iрге барды:рге барды: 
«Атасы бiрлән баласын күрестiрүрге хайла табармысың�»—iрлән баласын күрестiрүрге хайла табармысың�»—рлән баласын күрестiрүрге хайла табармысың�»—iрүрге хайла табармысың�»—рүрге хайла табармысың�»—
дейдiлер. Кемпiр айтты: «Бәлки, табылұр, сөйлеңiз»,—дедi. Бұ-iлер. Кемпiр айтты: «Бәлки, табылұр, сөйлеңiз»,—дедi. Бұ-лер. Кемпiр айтты: «Бәлки, табылұр, сөйлеңiз»,—дедi. Бұ-iр айтты: «Бәлки, табылұр, сөйлеңiз»,—дедi. Бұ-р айтты: «Бәлки, табылұр, сөйлеңiз»,—дедi. Бұ-iз»,—дедi. Бұ-з»,—дедi. Бұ-i. Бұ-. Бұ-
лар сөздiң әсiлiн уа һәм Маһдидi баласы екенiн, хазiрет Әлидiiң әсiлiн уа һәм Маһдидi баласы екенiн, хазiрет Әлидiң әсiлiн уа һәм Маһдидi баласы екенiн, хазiрет Әлидiiлiн уа һәм Маһдидi баласы екенiн, хазiрет Әлидiлiн уа һәм Маһдидi баласы екенiн, хазiрет Әлидiiн уа һәм Маһдидi баласы екенiн, хазiрет Әлидiн уа һәм Маһдидi баласы екенiн, хазiрет Әлидii баласы екенiн, хазiрет Әлидi баласы екенiн, хазiрет Әлидiiн, хазiрет Әлидiн, хазiрет Әлидiiрет Әлидiрет Әлидii 
атасы екенiн тамам сөйлеп бiлдiрдiлер, бәд кемпiр бұларға айт-iн тамам сөйлеп бiлдiрдiлер, бәд кемпiр бұларға айт-н тамам сөйлеп бiлдiрдiлер, бәд кемпiр бұларға айт-iлдiрдiлер, бәд кемпiр бұларға айт-лдiрдiлер, бәд кемпiр бұларға айт-iрдiлер, бәд кемпiр бұларға айт-рдiлер, бәд кемпiр бұларға айт-iлер, бәд кемпiр бұларға айт-лер, бәд кемпiр бұларға айт-iр бұларға айт-р бұларға айт-
ты: «Ерте намаздан ол сабах әуелiнде бiздiң үйге келесiз, сондаiнде бiздiң үйге келесiз, сонданде бiздiң үйге келесiз, сондаiздiң үйге келесiз, сондаздiң үйге келесiз, сондаiң үйге келесiз, сондаң үйге келесiз, сондаiз, сондаз, сонда 
тамашалар көресiз»,—дедi. Хасен, Хұсайын, Мұхаммед-Хана-iз»,—дедi. Хасен, Хұсайын, Мұхаммед-Хана-з»,—дедi. Хасен, Хұсайын, Мұхаммед-Хана-i. Хасен, Хұсайын, Мұхаммед-Хана-. Хасен, Хұсайын, Мұхаммед-Хана-
фия ғайрылары: «Рази Алла Тағала анһу, құп болұр, хақын бе-
рермiз»,—деп қайттылар. Бұ iстен сахабалардың бағзысына ха-iз»,—деп қайттылар. Бұ iстен сахабалардың бағзысына ха-з»,—деп қайттылар. Бұ iстен сахабалардың бағзысына ха-iстен сахабалардың бағзысына ха-стен сахабалардың бағзысына ха-
бар бердiлер. Мин бағд кемпiр хайла қапшығын қолына алып,iлер. Мин бағд кемпiр хайла қапшығын қолына алып,лер. Мин бағд кемпiр хайла қапшығын қолына алып,iр хайла қапшығын қолына алып,р хайла қапшығын қолына алып, 
имам Маһдидiң пәтерiне келдi. Өтiрiк жерден жылаған болды:iң пәтерiне келдi. Өтiрiк жерден жылаған болды:ң пәтерiне келдi. Өтiрiк жерден жылаған болды:iне келдi. Өтiрiк жерден жылаған болды:не келдi. Өтiрiк жерден жылаған болды:i. Өтiрiк жерден жылаған болды:. Өтiрiк жерден жылаған болды:iрiк жерден жылаған болды:рiк жерден жылаған болды:iк жерден жылаған болды:к жерден жылаған болды: 
«Әй, ұғылым Маһди, сiздi бiр паһлуан жiгiт деп естiдiм. Менiмiздi бiр паһлуан жiгiт деп естiдiм. Менiмздi бiр паһлуан жiгiт деп естiдiм. Менiмi бiр паһлуан жiгiт деп естiдiм. Менiм бiр паһлуан жiгiт деп естiдiм. Менiмiр паһлуан жiгiт деп естiдiм. Менiмр паһлуан жiгiт деп естiдiм. Менiмiгiт деп естiдiм. Менiмгiт деп естiдiм. Менiмiт деп естiдiм. Менiмт деп естiдiм. Менiмiдiм. Менiмдiм. Менiмiм. Менiмм. Менiмiмм 
бағымда бiр алма ағашым бар едi. Һәр сабах әуелiнде бiр ұғырыiр алма ағашым бар едi. Һәр сабах әуелiнде бiр ұғырыр алма ағашым бар едi. Һәр сабах әуелiнде бiр ұғырыi. Һәр сабах әуелiнде бiр ұғыры. Һәр сабах әуелiнде бiр ұғырыiнде бiр ұғырынде бiр ұғырыiр ұғырыр ұғыры 
алмасын ұғырлап кете-дүр. Сол ұғырыны тұтұп берсең, ұлық 
мархабатыңыздан олұр едi». Имам Маһди «құп болұр» дедi,i». Имам Маһди «құп болұр» дедi,». Имам Маһди «құп болұр» дедi,i,, 
«халден келсе көрелiк» дедi. Мин бағд кемпiр хазiрет Әлигеiк» дедi. Мин бағд кемпiр хазiрет Әлигек» дедi. Мин бағд кемпiр хазiрет Әлигеi. Мин бағд кемпiр хазiрет Әлиге. Мин бағд кемпiр хазiрет Әлигеiр хазiрет Әлигер хазiрет Әлигеiрет Әлигерет Әлиге 
тағы да жығлап келдi, кейiдi: «Ей, Алланың Арысланы, менiмi, кейiдi: «Ей, Алланың Арысланы, менiм, кейiдi: «Ей, Алланың Арысланы, менiмiдi: «Ей, Алланың Арысланы, менiмдi: «Ей, Алланың Арысланы, менiмi: «Ей, Алланың Арысланы, менiм: «Ей, Алланың Арысланы, менiмiмм 
бағымда бiр алма ағашым бар едi. Һәр таң әуелiнде бiр ұғырыiр алма ағашым бар едi. Һәр таң әуелiнде бiр ұғырыр алма ағашым бар едi. Һәр таң әуелiнде бiр ұғырыi. Һәр таң әуелiнде бiр ұғыры. Һәр таң әуелiнде бiр ұғырыiнде бiр ұғырынде бiр ұғырыiр ұғырыр ұғыры 
алмасын ұғырлап кете-дүр. Сол ұғырыны тұтұп берсең, ұлық 
мархабатыңыздан болұр едi»,—дедi. Хазiрет Әли айтты: «Жы-i»,—дедi. Хазiрет Әли айтты: «Жы-»,—дедi. Хазiрет Әли айтты: «Жы-i. Хазiрет Әли айтты: «Жы-. Хазiрет Әли айтты: «Жы-iрет Әли айтты: «Жы-рет Әли айтты: «Жы-
лама, мама кiсi, иншалла, халден келсе тұтұп берейiн»,—дедi.iсi, иншалла, халден келсе тұтұп берейiн»,—дедi.сi, иншалла, халден келсе тұтұп берейiн»,—дедi.i, иншалла, халден келсе тұтұп берейiн»,—дедi., иншалла, халден келсе тұтұп берейiн»,—дедi.iн»,—дедi.н»,—дедi.i.. 
Мин бағд  сабах әуелiнде хазiрет Әли кемпiрдiң бағына ұғырыiнде хазiрет Әли кемпiрдiң бағына ұғырынде хазiрет Әли кемпiрдiң бағына ұғырыiрет Әли кемпiрдiң бағына ұғырырет Әли кемпiрдiң бағына ұғырыiрдiң бағына ұғырырдiң бағына ұғырыiң бағына ұғырың бағына ұғыры 
тұтарға ақырын ғана келе жатыр. Екiншi тараптан имам Маһдиiншi тараптан имам Маһдиншi тараптан имам Маһдиi тараптан имам Маһди тараптан имам Маһди 
ұғыры тұтам деп ақырын-ақырын келе жатса, һәр екiсi бiр-бi-iсi бiр-бi-сi бiр-бi-i бiр-бi- бiр-бi-iр-бi-р-бi-i-
рiн көрiп, ұғыры санап бiр-бiрiне жабыстылар. Соңыра күресiпiн көрiп, ұғыры санап бiр-бiрiне жабыстылар. Соңыра күресiпн көрiп, ұғыры санап бiр-бiрiне жабыстылар. Соңыра күресiпiп, ұғыры санап бiр-бiрiне жабыстылар. Соңыра күресiпп, ұғыры санап бiр-бiрiне жабыстылар. Соңыра күресiпiр-бiрiне жабыстылар. Соңыра күресiпр-бiрiне жабыстылар. Соңыра күресiпiрiне жабыстылар. Соңыра күресiпрiне жабыстылар. Соңыра күресiпiне жабыстылар. Соңыра күресiпне жабыстылар. Соңыра күресiпiпп 
кеттiлер. Хазiрет Әлидiң балалары һәм сахабалар хабардар бо-iлер. Хазiрет Әлидiң балалары һәм сахабалар хабардар бо-лер. Хазiрет Әлидiң балалары һәм сахабалар хабардар бо-iрет Әлидiң балалары һәм сахабалар хабардар бо-рет Әлидiң балалары һәм сахабалар хабардар бо-iң балалары һәм сахабалар хабардар бо-ң балалары һәм сахабалар хабардар бо-
лып тұрғанлар. Һәммасы тамашаны көрдiлер. Таң атып сабахiлер. Таң атып сабахлер. Таң атып сабах 
болды. Ерсе һәм халық бiр-бiрiн танып бiлгендей болды. Ерсеiр-бiрiн танып бiлгендей болды. Ерсер-бiрiн танып бiлгендей болды. Ерсеiрiн танып бiлгендей болды. Ерсерiн танып бiлгендей болды. Ерсеiн танып бiлгендей болды. Ерсен танып бiлгендей болды. Ерсеiлгендей болды. Ерселгендей болды. Ерсе 
сол жерде имам Маһди: «Иә, Алла, иә, Расул Алла, иә, хазiретiретрет 
Әли, медет»,—деп көтерiп алып ұрмақшы болып едi. Хазiретiп алып ұрмақшы болып едi. Хазiретп алып ұрмақшы болып едi. Хазiретi. Хазiрет. Хазiретiретрет 
Әли: «Атаң Әлимiн мен»,—дедi. «Разымын, ұялма» десе де бол-iн мен»,—дедi. «Разымын, ұялма» десе де бол-н мен»,—дедi. «Разымын, ұялма» десе де бол-i. «Разымын, ұялма» десе де бол-. «Разымын, ұялма» десе де бол-
мады, ұялып қашты. Хазiрет Әли артындан қуды. Маһди бiрiрет Әли артындан қуды. Маһди бiррет Әли артындан қуды. Маһди бiрiрр 
тасқа жеттi, жер жұтарға Алла Тағаладан тiледi. Тiлеуi қабылi, жер жұтарға Алла Тағаладан тiледi. Тiлеуi қабыл, жер жұтарға Алла Тағаладан тiледi. Тiлеуi қабылiледi. Тiлеуi қабылледi. Тiлеуi қабылi. Тiлеуi қабыл. Тiлеуi қабылiлеуi қабыллеуi қабылi қабыл қабыл 
болды, ол тасты көтерiп, тастың астына ғайып олды. Хазiретiп, тастың астына ғайып олды. Хазiретп, тастың астына ғайып олды. Хазiретiретрет 
Әли ол тасты парша-парша қылды—Маһдидi таппады. Хазi-i таппады. Хазi- таппады. Хазi-i-
рет Әли хазiрет Расулға жығлап келдi: «Маһдиден айырылыпiрет Расулға жығлап келдi: «Маһдиден айырылыпрет Расулға жығлап келдi: «Маһдиден айырылыпi: «Маһдиден айырылып: «Маһдиден айырылып 
қалдық»,—дедi. Ерсе дәрхал Жәбiрейiл әләйһиссалам хабарi. Ерсе дәрхал Жәбiрейiл әләйһиссалам хабар. Ерсе дәрхал Жәбiрейiл әләйһиссалам хабарiрейiл әләйһиссалам хабаррейiл әләйһиссалам хабарiл әләйһиссалам хабарл әләйһиссалам хабар 
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келтiрдi Алла Тағала тарапындан: «Жыламасын, сабыр ет-iрдi Алла Тағала тарапындан: «Жыламасын, сабыр ет-рдi Алла Тағала тарапындан: «Жыламасын, сабыр ет-i Алла Тағала тарапындан: «Жыламасын, сабыр ет- Алла Тағала тарапындан: «Жыламасын, сабыр ет-
сiн. Қиямет күн көрер бiр уақыт ақырзаман олұр. Сол уақыттаiн. Қиямет күн көрер бiр уақыт ақырзаман олұр. Сол уақыттан. Қиямет күн көрер бiр уақыт ақырзаман олұр. Сол уақыттаiр уақыт ақырзаман олұр. Сол уақыттар уақыт ақырзаман олұр. Сол уақытта 
йәжүж-мәжүж шығар, һәм Дәджал шығар, һәм сол уақытта 
көктен Иса әләйһиссалам жерге жетер мақұлықтарға хүкiмiмм 
етерге. Сол уақытта имам Маһди шығып Айса әләйһиссаламға 
қызмет етiп, йәжүж-мәжүждi һәлак етер, һәм Дәджалды харабiп, йәжүж-мәжүждi һәлак етер, һәм Дәджалды харабп, йәжүж-мәжүждi һәлак етер, һәм Дәджалды харабi һәлак етер, һәм Дәджалды хараб һәлак етер, һәм Дәджалды хараб 
етер». Бұ хабарды естiп хазiрет Әли сабыр етiп, шат олды, көпiп хазiрет Әли сабыр етiп, шат олды, көпп хазiрет Әли сабыр етiп, шат олды, көпiрет Әли сабыр етiп, шат олды, көпрет Әли сабыр етiп, шат олды, көпiп, шат олды, көпп, шат олды, көп 
шүкiранлар қылды.iранлар қылды.ранлар қылды.

Сұрақ-жапа көрсетпей һешбiр жанға,iр жанға,р жанға,
Ғұмыр тiлең император ағзамға.iлең император ағзамға.лең император ағзамға.
Әдiл екен, жарандар, көресiң ғой,iл екен, жарандар, көресiң ғой,л екен, жарандар, көресiң ғой,iң ғой,ң ғой,
Қол көтерiп қылыңыз қайыр дұға.iп қылыңыз қайыр дұға.п қылыңыз қайыр дұға.

Бихамдулла, кiтабым болды тамам,iтабым болды тамам,табым болды тамам,
Бар ма екен бұ дүниеде менен жаман.
Оқығандар, бiр дұға қылып қойың,iр дұға қылып қойың,р дұға қылып қойың,
Нәсiп етсiн бiзге де бақи иман.iп етсiн бiзге де бақи иман.п етсiн бiзге де бақи иман.iн бiзге де бақи иман.н бiзге де бақи иман.iзге де бақи иман.зге де бақи иман.

Мың да сегiз жүз де тоқсан жетi,iз жүз де тоқсан жетi,з жүз де тоқсан жетi,i,,
Жылым—мешiн, ендi келдi алпыс екi.iн, ендi келдi алпыс екi.н, ендi келдi алпыс екi.i келдi алпыс екi. келдi алпыс екi.i алпыс екi. алпыс екi.i..
Бұ кiтапты сәрсенбi күн тамам қылдым,iтапты сәрсенбi күн тамам қылдым,тапты сәрсенбi күн тамам қылдым,i күн тамам қылдым,  күн тамам қылдым,
Бейсенбi, бiрiншi майға ендi.i, бiрiншi майға ендi., бiрiншi майға ендi.iрiншi майға ендi.рiншi майға ендi.iншi майға ендi.ншi майға ендi.i майға ендi. майға ендi.i..

Сұрасаң, городымыз—Жалутраски,
Туған жерiм, сұрасаң—Синғуласки.iм, сұрасаң—Синғуласки.м, сұрасаң—Синғуласки.
Мәулекей Жұмашов мархум қолым қойдым,
Тұрған жерiм—Манжилде Туменаски.iм—Манжилде Туменаски.м—Манжилде Туменаски.
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Қисса Шаһизинда
Бисмиллаһи рахман ир-рахим
 
Бисмилла деп қаламды ұстайын да,ды ұстайын да,ы ұстайын да,
Жаман сөз күнә болар тастайын да.
Әуелiнде Құдайға хамду айтып,у айтып, айтып,
Андан соң бiр қиссаны бастайын да.

Өтiптi Қатыран деген бiр падиша,
Айтайын бiр қиссаны жұрт ұнатса.
Бұ қиссаға құлағың құрышы қанар,
Естiген ғашық болар дәмiн татса.

Бұл өзi—өлең қылған кiтап сөзi,
Шаhарын Самарқанның биледi өзi.
Бек палуан, сұлулығы туған айдай,
Бар едi Дариға атты жалғыз қызы.

Қаратты палуандықпен тiрi жанды,
Сол қыздың қайратына жұрт таң қалды.
«Бар ма екен ерге тиер көңiлiң»,—деп,
Қызына Қатыран патша кiсi салды.

—Бiр iске жазған шығар Ием,—дедi,
Ойланып Дариға қыз именбедi.
«Теңiн тапқан кiсi азбас» деген сөз бар,
Өзiмдей палуан болса тием,—дедi.

Осындай жауап бердi ол адамға,
Бұл хабар есiтiлдi Қатыранға.
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Дариға жар шақыртты шартарапқа,
«Өзiмдi тиемiн,—деп,—жыққан жанға».

Бiр күнi қаза жетiп атасы өлдi,
Дариға тақта отырып патша болды.
Алысып дәу, перiнiң халi келмей,
Биледi қайратымен оңды-солды.

Тием деп жыққан жанға хабар бердi,
Әр жерден мұны естiп палуан келдi.
Күресiп Дариғаға халi жетпей,
Келгеннiң менменсiнiп бәрi де өлдi.

Таудай боп зәңгi келдi пiлге мiнiп,
Аяғы пiл үстiнен сүйретiлiп.
Дариға қаhарланып лақтырса,
Сүйегi күл болады күйретiлiп.

Мұнан соң күресуге жан келмедi,
Күресемiн деп келгеннiң бәрi де өлдi.
Iздеп келген жан болса күресем деп,
Дариға түзеттiрдi майдан жердi.

Алысып кiм пар келер мұндай ерге,
Айбатты жұрт билеген кемеңгерге.
Iздеп келген палуанның орыны деп,
Алтын дiңгек орнатты майдан жерге.

—Палуандарға бұл белгi болсын,—дедi,
Көрген адам тамаша қылсын,—дедi.
Кiмде-кiм күресем деп келген болса,
Алтын дiңгек түбiнде тұрсын,—дедi.

Сейiл қып мен һәр жерде жүрем,—дедi,
Мұнарадан көз салып көрем,—дедi.
Алтын дiңгек түбiне барып тұрса,
Күрескелi келгенiн бiлем,—дедi.
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Түбiне алтын дiңгек палуан барды,
Дариға мұнарадан көзiн салды.
Жұртын жиып Дариға тамашаға,
Күресiп набуд қылды талайларды.

Жайылды осы хабар шартарапқа,
Дариға отырады алтын таққа.
Дариғаның осындай шаhараты
Естiлдi Мәдине, Мекке жаққа.

Дариға бәле болды палуандарға, 
Күресем деп құмар боп барғандарға.
Бұл хабарды есiтiп хазiрет Әли,
Рұқсат тiлеп барады пайғамбарға.

—Рұқсат тiлеп сiзден келдiм,—дедi,
Естiп Дариғаны бiлдiм,—дедi.
Мен барып сол қызбенен күресемiн,
Иә, баба, маған бата бергiл,—дедi.

Пайғамбар айтады:—Барма, тiлiмдi алсаң,
Ар болар өзi келмей iздеп барсаң.
Ойлаған тәкаппарлық жарамайды,
Һәр жерде менменсiген болар сарсаң.

Көңiлiне Пайғамбардың қайғы түстi,
—Қой, балам, мақтаншылық мұндай iстi.
Арнайы iздеп барған соң, жықсаң жақсы,
Ойлаңыз, жыға алмасаң бұл намыс-ты.

«Барма»  деп жауап бердi хақ Пайғамбар,
Арыслан «барайын» деп қылады зар.
—Иә, тақсыр, көңiлiм кеттi, бата бер,—деп,
Сұрады мұнтазар боп Әли Хайдар.

—Иә, тақсыр, жүрушi едiм қалқаңызда,
Жүһүдтi қойдай қырдым арқаңызда.
Күресiп көрмей қыздың күшiн,
Құры даңқын естiп қорқамыз ба�
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Күресiп мен көрейiн қыздың күшiн,
Өртендi естiген соң есi-түсiм.
Иә, баба, сабыр-тағат қыла алмадым,
Барайын, бата бергiл Құдай үшiн.

Ер Әли «бата бергiл» деп жылады,
«Барма» деп балалары көп жылады.
Әлидiң тоқтамасын бiлгеннен соң,
Пайғамбар мойнын салып қайғы ойлады.

Отырды хақ Пайғамбар мойнын салып,
Әлидiң бұл сапарын көңiлiне алып.
«Қыз жықса, балаларым не болар» деп,
Тұрады сол себептi қайғыланып.

Сескендi естiген жан жалғыз қыздан,
Не iс болса махфузда Құдай жазған.
Әлидiң тоқтамасын бiлгеннен соң,
Пайғамбар бата бердi амалсыздан.

Оқыды нәфiл намаз Пайғамбары,
Дұғаға қол көтердi шаhариары.
Бiр Құдаға тапсырып, зары қылып,
«Иә, Алла, өзiң бол,—деп,—медеткерi».

—Иә, Алла, жәрдем бергiл, Рахманы сен,
Хауаһласаң пендеңдi жарылқарсың.
Үшбу сапар жәрдем бер ғарiбiңе,
Пендеңе ата-анадан мейiрбансың.

Мойнына фута салды хақ Пайғамбар,
Қол жайды қойдай шулап сахабалар.
Хасен менен Хұсайын «әумин» деп,
Фатима бiр Құдайға қылады зар.

Он жетi—ер Әлидiң балалары,
Бәрi де жылап тұрды, халал жары.
Баршасы «әумин» деп қолын жайып,
Мүбәрак дұға қылды Пайғамбары.
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Қол жайды отыз үш мың сахабасы,
Әбубәкiр, Омар мен Ғұсман—басы.
«Әлидiң халi нешiк болады»,—деп,
Мүбәрак көздерiнен ақты жасы.

Пайғамбар қол көтерiп қылды дұға:
—Тапсырдым бiр өзiңе, Қадiр Құда.
Рахима, Рахман атты бар Құдайым,
Үстем қыл ер Әлидi Дариғаға.

Дүлдүлге Әли сонда мiнiп алды,
Ел-жұрты амандасып бәрi қалды.
Көргенше Дариғаны құмар болып,
Самарқан шаhарына шыға салды.

Ер Әли Самарқанға кетiп қалды,
Жад етiп сиынады Пайғамбарды.
Алты айшылық жол екен екi арасы,
Дүлдүлмен алты күнде жетiп барды.

Ер Әли Самарқанға iзденедi,
Дүниеде есiткендi көз көредi.
Самарқан шаhарына барып тұрса,
Бiр кемпiр сиыр сауған кез келедi.

Кемпiрге сөйлесуге Әли келдi,
Осылайша келдi де жауап бердi:
—Атағы жердi жарған Дариға қыз
Үйде ме, осы күнде бiлдiң бе ендi�

Тидi ме Дариға қыз байға,—дейдi,
Көрдi ме палуандықтан пайда�—дейдi.
Мен дағы күрескелi келiп едiм,
Дариға осы күнде қайда�—дейдi.

—Сен сұрап Дариғаны не қыласың,
Жүзiн көрсең есiңнен жаңыласың.
Күресем деп келгендер жығамын деп,
Артына тастап кеттi мал мен басын.
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—Сөзiңе таң қаламын, кемпiр,сенiң,
Күшiмдi көрiп пе едiң бұрын менiң�!
Күреспестен мақтадың Дариғаны,
Құдай бiлер кiм артық, кiмнiң кемiн.

—Сен түгiл, мұнарадай зәңгi келген,
Күресем деп келгеннiң бәрi де өлген.
Адамзаттың күресiп күшi жетпес,
Қайратын Дариғаның көзiм көрген.

—Адамға бермек-алмақ бiр Құдайдан,
Ер емес бiр айтқан соң сөзден тайған.
Өлгенше сен мақтайсың Дариғаны,
Менiң қандай екенiмдi бiлдiң қайдан�

—Қазiр әуре болмағын, тiлiмдi алсаң,
Күресем деп көп адам болған сарсаң.
Сен сондай боларсың, жарықтығым,
Қайтедi тек үйiңе қайтып барсаң.

—Ендi келер ашуым, кемпiр, саған,
Ашулансам боларсың иттен жаман.
Әуелi Дариғаның жайы қалай, 
Ертерек өлмей тұрып, айтшы маған.

—Ендеше, берi таман мойныңды бұр,
Өз обалың өзiңе, айтайын сыр.
Шаhардың ортасында үлкен майдан,
Алтын дiңгек түбiне бар дағы тұр.

Дариға тамаша қып күнде келер,
Мұнараның басында ойнап-күлер.
Алтын дiңгек түбiне барып тұрсаң,
Күресуге келгенiн айтпай бiлер.

Кемпiрден Әли сұрап бiлдi сырды,
Дүниеде көрiп пе едiң мұндай ердi.
Дүлдүлiн бiр ағашқа байлай салып,
Алтын дiңгек түбiне барып тұрды.
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Дариға мұнараға шығып барды,
Алтын дiңгек түбiне көзiн салды.
Күресуге жан келмей қойып едi,
«Бұл кiм�» деп ер Әлиге қайран қалды.

Дариға айтушы едi кәрi-жасқа,
Бiр жүрген өзiменен ақылдасқа:
—Менiменен күреспеген Әли қалды,
Палуанның бәрiн жықтым онан басқа.

Бар дейдi Мәдинеде Әли палуан,
Менiмен күреспеген сол-ақ қалған.
Күресiп сол Әлидiң жығып өзiн,
Шаhарын ойран қылсам, жоқ менде арман.

Солай деп отырғанда Әли келдi,
Түбiнде дiңгегiнiң көзi көрдi.
«Анау тұрған кiм екен, бiлiп кел»,—деп,
Дариға жарлық қылды бiреуге ендi.

Әлиге сөйлескелi бiреу келдi,
Патшасы бұйырған соң дереу келдi.
Әлидiң айбат түсiн көргеннен соң,
Қалтырап тұла бойы дiрiлдедi.

Жөнелдi сөйлеспестен қайта қашып,
Бiлмедi не iстерiн қатты сасып.
Дариғаның алдына кiрiп барып,   
Кете жазды патшаның өзiн басып.

—Сен қорқып бүйтiп келдiң, кiмнен қашып,
Көзiңе не көрiндi мұнша сасып�!
Қалтырап өне бойы жын ұрғандай,
Отыр ма бұл шiркiндi қара басып.

—Түбiнде отыр бiр кiсi дiңгегiңнiң,
Соған халi жете алмас кiмде-кiмнiң.
Түсi суық жан екен, бек айбатты,
Сұрауға мен қорықтым кiм екенiн.
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—Сенi де еркек деп тапты-ау анаң,—дейдi,
ұялмай не деп айттың маған,—дейдi.
Ол өзi адам ба екен, перi ме екен,
Көрiнген әлдеқандай саған,—дейдi.

Ендеше, ол кiсiге мен барайын,
Палуанның жоғалтып ем бiрталайын.
Перi болса, дәу болса—сөз сенiкi,
Адам болса, табылар сенiң жайың.

Дариға ашуланып өзi келдi,
Әлидiң айбат түсiн көзi көрдi.
«Айтқанындай кiсi екен түсi суық»
Деп ойлап, ер Әлиге «кiмсiң�» дедi.

—Кiм едiң, қайдан жүрсiң, айтшы маған,
Атың кiм, қай нәсiлдi ата-бабаң�
Бұл елден түрiң бөлек— Әлимiсiң,
Көрмедiм түсi суық сендей адам.

—Бабам менiң—Мұхаммед хақ Пайғамбар,
Жолдасым, дұғагөйiм—шаhариарлар.
Тұрған жерiм—Мәдине  Мұнаууара,
Сұрасаң, менiм атым—Әли Хайдар.

—Сен рас Әлимiсiң ендi,—дейдi,
Әли болсаң, тiлегiмдi бердi,—дейдi.
Өзiм iздеп барғалы жүрушi едiм,
Құдай айдап өзiңдi келдi,—дейдi.

Құдай айдап өзiңдi маған бердi,
Пасықсың деп қырыпсың тамам елдi.
Нағып жүрсiң, жайыңды айтшы жылдам,
Өз қылғаның алдыңа келер ендi.

—Күрескелi мен iздеп келем саған,
Сен менi аямағыл, келсе шамаң.
Жықпай тұрып, лепiрiп мақтанасың,
Қайдан бiлдiң жетерiн күшiң маған�
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—Жайымды менiң, сiрә, бiлемiсiң,
Ерегiспей жөнiңе жүремiсiң.
Менi жықсаң, тиемiн ендi саған,
Мен жықсам, сен дiнiме кiремiсiң�

Жаратқан Құдай артық Әли Шердi,
Бұл сөзiн Дариғаның қабыл көрдi.
Оларда қашатұғын мiнез бар ма,
«Құп, болады» дедi де жауап бердi.

Сонда қыз тамам жұртын жиып алды,
Сауыт-сайман құралын киiп алды.
«Бұ сапар Дариғаға қор қылма» деп,
Ер Әли бiр Аллаға сиынады.

Келедi жабдықтанып Дариға қыз,
Ер Әли тәуекел қып отыр жалғыз.
Күресiн тамаша қып көремiз деп,
Жиылды шаhар халқы неше мың жүз.

Әли айтты:—Бола көр, Тәңiрiм, панаһ,
Жаралған құдiретiңмен арду-самаh.
Қашыртып Дариғаның хал-шамасын,
Ақырды айбаттанып үш мәртебе.

Ақырды қайраттанып Әли батыр,
Болғандай жер қозғалды заманақыр.
Зiлзала жердiң жүзi, зұлмат болып,
Жүректерi жарылып өлiп жатыр.
Бiр түгi Дариғаның қимылдамай,
Қауiпсiз һеш нәрседен келе жатыр.

Жүһүдтiң тамы құлап, қирады елi,
Сонда да босанбайды қыздың белi.
Әли мiндi Дүлдүлге, қыз—керiкке,
Тартысты ат үстiнен екi шерi.

Тартысып бiрiн-бiрi ала алмады,
Ат жүрiп адым жерге бара алмады.
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Екеуiнiң қуаты бiрдей болып,
Ер Әли жад етедi бiр Алланы.

Кетпейдi бұрынғы айтқан сөз есiнен,
Қысылып жаңылмайды қыз есiнен.
Екеуi шiренiсiп тартысқанда,
Аттары жерге кiрдi тiзесiнен.

Ақырып бiрiн-бiрi тартады ендi,
Көңiлi күштерiнен қайтады ендi.
«Кел, күрес аттан түсiп салайық»,—деп,
Екi шерi бiр-бiрiне айтады ендi.

Осылай бiр-бiрiне ақыл салды,
Бұ сөздi екеуi де қабыл алды.
«Ал, күрес аттан түсiп саламыз»,—деп,
Сол жерде екi палуан түсе қалды.

Болған жоқ бiреуiнен бiреуi артық,
Тұрар емес бiрiнен-бiрi қорқып.
Дүлдүл менен керiктен түстi дағы,
ұстасты екi палуан қолма-қолтық.

Тастайды бiрiн-бiрi кезек-кезек,
Тұрған жоқ аянысып бойын тежеп.
Алысқан екеуiнiң зардабымен
Қыр сай болып, қыр болып терең өзек.

Жиылды тамаша қып тамам халық,
Қайсысы жығылад деп қайран қалып.
Тiрi жан қызығынан тамақ iшпей,
Шам жағып қарап тұрды бәрi барып.

Алысты тыным алмай күнi-түнi,
Тiлеулес Дариғаға ағайыны.
Сиынып бiр Құдайға хазiрет Әли,
Алысты бiр дамылсыз он бес күнi.
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Бұрын Әли көрмеген бұндай iстi,
Адамзатта кiм шығар қыздан күштi.
Он бес күнгi намазы қаза болып,
Ойына ер Әлидiң сонда түстi.

Намаз қаза болғанын Әли бiлдi,
«Намазым қаза болған он бес күнгi
Оқып, өтеп келейiн, рұқсат бер»,—деп,
Ер Әли Дариғадан жауап сұрды.

—Күрескен Дариға қыз, қолыңды жаз,
Оқиын тауға барып қаза намаз.
Намазым қаза болған себебiнен,
Жығуға ендi сенi болмас мазаж.

Қыз айтты:—Әли, саған құмар едiм,
Ас iшпей тағы бiраз шыдар едiм.
Арманда болады деп жiберемiн,
Болмаса қоя бермей жығар едiм.

Мен де барып келейiн тамақтанып,
Он бес күн ұйықтамадым мейiрiм қанып.
Оқы да намазыңды, жылдам келгiл,
Қорқып, қашып кетпеңiз сөзден танып.

Солай деп ер Әлидi қоя бердi,
Әли жалғыз бiр үлкен тауға келдi.
Намазын ада қылып болғаннан соң,
Аллаға мiнәжат қып зар еңiредi.

—Құдай-а, Ахад, Самад, Кәрiм едiң,
Пақырды өзiң сүйiп «шерiм» дедiң,
Үстем қыл Дариғаға мерейiмдi,
Һәр жерде-ақ мұратымды берiп едiң.

Медет бер ғарiбiңе, Зұлжалалым,
Өзiң жәрдем бермесең бар ма амалым�!
«Арысланым» деп едiң Әуел, Ақыр,
Бiр қызға не себептен келмедi халiм�!
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Құдай-а, Қади хажат, тiлегiм бер,
Жар болып, құдiретiңмен қолтықтай көр.
Бермесең өзiң медет, иә, Иләһым,
Жолдассыз, өзi жалғыз қысылды Шер.

Әуелi, жад етемiн, Тәңiрiм, сенi,
Пендеңнiң сен ерүрсiң қадiрданы.
Иә, Рахман, рахматыңнан үмiтiм көп,
Хақы үшiн ұлық затың, қолда менi.

Жәрдем қыл, барша әнбия, мұрсал нәби,
Бұл сапар рәсуа қылма мен пенденi.
Жылаймын құдiретiңе мұқтажданып,
Медет бер, Нұрмұхаммед хақ Сәруары.

Сәруары, екi дүниеде бабам едiң,
Жар болған қысылғанда панам едiң.
Иә, тақсыр, Әбубәкiр, Омар, Оспан,
Жәрдем бер, жаннан ғазиз ағам едiң.

Фатима, шын сүйiктi халал жарым,
Хұсайын, Хасен менен балаларым,
Ендi маған жәрдемшi болмасаңдар,
Келмедi палуанға шамаларым.

Сахаба отыз үш мың жолдастарым,
Бiреуi мың кiсiлiк жолбарыстарым,
Менен болдың бейхабар не себептен,
Бiреуiң осындайда жолғаспадың.

Тiлеулес болды жылап көк пенен жер,
Қол жайып «әумин» дедi перiштелер.
Айтады мiнәжат қып баршалары:
«Құдай-а, ер Әлидiң тiлегiн бер».

Әлидiң қысылғанын Расул бiлдi,
Қол жайып тақсыр сонда дұға қылды.
«Дұғасын қабыл қылдым, достыма айт»,—деп,
Жiбердi Пайғамбарға Жәбiрейiлдi.
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—Хабибiм, қысылғанға жарсың,—дедi,
Әли қайтып майданға барсын,—дедi.
Ендi барса жығады Дариғаны,
Өлтiрмей, неке қиып алсын,—дедi.

Ер Әли бiр зар берсiн ол майданда,
Тамаша құдiретiмдi көрсiн анда.
Ол Дариға алғаннан соң ұғыл табар,
Баланың атын қойсын—Шаhизинда.

Жәбiрейiл Пайғамбарға хабар бердi,
Қуанып Расул Алла түрегелдi.
Құданың бұл пәрменiн естiген соң,
Шат болып Пайғамбарым қуанды ендi.

Ер Әли жатыр едi зарлық қылып,
Аз ғана нәпiс алды көзiн жұмып.
Жарлығын бiр Алланың бастан-аяқ
Пайғамбар мағлұм қылды түсiне енiп.

Қуанып хазiрет Әли түрегелдi,
Майдан жерге қарата жүре бердi.
Iшiп-жеп, күлiп-ойнап, қайраттанып,
Майданға қыз да келiп отыр едi.

—Күшiмдi әбден кiргiздiм мен тойғызып,
Сен iштiң қайдан тамақ, шай қойғызып�
Бойыңда арман кетпес, керегiңдi айт,
Берейiн қарның ашса, мал сойғызып.

—Айтасың мұны неден, ақылы кем,
Дүниеге қуаттанған ақымақсың сен.
Дiнiмнiң шын хақтығын мұнан бiлгiл,
Тамақты жемегенiм—жегенмен тең.

Дегенге «сен ақымақсың» ашуланды,
Қып-қызыл екi көзi оттай жанды.
«Ғапыл болмай, ендеше, берiк бол»,—деп,
Дариға ер Әлиге жетiп барды.
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Белiне бiр-бiрiнiң қолын салды,
Мықтасып екеуi де ұстап алды.
Екi аждаhа кәдiмгi жұлысқандай,
Жер қозғалып, ел қорқып қайран қалды.

Екi ер бiр зар берiп қаhарланды,
«Иә, Ханнан, иә, Маннан» деп айғай салды.
Қуанып перiштелер тәкбир айтып,
Доптай қып Дариғаны жұлып алды.

Көтерiп лақтырды үш мәртебе,
Көзiнен халайықтың болды жүдә.
Сүйегi жерге түссе күл болар деп,
Қолымен қағып алды Шерi Құда.

Дариға сонда айтады:—Иә, Арыслан,
Түсiмде сiздi маған Құдай қосқан.
Мен сiздiк болдым ендi, жай қоя бер,
Жығылды деп айтпасын көрген дұшпан.

Кәлима шаhадатты жары қылды,
Исламның шын хақтығын ендi бiлдi.
«Құдай бiр, Құран шын, Пайғамбар хақ»,
Дедi де, Дариға қыз дiнге кiрдi.

Үйреттi иман ислам хазiрет Әли,
Жиылды Самарқанның күллi шәрi.
Дариға жар шақыртты «иман айт»  деп,
Сонан соң иман айтты жанның бәрi.

Тамам кәпiр мұсылман болып қалды.
Ер Әли Дариғаны некаһланды.
Құрметтеп Арысланды жанның бәрi 
Үйiне патшасының алып барды.

Жүһүдтiң пұтханасын сындырады,
Медресе, мешiт бина қылдырады.
Шариғат жолын айтып тағылым берiп,
Көңiлiн батыр Әли тындырады.
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Тiрi жан иман айтып таупиқтанды,
Үйренiп кәлима Алла, сабақ алды.
Дариға бiр уәзiрiн патша қылып,
Көндiрдi хүкiмiне тамам елдi.

Ер Әли алты ай тұрды Самарқанда,
Үйретiп иман ислам барша жанға.
Алты айда Дариға қыз жүктi болды,
Бiр күнi мағлұм болды Арысланға.

Жүктiсiн Дариғаның Әли бiлдi,
«Құдай-а, бергенiңе шүкiр»,—дедi.
Бiр күнi Әли ұйықтап жатыр едi,
Түсiнде Расул Алла хабар бердi.

—Иә, балам, Мәдиненi ұмыттың ба,
Көңiлiңдi Фатимадан суыттың ба�
Келмесiн Дариға қыз, сонда тұрсын,
Иә, Әли, көп кешiкпе, қайтқын мұнда.

Құданың әмiрi осы, мұны тыңда,
Дариға келмей, тұрсын,—дейдi,—сонда.
Алты айлық құрсағында ұғыл бала бар,
Туған соң атын қойсын—Шаhизинда.

Әли ұйқыдан оянып түрегелдi,
Көргенiн Дариғаға айтады ендi.
Түсiнде Пайғамбарды көргеннен соң,
Сағынып балаларын зар еңiредi.

Айтады Дариғаға Әли Хайдар:
—Қайтқыл деп бабам маған бердi хабар.
«Кетемiн, сен қаласың» дегеннен соң,
Дариға күйiп-жанып қылады зар.

Көргенiн Әли айтады бастан-аяқ,
Бiр ауыз сөзiн бүгiп тастамай-ақ.
Бұйрықсыз амалы жоқ ап кетерге,
Тұрады Дариғаны қатты-ақ аяп.
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Құданың әмiрi деп Әли батыр,
Тоқтау қып Дариғаға айтады ақыл.
—Жылағанмен пайда жоқ, қой, Дариға,
Алланың тағдыры сол әуел-ақыр.

—Бай едiм, бұрын патша, болдым жарлы, 
Деп жылап, Дариға қыз қылды зарды.
—Тұрмасам да сiзбенен бiрге барып,
Зиярат қып келейiн Пайғамбарды.

Хасен мен Хұсайынның нұрлы жүзiн,
Халалыңыз Фатима Расул қызын,
Шапағат махшар күнi қыла көр деп,
Тауап қылып келейiн басқан iзiн.

Көрейiн Мәдиненi Мұнаууара,
Жүрегiм сiз кеткен соң болар жара.
Мүбәрак Пайғамбардың жүзiн көрiп,
Келейiн армансыз боп мен бейшара.

Әли айтты:—Әй, Дариға, болма сарсаң,
Сабыр қыл, шүкiрлiк ет, тiлiмдi алсаң.
Әмiрiн Пайғамбардың тәрiк қылып,
Күнәға ғарық боласың, онда барсаң.

Алладан Пайғамбарға хабар келген,
Сол үшiн бабам бiзге хабар берген.
Қасында ғазиздердiң тұрғандайсың,
Сиынсаң ықыласпенен алыс жерден.

Халал жүрсең, бiзбен бiр тұрғандайсың,
Онда барсаң, қарсылық қылғандайсың.
Құданың бұйырғанын махкам тұтсаң,
Пайғамбар шапағатынан құр қалмайсың.

Халалдықпен болып ең маған қатын,
Пайғамбар сенен үзбес шапағатын.
Алты айлық құрсағыңда аманат бар,
Туған соң Шаhизинда қойғын атын.
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Дариға, рұқсат бер, разы бол,
Халал жүрсең, дүниеде болмайсың қор.
Шариғат бұйрығын тұт, дiнiңдi күт,
Насихат бiзден сiзге—айтқаным сол.

Дариға сабыр қылып тұрды сонда,
Разылық бiр-бiрiне бердi сонда.
«Махшар күнi болғанда қосылайық»,—
Дедi де Әли Хайдар түстi жолға.

Разылық Дариғаға Әли бердi,
Насихат жиып айтты тамам елдi.
Қоштасып, баршасымен амандасып,
Ер Әли Мәдинеге жөнелдi ендi.

Көп халық амандасты зарлық айтып,
Жөнелдi амандасып Әли кетiп.
Шариғат жолын махкам тапсырды да,
Ер Әли Мәдинеге келдi жетiп.

Мүбәрак амандасты Пайғамбары,
Фатима қарсы шықты халал жары.
Сахаба отыз үш мың, төрт жарменен,
Көрiстi қойдай шулап балалары.

Жаратқан Құдай артық Әли Шердi,
Ел-жұртын сау-саламат, аман көрдi.
Самарқан қазынасынан хараж ап кеп,
Мәдине ғарiбiне үлестiрдi.

Халайық жиылысып үйге толды,
Әли айтты хикаят қып сапар жолды.
Есiтiп Дариғаның күш-қуатын
Тiрi жан таңырқанып, аң-таң болды.

Дариға Самарқанда жалғыз жатты,
Көз жасы Әлидi ойлап көл боп ақты.
Кейде жылап қалады, кейде шүкiр,
Күнi толып Дариға бiр ұғыл тапты.
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Той қылып хабар бердi барша жанға,
Бiр жан қалмай жиылды Самарқанда.
Қуанып көп халайық жиылысып,
Баланың атын қойды Шаhизинда.

Тiрi жан жас баланы құрметтедi,
Әлиден бiзге қалған «белгi» дедi.
Жетi жасқа келгенде Шаhизинда,
Оқысын деп молдаға әкеп бердi.

Молдаға Шаhизинда оқыды ендi,
Көңiлiне ақыл, өнер тоқыды ендi.
Жетi жаста баланың бой-денесi
Он бес жасар жiгiттен артық едi.

Қай жерде ойын болса iздеп барды,
Асық ойнап балаға ұпай салды.
Ашуланып бiр қойса Шаhизинда,
Балалар көшедегi өлiп қалды.

Көздерi балалардың жәудiредi,
Кез келсе Шаhизинда зар еңiредi.
Қойып барып бiр шертсе маңдайына,
Сүйегi балалардың саудырады.

Баласын бағып алды тамам халық,
Көшеге шығармайды ойбай салып.
Арыслан ер Әлидiң құрметi үшiн
Ешбiреу сөйлемейдi ашуланып.

Тiрi жан кеп жылайды анасына,
Дариға ақыл айтады баласына.
Баласын жанның бәрi бағып алды,
Шығармай Самарқанның даласына.

Шаhизинда жалғыз жүрдi сабақ оқып,
Қасына жоламайды бала қорқып.
Көшеде Шаhизинда келе жатса,
Бiр кемпiр отырады өрмек тоқып.
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Кемпiрдiң тағы болды тамашасы,
Қасында отыр едi бiр баласы.
Келгенiн Шаhизинданың көргеннен соң,
Баланың қорқып ақты көзден жасы.

—Сен неге жылайсың�—деп ашуланды,
Жүгiрiп Шаhизинда жетiп барды.
Маңдайына бiр шертiп қалып едi,
Баласы өлiп, сол кемпiр ойбай салды.

Кемпiр жылап шығарды қайғы-дертiн:
—Елге қарар болмады,—дедi,—бетiм.
Жас баланы шаhарда түк қоймадың,
Әкеңдi iздеп тапсаңшы, тiрi жетiм.

Солай деп кемпiр зарлап жылайды ендi,
Шаhизинда құлақ салып тыңдайды ендi.
—Тiрi жетiм дегенiң не дегенiң,
Менiң әкем қайда�—деп сұрайды ендi.

—Баланы қыра берiп сенiң нең бар,
Сен болдың жас басыңнан пейiлi тар.
Тұрған жерi—Мәдине Мұнаууара,
Сенiң әкең, сұрасаң—Әли Хайдар.

Шаhизинда мұны естiп қайран қалды,
Тез үйiне жүгiрiп жетiп барды.
—Иә, ана, әкем қайда, кiм едi�—деп,
Барды да Дариғаға азап салды.

Дариға қайғыланды сонда тұрып:
«Қандай кiсi айтты,—деп,—Құдай ұрып».
«Балама ата жөнiн бiлдiрме» деп,
Көп елге айтқан екен жар шақырып.

Айтпады балам iздеп кетедi деп,
Тағы қайғы көңiлiме бiтедi деп.
«Әкең жоқ»  деп жасырды баласынан,
Iздеп кетiп түбiме жетедi деп.
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Жылады екi көзi баласының,
Бiледi бұрылғанын санасының.
—Айтпасаң да, қаңғырып кетемiн,—деп,
Зарланып тынышын алды анасының.

Анасы амалсыздан жауап бердi:
—Арыслан сенiң әкең—Әли,—дедi.
Тiрi жүрсең көресiң ержеткен соң,
Сен кетсең, не болам�!—деп еңiредi.

—Құданың Арысланы атаң—Әли,
Мәдине Мұнаууара тұрған шәрi.
Қасында төрт жары бар—асхабина,
Мұхаммед бабаң едi хақ Сәруары.

Есiтiп анасынан бала бiлдi:
—Иә, ана, рұқсат бергiн маған,—дедi.
Сабыр-тағат қылмаймын iздемесем,
Атама зияратқа барам,—дедi.

—Қарағым, не боламын сен кеткен соң,
Тұра тұрып iздегiн, ержеткен соң.
Жалғызым, қабағыма кiм қарайды,
Өзiң менi аямай еңiреткен соң.

—Тоқтамай рұқсат бер, анатайым,
Атамды iздемесем кетер жайым.
Кешiкпей тiрi болсам мен келермiн,
Ажалға сабыр берсе бiр Құдайым.

—Атыңнан айналайын, Шаhизинда,
Қайғылы-қасiреттi менi қылма.
Нәсiп болса бiр барып көрiсерсiң,
Зарлатпай менi бiраз тұрғын мұнда.

—Iздемей мен атамды тұра алмаймын,
Мойнымды бөтен жаққа бұра алмаймын.
Есiркесең, рұқсат, бата бергiл,
Тоқтарға сабыр-қарар қыла алмаймын.



630

640

650

7878 79ҚИССА ШАҺИЗИНДА

—Сен едiң ұғыл мен қыздан көрген бiзден,
Қайтейiн, hәрне болса Тәңiрiм жазған.
Баланың тоқтамасын  бiлгеннен соң,
Анасы рұқсат бердi амалсыздан.

—Тапсырдым бiр Құдайға, барғыл, балам,
Не болар келгенiңше ғарiп анаң.
Мен үшiн басқан iзiн зиярат қып,
Атаңа сәлемiмдi айт, барсаң аман.

ынтызар анам дегiн өзiңiзге,
Мүбәрак басып кеткен iзiңiзге.
Болғанда махшар күнi ұмытпасын,
Шапағат мақрұм қоймай қылсын бiзге.

Атаңа айт: бiз ғарiптi ұмытпасын,
Не боларсың келгенше мұңлы басым.
Ғарасат майданында медет қылсын,—
Деп айтып, зар-гөриан төктi жасын.

—Қош ендi, аман-есен бол, құлыным,
Жалғызымнан айырып қор қылуын.
Аман болсаң, кешiкпей қайтқын, балам,
Тұрайын тiлекте боп мен мұңлығың.

Не болар келгенiңше ғарiп басым,
Сенсiз маған қан болар iшкен асым.
Ақырет майданында жолығарсың,
Тiрiлiкте жүзiңдi көре алмасам.

Әуелi атаң кеттi жалғыз тастап,
Заман жоқ менi тiрi оған қоспақ.
Сен туған соң шүкiрлiк қылып едiм,
Айырылып тағы сенен, қалдым қаңырап.

Сен едiң айым, күнiм, көрер көзiм,
Сарғаясың кеткен соң нұрлы жүзiм.
Тiрiлiкте көремiн бе, көрмеймiн бе,
Парасы бауырымның, жалғыз қозым.
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Қарағым, кешiкпей қайт, болсаң аман,
Басыма туды менiң ақырзаман.
Құдай нәсiп қылмаса көрiсуге,
Тағы да таудай қайғы түстi маған.
Қор-зар боп дүниеден өтемiн де,
Iсiне Құдiреттiң бар ма шарам.

—Қош, ана, мен келгенше болғын аман,
Бәддұға қыла көрме, десең балам.
Анажан, ақ сүтiңе разы болғыл,
Жүзiңдi көре алмасам келiп hәман.

Өлермiн ажал жетсе, мұнда келмей,
Менде арман көп болар, өлсем көрмей.
Иә, ана, мен келгенше сабырлық қыл,
Сарғайып зағыпырандай жылай бермей.

Амандасып жас бала түстi жолға,
Анасы амалы жоқ қалды зорға.
Қаңғырып жапан түзге шығып кеттi,
Жылады «Иә, бабам,—деп,—өзiң қолда».

Жас бала кейде шаршап қысылады,
Тәуекел, мойнын Хаққа ұсынады.
Жолменен бет алдына келе жатса,
Бiр адам ақ сақалды ұшырады.

Ол адам ақ сақалды Қызыр едi,
Келдi де Шаhизинда сәлем бердi.
—Барамын Мәдинеге мен мүсәпiр,
Иә, баба, жол көрсеткiл маған,—дедi.

Көрсеттi жол төтесiн Қызыр бабам:
«Бiр Алла қуат берсiн, ғарiп балам».
Тартты да қара жердiң танабына,
Жеткiздi Мәдинеге есен-аман.

Баланы Қызыр баба жолға салды,
Жас бала кiм екенiн бiлмей қалды.
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Көзiнен сол арада ғайып болды,
Шаhизинда Мәдинеге жетiп барды.

Жеридi Шаhизинда ойнап-күлмей,
Адамның жауаптасқан тiлiн бiлмей.
Қаңғырды Мәдиненiң көшесiнде,
Сөйлемей бiр кiсiмен неше күндей.

Көшеде Пайғамбарым душар келдi,
Баланы қарап тұрған көзi көрдi.
Пайғамбар мойнын бұрып қарады да,
«Мынау кiм, бiздiң затқа ұқсар»,—дедi.

Пайғамбар осылай деп кеттi жүрiп,
Қарады мойнын бұрып, аз кiдiрiп.
Артынан Пайғамбардың Шаhизинда
Жөнелдi көшеменен зыр жүгiрiп.

Көшеде Шаhизинда қылады зар,
«Атама жолықтыр,—деп,—менi, Жаппар».
Он жетi балаларын күрестiрiп,
Төрт шаhариар мен жиылған Әли Хайдар.

Күрестiрiп жатқанын бала көрдi,
Қасына көңiлi ауып тұрады ендi.
Әкесi мен танымай ағаларын,
«Күрессем қалай болар мен де»,—дедi.

—Күресiп болар ма екен мен де көрсем,
Балалар қашар едi елде көрсем.
Бiреуiмен баланың күресейiн,
Иә, ата, маған дағы рұқсат берсең.

—Күресе ғой, ендеше, балам,—дедi,
Күреспе деп айтпайын саған,—дедi.
Өзiң келiп тiледiң, қой демейiн,
Сен ренжiп кетерсiң маған,—дедi.
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—Күрессең, кел берi,—деп Хасен барды,
Мықтасып белбеуiнен ұстап алды.
Қолына тиiсiмен Шаhизинда
Көтерiп ер Хасендi жерге салды.

Хұсайын тағы ұстасты жетiп барып:
—Менiң ағам жығылды сенен нағып�
Көтерiп Шаhизинда тағы жықты,
Әли тұр ыза болып қайран қалып.

ыза боп ер Ханифа қарап тұрды,
«Екi ағам жығылды»,—деп намыс қылды.
ұстасып ары-берi жүрдi дағы,
Көтерiп Ханифаны айналдырды.

Сол жерде Әли Хайдар жетiп барды,
Бек қатты ашуы кеп қаhарланды.
«Бәрiн де балалардың жықты ғой»,—деп,
Қолынан Ханифаны жұлып алды.

—Жықтым деп балаларды сен есiрме,
Бұлардың кiм екенiн бiлесiң бе�
Күресiп бәрiн жықтың осы жерде,
Менiмен көңiлiң бар ма күресуге�

—Жығылды балаңыздың бәрi бiзден,
Қан кетер ашуланса қызыл жүзден.
Күрестен сiз қашпасаң, мен қашпаймын,
Жығылсам ұяты жоқ, ата, сiзден.

Ер Әли ызаланып кетедi ендi,
«Қайтсем де саған күшiм жетер»,—дедi.
Ер Әли қаhарланып сiлтеп едi,
Табанын қара жерден көтермедi.

Ер Әли көрген емес мұндай iстi,
Ойлайды неткен жан деп мұндай күштi.
Кезекпен Шаhизинда тастап едi,
Арыслан қырық қадам жерге түстi.
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Бұл iске Әли Хайдар қайран қалған,
Мұндайлық көрген емес тiрi жаннан.
Қаhары Арысланның қатты келiп,
Деп айтты ұстарында:—уа, иә, Ханнан!

Бала айтты:—Медет бергiн, маған,—дедi,
Мұхаммед Расул Алла—бабам,—дедi.
Хасен мен Хұсайын ағаларым,
Сиындым, атам Әли, саған,—дедi.

Қолдай көр, Нұрмұхаммед, тақсыр бабам,
Жәрдем бер, атам Әли Шаhимардан.
Сүйiктi Пайғамбардың перзентi едiң,
Фатима, жәрдем бергiн, мұшапақ анам.

Мұхаммед, Құдай досты бабам едiң,
Жар болған қысылғанда панам едiң.
Күрескен Арысланмен он жетi күн
Қолдай көр, кел, Дариға анам едiң.

Ер Әли мұны естiп қайран қалды,
Баланың келбетiне көзiн салды.
Шаhизинда екенiн таныған соң,
«Әй, балам, атаң—мен»,—деп сүйiп алды.

—Есен-сау, ер жеттiң бе, ғарiп балам,
Сау-саламат отыр ма  Дариға анаң�
Аллаға мың шүкiршiлiк қылдым ендi,
Тiрiде көрдiм сенi есен-аман.

Өз атасы екенiн бала бiлдi,
ұстаған қолын жазып қоя бердi.
«Танымай әдепсiздiк iс қылдым»,—деп,
Сол жерде Шаhизинда зар иледi.

Зарланып Шаhизинда қатты күйдi,
Бетiнен «қой, балам» деп Әли сүйдi.
—Не бетiммен жүрем,—деп,—ұялмастан,
Атам менен ағама қолым тидi.
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Көзiнен Шаhизинда төктi жасты,
Зарлығы сол арада жаннан асты.
«Не бетiммен сiздердi көремiн»,—деп,
Жұлқынып ұстатпастан тұра қашты.

Тұрмады шақырса да Шаhизинда,
Ер Әли арт жағынан қуды сонда.
Қуса дағы Әлиге жеткiзбестен,
Бiр үлкен тауға қарай түстi жолға.

Жете алмай хазiрет Әли қайтып келдi,
Қуғалы Дүлдүлiне келiп мiндi.
Дүлдүлiмен қуса да жете алмады,
Бiр үлкен Шаhизинда тауға кiрдi.

Сол тауды хазiрет Әли аралады,
Дерегiн баласының таба алмады.
«Бiр көрiп перзентiмнен айырылдым»,—деп,
Әли кеп Пайғамбарға зар жылады.

Пайғамбар жиып алды елдiң бәрiн,
Әлидiң баласы үшiн көңiлi жарым.
Тiрi жан қарағалы жатыр едi,
Расулға хабар бердi Жаппар, Кәрiм.

Ер Әли баласы үшiн зар жылады,
Әр iстi өзi қылған бiр Құдай-ды.
Жәбiрейiл Пайғамбарға хабар бердi:
—Баласын iздемесiн, таба алмайды.

Бiр ғарде мекен қылып тұрар,—дедi,
Ақырзаман болғанда шығар,—дедi.
Оған шейiн оқ жонар ғар iшiнде,
Ғазатты мәжусиге қылар,—дедi.

Iздеп барса, ол ғарды Әли көрер,
Көрген соң көзiменен өзi бiлер.
ықылас-көңiлiмен барған жанға
Ол оқтың жонған дауысы есiтiлер.
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Осылайша Жәбiрейiл хабар бердi,
Тоқтатты Пайғамбарым Әли Шердi.
Шаһизинда ғайып боп кiрген жерiн
Әли мен көп халайық барып көрдi.

Бұл жақтан қытай барар Самарқанға,
Көк тасқа харуж қылар тiрi пенде.
Көктен Иса түседi, жерден—Маhди,
Шығады сол мезгiлде Шаhизинда.

Бiздерге жәрдем берген патша Құдай,
Қиссаны мұнан басқа бiттiм талай.
Оқығандар бiр дұға қылар ма деп,
Аяғын тамам қылсам, дерсiз қалай.

Кiтаптан тасниф қылдым мұның өзiн,
Өлең қып бiр нұсқадан жаздым сөзiн.
Қазанға бастыруға үмiт етiп,
Қата болып кете ме деп талды көзiм.

Молдалар, назарың сал жазған хатқа,
Алмаңыз қата болса мәләматқа.
Қатасыз бiр Алланың жалғыз өзi,
Күнәсiз пенде болмас адамзатта.

Тұтыңыз тiрiлiкте дiннiң жолын,
Алдайды «дiн күтпе» деп мал мен пұлың.
Шайхысламұғлы Жүсiпбек деп,
Қағазға мағлұм үшiн қойдым қолым.

Атым мәшhүр әр жерде, кiтаптарда,
Қағазбен таныс болдым ғылым-халға.
Дүниеде ғасы болған мен құлыңды
Жеткергiл мұратына, Раббым Алла.

Иә, Раббым, жеткергейсiң мұратыма,
Мендей боп, сiрә, пендең жылады ма�
Рахман Алла, жарылқа мен ғасыны,
Жасымнан салдың талай сынағыңа.
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Иә, Алла, иә, Рахман, ұлық есiмiң,
Бәрi оңай өзiңе барша iстiң.
Иә, Рахим, иә, Мәлiк, иә, Құдыс, иә, Сәлам,
Iзгi қып, қабыл әйла әр кәсiбiм.

Қылмаған құлдық, тағат мен бiр ғасы,
Көп ақты қайғыменен көзiм жасы.
Тоқсан тоғыз есiмiңнiң құрметi үшiн
Жеткiзiп мен құлыңды жарылқашы.

Жарылқа мен құлыңды мұнан былай,
Қарайып кеттi көңiлiм жылай-жылай.
Жамиғы Пайғамбарлар хақы үшiн
Жеткергiл мұратыма, Қадiр Құдай.

 Мiнәжат Жүсiпбек

Бисмиллаhи Рахман ир-Рахим.
Хамду бейхад ғадат,
Жаратқан Хақтың санасы.
Би мекен, би мысал,
Хамдының үшбу сарасы.
Һешкiмнен Алла тумаған,
Жоқ-дүр ата-анасы,
Тудырмады, жоқ-дүр баласы.
Зин, перзент бар деп Құдайға,
Хауариждер қылар таласы.
Аузына тас хауариждiң,
Ол қылған бекер жаласы.
Әуелiнiң басы жоқ,
Ақырының шамасы.
Бiр өзiнiң мүлкi-дүр
Аспан, жер, мақұлық hәммасы.
Әуелi Алла жаратты
Нұрхайрулла наманы,
Ошал нұрдан халик еттi
Он сегiз мың ғаламды.
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Қубас
Жарандар, иманыңнан күдер үзбе,
Айтайын осы мәселе ендi сiзге.
Пайғамбар тақсыр Ғайса бiр күндерде
Сейiл құра шығыпты мидай дүзге.

ұстасаң, пiтiрiн бер оразаңның,
Шығарса пәк болса жаназаңның.
Тақсыр Ғайса сейiлден келе жатса,
Алдында қубас жатыр бiр адамның.

Бөксесi жоқ, кеудесi жоқ қубас жатыр,
Жарымы су, жарымы құм болып жатыр.
Адамның басы екенiн бiлгеннен соң,
Асасыменен көтердi Ғайса батыр.

Сиынар ендi Ғайса, Әуел бiр деп,
Қубасқа таң қалады әлдекiм деп.
Құдайға мiнәжат қылып дұға қылды:
«Тiл берiп, осы басқа сөйлестiр»,—деп.

Пайғамбар дұға қылып тiленiптi,
Аспаннан құлағына дауыс келiптi.
«Досым Ғайса қубасқа сөйлессiн»,—деп,
Жәбiрейiл перiштенi жiберiптi.йiл перiштенi жiберiптi.л перiштенi жiберiптi.

—Қарының ашса Аллаға жыла,—дейдi,
Тәубе жүрмес тоқтықта, сiрә,—дейдi.
Құдай сүйер досы, тақсыр Ғайса,
Қубастан қажетiңдi сұра,—дейдi.



30

40

50

88 ДіНИ ДАСТАНДАР88 89

ықыласымен сұраса, иман берер,
Темiр үйге кiрсең де, Аллаң көрер.
Тақсыр Ғайса, қубаспен ендi сөйлессең,
Не сұрасаң, сөзiңе жауап берер.

Қозғалды жан берген соң қубас ендi,
Құдайым не көрсетсе, оған көндi.
Жатқан қубасқа тiл келтiрiп,
«Е, Құдай, тәубе» деп түрегелдi.

Тiрiлдi жан берген соң қубас ендi,
Құдайым не көрсетсе оған көндi.
Алланың әмiрiмен жан берген соң,
Түрегелiп Ғайсаға сәлем бердi.

Ол бас айтты:—Ғайса, тыңла,—дедi,
Халiмдi естiп масқара қылма,—дедi.
Алланың сен де сүйер бiр досысың,
Құдайдан менi тiлеп жыла,—дедi.

Иә, Ғайса, өткен iске күйме,—дедi,
Көрсең де жаман iстi бiлме,—дедi.
Көзiм көрген iсiмдi мен айтайын,
Сен [ендi] құлақ салып тыңла,—дедi.[ендi] құлақ салып тыңла,—дедi.i] құлақ салып тыңла,—дедi.] құлақ салып тыңла,—дедi.құлақ салып тыңла,—дедi.

Ренжiмей күтiңiз Құдай iсiн,
Кiм жаман болсын дейдi қылған iсiн.
Қубасқа тiл бiткен соң сұрап Ғайса:
—Иә, қубас, қатынбысың, еркекпiсiң�

—Мен, Ғайса, қатын емес, еркек едiм,
Тiрлiкте бiр кiсiдей жомарт едiм.
Алланың әмiрiнен мұндай болдым,
Шам шәрiн билеген падиша едiм.

Шәрiм маған қарап тұрушы едi,
Не деген жарлығыма көнушi едi.
Жұртымды билеп тұрған заманымда
Өзiмнен сондай жаман қорқушы едi.
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Төрт мың құлым бар едi қызметкер,
Әрбiрiнiң қолында сұңқары бар.
Шәрiмдi билеп тұрған заманымда
Дәулетiм сондай едi, е, пайғамбар.

Бар едi қызметкер құлым және төрт мың,
Ешбiр қайғым жоқ едi  сонда менiң.
Мұнша тұрған дәулеттiң арқасында,
Жан шықпас деп едiм ендi менiң.

Төрт мың құлым бар едi, бәрi бiрдей зор,
Құдайға iсi жақпаған болады қор.
Он алты мың құлым бар едi сатып алған,
Бәрiнiң арыстандай денесi зор.

Әуелi мен жұрт биледiм падиша боп,
Дiн күткен жаныңа һеш ғазабы жоқ.
Дәулетiм, қайырым сондай үлкен едi,
Ойладым қайырым [көп], ақыретте қор болман деп.

Қайтейiн, қайтейiн, дүние боқ!
Ғазапты көп тарттым күнәһар боп.
Бар едi қызметкер құлым он алты мың,
Өзге жұрт құлымның есебi жоқ.

Ерiккенде мен шығып, аң аңдаушы едiм,
Көрген дұшпандарға жау едiм.
Ораза, намаз күтпеген жазасынан,
Жетi тамұқ iшiнде ғазап көрдiм.

Құлдарым ертеменен келушi едi,
Алдымда қол қусырып тұрушы едi.
Шам шәрiн билеген заманымда
Айбатымнан бәрi тiтiреп тұрушы едi.

Айтты Ғайса:—Бұйрық болып келдiм бүгiн,
Шам шәрiн билеген падишасысың.
Ақыреттiң ғазабын сен көрiпсiң,
Сұраймын, көргенiңдi айтамысың�
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—Сұрасаң, көргенiмдi мен айтайын,
Көргенiм бәрi ғазап, не айтайын�!
Алланың сен де сүйер бiр досысың,
Ғазаптан құтқара көр деп айтайын.
 
Құдай жарлығынан тұрдым солай,
Жұмжұма атым едi, е, тақсыр-ай!
Шәрiмдi билеп едiм ол уақытта,
Алланың әмiрiмен болдым мұндай.

—Алланың әмiрiмен тұрдың,—дедi,
Менiмен кеңесiңдi құрдың,—дедi.
Жұмжұма, салтанатпен жұрт биледiң,
Неше жыл падишалық құрдың�—дедi.

—Алланың әмiрiмен тұрдым,—дедi,
Сiзбенен кеңесiмдi құрдым,—дедi.
Салтанатпен жұрт билеп тұрғанымда
Төрт жүз жыл падишалық құрдым,—дедi.

Алдыма пақыр, мүсәпiр көп келушi едi.
Не нәрсе керек болса алушы едi.
Айбатты, бетiм нұрлы падиша едiм,
Бетiм көрген жамандар тоюшы едi.

Тiрiлiкте, сондай-ақ, әдiл едiм,
Сол халде он мың қатын алып едiм.
Ораза, намаз күтпеген себебiм сол,
Қайырым бар, ғазап көрмен ойлап едiм.

Сол халде ажал жетiп өлiп едiм,
Өлген соң жақсы түндi бiр көрмедiм.
Аққу етiн жемеген байғұс басым,
Жетi тамұқ iшiнде зар еңiредiм.

Үш мың жыл қысым көрiп ғазап тарттым,
Бiр өлiп, бiр тiрiлiп жанып жаттым.
Басымды сүрiп тастағанда,
Домаланып мында келiп құмға баттым.
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Ғайса айтты:—Дұға қылып, сен тiрiлдiң,
Құлағыма сiңгендей кеңес қылдың.
Қой, ендi, тiрiлiкте қылғаныңды,
Жұмжұма, өлiм жайын қандай бiлдiң�

—Мен сонда өлгеннен соң ғазап көрдiм,
Ғазаптан қорыққанымнан бек сандалдым.
Ақыреттiң ғазабын бұрын бiлсем,
Әлiм келсе, шешемнен тумас едiм.

Бiр күнi үйден шықтым сейiл құрып,
Сейiлден үйге қайттым мойын бұрып.
Үйiмнен бiр қатыным қарсы шықты,
Он төрт күнде туған айдай болып.

Үйден шыққан қатынымды анда көрiп,
Қатыныма көңiл қойдым мойын бұрып.
Қатыныммен қалжыңдасып отыр едiм,
Бiр мүсәпiр үйiме келдi кiрiп.

Айтушы едiм шариғат сөзiн естiп,  
Ешкiм келмес едi маған батып.
Қатыныма көңiл түсiп отырғанда,
Мен айттым мүсәпiрге «шығып кет» деп.

Сол мүсәпiр үйiмнен шығып кеттi,
Нәпсiм тiлеп, шариғат iсiн еттiм.
Сонан шығып шариғат ғұсыл қылдым,
Құдайым сонда бiр жаман дерт еттi.

Сол монша iшiнде азан айттым,
Жанымнан қорыққаннан айттым.
Қиналдым «бiр пәлеге жолықтым» деп,
Сонан соң басым ауырып үйге қайттым.

Үйге қайтып келген соң, жұртым жидым,
Өлермiн деп жанымды пiкiр қылдым.
Шыбын жанға бiр хайла болар ма деп,
Бақсы менен молданың бәрiн жидым.
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Сол халде көздiң жасын тыя алмадым,
Мен сонда ауруым жайын бiле алмадым.
Сонша бақсы, молданы жисам дағы,
Ажалға ешбiр хайла қыла алмадым.

Елiм-жұртым жиылып жылап келдi,
«Халiң нешiк, тақсыр» [деп] сұрап келдi.
Сонан соң ауруым қатты болды,
Халiм кеттi, өлерiмдi бiлдiм,—дедi.

Елек болмас зәлiм құлың,—дедi,
Кiсi көрмей, жылдам ал жаным,—дедi.
Жанымды Әзiрейiл алып кеттi,
Күнәларым болмаса сонда,—дедi.

Хан болмай, мүсәпiр болсам едi,
Құдайға құлшылықты қылсам едi.
Перiште жанымды қинап алған соң,
Неге мұнда падиша болғам едi.

Бар едi алты жүзi Әзiрейiлдiң,
Әзiрейiлдiң суық жүзiн көре алмадым.
«Алты жүзi бар не еткен жан едi»,—деп,
Қорқып, тақсыр Ғайса, қалтырадым.

Алдында Әзiрейiлдiң бiр жүзi бар,
Артында және нұрдан бiр жүзi бар.
Оң жағының iшiнде бiр жүзi бар,
Сол жағының iшiнде бiр жүзi бар.

Астында және бiр жүзi бар,
Үстiнде нұр сипатты бiр жүзi бар.
Бұ дүниеге санадын бiр көрсетсе,
Тiтiреп көрген жарандар әм өлер.

Алдыңғы жүзiменен алады мүмiн жанын,
Сол жүзiменен алады кәпiр жанын.
Астындағы жүзiмен әмiр келсе,
Алады жер астындағы перi жанын.
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Және бiр сөз айтайын құлақ сал деп,
Үстiндегi жүзiнiң мәнiсi сол—
Жаратқан бiр Алладан әмiр келсе,
Жан берер едi перiштелер.

Жұмжұма:—Көргенiмдi көрдiм,—дедi,
Жан берген соң ғазабын бiлдiм,—дедi.
Әзiрейiл перiште деген айбатты екен,
Қасыма ашуланып жетiп келдi.

«Екi қолын ұста» деп перiште айтты,
«Екi аяғын ұста» деп бiреу айтты.
«Жанына батқан соң үнi шығар,
Тiлiн ұста»,—деп тағы айтты.

Қисабы жоқ көп едi малым,—дедiм,
Он алты мың бар едi құлым,—дедiм.
Арыздасып алайын, сөйлесейiн,
Азырақ аял маған берсең,—дедiм.

Жан шығарда қиналып көп жыладым,
Бiр мысқылдай дем алсам тыя алмадым.
Сонша құлменен, малменен бәрiн бердiм,
Ажалға ешбiр хайла қыла алмадым.

Күрзiменен сонда соқты «сөйлеме» деп,
Қиналды шыбын жаным қайран болып.
Құлың менен малың түгiл, дүние боқ,
Дүниенiң еш нәрсе бiзге керегi жоқ.

Күрзiменен соқты «сөйлеме» деп,
«Оқыған ораза менен намазың жоқ».Оқыған ораза менен намазың жоқ».»..
Дүниеде мен өзiм бекер жүрдiм,
Жығылдым, жаным шошып қайтпан деп.

Әзiрейiл күрзiмен ұрды қырық,
Сүйектерiм омырылып, талқан болып.
Жығыларға халiм келмей жатып алдым,
Құдайға «құлыңмын» дедiм бiр-ақ.
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Iшiңе мың пышақ жардырғандай,
Бiлегiңе мың пышақ салдырғандай.
Мың қазан суға салып қайнатқандай,
Жан шықпақ қиын екен сол айтқандай.

Өлгеннен соң ел-жұртым көмдi,—дедi,
Құдайым бiр пәленi бердi,—дедi.
Ел-жұртым қырық адым кеткеннен соң,
Екi кiсi қасыма келдi,—дедi.

Екi кiсi тiрiлтiп алды дағы,
Сондай қатты қысып сөз сұрады.
«Жұмжұма, күнәң сенiң қанша�—дедi, 
Тезiрек жауап бер»,—деп айтады.

Сол жерде жауап бермек қиын екен,
Жақсы-жаман iсiмдi бiлген екен.
Туғаннан менiң қылған iсiм
Хатқа жазып перiштелер алған екен.

«Күнәларың қанша�» деп екеу айтты,
«Иманың бар ма екен�» деп тағы да айтты.
Екеуiне бiр жауап бере алмадым,
Тiтiредiм, әмiрлерi сондай қатты.

Шешеден қарғыс алдым азып қайтып,
ұят алдым әкеден жаман тауып.
Тағы да перiште жетiп келдi,
Сондай үлкен қап-қара, түсi суық.

Сол келдi жоғарғы ернiн көкке тiреп,
Қышқырды төменгi ернiн жерге тiреп.
Ақырып, аузынан оты шығып,
Көрген соң шошып шықты ет жүрек.

Бәрiн де өз көзiмменен көрдiм,
Ғазаптың қаттысына қайран қалдым.
Бiр адам от iшiнде жанып жатса,
«Кiм екен�» деп көзiмнiң қырын салдым.
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Санасам, жетi тамұқ болды,—дедi,
Бәрiнiң де ғазабын көрдiм,—дедi.
Әуелде Аужа деген тамұқ көрдiм,
Ораза, намазсыздың орны едi.

Екiншi, Шақыт деген тамұқ көрдiм,
ұрлық пенен зинақордың орнын көрдiм.
Үшiншi, Нақбыр деген тамұқ көрдiм,
Әке-шешесiн ренжiткеннiң орнын көрдiм.

Төртiншi, Расыт деген тамұқ едi,
Сыртынан ғайбатшылық айтқан кiсiнiң орны едi.
Бесiншi, лазит деген тамұқ едi,
Бақсы мен жамандардың орны едi.

Алтыншы, Катим деген тамұқ көрдiм,
Ерiншек бейнамаздың орнын көрдiм.
Жетiншi Жаһаннам деген тамұқ көрдiм,
Санасыз кәпiрлердiң орнын көрдiм.

Аралап сол дозақта бiраз жүрдiм,
Отыз түрлi ғазапты адам көрдiм.
Күңiренген бәрi халықтың жылағанда,
Тұла бойым тiтiреп зар еңiредiм.

Сол қубас ақыреттен ғазап көрдi,
Құдайым Ғайсамен сөйлестiрдi.
Дұға қылды Құдайының досы Ғайса,
Және тағы сексен жыл өмiр сүрдi.

Ақыреттiң ғғазабын көрiп бiлдi,
Сексен жыл ұйықтамай тағат қылды.
«Өмiр берсең де, падиша болман»,—дедi, 
Өлгеннен соң ұжмаққа тура кiрдi.

Күнiнде өлген де бар, туған да бар,
Өзiңнен жақсы да бар, жаман да бар.
Бұл сөзiм кiтап пенен Құранда бар,
Үйреткен ұстат қылып молдамда бар.
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Жiгiттер, иманыңнан күдер үзбе,
Айтайын аз мәселе ендi сiзге.
Бұрынғы өтiп кеткен ер жұмжұма
Қылыпты қамқоршылық бұрын бiзге.

Жарандар, иманыңнан күдер үзбе,
Айтайын аз мәселе ендi сiзге.
Тақсыр Иса пайғамбар бiр күндерде
Сейір қылып шығыпты жапан түзге.

ұстасаң рузенің пiтiрiн бер,
Шығарда хош болғай жаның сенiң.
Жапанда сейір қылып жүрсе Иса,
Алдында қубас жатыр бiр адамның.

Бөксесi, кеудесi жоқ қубас жатыр,
Жарымы су, жарымы құм болып жатыр.
Тамаша етiп қараса Иса батыр,
Бетiнде жақсы жазған жазу жатыр.

Бөксесi, кеудесi жоқ қубас жатыр,
Жарымы су, жарымы құм болып жатыр.
Адам басы екенiн таныған соң,
Асасыменен аударды Иса батыр.

Ендi Иса сиынды Алла бiр деп,
Қубасқа таң қалады «әлдекiм�» деп.
Құдайға көп мiнәжат дұға қыл[ды],ды],,
—Осы басқа тiл берiп, сөйлестiр,—деп.

Қисса жұмжұма
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Пайғамбар дұға қылып тiленiптi,
Аспаннан құлағына үн келiптi.
Құдайым тiлегенiн қабыл қылып,
Жәбiрейiл перiштенi жiберiптi.

—Қарның ашса Алладан тiле,—дейдi,
Тәубе қылмас тоқтықта, сiрә,—дейдi.
Қалағаның бар болса, достым Иса,
Қубастан қажетiңдi сұра,—дейдi.

Шыныңменен тiлесең иман берер,
Темiр үйге кiрсең де, Алла көрер.
Әй, Иса, қубаспенен ендi сөйлес,
Не сұрасаң сөзiңе жауап берер.

Жан берген соң қозғалды қубас ендi,
Құдайым не көрсетсе соған көндi.
Жатқан қубас иманға тiлi келiп,
«Әй, Құдайым, тәубе»,—деп түрегелдi.

Тiрiлдi жан берген соң қубас ендi,
Құдайым не көрсетсе оған көндi.
Алланың әмiрi бiрлән жатқан қубас
Тiрiлiп Исаға сәлем бердi.

Қубас айтты:—Иә, Иса, тыңда,—дейдi,
Халiмдi естiп масқара қылма,—дейдi.
Алланың сүйер құлы достысың сен,
Алладан менi сұрап, тiле,—дейдi.

Иә, Иса, өткен iске күйме,—дейдi,
Құдай досты Иса,—деп зар еңiрейдi.
Өзiм көрген iсiмдi мен айтайын,
Сен, Иса, құлақ салып тыңла,—дейдi.

Әуелден өткен iске күйме,—дейдi,
Көрсең де жаман iстi бiлме,—дейдi.
Қубас айтты:—Иә, Иса, не сұрасаң,
Берейiн жауабыңды, сұра,—дейдi.
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—Тiрiлдiң тiлегiмдi берген үшiн,
Алланың кiм бұзады қылған iсiн.
Қубасқа тiл бiткен соң сұрады Иса:
—Әй, Қубас, қатынбысың, еркекпiсiң�

—Әй, Иса, қатын емес, еркек едiм,
Тiрiмде бiр кiсiдей жомарт едiм.
Алланың әмiрi бiрлән мұндай болдым,
Шам шаhарын билеген патша едiм.

Шаhарым маған қарап тұрушы едi,
Не деген пәрменiме көнушi едi.
Жұртымды билеп тұрған заманымда
Өзiмнен сондай жаман қорқушы едi.

Төрт жүз құлым бар едi қызметкерлер,
Һәрбiрiнiң қолында сұңқары бар.
Шам шаhарын билеп тұрған заманымда
Дәулетiм сондай едi, әй, пайғамбар.

Және төрт мың өзiмнiң уәзiрiм бар,
Құдайға iс жақпаған болады қар.
Он алты мың құл едi сатып алған,
Бәрi де арыстандай [денесi] зор.

Ол жұртты биледiм мен патша болып,
Дiн күткеннiң жанына азабы жоқ.
Дәулетiм менен қайырым сондай үлкен,
Ойлаушы едiм ақыретте қор болман  деп.

Ерiккенде аңды да аулар едiм,
Көрiнген дұшпандарды жаулар едiм.
Рузе, намаз күтпеген жазайымнан,
Жетi тамұқ түбiнде азап көрдiм.

Төрт мың құл алдымда тұрушы едi,
Һәр нешiк падишалар болушы едi.
Құлдарым ертеменен кiрiп келiп,
Алдымда қол қусырып тұрушы едi.
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Әуел кәф пенен нунды жаратыпты,
Пенделердi ай мен күнге қаратыпты.
Шам шаhарын билеп тұрған заманымда
Қорқып менен жұрт бәрi тiтiрейдi.

Иса айтты:—Бұйрықпенен келдiм бүгiн,
Шам шаhарын билеген патша екенсiң.
Ақыреттiң азабын сен көрiпсiң,
Сұрасам, көргенiңдi айтармысың�

—Сұрасаң, көргенiмдi мен айтайын,
Бәрiнен де азап көргенiмдi айтайын.
Алланың сүйер құлы, пайғамбары,
Азаптан құтқара көр  деп айтамын.

Сонша жұрт маған қарап жүрушi едi,
Қол қусырып алдымда тұрушы едi.
Жылаймын, тақсыр Иса, халiмдi айтып,
Қубасың тiршiлiкте сондай едi.

—Алланың әмiрi бiрлән тұрдың,—дейдi,
Бiздiңменен кеңестi құрдың,—дейдi.
Жұмжұма, салтанатпен жұрт билесең,
Неше жыл падишалық қылдың,—дейдi.

—Алланың әмiрi бiрлән тұрдым,—дейдi,
Сiздiңменен кеңестi құрдым,—дейдi.
Салтанатпен жұрт билеп тұрғанымда
Төрт жүз жыл патша болып тұрдым,—дейдi.

Алдыма пақыр, мiскiн келушi едi,
Керек-қажет нәрсесiн алушы едi.
Жүзiм нұрлы, айбатты падиша едiм,
Жүзiмдi көрген адам талушы едi.

Жұртымның бәрiн бiрдей көрушi едiм,
Хабарсыз һеш қорықпай жүрушi едiм.
Пақыр, мiскiн үлкеннен зорлық көрсе,
Шақыртып теңдiк алып берушi едiм.
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Иланып, Алла бiр деп жүрушi едiм,
Рузе, намаз күтпейін тұрушы едiм.
Пақыр, мiскiн, мүсәпiр жиып алып,
Һәр күнде жүз дiлдәні берушi едiм.

Тiрлiкте сондай-ақ әдiл едiм,
Сол халде он мың қатын алып едiм.
Намаз бенен рузені тұтпасам да,
Қайырым бар, азапты көрмен дедiм.

Есiгiме мұңлылар келушi едi,
Не тiлегi болса да алушы едi.
Жылап келген адамдар күлiп кетiп,
Сондай-ақ разы болып кетушi едi.

Жалғыз қылды қақ жарған әдiл едiм,
Залымдығым жоқ едi, ғалым едiм.
Құданың бұйрығынан ғапыл қалып,
Сәжде қылып, рузені тұтпас едiм.

Сол халде ажал жетiп өлген едiм,
Өлген соң тыныштық бiр көрмедiм.
Ақ сұңқар, қазы-қарта жеген басым,
Жетi тамұқ iшiнде заhар жедiм.

Үш мың жыл қысым көрдiм, азап тартып,
Бiр өлiп, бiр тiрiлiп, жаным қинап.
Тiптi халiм қалмады сонан берi,
Неше түрлi тамұқта азап тартып.

—Дұғаны мен қылған соң түрегелдiң,
Құлағым сүйiнгендей жауап бердiң.
Адамзат айтса бiлер, ашса көрер,
Өлгенiңде недейiн бейнет көрдiң�

—Мен сондай өлгенiмде азап көрдiм,
Азапқа шыдай алмай бек сандалдым.
Ақыреттiң азабын бұрын бiлсем,
Шамам келсе анадан тумас едiм.
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Бiр күнi үйден шығып сейір құрдым,
Сейірдан үйге қайтып бiр күн келдiм.
Үйiмнен бiр қатыным қарсы шықты,
Ол қатынды көрген соң судай ердiм.

Бiреуi түстi көзiме сонда тұрып,түстi көзiме сонда тұрып, көзiме сонда тұрып,
Қатынға көңiл қылдым бойын көрiп.
Қатынменен қалжыңдап отырғанда
Бiр мүсәпiр үйiме келдi кiрiп.

Етушi едiм шариғаттың iсiн ептеп,
Һеш адам келмес едi маған беттеп.
Қатыныма көңiлiм түсiп отырғанда,
Мен айттым мүсәпiрге «шығып кет» деп.

Сол мүсәпiр үйiмнен шығып кеттi,
Нәпсi тiлеп, шариғат iстi қылдым.
Сонан соң моншада ғұсыл еттiм,
Құдайым сонда жаман дерттi бердi.

Сол моншаның iшiнде азан айттым,
Жанымнан қорыққаннан иман айттым.
Жыладым бiр бәлеге жолықтым деп,
Сонан соң басым ауырып үйге қайттым.

Үйге қайтып барған соң жұртым жидым,
Өлермiн деп жанымнан пiкiр қылдым.
Шыбын жанға бiр хайла бола ма деп,
Бақсы бiрлән молданың бәрiн жидым.

Сол халде көзiм жасын тыя алмадым,
Мәнiсiн үшбу дерттiң бiле алмадым.
Сонша бақсы, молданы жисам дағы,
Жаныма биттей дәрмен қыла алмадым.

Қолым менен жұртымды жидым ендi,
Жанымнан қорқыныш қылдым ендi.
Ауруым күннен-күнге қатты болды,
Сонан соң өлерiмдi бiлдiм ендi.
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Айтайын көргенiмдi сiзге ендi,
Ойладым бұрынғыдан өткендердi.
Жан берерде қиналдым, тақсыр Иса,
Айтайын не машақат көргенiмдi.

Алладан пәрмен бiрлән әуез келдi:
«Бiздер түгiл бұрынғы өткен көндi,
Шерменде залым құлдың жанын ал,—деп,
Кешiктiрмей тез ал»,—деп хабар келдi.

Аспаннан құдiретпенен әуез келдi,
Аздан соң Әзiрейiл жетiп келдi.
Әлсiреп қатты болып жатқанымда
Жәбiрейiл перiште бiрге келдi.

Құдайдың құдiретiнен әуез келдi,
Аузым тұтып, жандарым алып кеттi.
Гүрзiсi қолында оттан қылған,
«Жұмжұма, танырмысың бiздi�»—дедi.

Қышқырып гүрзiменен соқты,—дейдi, 
Даусы сүйегiмнен өтiп кеттi.
Бiреуi гүрзiменен ұрғаннан соң,
Жаным тiтiреп, дәрменiм кеттi,—дейдi.

Күнәларым сызылып бiрге барды,
Кәпiр—антқа, мұсылман тiлге иланды.
Әзiрейiл жанымды аларында
Сондай-ақ қатты қинап жанымды алды.

Айтайын тағы бiр сөз сiздерге ендi,
Бiзден бұрын көп адам өтiп кеттi.
Алладан сондай қатты жарлық болды,
Шыбын жанды кеудеден сүйреп алды.

Жанымды Әзiрейiл алып кеттi,
Күнәларым бәрi де бiрге кеттi.
«Рузе менен намазды күтпедiң»,—деп,
Жетi тамұқ iшiнде зар еңiреттi.
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Хан болмай бiр мүсәпiр болсам едi,
Құдайға құлшылықты қылсам едi.
Перiштелер азапты қылғаннан соң,
Өкiндiм патша неге болдым ендi.

Айтайын және бiр сөз сiзге ендi,
Күнәларым жазасын көрдiм ендi.
Хан болмай, қара болып иман күтсем,
Мұндай мүшкiл басыма болар ма едi.

Аздан соң Әзiрейiл ашуланды,
Бетiмнен қорыққаннан қан қалмады.
Солардың айбатына шыдай алмай,
Бұ дүние қап-қараңғы болып кеттi.

Бастары жетi қабат көкте болып,
Аяғы жетi қабат жерде болып.
Әзiрейiл қышқырып жетiп келдi,
Түсi суық, айбаты үлкен болып.

Тек бергендей көрiп:—уды iш,—деп,
Дүниеден ақыретке ендi көш,—деп.
Әзiрейiл бiр аяқ заhар бердi,–
Бұ өлiмнiң шәрбатын жылдам iш,—деп.

Басымды бiр көтерiп тұра алмадым,
Халiм нешiк боларын бiле алмадым.
Заhардың сондай түсi жаман екен,
Жаным шошып аузыма ала алмадым.

Жаным шошып аузыма ала алмадым,
Алақтап не қыларым бiле алмадым.
Бар екен Әзiрейiлдiң алты жүзi,
Мен ондай суық жүздi һеш көрмедiм.

Иса айтты:—Алты жүзiн көрдiң,—дейдi,
Жұмжұма, аңладың ба, қандай,—дейдi.
Әбден-ақ алты жүзiн көргеннен соң,
Сұрадың ба  мағынасын, қандай�—дейдi.
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Мағынасын сұраған соң айтты дейдi:
—Жарлығы бiр Алланың қатты,—дейдi.
Құдайым һәр тарапқа әмiр қылса,
Бұрыларға дәрменiм келмес,—дейдi.

Оң жүзiмменен алармын мүмiн жанын,
Сол жүзiмменен алармын кәпiр жанын.
Астымдағы жүзiме әмiр болса,
Алармын жер астында перi жанын.

Және бiр сөз айтармын құлақ сал дер,
Үстiмдегi жүзiмнiң мағынасын көр.
Пәруардигар Ағламнан әмiр болса,
Жанын берер көктегi перiштелер.

Жiгiттер, олай болса тудың, өлдiң,
Кiтаптан бұндай-ақ сөздi көрдiм.
Сөзiнен қорыққаннан Иса айтты:
—Тағы да өлiм жайын қандай көрдiң�

—Көр дегенiн Құданың көрдiм,—дейдi,
Айтайын өлiм жайын ендi,—дейдi.
Әзiрейiл перiштеге басшы болып,
Олар жетпiс перiште келдi,—дейдi.
«Екi қолын ұста»,—деп бiреу айтты,
«Екi аяғын ұста»,—деп бiреу айтты.
«Жанын оның тартқан соң үнi шығар,
Тiлiн де тұтың ендi мұның»,—дейдi.

Қолымнан бiр перiште бек ұстады,
Қозғалмастай аяғымнан бiр от тұтты.
Сондай қатты жанымды қинап алды,
Тiлiмдi бiреу келiп тағы ұстады.

Көз көрмес көңiлменен не де бiлер,
Бұ сөзiм шариғатқа тура келер.
Тiлiн ұстап тұрмасаң қышқырғанда,
Қорқады дүниедегi мұсылмандар.
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Қисабы жоқ көп едi малым,—дедiм,
Он алты мың бар едi құлым,—дедiм.
Қоштасып олар да сөйлеседi,
Азырақ аял бер маған,—дедiм.

Жан шығарда қиналып көп жыладым,
Бiр мысқалдай демалыс таба алмадым.
Сонша малын дүниенiң берсем дағы,
Ажалға һешбiр хайла таба алмадым.

Гүрзi соқты бiреуi «сөйлеме»  деп,
«Рузе, намаз оқығаның сенiң жоқ»,—деп.
ұрғанын көрген соң қаным қашты,
Айбатынан сескендi менiң жаным.

Айбатынан сескендi жаным қатты,
Әзiрейiл гүрзiменен ұрып жықты.
Күнәлардан тәубенi қылсам дағы,
Қабырғам бiр-бiрiне араласты.

Иманың—екi иiнiңде жанған шырақ,
Үстiне мiнетұғын аты пырақ.
Сөйлерге халiм келмей жатып қалдым,
Бiр Құдайым, бiр өзiң жәрдем бер-ақ.

Иса сұрады:—Азабы қатты ма екен,
Көрдiң бе ұжмақ исi тәттi ме екен�
Жан шығуға келгенде, әй, жұмжұма,
Шыбын жанға со жерде батты ма екен�

—Iшiңдi пышақпенен жардырғаннан,
Басыңа мың қылышты салдырғаннан,
Мың қазанға су құйып қайнатқаннан,
Жан бермек тiптi қатты сол айтқаннан.

—Жұмжұма, азап көрдiң өлгеннен соң,
Ел-жұртың жиылып көмгеннен соң.
Қабiрiңде не жауап берiп салдың,
Мәңкүр, Нүңкiр перiште келгеннен соң�



320

330

340

106 ДіНИ ДАСТАНДАР106 107

—Ел-жұртым жиылып көмдi,—дейдi,
Құдайым қатты азап бердi,—дейдi.
Ел-жұртым қырық қадам кеткеннен соң,
Басыма екi кiсi келдi,—дейдi.

Айтайын көргенiмдi, Иса,—дейдi,
Иман кетер сертiнен тайса,—дейдi.
Екi кiсi тұрғызып алды дағы,
«Әй, жұмжұма, күнәһың қанша�»—дейдi.

Сонан соң ептеп сөз сұрайды,
Жауапты «мән Раббың�» деп сұрайды.
«уа ма дiнiң�» деп дiннен сөз сұрайды,
«Тезiрек бер жауабың» деп сөз сұрайды.

Сол жерде жауап бермек қиын екен,
Қылған iсiм һәр жерде жете ме екен.
Туғалы менiң қылған күнәһымды
Перiштелер хатқа жазып қойған екен.

Перiштелер хатқа жазып қойған екен,
Аллаға iсiм мағлұм болған екен.
Сол күнәмды алдыма алып келдi,
Өз-өзiнен ұялған жаман екен.

Туғалы ұрлық пенен қарлық қылсам,
Кiсiге, бiр адамға зорлық қылсам,
Соларды алып келдi көз алдыма,
Бетiмнен отым шықты маған нансаң.

Азап көрдiм анадан азып туып,
Ит аталдым тұрған соң дүние қуып.
Артынан бiр перiште және келдi,
Сондай үлкен, қап-қара, түсi суық.

Ол келдi жоғарғы ернi көктi тiреп,
Шақырды төменгi ернi жердi тiреп.
Аяғы зор, аузынан оты шыққан,
Көрген соң шошып кеттi пақыр жүрек.
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Әбден-ақ қалжырадым халiм қалмай,
Мен көзiмдi тайдырдым шыдай алмай.
Жетi қабат қара жер тiтiрейдi,
Солардың айбатына қарар қылмай.

Қара жер оттай болып өртенедi,
Құдайым маған бердi қиын жөндi.
Алланың әмiрi бiрлән перiштелер
Күнәһымды алдыма алып келдi.

Бiр ауыз жауап тауып бере алмадым,
Сонан қиын нәрсенi көре алмадым.
Ақылымнан адасып талып қалдым,
Құдайымды көңiлiме алып жаттым.

Мен көрдiм патша болып төрт жүз елдi,
Сұраушылар тар жерде жаман қысты.
Гүрзiменен перiштелер соққаннан соң,
Сүйегiм бiр-бiрiне араласты.

Әуел баста анадан тумасамшы,
Мұндай үлкен падиша болмасамшы.
Дүниеде батырлықты қылмасамшы,
Рузе менен намазды қоймасамшы.

Оттан зiнжiр қолында бiреу келдi,
«Залымды, бейнамазды тұтың»,—дедi.
Мойныма оттан зiнжiр салып алды,
Жетi тамұқ iшiне сүйреп келдi.

Бар екен iшi оттан жетi тамұқ,
Iшiнде жылан-шаян түсi суық.
Тамұққа алып келдi ендi жуық,
Су сұраса бередi заhар ағуқ.

Асығып айбат бiрлән жылан келдi,
Қасыма жақындап шаян келдi.
Терiмнiң арасына енiп кетiп,
Етiмнен жылан-шаян шыға келдi.
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«Қайыр, зекет, садақа бердiң»,—дейдi,
«Бiр намаздан басқаны қылдың»,—дейдi.
Тағы да Құдайымнан әмiр келдi:
«Жанын алып, тозаққа салың»—дейдi.

Тозаққа алып барды менi,—дейдi,
Мекенiм жетi тамұқ түбi болды.
Бiреуi бiреуiнен азабы үлкен,
Бәрiсiнiң азабын көрдiм,—дейдi.

Жетi тамұқ бар екен, көрдiм бәрiн,
Төрт бұрышы жанып тұр, бәрi жалын.
Сол тамұқтың iшiне салғаннан соң,
Отқа күйген шаладай болдым жалын.

Сол тамұқтың iшiнде күйiп-жандым,
Биттей халiм қалмады жатып алдым.
Жылан-шаян етiмнен тiстеп едi,
Құлындай даусым шығып ойбай салдым.

Сират деген көпiрдiң жолын көрдiм,
Дiнiн күткен ерлердiң жөнiн көрдiм.
Үш мың жыл дәм татпастан жатып алдым,
Тамұқтан зақұм деген жемiс көрдiм.

Жаныма батқан соң мен жыладым,
Қылмысым  . . .*  мен еңiредiм.
Тамұқтың iшiнде бiреуiнен
Сол зақұмның бiреуiн мен сұрадым.

Жалғыз зақұм әпердi, жедiм,—дейдi,
Жеген соң iшiм күйiп кеттi,—дейдi.
Заhарына шыдай алмай iшiм күйiп,
Бiр қасық су сұрадым ендi,—дейдi.

Бiр қасық су бермейдi сұрасам мен,
Бермеген соң зар қылып жыладым мен.

* Бiр сөз танылмады.
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Жылаған соң бiр қасық суды бердi,
Iшкен соң онан жаман қиналдым мен.

Бiр қасық су iшкен соң, реңiм кеттi,
Iшiм оттай өртенiп күйiп кеттi.
Осы күнде заhары кеткенi жоқ,
Жаңа туып, жаңадан өлдiм,—дейдi.

Жаңа туған баладай болдым ендi,
Алпыс түрлi азапты көрдiм ендi.
Жетi түрлi тамұқтан шығарған соң,
Бiр үлкен тауға алып барды,—дейдi.

Секрат деген бiр тауға алып барды,
Болар-болмас iлiнiп жаным қалды.
Сол таудың ең үстiне шығарған соң,
Менi бiр арықтағы суға салды.

Ол таудың iшi сондай заhар,—дейдi,
Құдайым салғаннан соң көнер ендi.
Арықтағы сол суға салып едi,
Көрмеген азаптарды көрдiм,—дейдi.

Иманды құл қабiрi жарық-тағы,
Бұл сөзiм бiлген құлға анық тағы.
Тақсыр Иса сұрайды жұмжұмадан:
—Сол судың аты кiм-дүр арықтағы�

—Құдайға жетер ме екен пенде заты,
Бұ сөзiм ғалымдардың Құран хаты.
Тақсыр Иса, сұрасаң мен айтайын,
Азабан деген су екен оның аты.

Сол арыққа салған соң қайнадым көп,
Отқа күйген шаланы шайнадым көп.
Жетi түрлi тамұқтың азабынан
Арықтағы сол судың азабы көп.
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Жаныңды қинайды екен қысым қылып,
Сол азапты көргенмiн мен бiр ғарiп.
Арықтағы сол суды естiген соң,
Иса қорқып жылайды қайғы қылып.

Күнәға ендi батпай өлсем екен,
Көретұғын азабым таудай екен.
Тақсыр Иса айтады жұмжұмаға:
—Тағы да тамұқ iшi қандай екен�

—Тамұқтың асты да—от, үстi де—от,
Илансаң оң жағы—от, сол жағы—от.
Iшi оның қараңғы болады екен,
Қорек қылып жегендей биттей дәм жоқ.

Заhардан басқа дағы дәмi де жоқ,
Сондағы шыбын жанға тыныштық жоқ.
Үш мың жыл азап тартып жатып едiм,
Қайыр-кәдай бiр жақсылық көргенiм жоқ.

Әй, тақсыр, алпыс түрлi азап көрдiм,
Құдайым салған соң ақыр көндiм.
Азаптың бәрiн тартып болғаннан соң,
Тағы да әмiр қылды бiр Құдайым.

Бiр тәуекел бұрынғылар оған қылды,
Ол Иса тiл тебiрентiп дұға қылды.
Исаның тiлеуiн қабыл қылып,
«Жанын оттан шығар»,—деп жарлық қылды.

Құдайым перiштеге пәрмен қылды,
Жанымды тамұқтан қоя бердi.
Тамұқтан шыбын жаным шыққан бүгiн,
Жақсылық, тыныштық бүгiн болды.

Үш мың жыл азап тартып, қысым көрдiм,
Сiздер дұға қылған соң рахат көрдiм.
«Бұ дүниеге тiрiл»,—деп жiберген соң,
Мен дағы сiзге бүгiн жауап бердiм.
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Бисмилла—тамам сөздiң басы,—дейдi,
Жiгiттiң ең жақсысы—досы,—дейдi.
Үш мың жыл азап көрiп, сонан берi
Көрiп тұрған тыныштығым осы,—дейдi.

Өлiм сондай деген соң, Иса қорықты,
Жалғыз қылды қақ жарып әдiл болды.
Отыз күн рузесін жақсы күтiп,
Бес уақыт намазына берiк болды.

Жұмжұма тiрiлген соң иман күттi,
Отыз күн рузе тұтып, намаз оқыды.
Бес уақыт намазын қаза қылмай,
Көңiлiн ақтап, көкiрегiн таза қылды.

Жұмжұма тiрiлген соң шүкiр қылды,
Бұ маған дәулет деп сана қылды.
Отыз күнде аузын бiр-ақ ашты,
Құдайға құлдық қылып, тәубе қылды.

Жұмжұма ақыреттiң халiн бiлдi,
Үш мәртебе дүниенi талақ қылды.
Алланың әмiрi бiрлән бұ дүниеде
Бiр жоқтамай сексен жыл тәубе қылды.

Жұмжұма сексен жыл жүрдi  дейдi,
Жаныменен ибадат қылды  дейдi.
Сексен жыл болғаннан  тағы өлiп,
ұжмаққа тура барып кiрдi  дейдi.

Жұмжұма тiрi күнде жұртқа жақты,
Өлген соң отқа жақты алтын тақты.
Сәждеге басы тимей азап тартып,
Жұмжұма өлгеннен соң иман тапты.

«Залыммын» деп  дiнiңдi күтпей қойма,
«Ғалыммын» деп асылық тағы қылма.
Сират деген көпiрдi өткенiңше,
Тәуекел жақсы-жаман баршаңызға.
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Надандық деген бұ бәле не қылмайды�
Жетiк ғалым жатқа айтса да жаңылмайды.
Ерiк өзiңде тұрғанда дiнiңдi күт,
Өлген соң мынау кеңдiк табылмайды.

Өле салып, тiрiлiп келгенiм жоқ,
Естiгенiм болмаса, көргенiм жоқ.
Болмасаңыз өздерiң ашық көңiл,
Надандардың бұ сөзге нанғаны жоқ.

Шайтанның жетегiне өзiң барма,
Рузе менен намазың, сiрә, қойма.
Әй, жiгiттер, бұ сөзiм кiтапта бар,
Ағалар, қалжың сөз деп ғапыл қалма.

Күнiнде туған да бар, өлген де бар,
Өзiңнен жақсы да бар, жаман да бар.
Құран менен кiтаптан естiп алдым,
Өзiмдi үйреткен молдам да бар.

«Жұмжұма» кiтабым тамам болды,
Сызуға қамыс қалам жаман болды.
Түн ортада кiтапты сызып болдым, 
Қалам таппай көңiлiм алаң болды.

 Таммат тамам.
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Үшбу қисса Зеңгір жүһүд
Жаратқан Пәруардигар пана болған,
Сол нұрдан жаратылған дiн мұсылман.
Хазiретi Мұртаза, Шаһимардан
Не қылса һәр iсiне тәубе қылған.

Кәпiрде бiр патша бар Зеңгiр атты,
Келбетi пендеде жоқ салтанатты.
Ғали атты палуанды көрмедiм деп,
Дүниенiң төрт бұрышымен соғыс қыпты.

Рүстем Дастан олардан арман қалған,
Зеңгiрге азап қылып һеш болмаған.
Хазiретi Жәбiрейiл жетiп келiп
Құданың құдiретiмен бердi хабар:
«Сонан кейiн хазiретi Ғали шығып,
Бұ кәпiрдi сол алар ендi»,—дейдi.

Тоғыз жүз мың шақырым бар қалалары,
Үш жүз кез бойлары бар денесiнде.
Елу ұғлының қаласы өз алдында,
Зеңгiр ханның алмаған жан қалды ма�!
Күнбатыс, күншығыстың бәрiн кезiп,
Һеш жолықпай жүр екен Пайғамбарға.

Он екi жыл соғысып дию қырған,
Неше мың шаһарларды ойран қылған.
«Ендi менiң алмаған жаным жоқ»,—деп,
Сол кәпiр үлкендiктi ойына алған.
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Құдай сақтап Мәдине аман жүрген,
Бұ кәпiр мықты екен барша жаннан.
Қисабын бұл кәпiрдiң Тәңiрiм бiлер,
Жын, шайтан сонан қорқып жерге кiрген.

Терсе жүһүд қорыққанынан жерге кiрген,
Шамасы келмеген соң олар да өлген.
Барша жан бұл кәпiрдi жеңе алмаған,iрдi жеңе алмаған,рдi жеңе алмаған,i жеңе алмаған, жеңе алмаған,
Бiр палуаны бар екен Маңғаз деген.iр палуаны бар екен Маңғаз деген.р палуаны бар екен Маңғаз деген.
Үш күрзiнi белiне байлап алып,iнi белiне байлап алып,нi белiне байлап алып,i белiне байлап алып, белiне байлап алып,iне байлап алып,не байлап алып,
Күнбатыс, күншығысты ол да көрген.
Отыз лек перi жиып Рүстем батыр,i жиып Рүстем батыр, жиып Рүстем батыр,
Келген бұған, әй, жарандар.
Елу үш күн шаһарын қамап алып,
Шамасы келмеген соң олар да өлген.

Зеңгiрдiң бiр қызы бар Зейнеп атты,iрдiң бiр қызы бар Зейнеп атты,рдiң бiр қызы бар Зейнеп атты,iң бiр қызы бар Зейнеп атты,ң бiр қызы бар Зейнеп атты,iр қызы бар Зейнеп атты,р қызы бар Зейнеп атты,
Келбетi дүниеде жоқ салтанатты.i дүниеде жоқ салтанатты. дүниеде жоқ салтанатты.
Алтын сарай iшiнде жатқан түнiiшiнде жатқан түнiшiнде жатқан түнiiнде жатқан түнiнде жатқан түнii
Пәруардигар Құдайым құдiретiменiретiменретiменiменмен
Сол қызға ұйықтап жатқан аян бердi.i..

Бұ қыздың атын сұрасаң, Зейнеп қыз
Бiр баланы түсiнде ендi көрдi.iр баланы түсiнде ендi көрдi.р баланы түсiнде ендi көрдi.iнде ендi көрдi.нде ендi көрдi.i көрдi. көрдi.i..
Қыз Зейнеп бiр жiгiтке ғашық болып,iр жiгiтке ғашық болып,р жiгiтке ғашық болып,iгiтке ғашық болып,гiтке ғашық болып,iтке ғашық болып,тке ғашық болып,
ұйықтап жатып жiгiттен сөз сұрайды.iгiттен сөз сұрайды.гiттен сөз сұрайды.iттен сөз сұрайды.ттен сөз сұрайды.
Хазiретi Жәбiрейiл жетiп келдi,iретi Жәбiрейiл жетiп келдi,ретi Жәбiрейiл жетiп келдi,i Жәбiрейiл жетiп келдi, Жәбiрейiл жетiп келдi,iрейiл жетiп келдi,рейiл жетiп келдi,iл жетiп келдi,л жетiп келдi,iп келдi,п келдi,i,,
Зейнеп қыздың қолына Құран бердi.i..

Мен түсiмде көрдiм ғой хақиқатты,iмде көрдiм ғой хақиқатты,мде көрдiм ғой хақиқатты,iм ғой хақиқатты,м ғой хақиқатты,
Құдай маған көрсеттi Мұхаммедтi.i Мұхаммедтi. Мұхаммедтi.i..
Сол жерде ұйықтап жатқан қызға келiп,iп,п,
Он екi жерден үйреттi шариғатты.i жерден үйреттi шариғатты. жерден үйреттi шариғатты.i шариғатты. шариғатты.

—Сұраймын шын көңiлiңдi қисаң, жiгiт,iлiңдi қисаң, жiгiт,лiңдi қисаң, жiгiт,iңдi қисаң, жiгiт,ңдi қисаң, жiгiт,i қисаң, жiгiт, қисаң, жiгiт,iгiт,гiт,iт,т,
Бұ жерде не жұмыспен жүрсiң, жiгiт�iң, жiгiт�ң, жiгiт�iгiт�гiт�iт�т�
Мәдиненiң жолын сен бiлермiсiң,iң жолын сен бiлермiсiң,ң жолын сен бiлермiсiң,iлермiсiң,лермiсiң,iсiң,сiң,iң,ң,
Құдайға құл, мұсылман болсаң, жiгiт.iгiт.гiт.iт.т.
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—Бабам аты—Мұхаммед, [әкем]—Ғали,
Атым—Хасен, айтайын бiлсең менi.iлсең менi.лсең менi.i..
Түсiмде көрiп маған сен болсаң ғашық,iмде көрiп маған сен болсаң ғашық,мде көрiп маған сен болсаң ғашық,iп маған сен болсаң ғашық,п маған сен болсаң ғашық,
Мен дағы қабыл алдым сiздi,—дейдi.iздi,—дейдi.здi,—дейдi.i,—дейдi.,—дейдi.i..

—Сiзден бiр сөз келедi сұрағымыз,iзден бiр сөз келедi сұрағымыз,зден бiр сөз келедi сұрағымыз,iр сөз келедi сұрағымыз,р сөз келедi сұрағымыз,i сұрағымыз, сұрағымыз,
Маған сал, әй, Хасенжан, құлағыңыз.
Неше күнде барады елiңiзге,iңiзге,ңiзге,iзге,зге,
Қандай жер-дүр, перизат, тұрағыңыз�

—Мекке менен Мәдине—қалам,—дейдi,i,,
Нұр Мұхаммед—жәрдемшi бабам,—дейдi.i бабам,—дейдi. бабам,—дейдi.i..
Екi жүз елу күнде барар адам,i жүз елу күнде барар адам, жүз елу күнде барар адам,
Көрiскенше аман бол, Зейнеп,—дейдi.iскенше аман бол, Зейнеп,—дейдi.скенше аман бол, Зейнеп,—дейдi.i..
Зар жылап тұрысыменен таң да атты,
Хасен кетiп қасынан, зар тұтады.iп қасынан, зар тұтады.п қасынан, зар тұтады.
Зейнеп қыз тақыттан түсiп жылап жатса,iп жылап жатса,п жылап жатса,
Барша кәпiр дауысын есiтедi.iр дауысын есiтедi.р дауысын есiтедi.iтедi.тедi.i..

Тоқсан күн, тоқсан түндей жылап жатты,
Ғалиұғлы Хасенге ғашық бопты.
Дәм татпай, ас iшпей он бiр күндей,iшпей он бiр күндей,шпей он бiр күндей,iр күндей,р күндей,
Арасында төрт жұма, екi ай өтiптi.i ай өтiптi. ай өтiптi.iптi.птi.i..

Ғашық болып зарланды Зейнеп қыз да,
Ислам дiнiн көрсеттi Хақ Тағала.iнiн көрсеттi Хақ Тағала.нiн көрсеттi Хақ Тағала.iн көрсеттi Хақ Тағала.н көрсеттi Хақ Тағала.i Хақ Тағала. Хақ Тағала.
Ғашықтықтың отына шыдай алмай,
Күнi-түнi жылап налаш қыпты.i-түнi жылап налаш қыпты.-түнi жылап налаш қыпты.i жылап налаш қыпты. жылап налаш қыпты. 

Зейнеп қыздың жырлағаны

Жаратқан Жаппар атың, 
Менi қойма бұ кәпiрде ынтызар,i қойма бұ кәпiрде ынтызар, қойма бұ кәпiрде ынтызар,iрде ынтызар,рде ынтызар, 
. . .* болған жарым, 
Менi қойма бұ кәпiрде ынтызар.i қойма бұ кәпiрде ынтызар. қойма бұ кәпiрде ынтызар.iрде ынтызар.рде ынтызар.
Он сегiз мың ғаламды Жаратқан Патша Құдайым,iз мың ғаламды Жаратқан Патша Құдайым,з мың ғаламды Жаратқан Патша Құдайым,
Бiр өзiңе жылаймын,iр өзiңе жылаймын,р өзiңе жылаймын,iңе жылаймын,ңе жылаймын, 

* Бiр сөз танылмады.
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Менi қойма бұ кәпiрде ынтызар.i қойма бұ кәпiрде ынтызар. қойма бұ кәпiрде ынтызар.iрде ынтызар.рде ынтызар.
Мекке ихсан адамы, сiзден де бiр медеткер,iзден де бiр медеткер,зден де бiр медеткер,iр медеткер,р медеткер,

Тамам әулиелер және 
Менi қойма бұ кәпiрде ынтызар.i қойма бұ кәпiрде ынтызар. қойма бұ кәпiрде ынтызар.iрде ынтызар.рде ынтызар.
Иә, ыбраһим—Халел Алла, 
Иә, ысмайыл—Забихул Алла,
Иә, Дәуiт—Халифа Алла,iт—Халифа Алла,т—Халифа Алла, 
Иә, Сүлеймен—Ғалат Алла,
Менi қойма бұ кәпiрде ынтызар.i қойма бұ кәпiрде ынтызар. қойма бұ кәпiрде ынтызар.iрде ынтызар.рде ынтызар.
Иә, Тауратты оқыған Мұса,
Төртiншi қат көкте тұрған хазiретi Ғайса,iншi қат көкте тұрған хазiретi Ғайса,ншi қат көкте тұрған хазiретi Ғайса,i қат көкте тұрған хазiретi Ғайса, қат көкте тұрған хазiретi Ғайса,iретi Ғайса,ретi Ғайса,i Ғайса, Ғайса,
Ғашықтардың мұраты,
Менi қойма бұ кәпiрде ынтызар,i қойма бұ кәпiрде ынтызар, қойма бұ кәпiрде ынтызар,iрде ынтызар,рде ынтызар,
Он сегiз мың ғаламға . . .iз мың ғаламға . . .з мың ғаламға . . . * болған
Төртiншi қат көк үстiндеiншi қат көк үстiнденшi қат көк үстiндеi қат көк үстiнде қат көк үстiндеiнденде
лаух Қалам, Ғаршы Күрсi,i,, 
Менi қойма бұ кәпiрде ынтызар,i қойма бұ кәпiрде ынтызар, қойма бұ кәпiрде ынтызар,iрде ынтызар,рде ынтызар,
Иә, хазiретiЖәбiрейiл,Мекайыл,ысрапыл,Әзiрейiл,iретiЖәбiрейiл,Мекайыл,ысрапыл,Әзiрейiл,ретiЖәбiрейiл,Мекайыл,ысрапыл,Әзiрейiл,iЖәбiрейiл,Мекайыл,ысрапыл,Әзiрейiл, Жәбiрейiл,Мекайыл,ысрапыл,Әзiрейiл,iрейiл,Мекайыл,ысрапыл,Әзiрейiл,рейiл,Мекайыл,ысрапыл,Әзiрейiл,iл,Мекайыл,ысрапыл,Әзiрейiл,л, Мекайыл, ысрапыл, Әзiрейiл,iрейiл,рейiл,iл,л,
Құданың сүйiп жаратқан төрт мұқарраб перiште,iп жаратқан төрт мұқарраб перiште,п жаратқан төрт мұқарраб перiште,iште,ште,
Сiздерден жәрдем тiлеймiн,iздерден жәрдем тiлеймiн,здерден жәрдем тiлеймiн,iлеймiн,леймiн,iн,н, 
Менi қойма бұ кәпiрде ынтызар.i қойма бұ кәпiрде ынтызар. қойма бұ кәпiрде ынтызар.iрде ынтызар.рде ынтызар.
Иә, Әбубәкiр, Ғұмар, Ғұсман, Ғали Хайдар,iр, Ғұмар, Ғұсман, Ғали Хайдар,р, Ғұмар, Ғұсман, Ғали Хайдар,
Құданың сүйген жары,
Тоғыз жүз тоқсан мың машайықтар,
Сиындым бүгiн өзiңе,iн өзiңе,н өзiңе,iңе,ңе, 
Менi қойма бұ кәпiрде ынтызар.i қойма бұ кәпiрде ынтызар. қойма бұ кәпiрде ынтызар.iрде ынтызар.рде ынтызар.

Көз жасын көл қылып бұлағанда,
Зар жылап бiр Алладан сұрағанда,iр Алладан сұрағанда,р Алладан сұрағанда,
Күзетшi, жаушы кемпiр келдi дағы,i, жаушы кемпiр келдi дағы,, жаушы кемпiр келдi дағы,iр келдi дағы,р келдi дағы,i дағы, дағы,
Зейнепке құлақ салып тұра қалды.

Ғашықтықтан Зейнеп қыз жылап жатты,
Жаушы кемпiр Зейнепке көп тiл айтты.iр Зейнепке көп тiл айтты.р Зейнепке көп тiл айтты.iл айтты.л айтты.
Жаушы кемпiр сол қыздан сөз сұраса,iр сол қыздан сөз сұраса,р сол қыздан сөз сұраса,
Көрген түсiн сол кемпiрге бәрiн айтты.iн сол кемпiрге бәрiн айтты.н сол кемпiрге бәрiн айтты.iрге бәрiн айтты.рге бәрiн айтты.iн айтты.н айтты.

* Бiр сөз танылмады.
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—ұйықтап жатып түс көрдiм алтын тақта,iм алтын тақта,м алтын тақта,
Бұ айтқан сен сөзiмдi атама айтпа.iмдi атама айтпа.мдi атама айтпа.i атама айтпа. атама айтпа.
Бек жақсы, сұлу жiгiт түсте көрдiм,iгiт түсте көрдiм,гiт түсте көрдiм,iт түсте көрдiм,т түсте көрдiм,iм,м,
Жамағат көп жұртыма тағы да айтпа.

Бар екен дүниеде бiр шаһар Мәдине атты,iр шаһар Мәдине атты,р шаһар Мәдине атты,
Нұр Мұхаммед iшiнде нұр сипатты.iшiнде нұр сипатты.шiнде нұр сипатты.iнде нұр сипатты.нде нұр сипатты.
Бек жақсы, сұлу жiгiт түсiмде келiп,iгiт түсiмде келiп,гiт түсiмде келiп,iт түсiмде келiп,т түсiмде келiп,iмде келiп,мде келiп,iп,п,
Сол маған түн iшiнде көңiл айтты.iшiнде көңiл айтты.шiнде көңiл айтты.iнде көңiл айтты.нде көңiл айтты.iл айтты.л айтты.

Мен өзiм «кiмсiң�» дедiм оған қарап,iм «кiмсiң�» дедiм оған қарап,м «кiмсiң�» дедiм оған қарап,iмсiң�» дедiм оған қарап,мсiң�» дедiм оған қарап,iң�» дедiм оған қарап,ң�» дедiм оған қарап,iм оған қарап,м оған қарап,
Сөзiне бек қызықтым жауап сұрап.iне бек қызықтым жауап сұрап.не бек қызықтым жауап сұрап.
Дүниеде ол сипатты жiгiт болмас,iгiт болмас,гiт болмас,iт болмас,т болмас,
Күйгенiмнен айтамын бұлай зарлап.iмнен айтамын бұлай зарлап.мнен айтамын бұлай зарлап.

—Әуелi бiр Құдайға сиын, Хақ бiлсең,i бiр Құдайға сиын, Хақ бiлсең, бiр Құдайға сиын, Хақ бiлсең,iр Құдайға сиын, Хақ бiлсең,р Құдайға сиын, Хақ бiлсең,iлсең,лсең,
«Мұхаммед—пайғамбар» деп дiнге кiрсең.iнге кiрсең.нге кiрсең.iрсең.рсең.
Атым—Хасен, Ғалидың перзентiмiн,iмiн,мiн,iн,н,
Кәпiр қызы—шаһзада, маған нансаң.iр қызы—шаһзада, маған нансаң.р қызы—шаһзада, маған нансаң.

Хасен айтты бұл сырды маған, шеше,
Бұ сырды тамам қылдым саған, шеше.
Бұ сырды сiз естiңiз, сiз сақтаңыз,iз естiңiз, сiз сақтаңыз,з естiңiз, сiз сақтаңыз,iңiз, сiз сақтаңыз,ңiз, сiз сақтаңыз,iз, сiз сақтаңыз,з, сiз сақтаңыз,iз сақтаңыз,з сақтаңыз,
Бұ жiгiт түске кiрдi әлденеше.iгiт түске кiрдi әлденеше.гiт түске кiрдi әлденеше.iт түске кiрдi әлденеше.т түске кiрдi әлденеше.iрдi әлденеше.рдi әлденеше.i әлденеше. әлденеше.

Ол Хасен қайтып келмес ендi маған,i маған, маған,
Түсiмде ғашық болдым оған жаман.iмде ғашық болдым оған жаман.мде ғашық болдым оған жаман.
Бiр хабар сол жiгiттен тауып берсең,iр хабар сол жiгiттен тауып берсең,р хабар сол жiгiттен тауып берсең,iгiттен тауып берсең,гiттен тауып берсең,iттен тауып берсең,ттен тауып берсең,
Мал-мүлкiм берермiн бәрiн саған.iм берермiн бәрiн саған.м берермiн бәрiн саған.iн бәрiн саған.н бәрiн саған.iн саған.н саған.

Осыны айтып болды да жылап жатты,
Кемпiрге бастан-аяқ сырын айтты.iрге бастан-аяқ сырын айтты.рге бастан-аяқ сырын айтты.
Бұ сөзге ит кемпiрдiң жыны келiп,iрдiң жыны келiп,рдiң жыны келiп,iң жыны келiп,ң жыны келiп,iп,п,
Тез жүгiрiп айтуға ханға кеттi.iрiп айтуға ханға кеттi.рiп айтуға ханға кеттi.iп айтуға ханға кеттi.п айтуға ханға кеттi.i..

Жүгiрiп сол ит кемпiр ханға барды,iрiп сол ит кемпiр ханға барды,рiп сол ит кемпiр ханға барды,iп сол ит кемпiр ханға барды,п сол ит кемпiр ханға барды,iр ханға барды,р ханға барды,
Қызметшiлер есiкте бәрi көрдi:iлер есiкте бәрi көрдi:лер есiкте бәрi көрдi:iкте бәрi көрдi:кте бәрi көрдi:i көрдi: көрдi:i::
—Не жұмысқа жүгiрдiң, кемпiр-ау,—деп,iрдiң, кемпiр-ау,—деп,рдiң, кемпiр-ау,—деп,iң, кемпiр-ау,—деп,ң, кемпiр-ау,—деп,iр-ау,—деп,р-ау,—деп,
Не болса да жұмысыңды айтшы,—дедi.i..
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Үш мың жүздiк даналары бар алдында,iк даналары бар алдында,к даналары бар алдында,
Құп үлкен жауап берген төре, ханға.
Зеңгiрдiң атакешi iшiнде отыр,iрдiң атакешi iшiнде отыр,рдiң атакешi iшiнде отыр,iң атакешi iшiнде отыр,ң атакешi iшiнде отыр,i iшiнде отыр, iшiнде отыр,iшiнде отыр,шiнде отыр,iнде отыр,нде отыр,
Жаушы кемпiр жүгiрiп барған шақта.iр жүгiрiп барған шақта.р жүгiрiп барған шақта.iрiп барған шақта.рiп барған шақта.iп барған шақта.п барған шақта.

Алдында нөкерi бар сөз тыңдаған,i бар сөз тыңдаған, бар сөз тыңдаған,
Сөзiн тыңдап кемпiрдiң патша тұрған.iн тыңдап кемпiрдiң патша тұрған.н тыңдап кемпiрдiң патша тұрған.iрдiң патша тұрған.рдiң патша тұрған.iң патша тұрған.ң патша тұрған.
Алтын тақыт үстiнде отырысып,iнде отырысып,нде отырысып,
Құлақ салып кемпiрден сөз сұраған.iрден сөз сұраған.рден сөз сұраған.

—Әй, тақсыр, алтын үйде қызың жатқан,
Шақырып алып маған сырын айтқан.
Отыз бес күн болыпты дәм татпайды,
Бiр жанға ғашық болып зарлап жатқан.iр жанға ғашық болып зарлап жатқан.р жанға ғашық болып зарлап жатқан.

Мен сұрадым қызыңнан, маған нансаң,
Ол баланы қызым деп нағыласың.
Айтқан сөзiн қызыңның айта берсем,iн қызыңның айта берсем,н қызыңның айта берсем,
Ажалыңнан бұрын сен тiрi өлерсiң.iрi өлерсiң.рi өлерсiң.i өлерсiң. өлерсiң.iң.ң.

Дүниеде бiр шаһар бар дейдi Мәдине атты,iр шаһар бар дейдi Мәдине атты,р шаһар бар дейдi Мәдине атты,i Мәдине атты, Мәдине атты,
Мұхаммед iшiнде нұр сипатты.iшiнде нұр сипатты.шiнде нұр сипатты.iнде нұр сипатты.нде нұр сипатты.
Ғали деген бар екен бiр палуаны,iр палуаны,р палуаны,
Осы сөздi маған сол қызың айтты.i маған сол қызың айтты. маған сол қызың айтты.

Сол Ғалидың баласы Хасен атты,
Падиша, өз басыңнан дәулет кеттi.i..
Отыз бес күн болыпты сол қызыңа,
Мен барған соң қасымнан әзер кеттi.i..

Мұны естiп падиша айғайлады,iп падиша айғайлады,п падиша айғайлады,
Қыздың жатқан сарайын бұзып алды.
Жасауылдар патша қызын алып келдi,i,,
Аузы темiр қараңғы үйге салды.iр қараңғы үйге салды.р қараңғы үйге салды.

Бұ қызға мұнша азап iстер салды,iстер салды,стер салды,
Өз алдына шақыртып жауап алды.
Бiр күнде һәр түрлi қып сабаса да,iр күнде һәр түрлi қып сабаса да,р күнде һәр түрлi қып сабаса да,i қып сабаса да, қып сабаса да,
Хасенге ғашықтығын һеш қоймады.
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Бұ қызды алып келдi, дарға асты,i, дарға асты,, дарға асты,
Һәр түрлi жамандықты қылды қатты.i жамандықты қылды қатты. жамандықты қылды қатты.
Шынжырменен байлап қойып соқса дағы,
Сонда да ғашықтығын һеш қоймады.

Бұ қызға мұнша жаман азап қылды,
Қанша азап қылса да һеш болмады.
Атасының дауысын естiген соң,iген соң,ген соң,
Үш ұғылы жиылып бәрi келдi.i келдi. келдi.i..

Үш ұғылы жиылып келiп тұрды,iп тұрды,п тұрды,
«Бұ немене iс болды�»—деп жауап сұрды.iс болды�»—деп жауап сұрды.с болды�»—деп жауап сұрды.
Бұ жауапты есiтiп ағалары,iтiп ағалары,тiп ағалары,iп ағалары,п ағалары,
Отыз үш түрлi Зейнепке азап қылды.i Зейнепке азап қылды. Зейнепке азап қылды.

Отыз үш түрлi азапты оған қылған,i азапты оған қылған, азапты оған қылған,
Итi, құсы жиылып бәрi де оған.i, құсы жиылып бәрi де оған., құсы жиылып бәрi де оған.i де оған. де оған.
Алладан Жәбiрейiл пайда болып,iрейiл пайда болып,рейiл пайда болып,iл пайда болып,л пайда болып,
Қанатын жауып бұ қызды қорғалаған.

Палуандары кезекпенен жерге ұрған,
Бәрiнiң зардабынан аман қалған.iнiң зардабынан аман қалған.нiң зардабынан аман қалған.iң зардабынан аман қалған.ң зардабынан аман қалған.
Бiр ұрса да мың пара болар едi,iр ұрса да мың пара болар едi,р ұрса да мың пара болар едi,i,,
Бiр Алла құдiретiмен сақтап тұрған.iр Алла құдiретiмен сақтап тұрған.р Алла құдiретiмен сақтап тұрған.iретiмен сақтап тұрған.ретiмен сақтап тұрған.iмен сақтап тұрған.мен сақтап тұрған.

Бұ қызды өлтiре алмай ыза болған,iре алмай ыза болған,ре алмай ыза болған,
Адам көрмес бек қатты күйге салған.
Бұ қызға бек қатты азап салып,
Өлтiре алмай бұ қызды қайғыланған.iре алмай бұ қызды қайғыланған.ре алмай бұ қызды қайғыланған.

От iшiнде сақтады Жаппар Халық,iшiнде сақтады Жаппар Халық,шiнде сақтады Жаппар Халық,iнде сақтады Жаппар Халық,нде сақтады Жаппар Халық,
Мың түрлi азап iстер қызға салып.i азап iстер қызға салып. азап iстер қызға салып.iстер қызға салып.стер қызға салып.
Бұ қызға һешбiр хайла қыла алмаған соң,iр хайла қыла алмаған соң,р хайла қыла алмаған соң,
Елiнде қызды ұрмаған жан қалмаған.iнде қызды ұрмаған жан қалмаған.нде қызды ұрмаған жан қалмаған.

Ендi ұрмаған бұ қызды жан қалмады,i ұрмаған бұ қызды жан қалмады, ұрмаған бұ қызды жан қалмады,
Елiнде бiр батыры бар едi Манап атты.iнде бiр батыры бар едi Манап атты.нде бiр батыры бар едi Манап атты.iр батыры бар едi Манап атты.р батыры бар едi Манап атты.i Манап атты. Манап атты.
Жарлықпенен елiнен Манап келдi,iнен Манап келдi,нен Манап келдi,i,,
Тоқсан жүз батпан күрзiменен келдi де ұрды.iменен келдi де ұрды.менен келдi де ұрды.i де ұрды. де ұрды.
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Алла Тағала бұ қызға қорған болып,
Бұ қызды өлтiре алмай ыза болды.iре алмай ыза болды.ре алмай ыза болды.

Тағы да бiр қараңғы үйге салды,iр қараңғы үйге салды,р қараңғы үйге салды,
Зейнеп қызды кәпiрлер күйге салды.iрлер күйге салды.рлер күйге салды.
«Мәдиненi тiрi жан бiле ме�»—деп,i тiрi жан бiле ме�»—деп, тiрi жан бiле ме�»—деп,iрi жан бiле ме�»—деп,рi жан бiле ме�»—деп,i жан бiле ме�»—деп, жан бiле ме�»—деп,iле ме�»—деп,ле ме�»—деп,
Зеңгiр сонда жер жүзiне елшi салды.iр сонда жер жүзiне елшi салды.р сонда жер жүзiне елшi салды.iне елшi салды.не елшi салды.i салды. салды.

Елу мың кiсi жиылып дүние кезген,iсi жиылып дүние кезген,сi жиылып дүние кезген,i жиылып дүние кезген, жиылып дүние кезген,
Елшiлер дүние кезiп бiр жыл жүрген.iлер дүние кезiп бiр жыл жүрген.лер дүние кезiп бiр жыл жүрген.iп бiр жыл жүрген.п бiр жыл жүрген.iр жыл жүрген.р жыл жүрген.
Жасауылдар дүние кезiп жүрген шақта,iп жүрген шақта,п жүрген шақта,
Бiр кәпiр көп жасаған душар болды.iр кәпiр көп жасаған душар болды.р кәпiр көп жасаған душар болды.iр көп жасаған душар болды.р көп жасаған душар болды.

Бұ жүһүд Мәдиненi iздеп жүрген,i iздеп жүрген, iздеп жүрген,iздеп жүрген,здеп жүрген,
Кәпiрлер қайда екенiн һеш бiлмеген.iрлер қайда екенiн һеш бiлмеген.рлер қайда екенiн һеш бiлмеген.iн һеш бiлмеген.н һеш бiлмеген.iлмеген.лмеген.
Мың аты, жүз түйемен отын артып,
Көрiк басын қыздырып үйге салды.iк басын қыздырып үйге салды.к басын қыздырып үйге салды.

Жасауылдар осы шалды алып қайтты,
Атыбар қойшы шал атын айтты.
Зеңгiр патша алдына алып келген соң,iр патша алдына алып келген соң,р патша алдына алып келген соң,
Мәдине мен Ғалидан хабар айтты.

Зеңгiр патша жауап сұрап тұра тұрсын,iр патша жауап сұрап тұра тұрсын,р патша жауап сұрап тұра тұрсын,
—Зейнеп қыздың мәнiсiн бiлемiсiң.iсiн бiлемiсiң.сiн бiлемiсiң.iн бiлемiсiң.н бiлемiсiң.iлемiсiң.лемiсiң.iсiң.сiң.iң.ң.
Қызым Зейнеп Хасенге ғашық болды,
Мәдине мен Ғалиды бiлемiсiң�iлемiсiң�лемiсiң�iсiң�сiң�iң�ң�

—Мен жасымда Шын-машын шаһар бардым,
Көңiлiме алған бұйымның бәрiн де алдым.iлiме алған бұйымның бәрiн де алдым.лiме алған бұйымның бәрiн де алдым.iме алған бұйымның бәрiн де алдым.ме алған бұйымның бәрiн де алдым.iн де алдым.н де алдым.
Бағдат пенен Мысырды жасым кештi,i,,
Падиша, бұ тiлiме ендi нанғын.iлiме ендi нанғын.лiме ендi нанғын.iме ендi нанғын.ме ендi нанғын.i нанғын. нанғын.
Бiзден бұрын өтiптi Рүстем Дастан,iзден бұрын өтiптi Рүстем Дастан,зден бұрын өтiптi Рүстем Дастан,iптi Рүстем Дастан,птi Рүстем Дастан,i Рүстем Дастан, Рүстем Дастан,
Бiздiң жұрт әуелi батырдан жаман сасқан.iздiң жұрт әуелi батырдан жаман сасқан.здiң жұрт әуелi батырдан жаман сасқан.iң жұрт әуелi батырдан жаман сасқан.ң жұрт әуелi батырдан жаман сасқан.i батырдан жаман сасқан. батырдан жаман сасқан.
Сол шаһарға, әй, падиша, он бес бардым,
Падиша, бұ тiлiме ендi нансаң.iлiме ендi нансаң.лiме ендi нансаң.iме ендi нансаң.ме ендi нансаң.i нансаң. нансаң.

Көрмеген шаһарым жоқ мұсылманда,
Қартайып ғарiп болдым бұл жаһанда.iп болдым бұл жаһанда.п болдым бұл жаһанда.
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Мекке мен Мәдинеге сапар қылдым,
Мәдине атты бiр шаһар бар дегенге.iр шаһар бар дегенге.р шаһар бар дегенге.

Саудамен барайын деп ойыма алдым,
Екi жүз ат, түйеменен оған бардым.i жүз ат, түйеменен оған бардым. жүз ат, түйеменен оған бардым.
Һәрбiр түрлi адамның бәрiн көрдiм,iр түрлi адамның бәрiн көрдiм,р түрлi адамның бәрiн көрдiм,i адамның бәрiн көрдiм, адамның бәрiн көрдiм,iн көрдiм,н көрдiм,iм,м,
Жыл он екi ай саудаменен сонда тұрдым.i ай саудаменен сонда тұрдым. ай саудаменен сонда тұрдым.

Ғалиды бiр күн көрiп қайран қалдым,iр күн көрiп қайран қалдым,р күн көрiп қайран қалдым,iп қайран қалдым,п қайран қалдым,
Шаһарын аралап жүрiп көзiм салдым.iп көзiм салдым.п көзiм салдым.iм салдым.м салдым.
Ғажайып үлкен екен кереметтi,i,,
Палуандығын көрдiм де есiм тандым.iм де есiм тандым.м де есiм тандым.iм тандым.м тандым.

Ғалидың палуандығы сондай күштi,i,,
Падиша душар қылды һәрбiр iстi.iр iстi.р iстi.iстi.стi.i..
Қызықпенен iшiнен шыққым келмей,iшiнен шыққым келмей,шiнен шыққым келмей,iнен шыққым келмей,нен шыққым келмей,
Сол жерде анық үш жыл тұрдым,—дейдi.i..

Мұны естiп Зеңгiр сонда қуанды,iп Зеңгiр сонда қуанды,п Зеңгiр сонда қуанды,iр сонда қуанды,р сонда қуанды,
Жар шақыртып жұртына ойын қылды.
«Мұхаммедтiң шаһарына барамын»,—деп,iң шаһарына барамын»,—деп,ң шаһарына барамын»,—деп,
Қырық күндей жар салдырып ләшкер жиды.

Мың сан ләшкер ертiп патша жүрдi,iп патша жүрдi,п патша жүрдi,i,,
Һеш тiрi жан шаһарын бiлмейдi ендi.iрi жан шаһарын бiлмейдi ендi.рi жан шаһарын бiлмейдi ендi.i жан шаһарын бiлмейдi ендi. жан шаһарын бiлмейдi ендi.iлмейдi ендi.лмейдi ендi.i ендi. ендi.i..
Зеңгiр хан барабанын соқтырған соң,iр хан барабанын соқтырған соң,р хан барабанын соқтырған соң,
Үш ұғылы жиылып бәрi келдi.i келдi. келдi.i..

Зеңгiр хан шаһарына ойын қылды,iр хан шаһарына ойын қылды,р хан шаһарына ойын қылды,
Жұртын жиып шаһарына жиын қылды.
Палуандары белiне қылыш байлап,iне қылыш байлап,не қылыш байлап,
Бәрi де текеумет пiлдi мiндi.i де текеумет пiлдi мiндi. де текеумет пiлдi мiндi.iлдi мiндi.лдi мiндi.i мiндi. мiндi.iндi.ндi.i..

Палуанын санап жатыр өз алдында,
Кеңесiн құрып жатыр көз алдында.iн құрып жатыр көз алдында.н құрып жатыр көз алдында.
Хан соқтырды барабан, жар шақыртты,
«Палуаным аттансын,—деп,—бәрi мұнда».i мұнда». мұнда».
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Һәр қайда он сан адам бәрi жүрген,i жүрген, жүрген,
Атақты батырларға хабар берген.
Өзiнiң қолы менен ұғылы қолы,iнiң қолы менен ұғылы қолы,нiң қолы менен ұғылы қолы,iң қолы менен ұғылы қолы,ң қолы менен ұғылы қолы,
Сол жерде тау-тас көшiп жер күңiренген.iп жер күңiренген.п жер күңiренген.iренген.ренген.

Сонда жүз сексен мың қолменен Зеңгiр жүрген,iр жүрген,р жүрген,
Елу үш мың алдында ерлер жүрген.
Зеңбiрекшi, мылтықшы жүз мың адам,iрекшi, мылтықшы жүз мың адам,рекшi, мылтықшы жүз мың адам,i, мылтықшы жүз мың адам,, мылтықшы жүз мың адам,
Қақпасының алдына келiп тұрған.iп тұрған.п тұрған.

Және Манап бас болды сегiз мыңға,iз мыңға,з мыңға,
Оның да палуаны қырық мың адам.
Қисабы жоқ кәпiрлер құмнан да көп,iрлер құмнан да көп,рлер құмнан да көп,
Жиылып жатыр әскерi бөлек-бөлек.i бөлек-бөлек. бөлек-бөлек.

Сыбызғышы, сырнайшы жүз мың адам,
Үлкен ұғылы келедi маңғаз тамам.i маңғаз тамам. маңғаз тамам.
Тау-тастай адамы бәрi келдi,i келдi, келдi,i,,
Шүләнкөрi алдында қырық лек адам.i алдында қырық лек адам. алдында қырық лек адам.

ләшкерiнiң қисабы құмменен тең,iнiң қисабы құмменен тең,нiң қисабы құмменен тең,iң қисабы құмменен тең,ң қисабы құмменен тең,
Палуандары алдында отыр ерiң.iң.ң.
Алмаған жауы жоқ-дүр бұ Зәңгiнiң,iнiң,нiң,iң,ң,
Қарсыласқан жауын қылған жермен-жексен.

Онан соң тағы жүрдi он сан адам,i он сан адам, он сан адам,
Зарығып батыр жүредi оң жағынан.i оң жағынан. оң жағынан.
Жер қайыстырып келедi бұ да қаптап,i бұ да қаптап, бұ да қаптап,
Бұған да пар келмейдi ешбiр адам.i ешбiр адам. ешбiр адам.iр адам.р адам.

Онан соң мойнына жүз мылтық салған,
Төрт қылышты белiне байлап алған.iне байлап алған.не байлап алған.
Он бес қадақ мойнында, жүз садақты белiне байлап,iне байлап,не байлап,
Оныменен Фердан батыр келiп қонған.iп қонған.п қонған.

Тоғыз мыңы тоғыз батырына келдi дейдi,i дейдi, дейдi,i,,
Елу мың сексен мыңнан таяу жүрдi.i..
Адам бiлiп болмайды бұл кәпiрдi,iлiп болмайды бұл кәпiрдi,лiп болмайды бұл кәпiрдi,iп болмайды бұл кәпiрдi,п болмайды бұл кәпiрдi,iрдi,рдi,i,,
Қисабын бiр Алланың өзi бiлсiн.iр Алланың өзi бiлсiн.р Алланың өзi бiлсiн.i бiлсiн. бiлсiн.iлсiн.лсiн.iн.н.
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Бұ қу шал басшы болды мұнша ерге,
Жалғанда не қымбат бар, бәрi сонда.i сонда. сонда.
Дүние жүзiн қап-қара шаңдақ қылыпiн қап-қара шаңдақ қылыпн қап-қара шаңдақ қылып
Сансыз адам келедi Мәдинеге.i Мәдинеге. Мәдинеге.

Құдiретi Құдайымның өзi қылды,iретi Құдайымның өзi қылды,ретi Құдайымның өзi қылды,i Құдайымның өзi қылды, Құдайымның өзi қылды,i қылды, қылды,
Көшкен елдi сол жүһүд ойын қылды.i сол жүһүд ойын қылды. сол жүһүд ойын қылды.
Iшiнде нәубет қызық көремiз деп,шiнде нәубет қызық көремiз деп,iнде нәубет қызық көремiз деп,нде нәубет қызық көремiз деп,iз деп,з деп,
Қатыны, қыздарымен бiрге жүрдi.iрге жүрдi.рге жүрдi.i..

Қылыштарын жаниды найзағайдай,
Дүниеде хан жоқ-дүр Зеңгiр хандай.iр хандай.р хандай.
Төрт күн жүрдi далада сауықпенен,i далада сауықпенен, далада сауықпенен,
Таянып келе жатыр Мәдинеге-ай.

Қошғөр деген бiр палуан бұрын жүрдi,iр палуан бұрын жүрдi,р палуан бұрын жүрдi,i,,
Бұ кәпiрдiң бойлары көк тiрейдi.iрдiң бойлары көк тiрейдi.рдiң бойлары көк тiрейдi.iң бойлары көк тiрейдi.ң бойлары көк тiрейдi.iрейдi.рейдi.i..
Бұ батырдың қайратын сынайын деп,
Сол жерде Зәңгiр патша жарлық қылды.iр патша жарлық қылды.р патша жарлық қылды.

Сонша топтан Қошғөрiнiң қайраты асқан,iнiң қайраты асқан,нiң қайраты асқан,iң қайраты асқан,ң қайраты асқан,
«Тауды ұр» деп падиша жарлық қылған.
Бiр тауды малғұн кәпiр ұрған жерде,iр тауды малғұн кәпiр ұрған жерде,р тауды малғұн кәпiр ұрған жерде,iр ұрған жерде,р ұрған жерде,
Тау ұшып аспан-көкке араласқан.

Кәпiрлер арақ iшiп, ойын қылған,iрлер арақ iшiп, ойын қылған,рлер арақ iшiп, ойын қылған,iшiп, ойын қылған,шiп, ойын қылған,iп, ойын қылған,п, ойын қылған,
Өздерi күш сынасып тойын қылған.i күш сынасып тойын қылған. күш сынасып тойын қылған.
Мәдинеде Ғалиды аламын деп,
Палуанның күшiн көрiп үмiт қылған.iн көрiп үмiт қылған.н көрiп үмiт қылған.iп үмiт қылған.п үмiт қылған.iт қылған.т қылған.

Бес айдай жүрiп келедi Мәдинеге,iп келедi Мәдинеге,п келедi Мәдинеге,i Мәдинеге, Мәдинеге,
Жарандар, бұ дүниеге көңiл берме.iл берме.л берме.
Баршасы желдей есiп келiп қалды,iп келiп қалды,п келiп қалды,iп қалды,п қалды,
Елшi жiберiп хабар салды Мәдинеге.i жiберiп хабар салды Мәдинеге. жiберiп хабар салды Мәдинеге.iберiп хабар салды Мәдинеге.берiп хабар салды Мәдинеге.iп хабар салды Мәдинеге.п хабар салды Мәдинеге.

Елшi кәпiр Пайғамбарға келiп жеттi,i кәпiр Пайғамбарға келiп жеттi, кәпiр Пайғамбарға келiп жеттi,iр Пайғамбарға келiп жеттi,р Пайғамбарға келiп жеттi,iп жеттi,п жеттi,i,,
Пайғамбарға кәпiрлер душар болды.iрлер душар болды.рлер душар болды.
Пайғамбарды бiлмейдi ол кәпiрлер,iлмейдi ол кәпiрлер,лмейдi ол кәпiрлер,i ол кәпiрлер, ол кәпiрлер,iрлер,рлер,
Елшi екенiн Пайғамбарға келiп айтты.i екенiн Пайғамбарға келiп айтты. екенiн Пайғамбарға келiп айтты.iн Пайғамбарға келiп айтты.н Пайғамбарға келiп айтты.iп айтты.п айтты.
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Қарашы кәпiрлердiң жауабына,iрлердiң жауабына,рлердiң жауабына,iң жауабына,ң жауабына,
—Бес айда келiп жеттiк бiз шаһарыңа.iп жеттiк бiз шаһарыңа.п жеттiк бiз шаһарыңа.iк бiз шаһарыңа.к бiз шаһарыңа.iз шаһарыңа.з шаһарыңа.
Зеңгiрдiң жер қайысқан қолы келдi,iрдiң жер қайысқан қолы келдi,рдiң жер қайысқан қолы келдi,iң жер қайысқан қолы келдi,ң жер қайысқан қолы келдi,i,,
Хабар бер деп жiбердi хандарыңа.iбердi хандарыңа.бердi хандарыңа.i хандарыңа. хандарыңа.

Бес айда келiп жеттi жиылған қол,iп жеттi жиылған қол,п жеттi жиылған қол,i жиылған қол, жиылған қол,
Зеңгiрдiң жер қайысқан ләшкерi мол.iрдiң жер қайысқан ләшкерi мол.рдiң жер қайысқан ләшкерi мол.iң жер қайысқан ләшкерi мол.ң жер қайысқан ләшкерi мол.i мол. мол.
Әдейi iздеп келемiн Мұхаммедтi,i iздеп келемiн Мұхаммедтi, iздеп келемiн Мұхаммедтi,iздеп келемiн Мұхаммедтi,здеп келемiн Мұхаммедтi,iн Мұхаммедтi,н Мұхаммедтi,i,,
Шаһарын бұзып, өлтiр—айтқаным сол.iр—айтқаным сол.р—айтқаным сол.

Хабарсыз жатқан Мұхаммед жетiм,iм,м,
Хабар келдi кәпiрден, әй, үмбетiм.i кәпiрден, әй, үмбетiм. кәпiрден, әй, үмбетiм.iрден, әй, үмбетiм.рден, әй, үмбетiм.iм.м.
Зеңгiр атты бiр кәпiр iздеп келген,iр атты бiр кәпiр iздеп келген,р атты бiр кәпiр iздеп келген,iр кәпiр iздеп келген,р кәпiр iздеп келген,iр iздеп келген,р iздеп келген,iздеп келген,здеп келген,
Шаһар бұзып, өлтiрер—айтқаны сол.iрер—айтқаны сол.рер—айтқаны сол.

Дiн мұсылман есiтiп қайғы қылған,iн мұсылман есiтiп қайғы қылған,н мұсылман есiтiп қайғы қылған,iтiп қайғы қылған,тiп қайғы қылған,iп қайғы қылған,п қайғы қылған,
Сахабалар жиылып тамам болған.
Ғұмар, Ғұсман, Әбубәкiр, Ғали Арыслан,iр, Ғали Арыслан,р, Ғали Арыслан,
Жиылып мұнан шықты төрт мың адам.

Ғали жүрдi он сегiз ұғлы менен,i он сегiз ұғлы менен, он сегiз ұғлы менен,iз ұғлы менен,з ұғлы менен,
Ғанбар Бiләл азаншы жарыменен.iләл азаншы жарыменен.ләл азаншы жарыменен.
Ғалидiң балалары қуанып жүр,iң балалары қуанып жүр,ң балалары қуанып жүр,
Көп ойын қылармыз деп мұныменен.

Бағдат таудың басына бұлар барды,
Шуылдап ар жағынан кәпiр келдi.iр келдi.р келдi.i..
ләшкерменен Пайғамбар келiп тұрып,iп тұрып,п тұрып,
Жиылған көп кәпiрдi көзi көрдi.iрдi көзi көрдi.рдi көзi көрдi.i көзi көрдi. көзi көрдi.i көрдi. көрдi.i..
Пайғамбарды кәпiрлер көрейiн деп,iрлер көрейiн деп,рлер көрейiн деп,iн деп,н деп,
Пайғамбардың қасына келiп тұрды.iп тұрды.п тұрды.

Тамаша қып кәпiрлер келiп тұрды,iрлер келiп тұрды,рлер келiп тұрды,iп тұрды,п тұрды,
Зеңгiр патша сол жерде атқа мiндi.iр патша сол жерде атқа мiндi.р патша сол жерде атқа мiндi.iндi.ндi.i..
Өзiн-өзi көтерiп Зеңгiр кәпiрiн-өзi көтерiп Зеңгiр кәпiрн-өзi көтерiп Зеңгiр кәпiрi көтерiп Зеңгiр кәпiр көтерiп Зеңгiр кәпiрiп Зеңгiр кәпiрп Зеңгiр кәпiрiр кәпiрр кәпiрiрр
Пайғамбарға бұлай деп айтып салды.

—Мұхаммед, келген кiсiң бәрi осы ма,iсiң бәрi осы ма,сiң бәрi осы ма,iң бәрi осы ма,ң бәрi осы ма,i осы ма, осы ма,
Не қыларсың келгенменен мұнша қолға�
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Қарап тұрып бұл жерде тек өлгенше,
Бәрiң кiрсең болмай ма бiздiң қолға.iң кiрсең болмай ма бiздiң қолға.ң кiрсең болмай ма бiздiң қолға.iрсең болмай ма бiздiң қолға.рсең болмай ма бiздiң қолға.iздiң қолға.здiң қолға.iң қолға.ң қолға.

—Әй, кәпiр, бiзге Құдай дәрмен берер,iр, бiзге Құдай дәрмен берер,р, бiзге Құдай дәрмен берер,iзге Құдай дәрмен берер,зге Құдай дәрмен берер,
Пайғамбар мұндай сөздi бек жек көрер.i бек жек көрер. бек жек көрер.
Кәпiрлiкпенен айтасың, ей, зәнталақ,iрлiкпенен айтасың, ей, зәнталақ,рлiкпенен айтасың, ей, зәнталақ,iкпенен айтасың, ей, зәнталақ,кпенен айтасың, ей, зәнталақ,
Қаза жетсе Алладан пендесi өлер.i өлер. өлер.

Ғұмар шықты майданға, күрзi қолда,i қолда, қолда,
Өлтiрген көп кәпiрдi талай жолда.iрген көп кәпiрдi талай жолда.рген көп кәпiрдi талай жолда.iрдi талай жолда.рдi талай жолда.i талай жолда. талай жолда.
Төрт батпан күрзiнi қолына алып,iнi қолына алып,нi қолына алып,i қолына алып, қолына алып,
Айғайлап барып тұрды майдан жерге.

Шыққанын палуанның кәпiр көрдi,iр көрдi,р көрдi,i,,
«Бiреуiң бар» деп Зеңгiр хан жарлық қылды.iреуiң бар» деп Зеңгiр хан жарлық қылды.реуiң бар» деп Зеңгiр хан жарлық қылды.iң бар» деп Зеңгiр хан жарлық қылды.ң бар» деп Зеңгiр хан жарлық қылды.iр хан жарлық қылды.р хан жарлық қылды.
Қызыл киiм, қызыл ат мiнiп алып,iм, қызыл ат мiнiп алып,м, қызыл ат мiнiп алып,iнiп алып,нiп алып,iп алып,п алып,
Бiр кәпiр айғай салып келiп тұрды.iр кәпiр айғай салып келiп тұрды.р кәпiр айғай салып келiп тұрды.iр айғай салып келiп тұрды.р айғай салып келiп тұрды.iп тұрды.п тұрды.

Ғұмар батыр күрзiмен басқа ұрды,iмен басқа ұрды,мен басқа ұрды,
ұршы деп осы кәпiр қарап тұрды.iр қарап тұрды.р қарап тұрды.
Кәпiрдi күрзiменен ұрысып жүрiп,iрдi күрзiменен ұрысып жүрiп,рдi күрзiменен ұрысып жүрiп,i күрзiменен ұрысып жүрiп, күрзiменен ұрысып жүрiп,iменен ұрысып жүрiп,менен ұрысып жүрiп,енен ұрысып жүрiп,нен ұрысып жүрiп,iп,п,
Он бес пiл, он бiр аты ұрыста өлдi.iл, он бiр аты ұрыста өлдi.л, он бiр аты ұрыста өлдi.iр аты ұрыста өлдi.р аты ұрыста өлдi.i..
Тоғыз күн, тоғыз түндей ұрыс қылды,
Бiр-бiрiне екеуi кәр қылмады.iр-бiрiне екеуi кәр қылмады.р-бiрiне екеуi кәр қылмады.iрiне екеуi кәр қылмады.рiне екеуi кәр қылмады.iне екеуi кәр қылмады.не екеуi кәр қылмады.i кәр қылмады. кәр қылмады.

Төрт жардың бiр қолының бiр жағында,iр қолының бiр жағында,р қолының бiр жағында,iр жағында,р жағында,
Зар илеп жеттi Ғұмар Пайғамбарға.i Ғұмар Пайғамбарға. Ғұмар Пайғамбарға.
—Ғұмар батыр, тоқта ендi, барма,—дейдi,i, барма,—дейдi,, барма,—дейдi,i,,
Тағы бiрiң шық күреске бұл майданға.iрiң шық күреске бұл майданға.рiң шық күреске бұл майданға.iң шық күреске бұл майданға.ң шық күреске бұл майданға.

Пайғамбар салауат оқып дұға қылды,
Мәлiкаждар майданға жетiп барды.iкаждар майданға жетiп барды.каждар майданға жетiп барды.iп барды.п барды.
Мәлiкаждар майданда қарап тұрса,iкаждар майданда қарап тұрса,каждар майданда қарап тұрса,
Әлгi кәпiр Мәлiкаждарды келiп ұрды.i кәпiр Мәлiкаждарды келiп ұрды. кәпiр Мәлiкаждарды келiп ұрды.iр Мәлiкаждарды келiп ұрды.р Мәлiкаждарды келiп ұрды.iкаждарды келiп ұрды.каждарды келiп ұрды.iп ұрды.п ұрды.

Мәлiкаждардың басынан оттар шықты,iкаждардың басынан оттар шықты,каждардың басынан оттар шықты,
Астындағы  аттарын ұрып жықты.
Он екi ат өлтiрiп Мәлiкаждар,i ат өлтiрiп Мәлiкаждар, ат өлтiрiп Мәлiкаждар,iрiп Мәлiкаждар,рiп Мәлiкаждар,iп Мәлiкаждар,п Мәлiкаждар,iкаждар,каждар,
Сол майданға жарамай қайтып шықты.
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Жетiп келiп Пайғамбарға зар илеген,iп келiп Пайғамбарға зар илеген,п келiп Пайғамбарға зар илеген,iп Пайғамбарға зар илеген,п Пайғамбарға зар илеген,
Күрзiменен ұрғанда тiтiреген.iменен ұрғанда тiтiреген.менен ұрғанда тiтiреген.iтiреген.тiреген.iреген.реген.
—Әй, ата, қысылдым мен майдан жерде,
Дұға қыл, қысылдым ғой, тақсыр,—деген.

Мұса Риза майданға жетiп барған,iп барған,п барған,
—Кәпiрге мен барайын, тақсыр,—деген.iрге мен барайын, тақсыр,—деген.рге мен барайын, тақсыр,—деген.
ықыласыңменен бата бер, тақсыр,—дейдi,i,,
Пайғамбар қолын жайып бата бердi.i..

Мұса Риза майданға жөнеледi,i,,
—Жылдамырақ жүре бер ендi,—дейдi.i,—дейдi.,—дейдi.i..
Әй, адамзат, өлiмiңе жоқ болсаң,iмiңе жоқ болсаң,мiңе жоқ болсаң,iңе жоқ болсаң,ңе жоқ болсаң,
Менi бiрлән майданға кiргiл,—дейдi.i бiрлән майданға кiргiл,—дейдi. бiрлән майданға кiргiл,—дейдi.iрлән майданға кiргiл,—дейдi.рлән майданға кiргiл,—дейдi.iргiл,—дейдi.ргiл,—дейдi.iл,—дейдi.л,—дейдi.i..

Үлкен майдан сол жерде ұрыс қылды,
Етiнен қарыс болып түгi шықты.iнен қарыс болып түгi шықты.нен қарыс болып түгi шықты.i шықты. шықты.
Айбаттанып сол жерде күрзi ұрды,i ұрды, ұрды,
Бiр-бiрiне қару қып қарсы тұрды.iр-бiрiне қару қып қарсы тұрды.р-бiрiне қару қып қарсы тұрды.iрiне қару қып қарсы тұрды.рiне қару қып қарсы тұрды.iне қару қып қарсы тұрды.не қару қып қарсы тұрды.

Бек қатты айбаттанып айғай салды,
Қаһарланып сол жерде қарсы тұрды.
Құлағынан тұтып алып ұрып,
Мұса сонда кәпiрдiң басын алды.iрдiң басын алды.рдiң басын алды.iң басын алды.ң басын алды.

Көрген кәпiр Мұсадан зәресi ұшты,iр Мұсадан зәресi ұшты,р Мұсадан зәресi ұшты,i ұшты, ұшты,
Бұ Мұсаның қайраты болды күштi.i..
Отыз үш мың сахаба дұға қылып,
Баршалары бұл iске шаттанысты.iске шаттанысты.ске шаттанысты.

Зеңгiр хан бұларына намыс қылды,iр хан бұларына намыс қылды,р хан бұларына намыс қылды,
«Тағы бiреуiң шығың» деп жарлық қылды.iреуiң шығың» деп жарлық қылды.реуiң шығың» деп жарлық қылды.iң шығың» деп жарлық қылды.ң шығың» деп жарлық қылды.
Үш күрзiнi ұстап бiр қолынаiнi ұстап бiр қолынанi ұстап бiр қолынаi ұстап бiр қолына ұстап бiр қолынаiр қолынар қолына
Өзiнiң үлкен ұлы Маңғаз шықты.iнiң үлкен ұлы Маңғаз шықты.нiң үлкен ұлы Маңғаз шықты.iң үлкен ұлы Маңғаз шықты.ң үлкен ұлы Маңғаз шықты.

Найза ұстап, қамшыланып пiлдi мiнiп,iлдi мiнiп,лдi мiнiп,i мiнiп, мiнiп,iнiп,нiп,iп,п,
Майданның ортасына келiп тұрды.iп тұрды.п тұрды.
—Атым—Маңғаз бiлiнген жер жүзiне,iлiнген жер жүзiне,лiнген жер жүзiне,iнген жер жүзiне,нген жер жүзiне,iне,не,
Көремiсiң қызығымды менiң,—дейдi.iсiң қызығымды менiң,—дейдi.сiң қызығымды менiң,—дейдi.iң қызығымды менiң,—дейдi.ң қызығымды менiң,—дейдi.iң,—дейдi.ң,—дейдi.i..
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—Әй, кәпiр, таныдым ғой сенi,—дейдi,iр, таныдым ғой сенi,—дейдi,р, таныдым ғой сенi,—дейдi,i,—дейдi,,—дейдi,i,,
Сен де анық бiлдiң ғой менi,—дейдi.iлдiң ғой менi,—дейдi.лдiң ғой менi,—дейдi.iң ғой менi,—дейдi.ң ғой менi,—дейдi.i,—дейдi.,—дейдi.i..
Маңғаз болсаң, мен дағы Мұса Риза,
Келе ғой дәмең болса бермен,—дейдi.i..

Екеуi үш-төрт күндей ұрыс қылды,i үш-төрт күндей ұрыс қылды, үш-төрт күндей ұрыс қылды,
Қалқан, сауыт—баршасы пара болды.
Түсе қалып күрестi сол арада,i сол арада, сол арада,
Сауыттары екеуiнiң пара болды.iнiң пара болды.нiң пара болды.iң пара болды.ң пара болды.

Армансыз боп күрестi көңiл басып,i көңiл басып, көңiл басып,iл басып,л басып,
Сол кәпiрден Мұсаның қайраты асып.iрден Мұсаның қайраты асып.рден Мұсаның қайраты асып.
Екеуi үш-төрт күндей ұрысқанда,i үш-төрт күндей ұрысқанда, үш-төрт күндей ұрысқанда,
Кәпiр айтты:—ұйқым келiп, қарным ашты.iр айтты:—ұйқым келiп, қарным ашты.р айтты:—ұйқым келiп, қарным ашты.iп, қарным ашты.п, қарным ашты.

ұйқыны көрмеген соң қаным қашты,
Кәпiрден ер Мұсаның қайраты асты.iрден ер Мұсаның қайраты асты.рден ер Мұсаның қайраты асты.
—Асымды iшiп келейiн, ер Мұса,—деп,iшiп келейiн, ер Мұса,—деп,шiп келейiн, ер Мұса,—деп,iп келейiн, ер Мұса,—деп,п келейiн, ер Мұса,—деп,iн, ер Мұса,—деп,н, ер Мұса,—деп,
Сол кәпiр өз қолына қадам басты.iр өз қолына қадам басты.р өз қолына қадам басты.

—Ғапылдықпен өлдiм деп қылма арман,—дейдi,iм деп қылма арман,—дейдi,м деп қылма арман,—дейдi,i,,
Таң атқанша тағам жеп қорек қыл да,—дейдi.i..
Ертең тұрып тағы кел өзiң, кәпiр,iң, кәпiр,ң, кәпiр,iр,р,
Осы айтқан уағдаңды қылма жалған,—дейдi.i..

Жүгiрiп атасына жетiп келiп,iрiп атасына жетiп келiп,рiп атасына жетiп келiп,iп атасына жетiп келiп,п атасына жетiп келiп,iп келiп,п келiп,iп,п,
Көрген iсiн баршасын баян қылды.iсiн баршасын баян қылды.сiн баршасын баян қылды.iн баршасын баян қылды.н баршасын баян қылды.
Батыр Мұса майданда қарап тұрса,
Маңғаз барып атасына зар жылайды.

—Жүз қара нан, жүз қойдың етiн жедiм,—дейдi,iн жедiм,—дейдi,н жедiм,—дейдi,iм,—дейдi,м,—дейдi,i,,
Оған тоймай қорек қылып келдiм,—дейдi.iм,—дейдi.м,—дейдi.i..
—Ей, батыр, рұқсат алып келдiм,—дейдi,iм,—дейдi,м,—дейдi,i,,
Он бес өгiз жеп, тоғыз шелек суды iштiм,—дейдi.iз жеп, тоғыз шелек суды iштiм,—дейдi.з жеп, тоғыз шелек суды iштiм,—дейдi.iштiм,—дейдi.штiм,—дейдi.iм,—дейдi.м,—дейдi.i..

Екi күндей сол жерде майдан қылды,i күндей сол жерде майдан қылды, күндей сол жерде майдан қылды,
Батыр Мұса кәпiрдi алып ұрды.iрдi алып ұрды.рдi алып ұрды.i алып ұрды. алып ұрды.
Сол арада кәпiрдi алып ұрып,iрдi алып ұрып,рдi алып ұрып,i алып ұрып, алып ұрып,
Жаны тура жаһаннамға барып кiрдi.iрдi.рдi.i..
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Батыр Мұса қылышыменен басын алды,
Қанжарын сол арада қасына алды.
Және бiрiн шығар деп бұйырады,iрiн шығар деп бұйырады,рiн шығар деп бұйырады,iн шығар деп бұйырады,н шығар деп бұйырады,
Мұса шаршап қолына қайтып барды.

Сол Мұсаның iнiсi Ахмет барды,iнiсi Ахмет барды,нiсi Ахмет барды,iсi Ахмет барды,сi Ахмет барды,i Ахмет барды, Ахмет барды,
Қышқырып сол арада айғай салды.
Мәсих деген бiр палуан жетiп келдi,iр палуан жетiп келдi,р палуан жетiп келдi,iп келдi,п келдi,i,,
Ахметтi көтерiп алып ол лақтырды.i көтерiп алып ол лақтырды. көтерiп алып ол лақтырды.iп алып ол лақтырды.п алып ол лақтырды.

Ахмет барып жиылған қолға түстi,i,,
Бұ кәпiрдiң өзi де сондай күштi.iрдiң өзi де сондай күштi.рдiң өзi де сондай күштi.iң өзi де сондай күштi.ң өзi де сондай күштi.i де сондай күштi. де сондай күштi.i..
Ахмет барып бұлайша келгеннен соң,
Майданға рұқсат алып Ғұмар шықты.

Ғұмарды атыменен ол лақтырды,
Бұл кәпiрге Пайғамбар қарап тұрды.iрге Пайғамбар қарап тұрды.рге Пайғамбар қарап тұрды.
Пайғамбардан бата алып хазiрет Ғұмар,iрет Ғұмар,рет Ғұмар,
Сол майданға тағы да барып тұрды.

Екеуi ат үстiнен құшақтасты,i ат үстiнен құшақтасты, ат үстiнен құшақтасты,iнен құшақтасты,нен құшақтасты,
Сол кәпiр ашуланып судай тасты.iр ашуланып судай тасты.р ашуланып судай тасты.
Көтерiп Ғұмар ердi тасқа ұрды,iп Ғұмар ердi тасқа ұрды,п Ғұмар ердi тасқа ұрды,i тасқа ұрды, тасқа ұрды,
Сол жерде хазiрет Ғұмар жаман састы.iрет Ғұмар жаман састы.рет Ғұмар жаман састы.

«Тағы өлмедiң, Ғұмар» деп лақтырды,iң, Ғұмар» деп лақтырды,ң, Ғұмар» деп лақтырды,
ыза болып ол Ғұмар қарап тұрды.
Шамасы бұл кәпiрге келмеген соң,iрге келмеген соң,рге келмеген соң,
Сиынып Пайғамбарға жылап тұрды.

Солардың ызасына шыдай алмай Хасен келдi,i,,
Екеуi үлкен нәубет ұрыс қылды.i үлкен нәубет ұрыс қылды. үлкен нәубет ұрыс қылды.
Тоғыз күн, тоғыз түндей ұрыс қылды,
Күн тұтылып, аспан-көк тозаң болды.

Хасен тұрып кәпiрдiң басын алды,iрдiң басын алды,рдiң басын алды,iң басын алды,ң басын алды,
Жаны тура жаһаннамға барып кiрдi.iрдi.рдi.i..
«Жүз палуан, шығың» деп Зеңгiр бұйрық қылды,iр бұйрық қылды,р бұйрық қылды,
Жүз палуан аждаһадай жетiп келдi.iп келдi.п келдi.i..
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Айдархан, Ханафия атқа мiндi шаттанысып,iндi шаттанысып,ндi шаттанысып,i шаттанысып, шаттанысып,
Келдi де Пайғамбарға қол қусырды.i де Пайғамбарға қол қусырды. де Пайғамбарға қол қусырды.
Екеуi кәпiрлерге барамыз деп,i кәпiрлерге барамыз деп, кәпiрлерге барамыз деп,iрлерге барамыз деп,рлерге барамыз деп,
Бата ала Пайғамбарға барды дейдi.i..

Пайғамбар қолын жайып бата бердi,i,,
Бата алып бабасынан жөнелдi ендi.i ендi. ендi.i..
Айдархан, Ханафия екi палуанi палуан палуан
Келдi де үлкен нәубет ұрыс қылды.i де үлкен нәубет ұрыс қылды. де үлкен нәубет ұрыс қылды.

Кәпiр менен мұсылман бiрдей көрдi,iр менен мұсылман бiрдей көрдi,р менен мұсылман бiрдей көрдi,iрдей көрдi,рдей көрдi,i,,
Екеуi кәпiрлермен соғыс қылды.i кәпiрлермен соғыс қылды. кәпiрлермен соғыс қылды.iрлермен соғыс қылды.рлермен соғыс қылды.
Тауысып кәпiрлердiң бәрiн қырып,iрлердiң бәрiн қырып,рлердiң бәрiн қырып,iң бәрiн қырып,ң бәрiн қырып,iн қырып,н қырып,
Екеуiне болмай бiрі қалды дейдi.iне болмай бiрі қалды дейдi.не болмай бiрі қалды дейдi.iрі қалды дейдi.рі қалды дейдi.i..

Үш бойлары бар денесiнде,iнде,нде,
Бұларды тiптi алмайды естерiне.iптi алмайды естерiне.птi алмайды естерiне.i алмайды естерiне. алмайды естерiне.iне.не.
Дүниедегi адамды теңгермейдi,i адамды теңгермейдi, адамды теңгермейдi,i,,
Үлкендiк бар сол кәпiрдiң денесiнде.iк бар сол кәпiрдiң денесiнде.к бар сол кәпiрдiң денесiнде.iрдiң денесiнде.рдiң денесiнде.iң денесiнде.ң денесiнде.iнде.нде.

Тұлғасына мұсылман қайран қалды,
Ер Хасен сол арада тұра қалды.
Айдархан, Ханафия жеңбеген соң,
Бiр Құдайдан Хасенге пәрмен болды.iр Құдайдан Хасенге пәрмен болды.р Құдайдан Хасенге пәрмен болды.

Хазiретi Жәбiрейiл келдi жетiп,iретi Жәбiрейiл келдi жетiп,ретi Жәбiрейiл келдi жетiп,i Жәбiрейiл келдi жетiп, Жәбiрейiл келдi жетiп,iрейiл келдi жетiп,рейiл келдi жетiп,iл келдi жетiп,л келдi жетiп,i жетiп, жетiп,iп,п,
Құданың құдiретiмен хабар бердi.iретiмен хабар бердi.ретiмен хабар бердi.iмен хабар бердi.мен хабар бердi.i..
Пайғамбарға Жәбiрейiл келдi дағы,iрейiл келдi дағы,рейiл келдi дағы,iл келдi дағы,л келдi дағы,i дағы, дағы,
—Кәпiрге Хасен батыр барсын,—дейдi.iрге Хасен батыр барсын,—дейдi.рге Хасен батыр барсын,—дейдi.i..

Хасен батыр кәпiрге барсын,—дейдi,iрге барсын,—дейдi,рге барсын,—дейдi,i,,
Сиынып бiр Аллаға тұрсын,—дейдi.iр Аллаға тұрсын,—дейдi.р Аллаға тұрсын,—дейдi.i..
Бiр Құдай Хақ Тағала қылды бұйрық,iр Құдай Хақ Тағала қылды бұйрық,р Құдай Хақ Тағала қылды бұйрық,
Баршасы қызығына қарап тұрсын,—дейдi.i..

Батыр Хасен сол жерде атқа мiндi,iндi,ндi,i,,
Келдi де Пайғамбарға ол қол көтердi.i де Пайғамбарға ол қол көтердi. де Пайғамбарға ол қол көтердi.i..
—Жолыңды ашып, бақ берсiн бiр Тәңiрiм,—деп,iн бiр Тәңiрiм,—деп,н бiр Тәңiрiм,—деп,iр Тәңiрiм,—деп,р Тәңiрiм,—деп,iрiм,—деп,рiм,—деп,iм,—деп,м,—деп,
Мүбәрак қолын жайып бата бердi.i..
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Айдархан, Ханафия жүздi қырды,i қырды, қырды,
Бұл iске қайран қалып кәпiр тұрды.iске қайран қалып кәпiр тұрды.ске қайран қалып кәпiр тұрды.iр тұрды.р тұрды.
Батыр Хасен сол жерде ұрыс қылып,
Екеуi бес-алты күн жүрiс қылды.i бес-алты күн жүрiс қылды. бес-алты күн жүрiс қылды.iс қылды.с қылды.

Құдай-а, сақтағайсың бұл бәледен,
Көтерiп шоқпарменен кәпiр ұрды.iп шоқпарменен кәпiр ұрды.п шоқпарменен кәпiр ұрды.iр ұрды.р ұрды.
Алладан Жәбiрейiлге пәрмен болып,iрейiлге пәрмен болып,рейiлге пәрмен болып,iлге пәрмен болып,лге пәрмен болып,
Хасендi қанат жауып қорғап тұрды.i қанат жауып қорғап тұрды. қанат жауып қорғап тұрды.

Шоқпар тиiп жер жүзi күңiрендi,
От пен жайын халайық қайран қалды.
Кәпiрдiң ұрғанымен естен танып,iрдiң ұрғанымен естен танып,рдiң ұрғанымен естен танып,iң ұрғанымен естен танып,ң ұрғанымен естен танып,
Қолын сипап қарады екi жағын дейдi.i жағын дейдi. жағын дейдi.i..

Кәпiр жүһүд шоқпармен сонда салды,iр жүһүд шоқпармен сонда салды,р жүһүд шоқпармен сонда салды,
Жиылған жұрт бұл iске қайран қалды.iске қайран қалды.ске қайран қалды.
Кәпiр жүһүд салғаны сонша болды,iр жүһүд салғаны сонша болды,р жүһүд салғаны сонша болды,
Хасен батыр сол жерде естен танды.

Бiр уақытта есiн жиып атқа мiндi,iр уақытта есiн жиып атқа мiндi,р уақытта есiн жиып атқа мiндi,iн жиып атқа мiндi,н жиып атқа мiндi,iндi,ндi,i,,
Пайғамбар сол арада қол көтердi.i..
Ғалидан зұлпықарын сұрап алып,
Батыр Хасен майданға қайтып келдi.i..

—Ей, кәпiр, кезек бергiл бiзге ендi,iр, кезек бергiл бiзге ендi,р, кезек бергiл бiзге ендi,iл бiзге ендi,л бiзге ендi,iзге ендi,зге ендi,i,,
Көрсетем теперiштi сiзге ендi.iштi сiзге ендi.штi сiзге ендi.i сiзге ендi. сiзге ендi.iзге ендi.зге ендi.i..
Ер Хасен зұлпықармен салған шақта,
Ортасынан кәпiрдi екi бөлдi.iрдi екi бөлдi.рдi екi бөлдi.i екi бөлдi. екi бөлдi.i бөлдi. бөлдi.i..

Ақырып «не қылдың�» деп кәпiр тұрды,iр тұрды,р тұрды,
ыза болып кәпiр ит қару қылды.iр ит қару қылды.р ит қару қылды.
Қолына шоқпар алып ұмтылғанда,
Екi жаққа сол кәпiр құлап қалды.i жаққа сол кәпiр құлап қалды. жаққа сол кәпiр құлап қалды.iр құлап қалды.р құлап қалды.

Екi жаққа құлады таудай ендi,i жаққа құлады таудай ендi, жаққа құлады таудай ендi,i,,
Дiн мұсылман қуанды бұған ендi.iн мұсылман қуанды бұған ендi.н мұсылман қуанды бұған ендi.i..
Хасен барып кәпiрдi өлтiргенге,iрдi өлтiргенге,рдi өлтiргенге,i өлтiргенге, өлтiргенге,iргенге,ргенге,
Пайғамбар бiр Құдайға шүкiр қылды.iр Құдайға шүкiр қылды.р Құдайға шүкiр қылды.iр қылды.р қылды.
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Хасен бөлiп кәпiрдi таудай қылды,iп кәпiрдi таудай қылды,п кәпiрдi таудай қылды,iрдi таудай қылды,рдi таудай қылды,i таудай қылды, таудай қылды,
Мұны көрiп мұсылман қуанды ендi.iп мұсылман қуанды ендi.п мұсылман қуанды ендi.i..
Хасеннiң қайратына бек шаттанып,iң қайратына бек шаттанып,ң қайратына бек шаттанып,
Отыз үш мың сахаба дұға қылды.

Зеңгiр хан ашуланып бұйрық қылды,iр хан ашуланып бұйрық қылды,р хан ашуланып бұйрық қылды,
Бiр палуанын шығарды онан мықты.iр палуанын шығарды онан мықты.р палуанын шығарды онан мықты.
Кәпiрлерменен бұл ұрыс-ойын қылды,iрлерменен бұл ұрыс-ойын қылды,рлерменен бұл ұрыс-ойын қылды,
Кәпiрлер рәсiмi бірлән тойын қылды.iрлер рәсiмi бірлән тойын қылды.рлер рәсiмi бірлән тойын қылды.iмi бірлән тойын қылды.мi бірлән тойын қылды.i бірлән тойын қылды. бірлән тойын қылды.

Өзi кәпiр болса да күшi қатты,i кәпiр болса да күшi қатты, кәпiр болса да күшi қатты,iр болса да күшi қатты,р болса да күшi қатты,i қатты, қатты,
Жамағаттар, бұл сөзге құлақ салың ендi.i..
Кәпiрлер «жекпе-жек» деп ақырып тұр,iрлер «жекпе-жек» деп ақырып тұр,рлер «жекпе-жек» деп ақырып тұр,
—Шаһзада, кезектесiп бiрiң бар,—деп,iп бiрiң бар,—деп,п бiрiң бар,—деп,iрiң бар,—деп,рiң бар,—деп,iң бар,—деп,ң бар,—деп,
Бұ соғысқа кезекпен түселiк,—деп,iк,—деп,к,—деп,
Кәпiрлердi кетедi басып өктеп.iрлердi кетедi басып өктеп.рлердi кетедi басып өктеп.i кетедi басып өктеп. кетедi басып өктеп.i басып өктеп. басып өктеп.

ұмтылды қамшы басып Ханафия,
«Маған рұқсат берiңiз, бабам, сiрә».iңiз, бабам, сiрә».ңiз, бабам, сiрә».iз, бабам, сiрә».з, бабам, сiрә».iрә».рә».
Әсiресе ұмтылды Хасен батыр,iресе ұмтылды Хасен батыр,ресе ұмтылды Хасен батыр,
«Бiр тiлектi бере көр, бабам, бiзге».iр тiлектi бере көр, бабам, бiзге».р тiлектi бере көр, бабам, бiзге».iлектi бере көр, бабам, бiзге».лектi бере көр, бабам, бiзге».i бере көр, бабам, бiзге». бере көр, бабам, бiзге».iзге».зге».
«Қызығын баласына бередi» деп,
Бiреуi өкпеледi тағы және.iреуi өкпеледi тағы және.реуi өкпеледi тағы және.i өкпеледi тағы және. өкпеледi тағы және.i тағы және. тағы және.

Бiр-бiрiнен кейiн қалып жүре алмайды,iр-бiрiнен кейiн қалып жүре алмайды,р-бiрiнен кейiн қалып жүре алмайды,iрiнен кейiн қалып жүре алмайды,рiнен кейiн қалып жүре алмайды,iнен кейiн қалып жүре алмайды,нен кейiн қалып жүре алмайды,iн қалып жүре алмайды,н қалып жүре алмайды,
Өлемiз деп ойына, сiрә, алмайды.iз деп ойына, сiрә, алмайды.з деп ойына, сiрә, алмайды.iрә, алмайды.рә, алмайды.
Пәруардигар Құдайға сиынады,
Қайсылары барарын бiле алмайды.iле алмайды.ле алмайды.

Құдайға мiнәжат қып тiледi ендi,iнәжат қып тiледi ендi,нәжат қып тiледi ендi,iледi ендi,ледi ендi,i ендi, ендi,i,,
Қайсылары барарын бiле алмады.iле алмады.ле алмады.
Пайғамбар мiнәжат қып тiлеген соң,iнәжат қып тiлеген соң,нәжат қып тiлеген соң,iлеген соң,леген соң,
Хазiретi Жәбiрейiл жетiп келдi.iретi Жәбiрейiл жетiп келдi.ретi Жәбiрейiл жетiп келдi.i Жәбiрейiл жетiп келдi. Жәбiрейiл жетiп келдi.iрейiл жетiп келдi.рейiл жетiп келдi.iл жетiп келдi.л жетiп келдi.iп келдi.п келдi.i..

Пәруанның көп ғаламнан күшi қалың,i қалың, қалың,
Үстiне Арысланның қалқан жабың.iне Арысланның қалқан жабың.не Арысланның қалқан жабың.
Құдiретiмен Құдайым қылды жарлық:iретiмен Құдайым қылды жарлық:ретiмен Құдайым қылды жарлық:iмен Құдайым қылды жарлық:мен Құдайым қылды жарлық:
«Бұ кәпiрге Мұртазаның өзi барсын».iрге Мұртазаның өзi барсын».рге Мұртазаның өзi барсын».i барсын». барсын».
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Хазiретi Мұртаза атқа мiндi ендi,iретi Мұртаза атқа мiндi ендi,ретi Мұртаза атқа мiндi ендi,i Мұртаза атқа мiндi ендi, Мұртаза атқа мiндi ендi,iндi ендi,ндi ендi,i ендi, ендi,i,,
Пайғамбарға келдi де қол көтердi.i де қол көтердi. де қол көтердi.i..
Алладан анық хабар естiген соң,iген соң,ген соң,
«ықыласыңмен бата бер маған»,—дейдi.i..

Пайғамбардан бата алып қадам басқан,
Ғалиды көрген кәпiр жаман сасқан.iр жаман сасқан.р жаман сасқан.
Алладан анық хабар естiген соң,iген соң,ген соң,
Шер Ғалидың қуанып көңiлi тасқан.iлi тасқан.лi тасқан.i тасқан. тасқан.

—Құлағыңнан ұстап алып жерге ұрайын,
Сүйегiңдi күл қылып ұшырайын.iңдi күл қылып ұшырайын.ңдi күл қылып ұшырайын.i күл қылып ұшырайын. күл қылып ұшырайын.
Ақырды келе жатып Ғали Арыслан,
Кәпiр көрiп қорықты мұның жайын.iр көрiп қорықты мұның жайын.р көрiп қорықты мұның жайын.iп қорықты мұның жайын.п қорықты мұның жайын.

—Әй, кәпiр, танимысың, мен Ғалимын,iр, танимысың, мен Ғалимын,р, танимысың, мен Ғалимын,
Арысланы Алланың дұғайымын.
Әй, кәпiр, бiрiң түгiл, бәрiң шықшы,iр, бiрiң түгiл, бәрiң шықшы,р, бiрiң түгiл, бәрiң шықшы,iрiң түгiл, бәрiң шықшы,рiң түгiл, бәрiң шықшы,iң түгiл, бәрiң шықшы,ң түгiл, бәрiң шықшы,iл, бәрiң шықшы,л, бәрiң шықшы,iң шықшы,ң шықшы,
Бәрiңдi бiр шапқанда жай қылайын.iңдi бiр шапқанда жай қылайын.ңдi бiр шапқанда жай қылайын.i бiр шапқанда жай қылайын. бiр шапқанда жай қылайын.iр шапқанда жай қылайын.р шапқанда жай қылайын.

Ақырып Пәруан келдi, күрзi қолда,i, күрзi қолда,, күрзi қолда,i қолда, қолда,
лебiзiнен тау-тас тiтiрейдi ақырғанда.iзiнен тау-тас тiтiрейдi ақырғанда.зiнен тау-тас тiтiрейдi ақырғанда.iнен тау-тас тiтiрейдi ақырғанда.нен тау-тас тiтiрейдi ақырғанда.iтiрейдi ақырғанда.тiрейдi ақырғанда.iрейдi ақырғанда.рейдi ақырғанда.i ақырғанда. ақырғанда.
Зұлпықарын суырып қарсы тұрды,
От пен жайын шығарды ұрысқанда.

Шоқпарменен ұрысты сол арада,
Һәр түрлi қару қылды бiр-бiрiне.i қару қылды бiр-бiрiне. қару қылды бiр-бiрiне.iр-бiрiне.р-бiрiне.iрiне.рiне.iне.не.
Күрзiлерi бөлiнiп аспанға ұшты,iлерi бөлiнiп аспанға ұшты,лерi бөлiнiп аспанға ұшты,i бөлiнiп аспанға ұшты, бөлiнiп аспанға ұшты,iнiп аспанға ұшты,нiп аспанға ұшты,iп аспанға ұшты,п аспанға ұшты,
Бұл ұрыста өтiптi сегiз жұма.iптi сегiз жұма.птi сегiз жұма.i сегiз жұма. сегiз жұма.iз жұма.з жұма.

Қарулары бөлiнiп ұшты аспанға,iнiп ұшты аспанға,нiп ұшты аспанға,iп ұшты аспанға,п ұшты аспанға,
Һәр түрлi қару қылды бiр-бiрiне.i қару қылды бiр-бiрiне. қару қылды бiр-бiрiне.iр-бiрiне.р-бiрiне.iрiне.рiне.iне.не.
Осы Ғали қайтедi деп қызық қылып,i деп қызық қылып, деп қызық қылып,
Түсе қалып күреседi сол арада.i сол арада. сол арада.

Қиямет қозғалғандай ұрыс болды,
Жер ортасы майданға дұрыс болды.
ұшар құс, жын, диюлер бәрi шулап,i шулап, шулап,
«Ғалиға қуат бер» деп налаш қылды.
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Құстар сонда аспанға ұшып кеткен,
Тiлек тiлеп аспаннан қайтып келген.iлек тiлеп аспаннан қайтып келген.лек тiлеп аспаннан қайтып келген.iлеп аспаннан қайтып келген.леп аспаннан қайтып келген.
Баршасының шулаған себебi сол,i сол, сол,
Баршасына Зеңгiрдiң тiзесi өткен.iрдiң тiзесi өткен.рдiң тiзесi өткен.iң тiзесi өткен.ң тiзесi өткен.iзесi өткен.зесi өткен.i өткен. өткен.

Барша жандар Алладан тiлек қылған,iлек қылған,лек қылған,
Неше түрлi ұрысып жүр кәпiр хайуан.i ұрысып жүр кәпiр хайуан. ұрысып жүр кәпiр хайуан.iр хайуан.р хайуан.
Сонда дағы кәпiрдi жыға алмай жүр,iрдi жыға алмай жүр,рдi жыға алмай жүр,i жыға алмай жүр, жыға алмай жүр,
Кәпiр жүһүд Ғалидың көңiлiн басқан.iр жүһүд Ғалидың көңiлiн басқан.р жүһүд Ғалидың көңiлiн басқан.iлiн басқан.лiн басқан.iн басқан.н басқан.

Хазiретi Ғали созылып көпке барған,iретi Ғали созылып көпке барған,ретi Ғали созылып көпке барған,i Ғали созылып көпке барған, Ғали созылып көпке барған,
Неше түрлi хайламен ұрыс салған.i хайламен ұрыс салған. хайламен ұрыс салған.
Сонда дағы кәпiрдi жыға алмайды,iрдi жыға алмайды,рдi жыға алмайды,i жыға алмайды, жыға алмайды,
Сол уақытта Ханафия жетiп келген.iп келген.п келген.

Ханафия бұларға жетiп барған,iп барған,п барған,
Бабасының қасына келiп тұрған.iп тұрған.п тұрған.
Ғали Арыслан кәпiрдi жыға алмаса,iрдi жыға алмаса,рдi жыға алмаса,i жыға алмаса, жыға алмаса,
Зеңгiрден келiп тұрған алтын сайман.iрден келiп тұрған алтын сайман.рден келiп тұрған алтын сайман.iп тұрған алтын сайман.п тұрған алтын сайман.

—Жан баба, қылмадың ба хайла бұған,
Зеңгiрден келiп бұған [алтын] сайман.iрден келiп бұған [алтын] сайман.рден келiп бұған [алтын] сайман.iп бұған [алтын] сайман.п бұған [алтын] сайман.
Сiз шаршасаңыз, қоя бер бұ кәпiрдi,iз шаршасаңыз, қоя бер бұ кәпiрдi,з шаршасаңыз, қоя бер бұ кәпiрдi,iрдi,рдi,i,,
Тамаша ғып қараңыз ендi маған.i маған. маған.

Жетiп келдi Ханафия сонда терлеп,iп келдi Ханафия сонда терлеп,п келдi Ханафия сонда терлеп,i Ханафия сонда терлеп, Ханафия сонда терлеп,
—Қызығымды, жан баба, өзiң көр,—деп.iң көр,—деп.ң көр,—деп.
Һешбiр хайла қылмадың бұ кәпiрге,iр хайла қылмадың бұ кәпiрге,р хайла қылмадың бұ кәпiрге,iрге,рге,
Қолыңдағы қаруың маған бер,—деп.

Бұ сөзiне ашуланды хазiрет Ғали,iне ашуланды хазiрет Ғали,не ашуланды хазiрет Ғали,iрет Ғали,рет Ғали,
Қалқан, сауыт һәммасы болды пара.
Денесiнен қарыс болып түгi шығып,iнен қарыс болып түгi шығып,нен қарыс болып түгi шығып,i шығып, шығып,
Барлық күшiн қолына жиып алды.iн қолына жиып алды.н қолына жиып алды.
Шер Арыслан сол жерде қаһарланып,
Бек қатты ашуланып лақтырды.

Пәруан батыр аспанға құстай ұшты,
Бұ кәпiрдiң өзi де сондай күштi.iрдiң өзi де сондай күштi.рдiң өзi де сондай күштi.iң өзi де сондай күштi.ң өзi де сондай күштi.i де сондай күштi. де сондай күштi.i..
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Қаһарланып атқаны сонша болды,
Iшiне мұсылманның барып түстi.шiне мұсылманның барып түстi.iне мұсылманның барып түстi.не мұсылманның барып түстi.i..

Түскенде Пәруан батыр қалды талып,
Қаһарланып ер Ғали айғай салып.
Көргенiңнен көрмегенiң көп екен,—деп,iңнен көрмегенiң көп екен,—деп,ңнен көрмегенiң көп екен,—деп,iң көп екен,—деп,ң көп екен,—деп,
Пәруанды бес жүз жiгiт алды байлап.iгiт алды байлап.гiт алды байлап.iт алды байлап.т алды байлап.

Пәруанның iнiсiнiң аты—Ғарап,iнiсiнiң аты—Ғарап,нiсiнiң аты—Ғарап,iсiнiң аты—Ғарап,сiнiң аты—Ғарап,iнiң аты—Ғарап,нiң аты—Ғарап,iң аты—Ғарап,ң аты—Ғарап,
Дауыстады ер Ғали бұған қарап:
—Дүниеде мың бiр жаның болса дағы,iр жаның болса дағы,р жаның болса дағы,
Маған сен пар келмессiң, батыр Ғарап.iң, батыр Ғарап.ң, батыр Ғарап.

Бұ сөзге Хасен батыр ашуланды,
Барды да күрзiменен салып қалды.iменен салып қалды.менен салып қалды.
Айтқан сөзi кәпiрдiң қарсы болып,i кәпiрдiң қарсы болып, кәпiрдiң қарсы болып,iрдiң қарсы болып,рдiң қарсы болып,iң қарсы болып,ң қарсы болып,
Сүйегi топырақпенен бiрдей болды.i топырақпенен бiрдей болды. топырақпенен бiрдей болды.iрдей болды.рдей болды.

Қалқан, сауыт—баршасы пара болды,
Түгi қалмай баршасы күлдей болды.i қалмай баршасы күлдей болды. қалмай баршасы күлдей болды.
Зеңгiр хан бұған ендi намыс қылды,iр хан бұған ендi намыс қылды,р хан бұған ендi намыс қылды,i намыс қылды, намыс қылды,
Пiлменен палуандарға жарлық қылды.iлменен палуандарға жарлық қылды.лменен палуандарға жарлық қылды.

Атқа мiнiп, қару-қапшық сайлап алып,iнiп, қару-қапшық сайлап алып,нiп, қару-қапшық сайлап алып,iп, қару-қапшық сайлап алып,п, қару-қапшық сайлап алып,
Мың палуан сап тартып келiп тұрды.iп тұрды.п тұрды.
Соғысуға Ғалименен даярланып,
Қасына Пайғамбардың келiп тұрды.iп тұрды.п тұрды.

Мың палуан сап тартып келiп тұрған,iп тұрған,п тұрған,
Пайғамбарым бұларға қайран қалған.
«Ей, Мұхаммед, шығар,—деп,—бiр палуанды»,iр палуанды»,р палуанды»,
Солай деп ақырып тұр кәпiр хайуан.iр хайуан.р хайуан.

Шер Арыслан сол жерде атқа мiндi,iндi,ндi,i,,
Пайғамбарға келдi де қол көтердi:i де қол көтердi: де қол көтердi:i::
«Жалғыз өзiм ұрысам бұ кәпiрмен,iм ұрысам бұ кәпiрмен,м ұрысам бұ кәпiрмен,iрмен,рмен,
ықыласыңмен бата бер бiзге»,—дейдi.iзге»,—дейдi.зге»,—дейдi.i..
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Пайғамбар қолын жайып бата бердi,i,,
Соғысқалы ер Ғали атқа мiндi.iндi.ндi.i..
«Бабамыз жалғыз кетiп барады» деп,iп барады» деп,п барады» деп,
Тоғыз ұғлы қасына жүгiрiп келдi.iрiп келдi.рiп келдi.iп келдi.п келдi.i..

Тоғыз ұғылын ертiп өзiменен,iп өзiменен,п өзiменен,iменен,менен,
Шер Арыслан он болып атқа мiндi.iндi.ндi.i..
Осыншаға он мұсылман келдi,—деп,i,—деп,,—деп,
Аламыз деп кәпiрлер үмiт қылды.iрлер үмiт қылды.рлер үмiт қылды.iт қылды.т қылды.
Хасен батыр көрдi кәпiр соғыстарын,i кәпiр соғыстарын, кәпiр соғыстарын,iр соғыстарын,р соғыстарын,
Үлкен майдан сол жерде соғыс қылды.

Бiр мұсылманмен ұрысқан жүз палуан,iр мұсылманмен ұрысқан жүз палуан,р мұсылманмен ұрысқан жүз палуан,
Ер Ғали тоғыз ұғлыменен кәпiр қырған.iр қырған.р қырған.
Қаһарланып сол жерде Шер Арыслан,
Соғысқан кәпiрлердi қойдай қырған.iрлердi қойдай қырған.рлердi қойдай қырған.i қойдай қырған. қойдай қырған.

Хазiретi Ғали кәпiрге қаза салған,iретi Ғали кәпiрге қаза салған,ретi Ғали кәпiрге қаза салған,i Ғали кәпiрге қаза салған, Ғали кәпiрге қаза салған,iрге қаза салған,рге қаза салған,
Жердiң жүзi қып-қызыл қанға толған.iң жүзi қып-қызыл қанға толған.ң жүзi қып-қызыл қанға толған.i қып-қызыл қанға толған. қып-қызыл қанға толған.
Сансыз кәпiрдi ер Ғали қырғаннан соң,iрдi ер Ғали қырғаннан соң,рдi ер Ғали қырғаннан соң,i ер Ғали қырғаннан соң, ер Ғали қырғаннан соң,
Бiр он кәпiр Зеңгiрге қашып барған.iр он кәпiр Зеңгiрге қашып барған.р он кәпiр Зеңгiрге қашып барған.iр Зеңгiрге қашып барған.р Зеңгiрге қашып барған.iрге қашып барған.рге қашып барған.

Он кәпiр Зеңгiр ханға қашып барған,iр Зеңгiр ханға қашып барған,р Зеңгiр ханға қашып барған,iр ханға қашып барған,р ханға қашып барған,
Қол-аяғы қызыл қанды басып барған.
Тамаша етiп Ғалидың ұрысын сөйлеп,iп Ғалидың ұрысын сөйлеп,п Ғалидың ұрысын сөйлеп,
Падишаның алдында зар жылаған.

—Ей, тақсыр, мұндай жанды көрмедiк бiз,iк бiз,к бiз,iз,з,
Мыңымыз бiр адамдай болмадық бiз.iр адамдай болмадық бiз.р адамдай болмадық бiз.iз.з.
Елу күндей ұрыстық Ғалименен,
Қайратын бiлсеңiз—ұшан-теңiз.iлсеңiз—ұшан-теңiз.лсеңiз—ұшан-теңiз.iз—ұшан-теңiз.з—ұшан-теңiз.iз.з.

Бұ сөзге құлақ салсаң, хан сұлтаным,
Баршаңыз құлақ салып маған наның.
Әскер алып бармасаң, ей, тақсыр хан,
Әйтпесе кетер,—дейдi,—сiздiң сәнiң.i,—сiздiң сәнiң.,—сiздiң сәнiң.iздiң сәнiң.здiң сәнiң.iң сәнiң.ң сәнiң.iң.ң.

Зеңгiр хан бұларына намыс қылған,iр хан бұларына намыс қылған,р хан бұларына намыс қылған,
Ол барған он батырды қайта қуған.
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—Ей, тақсыр, өлтiрсең де Ғалиға бара алмаймыз,iрсең де Ғалиға бара алмаймыз,рсең де Ғалиға бара алмаймыз,
Ендi сенiң дiнiңде тұра алмаймыз,i сенiң дiнiңде тұра алмаймыз, сенiң дiнiңде тұра алмаймыз,iң дiнiңде тұра алмаймыз,ң дiнiңде тұра алмаймыз,iнiңде тұра алмаймыз,нiңде тұра алмаймыз,iңде тұра алмаймыз,ңде тұра алмаймыз,
Қорықсақ та, сыйласақ та дiнiңе кiрдiк,iнiңе кiрдiк,нiңе кiрдiк,iңе кiрдiк,ңе кiрдiк,iрдiк,рдiк,iк,к,
Пайғамбардың дiнiнен ұялмаймыз.iнiнен ұялмаймыз.нiнен ұялмаймыз.iнен ұялмаймыз.нен ұялмаймыз.

Он палуан жүгiрдi «барамыз» деп,iрдi «барамыз» деп,рдi «барамыз» деп,i «барамыз» деп, «барамыз» деп,
Зеңгiр қуды артынан «өлтiрем» деп.iр қуды артынан «өлтiрем» деп.р қуды артынан «өлтiрем» деп.iрем» деп.рем» деп.
Мұсылман болып қашқанын Ғали бiлiп,iлiп,лiп,iп,п,
Ғали тағы ат қойды аламын деп.

Қиямет қозғалғандай соғыс қылды,
Жер ортасы майданға дұрыс болды.
ұшар құс, жын, диюлер бәрi шулап,i шулап, шулап,
«Ғалиға қуат бер» деп налаш қылды.

Адасты бiр-бiрiнен сахабалар,iр-бiрiнен сахабалар,р-бiрiнен сахабалар,iрiнен сахабалар,рiнен сахабалар,iнен сахабалар,нен сахабалар,
Ақылынан адасты тiрi жандар.iрi жандар.рi жандар.i жандар. жандар.
Жалғыз-жалғыз болып кеттi бет-бетiмен,i бет-бетiмен, бет-бетiмен,iмен,мен,
Бiр-бiрлерiн бiле алмайды сахабалар.iр-бiрлерiн бiле алмайды сахабалар.р-бiрлерiн бiле алмайды сахабалар.iрлерiн бiле алмайды сахабалар.рлерiн бiле алмайды сахабалар.iн бiле алмайды сахабалар.н бiле алмайды сахабалар.iле алмайды сахабалар.ле алмайды сахабалар.

Кәпiрдi хазiрет Ғали аралайды,iрдi хазiрет Ғали аралайды,рдi хазiрет Ғали аралайды,i хазiрет Ғали аралайды, хазiрет Ғали аралайды,iрет Ғали аралайды,рет Ғали аралайды,
Iшiнде жүрiп баршасын саралайды.шiнде жүрiп баршасын саралайды.iнде жүрiп баршасын саралайды.нде жүрiп баршасын саралайды.iп баршасын саралайды.п баршасын саралайды.
Ол күнi өлген жанның қисабы жоқ,i өлген жанның қисабы жоқ, өлген жанның қисабы жоқ,
Аққан [қан] судай болып сарқырайды.

Хазiретi Жәбiрейiл жетiп келдi,iретi Жәбiрейiл жетiп келдi,ретi Жәбiрейiл жетiп келдi,i Жәбiрейiл жетiп келдi, Жәбiрейiл жетiп келдi,iрейiл жетiп келдi,рейiл жетiп келдi,iл жетiп келдi,л жетiп келдi,iп келдi,п келдi,i,,
Келдi де Пайғамбарға хабар бердi.i де Пайғамбарға хабар бердi. де Пайғамбарға хабар бердi.i..
«Ей, Мұхаммед, туыңды тiк, бөлек шық»,—деп,iк, бөлек шық»,—деп,к, бөлек шық»,—деп,
Хазiретi Жәбiрейiл айтып кеттi дейдi.iретi Жәбiрейiл айтып кеттi дейдi.ретi Жәбiрейiл айтып кеттi дейдi.i Жәбiрейiл айтып кеттi дейдi. Жәбiрейiл айтып кеттi дейдi.iрейiл айтып кеттi дейдi.рейiл айтып кеттi дейдi.iл айтып кеттi дейдi.л айтып кеттi дейдi.i дейдi. дейдi.i..

Пайғамбар туын тiгiп, жұртын жиды,iгiп, жұртын жиды,гiп, жұртын жиды,iп, жұртын жиды,п, жұртын жиды,
Бағдат тауының басына барып тұрды.
Барша жұртын жиып алып түгендесе,
Сахабадан он төрт мың шаһид бопты.

Он төртi шаһид болды сахабадан,i шаһид болды сахабадан, шаһид болды сахабадан,
Кәпiрден қырылыпты есепсiз жан.iрден қырылыпты есепсiз жан.рден қырылыпты есепсiз жан.iз жан.з жан.
«Ғалиды өзiм барып өлтiрем»,—деп,iм барып өлтiрем»,—деп,м барып өлтiрем»,—деп,iрем»,—деп,рем»,—деп,
Сол жерде Зеңгiр патша ойына алған.iр патша ойына алған.р патша ойына алған.
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Зеңгiр патша сол сөздi айтып атқа мiндi,iр патша сол сөздi айтып атқа мiндi,р патша сол сөздi айтып атқа мiндi,i айтып атқа мiндi, айтып атқа мiндi,iндi,ндi,i,,
Майданның ортасына келiп тұрды.iп тұрды.п тұрды.
—Дәмең болса, кел, Ғали, жылдам желдеп,
Қорыққаныңнан дiнiме кiр,—деп айғайлады.iнiме кiр,—деп айғайлады.нiме кiр,—деп айғайлады.iме кiр,—деп айғайлады.ме кiр,—деп айғайлады.iр,—деп айғайлады.р,—деп айғайлады.

Даусын естiп Арыслан ақырады,iп Арыслан ақырады,п Арыслан ақырады,
Пайғамбарға келдi де қол қусырды.i де қол қусырды. де қол қусырды.
—Қызығын бұл кәпiрдiң бiр көрейiн,iрдiң бiр көрейiн,рдiң бiр көрейiн,iң бiр көрейiн,ң бiр көрейiн,iр көрейiн,р көрейiн,iн,н,
Ей, баба, батаңды бергiл маған,—дейдi.iл маған,—дейдi.л маған,—дейдi.i..

Пайғамбардан бата алып қадам басқан,
Ғалиды көрген кәпiр жаман сасқан.iр жаман сасқан.р жаман сасқан.
Ақырып келе жатыр хазiретi Ғали:iретi Ғали:ретi Ғали:i Ғали: Ғали:
—Дәмең болса, ей, кәпiр, келшi маған!iр, келшi маған!р, келшi маған!i маған! маған!

Пайғамбардан бата алып қадам басқан,
Көрген кәпiр Ғалидан жаман сасқан.iр Ғалидан жаман сасқан.р Ғалидан жаман сасқан.
Екеуi екi-үш күндей ұрыс қылды,i екi-үш күндей ұрыс қылды, екi-үш күндей ұрыс қылды,i-үш күндей ұрыс қылды,-үш күндей ұрыс қылды,
Ғалидан Зәңгiр лағин қуаты асқан.iр лағин қуаты асқан.р лағин қуаты асқан.

Қиямет қозғалғандай ұрыс қылды,
Жер ортасы майданға дұрыс болды.
ұшар құс, жын, диюлер бәрi шулап,i шулап, шулап,
«Ғалиға қуат бер» деп налаш қылды.

Тау басына күресiп шықпақ болды,iп шықпақ болды,п шықпақ болды,
Қаһарланып шоқпарменен соқпақ болды.
Екi-үш күндей екеуi ұрысқанда,i-үш күндей екеуi ұрысқанда,-үш күндей екеуi ұрысқанда,i ұрысқанда, ұрысқанда,
Кәпiр жүһүд Ғалиды жықпақ болды.iр жүһүд Ғалиды жықпақ болды.р жүһүд Ғалиды жықпақ болды.

Күрестi сол арада қатты терлеп,i сол арада қатты терлеп, сол арада қатты терлеп,
Бiр тарлық Ғалиға түстi үлкен мiндет.iр тарлық Ғалиға түстi үлкен мiндет.р тарлық Ғалиға түстi үлкен мiндет.i үлкен мiндет. үлкен мiндет.iндет.ндет.
Күрсiңдi сол арада Ғали Арыслан,iңдi сол арада Ғали Арыслан,ңдi сол арада Ғали Арыслан,i сол арада Ғали Арыслан, сол арада Ғали Арыслан,
«Хал кеттi, тақсыр бабам, қолдай көр»,—деп.i, тақсыр бабам, қолдай көр»,—деп., тақсыр бабам, қолдай көр»,—деп.

Жәбiрейiл сол арада жетiп келдi,iрейiл сол арада жетiп келдi,рейiл сол арада жетiп келдi,iл сол арада жетiп келдi,л сол арада жетiп келдi,iп келдi,п келдi,i,,
Ғалидың қысылғанын көзi көрдi.i көрдi. көрдi.i..
Алланың Арысланы қысылған соң,
Тiзелесiп Жәбiрейiл екеулейдi.iзелесiп Жәбiрейiл екеулейдi.зелесiп Жәбiрейiл екеулейдi.iп Жәбiрейiл екеулейдi.п Жәбiрейiл екеулейдi.iрейiл екеулейдi.рейiл екеулейдi.iл екеулейдi.л екеулейдi.i..
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Жәбiрейiл келгеннен соң көңiлi тынды,iрейiл келгеннен соң көңiлi тынды,рейiл келгеннен соң көңiлi тынды,iл келгеннен соң көңiлi тынды,л келгеннен соң көңiлi тынды,iлi тынды,лi тынды,i тынды, тынды,
Кәпiрiң мұны көрiп мойын сұнды.iрiң мұны көрiп мойын сұнды.рiң мұны көрiп мойын сұнды.iң мұны көрiп мойын сұнды.ң мұны көрiп мойын сұнды.iп мойын сұнды.п мойын сұнды.
Ер Ғали Жәбiрейiлмен қосылған соң,iрейiлмен қосылған соң,рейiлмен қосылған соң,iлмен қосылған соң,лмен қосылған соң,
Екеулеп сол арада алып ұрды.

Зұлпықарын суырып алып барды,
Суырып мойнына салып барды.
«Әй, кәпiр, кәлима айтып, дiнге кiр»,—деп,iр, кәлима айтып, дiнге кiр»,—деп,р, кәлима айтып, дiнге кiр»,—деп,iнге кiр»,—деп,нге кiр»,—деп,iр»,—деп,р»,—деп,
Ғали Арыслан осылайша хабар бердi.i..

—Бәрi дағы күшке асты,—дейдi,i дағы күшке асты,—дейдi, дағы күшке асты,—дейдi,i,,
Жарымынан бәрiнен тасты,—дейдi.iнен тасты,—дейдi.нен тасты,—дейдi.i..
Көп жұртымменен мұсылман мен болайын,
Рұқсат бер бүгiн кешке маған,—дейдi.iн кешке маған,—дейдi.н кешке маған,—дейдi.i..

Тұрғызып Зеңгiр ханды қоя бердi,iр ханды қоя бердi,р ханды қоя бердi,i,,
Алланың бұйырғанын көредi ендi.i ендi. ендi.i..
Өз қолынан жүз мың ләшкер бөлiп алып,iп алып,п алып,
Түнде қашып Зеңгiр хан жөнеледi.iр хан жөнеледi.р хан жөнеледi.i..

Таң атқан соң Зеңгiрге Ғали барды,iрге Ғали барды,рге Ғали барды,
Кәпiрлердi аралап көзiн салды.iрлердi аралап көзiн салды.рлердi аралап көзiн салды.i аралап көзiн салды. аралап көзiн салды.iн салды.н салды.
Түнде қашып кетiптi Зеңгiр патша,iптi Зеңгiр патша,птi Зеңгiр патша,i Зеңгiр патша, Зеңгiр патша,iр патша,р патша,
Шаһзада сол арада қайғырады.

Ғали Арыслан сол жерде ашуланды,
Ашуланып Дүлдүлiне мiнiп алды.iне мiнiп алды.не мiнiп алды.iнiп алды.нiп алды.iп алды.п алды.
«Қалған кәпiр, жазаңды берейiн»,—деп,iр, жазаңды берейiн»,—деп,р, жазаңды берейiн»,—деп,iн»,—деп,н»,—деп,
Кәпiрге сол арада қырғын салды.iрге сол арада қырғын салды.рге сол арада қырғын салды.

Дүлдүлге мiнiп кәпiрдi аралайды,iнiп кәпiрдi аралайды,нiп кәпiрдi аралайды,iп кәпiрдi аралайды,п кәпiрдi аралайды,iрдi аралайды,рдi аралайды,i аралайды, аралайды,
Кәпiрдiң араларын саралайды.iрдiң араларын саралайды.рдiң араларын саралайды.iң араларын саралайды.ң араларын саралайды.
Өлген жанның кәпiрден қисабы жоқ,iрден қисабы жоқ,рден қисабы жоқ,
Аққан қан судай боп сарқырайды.

Дүлдүлге ашуланып мiнiп алды,iнiп алды,нiп алды,iп алды,п алды,
Кәпiрге сол арада қырғын салды.iрге сол арада қырғын салды.рге сол арада қырғын салды.
Тiл алғанын мұсылман қылды сонда,iл алғанын мұсылман қылды сонда,л алғанын мұсылман қылды сонда,
Дiнге енбеген кәпiрдi қырды сонда.iнге енбеген кәпiрдi қырды сонда.нге енбеген кәпiрдi қырды сонда.iрдi қырды сонда.рдi қырды сонда.i қырды сонда. қырды сонда.
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Дүлдүлдiң терi ағады сауырынан,iң терi ағады сауырынан,ң терi ағады сауырынан,i ағады сауырынан, ағады сауырынан,
Ғалидың кiм қалады дауысынан.iм қалады дауысынан.м қалады дауысынан.
Қисабы жоқ кәпiрдi қырған шақта,iрдi қырған шақта,рдi қырған шақта,i қырған шақта, қырған шақта,
Қан келедi Дүлдүлдiң бауырынан.i Дүлдүлдiң бауырынан. Дүлдүлдiң бауырынан.iң бауырынан.ң бауырынан.

Ашуланды Зеңгiрдi қуамын деп,iрдi қуамын деп,рдi қуамын деп,i қуамын деп, қуамын деп,
Мен оны не себептен жiберем деп.iберем деп.берем деп.
Пайғамбарға келдi де қол көтердi,i де қол көтердi, де қол көтердi,i,,
«Кеткен Зеңгiр патшаны қуамын»,—деп.iр патшаны қуамын»,—деп.р патшаны қуамын»,—деп.

—Ей, балам, бұ қылғаның жарайды емес,
Кәпiрге бұ қылғаның жаман емес.iрге бұ қылғаның жаман емес.рге бұ қылғаның жаман емес.
Һәммасын да Құдай ендi бiзге бердi,i бiзге бердi, бiзге бердi,iзге бердi,зге бердi,i,,
Бұ да ендi бiздерге жаман емес.i бiздерге жаман емес. бiздерге жаман емес.iздерге жаман емес.здерге жаман емес.

Ғали сонда Пайғамбардың тiлiн алды,iлiн алды,лiн алды,iн алды,н алды,
Тiлiн алып сол арада тұра қалды.iлiн алып сол арада тұра қалды.лiн алып сол арада тұра қалды.iн алып сол арада тұра қалды.н алып сол арада тұра қалды.
Қашқан-пысқан кәпiрдiң көп олжасынiрдiң көп олжасынрдiң көп олжасынiң көп олжасынң көп олжасын
Үлесiп, сахабалар байып қалды.iп, сахабалар байып қалды.п, сахабалар байып қалды.

Жүһүдке Пайғамбарым барған жерi,i,,
Кәпiрге ақырзаман салған жерi.iрге ақырзаман салған жерi.рге ақырзаман салған жерi.i..
Елдей көшiп Мәдинеге жөнеледiiп Мәдинеге жөнеледiп Мәдинеге жөнеледii
Кәпiрдiң дiнге кiрген баршалары.iрдiң дiнге кiрген баршалары.рдiң дiнге кiрген баршалары.iң дiнге кiрген баршалары.ң дiнге кiрген баршалары.iнге кiрген баршалары.нге кiрген баршалары.iрген баршалары.рген баршалары.

Ендi бiр гәп сөйлейiн Зейнеп қыздан,i бiр гәп сөйлейiн Зейнеп қыздан, бiр гәп сөйлейiн Зейнеп қыздан,iр гәп сөйлейiн Зейнеп қыздан,р гәп сөйлейiн Зейнеп қыздан,iн Зейнеп қыздан,н Зейнеп қыздан,
Тiлегi қабыл болады зарлағанның.iлегi қабыл болады зарлағанның.легi қабыл болады зарлағанның.i қабыл болады зарлағанның. қабыл болады зарлағанның.
Ғашық болып зарланып жатқан екен,
Қашан хабар келер деп Мәдинеден.

Хасенге ғашық болып зарлап жатқан,
Көктегi перiштелер құлақ салған.i перiштелер құлақ салған. перiштелер құлақ салған.iштелер құлақ салған.штелер құлақ салған.
Құдайдан Жәбiрейiлге пәрмен болды,iрейiлге пәрмен болды,рейiлге пәрмен болды,iлге пәрмен болды,лге пәрмен болды,
«Зейнептi Мәдинеге ерткiл» деген.i Мәдинеге ерткiл» деген. Мәдинеге ерткiл» деген.iл» деген.л» деген.

Жәбiрейiл бұйрықпенен жетiп келдi,iрейiл бұйрықпенен жетiп келдi,рейiл бұйрықпенен жетiп келдi,iл бұйрықпенен жетiп келдi,л бұйрықпенен жетiп келдi,iп келдi,п келдi,i,,
Зеңгiр ханның үйiне құлақ салды.iр ханның үйiне құлақ салды.р ханның үйiне құлақ салды.iне құлақ салды.не құлақ салды.
Зейнеп қыздың жылаған үнiменен,iменен,менен,
Темiр үйдiң төбесiн тесiп жетiп келдi.iр үйдiң төбесiн тесiп жетiп келдi.р үйдiң төбесiн тесiп жетiп келдi.iң төбесiн тесiп жетiп келдi.ң төбесiн тесiп жетiп келдi.iн тесiп жетiп келдi.н тесiп жетiп келдi.iп жетiп келдi.п жетiп келдi.iп келдi.п келдi.i..
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Тесiгiнен тырнақтай келдi кiрiп,iгiнен тырнақтай келдi кiрiп,гiнен тырнақтай келдi кiрiп,iнен тырнақтай келдi кiрiп,нен тырнақтай келдi кiрiп,i кiрiп, кiрiп,iрiп,рiп,iп,п,
Түрегелдi Зейнеп қыз тағзым қылып.i Зейнеп қыз тағзым қылып. Зейнеп қыз тағзым қылып.
Жәбiрейiл екенiн таныған соң,iрейiл екенiн таныған соң,рейiл екенiн таныған соң,iл екенiн таныған соң,л екенiн таныған соң,iн таныған соң,н таныған соң,
Қол қусырып тұрады тәубе қылып.

Темiр үйден тебiретпей алып ұшты,iр үйден тебiретпей алып ұшты,р үйден тебiретпей алып ұшты,iретпей алып ұшты,ретпей алып ұшты,
Қанатының үстiне салып ұшты.iне салып ұшты.не салып ұшты.
Көзiн ашып-жұмғанша Жәбiрейiл алып ұшып,iн ашып-жұмғанша Жәбiрейiл алып ұшып,н ашып-жұмғанша Жәбiрейiл алып ұшып,iрейiл алып ұшып,рейiл алып ұшып,iл алып ұшып,л алып ұшып,
Шаһарына Мәдиненiң алып келдi.iң алып келдi.ң алып келдi.i..

Қыз көрген соң Арыслан қылды тойды,
Отыз бес күн шаһарын жиын қылды.
Тамам асхаб бұ тойға көп жиылып,
Сахабалар баршасы қызық қылды.

Зеңгiр хан түнде қашып кеткен жерi,iр хан түнде қашып кеткен жерi,р хан түнде қашып кеткен жерi,i,,
Мұратқа екi ғашық жеткен жерi.i ғашық жеткен жерi. ғашық жеткен жерi.i..
Мәдинеге Зеңгiрдiң барған жерi,iрдiң барған жерi,рдiң барған жерi,iң барған жерi,ң барған жерi,i,,
Көп жамағат ұрысты салған жерi.i..
Үш жүз алпыс қатынды Хасен алып,
Ең үлкенi Зейнеп қыз болған жерi.i Зейнеп қыз болған жерi. Зейнеп қыз болған жерi.i..

Құдай қосқан қосағы Зейнеп қызды
Түсiнде душар қылды Хақ Тағала.iнде душар қылды Хақ Тағала.нде душар қылды Хақ Тағала.
Үш жүз алпыс қатынды Хасен алып,
Кiтапта бiр күн көрдiм тағы өзiм.iтапта бiр күн көрдiм тағы өзiм.тапта бiр күн көрдiм тағы өзiм.iр күн көрдiм тағы өзiм.р күн көрдiм тағы өзiм.iм тағы өзiм.м тағы өзiм.iм.м.

Көңiлiм бұ Зейнепке тола ма деп,iлiм бұ Зейнепке тола ма деп,лiм бұ Зейнепке тола ма деп,iм бұ Зейнепке тола ма деп,м бұ Зейнепке тола ма деп,
Басыма дәулет құсы қона ма деп,
Көп қатынды алыпты Хасен сонда,
Кiтапта көрген қызым бола ма деп.iтапта көрген қызым бола ма деп.тапта көрген қызым бола ма деп.

Хасендi қосқан қосағы Зейнеп қызға,i қосқан қосағы Зейнеп қызға, қосқан қосағы Зейнеп қызға,
Түсiнде душар қылған Хақ Тағала.iнде душар қылған Хақ Тағала.нде душар қылған Хақ Тағала.
Бiр Құданың достарын көп сөйледiк,iр Құданың достарын көп сөйледiк,р Құданың достарын көп сөйледiк,iк,к,
Қол көтерiп қылыңыз бұған дұға.iп қылыңыз бұған дұға.п қылыңыз бұған дұға.

 Таммат тамам.
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Жаратып жiберiп ең бұл ғаламға,iберiп ең бұл ғаламға,берiп ең бұл ғаламға,iп ең бұл ғаламға,п ең бұл ғаламға,
Өзiңсiң ризық берген жүмлә жанға.iңсiң ризық берген жүмлә жанға.ңсiң ризық берген жүмлә жанға.iң ризық берген жүмлә жанға.ң ризық берген жүмлә жанға.
Жазбаққа бiр хикаят қалам алдым,
Жәрдем ет, Хақ, тiлiме, Қадiр Алла.

Тарихтан алдым жазып қарадым да,
Назым ғып шығармақ боп талабымда.
Бiр падиша Мұхтар атты өткен екен
Исламға халифа боп заманында.

Ғаламға әдiлдiкпен шыққан аты,
Ғалидан Шаһимардан арғы заты.
Әулетiн ер Ғалидың таратқанда,
Мұхаммед-Ханафияның зүрриаты.

Жалғыз-ақ падишаның бар баласы,
Көзiнiң тiлеп алған ақ-қарасы.
Ерлiгi Рүстем менен Ғали Шердей,
Өзiнiң он алтыда жас шамасы.

Баяндап айтып өттiк тегi-затын,
Жазылып кейiнгiге қалсын хатым.
Дүниеде сол ұлыққа теңдесi жоқ,
Шаһизада Тәжiлмәлiк дей-дүр атын.

Өнерлi, теңдесi жоқ, болды дана,
Дүниеде бар ғылымды бiлдi һәмма.
Қандай дос, қандай дұшпан бар екенiн
Шамалап бiлiп болды шаһизада.

Хикаят Тәжілмәлік
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Мақсұдын iстемекке ойына алған,
Қорқыныш етер емес тiрi жаннан.
Көп жәбiр мұсылмандар көретұғын
Әулетi  әдiлердiң Қараханнан.

Әулетi Қараханның Жалут, Таран,
Етiн жеп әдет қылған, сойып адам.
ұрыста неше мыңдық  әрбiреуi,
Осындай жауыз халық, түрi жаман.

Бiрнеше шаһарларды харап қылып,
Талайды мұсылманнан еткен талан.
Хайуанша бетiменен өсiп-өнген,
Көптiгi дүние жүзiн тұтқан тамам.

Тiрi жан құтқармады ұсынғаннан,
Мекенiн тастады жұрт қысылғаннан.
Қолында осылардың тұтқын болып,
Талайлар қаза тапты мұсылманнан.

Шаһизада бұларды естiп естен танды,
Халiне мұсылманның қайғыланды.
Бас кесiп, қан төгейiн қырғын қылып,
Пида ғып бұлар үшiн шыбын жанды.

Алдына атасының бала кiрдi,
Тағзым ғып, қол қусырып тiке тұрды.
Алмақ боп мұсылманның қанын жоқтап,
Мақсұдын айтып өттi үшбу түрлi.

—Әдiнiң әулетi екен Жалут Таран,
Iзденiп бармақшы боп келдi балаң.
Тоқтатып жауыздықтан тәубе еттiрiп,
Танытып бiр Құдайды, дiнге салам.

Тәубе ғып дiн таппаса бiрде-бiрi,
уағда айтып қасам iштiм үшбу күнi.
Қырғын ғып, басын кесiп, қанын төгiп,
Қоймаймын Қараханның бiрiн тiрi.
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Падиша назар еттi баласына,
Көзi жеттi тоқтамайтын шамасына.
Қан жұтып жалғызы үшiн қайғы тұтты,
Тапсырып атасы мен бабасына.

Түсiне Мұхтар ханның енiп едi,
Пайғамбар төрт жарымен келiп едi.
Ақ туын Хақтың досты алып келiп,
Қолына шаһзаданың берiп едi.

Қол жайып бата бердi баласына,
Көзiнiң ағы менен қарасына.
Кандуха, Жандауылды қосып бердi,
Сиынып Нұр Мұхаммед бабасына.

Кандуха, Жандауылмен алған ұран,
Халқының хәкiмi едi Иран, Тұран.
Ғұмардың хазiретi нәсiлi едi,
Белгiлi екеуi де сақыпқыран.

Батырды қырық сегiз мың алды таңдап,
Қисапсыз қару, қапшық азық қамдап.
Қалмастан шаһзадаға ердi бәрi,
Өнерпаз, қыранкерей, өңкей саңлақ.

Шаһардан қалмай келдi жас пен кәрi,
Бақылдық айтты жылап жұрттың бәрi.
«Жеткiз,—деп,—шаһзаданы мақсұдына»,
Шулады қойдай маңырап баршалары.

Бата алып халайықтан жүрiп кеттi,
Арада үш ай жарым сапар еттi.
Бас қосып, сауық салып өңкей көкжал,
Жалуттың шаһарына келiп жеттi.

Жол жүрiп үш ай жарым бұлар келдi,
Жалутқа елшi салып қағаз бердi.
Бұйырған шаһзаданың пәрменiмен
Қағазын алып келiп тапсырды ендi.
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Хат жазған әуел Алла атын салып,
Анадан туғаннан соң өлiм анық.
«Құран шын, Пайғамбар хақ, Құдай бiр-дi,
Тәубе қыл, ынсапқа кел, тiлiмдi алып.

Өзiңнiң пенде екенiңдi жүрсiң бiлмей,
Құдайға құл атанып дiнге кiрмей.
Дiнге кiр иман айтып, мұсылман бол,
Арада ұрыс болып қылыш жүрмей».

Бұл сөзге ашуланды Жалут надан:
—Мұныңды есiң бiлмей айтпа маған.
Менi кiм қожа болып қолданбақшы,
Дүниенiң жүзiн билеп тұрмын тамам.

Көзiмнен бәрiңдi ертең кешiрем  деп,
Тұтқыннан ендi ойлама шешiлем  деп.
Iзденiп машақатсыз өзi келген,
Отырмын мен сендердi несiбем  деп.

Жауабын алып келдi елшi қайтып,
Жалуттың бастан-аяқ сөзiн айтып.
Бұрынғы жауыздықтан тоқтар емес,
Өзiнен санамайды ешкiмдi артық.

ұрысқа шаһизада белдi буды,
Батырлар бәрi дайын аты шулы.
Анадан туғаннан соң өлiм анық.
«Бабамның төрт жарынан мирасқор»,—деп,
Қолына Кандуханың бердi туды.

—Iс бiтпес жекпе-жекке шыққанменен,
Жалғыздап таусыла ма жыққанменен.
Көрейiк басқын қылып не де болса,
Жұмысын етсiн әркiм қолдан келген.

Мұсылман тәкбiр айтып атқа мiндi,
Алдында шаһзаданың өзi жүрдi.



120

130

140

144144 145ХИКАЯТ ТӘЖілМӘліК

Ақ туын Пайғамбардың ортаға алып,
Шаһарға бет қайтармай келiп кiрдi.

Зәңгiлер қарсы шығып ұрыс қылды,
Ғажайып iстер болды неше түрлi.
Қисапсыз бас кесiлiп, қырғын болып,
Екi жұрт қан iшiнде шауып жүрдi.

Батырлар сондай қатты қырғын еттi,
Осындай соғыспенен үш күн өттi.
Өлiмге зәңгi халқы қалды батып,
Қызыл қан дүние жүзiн қаптап кеттi.

Шаһзада кеткен жалғыз шыққан бетпен,
Басқын ғып батырларды келiп жеткен.
Кандуха, Жандауылмен—екi аждаһа
Дал-дал ғып зәңгi қолын ойран еткен.

Батырлар ұрысуға ерiнбейдi,
Жеңiске төбелестен жерiлмейдi.
Дамылсыз бес күн ұдай қырғын болды,
Еш нәрсе көздерiне көрiнбейдi.

Сонда да таусылмайды зәңгi қалың,
ұрысқа келiп кiрдi Жалут залым,
Айырып шүберектей, нандай шайнап
Адамды қолға түскен жалғыз-жарым.

Жалут та  жұрттан асқан батыр едi,
Көрмеген бұрын мұндай ғапыл ердi.
Ерлiгiн шаһзаданың көзi көрдi,
Зәңгiнi қырып келе жатыр едi.

Таң қалып тұрды бiраз ақылы ауып,
Күрзiмен ұрып келед, қылыш шауып.
Мас пiлдей аузынан шыққан көбiк
Аппақ қып тұла бойын кеткен жауып.
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Қиратып қырып келед ұрып доптай,
Өзiнен басқа жанда қайрат жоқтай.
Бiр апат басқын қылып келе жатқан,
Желдi күн қалың науға түскен оттай.

Жүре алмай екi жұрттың көлiктерi,
Еш адам мұндай қырғын көрiп пе едi.
Майданға басқын болып қалды толып
Қырылған ат пен адам өлiктерi.

Жандауыл келiп жеттi топты жарып,
Жалут тұр жолын тосып ыңғайланып.
Қалқанын көтергенше аял бермей,
Күрзiмен Жандауылды кеттi салып.

Жалут та батыр едi асқан мықты,
Күрзiмен бiр салғанда ұрып жықты.
Аты өлiп, Жандауылдың қолы сынып,
Өзi өлмей, Құдай сақтап аман шықты.

Жандауыл өлмей қалды, көзi көрдi,
Күрзiсiн оңтайланып тағы келдi.
 «Қыласың ынсапсыздық, әй, кәпiр»,—деп,
Шаһзада жетiп келiп «тоқта!» дедi.

Қарады аттың басын бұрып алып,
Өлшеусiз ер келгенiн таныды анық.
Қылмақ боп не болса да бұрын қару,
Күрзiмен шаһзаданы кеттi салып.

Жалуттың күшi қайда,  немене едi,
Қайткенде артыққа кем теңеледi.
Сегiз жүз батпан күрзi тисе дағы,
Шаһзада бит шаққандай елемедi.

Айтады шаһзадаға Жалут тұрып:
—Мен сенi қапылыста кеттiм ұрып.
Мен дағы сен секiлдi қалқан тұтпай,
Берейiн кезегiңдi қарсы тұрып.
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—Әй, Жалут, ояу тұрсың, түсiң емес,
Нәмәрттік менiң сендей iсiм емес.
Басыңа қалқаныңды мықтап ұста,
Мен сенiң ойнайтұғын кiсiң емес.

Күрзiсiн шаһизада қолына алып,
Басына Жалут тұрды қалқан салып.
Үйiрiп неше қабат айналдырып,
Сыртынан қалқанының кеттi салып.

Деген бар «соны орарсың, ненi сепсең»,
Орнына бiтпес Жалут, қайтып ексең.
Бiр ұрған шаһзаданың күрзiсiнен
Атымен болып кеттi жерге жексен.

Жалут та батыр едi болған iрi,
ұқсамас адамзатқа ешбiр түрi.
Өзiнен күшi асқанға шара бар ма,
Айтуға болып кеттi көптiң бiрi.

Бiр атты шаһзада алып барды,
Мiнгiзiп Жандауылды қасына алды.
ұрыстан аман қалған мұсылмандар
Жиналып қосқа қайтып нағыра салды.

Батырлар дауысты естiп қайтты ұрыстан,
Кемiмедi қанша өлгенмен зәңгi дұшпан.
Малшынып қызыл қанға тұла бойы,
Жиналып келiп жатыр әрбiр тұстан.

ұрысқан бес күн ұдай дамыл көрмей,
Аққан қан дария шалқар болды көлдей.
Бiр жан жоқ жарақатсыз сонша көп-тi,
Бәрi де шаршап келдi аты жүрмей.

Қызыл қан сауыттары пара-пара,
Батырлар қажып келдi осыншама.
Кандуха кешке жақын жаңғыз келдi,
Тәнiне тоқсан алты түскен жара.
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Қан болған киiмдерiн шешiнiстi,
Домалап қисабы жоқ оқтар түстi.
ұрыстан өлмей аман келгендерi
Жуынып демiн алып отырысты.

Iшiп-жеп рақаттанды тамақтарын,
Сылқиып ашқандай боп қабақтарын.
«ұрыстан қанша кiсi қаза тапқан,
Қисапқа алыңыздар санап бәрiн».

ұрысып ұдайымен бес күн өткен,
Намазы бәрiнiң де қаза кеткен.
Өтеп ап қаза болған намаздарын,
Өлгеннiң қисабына кiрдi шеттен.

Санады өлгендердi қисапқа алып,
Тоғыз мың он үш кiсi өлiптi анық.
Екi күн жинап алып намаз оқып,
Бәрiн де дәфiн еттi алып барып.

ұрыстан бұлар шаһид қазаланған,
«Ғазы» деп аталады тiрi қалған.
«Жетi күн ат пен адам тынықсын»,—деп,
Шаһзада әскерiне қылды пәрмен.

Айырған талайдың-ақ серiктерiн,
Зәңгiден алды жинап өлiктерiн.
Мұсылман тәкбiр айтып тағы аттанды,
Жетi күн тынықтырып көлiктерiн.

Шаһарға мұсылмандар келiп жеттi,
Зәңгiлер қарсы шығып ұрыс еттi.
Шабуыл екi жақтың тозаңынан
Қап-қара дүние жүзi шаң боп кеттi.

Қаптады топырақ боран, қараңғылық,
Бiреудi болар емес бiреу бiлiп.
Қайрат қып жатыр әркiм шамасынша,
Бола ма өле беру жайға тұрып.
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Өлтiрiп бiрiн-бiрi қанын шашып,
Найза шаншып, күрзi ұрып, қылыштасып.
Жан сақтап бiреулер жүр басын қорғап,
Жау жайқап батырлар жүр төсiн ашып.

Етедi кiмге рақым бұл iспенен,
Аямай шапқаннан соң қылышпенен.
Ешбiр жан дамыл алып тiзе бүкпей,
Жетi күн өттi осындай жұмыспенен.

ұрысты жетi күндей қырғын болып,
Талайлар топырақ қауып қалды өлiп.
Қараңғы, күн менен түн бiрдей болып,
Сахараға өлiк пен қан кеттi толып.

Қырылған зәңгiлерде болмады сан,
Рүстем тiрiлдi ме, Нариман, Сам.
Қырғынын шаһзаданың көрген халық:
«Дию ме, адамзат па, неткен қыран».

Әскердi оңды-солды аралады,
Бойына теңгерiп жан баламады.
Көшiрiп дүние жүзiн қылды дал-дал,
Ешкiмдi жан екен деп санамады.

Мұнымен қояр емес ешбiр жанды,
«Қыран» деп шаһзадаға ат байланды.
Құлатты туын жығып үшбу күнi,
Зәңгiлер бұзылуға ыңғайланды.

Қараңғы дүние жүзiн зұлмат басып,
Зәңгiлер үрiккен қойдай жүрдi қашып.
Ғажайып жұрт көрмеген болды қырғын,
Жан, мақұлық ақылынан қалды адасып.

Қаһарман, бұл ұрыста бар ма Рүстем,
Кәр шашып тiрiлдi ме Нариман, Сам.
Кешегi Хақтың Шерi Арысланы
Ешбiрi қылған емес мұндай қыран.
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Көрген соң мұндай қырғын зәңгi састы,
Жалмады аждаһадай жетi басты.
Бәрi де аман тiлеп қол көтерiп,
Қылышын төмен салып басын ашты.

Шаһзада әскерiне шақыртты жар,
ұрыстан қол көтерiп тоқтаңыздар.
Биғат қып ислам дiнге кiрiп жатыр,
ұрыстан аман қалған көп зәңгiлер.

Жалуттың ордасына түстi барып,
Шаһарды дiнге салды жиып алып.
Қалдырмай әйел-еркек, баршасына
Танытты ислам жолын мәсжiд салып.

Мұсылман болды бәрi дiнге кiрiп,
Оқытты ислам жолын бiр ай тұрып.
Шаһардың Жалут өлiп алынғанын,
Таранға босқын барды хабар қылып.

—Исламның Мұхтар атты халифасы,
Әскерге бастық соның өз баласы.
Дүниеде мұндай қыран көрген жоқпыз,
Он алты-он жетiде жас шамасы.

Әуелде әскер алып шыққан елден,
Мақсұды сiздер екен iздеп келген.
Жалуттай жұрттан асқан баһадүрге,
Күрзiмен бiр ұрғанда ажал берген.

Әй, падишам, қамыңызды қыл ертерек,
Кешiкпей үстiңiзге келсе керек.
Ешкiмнен бетi қайтар көрiнбейдi,
Болмаса ажалыңа өзiң себеп.

Ер Таран Жалут үшiн қайғыланып,
«Көзбенен көрдiңдер ме, өлдi ме анық�»
Төзе алмай бiрге туған бауырласқа,
Жылаумен жатты бiраз естен танып.
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Төсектен көтердi басын есiн жиып,
Көзiнiң отырады жасын тыйып.
Алты жүз алпыс алты шаһар екен,
Таранның хүкiмiне тұрған сыйып.

Хат алып бас-басына елшi барды,
«Жиналып тез жетсiн» деп хабар салды.
Жердi алып үш айшылық қонды әскер,
Ауыр қол он бес күнде жинап алды.

Таранның мажалы жоқ сабыр қылар,
Жалуттың құнын алса сонда тынар.
Әскерге «аттансын!» деп қылды жарлық,
Бет алып «жау қайда�»—деп жүрдi бұлар.

Қисапсыз әскерменен осы түрлi,
Жатпастан күнi-түнi бiрдей жүрдi.
«Жеттi,—деп,—Таран келiп ауыр қолмен»
Бiреу кеп шаһзадаға хабар қылды.

Шаһардың мешiтпенен байлатты айын,
Әскердiң жабдығының қылды жайын.
Iзденiп жау қайда деп отырғандар
Жиналып сағатында болды дайын.

Дiн үшiн ел-жұрттан болған жүдә,
Жәрдем ет мұсылманға, Қадiр Құда.
Таранға қарсы келiп сабын бойлап,
Әскермен сегiз жүз мың тұрды бұ да.

Майданға Таран келдi қаһарланып,
Исламға садақ атты бiр оқ салып.
Кiсiнi отыз екi  шаһид қылып,
Орнына отырады қайта барып.

Бұл жұмыс шаһзадаға ауыр келдi,
Бiр оқтан отыз екi адам өлдi.
Қан толып екi көзге ашуланып,
Ақырып аждаһадай майданға ендi.
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Шыққандай зәңгiлерге жекпе-жекке,
Жақындап жүрiп келдi қалың көпке.
Садаққа бiр оқ салып атты бұл да,
Ерлiгiн екi жұртқа көрсетпекке.

Қайратын жиналған жұрт бәрi көрдi,
Ешкiмге мынау, сiрә, бермей тұрды.
Бұл атқан шаһзаданың бiр оғынан
Зәңгiден жетпiс алты адам өлдi.

Зәңгiлер қорықты қатты ақылы ауып,
Таран да мұны көрiп қылды қауiп.
Күшпенен болмайтынын шамалады,
Хайламен өлтiрмесе бiр жол тауып.

Қуаты шаһзаданың болды ғалып,
Зәңгiге бердi қорқыныш есiн алып.
Бiрден ат қойды Таранның бес баласы,
Әскерiн өзiне тән ертiп алып.

Шаһзада мұны көрiп қайраттанды,
Өлшеусiз Тәңiрi берген күшi бар-ды.
Әскермен неше жүз мың бес аждаһа
Батырды Тәжiлмәлiк ортаға алды.

Жаңбырдай жауғызады садақ оғын,
Шаһзада тыңдар емес азы-көбiн.
Ақырып арыстандай қайрат қылып,
Зәңгiнiң қылды дал-дал талай тобын.

Тамаша көрсетiп жүр әр түрлi ойын,
Шамалап бiр-бiрiнiң көрдi бойын.
«Қозғалма!» дейдi шаһзада әскерiне,
Көрмек боп бүгiнгi күн жалғыз тойын.

Тамаша қылды халық өңкей жасты,
Күн көзiн қараңғылап зұлмат басты.
Таранның Қасура атты бiр баласы
ұрыста шаһзадамен душарласты.
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Ер едi Қасура да болған күштi,
Iздеген сұрағанға жолығысты.
Бiреуi ұрғанын бiрi қағып,
Тамаша көрсетедi әрбiр iстi.

Қасура күрзiсiн ап жетiп келдi,
Шаһзада қалқан тұтпай тұра бердi.
Бар күшiн екi қолға жиып алып,
Күрзiмен үш қайтара ұрады ендi.

Тәуiр-ақ Қасураның күшi бар-ды,
Болмайтынын болғызып ед талайларды.
Талқан боп тас та болса кетер едi,
Болды деп мынау қалай қайран қалды.

—Өзiмдi бiлушi  едiм ер секiлдi,
Басқаны көрушi едiм кем секiлдi.
Анадан мұндай болып туа бермес,
Ешбiр жан көрген жоқпын сен секiлдi.

Қасура айтты:—Әй, батыр, құлағың сал,
Зауық етiп ерлiгiңе ақылым дал.
Тұрайын өзiңдей боп қалқан тұтпай,
Үш ұрып сен де менен кезегiңдi ал.

—Қасура, сөзiм тыңда құлақ салып,
Данышпан ер екенсiң, тұрмын танып.
Болашақ тергелетiн қиын күн бар,
Туған соң адамзатқа өлiм анық.

Дiнге кiр, мұсылман бол тiлiмдi алып,
Өлген соң қор боларсың отқа жанып.
Имансыз күпiрлiкпен өткен адам
Отпенен ғазап тартар мәңгi қалып.

Бабамыз Құдай досты Пайғамбары,
Сыдық пен Ғұмар, Ғұсман шаһариары.
Ислам нұрын шашқан, дiнiн ашқан,
Сұрасаң, өз атамыз—хазiрет Ғали.
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Бұл күнде кеттi олардың бәрi де өтiп,
Алладан пәрмен болып, қаза жетiп.
Әулеттiң сол секiлдi нәсiлi—мен,
Айтайын өз жайымды баян етiп.

Қасура, өз көзiңмен көрдiң дұрыс,
Сөзiмдi жалған болса дерсiң бұрыс.
Дiнiмнiң шарапаты мұның бәрi,
Оқ өтiп кеспейтiн менi қылыш.

—Әй, батыр, бұл айтқаның қыла алмаймын,
Сөзiңде өтiрiк бар деп бiле алмаймын.
Жұрт айтар жанынан қорқып бағынды деп,
Дiнiңе соның үшiн кiре алмаймын.

Жасырмай көңлiндегi айтты шынын,
Үгiт сөз орындалмай болды шығын.
Шайтанның ағуасына көңiл қойып,
Намыс қып бiлдi дiнге кiрмейтiнiн.

—Қасура, насихатым тыңдамадың,
Айтқанды ажал жетiп қылмағаның.
Шайтанның ағуасына көңiл берiп,
Мойныңды дiн исламға бұрмағаның.
Мұсылман бола ма деп үмiткер боп,
Сен шындап жүрсең де мен шындамадым.

Айтарлық ендi саған сөзiм қысқа,
Ажалға кезiккен оқ келдiң тұсқа.
Ақыры ғұмырыңның бiткен күнi,
Басыңа қалқаныңды мықтап ұста.

Күрзiсiн ашуменен қолына алып,
Қасура қалқан тұтты даярланып.
Долданып еш нәрсенi көзi көрмей,
Сыртынан қалқанының кеттi салып.

Болмайды ажал жетсе ешбiр хайла,
Екi жұрт тамаша ғып тұрды жайға.
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Бұл ұрған шаһзаданың күрзiсiнен
Атымен болып кеттi майда-майда.

Таранның мұны көрiп төрт баласы,
Өлген соң бiрге туған бауырласы,
Батырға Тәжiлмәлiк жалғыз тұрған
Шулап ат қойды зәңгi кәрi-жасы.

Төртеуi әскерiне бұйырады,
Жаңбырдай садақ оғы құйылады.
Аллаға мiнәжат қып шаһизада,
Атасы, бабасына сиынады.

—Қолдай гөр, Нұр Мұхаммед бабам,—дейдi,
Атам Ғали, Фатима анам,—дейдi.
Iшiнде қалың жаудың жалғыз қалып,
Қиындық көрдi мұндай балаң,—дейдi.

Қалың жау жалғыз жасты ортаға алып,
Бiреуi қылыш, бiреуi найза салып.
Түктерi киiмiнен тесiп шықты,
Ақырып арыстандай қатуланып.

Жасқанып, жау көп қой деп санамады,
Бөгелiп жалғыздығын қарамады.
Жөңкiлтiп қасқыр тиген қойдай қылды,
Болыпты есiк-есiк аралары.

Зәңгiмен ұрысқалы төрт күн болды,
Айдап жүр алдына сап қалың қолды.
Таранның бiр баласы аман қалып,
Төртеуi шаһзаданың қолында өлдi.

Қиындық ұрыс көрiп ашынады,
Қызыл қан судай болып шашылады.
Атасы, бабасынан жәрдем болып,
Қисапсыз жауды жалғыз қашырады.
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Құдай мен Пайғамбардан жәрдем жеттi,
Бiр басын сонша көпке үстiн еттi.
Таранның төрт баласы ұрыста өлiп,
Баласы Хожант деген аман кеттi.

Көрген соң ауыр қырғын қашты кәпiр,
Қашырып жауын жеңiп қайтты батыр.
Жалутпен тұрмай төрт ұлы қабат өлiп,
Ер Таран есiн бiлмей жылап жатыр.

Қайғылы зәңгiлердiң болды халi,
Кiм өлмес тағдыр жетiп келсе ажалы.
Жаяулап шаһзаданың алдына кеп,
Тағзым қып сәлем бердi жолдастары.

Жыласты тағат қылмай бiрде-бiрi:
—Жалғыздық басыңызға түскен күнi.
Айтылған әмiрiңiзден аса алмадық,
Шыдамай шықпаған жан тұрдық тiрi.

Шаһзада шатырына келiп түстi,
Жуынып, демiн алып тамақ iштi.
Қазасын намазының өтеп алып,
Сұхбат қып батырлармен отырысты.

Он күндей ұрыс болмай жатты қарап,
Қарауыл қатты қойып екi тарап.
Күнбе-күн келiп жатыр зәңгi қолы,
Қисабын бiлер емес ешкiм санап.

Көрмеген ешкiм мұндай ауыр қолды,
Көптiгiнен дүниенiң жүзi толды.
Айтқанда былайша деп шама қылып,
Дүниеде бос жер қалмады деуге болды.
Тарихтың айтуына қарағанда,
Мұнан көп жиналыс жоқ бұрын-соңды.

Таранға патшалары салды ақыл:
—Жай қарап жатуымыз емес мақұл.
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Өлтiрiп шаһзадасын басын кесiп,
Салайық әскерiне заманақыр.

Бұларды алып болып Бағдат барсақ,
Қара күн бастарына қайғы салсақ.
Өлтiрiп шаһзадасын, халқын қырып,
Болмай ма өлгендердiң датын алсақ.

Осыны мақұлдады барша кәпiр,
Үгiттеп Таранды да тұрғызды ақыр.
Барабан соғып зәңгi кернейлетiп,
Сап тартып майдан жерге келе жатыр.

Аттанды мұсылман да мұны көрiп,
Зәңгiге сап байлады қарсы келiп.
Кандуха шаһзададан рұқсат алып,
Түрлi өнер көрсеттi майданға енiп.

Бiр зәңгi шықты ойнатып керiк мiнiп,
Аяғы келдi жерге сүйретiлiп.
Шаһардың Сылан деген патшасы едi,
Келедi айбатынан жер айырылып.
«Бiлдiр,—деп,—аты-жөнiң» қысып жатыр,
Жансынбай Кандуханы көзiне iлiп.

—Әй, зәңгi, танымасаң танытайын,
Белгiлi әркiмдерге менiң жайым.
Сен дағы жөнiңдi айтып бiлдiр маған,
Сұрасаң өз жөнiмдi баяндайын.

Зәңгiге ислам кiлтiн ашушы мен,
Арабтың iшiндегi асылы мен.
Иранның патшасы мен, Кандуха—атым,
Төрт жардың хазiрет Ғұмар нәсiлi мен.

Естiп Кандуханың сөзiн тыңдап,
Ерлерге уақыт болды қайрат қылмақ.
—Қолымнан талайларға ажал берген
Сыланның падишасы мен, атым—Имлақ.
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Патша боп қолың жеткен екен құсқа,
Ажалың айдап келдi бiздiң тұсқа.
Тиiстi орыныңа жiберейiн,
Басыңа қалқаныңды мықтап ұста.

Кандуха мұны көрiп қалқан жауып,
Қылышпен Имлақ батыр кеттi шауып.
Дулыға, болат қалқан болды дал-дал,
Бұл сапар қала жазды қаза тауып.

Имлақ та батыр екен асқан күштi,
Көрсеттi бұл секiлдi осы iстi.
Қалқанның сынықтары аспанға ұшып,
Қызарып жан-жағына шоқ боп түстi.

Бiр-бiрiн аяр емес, төкпек қанын,
Пендесiң, бола бермес ойлағаның.
Имлақтың қылышынан аман қалып,
Нәубетi келдi ұратын Кандуханың.

Қылышын жалаңаштап қолына алып,
Секiлдi аш арыстан қатуланып.
Дулыға, болат қалқан тоғыз қабат,
Сыртынан қылышпенен кеттi салып.

Имлақ та бойсұнбаған тiрi жанға,
Кез келдi Кандухадай арыстанға.
Қалқаннан тоғыз қабат өтiп барып,
Басына сынық сүйем түстi таңба.

Iлiне жаздады ажал қармағына,
Қылыш пен қол күшiнiң салмағына.
Қалқанның сынықтары от боп жанып,
Қызарып шоқ боп түстi жан-жағына.

Екеуi кезекпенен қылыштасып,
Бiреуiн ала алмады бiрi басып.
Қылады дүниенi астын-үстiн,
Жұлқысып ат үстiнен жағаласып.
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Қылыштан тау-тастары шағылады,
Шаң-тозаң дүние жүзiн қабындады.
ұрысты қанша уақыт найзаласып,
Мұрады мұныменен табылмады.

Күш-қайрат, қалдырмады бар өнерiн,
Екеуi қылды дал-дал жүрген жерiн.
Қызығын мұның дағы көрмек болып,
Алыпты қолдарына күрзiлерiн.

Әуелi кезек алып Имлақ ұрды,
Кандуха қалқан тұтып қарап тұрды.
Дүние қап-қараңғы болып кеттi,
Көрмеген бұрын қайрат мұндай түрлi.

Көрмеген ауыр таяқ бұрын бұдан,
Еш адам тең келмеген жұртында Иран.
Күрзiмен Кандуханың шыққан аты,
Атанып дүниеге сақыпқыран.

Күрзiсiн қолына алып ыңғайланып,
Басына Имлақ түстi қалқан алып.
Көзiнен от, аузынан  көбiк шашып,
Үйiрiп зуылдатып кеттi салып.

Айтулы ауыр тидi бұл таяғы,
Болмайтын ерлiк қайда, күш баяғы.
Жығылды атыменен Имлақ жерге,
Созылып мұнарадай екi аяғы.

Екi жұрт қарап тұрған бәрi көрдi,
Ат салып, қаптап зәңгi майдан жердi.
Аты өлiп, шала-жансар қалыпты өзi,
Зәңгiлер алып шықты Имлақ ердi.

Қайғы күн зәңгiлерге болды толық,
Барған соң кешiкпейдi  Имлақ өлiп.
Барабан соғып, тартып кернейлерiн,
Тарқады екi әскер күн кеш болып.
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Түн болып дамылдады барша халық,
Таң атып, дүние тағы болды жарық.
Екi жұрт майданға кеп сабын бойлап,
Кандуха жекпе-жекке тұрды барып.

Үмiтпен жекпе-жекке әркiм келген,
Қайтпады бiреуi аман майданға енген.
Белгiлi аты шыққан батырлардан
Жетпiс үш адам өлдi зәңгiлерден.

Күйiкпен Таран шыдап тұра алмады,
Қаруын киiп, пiлiн құралдады.
Таранды көрiп шаһзада келдi жетiп,
Майданнан Кандуханы шығарғалы.

—Дұшпанға қайрат қылып алдың сауап,
Еткендей он мәртебе Қағба тауап.
Рұқсат ендi сiзге, әскерге бар,
Таранға мен берейiн өзiм жауап.

Кандуха рұқсат алып қайтып кеттi,
Қасына шаһзаданың Таран кептi.
—Тұрмысың менiменен ұрыспақ боп,
Әй, бала, жөнiңдi айтып сөйле,—дептi.

Мен—Таран, танымасаң, дүниенi алған,
Басына талайлардың қайғы салған.
Менiмен ұрысуға жеткен жоқсың,
Сен өлсең, әке-шешең қылады арман.

—Әй, Таран, мақтанасың неңе сенiп,
Мен саған ұрысуға тұрмын келiп.
Жоғары құр кеудеңдi көтересiң,
Дүниенiң тұтқасы өзiң секiлденiп.

Ер болсаң, iстеу керек мардтың iсiн,
Рақым ғып менi аяма жетсе күшiң.
лайық мақтаншылық сонда бойға,
Артылса дұшпаныңнан еткен iсiң.
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Аяма, алысқанда атаңды жық,
ұстасаң қол, тiстесең кетсiн тiсiң.
Дәрiптеп өзiңдi-өзiң көтересiң,
Менiң кiм екенiмдi бiлемiсiң�!

Тосылып Таран қалды сөйлер сөзден,
—Әй, бала, жоқ па айтатын мұнан өзгең.
Бойы өсiп, бұғанасы қатпаған деп,
Айтып ем аяушылық көрiп көзбен.

Қозғалып Қап тауындай Таран келдi,
Қайыстырғандай болып қара жердi.
Бұрынғы топан кешкен Нұх болмаса,
Мұнан зор жан иесi тумап едi.

Таранның әр денесi бiр мұнара,
Таң қалды түрiн көрiп шаһизада.
—Япырым-ай, бұл да анадан туды ма екен,
Жаратқан қалай зор ғып Хақ Тағала.

Ешбiр жан тiрi қоймас мынау жеңсе,
Алар ма едi тiрi байлап шама келсе.
Болар ед дiн исламға арқа көзi,
Мүбада мұсылман боп дiнге енсе.

Осындай көңiлiне қиял ендi,
Бел байлап тәуекел ғып Хаққа сендi.
«Өлтiрмей шама келсе жөнiн тауып,
Алсам,—деп,—тiрi байлап Таран ердi».

Таран кеп сөз сөйледi шаһзадаға:
—Бұрынғылардай менi көрме жана.
Арманда болмай барыңда қимылдап қал,
Кезектi әуел саған бердiм, бала.

—Ол емес,—шаһзада айтты,—мардтың iсi,
Кем болса шара бар ма қайрат-күшi.
Сенiкi әуел кезек, батыр Таран,
Үлкенге жол бередi жасы кiшi.
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Таң қалды бұл сөзiне батыр Таран,
—Жарайды,ер екенсiң,—дейдi,—балам.
Басыңа қалқаныңды мықтап ұста,
Бұл жолдан демей, сiрә, аман қалам.

Шаһзада қалқан тұтты тiлiн алып,
Арыстандай келдi Таран қатуланып.
Көтерiп сегiз жүз мың батпан күрзi,
Үйiрiп зуылдатып кеттi салып.

Аспаннан тау-тас құлап тигендей боп,
Көңiлi кеттi жұмсап игендей боп.
Дiрiлдеп жер солқ еттi зардабынан,
Қараңғы болып дүние күйгендей боп.

Шаһзада өлмегенiн Таран көрген,
Көктен түсiп, шықты ма яки жерден.
«Өлмек түгiл, табаны таймады ғой,
Бiр ажал болмаса екен маған келген.

Қопарып дүниенi көшiрiп ем,
Күл қылып талайларды өшiрiп ем.
Ешбiрi көрген жоқ ед болып мұндай,
Қайратым жүрмей кеттi бұған неден�!»

Өнермен ашпақ болып ұрыс табын,
Қайткенде келтiрем деп ойлап бабын.
Шаһзада мұндай шұғыл кеттi ойға,
Таранның өлмей қолға түсу жағын.

Басына қалқан ұстап Таран тұрды,
Күрзiмен Тәжiлмәлiк қыран ұрды.
Аяғы үзеңгiден шығып кетiп,
Жығыла жаздап пiлдiң басын бұрды.

Қараңғы болып дүние тұманданып,
Қалжырап тұрды Таран естен танып.
Қалқанның сынықтары шоқ боп түстi,
Қызарып жан-жағына от боп жанып.
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Таранның от боп жанып iшi-тысы,
Қапастан ұша жазды бұлбұл құсы.
Зiлзала бердi жерге қозғалыс қып
Күрзiнiң ауырлығы, қолдың күшi.

Ашуын тұрды Таран алайын деп,
Болмаса дүние салып қалайын деп.
Қалқанын көтергенше аял бермей,
Қылышпен не де болса салайын деп.

Қылышпен шаһзаданы шапты басқа,
Мақсұды осы жолдан шығармасқа.
Кеспедi қайткенменен бiр тал қылын,
Жаралған рұхтан болып әуел баста.

Өтейiк түсiнiк берiп үшбу жерден,
Бiрнеше кiтаптарда хабар берген.
Оқ өтiп, қылыш кеспес рұхтанның,
Екеудiң бiреуi осы дүниеге енген.

Тұтылған мұның бәрi тәпсiрде бар:
Бiреуi өттi Рүстем тұсында Зал,
Кияни шаһларының нәсiлiнен
Рұхтан өткен бiр ер Асфандияр.

—Әй, Таран, мұның емес мардтың iсi,
Нәмәрттiк етпес мұндай жақсы кiсi.
Жанға апат сабырсыздық келтiредi,
Кiм үстiн болмайын дейд жетсе күшi.

Айтып боп осылай деп ұрысқа ендi,
Қосына ұрайын деп жақын келдi.
Сыртынан тоғыз қабат қалқанының
Қылышпен шапты басқа Таран ердi.

Есi ауып еш нәрсенi көзi көрмей,
Тiлдерi сөйлейтұғын сөзге келмей.
Қан кеттi мұрны менен ауызынан,
Сөйтсе де батыр Таран қалды өлмей.
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Қалпына түстi тағы бәз баяғың,
Көтердi нарлықпенен ер таяғын.
Қасына шаһзаданың жетiп келдi,
Тепсiнiп, есiн жинап, екi аяғын.

Ашумен келген жерден бастады ұрыс,
Тастауға қолдан келсе iстеп бiр iс.
Қарап тұр тамаша ғып жұрттың бәрi,
Ақырып екi аждаһа салды ұрыс.

Жұмсамай өнер, қайрат қалдырмады,
Сөйтсе де бiр-бiрiне шалдырмады.
Қараңғы болып дүние, күн көрiнбей,
Екi жақ тұс-тұстан шам жандырғаны.

Шам жағып тұс-тұсынан қылды жарық,
Қарасып тамашаға барша халық.
Екеуi күндiз-түнi ұрысып жүр,
Ас iшiп, ұйқы көрмей, дамыл алып.

Қараңғы—күндiзгi күн болды түндей,
Алысып екi аждаһа жетi күндей.
Қазылып ор боп қалды жүрген жерi,
Тас-топырақ аспанға ұшып болды жүндей.

Мас пiлдей ақырады көбiк шашып,
Бiреуiн ала алмай жүр бiрi басып.
Зiлзала жер жүзiне қозғалыс боп,
Сулары дариялардың кеттi тасып.

Басуға жер, кiруге көр таба алмай,
Жөңкiлiп бар мақлұқат жүрдi қашып.
Таң атып, күн шықпады жетi күндей,
Барша жан ақылынан тұрды адасып.

Аямай ұрғанында бiрiн-бiрi,
Қалуға мүмкiн емес өлмей тiрi.
Қалжырап аяқтарын баса алмады,
Болдырып екеуiнiң ат пен пiлi.
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—Сөз тыңда,—Таран айтты,—құлақ салып,
Дүние шаң басылып, болсын жарық.
Тынықсын және мiнген көлiгiмiз,
Келейiк тамақ iшiп рахаттанып.

Тынығып бұл екеуi үш күн жатты,
Күн шығып, шаң басылып, таң да атты.
Жуынып тер-топырағын бойындағы,
Iшiп-жеп көрдi Таран ер рахатты.

Сөйлейiк шаһзаданың ендi халiн,
Өтедi қаза болған намаздарын.
Таранды жеңiп байлап алмағанға,
Тәңiрге тазарылып айтты зарын:

—Қабыл ет тiлегiмдi, Хақ Зұлжалал,
Осындай көңiлiмде мұддағам бар.
Болар едi мұсылманға арқа күзеу,
Таранды күпiрлiктен исламға сал.

Көзiне шаһзаданың ұйқы келдi,
Мұхаммед-Ханафия түсiне ендi.
Таранға ислам нәсiп болмайтынын,
Тағдырда жазылмаған хабар бердi:

—Ғапылдық мұнан былай етпе, балам,
Жақында қолыңызға түспес Таран.
Исламның он сегiз жыл дiнiн ашу,
Әуелде мiндет деген Тәңiрiм саған.

Жүрiпсiң он сегiз жыл бұл жолда анық,
Зәңгiнi мұсылман ғып дiнге салып.
Орындап мақсұдыңды ойыңа алған,
Көресiң ата-анаңды аман барып.

Оянып ұйқысынан түрегелдi,
Осындай шаһизада бiр түс көрдi.
Дiн исламға кiруiнен үмiт кесiп,
Шақырды майданға кеп Таран ердi.
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Келгенiн шаһзаданың Таран көрдi,
Майданға бармақ болып бұл дағы ендi.
Шақырып жүрерiнде қасына алып,
Бұлайша баласына жауап бердi.

—Әй, балам, майданға тұр көзiң салып,
Иә жеңiп, иә жеңiлу бүгiн анық.
Қуатым жетер болса күшiм асып,
Келермiн шаһзаданы байлап алып.
Жығылыс табар болсам мен ұрыстан,
Атымды әкелiп тұр дайындалып.
ықтият, өте сақ бол осы жолы,
Өкiнбе жалқаулық қып, қапы қалып.

Қасына шаһзаданың Таран келдi,
Ажарын бұрынғыдан суық көрдi.
Аузынан лебi шығып отты жалын,
Таранға былайша деп жауап бердi.

—Әй, Таран, бұл сөзiмдi деме жалған,
Iстеп шық мақсұдыңды ойыңа алған.
Кезек бер өзiң әбден болғаныңда,
Қалдырма зәрре-қадар көңiлiңде арман.

Не жұмыс iстесең де рұқсат еттiм,
Көрерсiң орнағанын бiр нәубеттiң.
Бiр қабат кезек тисе қимылдаймын,
Өзгесiн бiр Құданың жолына өттiм.

Күрзiсiн Таран батыр қолына алды,
Үйiрiп шаһзаданы басқа салды.
Тау-тастан жаңғырығып үн шығарды,
Орнынан сөйтсе дағы қозғалмайды.

Құдайым Жәбiрейiлге әмiр еттi:
—Қасына шаһзаданың тез жет,—дептi.
Таранның ұрған күрзiсiн тигiзбестен,
Қанатын шаһзадаға қалқан еттi.
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Таран ер жиды бойға күш-қуатын,
Алсам деп iнiсi мен бала датын.
Өлтiрiп, яки тiрi байлап алып,
Мәңгiлiк қалдырсам деп дүниеге атын.

Тамаша болды жұртқа ұрыстары,
Таранды ашу қысып құрыстады.
Қайтсе де денесiне бiр батпайды,
Найзамен шаншып қанша қылыштады.

Бiле алмай не қыларын қайран қалды,
Тауысып ақыл-айла ызаланды.
Атымен жерге жексен қылайын деп,
Күрзiсiн ашуланып қолына алды.

Мастанып пенде болсаң деген таспа,
Көрмеген ешбiр тосу осы жаста.
Ауырлығы сегiз жүз мың батпан күрзi,
Осымен шаһзаданы ұрды басқа.

Сескенiп еш нәрседен ығыспады,
Табаны тайып қажып жылыспады.
Оғындай найзағайдың жарқ-жұрқ етiп,
Дүние жаңғырығып дыбыстады.

Ер Таран мұратынан шыға алмады,
Қылыш шауып, күрзi ұрып жыға алмады.
Түгесiп ақыл, қайрат бар өнерiн,
Дағдарып на қыларын бiле алмады.

Бiле алмай не қыларын болады дал,
Қай түрлi еткенмен де болмады амал.
Жүзеге еткен iсiн асыра алмай:
—Сен дағы,—дедi,—бала, кезегiңдi ал.

Таранға шаһзада айтты:—Тыңда сөзiм,
Не жұмыс болса дағы көрер көзiң.
Iстелмей мынау iсiм қалыпты деп,
Өкiнiш айтып жүрме сенiң өзiң.
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Сақтама бойда қайрат қалғаныңнан,
Шыға алмай қалдым деме арманымнан.
Ажалың жетпесе, аман, қалдың тiрi
Бiр қабат күрзiменен салғанымнан.

ұруды бiр-ақ қабат қабыл еттiм,
Өзгесiн бiр Құданың жолына өттiм.
Түнерiп жауатұғын бұлттай болып,
Әй, Таран,—дедi,—сақ бол, мен кеп жеттiм.

Қызарып екi көзi от боп жанып,
Секiлдi аш арыстан қатуланып.
Түйлiгiп түлкi алатын қыран құстай
Күрзiмен зуылдатып кеттi салып.

Күрзiсi шаһзаданың тидi күштi,
Пiлiмен жұмарланып Таран ұшты.
Бұлғақтап жөнсiз оқтай сол бетiмен
Әскердiң арасына барып түстi.

Шаһзада түскен жерге қояды атты,
Жол бөгеп зәңгiлер ұрыс қылды қатты.
Құйылып құмырсқадай сансыз әскер
Таранға жақындатып барғызбапты.

Пiлi өлiп Таран өзi аман қалып,
Дайын боп Хожант келдi көре салып.
Қолына шаһзаданың түспей кеттi,
Атына келген дайын мiнiп алып.

Ат қойды мұсылмандар мұны көрiп,
ұрысты түн болғанша күн кеш болып.
Тарқады түн болған соң екi тарап,
Қисапсыз қырғын болды адам өлiп.

ұрыс боп араласад таң атқан соң,
Тарқайды көз байланып күн батқан соң.
«Бұл дұрыс болмады»,—дейдi шаһизада,
Созылып үш айға ұрыс, көп жатқан соң.
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—Батырлар, сөзiм тыңда құлақ салып,
Қалмаймыз ажал жетсе өлмей анық.
Әлсiреп әлден кетiп қажығанша,
ұрыстан қол көтерiп бас тартпалық.

Барша жұрт қабыл көрдi айтқан сөзiн,
Бел байлап тәуекелге жұмды көзiн.
ұрыстан бас тартпады ислам жұрты,
Өтелiк шаһзаданың айтып өзiн.

Айырылып қалың қолдан жалғыз кеттi,
Тоғыз күн күнi-түнi қырғын еттi.
Дегенде оныншы күн шаһизада
Туына зәңгiлердiң келiп жеттi.

Салысып атты-жаяу ұрыспенен,
Он күндей күнi-түнi жұлыспенен.
Секiлдi аш арыстан Тәжiлмәлiк
Құлатты туын шауып қылышпенен.

Ерлердiң еңбегi қайтып болды жолы,
Бұзылды ту жығылып зәңгi қолы.
Мұсылман үш күн қуып қылыш шапты,
Бұзылып қашып зәңгi дүния толы.

Бүлiнiп қашып зәңгi қойды беттi,
Мұсылман үш күн қуып ұрыс еттi.
Босумен күнi-түнi қалың әскер
Таранның шаһарына келiп жеттi.

Таранның кемшiлiгi көрген туып,
Ерлiктен тауы қайтып, көңлi суып.
Артынан төрт күннен соң келдi тағы
Исламның әскерлерi қалмай қуып.

Көңлi шат батырлардың жауын жеңiп,
Тұра алмады көптiгiне зәңгi сенiп.
Бекiттi дарбазаның есiктерiн,
Басқын ғып кете ме деп шаһарға енiп.
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Зәңгiлер тағы да ұрыс қылды қатты,
Биiктен мұсылманға садақ атты.
Кете алмай бұрынғыдай араласып,
Шаһарға мұсылманды жолатпапты.

Дағдарды мұсылманның батырлары,
Таусылды айла менен ақылдары.
Күрзiсiн қолына алып шаһизада
Шаһарға жалғыз барып жақындады.

ұмтылды дарбазаға жақын барып,
Садақтың зәңгiлер тұр астына алып.
Тыңдамай жауған қардай садақ оғын,
Қақпаны күрзiменен кеттi салып.

Қақпасы дарбазаның ұшып кеттi,
Аянбай зәңгiлер де ұрыс еттi.
Зарығып көптен қамал қылып жатқан
Исламның батырлары келiп жеттi.

Ат салып мұсылмандар келдi жетiп,
Сегiз ай ұрыс болған қамал етiп.
Басқын ғып Тәжiлмәлiк шаһарды алды,
Барады қолға түспей Таран кетiп.

Бұл сапар қолға түспей Таран кеттi,
Қалғаны шаһзадаға биғат еттi.
Шаһарға неше жерден мешiт салып,
Жинап ап зәңгiлерге дiн үйреттi.

Үйретiп ислам жолын бiр ай тұрды,
Әскер ап Таранды iздеп тағы жүрдi.
Таранды қоймай соңынан iздеп барып,
Майданға тағы ұрыс боп сап құрылды.

Бұл жерде екi ай жарым тағы ұрысты,
Қабағат қырғын болып сондай күштi.
Жұлқысып, сiлкiлесiп, қан төгiсiп,
Шаһарды алып, пайтахтына келiп түстi.
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Таран ер қолға түсiп шалдырмады,
Жүргендей өзi бастап алдырғалы.
Шаһардың алты жүздей алпыс алты
Бiреуiн бермей аман қалдырмады.

Қашумен бiрден-бiрге Таран барды,
Соңынан қуып жүрiп бәрiн де алды.
Шаһарды үкiмiндегi алғызып боп,
Барарын ендi қайда бiле алмады.

Таран ер он жетi жыл жүрдi қашып,
Әзелде болмай бұған ислам нәсiп.
Қай жерге барса дағы қуып барып,
Бәрiн де Тәжiлмәлiк алды басып.

Таранға ауыр қайғы болды толып,
Айырылып елi-жұрттан көңлi солып.
Перiнiң патшасы едi Мәлiк Ахмар,
Жөнелдi ендi соған бармақ болып.

Бас қорғап Таран менен Хожант кеттi,
Әскердi екi жүз мың жолдас еттi.
Алты жүз алпыс алты шаһарды алып,
Шаһзада баршасына дiн үйреттi.

Ахмарға қырық күн қашып Таран жеттi,
Данышпан патша едi көрген көптi.
Жәбiрiн, кемшiлiгiн бастан кешкен
Қалдырмай бәрiн тегiс баян еттi.

—Басымнан бағым ұшып, төгiлдi арым,
Ие боп тәж-тақытымның алды бәрiн.
Алты жүз алпыс алты шаһарымның
Қырғын ғып алды басып баршаларын.

Патша боп алып едiм талай жердi,
Бiр iнiм төрт баламмен қолында өлдi.
Зарлатып талайларды бостырып ем,
Алдыма қылғанымның бәрi келдi.
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Соңымнан он жетi жыл жүрдi қалмай,
Менде бiр әкесiнiң құны бардай.
ұрысып неше қабат қайтты тауым,
Оқ өтпей, қылыш шауып кестiре алмай.

Күрзiмен неше қабат ұрдым бастан,
Күңiренiп бердi дыбыс жер мен аспан.
Бөгелiп, иә сүрiнiп қажымайды,
Тұрады орынында қозғалмастан.

Туғызды басымызға мұндай заман,
Құтылып, қашып-пысып келдiм аман.
Баламды қалған жалғыз қасыма ертiп,
Паналап келiп тұрмын, достым, саған.

Таранға Ахмар айтты:—Тыңда сөзiм,
Ерлiгiн бұл секiлдi көрдi көзiң.
Қай дiнде, қай шаһарлық, қай нәсiлден
Екенiн сұрап мұның бiлдiң бе өзiң�

Ахмарға Таран айтты:—Тыңда мұны,
Шаһары Бағдат дейдi, ислам дiнi.
Патшасы мұсылманның Мұхтар атты,
Бұл соның болса керек жалғыз ұлы.

Тараннан Мәлiк Ахмар сұрап қанды,
—Дүнияға келген екеу  рұхтан-ды.
Рүстем, Зал тұсында өттi Асфандияр
Ағызып ат бауырынан қызыл қанды.

Белгiлi болды мұның тегi, заты,
Ғалидың Шаһимардан жұрағаты.
Сел қылып жер жүзiне ағызар қан,
Қыран-дүр Тәжiлмәлiк мұның аты.

Тарихта осылайша берген хабар,
Қатесiз сол айтылған болды осылар.
Өзiнiң қазасынан өлсе керек,
Ешкiмнiң қолынан бұл таппайды ажал.
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Тарихқа жазылмайды бекер кеңес,
Бiлгендер тарих сөзiн бекер демес.
Бет алып барған жерiн алмай қайтпас,
Ешбiр жан бұған қарсы тұрмақшы емес.

Болмаған мұнан мықты ешбiр жанды,
Жылатқан талай патша, талай ханды.
Келуге мұнда сендер болдың себеп,
Бұл келiп ақырында бiздi де алды.

Падиша әскерiне қылды жарлық,
Жиналды дию, перi қалмай барлық.
—Шаһарды алғызбасқа тырысыңдар,
Халайық, басыңызға түстi тарлық.

Дүнияның жиған әскер жүзiн басқан,
Бәрiн де қырып шығар қалдырмастан.
Биiктен оқ жаудырып көрiңiздер,
Жақындап шыдатпайды аралассаң.

Дұшпаннан тұрыңыздар хабар алып,
Қапысыз [болма], сақ бол жарақтанып.
Тас қақпа, болат қақпа неше қабат,
Бәрiн де бекiттiрдi құлпын салып.

Ешбiр жан ерлiгiне қылмас күмән,
Шаң-топырақ, қараңғылық басты тұман.
Қыбырлап құмырсқадай жердiң жүзi,
Әскермен Тәжiлмәлiк жеттi қыран.

Асынған қару, қапшық, темiр тонды,
Көк темiр Қап тауымен қаптап жонды.
Қыбырлап жердiң жүзi қозғалыс боп,
Он қабат шаһарды да орап қонды.

Қорғанның жүз қырық аршын биiктiгi,
Қалаған бiлiнбейдi тастың жiгi.
Көлденең қалыңдығы елу аршын,
Мәңгiлiк бұзылмасқа соққан мұны.
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Қаптады мұсылмандар атты-жаяу,
Шаһардың қақпасына барды таяу.
Биiктен перiлер тұр оқ жаудырып,
Бiр-бiрiн шама келсе емес аяу.

Басқын ғып дарбазаны құлатқалы,
Еш нәрсе көп болғанмен құр атпады.
Перiлер биiк жерден оқ жаудырып,
Шаһарға мұсылманды жолатпады.

Қақпаға шаһзада жалғыз барды,
Бөгелiп көп мұсылман кейiн қалды.
Тыңдамай жауған қардай садақ оғын,
Күрзiнiң дарбазаны астына алды.

Жарқылдап от шығады ұрған тастан,
Күңiренiп жаңғырығад жер мен аспан.
Бiр тастың босап, яки мұрты сынбай,
Тұрады орынында қозғалмастан.

Бiр тастың қанша ұрса да мұрты сынбай,
Жұмысы болған емес бұрын мұндай.
—Ғасы боп, астамдық қып қалдым ба,—деп,
Аллаға нала қылып тұрды тынбай.

Тiлендi мiнәжат қып, зарлық етiп,
Мүшкiл iс асан болсын, жәрдем жетiп.
Жұмысым бұрын мұндай болмаушы едi,
Болмаса қажыдым ба әлден кетiп.

Ғафу ет болса күнәм, иә, Зұлжалал,
Ғайыптан сол уақытта болды хабар:
–Бұл шаһар тылсымменен бина болған,
Сабыр ет, әр нәрсенiң уақыты бар.

Қуатты жаратпадым ешкiм сендей,
Жерiңдi қайтқан жоқсың барған жеңбей.
Алуы бұл шаһардың нәсiп болмас,
Хақиақұп пенен Қызыр келмей.
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ұрысып адамзат пен дию, перi,
Атысып екi жақтың талапты ерi.
Бiрнеше қамал қылып жатты бұлар,
Қызыр мен Хақиақұп—күткендерi.

Сегiз ай қамал болды бұлар келiп,
Ешбiрi бара алмады iшкерi енiп.
Тоқтатып бұларды осылай қоя тұрып,
Өтейiк Бағдаттан хабар берiп.

Жылаумен Мұхтар ханның өттi күнi,
Жалғызы жатса-тұрса болды мұңы:
—Алданыш мынауыма етем дейтiн,
Екеудiң тым болмаса емес бiрi.
Кеткелi он сегiз жыл болған екен,
Хабарын бiлген жан жоқ өлi-тiрi.

Зарланып сонда мұңы айтқан жылап,
Алладан жалғызы үшiн жәрдем сұрап:
—Өзiңнiң мың бiр атың құрметiне,
Жәрдем қыл перзентiме, рақым әйлап.
Достым деп Мұхаммедке бердiң бiр ат,
Сақтай гөр жалғызымды,—дейдi,—бiрақ.

Әулие, әнбиенi қоймай жаттап,
Бәрiнен бiр перзентiн қылды сұрақ.
Жылаумен болған көрмес екi көзi,
Тақытынан есiн бiлмей жатты құлап.

Сағынып төзе алмайды баласына,
Көзiнiң ағы менен қарасына.
Жұрт iздеп Хақиақұпты алып келдi,
Патшаның шыдай алмай наласына.

Ғаяр ед Хақиақұп жұрттан асқан,
Ғаламға ғаярлығы болған дастан.
Мұхтардың Ахмет Жамши атасына
Шәкiрт ед жолдас болған бала жастан.
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Сол кезде жүз қырыққа жасы келдi,
Аралап көрiп едi талай жердi.
Артықша тәуiр көрiп Ахмет Жамши
«Жаһани Хақия» деп есiм бердi.

Патша айтты:—Хақиақұп, сөзiм тыңда,
Шақыртып алдырғаным сенi мұнда.
Тәж-тақытыма өле кетсем ие болып,
Сол едi жалғыз балам болар тұлға.
Кетiп ед зәңгiлерге әскер ертiп,
Он сегiз соның ақыры келдi жылға.
Тауып кел, дүниеде болса тiрi,
Еш жерге ендi мойнын бұрылдырма.

Хат жазды: «Дүниеде бар болсаң сау,
Балам, сен бiлмедiң ғой атаңды аяу.
Жылаудан екi көзiм болды көрмес,
Қуаттың орнын қайғы, басты қаяу.
Жатсаң-тұрсаң жүр,—деп жазды хатқа,–
Ақыры ғұмырымның болды таяу».

Жөнелдi падишаның хатын алып,
Аянбай Таранға құлаш салып.
Әуелде кеткен бетi осы едi деп,
Таранның шаһарына жеттi барып.

Есен-сау шаһзаданың тiршiлiгiн,
Хабарын осы жерден естiдi анық.
Перi мен диюлерге кеттi дейдi,
Бұл жердi болды тегiс бәрiн де алып.
Ахмардың шаһарына жүрдi тағы,
Кеткенiн Қап тауына хабарланып.

Сөйткенше Қап тауына тағы келдi,
Көк темiр қаптап дүние көк пен жердi.
Жер жүзi құмырсқадай қыбырлаған,
Әскердi бұл сықылды көзi көрдi.
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Рұқсатпен шаһзаданың шатырының
Ғизатпен сәлем берiп iшiне ендi.
Айтысып аман-есен болғаннан соң,
Қағазын атасының алып бердi.

Жиналды естiген соң жұрттың бәрi
Ел-жұрттың амандығын сұрағалы.
Оқытып падишаның хатын естiп,
Жыласты Бағдаттың батырлары.
Зиярат қып кезек-кезек сүрттi жүзiн,
Құрмет қып жазған хатты баршалары.
Ел-жұрт, ата-ананың қуанышына
Шаһзадаға құтты болсын айтты бәрi.

Үстiне осы тойдың Қызыр келдi,
Түсiнен таңырқатып көргендердi.
Қызырдың келгендiгiн естiген соң,
Шаһзада алдынан кеп сәлем бердi.
Айтысып аман-есен хал сұрасып,
Құрмет қып Бабаңды ертiп шатырға ендi.

Отырды мәжiлiс құрып шатырға енiп,
Шаттықта ислам жұрты көңiлденiп.
Жайылып неше жерден дастарқандар,
Алдына ас қойылды табақ келiп.
Iшiп-жеп, рақаттанып жұрттың бәрi,
Жиналып болды тегiс реттелiп.
Шаһзаттан Хақиақұп рұқсат алды,
Келмек боп патшалардың халiн көрiп.

Ғаярлық өнерiмен шаһарға ендi,
Аралап дию менен перiлердi.
Ахмар, Таран, Хожант үшеуiнiң
Үйiне кiрiп қасына жақын келдi.

Келгенiн көрдi көзi үшеуiнiң,
Адамзат екендiгiн бiлдi мұның.
—Сен кiмнiң рұқсатымен кiрдiң мұнда,
Адамсың нағып жүрген, сөйле шының.



1180

1190

1200

178 ДіНИ ДАСТАНДАР178 179

—Адамзат—сұрасаңдар, нәсiлi-затым,
Ешкiмнiң күткен жоқпын рұқсатын.
Сiздердi көру үшiн келгенiм бұл,
Жаһани Хақиақұп—менiң атым.

Үшеуi мұны естiп қалды қайран,
«Бұл пәле,—дейдi,—мұнда келдi қайдан�!»
Ақырды перiлерге Ахмар патша:
—Қанеки, жиналғанда тиген пайдаң.

Күзетшi неше қабат жерде тұрып,
Кеткенiн бiлмейсiңдер мұның кiрiп.
Тез ендi ұстап байлап алыңыздар,
Жиналып отырсыңдар не бiтiрiп!

Падиша осылай деп ашуланды,
Қамап жұрт тұс-тұсынан ортаға алды.
Сыпырып үш патшаның бастан тәжiн,
Хақиа қолға түспей кете барды.
Патшалар басындағы киген тәжiн
Қалай ғып әкеткенiн бiлмей қалды.
Мұндайды бұрын-соңды көрген емес,
Бiле алмай не қыларын естен танды.

Құтылды үшеуiнiң тәжiн алып,
Тартыпты шаһзадаға алып барып.
Бұл еткен Хақианың жұмысына
Шаттық қып қуанысты жұрт таң қалып.

Шаһзатқа Қызыр бабаң дейдi:—Бүгiн
Қамшымды қолыңа алып, атыма мiн.
Басының ықтиярын өзiне бер,
Шаһарға бiлер қалай түсетiнiн.

Сенiмен Хақиақұп бiрге жүрсiн,
Ғаярлық өнерiмен iшке кiрсiн.
Қақпасын дарбазаның ашсын тегiс,
Дайын боп сырттан әскер барып тұрсын.
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Шаһзада Тәжiлмәлiк атқа мiндi,
Қалмады Хақиақұп, бiрге жүрдi.
Бiрi атты, бiрi жаяу бұл екеуi
Басынан асып қорғанның iшке кiрдi.

Келгенiн көргеннен соң iшке кiрiп,
Қаптады дию, перi ұрыс қылып.
Қиратты Хақиақұп ғаярлықпен,
Қалмады дарбазада сынбай құлып.

Ақырып арыстандай Тәжiлмәлiк,
Беттетпей перiлердi жүрдi қырып.
Тұра алмад дию, перi қарсыласып,
Жөңкiлтiп үрiккен қойдай шықты жүрiп.

Перiлер шаһзаданың көрдi күшiн,
Бояды қызыл қанға шаһар iшiн.
Көрмеген ғұмырында мұндай қырғын,
Дағдарып айыра алмайды өңi-түсiн.

Ашылды дарбазаның қақпалары,
ұрыстан перiлердiң жоқ мажалы.
Шаһарға басқын қылып кiрiп жатыр,
Исламның қамалдағы батырлары.

ұрыс қып сол бетiмен шаһарға енген,
Бет қайтпай перi менен диюлерден.
Аралас адамзаттың батырлары,
Дiнге енгендерiн қосып зәңгiлермен.

Рақым ғып аяушылық етер емес,
Өлтiрiп бiрiн-бiрi әлi келген.
Қызыл қан толқын болып шаһар iшi,
Ат аяқ баса алмады өлгендерден.

Қызыл қан шаһар iшiн қаптады сел,
Толқысып, толқынданып аққандай Нiл.
Дию мен перi, зәңгi, адамзаттың
ұрысымен күңiренiп көк пенен жер.
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Көп адам екi жақтан болды шығын,
ұрысты неше күндей көрмей тыным.
Шаһарға үштiң бiрi әзер сыйды,
Бұл келген шаһзаданың әскерiнiң.

Көрмеген дүние мұндай ауыр қолды,
Шаһарға басқын болып әскер толды.
Қамал ғып екi есе жатты сыртта,
Көк темiр Қап тауымен қаптап жонды.

Дамылсыз ұрысып жүр екi тарап,
Жарқылдап найзағайдай қару-жарақ.
Әскердi тамаша ғып биiк жерден
Таран мен Ахмар патша көрдi қарап.

Биiктен тамаша ғып бұлар көрдi,
Таныды Тәжiлмәлiк қыран ердi.
Бiр қолда қылыш, бiр қолда күрзi, шоқпар,
Бостырып, жөңкiлтiп дию, перiлердi.

Аппақ қып тұла бойын көбiк жапқан,
Қиратып бұзып өттi неше саптан.
Бетiне тiрi жанды қаратпайды,
Секiлдi аш арыстан айға шапқан.

ұрыста дұшпаның да ер болсын деген,
Анаңа бәрекелдi сенi тапқан.
Бөгет боп тоқтата  алмай бiрде-бiрi,
Перiлер қамағанмен тұс-тұс жақтан.

Көрмеген не ғажайып iстi көрдi,
Көрiп көз, естiмеген күштi көрдi.
Перiлер тұтқын қылып алмақ болып,
Тастады неше жерден темiр торды.

Шырмады неше жерден торға түсiп,
Тартады дию, перi жабылысып.
Шiрiген темiр шынжырды бөлдi-бұзды,
Денесiн күйзелтпедi бiрi қиып.
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Тәжiлмәлiк ақырады анда-санда,
Шаһардың бояды iшiн қызыл қанға.
Тоғыз күн ұрысқалы болған екен,
Дамыл жоқ содан берi тiрi жанда.
Патша боп жетi атасы жаралғалы,
Көрмеген Мәлiк Ахмар мұндай таңба.
Қырып сап қылатұғын Тәжiлмәлiк,
Әскерге дүние жүзiн толтырсаң да.

Үздiксiз ұрыс тоғыз күнге кеттi,
Қалжырап жұрттың бәрi әлден кеттi.
Ақырып аш арыстан секiлденiп
Көшiрiп Тәжiлмәлiк жер мен көктi.
Бет қайтпай, дамыл алмай сiлкiлесiп,
Патшаның пайтахтына келiп жеттi.
Ахмардың пайтахтын алды басып,
Қашырып қайрат қылып қалың көптi.
Барады Таран қашып қолға түспей,
Ахмарды Хожантпенен тұтқын еттi.

Ахмардың көзi бұған жетiп едi,
Айтқанын Хожант қабыл етiп едi.
Ер Таран насихатын қабыл алмай,
Қам қылып ерте бастан кетiп едi.

Жұрт көрдi қашып шыққан Таран ердi,
Қиратып жолдағы адам, зәңгiлердi.
«Барады,—деп,—Қап тауына Таран қашып»
Хақиа шаһзадаға хабар бердi.

Таранның қашқанынан хабар кептi,
Перiлер жеңiлуге қойды беттi.
Ахмарды Хожантпенен тұтқынға алып,
Қолына Хақианың табыс еттi.
Патшаның пайтахтын алып болып,
Таранды Тәжiлмәлiк қуып кеттi.
Кандуха қолда күрзi қырғын салып,
Исламның қолын бастап ол да жеттi.
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Айыруға перiлердiң келмейдi әлi,
Исламның басқын қылып батырлары.
Алынып падишаның пайтахты,
Болғанын өзi тұтқын бiлдi бәрi.
Амандық тiлеп перiлер мұсылманнан,
ұрыстан қол көтердi баршалары.

Исламды қырып-жойып Таран кеткен,
Шаһзада қуды қашты деген бетпен.
Мiнгенi Қызырдың боз арғымағы,
Артынан Қап тауында қуып жеткен.

Қашқанмен құтылмасын бiлдi анық,
Көтердi таудан бiр тас тұра қалып.
Амалын құртып жүрген бiр шаһзада,
Басқаны жансынбайды теңге алып.

Атынан түсе қалды Тәжiлмәлiк,
Болғанын тас атпақшы көзi шалып.
Жiберген садақшының оғындай-ақ
Саулап тас келдi таудан домаланып.

Келедi үлкен бiр тас домаланып,
Шаһзада тосып тұрды алдын алып.
Тоқтатты заулап келе жатқан тасты,
Табанын қарсы тосып тұра қалып.
Көтерiп қайтып жерден тас алғанша,
Тәжiлмәлiк Таранға да жеттi барып.

ұстасып қалды екеуi жағаласып,
Бiр-бiрiн көрген бұрын шамаласып.
Жұлысып екi аждаһа алысқанда,
Тас-топырақ аспанға ұшты араласып.

Мас болып жынданып пiл есiргендей,
Арыстан байлауынан шешiлгендей.
Ақырып бiрiн-бiрi сiлкiгенде,
Күңiрентiп Қаптың тауын көшiргендей.
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Барады төбелестiң болмай шетi,
Бiр-бiрiн аяйтұғын жоқ ниетi.
Екi ердiң жағаласқан зардабынан
Қазылып қалды ор болып таудың бетi.

Қалдырмай бар қайратын қарыштады,
Заманның екеуi де арыстаны.
Қылады дүниенi астын-үстiн,
Қарап тұр тамашаға жұрттың бәрi.

Жұлысып бес күн қиқу салады ұрысып,
Шаң менен қараңғылық болды жер-көк.
Тұрады ислам жұрты мiнәжат қып,
Әулие, әнбиенi қоймай тербеп.

Сәруар екi жаһан—Нұр Мұхаммед,
Тiлейдi: «Перзентiңе жәрдем бер,»—деп.
Мұсылман шулап тәкбiр айтқанында,
Қайнады күшi сыймай бойын кернеп.

Шомылып екеуi де батқан терге,
Кiм шыдар Тәжiлмәлiк қыран ерге.
Үйiрiп көтерiп ап зуылдатып,
Таранды таудай қылып соқты жерге.

Жығылған зардабынан жер солқ еттi,
Неше жыл жүрiп тағдыр бүгiн жеттi.
Сүйегi салмағымен күл-күл болып,
Кеудеден шыбын жаны шығып кеттi.

Қылышпен басын шауып кесiп алды,
Шаһарға Тәжiлмәлiк алып барды.
Жатыпты шамалы бiр төбедей боп,
Жұрт көрiп тамаша ғып қайран қалды.

Патшаның пайтахтына түстi барып,
Тағзым ғып келiп тұрды барша халық.
Ахмарды Хожант пенен шаһизада
Алғызып отырғызды қасына алып.
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Сол шақта Қызыр бабаң келдi жана,
Жұрт тегiс құрмет қылып тұрды аңа.
Исламның тәртiптерiн тұрды ұнатып,
Ахмар да патша едi болған дана.
«Аллаға Пайғамбармен иқрар қыл»,—деп,
Насихат айтты Ахмарға шаһизада.

—Құданың бiрлiгiне келтiр иман,
Болады iзгi пенде нәпсiн тыйған.
Дүниеге екi бiрдей болар басшы,
Әдiлдiк, сақилық қып жанын қиған.

Түрегеп Ахмар, Хожант қол қусырып,
ұғынып насихатын шын деп бiлiп.
Мұсылман болды екеуi ықыласымен,
Алланың бiрлiгiне мойынсұнып.

Мұсылман перiлердiң болды бәрi,
Исламға кiргеннен соң патшалары.
Бәрi де иман айтып кiрдi дiнге,
Қалмастан әйел-еркек, жас пен кәрi.

Шаһзада халайыққа жарлық берген,
Хүкiмiне зәңгi, перi, бәрi көнген.
—Шығарып сыртқа апарып көмiңдер,—деп,
Тазартып шаһар iшiн өлiктерден.

Тоғыз күн қырғын соғыс болды толық,
Өлiкке шаһар iшi кеткен толып.
Намаздап көмдi өлгенiн мұсылмандар,
Жинап ап жетi күндей тасып болып.

Өлгенiн перiлер де тасып болды,
Шаһардан алып шығып сыртқа көмдi.
Қыранның Тәжiлмәлiк жарлығымен
Тазартып шаһар iшiн қылады оңды.

Екi жақ жинап болды қырылғанын,
Өлгеннiң ешкiм айтып бiлмес санын.
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Сыпырып көшелердi түзетiп боп,
Қылады патшаларға келiп мағлұм.

Медресе, неше жерден мәсжiд сапты,
Оқытып ұғындырды шариғатты.
Той бердi қырық күндей Ахмар патша,
Құрметтеп зәңгiлер мен адамзатты.
Өзiнiң Шәмсiнұрдай жалғыз қызын
Тәжiлмәлiк шаһзадаға некелеттi.

Шаһзада халайыққа қылды жарлық,
«Жинал,—деп,—зәңгiлерге қалмай барлық».
Жолынан шариғаттың таймаңыздар,
Сөзiме бол деп тегiс ұғынарлық.

—Бәрiңе тапсырамын мен сендердiң,
Әмiрiнен мойын бұрма Хожант ердiң.
Орнына атасының патша қойдым,
Үстiнен күллi тегiс зәңгiлердiң.

Хожантқа айтып отыр насихатын:
—Орнына келтiр ислам шариғатын.
Нашарды, жетiм-жесiр тәрбие қыл,
Сақи бол, әдiлдiкпен шықсын атың.

Тiзгiнiн шариғаттың ұста қолға,
Бейқұлық жаман ниет түспе жолға.
Айырылып ынсабыңнан тәкаппар боп,
Шайтанның тiлiне азып әуре болма.

Қылмасын тiленшiлiк ешбiр адам,
Бағдатқа бәрiн жинап жiбер тамам.
Қаражат тұрмысына жетерлiк қып,
Бәрi де алсын келiп қазынадан.

Өзiңнiң қол астыңда бар шаһардың
Харажын тегiс жинап жiбер маған,
Кедейiн харажымен қол астыңның,
Осыны мiндеттеймiн, Хожант, саған.
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Iс етсең, ойлап iсте күтiп артын,
Тәкаппар, ашулы жүз, болма салқын.
Рақым ғып, әдiлдiкпен қылсаң хүкiм,
Екi етпес айтқаныңды ешбiр халқың.

Мәрмәрдан тәж, алтыннан тақыт бердi,
Еткiздi тегiс биғат зәңгiлердi.
Насихат осылай деп айтып-айтып,
Қоштасып жөнелтедi Хожант ердi.

Қош айтып қайтпақ болды Қызыр бабаң,
Рұқсат ап Ахмар менен шаһзададан.
Кандуха, Мәлiк Ахмар, Тәжiлмәлiк
Шығарып ертiп салды бiрнеше адам.

Бабаңды шығарып сап қайтып келдi,
Батырлар ендi ойлайды қалған елдi.
Күйеуiн қызыменен Ахмар патша
Бiр айдай қонақ қылып жiбермейдi.

Бұлардың көп қуанды келгенiне,
Өзiнiң шат боп исламға енгенiне.
Қазынаның аузын ашып қисабы жоқ,
Сый бердi мұсылманның ерлерiне.
Бiр сауыт адам басы бiр қылышпен,
Есеп жоқ алтын-күмiс бергенiнде.

Зияпат айтып болмас қылған iсiн,
Артылтып бiр күнгiден бiр күнгiсiн.
Ахмарға ақылдасты Тәжiлмәлiк,
Бағдатқа тiледi рұқсат қайту үшiн.

—Сөзiме құлағың сал, әй-а, шаһым,
Көремiн не жүзбенен көрген аһын.
Айырылып жалғызынан он сегiз жыл,
Не халде отыр екен қиблагаһым.

Бiр менен перзентi жоқ басқа көрген,
Әскермен қырық сегiз мың шықтым елден.
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Атамнан рұқсат алып шығып едiм,
Исламның қанын жоқтап зәңгiлерден.

Он сегiз соның ақыры жылға барды,
Неше жыл Таран қашып күйге салды.
Сiзге кеп Хақ жазған соң болдық бала,
Бәрi де осында кеп орындалды.

Жүрмекке Шәмсiнұр да көңлi кеттi,
Алдына атасының бұл һәм кептi.
Әдеппен лебiз ашып үшбу рағна,
Мақсұдын көңiлдегi изһар еттi.

Айтады бұлайша деп сөзге салып:
—Жаратты жат жұрттыққа бiздi анық.
Зиярат қып ата-ананың жүзiн көрiп,
Дағуасын алсам деймiн мен һәм барып.
Мүбада ұнатып сiз десең мақұл,
Етейiк жол жабдығын дайындалып.

Бұлардың айтқан сөзiн қабыл алды,
Бағдатқа жүрушiлер дайындалды.
Шаһибал арғы атасы Шаһирухтан
Аштырды салған қазына сарайларды.
Шаһибал Шаһирухтың заманында
Қаратқан хүкiмiне талайларды.
Қисапсыз дүнияның қазынасы
Ахмарға соның бәрi мирас қалды.

Басында шарасыздан ұрыс ашты,
Исламға қойды әуелден  ықыласты.
Алдырып төрт баласын Ахмар патша,
Бұларды жөнелтуге ақылдасты.

—Әй, ата, мәслихатты бiзге салсаң,
Аямай дүниенi бер, тiл алсаң.
Мойныңда Шәмсiнұрдың қалар хақы,
Дүниядан ақыр бiр күн сапарлансаң.
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Нәсiп боп iзгiлiктiң таптың жолын,
Дүнияға екi бiрдей жеттi қолың.
Қол артып Пайғамбардың әулетiне,
Ешкiм жоқ сендей болып алған орын.

Берiптi еншiсiне Шәмсiнұрдың
Үстiне қазына артып қырық пiлдiң.
Алтыннан бердi шатыр, қырық қыз нөкер
Жайнатып бақшасындай қызыл гүлдiң.

Аямай алтын, гауһар бердi кесек,
Бiр үлкен қазынада жоқ-дүр есеп.
Қойдырып алтын кереует неше жерден,
Жайдырып жiбек кiлем, харир төсек.

Қазынаның ашып қойды сарайларын,
Көңiлдерiңнiң алыңдар деп ұнатқанын.
Жөнелтiп үш күндiк жерге ертiп салды,
Исламның құрмет қылып батырларын.

Бақылдық айтып жұрт өткенiне,
Бұлардың төзе алмайды кеткенiне.
Құшақтап шаһзадамен Шәмсiнұрды,
Сүйедi Ахмар патша беттерiне.

Қош айтып, жылап-сықтап бұлар қайтты,
Бет алып елге қарап әскер тартты.
Алдырып Хақианы шаһизада,
«Сен ендi Бағдатқа жүр» деп айтты.Сен ендi Бағдатқа жүр» деп айтты.» деп айтты. деп айтты.

Шыққаннан бермен қарап хатқа салып,
Қалдырмай бiрде-бiрiн жазды анық.
«Айтылған ант пен сертiм бiттi тегiс,Айтылған ант пен сертiм бiттi тегiс,
Бәрi де мақсұдымның орындалып.
Жұмысым шала iстi болмасын деп,
Кешiктiм соның үшiн соңға қалып.
Зиярат дәргаһыңа қадам қойдым»,—»,—,—
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Бәддұға ренжумен* айтты налып.
Өтiнiш шаһзаданың жазған хатын
Хақиа атасына жөнелдi алып.

Хақиа екi ортада үш күн жүрдi,
Өткiздi дүние кезiп бар ғұмырды.
Самұрықтай татыранға құлаш ұрып,
Бағдатқа суыт жүрiп келiп кiрдi.

Патшаға сәлем берiп келдi кiрiп,
Әдеппен тiке тұрды қол қусырып.
—Сүйiншi, аман келе жатыр балаң,
Арада келгенiм бұл үш күн жүрiп.

Көңлiңнен кетсiн, патшам, қайғы-сәнаң,
Аман-сау келе жатыр,—дейдi,—балаң.
Шаттықпен ойнап-күлiп келе жатыр,
Атақты батырлардың бәрi де аман.

Бастығы шаһизада батырлармен,
Бәрi де қалмай тегiс айтты сәлем.
Көшiрiп Қап тауынан шықтым озып,
Үш айда табылады осы арадан.

Балаңыз аралапты талай жердi,
Есiтiп, көрмеген көз мұндай ердi.
Алты жүз алпыс алты шаһар екен,
Алыпты менен бұрын зәңгiлердi.
Есiтiп Қап тауынан таптым iздеп
Қамал ғып жатқан жердi перiлердi.
Шаһзаттың ғафу өтiнiп жазған хатын
Қойнынан атасына алып бердi.

Падшаһым, бар қуанышым тағы толық,
Кiргелi тұр оң жағыңнан отау қонып.
Перiнiң патшасының алды қызын,
Балаңыз келе жатыр екеу болып.

* Қолжазбада осылай жазылған.
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Патша не болғанын бiлмейдi өзi,
Келген соң баласының хатпен сөзi.
Жылаумен неше жылдай зағип болған
Ашылды көрмей қалған екi көзi.

Бағдаттың шаһарына шақыртты жар:
—Халайық, қалмай тегiс жиылыңдар!
Ел-жұртқа жалғызымның жазған хатын
Бәрiң де көздерiңнен оқытыңдар.

Жиналып шаһар халқы келдi бәрi,
Қалмастан әйел-еркек, жас пен кәрi.
Сағынышты шаһзаданың хатын естiп,
Жыласты шулап тегiс баршалары.

Бұлардың кеткенiне талай заман,
Болмаған ешбiр хабар жақсы-жаман.
Күллi жер жүзiнiң мұсылманында
Адам жоқ шаһзадаға қайғырмаған.

Бiлдiрiп бар исламның патшасына
Қуанышты иғламнама жазды тамам.
Зәңгi мен перiлердi дiнге салып,
Есен-сау, қайтып келе жатыр аман.

Исламға жеттi тегiс бұл хабар,
Айналып қуанышқа қайғылары.
Айтпаққа падишаға құтты болсын
Жол тартты күллi исламның патшалары.

Қуанышпен әскер жинап сапар еттi,
Неше күн суыт жүрiп арада өттi.
Исламның бар патшасы қалмай тегiс
Бағдаттың шаһарына келiп жеттi.

Халифа бұларды естiп қарсы барды,
Бәрiн де қуанышпен қарсы алды.
Айтысып амандық сөз, құтты болсын,
Қасына халифаның жұрт жиналды.



1590

1600

1610

1620

190190 191ХИКАЯТ ТӘЖілМӘліК

Шаһарға алып кiрдi меймандарын,
Құрметтеп қылды қонақ жұрттың бәрiн.
Той бердi қырық күн ұдай жүмлә жұртқа,
Жиғызбай жайған жерден дастарқанын.

Бiр жерге басын қосып падишалар,
Мәжiлiс қып сауық-сайран отырды олар.
Шаһарға жар шақырылып болды мағлұм
Шаһзада келiп жеттi деген хабар.

Надашы осылай деп салды жарын,
Келгенi шаһзаданың болды мағлұм.
Алдынан қарсы шықты ата-анасы,
Исламның ертiп тегiс патшаларын.

Қыбырлап жер мен көктiң аралары,
Күңiрентiп шаттықпенен замананы.
Шаһардан үш күндiк жер шыққанында
Көрiндi бiр-бiрiне қаралары.

Таянып бiр-бiрiне жақын келдi,
Шаһзада аттан түсiп жүгiрдi ендi.
Құшақтап екi жақтан кемпiр мен шал,
Аймалап «жан балам» деп сүйе бердi.«жан балам» деп сүйе бердi.жан балам» деп сүйе бердi.

Жаяулап батырлардың келдi бәрi,
Тағзым ғып халифаға баршалары.
Көрiсiп шаһзадаға амандасты
Жиналған күллi исламның патшалары.

Мұқтажсыз пақыр, мiскiн болғандай бай,
Қайғылы қам көңiлi тапқандай жай.
Жұрт шулап шаһзадаға жылағанда,
Ғаламат қияметтен қозғалғандай.

Қалмастан Бағдат халқы келген мұнда,
Шаһзада амандасты жұртқа жүмлә.
Қадамына ата-ананың басын қойып,
Зиярат қып келiп тұрды Шәмсiнұр да.
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Неше жыл құрғамаған көздiң жасы,
Үшбу күн болды түгел маддұғасы.
Бетiнен Шәмсiнұрдың сүйiп жатыр,
Құшақтап «жан балам» деп ата-анасы.

Шаһид боп өлгендерге қайғы тартып,
Бәрiне тоқтау айтты көңiл айтып.
Көрiсiп, аман-есен айтысып боп,
Шаһарға жұрттың бәрi келдi қайтып.

Той қылды неше күндей Мұхтар патша,
Сый берiп халайыққа басқа-басқа.
Халыққа жар шақыртып мағлұм еттi,
Жетi жыл бажы-хараж алынбасқа.

Қисапсыз халайыққа қылды инғам,
Бос қалған дүние алмай қалмады жан.
Хале тон, алтын кемер, мәрмәрдан тәж,
Сый берiп патшалардың баршасына һәм.
Шаһид боп өлгендердiң үйлерiне
уазифа жиырма жылдық бердi бұған.

Тоқсаннан Мұхтар патша асқан жасы,
Сол күнде күллi исламның халифасы.
Үстiнде бұл секiлдi қуаныштың
Халқына сондағы айтқан маддұғасы:

—Патша боп бiрнеше жыл қылдым пәрмен,
Мақсұдым болды тегiс ойыма алған.
Сәруары екi жаһан, төрт жарымен,
Ойласақ, қалған жан жоқ осылардан.

Ренжiмей, халқым, рұқсат бер маған,
Бiзге де өлiм бiр күн болар арзан.
Такия ғып бiр Аллаға өткiзейiн,
Ақырын ғұмырымның ендi қалған.

Дүниеден ақыр бiр күн мен һәм өтсем,
Не пайда ғибадатсыз босқа кетсем.
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Орныма Тәжiлмәлiк патша болсын,
ұнатып бәрiң тегiс, қабыл етсең.

Бұл сөздi ұнатып жұрт мақұл көрдi,
Патша ғып мiнгiзiп таққа қыран ердi.
Патшалық тәж кигiзiп шаһзадаға,
Барша халық тегiс биғат еттi ендi.

Патшалық таққа мiнiп бердi тойын,
Неше күн ат шаптырып қылды ойын.
Бай, патша, пақыр, мiскiн, бәрi шат боп,
Халыққа қайткенмен де болды тойым.

Дүние алып бай болмаған қалмады жан,
Берiлген қазынаға жетпейдi сан.
Айтуға ауызбенен мүмкiн емес,
Қисапсыз патшаларға қылды инғам.

Шаһзада патшаларға қылды жары,
Артықша пақыр, мiскiн тапсырғаны.
«Әрқайсың қол астыңда пақырларды
Бағдатқа жәрдем берiп жеткiз оны».»..

Патшалар қайтты рұқсат алып елдерiне,
Пайтахт әрқайсысы жерлерiне.
Бәрiн де келген жұрттың риза қылды,
Қисап жоқ алтын-күмiс бергенiнде.

Бiр күнi зәңгiлерден хараж кептi,
Қазына сарай салуға әмiр еттi.
Қойдырып әр қабырғаға қырық есiктен,
Қойыпты қырық есiкке қырық күзетшi.

Мүбада пақыр, мiскiн, келсе ғарiп,
Бiр күрек әр есiктен алтын салып.
Қыдырып қырық есiктi келген адам,
Қырық күрек кетер  едi алтын алып.
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Сақи боп ислам шамын жандырғаны,
Бар болса қайда пақыр алдырғаны.
Пұл берiп алтын-күмiс қылды ғани,
Бiр адам тiленшi ғып қалдырмады.

Жинатып қыран патша жұртты тегiс,
Жолынан шариғаттың ашты кеңес:
—Намахрам әйел-еркек араласып,
Жүруi шариғатта дұрыс емес.

Деп айтты: «Айтқанымды екi қылма!»
ұғынтып шарғи жолын жұртқа жүмлә:
—Күн батып, түн болған соң шаһар кезiп,
Жүрушi жан болмасын, мұны тыңда.

Түн жүрген залымдықтың ойлар жолын,
Таба алмай жамандыққа күндiз орын.
Бiрiнен-бiрi көрiп ғибрат алып,
Көрсетер ақыр бiр күн iстiң зорын.

Падиша осылай деп қылды жарлық,
уағда-шарт бекiттi жұрт қалмай барлық:
«Кiмде-кiм антын бұзып түнде жүрсе,Кiмде-кiм антын бұзып түнде жүрсе,
Тартылып сиясатқа болсын дарлық».»..

Тоқтатар болды халық түн жүрiсiн,
Тексерiс түнде ұсталса қылмайды iсiн.
Иманын айтып дарға асып, кесер басын,
Айтылған ант пен шартын бұзғаны үшiн.

Бұл хабар жеттi исламға жатқан толып,
Бәрi де уағдаларын бердi толық.
Шаһарды алты уәзiр күзетедi,
Түн болса екi-екiден серiк болып.

Әмiрiн екi қылып алмайды естен,
Ант бұзар қандай адам жаннан кешкен.
Өзгертiп қияпатын сырттан бағып,
Жүредi патша ешкiмге бiлгiзбестен.
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Бұл сөзден жұрттың бәрi хабарланды,
Сыйғызды хүкiмiне тамам жанды.
Көшеден түнде кетiп бара жатқан
ұстапты екi уәзiр бiр адамды.

Бұл адам уәзiрлерге жалынды көп:
—Барамын қатты тығыз жұмысым боп.
Рақым ғып бүгiн түнше рұқсат бер,
Таң атпай сиясаттан табылам,—деп.

Зарланып жалынады жiгiт жылап,
Әйтсе де екi уәзiр тұрды шыдап.
—Таң атпай сиясаттан табылайын,
уағдаға опасыз деп бiлме бiрақ.

Оңалар ма екен, сiрә, қылған iсiм,
Бойымнан қайғы жайлап кеткен күшiм.
Құданың бiрлiгiне рақым әйла,
Әдiлдiк патшамыздың құрметi үшiн.

Пендемiн тұтқын болып тұрған жылап,iн тұтқын болып тұрған жылап,н тұтқын болып тұрған жылап,
Сiздерден рақым қыл деп жәрдем сұрап.iздерден рақым қыл деп жәрдем сұрап.здерден рақым қыл деп жәрдем сұрап.
Дұғасы мазлұмлардың қабыл деген,
Бос қоймас сiздердi де Тәңiрiм бiрақ.iздердi де Тәңiрiм бiрақ.здердi де Тәңiрiм бiрақ.i де Тәңiрiм бiрақ. де Тәңiрiм бiрақ.iрiм бiрақ.рiм бiрақ.iм бiрақ.м бiрақ.iрақ.рақ.

Сiздерге сый берейiн төрт жүз тiллә,iздерге сый берейiн төрт жүз тiллә,здерге сый берейiн төрт жүз тiллә,iн төрт жүз тiллә,н төрт жүз тiллә,iллә,ллә,
Адам жоқ көрiп тұрған бiздi мұнда.iп тұрған бiздi мұнда.п тұрған бiздi мұнда.iздi мұнда.здi мұнда.i мұнда. мұнда.
Бiр адам және орныма кепiл берем,iр адам және орныма кепiл берем,р адам және орныма кепiл берем,iл берем,л берем,
Қалар деп босқа кетiп қиял қылма.iп қиял қылма.п қиял қылма.

уәзiрлер, мақұл шығар бұл жұмысым,iрлер, мақұл шығар бұл жұмысым,рлер, мақұл шығар бұл жұмысым,
Осылай тиянақты болсын iсiм.iсiм.сiм.iм.м.
Бармасам, орнымдағы кепiл адамiл адамл адам
Тартылсын сиясатқа менiң үшiн.iң үшiн.ң үшiн.iн.н.

уәзiрлер «жарайды» деп қабыл көрдi,iрлер «жарайды» деп қабыл көрдi,рлер «жарайды»  деп қабыл көрдi,i,,
Бұларды жiгiт бiр үйге ертiп келдi.iгiт бiр үйге ертiп келдi.гiт бiр үйге ертiп келдi.iт бiр үйге ертiп келдi.т бiр үйге ертiп келдi.iр үйге ертiп келдi.р үйге ертiп келдi.iп келдi.п келдi.i..
«Бар болсаң үйде, Ғайса, жылдам шық»,—деп,
Асылып терезеден дыбыс бердi:i::
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—Сырласым, мұңдасымсың жастан сүйген,
Көзi жасты, келдi достың жаны күйген.i жасты, келдi достың жаны күйген. жасты, келдi достың жаны күйген.i достың жаны күйген. достың жаны күйген.
Халiмдi шыққаннан соң көзiң көрер,iмдi шыққаннан соң көзiң көрер,мдi шыққаннан соң көзiң көрер,i шыққаннан соң көзiң көрер, шыққаннан соң көзiң көрер,iң көрер,ң көрер,
Алып шық төрт жүз тiллә санап үйден.iллә санап үйден.ллә санап үйден.

Шам жағып Ғайса үйдi қылды жарық,i қылды жарық, қылды жарық,
Шамасы келмей киiм киюге анық.iм киюге анық.м киюге анық.
Жалаң бас, жалаң аяқ шыға келдi,i,,
Қолына төрт жүз тiллә санап алып.iллә санап алып.ллә санап алып.

уәзiрге Ғайсаны ертiп Қасым келiп,iрге Ғайсаны ертiп Қасым келiп,рге Ғайсаны ертiп Қасым келiп,iп Қасым келiп,п Қасым келiп,iп,п,
уағдалы төрт жүз тiллә санап берiп:iллә санап берiп:ллә санап берiп:iп:п:
—Шаһардың күзетшiсi бұл екеуi,iсi бұл екеуi,сi бұл екеуi,i бұл екеуi, бұл екеуi,i,,
ұстаған бүгiн түнде менi көрiп.iн түнде менi көрiп.н түнде менi көрiп.i көрiп. көрiп.iп.п.
Кепiлге орныма бердiм сенi,iлге орныма бердiм сенi,лге орныма бердiм сенi,iм сенi,м сенi,i,,
Барасың осылардың қасына ерiп.iп.п.

Бiр түндi сұрап алдым мойныма артып,iр түндi сұрап алдым мойныма артып,р түндi сұрап алдым мойныма артып,i сұрап алдым мойныма артып, сұрап алдым мойныма артып,
Ауырлық не болады мұнан артық.
Бара алмай қалсам таңғы сиясаттан,
Мен үшiн басың кесер дарға тартып.iн басың кесер дарға тартып.н басың кесер дарға тартып.

Бұларды сырттан бағып жүрген патша,
Көзiмен көрiп бәрiн бiлген патша,iмен көрiп бәрiн бiлген патша,мен көрiп бәрiн бiлген патша,iп бәрiн бiлген патша,п бәрiн бiлген патша,iн бiлген патша,н бiлген патша,iлген патша,лген патша,
Тоқтатып өзiн-өзi сабыр қылып,iн-өзi сабыр қылып,н-өзi сабыр қылып,i сабыр қылып, сабыр қылып,
Жұмыстың күттi ақырын бiрден патша.i ақырын бiрден патша. ақырын бiрден патша.iрден патша.рден патша.

Патша тұр бұл iстерге қайран қалып,iстерге қайран қалып,стерге қайран қалып,
Қасымды Ғайсаменен бiлдi танып.iлдi танып.лдi танып.i танып. танып.
«Беретiн әрi пара, әрi кепiл,iн әрi пара, әрi кепiл,н әрi пара, әрi кепiл,i пара, әрi кепiл, пара, әрi кепiл,i кепiл, кепiл,iл,л,
Жұмысы не болды екен бiлсем анық.iлсем анық.лсем анық.

Деушi едiм жауыздарды алсам тыйып,i едiм жауыздарды алсам тыйып, едiм жауыздарды алсам тыйып,iм жауыздарды алсам тыйып,м жауыздарды алсам тыйып,
Параға екi уәзiр кеттi сыйып.i уәзiр кеттi сыйып. уәзiр кеттi сыйып.iр кеттi сыйып.р кеттi сыйып.i сыйып. сыйып.
Бiреудiң көрiнбесе бәлесi үшiн,iреудiң көрiнбесе бәлесi үшiн,реудiң көрiнбесе бәлесi үшiн,iң көрiнбесе бәлесi үшiн,ң көрiнбесе бәлесi үшiн,iнбесе бәлесi үшiн,нбесе бәлесi үшiн,i үшiн, үшiн,iн,н,
Бұл Ғайса барар ма екен жанын қиып.

Қалай деп сөз қайтарып тұрмады да,
Өлiмнен қорқып мойын бұрмады да.iмнен қорқып мойын бұрмады да.мнен қорқып мойын бұрмады да.
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Жалаң бас, жалаң аяқ ерiп кеттi,iп кеттi,п кеттi,i,,
Досының жарамақ боп құрбанына.
Патша тұр «жiгiт болсаң, сондай бол» деп,iгiт болсаң, сондай бол» деп,гiт болсаң, сондай бол» деп,iт болсаң, сондай бол» деп,т болсаң, сондай бол» деп,
Жомарттық жаныменен қылғанына.

Барады бiр көшемен Қасым салып,iр көшемен Қасым салып,р көшемен Қасым салып,
Iлесе патша келед артын алып.лесе патша келед артын алып.
ылажсыз бiлегiнен ұстай алды,iлегiнен ұстай алды,легiнен ұстай алды,iнен ұстай алды,нен ұстай алды,
Екеуi бiр көшеден кез боп қалып.i бiр көшеден кез боп қалып. бiр көшеден кез боп қалып.iр көшеден кез боп қалып.р көшеден кез боп қалып.

Ойланды келдiм ғой деп ендi өлуге,iм ғой деп ендi өлуге,м ғой деп ендi өлуге,i өлуге, өлуге,
Жұмысым айналмады жөнделуге.
Қасымның денесiнен қуат кеттi,iнен қуат кеттi,нен қуат кеттi,i,,
Түскендей арыстанның шеңгелiне.iне.не.

Бiле алмай не қыларын есi кеттi,iле алмай не қыларын есi кеттi,ле алмай не қыларын есi кеттi,i кеттi, кеттi,i,,
Көзiнiң жасын төгiп зарлық еттi.iнiң жасын төгiп зарлық еттi.нiң жасын төгiп зарлық еттi.iң жасын төгiп зарлық еттi.ң жасын төгiп зарлық еттi.iп зарлық еттi.п зарлық еттi.i..
—Құдай мен әдiл патша құрметi үшiн,iл патша құрметi үшiн,л патша құрметi үшiн,i үшiн, үшiн,iн,н,
Босатып қоя берсең қайтед,—дептi.i..

Бiр қайғы душар болған маған жастан,iр қайғы душар болған маған жастан,р қайғы душар болған маған жастан,
Келедi көзден жасым құрғамастан.i көзден жасым құрғамастан. көзден жасым құрғамастан.
Босатып азат қылып қоя берсең,
Менiң сiз болар едiң бақытымды ашқан.iң сiз болар едiң бақытымды ашқан.ң сiз болар едiң бақытымды ашқан.iз болар едiң бақытымды ашқан.з болар едiң бақытымды ашқан.iң бақытымды ашқан.ң бақытымды ашқан.

Босатып қоя бердi патша қолын,i патша қолын, патша қолын,
Жөнелдi Қасым көздеп барар жолын.i Қасым көздеп барар жолын. Қасым көздеп барар жолын.
Шарасыз кез болған соң ұстап едi,i,,
Мақсұды—уақиғасын бiлу оның.iлу оның.лу оның.

Жерiне ойына алған Қасым жеттi,
Артынан iле-шала патша кептi.
Қорғаннан iшке қарай шынжыр тастап,
Екеуi екi жерден түсiп кеттi.

Кiрдi де бiр есiктен Қасым жүрдi,
Алтынмен нақыштапты әрбiр түрлi.
Асулы жаққан қандiл неше жерден,
Бiр үйге сол бетiмен барып кiрдi.
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Жайылған жiбек кiлем, харир төсек,
Жиһазында үй iшiнiң жоқ-дүр есеп.
Үстiнде алтын кереует жатыр бiр қыз,
Жәннаттың деуге болар хоры десек.

Орнатқан гауһар тәжге зүбәржат тас,
Сүмбiл шаш, iнжу тiстi, қиылған қас.
Гүл жүздi, пiсте мұрын, құралай көз,
Еш адам мұндай болып жаратылмас.

Iркiлмей сол бетпенен кiрдi Қасым,
Төсектен қыз көтерiп алды басын.
Үстiне алтын кереует отырғызды,
«Есен-сау келдiң бе,—деп,—жан жолдасым�»

Айналып пәруанадай жүр қасында,
Қасымға отырды кеп қыз да асыла.
Сұлуы бет бiткеннiң едi бұлар,
Бiрi—еркек, бiрi әйел-ұрғашыда.

Қолдарын бiр-бiрiнiң мойнына асып,
Сүйiсiп рахаттанды екi ғашық.
Бұлардың тамаша ғып сұлулығын,
Падиша ақылынан тұрды адасып.

Үһiлеп қойды Қасым қасiрет тартып,
улатқан iшi-тысын жалын шарпып.
Зарланып  Гүлмәриям жылай бердi,
Махаббат не болады мұнан артық.

Жылады Гүлмәриям зарлық етiп:
—Бiреуге келген болсаң көңiлiң кетiп,
Қалдырма менi мақрұм дидарыңнан,
Тұрайын мен сiздерге қызмет етiп.

—Кiлтi сен  рахатымның түйiнiн шешкен,
Мен кiмдi сүйем, сенi тастап естен.
Көрерсiң бүгiннен соң мақшар күнi,
Айтайын оқиғамды бастан кешкен.
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ұстады екi уәзiр бүгiн кез боп,
Мағшұғым, түскен қайғы-қасiретiм көп.
Достымды орныма бердiм кепiл,
Таң атпай сиясаттан табылам деп.
Және сый бердiм төрт жүз тiллә оларға,
Сенi бiр келдiм көрiп қайтайын деп.

Естiсең халiм осы, рух рауаным,
Бармасам, арқалаймын достым қанын.
Алланың дәргаһында қарабет боп,
уағдаға опасыз деп саналамын.

Таң атпай сиясатқа барсам керек,
Барармын жалған сөйлеп Хаққа не деп.
Тағы бiр уақиғаға ұшырадым,
Айтайын бiр әңгiме бұдан бөлек.

Босанып уәзiрлерден кеттiм жүрiп,
Бiр көрiп қайтайын деп сенi бiлiп.
Көшеден кез боп бiреу тағы ұстады,
Қуатым кеттi бойдан, ақылым құрып.

Мен ондай көрген жоқпын адамзатты,
Айбаты аждаһадай тидi қатты.
Сөйлеуге тiлiм келмей жылай бердiм,
Бойымнан әл-қуатым кетiп қапты.

Жалынып жылай бердiм көзiм тұнып,
Болмаса таныды ма менi бiлiп.
Көзiмнiң сорғалаған жасын көрiп,
Босатып қоя бердi рақым қылып.

Мағшұғым, жаным сүйiп болған серiк,
Ажырады қайғым бойдан сенi көрiп.
Босанып арыстанның шеңгелiнен,
Мiнеки, отырғаным мұнда келiп.

Қыз айтты:—Бiр мен үшiн бәрiн көрдiң,
Жұмысы тидi қатты уәзiрлердiң.
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Шешер деп мазлұмлардың көз жасы үшiн,
Кейiнгi бұл сөзiңнен үмiткермiн.

Бұл iстiң екi түрлi бар-дүр сыры,
Бұл едi көңiлiмдегi сөздiң бiрi.
Патша өзi әдiл, әрi жомарт,
Мақрұм деп айта алмайды ешкiм мұны.
Қорғаушы падишаны шiлтен болды,
Айнытты жұрт жiбермедi өлмей тiрi.

Босатқан шiлтен болса сiздi анық,
Құрметiн ғашықтардың есiне алып.
Көз жасы мазлұмдардың қабыл болып,
Өлiмнен құтылармыз аман қалып.

Екiншi айтатұғын бұл бiр сөзiм,
Не болса ертеңгi күн көрер көзiң.
Болмаса мәкар шiлтен бұл кездескен,
Ойлаймын патша ма деп мұның өзiн.

уағда шарт түн жүрмеске алды жұрттан,
Тыю сап жауыздардың бәрiн құртқан.
Шаһарды өзi жүрiп аралайд деп,
Есiттiм уәзiрлерден байқап сырттан.

Қыз отыр осылай деп салып кеңес,
—Басқа адам босатып ант бұзам демес.
Патша мен шiлтендердiң бiреуi бұл,
Болуға басқа кiсi мүмкiн емес.

Егерде патша болса бұл ұшырасқан,
Сендердiң жұмысыңды көрдi бастан.
Кiм бiлсiн бiздi көрiп тұрмағанын,
Бұл iстi бiлер тегiс қалдырмастан.

Егер бұл патша болса—көрдi бiздi,
Өлiмнен құтқарады онда сiздi.
Ғашықтық құрметi үшiн рақым қылып,
Қосады некаһлатып  екеумiздi.
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Падиша жауыздармен алысқан көп,
Қалайша болжайды қыз алыстан кеп.
Таң қалды  Гүлмәриямның ақылына,
Жан екен бiлгiр туған данышпан деп.

Бармады жамандыққа бұлар жөнсiз,
Данышпан қалай сұлу туған теңсiз.
Шын сүйген Құдайдың бiр пендесi екен,
Жiберген дүниеге қылып кемсiз.

Қайғырып жылап отыр екi зарлы,
Жаспенен екеуiнiң сел боп алды.
Қасымның сиясатқа баратұғын
уақытты мезгiлi де таяп қалды.

Қия алмай айырылуға бiрiн-бiрi,
Көзiмен көрiп отыр патша мұны.
«Мұнан соң қияметте жолығармыз,
Бiзге бұл дүниенiң ақтық күнi».

Жылаумен есiн бiлмей жатты талып,
Өлiмге екеуi де жақын барып.
Рақымы падишаның келдi қатты,
Шын ғашық екендiгiн көрiп анық.

Бiр уақыт жинады есiн өзiне кеп,
—Құлақ сал,—Қасым айтты,—сөзiме,—деп.
Шын маған Құдай қосқан мағшұқ болсаң,
Бiр көрiн сиясатта көзiме кеп.

Қыз айтты:—Нендей әмiр қылғаныңа,
Жарасам—разымын құрбаныңа.
Бiр түгiл, көзiңе үш көрiнейiн,
Жұрт жиын сиясатта тұрғанында.

Жомарттық қылып Ғайса бердi басын,
уағдамен өлiмге асығып отыр Қасым.
Сиясат жұрт жиналған майданында
Орындайды қыз келiп қалай уағдасын.
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Айырылды жылап-жылап екi ғашық,
Қоштасып бiр-бiрiмен арыздасып.
Риза боп патша кеттi қанағат қып,
Тумас деп дүниеде жан мұнан асып.

Падиша өз сарайына келiп кiрдi,
Киiнiп киiмдерiн дайын тұрды.
Адамды түнде ұсталған мағлұм етiп,
Надашы шаһар кезiп жар шақырды.

Адамды мағлұм етiп түнде ұстаған,
Қалмасын сиясаттан ешбiр адам.
Кескен бас орнына жалғанбайды,
Денеге қайтып кiрмес бiр шыққан жан.

Патша кеп сиясатқа тағын құрды,
Жиналып Бағдат халқы келiп тұрды.
Қасымды Ғайса менен көрейiн деп,
Падиша көзiн салып мойнын бұрды.

Қасымға шынжыр тағып кигiзген фәс,
Ғайса жүр көздерiнен ағызып жас.
Үстiнде көйлек, ыштан, бар киiмi,
Жалаңаш, жалаң аяқ, жүр жалаң бас.

Қасымның жақындары келдi барлық,
Жас ағып көздерiнен қылып зарлық.
Қазының қыз әкесi бастық екен,
«Иманын айтсын» деп—сол болды жарлық.

Иманын айтайын деп қазы келдi,
«Аузу бисмилла» деп бастай бердi.
уағдасына опа ғып келе ме деп,
Падиша  Гүлмәриямды ойлар едi.

Басына тәж,бетiне перде салған,
Астында қара арғымақ, қылыш алған.
Тартынбай сиясатқа жетiп келдi,
«Бұл неткен адам�» деп жұрт қайран қалған.
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Бет қайтпай келдi екпiндей жүрiспенен,
Неткен жан қорықпайтұғын бұл iсiнен.
Басынан фәсiн қағып тастады да,
Шынжырды бiр-ақ тартты қылышпенен.

Қасымды алып көптен кете алмады,
Әйтсе де болып қайтты бет алғаны.
Ишарат падишадан болмаған соң,
Орнынан ешкiм қыбыр ете алмады.

Жөнiне жiгiт тартып жүре бердi,
Жолында таңырқатып мұншама елдi.
Астына мiнiп келген атын танып,
Иманды қойып қазы жүгiрдi ендi.

Үйiне асып-сасып қазы барды,
Байлаулы аттарына көзiн салды.
Қалпынша үш аты да орнында тұр,
Бұл қалай оқиға деп қайран қалды.

Орнына келдi қазы кеткен тастап,
Иманын айта бердi қайта бастап.
Мiнiптi бiр қара көк арғымаққа,
Манағы келдi жiгiт тағы ойқастап.

Қолында қылышы бар, бетте перде,
Шынжырды кесiп тастады келген жерде.
Басынан фәстi қағып тастады да,
Үн-түн жоқ, тағы қайтып жүре бердi.

Жөнелдi қазы тағы атын танып,
Бiлмейдi үстiндегi адамды анық.
Қалыбынша бәрi түгел орнында тұр,
Аттарын көрсе үйiне қайта барып.

Қайтадан қазы келдi есi кетiп,
Иманын айтпақ болды қамыт етiп.
Бiр күрең мiнiп жақсы арғымаққа
Манағы жiгiт тағы келдi жетiп.
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Отырды аң-таң боп жиылған көп,
Түсiрiп фәсiн, кестi шынжырын кеп.
Көзiнiң жасын төгiп жүрiп кеттi,
«Қош, Қасым! Қияметте көрермiз»,—деп.

Жолықты сап-сау қазы мұндай күйге,
Иманды қоя салып жүгiрдi үйге.
Атының бәрi де аман орнында тұр,
Қалыпша әуелгi өзi көрген күйде.

Бұл қалай оқиға деп қайран қалды,
Ойлаумен қазы байғұс естен танды.
Бiле алмай ойға қалып салыстырып,
Баяғы сиясатқа қайтып барды.

Падиша сонда келiп әмiр еттi,
Алдына шақырған соң қазы кептi.
—Қамадың халықты мұнша әуре қылып,
Қанеки, қазым, ендi сөйле!—дептi.

Бiр адам сиясатқа үш келдi анық,
Бетiнде перде, қолға қылыш алып.
Иманыңды айтып тұрған тастай берiп,
Артынан жүгiресiң тұра салып.

—Иә, тақсыр, ақылым тауысып ойға баттым,
Жұмысы деуге болмас адамзаттың.
Адамды үстiндегi танымаймын,
Сол келген үшеуi де менiкi аттың.

Артынан жүгiремiн атты танып,
Мәнiсiн бiлейiн деп үйге барып.
Байлаулы аттарым тұр орынында,
Бiлмедiм не екенiн мұның анық.

Бұл келген үш түрлi арғымақтың
Алтынмен үшеуiн де жабдықтаттым.
Адамды үстiндегi танымаймын,
Қатасыз үшеуi де менiкi аттың.
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Патша айтты:—Рас, қазы,—дедi,—сөзiң,
Естiп бiлсiн халық мұның өзiн.
Бәрiң де құлақ салып отыр тыңдап,
Айтайын оқиғаны көрген көзiм.

Патша көпке былай жауап бердi:
—Босат,—деп,—сиясаттан Қасым ердi.
Алтауын екi-екiден серiк қылып,
Күзетке қоюшы едiм уәзiрлердi.

Табылды өтiрiк айтып арын сатқан,
Пара алып, антын бұзып жанын сатқан.
Кез болып екi уәзiр ұстап алды
Қасымды түнде кетiп бара жатқан.

уәзiрге көп жалынды Қасым жылап,
Бiр түнге Құдай үшiн рұқсат сұрап.
Таң атпай сиясаттан табылмақ боп,
Көнбедi мұнысына уәзiр бiрақ.

Босатып жiбермедi Қасым ердi,
Бұларға төрт жүз тiллә пара бердi.
Ғайсаны орынына берiп кепiл,
Көңiлдi қылды осылай уәзiрлердi:

—Таң атпай сиясатқа керек барсам,
Нәубеттi басқа келген күтiп алсам.
Ғайсаның дарға тартып кессiн басын
Мен үшiн, уағдама бармай қалсам.

Жөнiне жүрiп кеттi Қасым тартып,
Ғайсаның бар мiндетiн мойнына артып.
Жанымен жомарттық қып Ғайса кеттi,
Досынан өзi өлгенiн көрiп артық.

Көңiлiм қалды тоқтап уәзiрлерден,
Адамым мынау ма деп менiң сенген.
Ойладым Қасым iсi не  болды екен,
Бiр адам, төрт жүз тiллә пара берген.
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Тоқтаттым өзiме-өзiм сабыр берiп,
Қасымның барайын деп соңына ерiп.
Бiр түндi не болса да мойныма алдым,
Жұмысты аяқтауға көзбен көрiп.

Соңынан мен де қалмай ерiп бардым,
Қарсы кеп бiр көшеде кез боп қалдым.
Үн-түн жоқ кете беру болды қиын,
ылажсыз бiлегiнен ұстай алдым.

Маған да көп жалынды қатты налып,
Алланың құрметi деп аузына алып.
Бiлегiн босаттым да қоя бердiм,
Мархабат еткен кiсi сықылданып.

Жөнiне босаған соң жүрiп кеттi,
Жерiне ойына алған Қасым жеттi.
Бiр жерден келдi дағы шынжыр тастап,
Қорғаннан iшкерiге түсiп кеттi.

Аралап неше қабат үйден өтiп,
Бiр үйдiң ашты есiгiн Қасым жетiп.
Қасымды алтын кереуетке отырғызды,
Алдынан бiр сұлу қыз тағзым етiп.

у жайлап ғашық  дертi жанына өткен,
Қайғы алып, қан қалмапты ақша беттен.
Көргенде бiрiн-бiрi талып түстi,
Қауiп еттiм болды ма деп өлiп кеткен.

Шын ғашық екен бұлар жаны сүйген,
Тоқталып сабыр қылар кеткен күйден.
Бет қайтып өлiмнен бас тартпайтын,
Пәруана екен Қасым шамға күйген.

уһiлеп Қасым тұрып алды демiн,
Қыз жылады:—Ашылмад,—деп,—бағым менiң.
Сезiндiм айтпасаң да ажарыңнан,
Басқаша бiр қайғың бар бiлдiм сенiң.
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Жалынып бейшара қыз отыр жылап:
«Көңiлiңе басқа бiреу жүрсе ұнап,
Тұрайын мен сендерге қызмет етiп,
Мақрұм дидарыңнан қойма бiрақ.

Мағшұғым, Құдай қосқан бала жастан,
Менiң жоқ сүйетiнiм сенен басқам»,–
Түндегi көрген-бiлген уақиғасын,
Сөйлейдi  Гүлмәриямға қалдырмастан.

Есiтiп болды түсi қуарғандай,
Дәуiрi өтiп күнi суалғандай.
Азырақ ойға қалып отырып қыз,
Сөйлейдi күлiмсiреп қуанғандай.

«уәзiрлер танған екен ақыл-естен,
Пара алып неткен адам жаннан кешкен.
Басқа адам антын бұзып жiбермейдi,
Кейiнгi патша екен,—дейд,—бұл кездескен.

Патшаға жұмыстарың болған мәлiм,
Қоймайды аяқтамай мұның бәрiн.
Берген соң әрi пара, әрi кепiл,
Бiлуге еркiң екен сенiң халiң.

Бiздi де көрiп, бәлки, тұрған болар,
Бұл iстiң бiлдi тегiс баршаларын.
Өлiмнен қайғыменен құтқарар едi,
Осындай пақырлардың көрсе зарын».

Данышпан қалай оймен шамалаған,
Көргендей айтып өттi бәрiн тамам.
Патша айтты:—Еш уақытта көрген жоқпын
Ақылды дана туған мұндай адам.

«Мағшұғым,—Қасым айтты,—болсаң бiлмек,
Ақтық күн екеумiзге бүгiн түн,—деп.
Сонан соң қияметтен жолығармыз,
Көзiме сиясатта бiр көрiн»,—деп.
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Қасымға қыз былай деп бердi кеңес:
—Ғашықтан қалғандарды мағшұқ демес.
Сен өлсең үш күннен соң мен де өлермiн,
Тiрлiк сенсiз маған керек емес.

Туған соң өлiм мирас адамзатқа,
Ғашықтық қаратпайды ар-ұятқа.
Бiр түгiл, көзiңе үш көрiнейiн,
Отырған жұрт жиналып сиясатта.

Көзiнiң екеуi де төгiп жасын,
уағда үшiн өлiмге асығып отыр Қасым.
«Кепiлге орныма кетiп едi,—деп,
Мен үшiн Ғайса өлiмге байлап басын.
уағдаға опасыз деп Хақ қасында,
Қара бет жалғаншы атым аталмасын».

Мұны айтып үйден шықты Қасым жылап,
Гүлмәриям естен танып қалды құлап.
Екiншi, қыздың күттiм уағдасын,
Қасымды Ғайсаменен өттiк сынап.

Мiнеки, жұмысым сол менiң көрген,
Қыз едi үш қайтара мұнда келген.
Әйел де болса сөзiн шықты орындап,
Қасымға уағдасымен түнде берген.

«Жiгiтiн тауып теңiн жолдас бол,—деп,
Нақыл сөз: «Әйелiн тап та ойнас бол»,—деп.
Айтылған сол жiгiтi Қасым, Ғайса,
Әйелi Гүлмәриям туған тең боп.

Опалы айтқан сөзден шығатындар,
уағда үшiн өлiмге асығып тұратындар,
Бар екен бәрi өзiмнiң шаһарымда
Жомарттық жаныменен қылатындар.

Патша айтты:—уәзiрлердi тартсын дарға!
Ғибрат болсын,—дедi,—көрген жанға.
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Екеуi өлмей аман қалар едi,
Пара алмай, кепiлменен босатқанда.

уәзiрдiң басын кестi дарға тартып,
Қылмысын пара жеген мойнына артып.
Қасымды Ғайсаменен жанына ертiп,
Падиша кетпек болды үйге қайтып.

Патшаның жұрт жиналды маңайына,
Тентектiң тыю салды талайына.
Қазыға:—Жиһазымен әкел,—дедi,
Қызыңды падишалық сарайыма.

Қасымды Ғайсаменен алып жүрдi,
Өзiнiң сарайына алып кiрдi.
Халеден тон кигiзiп екеуiне,
Белiне алтын кемер буындырды.

Қызын ап жиһазымен қазы кептi,
«Жұрт тегiс жиналсын!» деп жарлық еттi.
Той қылып қырық күндей қыран патша,
Қасымға Гүлмәриямды некаһ еттi.

Бас уәзiр падишаға Ғайса болды,
Екiншi уәзiр Қасым содан соңғы.
Қосылды екi ғашық бiр-бiрiне,
Әдiлдiк бұрын таппай жүрген жолды.

Бұларды сыйлар едi тәуiр көрiп,
Болсын деп бiр-бiрiне бұл һәм серiк.
Ғайсаға патша өзiнiң қосты қызын,
Қисапсыз еншiсiне дүние берiп.

Ғашықтар бiр-бiрiне қолы жеттi,
Бұрынғы қайғы-қасiрет естен кеттi.
Бағдаттың барша тегiс әйелiнiң
Үстiнен Гүлмәриямды хәкiм еттi.
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Әр түрлi әр дәуiрде болған заман,
Дүниеге жаралғалы бәни адам.
Бiр мың да тоғыз жүз қырқыншы жыл,
Басында февралдiң алдым қалам,
Жазылып Тәжiлмәлiк әңгiмесi,
Февралдiң ақырында болды тамам.
                
                 Тамам.
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Һаза кітап       
Мұхаммед-Ханафия

Мұхаммед Құдай досты, Пайғамбарым,
Құрбандық сол тақсырдан менiң жаным.iң жаным.ң жаным.
Жарандар, хикаятын сөйлейiн менiн менн мен
Әли ұғлы Мұхаммед-Ханафияның.

Құданың Әли Хайдар Арысланы,
Алланың шын жаратқан данышпаны.
Айында мұхаррамның қылдым кеңес,
Көзiммен көрiп тұрып бұл нұсқаны.iммен көрiп тұрып бұл нұсқаны.ммен көрiп тұрып бұл нұсқаны.iп тұрып бұл нұсқаны.п тұрып бұл нұсқаны.

Жiгiттер, тыңласаңыз менен назым,iгiттер, тыңласаңыз менен назым,гiттер, тыңласаңыз менен назым,iттер, тыңласаңыз менен назым,ттер, тыңласаңыз менен назым,
Ағалар, айыптама ақылым азын.
Мұхаммед тақсыр Расул бiр күндердеiр күндердер күндерде
Оқыпты-ау мәсжiдiнде таң намазын.iдiнде таң намазын.дiнде таң намазын.iнде таң намазын.нде таң намазын.

Махшарда жүрсек бiздер оған ерiп,iздер оған ерiп,здер оған ерiп,iп,п,
Тақсырдың алтын жүзiн көзбен көрiп.iн көзбен көрiп.н көзбен көрiп.iп.п.
Намаз оқып, батасын қылған екен,
Алдына бiр ағраби келген кiрiп.iр ағраби келген кiрiп.р ағраби келген кiрiп.iрiп.рiп.iп.п.

Сол ағраби алдына барған кiрiп,iрiп,рiп,iп,п,
Мұхаммед пайғамбарға сәлем берiп.iп.п.
—Рұм шаһарын мұсылман қылып Әли
Келе жатыр, мен келдiм соны көрiп.iм соны көрiп.м соны көрiп.iп.п.

Ей, тақсыр, бер сүйiншi сөзiмдi ұғып,iншi сөзiмдi ұғып,ншi сөзiмдi ұғып,i сөзiмдi ұғып, сөзiмдi ұғып,iмдi ұғып,мдi ұғып,i ұғып, ұғып,
Үмiт бар шапағаттан көңiлiм тоқып.iт бар шапағаттан көңiлiм тоқып.т бар шапағаттан көңiлiм тоқып.iлiм тоқып.лiм тоқып.iм тоқып.м тоқып.
Бұйырды Пайғамбарым асхабтарға:
«Алдынан Әли ердiң бәрiң шық»,—деп.Алдынан Әли ердiң бәрiң шық»,—деп.iң бәрiң шық»,—деп.ң бәрiң шық»,—деп.iң шық»,—деп.ң шық»,—деп.»,—деп.,—деп.
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Алдынан сахабалар шықты бәрi,i,,
Келген соң есен-аман батыр Әли.
Мұхаммед пайғамбарға сәлем берiп,iп,п,
Табылды ер Әлидiң ынтызары.iң ынтызары.ң ынтызары.

Сөйледi көрген iсiн бастан-аяқ,i көрген iсiн бастан-аяқ, көрген iсiн бастан-аяқ,iсiн бастан-аяқ,сiн бастан-аяқ,iн бастан-аяқ,н бастан-аяқ,
Жылайды Пайғамбарым Әлидi аяп.i аяп. аяп.
—Үйiнде қайсар-патша бiр қыз көрдiм,iнде қайсар-патша бiр қыз көрдiм,нде қайсар-патша бiр қыз көрдiм,iр қыз көрдiм,р қыз көрдiм,iм,м,
Оған нұр берген Алла аямай-ақ.

Шаһарына қайсар Рұмның барып келдiм,iм,м,
Бәрiн де тура жолға салып келдiм.iн де тура жолға салып келдiм.н де тура жолға салып келдiм.iм.м.
Жетi күн күрес тұтып, әрең жығып,i күн күрес тұтып, әрең жығып, күн күрес тұтып, әрең жығып,
Сол қызды тiрi байлап алып келдiм.iрi байлап алып келдiм.рi байлап алып келдiм.i байлап алып келдiм. байлап алып келдiм.iм.м.

Мұхаммед Хақтың досты алтын теңге
Олжасын бөлiп бердi қадим елге.iп бердi қадим елге.п бердi қадим елге.i қадим елге. қадим елге.
Сол қызды өз алдына шақырып алып,
Айтыпты:—Кiр, балам,—деп,—ислам дiнге.iр, балам,—деп,—ислам дiнге.р, балам,—деп,—ислам дiнге.iнге.нге.

—Ханафия—менiң атым, атам қайсар,iң атым, атам қайсар,ң атым, атам қайсар,
Ап келдi-ау асып күшi Әли Хайдар.i-ау асып күшi Әли Хайдар.-ау асып күшi Әли Хайдар.i Әли Хайдар. Әли Хайдар.
Алайын тiлiңiздi қайт қылмастан,iлiңiздi қайт қылмастан,лiңiздi қайт қылмастан,iңiздi қайт қылмастан,ңiздi қайт қылмастан,iздi қайт қылмастан,здi қайт қылмастан,i қайт қылмастан, қайт қылмастан,
Тапсаңыз менiң көңiлiм, ей, Пайғамбар.iң көңiлiм, ей, Пайғамбар.ң көңiлiм, ей, Пайғамбар.iлiм, ей, Пайғамбар.лiм, ей, Пайғамбар.iм, ей, Пайғамбар.м, ей, Пайғамбар.

—Ей, қызым, мұсылман бол, тiлiмдi алып,iлiмдi алып,лiмдi алып,iмдi алып,мдi алып,i алып, алып,
Барғанда ақыретке—ұжмақ анық.
Кiсiге көңiлiң сүйген сенi қосып,iсiге көңiлiң сүйген сенi қосып,сiге көңiлiң сүйген сенi қосып,iге көңiлiң сүйген сенi қосып,ге көңiлiң сүйген сенi қосып,iлiң сүйген сенi қосып,лiң сүйген сенi қосып,iң сүйген сенi қосып,ң сүйген сенi қосып,i қосып, қосып,
Берейiн алтын сарай саған салып.iн алтын сарай саған салып.н алтын сарай саған салып.

—Мен көрдiм, хақ Пайғамбар, алтын жүзiң,iм, хақ Пайғамбар, алтын жүзiң,м, хақ Пайғамбар, алтын жүзiң,iң,ң,
Алдыңа ғарiп болып келген кезiм.iп болып келген кезiм.п болып келген кезiм.iм.м.
Болайын пәк мұсылман тiлiңдi алып,iлiңдi алып,лiңдi алып,iңдi алып,ңдi алып,i алып, алып,
Үш ауыз қабыл көрсең айтқан сөзiм.iм.м.

Пайғамбар «сөзiңдi айт» деп берген жарлық,«сөзiңдi айт» деп берген жарлық,сөзiңдi айт» деп берген жарлық,iңдi айт» деп берген жарлық,ңдi айт» деп берген жарлық,i айт» деп берген жарлық, айт» деп берген жарлық,» деп берген жарлық, деп берген жарлық,
Түсiптi-ау қыз байғұсқа сонда зарлық.iптi-ау қыз байғұсқа сонда зарлық.птi-ау қыз байғұсқа сонда зарлық.i-ау қыз байғұсқа сонда зарлық.-ау қыз байғұсқа сонда зарлық.
—Кiсiге көңiлiм сүйген қосар болсаң,iсiге көңiлiм сүйген қосар болсаң,сiге көңiлiм сүйген қосар болсаң,iге көңiлiм сүйген қосар болсаң,ге көңiлiм сүйген қосар болсаң,iлiм сүйген қосар болсаң,лiм сүйген қосар болсаң,iм сүйген қосар болсаң,м сүйген қосар болсаң,
Қылмаса ол Фатима iшi тарлық.iшi тарлық.шi тарлық.i тарлық. тарлық.
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Әлиден басқа жанға атастырма,
Күндестiк Фатимаға таластырма.iк Фатимаға таластырма.к Фатимаға таластырма.
ұл туса Мұхаммед деп атын қойсаң,
Ей, тақсыр, менi мұнан адастырма.i мұнан адастырма. мұнан адастырма.

Пайғамбар тоқтай қалды қайран қалып,
Отырды басын тақсыр төмен салып.
Жәбiрейiл жетiп келiп хабар бердi:iрейiл жетiп келiп хабар бердi:рейiл жетiп келiп хабар бердi:iл жетiп келiп хабар бердi:л жетiп келiп хабар бердi:iп келiп хабар бердi:п келiп хабар бердi:iп хабар бердi:п хабар бердi:i::
—Иә, тақсыр, тұт қыз сөзiн қабыл алып.iн қабыл алып.н қабыл алып.

Жәбiрейiл Мұхаммедке хабар бердi,iрейiл Мұхаммедке хабар бердi,рейiл Мұхаммедке хабар бердi,iл Мұхаммедке хабар бердi,л Мұхаммедке хабар бердi,i,,
Қуантты хабар берiп асыл ердi.iп асыл ердi.п асыл ердi.i..
Есiтiп Ханафия қыз Хақ жарлығын,iтiп Ханафия қыз Хақ жарлығын,тiп Ханафия қыз Хақ жарлығын,iп Ханафия қыз Хақ жарлығын,п Ханафия қыз Хақ жарлығын,
Шығарды һеш көңiлiнен жаман кердi.iлiнен жаман кердi.лiнен жаман кердi.iнен жаман кердi.нен жаман кердi.i..

Болыпты қыз мұсылман айтып иман,
Той қылып хақ Мұхаммед жұртын жиған.
Некелеп ер Әлиге қызды қосып,
ұл туып, Мұхаммед деп атын қойған.

Ат қойды бала туып Мұхаммед деп,
«Фатима қызым, бұған қыл құрмет» деп.Фатима қызым, бұған қыл құрмет» деп.» деп. деп.
Төрт жыл, төрт ай болғанда бала өмiрi,iрi,рi,i,,
Берiптi бiр ұстазға «дiн үйрет» деп.iптi бiр ұстазға «дiн үйрет» деп.птi бiр ұстазға «дiн үйрет» деп.i бiр ұстазға «дiн үйрет» деп. бiр ұстазға «дiн үйрет» деп.iр ұстазға «дiн үйрет» деп.р ұстазға «дiн үйрет» деп.«дiн үйрет» деп.дiн үйрет» деп.iн үйрет» деп.н үйрет» деп.» деп. деп.

Үйреттi алиф-әбжад, иман-шарттан,i алиф-әбжад, иман-шарттан, алиф-әбжад, иман-шарттан,
Кiтап Құран тамамдап, өнерi артқан.iтап Құран тамамдап, өнерi артқан.тап Құран тамамдап, өнерi артқан.i артқан. артқан.
Жеткенде он екiге ер Мұхаммед,iге ер Мұхаммед,ге ер Мұхаммед,
Һәр түрлi өнерi асты адамзаттан.i өнерi асты адамзаттан. өнерi асты адамзаттан.i асты адамзаттан. асты адамзаттан.

Көр имам бұл Ханафия-Мұхаммедтi,i,,
Бiр Құдай бердi өзiне көп нәубеттi.iр Құдай бердi өзiне көп нәубеттi.р Құдай бердi өзiне көп нәубеттi.i өзiне көп нәубеттi. өзiне көп нәубеттi.iне көп нәубеттi.не көп нәубеттi.i..
«Сахарасын Мәдиненiң бiр көрсем» деп,Сахарасын Мәдиненiң бiр көрсем» деп,iң бiр көрсем» деп,ң бiр көрсем» деп,iр көрсем» деп,р көрсем» деп,» деп, деп,
Тiлейдi атасынан рұқсатты.iлейдi атасынан рұқсатты.лейдi атасынан рұқсатты.i атасынан рұқсатты. атасынан рұқсатты.

Рұқсат берiп ол Әли:—Бар,—деп айтты,iп ол Әли:—Бар,—деп айтты,п ол Әли:—Бар,—деп айтты,
Мәдиненiң жан-жағы тар,—деп айтты.iң жан-жағы тар,—деп айтты.ң жан-жағы тар,—деп айтты.
Майсара деген бар екен белгiлi құл,iлi құл,лi құл,i құл, құл,
Арғымаққа ер-жабдық сал,—деп айтты.
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Ат ерттеп құл Майсара даярлаған,
Қызметтен һәр уақытта аянбаған.
Көп дұшпан душар болса Хақ сақтар деп,
Сахараға жөнелмекке аяңдаған.

Ат мiндi, киiм кидi жарақтанып,iндi, киiм кидi жарақтанып,ндi, киiм кидi жарақтанып,i, киiм кидi жарақтанып,, киiм кидi жарақтанып,iм кидi жарақтанып,м кидi жарақтанып,i жарақтанып, жарақтанып,
Сахараға шықсам бiр деп талаптанып.iр деп талаптанып.р деп талаптанып.
Жас жiгiт Хасен менен ол Хұсайынiгiт Хасен менен ол Хұсайынгiт Хасен менен ол Хұсайынiт Хасен менен ол Хұсайынт Хасен менен ол Хұсайын
Бұл сөздi есiтiптi құлақтанып.i есiтiптi құлақтанып. есiтiптi құлақтанып.iтiптi құлақтанып.тiптi құлақтанып.iптi құлақтанып.птi құлақтанып.i құлақтанып. құлақтанып.

—Мұхаммед ол Ханафия аңға шықса,
Атам Әли Арыслан бердi рұқсат.i рұқсат. рұқсат.
Шығалық бiз де,—дептi Хасен батыр,—iз де,—дептi Хасен батыр,—з де,—дептi Хасен батыр,—i Хасен батыр,— Хасен батыр,—
Мұхаммед  батыр бүгiн түзге шықса.iн түзге шықса.н түзге шықса.

Хасен менен Хұсайын екi батырi батыр батыр
Кәпiрлерге түсiрер заманақыр.iрлерге түсiрер заманақыр.рлерге түсiрер заманақыр.iрер заманақыр.рер заманақыр.
Рұқсат алып атасы Арысланнан,
Екеуi тағы түзге келе жатыр.i тағы түзге келе жатыр. тағы түзге келе жатыр.

Мұхаммед-Ханафияға болды серiк,iк,к,
Атуға киiк-құлан бұлар жерiк.iк-құлан бұлар жерiк.к-құлан бұлар жерiк.iк.к.
Жөнелдi сахарасына Мәдиненiң,i сахарасына Мәдиненiң, сахарасына Мәдиненiң,iң,ң,
Шекер-қант, бұл үш ұғлан бал мен өрiк.iк.к.

Қыдырған тау мен тасты дамыл алмай,
Үшеуi киiк-құлан, аң таба алмай.i киiк-құлан, аң таба алмай. киiк-құлан, аң таба алмай.iк-құлан, аң таба алмай.к-құлан, аң таба алмай.
Айтады Хасен батыр екеуiне:iне:не:
—Далада жатамыз ба үйге бармай�

Бiз шықтық киiм киiп, атқа мiнiп,iз шықтық киiм киiп, атқа мiнiп,з шықтық киiм киiп, атқа мiнiп,iм киiп, атқа мiнiп,м киiп, атқа мiнiп,iп, атқа мiнiп,п, атқа мiнiп,iнiп,нiп,iп,п,
Еш нәрсе ала алмадық аңға келiп.iп.п.
Ала алмай тiрi тышқан, масқаралық,iрi тышқан, масқаралық,рi тышқан, масқаралық,i тышқан, масқаралық, тышқан, масқаралық,
Барамыз, ей, ағалар, елге не деп�

Бiздерге құр қайтпақтық ар емес пе,iздерге құр қайтпақтық ар емес пе,здерге құр қайтпақтық ар емес пе,
Бұ дүние баяны жоқ тар емес пе�
Үмiткер бiр Құдайдан бола қалған,iткер бiр Құдайдан бола қалған,ткер бiр Құдайдан бола қалған,iр Құдайдан бола қалған,р Құдайдан бола қалған,
Жiгiттер, әуел бастан бар емес пе�!iгiттер, әуел бастан бар емес пе�!гiттер, әуел бастан бар емес пе�!iттер, әуел бастан бар емес пе�!ттер, әуел бастан бар емес пе�!
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Үш батыр, жас жiгiттер жөнге жүрдi,iгiттер жөнге жүрдi,гiттер жөнге жүрдi,iттер жөнге жүрдi,ттер жөнге жүрдi,i,,
Басына бiр үш жолдың душар келдi.iр үш жолдың душар келдi.р үш жолдың душар келдi.i..
Қасында тақтай тас бар бiр құдықты,iр құдықты,р құдықты,
Үшеуi тақтай таста жазу көрдi.i тақтай таста жазу көрдi. тақтай таста жазу көрдi.i..

«Оң жолға түскен адам келер қайтып,Оң жолға түскен адам келер қайтып,
Сол жақтағы жолменен жүрмес артық.
Орта жолға түскендi бiлушi Алла»,–i бiлушi Алла»,– бiлушi Алла»,–iлушi Алла»,–лушi Алла»,–i Алла»,– Алла»,–»,–,–
Сол тасқа жазылыпты былайша айтып.

Үшеуi қайран қалды мұны көрiп,i қайран қалды мұны көрiп, қайран қалды мұны көрiп,iп,п,
Құданың құдiретiне көңiл берiп.iретiне көңiл берiп.ретiне көңiл берiп.iне көңiл берiп.не көңiл берiп.iл берiп.л берiп.iп.п.
—Ағалар, бер рұқсатты Құдай үшiн,iн,н,
Бұ жолға барса-келмес кетсем жүрiп.iп.п.

Мұхаммед Мұстафаның құрметi үшiн,i үшiн, үшiн,iн,н,
Рұқсат берсең сұраған сөзiм үшiн.iм үшiн.м үшiн.iн.н.
Барайын барса-келмес не ғажап жол,
Ағалар, Хақ жарылқап, келсе күшiм.iм.м.

—Осыдан қандай болар заманымыз,
Жақсы ғой һәр заманда аманымыз.
Бабамның атын атап сұраған соң,
Құрыды ендi бiздiң амалымыз.i бiздiң амалымыз. бiздiң амалымыз.iздiң амалымыз.здiң амалымыз.iң амалымыз.ң амалымыз.

Болмаса жiбермеске ыңғайланып,iбермеске ыңғайланып,бермеске ыңғайланып,
Тоқтатып жүргiзбеске ой ойланып.iзбеске ой ойланып.збеске ой ойланып.
Тiлендiң бабамды айтып, жолың болсын,iлендiң бабамды айтып, жолың болсын,лендiң бабамды айтып, жолың болсын,iң бабамды айтып, жолың болсын,ң бабамды айтып, жолың болсын,
Аллаға қыл тәуекел бел байланып.

Мұхаммед ер Ханафия амандасты,
Көзiнен қара нәркес төгiп жасты.iнен қара нәркес төгiп жасты.нен қара нәркес төгiп жасты.iп жасты.п жасты.
Хасен менен Хұсайын бiрге жылап,iрге жылап,рге жылап,
Үшеуi көп жыласып мауқын басты.i көп жыласып мауқын басты. көп жыласып мауқын басты.

Арғымақ тер ағызды сауырынан,
Қара тас қалды жерде ауырынан.
Жөнелдi iшi күйiп асыл ерлер,i iшi күйiп асыл ерлер, iшi күйiп асыл ерлер,iшi күйiп асыл ерлер,шi күйiп асыл ерлер,i күйiп асыл ерлер, күйiп асыл ерлер,iп асыл ерлер,п асыл ерлер,
Айырылмақ қиын екен бауырынан.
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Жөнелдi ол Мұхаммед жолға түсiп,i ол Мұхаммед жолға түсiп, ол Мұхаммед жолға түсiп,iп,п,
Тiлейдi бiр Құдайдан үлкен нәсiп.iлейдi бiр Құдайдан үлкен нәсiп.лейдi бiр Құдайдан үлкен нәсiп.i бiр Құдайдан үлкен нәсiп. бiр Құдайдан үлкен нәсiп.iр Құдайдан үлкен нәсiп.р Құдайдан үлкен нәсiп.iп.п.
Ол күн өтiп, түн бiтiп, таң атқан соң,iп, түн бiтiп, таң атқан соң,п, түн бiтiп, таң атқан соң,iтiп, таң атқан соң,тiп, таң атқан соң,iп, таң атқан соң,п, таң атқан соң,
Бiр жерге түс уақтында келдi кешiп.iр жерге түс уақтында келдi кешiп.р жерге түс уақтында келдi кешiп.i кешiп. кешiп.iп.п.

Ойлайды үлкен түсте дем алмаққа,
Iлiнер шортан балық жез қармаққа.лiнер шортан балық жез қармаққа.iнер шортан балық жез қармаққа.нер шортан балық жез қармаққа.
Ағашы ақық, лағыл, сүнбiл, райхан,iл, райхан,л, райхан,
Келiптi бау-бақшалы бiр шарбаққа.iптi бау-бақшалы бiр шарбаққа.птi бау-бақшалы бiр шарбаққа.i бау-бақшалы бiр шарбаққа. бау-бақшалы бiр шарбаққа.iр шарбаққа.р шарбаққа.

Тұр екен бек ләззатты жемiс пiсiп,iс пiсiп,с пiсiп,iсiп,сiп,iп,п,
Суынан тоймас пенде қанша iшiп.iшiп.шiп.iп.п.
Бiр шатыр орта жерде терегi алтын,iр шатыр орта жерде терегi алтын,р шатыр орта жерде терегi алтын,i алтын, алтын,
Шаһзада сол шатырға келдi түсiп.i түсiп. түсiп.iп.п.

Iшiнде сол шатырдың бiр алтын тақ,шiнде сол шатырдың бiр алтын тақ,iнде сол шатырдың бiр алтын тақ,нде сол шатырдың бiр алтын тақ,iр алтын тақ,р алтын тақ,
Үстiнде бiр шал отыр сақалы аппақ.iнде бiр шал отыр сақалы аппақ.нде бiр шал отыр сақалы аппақ.iр шал отыр сақалы аппақ.р шал отыр сақалы аппақ.
Кiрпiгi көзiн жауып, мұрты-мұрнын,iрпiгi көзiн жауып, мұрты-мұрнын,рпiгi көзiн жауып, мұрты-мұрнын,iгi көзiн жауып, мұрты-мұрнын,гi көзiн жауып, мұрты-мұрнын,i көзiн жауып, мұрты-мұрнын, көзiн жауып, мұрты-мұрнын,iн жауып, мұрты-мұрнын,н жауып, мұрты-мұрнын,
Түсiнен көрген шошыр, иә, Раббым Хақ.iнен көрген шошыр, иә, Раббым Хақ.нен көрген шошыр, иә, Раббым Хақ.

Шаһзада қалды қайран соны көрiп,iп,п,
Шатырға кiрiп барды сәлем берiп.iрiп барды сәлем берiп.рiп барды сәлем берiп.iп барды сәлем берiп.п барды сәлем берiп.iп.п.
Көтерiп кiрпiктерiн көзiн ашып,iп кiрпiктерiн көзiн ашып,п кiрпiктерiн көзiн ашып,iрпiктерiн көзiн ашып,рпiктерiн көзiн ашып,iктерiн көзiн ашып,ктерiн көзiн ашып,iн көзiн ашып,н көзiн ашып,iн ашып,н ашып,
Келгендiгiн сөз сұрады қайдан жүрiп.iгiн сөз сұрады қайдан жүрiп.гiн сөз сұрады қайдан жүрiп.iн сөз сұрады қайдан жүрiп.н сөз сұрады қайдан жүрiп.iп.п.

—Рұқсатсыз кiрiп келген кiм�—деп айтты,iрiп келген кiм�—деп айтты,рiп келген кiм�—деп айтты,iп келген кiм�—деп айтты,п келген кiм�—деп айтты,iм�—деп айтты,м�—деп айтты,
Үмбет пе ең Мұхаммедке сен�—деп айтты.
Мұхаммед ер Ханафия мұны естiп,iп,п,
—Үмбетпiн Мұхаммедке мен,—деп айтты.iн Мұхаммедке мен,—деп айтты.н Мұхаммедке мен,—деп айтты.

Ол кәпiр, дiнсiз малғұн кәпiр екен,iр, дiнсiз малғұн кәпiр екен,р, дiнсiз малғұн кәпiр екен,iнсiз малғұн кәпiр екен,нсiз малғұн кәпiр екен,iз малғұн кәпiр екен,з малғұн кәпiр екен,iр екен,р екен,
Тағы да жұрттан асқан батыр екен.
Күзетiп латғазы атты пұт-бұрхана,iп латғазы атты пұт-бұрхана,п латғазы атты пұт-бұрхана,
Далада шатыр құрып жатыр екен.

латғазы ауырлығы бiр жүз батпан,iр жүз батпан,р жүз батпан,
Алтын менен күмiстен зинат жапқан.iстен зинат жапқан.стен зинат жапқан.
Бұрынғы Шаддад патша заманында
Жиылып төрт жүз ұста әрең тапқан.
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Өзiнiң бек айбатты қылышы бар,iнiң бек айбатты қылышы бар,нiң бек айбатты қылышы бар,iң бек айбатты қылышы бар,ң бек айбатты қылышы бар,
Есепсiз алтын, гауһар, күмiсi бар.iз алтын, гауһар, күмiсi бар.з алтын, гауһар, күмiсi бар.iсi бар.сi бар.i бар. бар.
—Сәжде қыл бұрханыма,—дейдi кәпiр,i кәпiр, кәпiр,iр,р,
Болмаса кең дүниенi қылармын тар.i қылармын тар. қылармын тар.

Шаһзада мұны естiп пұтқа барды,iп пұтқа барды,п пұтқа барды,
«Иә, Алла Акбар» деп шоқпар салды.Иә, Алла Акбар» деп шоқпар салды.» деп шоқпар салды. деп шоқпар салды.
Пұт кеттi быт-шыт болып қырық бiр пәре,i быт-шыт болып қырық бiр пәре, быт-шыт болып қырық бiр пәре,iр пәре,р пәре,
Кәпiрлерге «иә, малғұн» деп айқай салды.iрлерге «иә, малғұн» деп айқай салды.рлерге «иә, малғұн» деп айқай салды.«иә, малғұн» деп айқай салды.ә, малғұн» деп айқай салды.» деп айқай салды. деп айқай салды.

Қылышын суырып алып шапты басқа,
Ол кәпiр жасырынды қара тасқа.iр жасырынды қара тасқа.р жасырынды қара тасқа.
Көзiнен ғайып болып шаһзаданың,iнен ғайып болып шаһзаданың,нен ғайып болып шаһзаданың,
Жөнелдi көзi толып қанды жасқа.i көзi толып қанды жасқа. көзi толып қанды жасқа.i толып қанды жасқа. толып қанды жасқа.

Шаһзада тысқа шықса, кеткен кәпiрiрр
Жүгiрiп құла түзге бара жатыр.iрiп құла түзге бара жатыр.рiп құла түзге бара жатыр.iп құла түзге бара жатыр.п құла түзге бара жатыр.
Атына мiне сала айғай салып,iне сала айғай салып,не сала айғай салып,
Кәпiрдi қуып келдi-ау Имам батырiрдi қуып келдi-ау Имам батыррдi қуып келдi-ау Имам батырi қуып келдi-ау Имам батыр қуып келдi-ау Имам батырi-ау Имам батыр-ау Имам батыр.

Артына кәпiр малғұн қарай салып,iр малғұн қарай салып,р малғұн қарай салып,
Келетiн шаһзаданы бiлдi танып.iн шаһзаданы бiлдi танып.н шаһзаданы бiлдi танып.iлдi танып.лдi танып.i танып. танып.
«Хақына Құдайыңның қоя бер,—деп,Хақына Құдайыңның қоя бер,—деп, 
Өлтiрмей жiбер»,—дептi бек зарланып.iрмей жiбер»,—дептi бек зарланып.рмей жiбер»,—дептi бек зарланып.iбер»,—дептi бек зарланып.бер»,—дептi бек зарланып.»,—дептi бек зарланып.,—дептi бек зарланып.i бек зарланып. бек зарланып.

Құдайды жад қылған соң қоя берген,
Шатырға Имам батыр қайтып келген.
Ол кәпiр қашып барып өз елiненiр қашып барып өз елiненр қашып барып өз елiненiненнен
Отыз мың жау-жарақты алып жүрген.

Отыз мың ләшкер жиып алып жүрдi,i,,
Келедi майыстырып қара жердi.i майыстырып қара жердi. майыстырып қара жердi.i..
«Бұ қалай кеп болды�» деп Имам батыр,Бұ қалай кеп болды�» деп Имам батыр,» деп Имам батыр, деп Имам батыр,
Мiндi де ат үстiнен қарап тұрды.iндi де ат үстiнен қарап тұрды.ндi де ат үстiнен қарап тұрды.i де ат үстiнен қарап тұрды. де ат үстiнен қарап тұрды.iнен қарап тұрды.нен қарап тұрды.

Келедi ауыр ләшкер қара мұнар,i ауыр ләшкер қара мұнар, ауыр ләшкер қара мұнар,
Түтiгiп отыз жерден қызыл шынар.iгiп отыз жерден қызыл шынар.гiп отыз жерден қызыл шынар.iп отыз жерден қызыл шынар.п отыз жерден қызыл шынар.
Шаһзада сабыр қылып тұрды қарап,
Бұл заман қайсымызға ақыр болар.
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Отыз мың ләшкер келдi шеру тартып,i шеру тартып, шеру тартып,
Бәрiнен шаһзаданың қуаты артық.iнен шаһзаданың қуаты артық.нен шаһзаданың қуаты артық.
Iшiнде бiр кәпiр тұр бек айбатты,шiнде бiр кәпiр тұр бек айбатты,iнде бiр кәпiр тұр бек айбатты,нде бiр кәпiр тұр бек айбатты,iр кәпiр тұр бек айбатты,р кәпiр тұр бек айбатты,iр тұр бек айбатты,р тұр бек айбатты,
ләшкерден жиырма кез бойы артық.

Кәпiрлер қамал қылды-ау миллион сан,iрлер қамал қылды-ау миллион сан,рлер қамал қылды-ау миллион сан,
Қараңғы бұ дүниенi қаптады шаң.i қаптады шаң. қаптады шаң.
—Кәпiр көп, мен жалғызбын, бұ қалай�—деп,iр көп, мен жалғызбын, бұ қалай�—деп,р көп, мен жалғызбын, бұ қалай�—деп,
Шаһзада өзiне-өзi қалады таң.iне-өзi қалады таң.не-өзi қалады таң.i қалады таң. қалады таң.

Кәпiрде бар палуан Таһмас атты,iрде бар палуан Таһмас атты,рде бар палуан Таһмас атты,
Келбетi адам емес, дию сипатты.i адам емес, дию сипатты. адам емес, дию сипатты.
Ашуы көкiрегiнде оттай жанып,iрегiнде оттай жанып,регiнде оттай жанып,iнде оттай жанып,нде оттай жанып,
Майданға аяқ басып шеру тартты.

Найзасын қолына алды жүз жетi кез,i кез, кез,
Қырық кез алмас қылышы бек өткiр тез.iр тез.р тез.
Күрзiсi—екi жүз пұт, садағы—алпыс,iсi—екi жүз пұт, садағы—алпыс,сi—екi жүз пұт, садағы—алпыс,i—екi жүз пұт, садағы—алпыс,—екi жүз пұт, садағы—алпыс,i жүз пұт, садағы—алпыс, жүз пұт, садағы—алпыс,
Сипатын Таһмас кәпiр есiтiңiз.iр есiтiңiз.р есiтiңiз.iтiңiз.тiңiз.iңiз.ңiз.iз.з.

Атына қамшы басып майдан кiрдi,iрдi,рдi,i,,
Шаһзада мұны көрiп қарсы жүрдi.iп қарсы жүрдi.п қарсы жүрдi.i..
«Жылдам жүрiп патшама бас қойғыл» деп,Жылдам жүрiп патшама бас қойғыл» деп,iп патшама бас қойғыл» деп,п патшама бас қойғыл» деп,» деп, деп,
Ақырып хайуан сипат жетiп келдi.iп келдi.п келдi.i..

—Жiгiтiң сөзiң тұтып бел байласын,iгiтiң сөзiң тұтып бел байласын,гiтiң сөзiң тұтып бел байласын,iтiң сөзiң тұтып бел байласын,тiң сөзiң тұтып бел байласын,iң сөзiң тұтып бел байласын,ң сөзiң тұтып бел байласын,iң тұтып бел байласын,ң тұтып бел байласын,
Қолына жиып күшiн бек әйласын.iн бек әйласын.н бек әйласын.
Мен сенi бөздей жыртып жiберейiн,i бөздей жыртып жiберейiн, бөздей жыртып жiберейiн,iберейiн,берейiн,iн,н,
Кәпiрлер бұ қалай деп ой ойлансын.iрлер бұ қалай деп ой ойлансын.рлер бұ қалай деп ой ойлансын.

—Ей, кәпiр, былшылдадың не деп жаңа,iр, былшылдадың не деп жаңа,р, былшылдадың не деп жаңа,
Күштi берген маған артық Хақ Тағала.i берген маған артық Хақ Тағала. берген маған артық Хақ Тағала.
Есiтiп кәпiр мұны ұмтылады,iтiп кәпiр мұны ұмтылады,тiп кәпiр мұны ұмтылады,iп кәпiр мұны ұмтылады,п кәпiр мұны ұмтылады,iр мұны ұмтылады,р мұны ұмтылады,
Қылам деп қылыш шауып қырық пәра.

Қылышпен сермедi найзасына,i найзасына, найзасына,
Қараңыз Имам батыр айласына.
Найзасын тартып алып аспанға атып,
Кәпiрдiң ендi ұмтылды пайдасына.iрдiң ендi ұмтылды пайдасына.рдiң ендi ұмтылды пайдасына.iң ендi ұмтылды пайдасына.ң ендi ұмтылды пайдасына.i ұмтылды пайдасына. ұмтылды пайдасына.
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Көтерiп ат үстiнен алды тұтып,iп ат үстiнен алды тұтып,п ат үстiнен алды тұтып,iнен алды тұтып,нен алды тұтып,
лақтырды аспан-көкке қаһар етiп.iп.п.
Қолымен қағып алып Таһмас ердi,i,,
Жiбердi екi жаққа бөздей жыртып.iбердi екi жаққа бөздей жыртып.бердi екi жаққа бөздей жыртып.i екi жаққа бөздей жыртып. екi жаққа бөздей жыртып.i жаққа бөздей жыртып. жаққа бөздей жыртып.

Таң қалды кәпiр елi мұны көрiп,iр елi мұны көрiп,р елi мұны көрiп,i мұны көрiп, мұны көрiп,iп,п,
Iшiне бәрiнiң де қорқу кiрiп.шiне бәрiнiң де қорқу кiрiп.iне бәрiнiң де қорқу кiрiп.не бәрiнiң де қорқу кiрiп.iнiң де қорқу кiрiп.нiң де қорқу кiрiп.iң де қорқу кiрiп.ң де қорқу кiрiп.iрiп.рiп.iп.п.
Жалғызы кiре алмайды майдан жерге,iре алмайды майдан жерге,ре алмайды майдан жерге,
Қалған соң Таһмас батыр былайша өлiп.iп.п.

Шаһзада айғай салып ақырады,
Дауысын кәпiрлерге батырады.iрлерге батырады.рлерге батырады.
—Тастайын жүндей түтiп желге ұшырып,iп желге ұшырып,п желге ұшырып,
Бiреуiң кел шапшаң,—деп шақырады.iреуiң кел шапшаң,—деп шақырады.реуiң кел шапшаң,—деп шақырады.iң кел шапшаң,—деп шақырады.ң кел шапшаң,—деп шақырады.

Кәпiрлер бара алыспай қарап тұрды,iрлер бара алыспай қарап тұрды,рлер бара алыспай қарап тұрды,
Патшасы «бiрiң бар» деп айтып көрдi.«бiрiң бар» деп айтып көрдi.бiрiң бар» деп айтып көрдi.iрiң бар» деп айтып көрдi.рiң бар» деп айтып көрдi.iң бар» деп айтып көрдi.ң бар» деп айтып көрдi.» деп айтып көрдi. деп айтып көрдi.i..
Әбден тiлiн кәпiрлер алмаған соң,iлiн кәпiрлер алмаған соң,лiн кәпiрлер алмаған соң,iн кәпiрлер алмаған соң,н кәпiрлер алмаған соң,iрлер алмаған соң,рлер алмаған соң,
Майданға бармайсың деп көбiн ұрды.iн ұрды.н ұрды.

ұрғанымен майданға келсiн нағып,iн нағып,н нағып,
Шаһзада асыл болат түскен ағып.
Бар екен Имлақ атты бiр палуан,iр палуан,р палуан,
Патшасы бұйырады соған бағып.

Майданға әрең басып Имлақ кiрдi,iрдi,рдi,i,,
 Ағызды қиналғаннан ащы тердi.i..
—Кiмсiң сен, баян қыл,—деп сұрағанда,iмсiң сен, баян қыл,—деп сұрағанда,мсiң сен, баян қыл,—деп сұрағанда,iң сен, баян қыл,—деп сұрағанда,ң сен, баян қыл,—деп сұрағанда,
Сол Имлақ шаһзадаға жауап бердi.i..

—Шаһарым Ғамад атты, шаһым—Қатыран,
Атым—Имлақ, атам-дүр Аршуин хан.
Жүр едiң менi бiлмей өзiң қайда,iң менi бiлмей өзiң қайда,ң менi бiлмей өзiң қайда,i бiлмей өзiң қайда, бiлмей өзiң қайда,iлмей өзiң қайда,лмей өзiң қайда,iң қайда,ң қайда,
Ғаламға атым шыққан палуанмын.

—Батырдың талай сендей шыққан аты,
Аршуин—Хамза ағамның азаматы.
Сен дағы бол мұсылман, түбiң жақын,iң жақын,ң жақын,
Кеудеңде Хақтың бар-ды аманаты.
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Есiтiп кәпiр [сонда] қатты күлдi,iтiп кәпiр [сонда] қатты күлдi,тiп кәпiр [сонда] қатты күлдi,iп кәпiр [сонда] қатты күлдi,п кәпiр [сонда] қатты күлдi,iр [сонда] қатты күлдi,р [сонда] қатты күлдi,i,,
Жұмсақ сөйлеп тұрғанға осал бiлдi.iлдi.лдi.i..
Қылышын қынабынан суырып алып,
Ол Имлақ шаһзадаға ұмтылды ендi.i..

Ақырып, хайуан доңыз шапты қылыш,
Аз ғана шаһзадамен қылып ұрыс.
Қылышпен шапқанына неге болсын,
Болат қой ойып түсер асыл құрыш.

Найзасын тартып алып аспанға атты,
Астында көп кәпiрлер өлiп қапты.iрлер өлiп қапты.рлер өлiп қапты.iп қапты.п қапты.
Көтерiп ат-матымен ұрып жерге,iп ат-матымен ұрып жерге,п ат-матымен ұрып жерге,
Iс қылды Имлақ итке сондай бапты.с қылды Имлақ итке сондай бапты.

Аттан жүрдi батыр жерге түсiп,i батыр жерге түсiп, батыр жерге түсiп,iп,п,
Қуанып бұл шаттықтан көңiлi өсiп.iлi өсiп.лi өсiп.i өсiп. өсiп.iп.п.
Кәпiрдiң кеудесiне мiнiп алды,iрдiң кеудесiне мiнiп алды,рдiң кеудесiне мiнiп алды,iң кеудесiне мiнiп алды,ң кеудесiне мiнiп алды,iне мiнiп алды,не мiнiп алды,iнiп алды,нiп алды,iп алды,п алды,
Бәлемнiң алайын деп басын кесiп.iң алайын деп басын кесiп.ң алайын деп басын кесiп.iп.п.

—Мұсылман тiлiмдi алып бол,—деп айтты,iлiмдi алып бол,—деп айтты,лiмдi алып бол,—деп айтты,iмдi алып бол,—деп айтты,мдi алып бол,—деп айтты,i алып бол,—деп айтты, алып бол,—деп айтты,
Құдайға сен боласың құл,—деп айтты.
Мұхаммедке үмбеттiк iс қылмасаң,iк iс қылмасаң,к iс қылмасаң,iс қылмасаң,с қылмасаң,
Кесермiн тап басыңды сол,—деп айтты.iн тап басыңды сол,—деп айтты.н тап басыңды сол,—деп айтты.

Жанынан қылыш көрiп кәпiр қорықты,iп кәпiр қорықты,п кәпiр қорықты,iр қорықты,р қорықты,
«Мұсылман боламын» деп тiлге кептi.Мұсылман боламын» деп тiлге кептi.» деп тiлге кептi. деп тiлге кептi.iлге кептi.лге кептi.i..
«Болам,—деп,—пәк мұсылман» жалынған соң,Болам,—деп,—пәк мұсылман» жалынған соң,» жалынған соң, жалынған соң,
Шаһзада басын кеспей тұра кептi.i..

Қорыққаннан мұсылмандық Имлақ тапты,
Шаһзада iсiн көрiп иман айтты.iсiн көрiп иман айтты.сiн көрiп иман айтты.iн көрiп иман айтты.н көрiп иман айтты.iп иман айтты.п иман айтты.
—Сен болсаң пәк мұсылман, тiлiмдi алып,iлiмдi алып,лiмдi алып,iмдi алып,мдi алып,i алып, алып,
Патшаңа барып кел деп елшi сапты.i сапты. сапты.

Мұсылман болсын, деп айт, кәпiр бәрi,iр бәрi,р бәрi,i,,
Шаһардан қалмай бiрi тапты кәрi.iрi тапты кәрi.рi тапты кәрi.i тапты кәрi. тапты кәрi.i..
Болмаса пәк мұсылман осы жерде,
Құтылмас қылышымнан кәпiр жаны.iр жаны.р жаны.
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Қуанып Имлақ барды патшасына,
Айласын есiттiрдi баршасына.iттiрдi баршасына.ттiрдi баршасына.iрдi баршасына.рдi баршасына.i баршасына. баршасына.
«Жарайды, жалған алдап сөйтейiк» деп,Жарайды, жалған алдап сөйтейiк» деп,iк» деп,к» деп,» деп, деп,
Бәрi де таң қалыпты айласына.i де таң қалыпты айласына. де таң қалыпты айласына.

—Палуанның Әли деген баласы екен,
Мәдине ата-жұрты қылған мекен.
ұрысып мұныменен шыдамассыз,
Осылай айла қылсақ болмай ма екен.

Алданып бiзбен бiрге барса шаһар,iзбен бiрге барса шаһар,збен бiрге барса шаһар,iрге барса шаһар,рге барса шаһар,
Қисабын таппаймыз ба берiп заһар.iп заһар.п заһар.
ұрыссақ таң атырып, күн шығармас,
Бiздерден қоймас тұқым, қылса қаһар.iздерден қоймас тұқым, қылса қаһар.здерден қоймас тұқым, қылса қаһар.

Деп Имлақ бастан-аяқ сөзiн айтты,iн айтты,н айтты,
Көндiрдi айласына жамиғатты.iрдi айласына жамиғатты.рдi айласына жамиғатты.i айласына жамиғатты. айласына жамиғатты.
Бұ сөздi есiткен соң барша кәпiр,i есiткен соң барша кәпiр, есiткен соң барша кәпiр,iткен соң барша кәпiр,ткен соң барша кәпiр,iр,р,
Қараңыз, тамашасын ендi қайттi.i қайттi. қайттi.i..

Кәпiрлер патшасы бас бәрi келдi,iрлер патшасы бас бәрi келдi,рлер патшасы бас бәрi келдi,i келдi, келдi,i,,
Қол қусырып Имамға сәлем бердi.i..
Мұсылман болып үлкен-кiшi, бәрi,iшi, бәрi,шi, бәрi,i, бәрi,, бәрi,i,,
Шат қылды жалған алдап есiл ердi.iл ердi.л ердi.i..

—Бiз болдық пәк мұсылман тiлiңiзбен,iз болдық пәк мұсылман тiлiңiзбен,з болдық пәк мұсылман тiлiңiзбен,iлiңiзбен,лiңiзбен,iңiзбен,ңiзбен,iзбен,збен,
Жығылдық аяғыңа елiмiзбен.iмiзбен.мiзбен.iзбен.збен.
Қатын-бала, үйдегi жамиғатты,i жамиғатты, жамиғатты,
Көрсеңiз үй, ордамыз жерiмiзбен.iз үй, ордамыз жерiмiзбен.з үй, ордамыз жерiмiзбен.iмiзбен.мiзбен.iзбен.збен.

Деген соң, Имам батыр жарар дейдi,i,,
Бұ жалған пәни бiзден қалар дейдi.iзден қалар дейдi.зден қалар дейдi.i..
Шаһарға алып жүрдi көп кәпiрлер,i көп кәпiрлер, көп кәпiрлер,iрлер,рлер,
Айламыз бiздiң осы жарар дейдi.iздiң осы жарар дейдi.здiң осы жарар дейдi.iң осы жарар дейдi.ң осы жарар дейдi.i..

Кiредi Имам батыр шаһар елге,iредi Имам батыр шаһар елге,редi Имам батыр шаһар елге,i Имам батыр шаһар елге, Имам батыр шаһар елге,
Кәпiрлер түсiредi қиын жерге.iрлер түсiредi қиын жерге.рлер түсiредi қиын жерге.iредi қиын жерге.редi қиын жерге.i қиын жерге. қиын жерге.
Түкпiрде алтын үйдiң болат сарай,iрде алтын үйдiң болат сарай,рде алтын үйдiң болат сарай,iң болат сарай,ң болат сарай,
Кiргiздi шаһзаданы қамау жерге.iргiздi шаһзаданы қамау жерге.ргiздi шаһзаданы қамау жерге.iздi шаһзаданы қамау жерге.здi шаһзаданы қамау жерге.i шаһзаданы қамау жерге. шаһзаданы қамау жерге.
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Жайылып жастық болды, иiлiп төсек,iлiп төсек,лiп төсек,iп төсек,п төсек,
Қамаған Арысланды-ай кәпiр есек.iр есек.р есек.
«Су бер» деп шөлдегеннен сұрағанда,Су бер» деп шөлдегеннен сұрағанда,» деп шөлдегеннен сұрағанда, деп шөлдегеннен сұрағанда,
у салып су берiптi жалғыз кесек.iптi жалғыз кесек.птi жалғыз кесек.i жалғыз кесек. жалғыз кесек.

Шаһзада кесемен су қолына алды,
Iшер-iшпес болды да ой ойланды.шер-iшпес болды да ой ойланды.iшпес болды да ой ойланды.шпес болды да ой ойланды.
Кәпiрлердiң iсiне қайран қалып,iрлердiң iсiне қайран қалып,рлердiң iсiне қайран қалып,iң iсiне қайран қалып,ң iсiне қайран қалып,iсiне қайран қалып,сiне қайран қалып,iне қайран қалып,не қайран қалып,
Отырып өз-өзiнен ғажап қалды.iнен ғажап қалды.нен ғажап қалды.

Имлаққа бұйырыпты «iш,—деп,—өзiң»,«iш,—деп,—өзiң»,iш,—деп,—өзiң»,ш,—деп,—өзiң»,iң»,ң»,»,,
Имлақ сонда есiтiп не дер сөзiн.iтiп не дер сөзiн.тiп не дер сөзiн.iп не дер сөзiн.п не дер сөзiн.iн.н.
—Иә, тақсыр, неге iшпедiң сұрап алып,iшпедiң сұрап алып,шпедiң сұрап алып,iң сұрап алып,ң сұрап алып,
Сарғайған шөлдегеннен көзiң-жүзiң.iң-жүзiң.ң-жүзiң.iң.ң.

—Иә, Имлақ, iшпегенiм сөзiмдi естi,iшпегенiм сөзiмдi естi,шпегенiм сөзiмдi естi,iм сөзiмдi естi,м сөзiмдi естi,iмдi естi,мдi естi,i естi, естi,i,,
Палуан атам Әли болған күштi.i..
Ас iшсең, үй иесiменен iш деп,iшсең, үй иесiменен iш деп,шсең, үй иесiменен iш деп,iменен iш деп,менен iш деп,iш деп,ш деп,
Атамның айтқан сөзi еске түстi.i еске түстi. еске түстi.i..

Әуелi өзiң iшiп, бергiл маған,i өзiң iшiп, бергiл маған, өзiң iшiп, бергiл маған,iң iшiп, бергiл маған,ң iшiп, бергiл маған,iшiп, бергiл маған,шiп, бергiл маған,iп, бергiл маған,п, бергiл маған,iл маған,л маған,
Қолына бұл кесенi Имлақ алған.i Имлақ алған. Имлақ алған.
Жiбердi суды төгiп кеседегi,iбердi суды төгiп кеседегi,бердi суды төгiп кеседегi,i суды төгiп кеседегi, суды төгiп кеседегi,iп кеседегi,п кеседегi,i,,
Жығылған болып Имлақ сонда жалған.

Шаһзада бұл кәпiрдiң сырын бiлдi,iрдiң сырын бiлдi,рдiң сырын бiлдi,iң сырын бiлдi,ң сырын бiлдi,iлдi,лдi,i,,
Iшiне қайғы пiкiр дәйiм кiрдi.шiне қайғы пiкiр дәйiм кiрдi.iне қайғы пiкiр дәйiм кiрдi.не қайғы пiкiр дәйiм кiрдi.iкiр дәйiм кiрдi.кiр дәйiм кiрдi.iр дәйiм кiрдi.р дәйiм кiрдi.iм кiрдi.м кiрдi.iрдi.рдi.i..
Бiлген соң дәм татпасын шаһзаданың,iлген соң дәм татпасын шаһзаданың,лген соң дәм татпасын шаһзаданың,
Имлаққа Қатыран патша не дейдi ендi.i ендi. ендi.i..

—Имлақ, сен дос болдың ғой әуел барып,
Еркiңе жүрер болса тiлiңдi алып.iңе жүрер болса тiлiңдi алып.ңе жүрер болса тiлiңдi алып.iлiңдi алып.лiңдi алып.iңдi алып.ңдi алып.i алып. алып.
Басына мұнараның шығып тұрып,
Қара,—деп айт, әр жаққа көзiң малтып.iң малтып.ң малтып.

Бұл Имлақ шаһзадаға келдi тағы,i тағы, тағы,
Шаһзада құс сықылды қапастағы.
—Иә, тақсыр, көңiлiңiздi көтерiңiз,iлiңiздi көтерiңiз,лiңiздi көтерiңiз,iңiздi көтерiңiз,ңiздi көтерiңiз,iздi көтерiңiз,здi көтерiңiз,i көтерiңiз, көтерiңiз,iңiз,ңiз,iз,з,
Шаһардың тамаша-дүр әрбiр жағы.iр жағы.р жағы.



380

390

400

222222 223ҺАЗА КіТАП МұХАММЕД-ХАНАФИЯ

Басына мұнараның шығып тұрсаң,
Атырабын бұл шаһардың тамам көрсең.
Қайғылы көңiлiңiздi ашып бiраз,iлiңiздi ашып бiраз,лiңiздi ашып бiраз,iңiздi ашып бiраз,ңiздi ашып бiраз,iздi ашып бiраз,здi ашып бiраз,i ашып бiраз, ашып бiраз,iраз,раз,
Тамаша бiр азғана сейiл құрсаң.iр азғана сейiл құрсаң.р азғана сейiл құрсаң.iл құрсаң.л құрсаң.

Шаһзада жарайды деп ұнатыпты,
Түн өтiп сол уақытта таң атыпты.iп сол уақытта таң атыпты.п сол уақытта таң атыпты.
Басына мұнараның шығып тұрып,
Жан-жаққа Имлақ малғұн қаратыпты.

Кәпiрдiң бұл қулығын бiлмес ұғып,iрдiң бұл қулығын бiлмес ұғып,рдiң бұл қулығын бiлмес ұғып,iң бұл қулығын бiлмес ұғып,ң бұл қулығын бiлмес ұғып,iлмес ұғып,лмес ұғып,
Имлақ тұр айла жасап, төмен бұғып.
Шаһзада қарап тұрса айдалаға,
Бiр жерден жатыр будақ түтiн шығып.iр жерден жатыр будақ түтiн шығып.р жерден жатыр будақ түтiн шығып.iн шығып.н шығып.

Сұрады:—Қап-қараңғы түтiн не�—деп,iн не�—деп,н не�—деп,
Будақтап шыққан түтiн не деген көп.iн не деген көп.н не деген көп.
—Бiр диюдің хан Сүлеймен заманында,iр диюдің хан Сүлеймен заманында,р диюдің хан Сүлеймен заманында,
Сөйледi Имлақ: сушының мекенi,—деп.i Имлақ: сушының мекенi,—деп. Имлақ: сушының мекенi,—деп.i,—деп.,—деп.

Қараса бiр жағына Имам батыр,iр жағына Имам батыр,р жағына Имам батыр,
Бiр қала көрiптi алтын шатыр.iр қала көрiптi алтын шатыр.р қала көрiптi алтын шатыр.iптi алтын шатыр.птi алтын шатыр.i алтын шатыр. алтын шатыр.
Жан-жағы, айналасы—бәрi әйбат,i әйбат, әйбат,
Оты лаулап ортасында жанып жатыр.

От жанар [кейде] биiк, кейде төмен,iк, кейде төмен,к, кейде төмен,
Шарбаққа бiткен ағаш терек, емен.iткен ағаш терек, емен.ткен ағаш терек, емен.
Имлақтан қасындағы және сұрап,
—Бiлдiршi, дәу жанған бұл не�—деген.iлдiршi, дәу жанған бұл не�—деген.лдiршi, дәу жанған бұл не�—деген.iршi, дәу жанған бұл не�—деген.ршi, дәу жанған бұл не�—деген.i, дәу жанған бұл не�—деген., дәу жанған бұл не�—деген.

Бұл қалай алтын шатыр көзге түскен�
—Бiр батыр Жамһұр атты онда деген.iр батыр Жамһұр атты онда деген.р батыр Жамһұр атты онда деген.
Жамһұрдың қарындасы бар,—деп айтты,
Соған ғашық бiрқатар жан,—деп айтты.iрқатар жан,—деп айтты.рқатар жан,—деп айтты.

Ол Жамһұр жетi ағайын, бәрi палуан,i ағайын, бәрi палуан, ағайын, бәрi палуан,i палуан, палуан,
Шарбағы ағаш өсiп сыймас сепкен.iп сыймас сепкен.п сыймас сепкен.
Келе алмас Жамһұр ерге пар деп айтты,
Ол дию дағы ғашық болып жүредi екен.i екен. екен.
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Жамһұрдан жан қорқады сырын бiлсе,iлсе,лсе,
Әрқашан жетi ағасы түзде жүрсе.i ағасы түзде жүрсе. ағасы түзде жүрсе.
Қыз ғарiп от жағады отын өртеп,iп от жағады отын өртеп,п от жағады отын өртеп,
Дию малғұн келмесiн деп отты көрсе.iн деп отты көрсе.н деп отты көрсе.

Сөйлейдi Имлақ батыр сөзiн ашып,i Имлақ батыр сөзiн ашып, Имлақ батыр сөзiн ашып,iн ашып,н ашып,
Ерлiктi жетi ағасы қылған машық.iктi жетi ағасы қылған машық.ктi жетi ағасы қылған машық.i жетi ағасы қылған машық. жетi ағасы қылған машық.i ағасы қылған машық. ағасы қылған машық.
Есiтiп Имам батыр үшбу қызды,iтiп Имам батыр үшбу қызды,тiп Имам батыр үшбу қызды,iп Имам батыр үшбу қызды,п Имам батыр үшбу қызды,
Сыртынан көз көрмей-ақ болды ғашық.

—Алып бар бастап жолды, Имлақ,—дейдi,i,,
Бiздерге бармай не бар тұрмақ,—дейдi.iздерге бармай не бар тұрмақ,—дейдi.здерге бармай не бар тұрмақ,—дейдi.i..
Имлақ тұрып айтады:—Иә, шаһзада,
Жол бастап жiберемiз бiрақ,—дейдi.iберемiз бiрақ,—дейдi.беремiз бiрақ,—дейдi.iз бiрақ,—дейдi.з бiрақ,—дейдi.iрақ,—дейдi.рақ,—дейдi.i..

—Жiберсең салып менi тура жолға,iберсең салып менi тура жолға,берсең салып менi тура жолға,i тура жолға, тура жолға,
Барайын, Хақ тәуекел, мен дағы онда.
Тез баста тура жолға, Имлақ мырза,
Тоқтатып көңiлiмдi сен қапа қылма.iлiмдi сен қапа қылма.лiмдi сен қапа қылма.iмдi сен қапа қылма.мдi сен қапа қылма.i сен қапа қылма. сен қапа қылма.

Ерттедi шаһзаданың мiнер атын,i шаһзаданың мiнер атын, шаһзаданың мiнер атын,iнер атын,нер атын,
Даярлап қылды бейжай қызмет хақын.
Атына мiнiп алып қамшы басып,iнiп алып қамшы басып,нiп алып қамшы басып,iп алып қамшы басып,п алып қамшы басып,
Көрiнген сол қалаға келдi жақын.iнген сол қалаға келдi жақын.нген сол қалаға келдi жақын.i жақын. жақын.

Бау-шарбақ айналасы аққан бұлақ,
Шарбақтың ортасында жанған шырақ.
Орданың есiгiнен кiрiп барды-ау,iгiнен кiрiп барды-ау,гiнен кiрiп барды-ау,iнен кiрiп барды-ау,нен кiрiп барды-ау,iрiп барды-ау,рiп барды-ау,iп барды-ау,п барды-ау,
Адам жоқ, бiлсiн жайын кiмнен сұрап.iлсiн жайын кiмнен сұрап.лсiн жайын кiмнен сұрап.iн жайын кiмнен сұрап.н жайын кiмнен сұрап.iмнен сұрап.мнен сұрап.

Бiр бұлақ суы тұнық ағып жатыр,iр бұлақ суы тұнық ағып жатыр,р бұлақ суы тұнық ағып жатыр,
Қасында бiр бәйтерек, сыпа тас тұр.iр бәйтерек, сыпа тас тұр.р бәйтерек, сыпа тас тұр.
Жiберiп атын отқа шөп жесiн деп,iберiп атын отқа шөп жесiн деп,берiп атын отқа шөп жесiн деп,iп атын отқа шөп жесiн деп,п атын отқа шөп жесiн деп,iн деп,н деп,
Отырды ол сыпаға Имам батыр.

Ол Жамһұр өзi батыр, мерген екен,i батыр, мерген екен, батыр, мерген екен,
Бәрi де аңға шығып жүрген екен.i де аңға шығып жүрген екен. де аңға шығып жүрген екен.
Қыз байғұс есiгiнен қарап тұрса,iгiнен қарап тұрса,гiнен қарап тұрса,iнен қарап тұрса,нен қарап тұрса,
Құдайым оған хабар берген екен.
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Түсiнде үш күн бұрын көрген екен,iнде үш күн бұрын көрген екен,нде үш күн бұрын көрген екен,
Отырған шаһзаданы көрген екен.
«Бұл нағып келген мұнда адамзат�»—деп,Бұл нағып келген мұнда адамзат�»—деп,»—деп,—деп,
Қасына шаһзаданың келген екен.

—Ассалаумағалейкүм, әй, жанар көз,
Атаңды мұнда кетiп қылдың далсыз.iп қылдың далсыз.п қылдың далсыз.
Мұхаммед Мұстафаның өгей ұғлы,
Хал-хабар нешiк, қорықпай келдiңiз сiз.iк, қорықпай келдiңiз сiз.к, қорықпай келдiңiз сiз.iңiз сiз.ңiз сiз.iз сiз.з сiз.iз.з.

—Қорықпадым берген соң Құдай жәрдем,
Мұхаммед бабам, атам Шаһимардан.
Шекерден сөзiң тәттi, бек ләззатты,iң тәттi, бек ләззатты,ң тәттi, бек ләззатты,i, бек ләззатты,, бек ләззатты,
Сырымды бiлдiң қайдан, әй, күләндам�iлдiң қайдан, әй, күләндам�лдiң қайдан, әй, күләндам�iң қайдан, әй, күләндам�ң қайдан, әй, күләндам�

—Мен танып келбетiңдi келiп едiм,iңдi келiп едiм,ңдi келiп едiм,i келiп едiм, келiп едiм,iп едiм,п едiм,iм,м,
Құрметтеп, танып сәлем берiп едiм.iп едiм.п едiм.iм.м.
Түсiмде ұйықтап жатқан үш күн болды-ауiмде ұйықтап жатқан үш күн болды-аумде ұйықтап жатқан үш күн болды-ау
Мұхаммед пайғамбарды көрiп едiм.iп едiм.п едiм.iм.м.

Сөйледi: болғыл маған шын үмбет,—деп,i: болғыл маған шын үмбет,—деп,: болғыл маған шын үмбет,—деп,
Бiр жiгiт келер есiмi—Мұхаммед,—деп.iр жiгiт келер есiмi—Мұхаммед,—деп.р жiгiт келер есiмi—Мұхаммед,—деп.iгiт келер есiмi—Мұхаммед,—деп.гiт келер есiмi—Мұхаммед,—деп.iт келер есiмi—Мұхаммед,—деп.т келер есiмi—Мұхаммед,—деп.iмi—Мұхаммед,—деп.мi—Мұхаммед,—деп.i—Мұхаммед,—деп.—Мұхаммед,—деп.
Мен сенi қостым соған, қызым,—дейдi-ау,i қостым соған, қызым,—дейдi-ау, қостым соған, қызым,—дейдi-ау,i-ау,-ау,
Сол жiгiт келе қалса, қыл құрмет,—деп.iгiт келе қалса, қыл құрмет,—деп.гiт келе қалса, қыл құрмет,—деп.iт келе қалса, қыл құрмет,—деп.т келе қалса, қыл құрмет,—деп.

Өз атым—Зейнүлараб, Жамһұр ағам,
Атақты Рүстем-Дастан өткен бабам.
Ол Рүстем Зал баласы батыр өткен,
Қосылмас перiлерменен нәсiлi адам.iлерменен нәсiлi адам.лерменен нәсiлi адам.iлi адам.лi адам.i адам. адам.

Ешкiмге бермес менi ағаларым,iмге бермес менi ағаларым,мге бермес менi ағаларым,i ағаларым, ағаларым,
Төгетiн ерегiссе дұшпан қанын.iн ерегiссе дұшпан қанын.н ерегiссе дұшпан қанын.iссе дұшпан қанын.ссе дұшпан қанын.
Түсiмде хақ Мұхаммед бiлдiрген соң,iмде хақ Мұхаммед бiлдiрген соң,мде хақ Мұхаммед бiлдiрген соң,iлдiрген соң,лдiрген соң,iрген соң,рген соң,
Сiз болдың жатсам-тұрсам ынтызарым.iз болдың жатсам-тұрсам ынтызарым.з болдың жатсам-тұрсам ынтызарым.

—Түсiңде көрген жiгiт мен бе,—дейдi,iңде көрген жiгiт мен бе,—дейдi,ңде көрген жiгiт мен бе,—дейдi,iгiт мен бе,—дейдi,гiт мен бе,—дейдi,iт мен бе,—дейдi,т мен бе,—дейдi,i,,
Бұ сөздiң жалғаны жоқ, шын ба,—дейдi.iң жалғаны жоқ, шын ба,—дейдi.ң жалғаны жоқ, шын ба,—дейдi.i..
Қалайша бiлдiрдi екен хақ Пайғамбар,iлдiрдi екен хақ Пайғамбар,лдiрдi екен хақ Пайғамбар,iрдi екен хақ Пайғамбар,рдi екен хақ Пайғамбар,i екен хақ Пайғамбар, екен хақ Пайғамбар,
Сөзiңе нана алмадым мұнда,—дейдi.iңе нана алмадым мұнда,—дейдi.ңе нана алмадым мұнда,—дейдi.i..
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Ибраһим ол пайғамбар өткен халил,
Сақтаған жанған оттан Кәрiм, Жалил.iм, Жалил.м, Жалил.
Құраннан қирааттап оқып аят,
Келтiрдi сөзiне аят дәлел.iрдi сөзiне аят дәлел.рдi сөзiне аят дәлел.i сөзiне аят дәлел. сөзiне аят дәлел.iне аят дәлел.не аят дәлел.

—Сөзiңе ендi нандым дәлел естiп,iңе ендi нандым дәлел естiп,ңе ендi нандым дәлел естiп,i нандым дәлел естiп, нандым дәлел естiп,iп,п,
Сұрадым бiр Құдайдан қуат күштеп.iр Құдайдан қуат күштеп.р Құдайдан қуат күштеп.
Кеткенде ағаларың аңға шығып,
Тұрасың бұл шарбақта не iс iстеп�iс iстеп�с iстеп�iстеп�степ�

—Аң қуып ағаларым кеттi түзге,i түзге, түзге,
Оңаша бердi Құдай нәубет бiзге.i Құдай нәубет бiзге. Құдай нәубет бiзге.iзге.зге.
Кетелiк келмес бұрын жабдықтанып,iк келмес бұрын жабдықтанып,к келмес бұрын жабдықтанып,
Әй, батыр, болса мақұл дiнiңiзге.iнiңiзге.нiңiзге.iңiзге.ңiзге.iзге.зге.

—Әуелде—Рахман, сiз көрдiң бе түс,iз көрдiң бе түс,з көрдiң бе түс,iң бе түс,ң бе түс,
Үйiңде отыр барып бұ күнi кеш.iңде отыр барып бұ күнi кеш.ңде отыр барып бұ күнi кеш.i кеш. кеш.
Далада мен жатамын сабыр әйлап,
Бұл қылық—ата-бабам қылмаған iс.iс.с.

Сөйлесiп бұлар мұнда құрды сейiл,iп бұлар мұнда құрды сейiл,п бұлар мұнда құрды сейiл,iл,л,
Мiнезi шаһзаданың сондай зейiл.iнезi шаһзаданың сондай зейiл.незi шаһзаданың сондай зейiл.i шаһзаданың сондай зейiл. шаһзаданың сондай зейiл.iл.л.
Алыстан жетi кiсi келе жатыр,i кiсi келе жатыр, кiсi келе жатыр,iсi келе жатыр,сi келе жатыр,i келе жатыр, келе жатыр,
Қыз байғұс қайтты көрiп үйге кейiн.iп үйге кейiн.п үйге кейiн.iн.н.

Үйiне қыз жөнелдi қадам басып,iне қыз жөнелдi қадам басып,не қыз жөнелдi қадам басып,i қадам басып, қадам басып,
Мұхаммед-Ханафияға амандасып.
Бәрi де ағалары үйге келдi,i де ағалары үйге келдi, де ағалары үйге келдi,i,,
Шаһзада қысылмайды қорқып-сасып.

Баршасы өтiп үйге жүре бердi,iп үйге жүре бердi,п үйге жүре бердi,i,,
Көрмедi-ау сыпадағы тұрған ердi.i-ау сыпадағы тұрған ердi.-ау сыпадағы тұрған ердi.i..
Бiреуi кейiн түсiп қалып едi,iреуi кейiн түсiп қалып едi,реуi кейiн түсiп қалып едi,i кейiн түсiп қалып едi, кейiн түсiп қалып едi,iн түсiп қалып едi,н түсiп қалып едi,iп қалып едi,п қалып едi,i,,
Отырған шаһзаданы көзi көрдi.i көрдi. көрдi.i..

Айбаты Арысландай хош көрiндi,iндi,ндi,i,,
Хабарсыз, еш қауiпсiз бос көрiндi.iпсiз бос көрiндi.псiз бос көрiндi.iз бос көрiндi.з бос көрiндi.iндi.ндi.i..
Жүрегi жақындады жарыларға,i жақындады жарыларға, жақындады жарыларға,
Көзiне қорыққаннан қос көрiндi.iне қорыққаннан қос көрiндi.не қорыққаннан қос көрiндi.iндi.ндi.i..
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Үйiне жетiп келдi жылдам басып,iне жетiп келдi жылдам басып,не жетiп келдi жылдам басып,iп келдi жылдам басып,п келдi жылдам басып,i жылдам басып, жылдам басып,
Сарғайып өне бойы өңi қашып.i қашып. қашып.
—Қасында аққан бұлақ бiр жан көрдiм,iр жан көрдiм,р жан көрдiм,iм,м,
Айбаты бұ ғаламнан кеткен асып.

—Өзiңдi жын соқты ма мұнша қорқып,iңдi жын соқты ма мұнша қорқып,ңдi жын соқты ма мұнша қорқып,i жын соқты ма мұнша қорқып, жын соқты ма мұнша қорқып,
Көзiңе көрiнгеннен қашып-үркiп.iңе көрiнгеннен қашып-үркiп.ңе көрiнгеннен қашып-үркiп.iнгеннен қашып-үркiп.нгеннен қашып-үркiп.iп.п.
Жұмсады Жамһұр батыр бiр iнiсiн:iр iнiсiн:р iнiсiн:iнiсiн:нiсiн:iсiн:сiн:iн:н:
—Алып кел, бәлемнiң сесiн құртып.iң сесiн құртып.ң сесiн құртып.iн құртып.н құртып.

Айырылған ақылынан адам дағы,
Бұ, шiркiн, мұнша қорыққан жаман дағы.iркiн, мұнша қорыққан жаман дағы.ркiн, мұнша қорыққан жаман дағы.iн, мұнша қорыққан жаман дағы.н, мұнша қорыққан жаман дағы.
Кiм дейсiң мұнда келген жапа-жалғыз,iм дейсiң мұнда келген жапа-жалғыз,м дейсiң мұнда келген жапа-жалғыз,iң мұнда келген жапа-жалғыз,ң мұнда келген жапа-жалғыз,
Азулы едiк қой бiз замандағы.iк қой бiз замандағы.к қой бiз замандағы.iз замандағы.з замандағы.

Деп жөнелдi бiреуi мақтанғансып,i бiреуi мақтанғансып, бiреуi мақтанғансып,iреуi мақтанғансып,реуi мақтанғансып,i мақтанғансып, мақтанғансып,
Қолына қылыш, найза ұстанғансып.
Келбетiн шаһзаданың көрiп жүрiп,iн шаһзаданың көрiп жүрiп,н шаһзаданың көрiп жүрiп,iп жүрiп,п жүрiп,iп,п,
Тұрыпты бармай кейiн сақтанғансып.iн сақтанғансып.н сақтанғансып.

—Неғылған адам едiң есер,—дейдi,iң есер,—дейдi,ң есер,—дейдi,i,,
Қылышым жалғыз шапсам кесер,—дейдi.i..
Азатқа Арысландар душар болса,
Бәрi де һәлакатқа түсер,—дейдi.i де һәлакатқа түсер,—дейдi. де һәлакатқа түсер,—дейдi.i..

Айтамын саған сөздi iшiм ерiп,i iшiм ерiп, iшiм ерiп,iшiм ерiп,шiм ерiп,iм ерiп,м ерiп,iп,п,
Жамһұрға көрiнсең деп жылдам жүрiп.iнсең деп жылдам жүрiп.нсең деп жылдам жүрiп.iп.п.
Тез жүрiп бағынбасаң қол қусырып,iп бағынбасаң қол қусырып,п бағынбасаң қол қусырып,
Көзiңдi жойылтармын жазаң берiп.iңдi жойылтармын жазаң берiп.ңдi жойылтармын жазаң берiп.i жойылтармын жазаң берiп. жойылтармын жазаң берiп.iп.п.

—Жатырмын бұл бұлақта дария Нiл,—деп,iл,—деп,л,—деп,
Сен тұрасың ненi үйретiп маған бiл,—деп.i үйретiп маған бiл,—деп. үйретiп маған бiл,—деп.iп маған бiл,—деп.п маған бiл,—деп.iл,—деп.л,—деп.
Құлағым естiмейтiн саңырау едi,iмейтiн саңырау едi,мейтiн саңырау едi,iн саңырау едi,н саңырау едi,i,,
Көрсеттi ол құлағын,—бермен кел,—деп.i ол құлағын,—бермен кел,—деп. ол құлағын,—бермен кел,—деп.

Екен деп анық саңырау басынады,
Белiне алмас қылыш асынады.iне алмас қылыш асынады.не алмас қылыш асынады.
ұмтылып маңайына келгеннен соң,
Қуатын ендi батыр асырады.i батыр асырады. батыр асырады.
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Найзасын әуел баста тартып алды,
Бек байлап, өзiн жерге бүктеп салды.iн жерге бүктеп салды.н жерге бүктеп салды.
Ағашқа таңып қойып алақтатып,
Осындай мақтаншағың дертке қалды.

Кешiктi кеткен батыр келмей-келмей,iктi кеткен батыр келмей-келмей,ктi кеткен батыр келмей-келмей,i кеткен батыр келмей-келмей, кеткен батыр келмей-келмей,
Жамһұр отыр бұл iстен хабар бiлмей.iстен хабар бiлмей.стен хабар бiлмей.iлмей.лмей.
Жiбердi тағы дағы бiр iнiсiн:iбердi тағы дағы бiр iнiсiн:бердi тағы дағы бiр iнiсiн:i тағы дағы бiр iнiсiн: тағы дағы бiр iнiсiн:iр iнiсiн:р iнiсiн:iнiсiн:нiсiн:iсiн:сiн:iн:н:
—Кешiгiп қала көрме бәрiң бiрдей.iгiп қала көрме бәрiң бiрдей.гiп қала көрме бәрiң бiрдей.iп қала көрме бәрiң бiрдей.п қала көрме бәрiң бiрдей.iң бiрдей.ң бiрдей.iрдей.рдей.

Ол дағы жетiп келiп айғай салған,iп келiп айғай салған,п келiп айғай салған,iп айғай салған,п айғай салған,
Шаһзада саңыраумын деп шақырып алған.
Бәрiн де осылай ұстап байлап қойды,iн де осылай ұстап байлап қойды,н де осылай ұстап байлап қойды,
Келмеген ендi мұнда Жамһұр қалған.i мұнда Жамһұр қалған. мұнда Жамһұр қалған.

—Не болды бәрiне де бiрi келмей,iне де бiрi келмей,не де бiрi келмей,iрi келмей,рi келмей,i келмей, келмей,
Бiреуi келiп мұнда хабар бермей.iреуi келiп мұнда хабар бермей.реуi келiп мұнда хабар бермей.i келiп мұнда хабар бермей. келiп мұнда хабар бермей.iп мұнда хабар бермей.п мұнда хабар бермей.
Қара деп қорқақ ерге жұмсап едi,i,,
Көрсе қорқақ: тұтылған бәрi бiрдей.i бiрдей. бiрдей.iрдей.рдей.

Қорқақ көрiп Жамһұрға қайтып барды,iп Жамһұрға қайтып барды,п Жамһұрға қайтып барды,
«Бәрi де байлаулы» деп айтып барды.Бәрi де байлаулы» деп айтып барды.i де байлаулы» деп айтып барды. де байлаулы» деп айтып барды.» деп айтып барды. деп айтып барды.
«Япырым-ау, бұл не қылған жан едi»,—деп,Япырым-ау, бұл не қылған жан едi»,—деп,i»,—деп,»,—деп,,—деп,
Ол Жамһұр үйде отырып қаһарланды.

Атына мiне сала шауып келдi,iне сала шауып келдi,не сала шауып келдi,i,,
Байлаулы көрдi ағашта өңшең ердi.i ағашта өңшең ердi. ағашта өңшең ердi.i..
—Байлаған мұның бәрiн сен кiм едiң,iн сен кiм едiң,н сен кiм едiң,iм едiң,м едiң,iң,ң,
Қылайын мекен саған қазған көрдi.i..

Деп ұмтылды найзасын қолына алып,
Белде—қылыш, иiнiне қалқан салып.iнiне қалқан салып.нiне қалқан салып.iне қалқан салып.не қалқан салып.
Ат үстiнен көтерiп батыр пiлдi,iнен көтерiп батыр пiлдi,нен көтерiп батыр пiлдi,iп батыр пiлдi,п батыр пiлдi,iлдi,лдi,i,,
Шаһзада жықты жерге басып қалып.

Мiнiптi кеудесiне «менi көр» деп,iнiптi кеудесiне «менi көр» деп,нiптi кеудесiне «менi көр» деп,iптi кеудесiне «менi көр» деп,птi кеудесiне «менi көр» деп,i кеудесiне «менi көр» деп, кеудесiне «менi көр» деп,iне «менi көр» деп,не «менi көр» деп,«менi көр» деп,менi көр» деп,i көр» деп, көр» деп,» деп, деп,
—Кел, батыр, өлiп кетпей дiнге кiр,—деп.iп кетпей дiнге кiр,—деп.п кетпей дiнге кiр,—деп.iнге кiр,—деп.нге кiр,—деп.iр,—деп.р,—деп.
Махшарда сегiз ұжмақ болса үмiтiң,iз ұжмақ болса үмiтiң,з ұжмақ болса үмiтiң,iтiң,тiң,iң,ң,
Айт, бәлем, Мұхаммед хақ, Құдай бiр,—деп.iр,—деп.р,—деп.
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—Хақтығы дiнiңiздiң кеттi басып,iнiңiздiң кеттi басып,нiңiздiң кеттi басып,iңiздiң кеттi басып,ңiздiң кеттi басып,iздiң кеттi басып,здiң кеттi басып,iң кеттi басып,ң кеттi басып,i басып, басып,
Болмаса шықпас едiң күшiң асып.iң күшiң асып.ң күшiң асып.iң асып.ң асып.
«лә иләһа илла Алла» иман айтып,лә иләһа илла Алла» иман айтып,» иман айтып, иман айтып,
Кiрiптi тура жолға көңiлi асып.iрiптi тура жолға көңiлi асып.рiптi тура жолға көңiлi асып.iптi тура жолға көңiлi асып.птi тура жолға көңiлi асып.i тура жолға көңiлi асып. тура жолға көңiлi асып.iлi асып.лi асып.i асып. асып.

Байлаулы ердiң бәрiн шешiп алды,iң бәрiн шешiп алды,ң бәрiн шешiп алды,iн шешiп алды,н шешiп алды,iп алды,п алды,
Мұсылман һәммалары болып қалды.
Бiрiгiп ойнап-күлiп қуанысып,iрiгiп ойнап-күлiп қуанысып,рiгiп ойнап-күлiп қуанысып,iгiп ойнап-күлiп қуанысып,гiп ойнап-күлiп қуанысып,iп ойнап-күлiп қуанысып,п ойнап-күлiп қуанысып,iп қуанысып,п қуанысып,
Шаһзадаменен бәрi үйге барды.i үйге барды. үйге барды.

Ас жесiп шаттық етiп, кеңес құрып,iп шаттық етiп, кеңес құрып,п шаттық етiп, кеңес құрып,iп, кеңес құрып,п, кеңес құрып,
Сөз сөйлеп насихаттан хабар берiп.iп.п.
—Иә, тақсыр, иман үйрет бұған да,—деп,
Келтiрдi қарындасын Жамһұр тұрып.iрдi қарындасын Жамһұр тұрып.рдi қарындасын Жамһұр тұрып.i қарындасын Жамһұр тұрып. қарындасын Жамһұр тұрып.

—Сөйлейiн, әй, ағалар, iшкi сырым,iн, әй, ағалар, iшкi сырым,н, әй, ағалар, iшкi сырым,iшкi сырым,шкi сырым,i сырым, сырым,
Мұсылман болып едiм мұнан бұрын.iм мұнан бұрын.м мұнан бұрын.
Төртiншi күн болыпты ойлап тұрсам,iншi күн болыпты ойлап тұрсам,ншi күн болыпты ойлап тұрсам,i күн болыпты ойлап тұрсам, күн болыпты ойлап тұрсам,
Көргенiм хақ Мұхаммед раушан нұрын.iм хақ Мұхаммед раушан нұрын.м хақ Мұхаммед раушан нұрын.

Келерiн бұл жiгiттiң бiлдiргенi,iн бұл жiгiттiң бiлдiргенi,н бұл жiгiттiң бiлдiргенi,iгiттiң бiлдiргенi,гiттiң бiлдiргенi,iттiң бiлдiргенi,ттiң бiлдiргенi,iң бiлдiргенi,ң бiлдiргенi,iлдiргенi,лдiргенi,iргенi,ргенi,i,,
Қуантып түсiмде сол күлдiргенi.iмде сол күлдiргенi.мде сол күлдiргенi.iргенi.ргенi.i..
«Фаинкаху ма таба» деп ол Хақ Расул,Фаинкаху ма таба» деп ол Хақ Расул,» деп ол Хақ Расул, деп ол Хақ Расул,
Осылай дәлел аят ендiргенi.iргенi.ргенi.i..

Құраннан аят айтып қыз отырды,
Шын деп мұның сөзiн бәрi бiлдi.iн бәрi бiлдi.н бәрi бiлдi.i бiлдi. бiлдi.iлдi.лдi.i..
Имамға Зейнүлараб қызды қосып,
Оңаша екеуiне сарай бердi.iне сарай бердi.не сарай бердi.i..

Отырды оңашада ендi бұлар,i бұлар, бұлар,
Секiлдi Сейфүлмәлiк ғашық олар.iлдi Сейфүлмәлiк ғашық олар.лдi Сейфүлмәлiк ғашық олар.i Сейфүлмәлiк ғашық олар. Сейфүлмәлiк ғашық олар.iк ғашық олар.к ғашық олар.
Дүниеден арманда боп кеттi ме екен,i ме екен, ме екен,
Осындағы дәурен көрген аһи солар.

Кiтаптан көп риуаят сөз бiлiндi,iтаптан көп риуаят сөз бiлiндi,таптан көп риуаят сөз бiлiндi,iлiндi,лiндi,iндi,ндi,i,,
Қызықты қыздың сөзi тез бiлiндi.i тез бiлiндi. тез бiлiндi.iлiндi.лiндi.iндi.ндi.i..
ұйықтамай көптен берi талып жүргенi талып жүрген талып жүрген
Аз ғана шаһзаданың көзi iлiндi.i iлiндi. iлiндi.iлiндi.лiндi.iндi.ндi.i..



610

620

630

230 ДіНИ ДАСТАНДАР230 231

Сол қыздың тiзесiнде жатқан басы,iзесiнде жатқан басы,зесiнде жатқан басы,iнде жатқан басы,нде жатқан басы,
Адамның байқап тұрсаң оңай қасы.
Аңдып жүрген дию малғұн душар келiп,iп,п,
Қызды көрiп төгiлдi көзден жасы.iп төгiлдi көзден жасы.п төгiлдi көзден жасы.iлдi көзден жасы.лдi көзден жасы.i көзден жасы. көзден жасы.

Жөнелдi қызды дию алып ұшып,i қызды дию алып ұшып, қызды дию алып ұшып,
Сүйенген бас қалыпты жерге түсiп.iп.п.
«Менi дию алып кеттi» деп ат ұстаған,Менi дию алып кеттi» деп ат ұстаған,i дию алып кеттi» деп ат ұстаған, дию алып кеттi» деп ат ұстаған,i» деп ат ұстаған,» деп ат ұстаған, деп ат ұстаған,
Есiтiп тұра келдi-ау батыр шошып.iтiп тұра келдi-ау батыр шошып.тiп тұра келдi-ау батыр шошып.iп тұра келдi-ау батыр шошып.п тұра келдi-ау батыр шошып.i-ау батыр шошып.-ау батыр шошып.

Айырылып ғашығынан қапы қалды,
Сол жерде күйiп-жанып қапаланды.iп-жанып қапаланды.п-жанып қапаланды.
Жөнелдi түн iшiнде атқа мiнiп,i түн iшiнде атқа мiнiп, түн iшiнде атқа мiнiп,iшiнде атқа мiнiп,шiнде атқа мiнiп,iнде атқа мiнiп,нде атқа мiнiп,iнiп,нiп,iп,п,
Қыз үшiн ғарiп жанды отқа салды.iн ғарiп жанды отқа салды.н ғарiп жанды отқа салды.iп жанды отқа салды.п жанды отқа салды.

Бұл iстен қалды Жамһұр хабар бiлмей,iстен қалды Жамһұр хабар бiлмей,стен қалды Жамһұр хабар бiлмей,iлмей,лмей,
Шаһзада келе жатыр дамыл көрмей.
Үйiнен жүгiрiп Имлақ қарсы шықты,iнен жүгiрiп Имлақ қарсы шықты,нен жүгiрiп Имлақ қарсы шықты,iрiп Имлақ қарсы шықты,рiп Имлақ қарсы шықты,iп Имлақ қарсы шықты,п Имлақ қарсы шықты,
Келдi деп шошып қалды-ау нағып өлмей.i деп шошып қалды-ау нағып өлмей. деп шошып қалды-ау нағып өлмей.

Алдынан жүгiрiп Имлақ қарсы шықты,iрiп Имлақ қарсы шықты,рiп Имлақ қарсы шықты,iп Имлақ қарсы шықты,п Имлақ қарсы шықты,
«Тұр шапшаң, атқа мiн» деп бұйырыпты.Тұр шапшаң, атқа мiн» деп бұйырыпты.iн» деп бұйырыпты.н» деп бұйырыпты.» деп бұйырыпты. деп бұйырыпты.
—Осындай жол жоғалтып сәркарданмен,
Көрсетшi диюдің жайын маған,—дептi.i диюдің жайын маған,—дептi. диюдің жайын маған,—дептi.i..

—Иә, тақсыр, түн iшiнде жүрмеңiз сiз,iшiнде жүрмеңiз сiз,шiнде жүрмеңiз сiз,iнде жүрмеңiз сiз,нде жүрмеңiз сiз,iз сiз,з сiз,iз,з,
Таң атқан соң көрсетiп жiберермiз.iп жiберермiз.п жiберермiз.iберермiз.берермiз.iз.з.
Шаһзада ашуланып ақырады:
—Бастап жүр, былшылдамай, бол шапшаң, тез.

Қорыққаннан Имлақ бастап жүрдi дейдi,i дейдi, дейдi,i,,
Қараңғы түнде жолға кiрдi дейдi.iрдi дейдi.рдi дейдi.i дейдi. дейдi.i..
Таң атып күн шығатын мезгiлiнде,iлiнде,лiнде,iнде,нде,
Қазандық қара жерге келдi дейдi.i дейдi. дейдi.i..

Құдық бар терең шыңырау ауызында,
Аузының айналасы алпыс құлаш.
Қақпақ тас сол құдықта бес мың батпан,
Көтерiп лақтырады шаһзада жас.iп лақтырады шаһзада жас.п лақтырады шаһзада жас.
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Бұл iске Имлақ малғұн қалды қайран,iске Имлақ малғұн қалды қайран,ске Имлақ малғұн қалды қайран,
Шаһзада байқамайды, көңiлi ойран.iлi ойран.лi ойран.i ойран. ойран.
Белiне темiр арқан мықтап байлап,iне темiр арқан мықтап байлап,не темiр арқан мықтап байлап,iр арқан мықтап байлап,р арқан мықтап байлап,
Түсуге ендi iшiне көңiл қойған.i iшiне көңiл қойған. iшiне көңiл қойған.iшiне көңiл қойған.шiне көңiл қойған.iне көңiл қойған.не көңiл қойған.iл қойған.л қойған.

—Иә, Имлақ, тұрамысың арқанды ұстап,
Нетесiз, күшiм жетпес, менi қыстап.iз, күшiм жетпес, менi қыстап.з, күшiм жетпес, менi қыстап.iм жетпес, менi қыстап.м жетпес, менi қыстап.i қыстап. қыстап.
Баяғы тасты ап келiп қайта қойды,iп қайта қойды,п қайта қойды,
Құдыққа жөнелгелi өзiн тастап.i өзiн тастап. өзiн тастап.iн тастап.н тастап.

Бекiттi арқан ұшын тасқа байлап,iттi арқан ұшын тасқа байлап,ттi арқан ұшын тасқа байлап,i арқан ұшын тасқа байлап, арқан ұшын тасқа байлап,
—Құдықта бiлдiремiн үш айғайлап.iлдiремiн үш айғайлап.лдiремiн үш айғайлап.iремiн үш айғайлап.ремiн үш айғайлап.iн үш айғайлап.н үш айғайлап.
Ең соңғы айғайымда тарт арқанды,
Ақылмен сол айғайды өзiң ойлап.iң ойлап.ң ойлап.

Құдыққа осылай деп түсiп кеттi,iп кеттi,п кеттi,i,,
Түбiне бiр күн, бiр түн әрең жеттi.iне бiр күн, бiр түн әрең жеттi.не бiр күн, бiр түн әрең жеттi.iр күн, бiр түн әрең жеттi.р күн, бiр түн әрең жеттi.iр түн әрең жеттi.р түн әрең жеттi.i..
Түскен соң жоғарыдан миы айналып,
Аз ғана көз қарайып, есi кеттi.i кеттi. кеттi.i..

Бiр уақытта есiн жиып, көзiн ашты,iр уақытта есiн жиып, көзiн ашты,р уақытта есiн жиып, көзiн ашты,iн жиып, көзiн ашты,н жиып, көзiн ашты,iн ашты,н ашты,
Екен деп ойланыпты шын албасты.
Бойы бар алпыс құлаш, кеудесi зор,i зор, зор,
Құрулы көрдi төрде сыпа тасты.i төрде сыпа тасты. төрде сыпа тасты.

Басына жастанғаны сандық темiр,iр,р,
Сықылды диюдің өңi қара көмiр.i қара көмiр. қара көмiр.iр.р.
Теректей аяқтары, мұрны—үңгiрдей,iрдей,рдей,
Қасында не болады-ау өткен өмiр.iр.р.

Сандықтың сол iшiнде Зейнүлараб,iшiнде Зейнүлараб,шiнде Зейнүлараб,iнде Зейнүлараб,нде Зейнүлараб,
Iшкенi дию малғұнның—арақ-шарап.шкенi дию малғұнның—арақ-шарап.i дию малғұнның—арақ-шарап. дию малғұнның—арақ-шарап.
Дию ұйықтап жатқанда қыз жылайды-ау,
«Құтылар күн бар ма,—деп,—иә, Аллалап».Құтылар күн бар ма,—деп,—иә, Аллалап».»..

Сондағы жылағанда қыз не дейдi:i::
—Құдай-а, қылдың мұндай бiздi,—дейдi.iздi,—дейдi.здi,—дейдi.i,—дейдi.,—дейдi.i..
Тар қылып дүниенi бiр сағатта,i бiр сағатта, бiр сағатта,iр сағатта,р сағатта,
Сарғайттың қызыл гүлдей жүздi,—дейдi.i,—дейдi.,—дейдi.i..
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Әлидiң сүйер ұлы—ғашық жарым,iң сүйер ұлы—ғашық жарым,ң сүйер ұлы—ғашық жарым,
Көремiн бе ол гауһар көздi,—дейдi.iн бе ол гауһар көздi,—дейдi.н бе ол гауһар көздi,—дейдi.i,—дейдi.,—дейдi.i..
Нағылсын iздеп бiздi қиын жерден,iздеп бiздi қиын жерден,здеп бiздi қиын жерден,iздi қиын жерден,здi қиын жерден,i қиын жерден, қиын жерден,
Күдерiн бiр келмей-ақ үздi,—дейдi.iн бiр келмей-ақ үздi,—дейдi.н бiр келмей-ақ үздi,—дейдi.iр келмей-ақ үздi,—дейдi.р келмей-ақ үздi,—дейдi.i,—дейдi.,—дейдi.i..
Сол бауырым бiлмей қалды-ау ағам Жамһұр,iлмей қалды-ау ағам Жамһұр,лмей қалды-ау ағам Жамһұр,
Бiр сағат қоймас едi бiздi,—дейдi.iр сағат қоймас едi бiздi,—дейдi.р сағат қоймас едi бiздi,—дейдi.i бiздi,—дейдi. бiздi,—дейдi.iздi,—дейдi.здi,—дейдi.i,—дейдi.,—дейдi.i..
Мұхаммед-Ханафиядай жан-жанайым,
Дариға-ау, көремiн бе сiздi,—дейдi.iн бе сiздi,—дейдi.н бе сiздi,—дейдi.iздi,—дейдi.здi,—дейдi.i,—дейдi.,—дейдi.i..
Айырылып ғашығымнан қолға түсiп,iп,п,
Бәләсi бiр Алланың тез-дi,—дейдi.i бiр Алланың тез-дi,—дейдi. бiр Алланың тез-дi,—дейдi.iр Алланың тез-дi,—дейдi.р Алланың тез-дi,—дейдi.i,—дейдi.,—дейдi.i..
Келсiн деп сәлем айтсам ғашық жарға,iн деп сәлем айтсам ғашық жарға,н деп сәлем айтсам ғашық жарға,
Бұл хабар кiм жеткерер сөздi,—дейдi.iм жеткерер сөздi,—дейдi.м жеткерер сөздi,—дейдi.i,—дейдi.,—дейдi.i..

Шыбын жан неге жүрген Құдай алмай,
Пендесiн жаратпаған қайғы салмай.iн жаратпаған қайғы салмай.н жаратпаған қайғы салмай.
Жылаған қыздың сөзiн естiген соң,iн естiген соң,н естiген соң,iген соң,ген соң,
Шаһзада жүрдi төрге шыдай алмай.i төрге шыдай алмай. төрге шыдай алмай.

Қылышын қынабынан қолына алды,
Бек қатты күшiн жиып, қаһарланды.iн жиып, қаһарланды.н жиып, қаһарланды.
Шаһзада ақырғанда айбатымен
Көтерiп басын сонда дию оянды.iп басын сонда дию оянды.п басын сонда дию оянды.

Ақырып тұра келдi, қолда тасы,i, қолда тасы,, қолда тасы,
Сықылды үлкен таудай диюдің басы.
«Үйiме сұраусыздан келген мұндай,Үйiме сұраусыздан келген мұндай,iме сұраусыздан келген мұндай,ме сұраусыздан келген мұндай,
Түйдiң ғой бiр шыбындай жаның қасы».iң ғой бiр шыбындай жаның қасы».ң ғой бiр шыбындай жаның қасы».iр шыбындай жаның қасы».р шыбындай жаның қасы».»..

Қолына бiр тас алды бес жүз батпан,iр тас алды бес жүз батпан,р тас алды бес жүз батпан,
лақтырып шаһзадаға тасын атқан.
Шаһзада тасын қағып қолыменен,
Басына дию малғұнның қылыш шапқан.

Кесiлдi диюдің басы қылыш тиiп,iлдi диюдің басы қылыш тиiп,лдi диюдің басы қылыш тиiп,i диюдің басы қылыш тиiп, диюдің басы қылыш тиiп,iп,п,
Жаратқан шаһзаданы Құдай сүйiп.iп.п.
Айғайын шаһзаданың естiп-бiлiп,iп-бiлiп,п-бiлiп,iлiп,лiп,iп,п,
Имлақ тұра алмады iшi күйiп.iшi күйiп.шi күйiп.i күйiп. күйiп.iп.п.
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Шаһзада «арқан тарт» деп айғай салды,«арқан тарт» деп айғай салды,арқан тарт» деп айғай салды,» деп айғай салды, деп айғай салды,
Дию малғұн қаза жетiп өлiп қалды.iп өлiп қалды.п өлiп қалды.iп қалды.п қалды.
Сандықты байлап жiпке жiбергенде,iпке жiбергенде,пке жiбергенде,iбергенде,бергенде,
Суырып Имлақ кәпiр тартып алды.iр тартып алды.р тартып алды.

Сандықтың аузын ашып қызды көрдi,i,,
Көңлiне Имлақ ердiң шайтан кiрдi.iне Имлақ ердiң шайтан кiрдi.не Имлақ ердiң шайтан кiрдi.iң шайтан кiрдi.ң шайтан кiрдi.iрдi.рдi.i..
Қолыма қалағаным түстi ғой деп,i ғой деп, ғой деп,
Қуанып алып қашып жүре бердi.i..

Құдыққа арқан түспей қалды тыста,
Атар таң, шығар күн жоқ бұл байғұсқа.
Айырылып ғашық жардан соры қайнап,
Құдықта жылап-налып қалды босқа.

Әлi тұр арқан қашан келедi деп,i тұр арқан қашан келедi деп, тұр арқан қашан келедi деп,i деп, деп,
Ойлаған Имлақ малғұн өледi деп.i деп. деп.
Келмедi арқан қайта, күн кеш болды,i арқан қайта, күн кеш болды, арқан қайта, күн кеш болды,
Отырды Құдай жәрдем бередi деп.i деп. деп.

Кешке шейiн отырды арқан келмей,iн отырды арқан келмей,н отырды арқан келмей,
Тамаша-қайран қалды хабар келмей.
Бәрiнен өлi айырылмай, тiрi айырылған,iнен өлi айырылмай, тiрi айырылған,нен өлi айырылмай, тiрi айырылған,i айырылмай, тiрi айырылған, айырылмай, тiрi айырылған,iрi айырылған,рi айырылған,i айырылған, айырылған,
Күйiкке қалды батыр екi бiрдей.iкке қалды батыр екi бiрдей.кке қалды батыр екi бiрдей.i бiрдей. бiрдей.iрдей.рдей.

Құдықта қалды батыр қылып зары,
Хабарсыз үйде жайға жатыр Әли.
Бұл iстен хабар таппай қалды жылап,iстен хабар таппай қалды жылап,стен хабар таппай қалды жылап,
Ханафия, ол Фатима аналары.

Хасен менен Хұсайын екi ағасы,i ағасы, ағасы,
Төгiлдi дiн мұсылман көзден жасы.iлдi дiн мұсылман көзден жасы.лдi дiн мұсылман көзден жасы.i дiн мұсылман көзден жасы. дiн мұсылман көзден жасы.iн мұсылман көзден жасы.н мұсылман көзден жасы.
Мұхаммед-Ханафиядан хабар таппай,
Жылайды-ау сонда зарлап ата-анасы.

Құдықта жатып Имам бiр түс көрдi,iр түс көрдi,р түс көрдi,i,,
Көзiне жылаған соң ұйқы кiрдi.iне жылаған соң ұйқы кiрдi.не жылаған соң ұйқы кiрдi.iрдi.рдi.i..
«Иә, балам, қайғырмағын, шығарсың»,—деп,Иә, балам, қайғырмағын, шығарсың»,—деп,»,—деп,деп,
Сол келiп хақ Пайғамбар хабар бердi.iп хақ Пайғамбар хабар бердi.п хақ Пайғамбар хабар бердi.i..
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Қуанды көргеннен соң мұндай түстi,i,,
Жасынан зарлықпенен ғұмыр кештi.i..
Оянып тұра келсе ұйқысынан,
Құдыққа арқан келiп өзi түстi.iп өзi түстi.п өзi түстi.i түстi. түстi.i..

Қуанып Имлақ кете барған екен,
Арқанды аты келiп салған екен.iп салған екен.п салған екен.
Құдайым құдiретi себепшi болып,iретi себепшi болып,ретi себепшi болып,i себепшi болып, себепшi болып,i болып, болып,
Арқанды аты келiп салған екен.iп салған екен.п салған екен.

Шаһзада арқан ұстап талпынады,
ұмтылып қатты шаршап алқынады.
ұмтылып Имамзада келе жатса,
Ат байғұс сол арқанды тартынады.

Құдықтан Құдай оңдап шықты батыр,
Қызды алып және кеттi Имлақ кәпiр.i Имлақ кәпiр. Имлақ кәпiр.iр.р.
Не болса да сонымен болайын деп,
Шаһзада ашуланып келе жатыр.

Көзiне келе жатса көрiндi шаң,iне келе жатса көрiндi шаң,не келе жатса көрiндi шаң,iндi шаң,ндi шаң,i шаң, шаң,
Сол шаңнан көрiнедi бiр жетi жан.iнедi бiр жетi жан.недi бiр жетi жан.i бiр жетi жан. бiр жетi жан.iр жетi жан.р жетi жан.i жан. жан.
Қараса батыр Жамһұр iшiнде бар,iшiнде бар,шiнде бар,iнде бар,нде бар,
Жолығып амандасып таңға қалған.

—Келесiз қайдан жүрiп, әй, шаһзада,iз қайдан жүрiп, әй, шаһзада,з қайдан жүрiп, әй, шаһзада,iп, әй, шаһзада,п, әй, шаһзада,
Бiр шыбын жолыңызда жаным пида.iр шыбын жолыңызда жаным пида.р шыбын жолыңызда жаным пида.
Құтылып диюден аман қайтқаныңыз,
Сақтаған сiздi мұндай патша Құда.iздi мұндай патша Құда.здi мұндай патша Құда.i мұндай патша Құда. мұндай патша Құда.

—Iзденiп диюге таман барып едiм,Iзденiп диюге таман барып едiм,зденiп диюге таман барып едiм,iп диюге таман барып едiм,п диюге таман барып едiм,iм,м,
Өлтiрiп қызды одан алып едiм.iрiп қызды одан алып едiм.рiп қызды одан алып едiм.iп қызды одан алып едiм.п қызды одан алып едiм.iм.м.
Сандықпен тысқарыға шығарған соң,
Кешiгiп арқан түспей қалып едiм.iгiп арқан түспей қалып едiм.гiп арқан түспей қалып едiм.iп арқан түспей қалып едiм.п арқан түспей қалып едiм.iм.м.

Қасымда кәпiр Имлақ жолдас едi,iр Имлақ жолдас едi,р Имлақ жолдас едi,i,,
Маған қас, шын мұсылман қылмас едi.i..
Берген соң Құдай жәрдем әрең шықтым,
Бұ көңлiм мақсұт таппай тынбас едi.iм мақсұт таппай тынбас едi.м мақсұт таппай тынбас едi.i..
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Есiтiп таңға қалды дию өлгенiн,iтiп таңға қалды дию өлгенiн,тiп таңға қалды дию өлгенiн,iп таңға қалды дию өлгенiн,п таңға қалды дию өлгенiн,iн,н,
Имлақтың шаһарына жол жүргенiн.iн.н.
Сегiз ер келе жатып ат ойнатып,iз ер келе жатып ат ойнатып,з ер келе жатып ат ойнатып,
Сөйлейiн ендi түзде шаң көргенiн.iн ендi түзде шаң көргенiн.н ендi түзде шаң көргенiн.i түзде шаң көргенiн. түзде шаң көргенiн.iн.н.

Екi адам шаң iшiнен көрген анық,i адам шаң iшiнен көрген анық, адам шаң iшiнен көрген анық,iшiнен көрген анық,шiнен көрген анық,iнен көрген анық,нен көрген анық,
Мұхаммед-Ханафия тұр көзiн салып.iн салып.н салып.
«Екi ағам, жан жiгерiм келедi» деп,Екi ағам, жан жiгерiм келедi» деп,i ағам, жан жiгерiм келедi» деп, ағам, жан жiгерiм келедi» деп,iгерiм келедi» деп,герiм келедi» деп,iм келедi» деп,м келедi» деп,i» деп,» деп, деп,
Алыстан Имам батыр бiлдi танып.iлдi танып.лдi танып.i танып. танып.

Хасен менен Хұсайын батыр екен,
Имамды iздеп сол келе жатыр екен.iздеп сол келе жатыр екен.здеп сол келе жатыр екен.
Жаяу тұрып шаһзада сәлем бердi,i,,
Өне бойы ойлаған ақыл екен.

Амандасып, көрiстi ендi бұлар,iстi ендi бұлар,стi ендi бұлар,i ендi бұлар, ендi бұлар,i бұлар, бұлар,
Зарлығына есiткен пенде жылар.iткен пенде жылар.ткен пенде жылар.
Әли келiп ләшкерлермен жатыр екен,iп ләшкерлермен жатыр екен,п ләшкерлермен жатыр екен,
Қосылып қуанып жүрдi-ау солар.i-ау солар.-ау солар.

Ғамас, Қатыран шаһарын Әли қамап,
Жатыр екен соғысқа қылып талап.
Намазшамда ләшкерге жеттi бұлар,i бұлар, бұлар,
Тамашасын солардың бiлмес қарап.iлмес қарап.лмес қарап.

Келiп сәлем берiптi Әли ерге,iп сәлем берiптi Әли ерге,п сәлем берiптi Әли ерге,iптi Әли ерге,птi Әли ерге,i Әли ерге, Әли ерге,
Мұңын шағып бас қойып қара жерге.
Бастан өткен сөйледi хикаятын,i хикаятын, хикаятын,
Жамһұр дағы жылайды жүрген бiрге.iрге.рге.

Есiтiп батыр Әли қайран қалды,iтiп батыр Әли қайран қалды,тiп батыр Әли қайран қалды,iп батыр Әли қайран қалды,п батыр Әли қайран қалды,
Сөзiне баласының ғажаптанды.iне баласының ғажаптанды.не баласының ғажаптанды.
«Қайғырма, ғарiп балам, оның үшiн»,Қайғырма, ғарiп балам, оның үшiн»,iп балам, оның үшiн»,п балам, оның үшiн»,iн»,н»,»,,
Деп сөйлеп жалғыз өзi кете барды.i кете барды. кете барды.

Тапсырды Мәлiкаждарға сан мың қолды,iкаждарға сан мың қолды,каждарға сан мың қолды,
Жөнелдi жалғыз өзi кезiп жолды.i жалғыз өзi кезiп жолды. жалғыз өзi кезiп жолды.i кезiп жолды. кезiп жолды.iп жолды.п жолды.
Күнi-түнi басылмас қайғы-уайым,i-түнi басылмас қайғы-уайым,-түнi басылмас қайғы-уайым,i басылмас қайғы-уайым, басылмас қайғы-уайым,
Қайғысы шаһзаданың Имлақ болды.
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Шаһарға батыр Әли барып кiрген,iрген,рген,
Ешкiм көрмес өзiн, ол бәрiн көрген.iм көрмес өзiн, ол бәрiн көрген.м көрмес өзiн, ол бәрiн көрген.iн, ол бәрiн көрген.н, ол бәрiн көрген.iн көрген.н көрген.
Аралап шаһар iшiн тамаша етiп,iшiн тамаша етiп,шiн тамаша етiп,iн тамаша етiп,н тамаша етiп,iп,п,
Имлақтың сарайына түзу жүрген.

Келедi батыр Әли Хаққа жылап,i батыр Әли Хаққа жылап, батыр Әли Хаққа жылап,
Қыз отыр қапастағы нағып шыдап.
Көрген соң Зейнүлараб қызды Әли,
Тоқтады бiлейiн деп мұны сынап.iлейiн деп мұны сынап.лейiн деп мұны сынап.iн деп мұны сынап.н деп мұны сынап.

Бiр уақта кәпiр Имлақ қызға келдi,iр уақта кәпiр Имлақ қызға келдi,р уақта кәпiр Имлақ қызға келдi,iр Имлақ қызға келдi,р Имлақ қызға келдi,i,,
Ақырын қол ұзатып сөзге келдi.i..
Қыз жылап Құдайына жалбарынды-ау:
—Бұл кәпiр не бетiмен бiзге келдi.iр не бетiмен бiзге келдi.р не бетiмен бiзге келдi.iмен бiзге келдi.мен бiзге келдi.iзге келдi.зге келдi.i..

Құдай-а, құдiретiң кең, бұл не бәләң,iретiң кең, бұл не бәләң,ретiң кең, бұл не бәләң,iң кең, бұл не бәләң,ң кең, бұл не бәләң,
Басыңа Аллаң салса не-дүр шараң�
Мұхаммед қалды жайда ғарiп болып,iп болып,п болып,
Кiсi жоқ iздеп келер, күнiм қараң.iсi жоқ iздеп келер, күнiм қараң.сi жоқ iздеп келер, күнiм қараң.i жоқ iздеп келер, күнiм қараң. жоқ iздеп келер, күнiм қараң.iздеп келер, күнiм қараң.здеп келер, күнiм қараң.iм қараң.м қараң.

Қыз айтып мiнәжатты көп жылады,iнәжатты көп жылады,нәжатты көп жылады,
«Жолама, малғұн, маған»,—деп бұлады.Жолама, малғұн, маған»,—деп бұлады.»,—деп бұлады.,—деп бұлады.
Шыдамай батыр Әли бiр ақырып,iр ақырып,р ақырып,
Кәпiрдi сақалынан бек жұлады.iрдi сақалынан бек жұлады.рдi сақалынан бек жұлады.i сақалынан бек жұлады. сақалынан бек жұлады.

Кәпiрдi буындырды тамағынан,iрдi буындырды тамағынан,рдi буындырды тамағынан,i буындырды тамағынан, буындырды тамағынан,
Қар жауған ашуланса қабағынан.
—Япырым-ай, сен кiмсiң�—деп сасып қалды,iмсiң�—деп сасып қалды,мсiң�—деп сасып қалды,iң�—деп сасып қалды,ң�—деп сасып қалды,
Басылды кәпiр көңлi банағыдан.iр көңлi банағыдан.р көңлi банағыдан.i банағыдан. банағыдан.

—Мен едiм батыр Әли елге мәлiм,iм батыр Әли елге мәлiм,м батыр Әли елге мәлiм,iм,м,
Мақтандың не бетiңмен, кәпiр залым.iңмен, кәпiр залым.ңмен, кәпiр залым.iр залым.р залым.
Бола көр тез мұсылман тiлiмдi алып,iлiмдi алып,лiмдi алып,iмдi алып,мдi алып,i алып, алып,
Дүниеңнен керек болса шыбын жаның.

Есiтiп Әли атын қорқып кәпiр,iтiп Әли атын қорқып кәпiр,тiп Әли атын қорқып кәпiр,iп Әли атын қорқып кәпiр,п Әли атын қорқып кәпiр,iр,р,
ұстады жағасынан  Әли батыр.
Қызды ұстап бiр қолымен өңменiнен,iр қолымен өңменiнен,р қолымен өңменiнен,iнен,нен,
Жүгiрiп дарбазаға келе жатыр.iрiп дарбазаға келе жатыр.рiп дарбазаға келе жатыр.iп дарбазаға келе жатыр.п дарбазаға келе жатыр.
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Кәпiрдi буындырып, қысып келдi,iрдi буындырып, қысып келдi,рдi буындырып, қысып келдi,i буындырып, қысып келдi, буындырып, қысып келдi,i,,
Қан ағып мұрнынан, ит құсып келдi.i..
Құданың шын жаратқан Арысланы,
ләшкерге бiр сағатта ұшып келдi.iр сағатта ұшып келдi.р сағатта ұшып келдi.i..

Әлидiң шыдап тұрар кiм бетiнде,iң шыдап тұрар кiм бетiнде,ң шыдап тұрар кiм бетiнде,iм бетiнде,м бетiнде,iнде,нде,
Жаман жоқ Мұхаммедтiң үмбетiнде.iң үмбетiнде.ң үмбетiнде.iнде.нде.
Сол Әли батыр жүгiрiп келе жатса,iрiп келе жатса,рiп келе жатса,iп келе жатса,п келе жатса,
Тұр екен Мәлiкаждар қол шетiнде.iкаждар қол шетiнде.каждар қол шетiнде.iнде.нде.

Кәпiрдiң өңiн көрдi ұзын бойлы,iрдiң өңiн көрдi ұзын бойлы,рдiң өңiн көрдi ұзын бойлы,iң өңiн көрдi ұзын бойлы,ң өңiн көрдi ұзын бойлы,iн көрдi ұзын бойлы,н көрдi ұзын бойлы,i ұзын бойлы, ұзын бойлы,
Көзi—көк, жүзi—қара, ол бәдруйлы.i—көк, жүзi—қара, ол бәдруйлы.—көк, жүзi—қара, ол бәдруйлы.i—қара, ол бәдруйлы.—қара, ол бәдруйлы.
Шатырға алып келiп батыр Әли,iп батыр Әли,п батыр Әли,
Имлақты буындырып байлап қойды.
«Бол,—десе,—шын мұсылман», тiл алмайды,Бол,—десе,—шын мұсылман», тiл алмайды,», тiл алмайды,, тiл алмайды,iл алмайды,л алмайды,
Ол кәпiр өзiн-өзi бiле алмайды.iр өзiн-өзi бiле алмайды.р өзiн-өзi бiле алмайды.iн-өзi бiле алмайды.н-өзi бiле алмайды.i бiле алмайды. бiле алмайды.iле алмайды.ле алмайды.
Қылышпен Мәлiк батыр бiр-ақ шапты,iк батыр бiр-ақ шапты,к батыр бiр-ақ шапты,iр-ақ шапты,р-ақ шапты,
Денесiн, басын, түгiн көре алмайды.iн, басын, түгiн көре алмайды.н, басын, түгiн көре алмайды.iн көре алмайды.н көре алмайды.

Келiнi Зейнүлараб алып келген,iнi Зейнүлараб алып келген,нi Зейнүлараб алып келген,i Зейнүлараб алып келген, Зейнүлараб алып келген,
Пердесiн ақ жүзiне салып келген.iн ақ жүзiне салып келген.н ақ жүзiне салып келген.iне салып келген.не салып келген.
Мұхаммед-Ханафиямен оны қосып,
Қуанды дiн мұсылман мұны бiлген.iн мұсылман мұны бiлген.н мұсылман мұны бiлген.iлген.лген.

Ғамастың шаһарына аттанды қол,
Аз емес, ауыр ләшкер қисабы мол.
Шаһарды қамап алып соғыс қылып,
Бәрiн де тура жолға көндiрдi сол.iн де тура жолға көндiрдi сол.н де тура жолға көндiрдi сол.iрдi сол.рдi сол.i сол. сол.

Мал алды, дiн мұсылман олжа қылып,iн мұсылман олжа қылып,н мұсылман олжа қылып,
Той қылды, ол шаһарда  ойнап-күлiп.iп.п.
ләшкердiң дiн мұсылман бәрi де аман,iң дiн мұсылман бәрi де аман,ң дiн мұсылман бәрi де аман,iн мұсылман бәрi де аман,н мұсылман бәрi де аман,i де аман, де аман,
Жөнелдi Мәдинеге қайта қонып.i Мәдинеге қайта қонып. Мәдинеге қайта қонып.
Бұл қисса шаһзадаға жад болыпты,
Қыз зуфунун Зейнүлараб хат болыпты.
Қайғыда мұнафиқтар күйге түсiп,iп,п,
Мұсылман естiп-бiлген шат болыпты.iп-бiлген шат болыпты.п-бiлген шат болыпты.iлген шат болыпты.лген шат болыпты.

  Тамам.
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  Сөз басы

Әй, Досы, неге отырсың қалам тартпай,
Бұ дүние өтер бастан шапқан аттай.
Сүрiктi мезгiлдi күн жеткеннен соң,iктi мезгiлдi күн жеткеннен соң,ктi мезгiлдi күн жеткеннен соң,i мезгiлдi күн жеткеннен соң, мезгiлдi күн жеткеннен соң,iлдi күн жеткеннен соң,лдi күн жеткеннен соң,i күн жеткеннен соң, күн жеткеннен соң,
Аллаға тапсырарсың аманаттай.
Барында дәуренiңнiң ойнап-күлiп,iңнiң ойнап-күлiп,ңнiң ойнап-күлiп,iң ойнап-күлiп,ң ойнап-күлiп,iп,п,
Хикаят сөз қалдыршы кәрi-жасқа-ай.i-жасқа-ай.-жасқа-ай.

Баласы, атым Досы, Тiлегеннiң,iлегеннiң,легеннiң,iң,ң,
Бiрi едiм жастан талап iздегеннiң.iрi едiм жастан талап iздегеннiң.рi едiм жастан талап iздегеннiң.i едiм жастан талап iздегеннiң. едiм жастан талап iздегеннiң.iм жастан талап iздегеннiң.м жастан талап iздегеннiң.iздегеннiң.здегеннiң.iң.ң.
Басыңнан бақыт құсы тайып кетсе,
Болмайды ойға алып көздегенiң.iң.ң.
Жайынан Әли Арыслан сөз қылайын,
Халыққа ұнай қалса сөйлегенiм.iм.м.

Мәдинеде Әли Арыслан тұрған екен,
Күнбатыс, күншығысқа барған екен,
Дiн үшiн кәпiрлермен соғыс салып,iн үшiн кәпiрлермен соғыс салып,н үшiн кәпiрлермен соғыс салып,iн кәпiрлермен соғыс салып,н кәпiрлермен соғыс салып,iрлермен соғыс салып,рлермен соғыс салып,
Қисапсыз көп кәпiрдi қырған екен.iрдi қырған екен.рдi қырған екен.i қырған екен. қырған екен.
—Иә, Алла, мен құлыңа жәрдем бер,—деп,
Дiн үшiн шыбын жанды қиған екен.iн үшiн шыбын жанды қиған екен.н үшiн шыбын жанды қиған екен.iн шыбын жанды қиған екен.н шыбын жанды қиған екен.
Ойлаған көп дұшпандық Мұхаммедке
Дейтұғын қайсар Рұм хан бар екен.

Қайсарға хазiрет Әли бармақ болды,iрет Әли бармақ болды,рет Әли бармақ болды,
Жолына дiн исламның салмақ болды.iн исламның салмақ болды.н исламның салмақ болды.
Көнбесе Хақ жолына мойын бұрып,
Бiр Алла берсе жәрдем қырмақ болды.iр Алла берсе жәрдем қырмақ болды.р Алла берсе жәрдем қырмақ болды.

Мұхаммед-Ханафия    
хазірет Әли ұғлының Табут 

падишамен соғысқаны
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Елiне қайсар Рұм жүрдi дейдi,iне қайсар Рұм жүрдi дейдi,не қайсар Рұм жүрдi дейдi,i дейдi, дейдi,i,,
«Иә, Алла» деп Дүлдүлiне мiндi дейдi.Иә, Алла» деп Дүлдүлiне мiндi дейдi.» деп Дүлдүлiне мiндi дейдi. деп Дүлдүлiне мiндi дейдi.iне мiндi дейдi.не мiндi дейдi.iндi дейдi.ндi дейдi.i дейдi. дейдi.i..
Арада неше бiр күн белдер асып,iр күн белдер асып,р күн белдер асып,
Елiне қайсар Рұм келдi дейдi.iне қайсар Рұм келдi дейдi.не қайсар Рұм келдi дейдi.i дейдi. дейдi.i..
«Кiрсiн,—деп,—дiн исламға мойын қойып»,Кiрсiн,—деп,—дiн исламға мойын қойып»,iрсiн,—деп,—дiн исламға мойын қойып»,рсiн,—деп,—дiн исламға мойын қойып»,iн,—деп,—дiн исламға мойын қойып»,н,—деп,—дiн исламға мойын қойып»,iн исламға мойын қойып»,н исламға мойын қойып»,»,,
Жiбердi патшасына бiрдi дейдi.iбердi патшасына бiрдi дейдi.бердi патшасына бiрдi дейдi.i патшасына бiрдi дейдi. патшасына бiрдi дейдi.iрдi дейдi.рдi дейдi.i дейдi. дейдi.i..

Әлидiң айтқан сөзiн ұнатпайды,iң айтқан сөзiн ұнатпайды,ң айтқан сөзiн ұнатпайды,iн ұнатпайды,н ұнатпайды,
Құрысын деп ислам дiнiн жолатпайды.iнiн жолатпайды.нiн жолатпайды.iн жолатпайды.н жолатпайды.
«Сиқыршы Мұхаммедiң алдаушы»,—деп,iң алдаушы»,—деп,ң алдаушы»,—деп,
«Өлем,—деп,—дiнiм үшiн» тызақтайды.iнiм үшiн» тызақтайды.нiм үшiн» тызақтайды.iм үшiн» тызақтайды.м үшiн» тызақтайды.iн» тызақтайды.н» тызақтайды.

Солардан өткен, Тәңiрi-ай, дүние жалған,iрi-ай, дүние жалған,рi-ай, дүние жалған,i-ай, дүние жалған,-ай, дүние жалған,
Соғысқан ислам үшiн Әли Арыслан.iн Әли Арыслан.н Әли Арыслан.
Соғысып дамыл алмай Әли Арыслан,
Кәпiрдiң сол арада бәрiн қырған.iрдiң сол арада бәрiн қырған.рдiң сол арада бәрiн қырған.iң сол арада бәрiн қырған.ң сол арада бәрiн қырған.iн қырған.н қырған.

Қырса да кәпiрлердiң бiрiн қоймай,iрлердiң бiрiн қоймай,рлердiң бiрiн қоймай,iң бiрiн қоймай,ң бiрiн қоймай,iрiн қоймай,рiн қоймай,iн қоймай,н қоймай,
Етпедi сонда дағы бiреуi иман.i сонда дағы бiреуi иман. сонда дағы бiреуi иман.iреуi иман.реуi иман.i иман. иман.
Тозақ деп әуелi Алла жазғаннан соң,i Алла жазғаннан соң, Алла жазғаннан соң,
Жолында кәпiрлердiң жанын қиған.iрлердiң жанын қиған.рлердiң жанын қиған.iң жанын қиған.ң жанын қиған.

Ағызды кәпiрлерден қызыл қанды,iрлерден қызыл қанды,рлерден қызыл қанды,
Олжалап кәпiрлердiң малын да алды.iрлердiң малын да алды.рлердiң малын да алды.iң малын да алды.ң малын да алды.
Бар екен қайсар Рұмның жалғыз қызы,
Қолына тұтқын қылып оны да алды.
Соғысып кәпiрменен аман-есен,iрменен аман-есен,рменен аман-есен,
Алты айда Мәдинеге келiп қалды.iп қалды.п қалды.
Көрiсiп, Пайғамбармен амандасып,iсiп, Пайғамбармен амандасып,сiп, Пайғамбармен амандасып,iп, Пайғамбармен амандасып,п, Пайғамбармен амандасып,
Алдына келген малдың бәрiн салды.iн салды.н салды.
Нашары Мәдиненiң жиылып келiп,iң жиылып келiп,ң жиылып келiп,iп,п,
Кәпiрден келген малды бөлiп алды.iрден келген малды бөлiп алды.рден келген малды бөлiп алды.iп алды.п алды.

Жалғанда қайсар Рұм болған екен,
Есiмi жалғыз қыздың Ханифа екен.iмi жалғыз қыздың Ханифа екен.мi жалғыз қыздың Ханифа екен.i жалғыз қыздың Ханифа екен. жалғыз қыздың Ханифа екен.
Сипаты хор қызының сипатындай,
Жоқ екен әйелдерде бұдан өткен.
Белгiсi сұлулықтың бұл емес пе,iсi сұлулықтың бұл емес пе,сi сұлулықтың бұл емес пе,i сұлулықтың бұл емес пе, сұлулықтың бұл емес пе,
Жайылып жан-жаһанға даңқы кеткен.
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Мұхаммед хақ Пайғамбар:—Балам,—дейдi,i,,
Ханифа, үйретейiн иман,—дейдi.iн иман,—дейдi.н иман,—дейдi.i..
Пайғамбар қанша үгiт айтса дағы,iт айтса дағы,т айтса дағы,
Тiлiне Расул Алла қыз көнбейдi.iлiне Расул Алла қыз көнбейдi.лiне Расул Алла қыз көнбейдi.iне Расул Алла қыз көнбейдi.не Расул Алла қыз көнбейдi.i..
—Жарайды, мен көнейiн, Нұр Мұхаммед,iн, Нұр Мұхаммед,н, Нұр Мұхаммед,
Бар едi үш тiлегiм, берсең,—дейдi.i үш тiлегiм, берсең,—дейдi. үш тiлегiм, берсең,—дейдi.iлегiм, берсең,—дейдi.легiм, берсең,—дейдi.iм, берсең,—дейдi.м, берсең,—дейдi.i..
Мен едiм қолыңызда тұрған жетiм,iм қолыңызда тұрған жетiм,м қолыңызда тұрған жетiм,iм,м,
Көз жасын жетiм-жесiр көрсең,—дейдi.iм-жесiр көрсең,—дейдi.м-жесiр көрсең,—дейдi.iр көрсең,—дейдi.р көрсең,—дейдi.i..

Бұл сөзге қыздың айтқан таңға қалды,
Мұхаммед хақ Пайғамбар ойға қалды.
«Берсiн,—деп,—қыздың айтқан үш тiлегiн»,Берсiн,—деп,—қыздың айтқан үш тiлегiн»,iн,—деп,—қыздың айтқан үш тiлегiн»,н,—деп,—қыздың айтқан үш тiлегiн»,iлегiн»,легiн»,iн»,н»,»,,
Бiр Алла Жәбiрейiлден хабар салды.iр Алла Жәбiрейiлден хабар салды.р Алла Жәбiрейiлден хабар салды.iрейiлден хабар салды.рейiлден хабар салды.iлден хабар салды.лден хабар салды.
Мұхаммед хақ Пайғамбар Алла досты:
—Ханифа, арызыңды айт,—деп құлақ салды.

Қыз айтты:—Расул Алла, арызым болсын,
Берсеңiз үш тiлегiм, көңiлiм тынсын.iз үш тiлегiм, көңiлiм тынсын.з үш тiлегiм, көңiлiм тынсын.iлегiм, көңiлiм тынсын.легiм, көңiлiм тынсын.iм, көңiлiм тынсын.м, көңiлiм тынсын.iлiм тынсын.лiм тынсын.iм тынсын.м тынсын.
Ерлiгiн Әли Арыслан көрiп едiм,iгiн Әли Арыслан көрiп едiм,гiн Әли Арыслан көрiп едiм,iн Әли Арыслан көрiп едiм,н Әли Арыслан көрiп едiм,iп едiм,п едiм,iм,м,
Өзiне жұфұтланып некаһ қисын.iне жұфұтланып некаһ қисын.не жұфұтланып некаһ қисын.
Екiншi, бiр тiлегiм мен айтайын,iншi, бiр тiлегiм мен айтайын,ншi, бiр тiлегiм мен айтайын,i, бiр тiлегiм мен айтайын,, бiр тiлегiм мен айтайын,iр тiлегiм мен айтайын,р тiлегiм мен айтайын,iлегiм мен айтайын,легiм мен айтайын,iм мен айтайын,м мен айтайын,
Сүйiктi бұл ғаламға бiр ұл берсiн.iктi бұл ғаламға бiр ұл берсiн.ктi бұл ғаламға бiр ұл берсiн.i бұл ғаламға бiр ұл берсiн. бұл ғаламға бiр ұл берсiн.iр ұл берсiн.р ұл берсiн.iн.н.
Үшiншi, бiр тiлегiм және мынау,iншi, бiр тiлегiм және мынау,ншi, бiр тiлегiм және мынау,i, бiр тiлегiм және мынау,, бiр тiлегiм және мынау,iр тiлегiм және мынау,р тiлегiм және мынау,iлегiм және мынау,легiм және мынау,iм және мынау,м және мынау,
Қызыңыз Бибii

 
Фатима тату жүрсiн.iн.н.

Бiз жүрсек тату болып бiр туғандай,iз жүрсек тату болып бiр туғандай,з жүрсек тату болып бiр туғандай,iр туғандай,р туғандай,
Халықтың Мәдинеде көзi көрсiн.i көрсiн. көрсiн.iн.н.

Арыз айтып Ханифа қыз тiлек қылды,iлек қылды,лек қылды,
Үйренiп ислам дiнiн жадына алды.iп ислам дiнiн жадына алды.п ислам дiнiн жадына алды.iнiн жадына алды.нiн жадына алды.iн жадына алды.н жадына алды.
«Құдай бiр, иман шын» деп иман айтып,Құдай бiр, иман шын» деп иман айтып,iр, иман шын» деп иман айтып,р, иман шын» деп иман айтып,» деп иман айтып, деп иман айтып,
Мұсылман сол сипатта болып қалды.

Солардан өткен, мiне, дүние жалған,iне, дүние жалған,не, дүние жалған,
Некаһлап Ханифаны Әли алған.
Құдайым берсе қазына аз емес қой,
Ханифа Әли ерден жүктi болған.i болған. болған.

Ханифа алып тiлек көңлi тынды,iлек көңлi тынды,лек көңлi тынды,i тынды, тынды,
Балқыған нұры айдай бiр ұл туды.iр ұл туды.р ұл туды.
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Ол ұғыл туғаннан соң айтып азан,
Мұхаммед-Ханафия атын қойды.

Ханифа қылады тағат Алласына,
Құдайым бердi перзент көз жасына.i перзент көз жасына. перзент көз жасына.
Құдайым артық сипат бәрiн берiп,iн берiп,н берiп,iп,п,
Жетiптi сау-саламат бес жасына.iптi сау-саламат бес жасына.птi сау-саламат бес жасына.i сау-саламат бес жасына. сау-саламат бес жасына.
Қолына кiтап алып Ханафия,iтап алып Ханафия,тап алып Ханафия,
Оқырға барады екен молдасына.

Келiптi Мұхаммед-Ханафия жетi жасқа,iптi Мұхаммед-Ханафия жетi жасқа,птi Мұхаммед-Ханафия жетi жасқа,i Мұхаммед-Ханафия жетi жасқа, Мұхаммед-Ханафия жетi жасқа,i жасқа, жасқа,
Болыпты имам молда кәрi-жасқа.i-жасқа.-жасқа.
Тауфиқпен Кәрiм Алла ғұмыр берiп,iм Алла ғұмыр берiп,м Алла ғұмыр берiп,iп,п,
Жетiптi сөйтiп жүрiп жетi жасқа.iптi сөйтiп жүрiп жетi жасқа.птi сөйтiп жүрiп жетi жасқа.i сөйтiп жүрiп жетi жасқа. сөйтiп жүрiп жетi жасқа.iп жүрiп жетi жасқа.п жүрiп жетi жасқа.iп жетi жасқа.п жетi жасқа.i жасқа. жасқа.

Айналып келесi жыл онға жеттi,i жыл онға жеттi, жыл онға жеттi,i,,
Әр iске қолын созып көңiл еттi.iске қолын созып көңiл еттi.ске қолын созып көңiл еттi.iл еттi.л еттi.i..
Екпiнi жас баланың жанған оттай,iнi жас баланың жанған оттай,нi жас баланың жанған оттай,i жас баланың жанған оттай, жас баланың жанған оттай,
Атаның ана менен көңлi бiттi.i бiттi. бiттi.iттi.ттi.i..
Сапарға Әли Арыслан жүрмек болды,
Бергенiн бiр Алланың көрмек болды.iн бiр Алланың көрмек болды.н бiр Алланың көрмек болды.iр Алланың көрмек болды.р Алланың көрмек болды.
Атасы жүремiн деп айтқаннан соң,iн деп айтқаннан соң,н деп айтқаннан соң,
Мұхаммед-Ханафия ермек болды.

—Жаратқан баршамызды Алла,—дейдi,i,,
Қарағым, Ханафия, барма,—дейдi.i..
Қатпаған қабырғасы жас баласың,
Ойнағыл аға-iнiңмен қал да,—дейдi.iнiңмен қал да,—дейдi.нiңмен қал да,—дейдi.iңмен қал да,—дейдi.ңмен қал да,—дейдi.i..

Қоштасып:—Қал,—деп,—балам, бетiн сүйдi,iн сүйдi,н сүйдi,i,,
Бұл сөзге баласының iшi күйдi.iшi күйдi.шi күйдi.i күйдi. күйдi.i..
—Барма деп атам маған көп айтады,
Қасына ерiтпейдi текке,—дейдi.iтпейдi текке,—дейдi.тпейдi текке,—дейдi.i текке,—дейдi. текке,—дейдi.i..

Дүлдүлге сөйтiп айтып мiнiп алды,iп айтып мiнiп алды,п айтып мiнiп алды,iнiп алды,нiп алды,iп алды,п алды,
Баласы атасының тiлiн алды.iлiн алды.лiн алды.iн алды.н алды.
«Ендi мен аң аулап келейiн»,—деп,Ендi мен аң аулап келейiн»,—деп,i мен аң аулап келейiн»,—деп, мен аң аулап келейiн»,—деп,iн»,—деп,н»,—деп,»,—деп,,—деп,
Мұхаммед-Ханафия ойға алды.
Ат-жабдық сол арада даярлатып,
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Қаруын керек-жарақ жиып алды.
«Иә, Алла, жәрдем бер» деп атқа мiнiп,Иә, Алла, жәрдем бер» деп атқа мiнiп,» деп атқа мiнiп, деп атқа мiнiп,iнiп,нiп,iп,п,
Тауына Мәдиненiң барып қалды.iң барып қалды.ң барып қалды.

Тауына Мәдиненiң барып қалған,iң барып қалған,ң барып қалған,
Алыпты жақ пен саржа, гүрзi, қалқан.i, қалқан., қалқан.
Алдынан ешбiр нәрсе шықпағансын,iр нәрсе шықпағансын,р нәрсе шықпағансын,
Басына таудың шығып айқай салған.

Дауысы жаңғыртыпты тау мен тасты,
Айқайымен бiр киiк тұра қашты.iр киiк тұра қашты.р киiк тұра қашты.iк тұра қашты.к тұра қашты.
Киiктi тiрiдей ұстап аламын деп,iктi тiрiдей ұстап аламын деп,ктi тiрiдей ұстап аламын деп,i тiрiдей ұстап аламын деп, тiрiдей ұстап аламын деп,iрiдей ұстап аламын деп,рiдей ұстап аламын деп,iдей ұстап аламын деп,дей ұстап аламын деп,
Атына астындағы қамшы басты.

Сол киiк соныменен қаша бердi,iк соныменен қаша бердi,к соныменен қаша бердi,i,,
Көрiнбей тау мен тастан аса бердi.iнбей тау мен тастан аса бердi.нбей тау мен тастан аса бердi.i..
Мұхаммед-Ханафия ыза болып
Қол жақпен ұстаймын деп ата бердi.i..
Соңынан ыза болып қуа-қуа,
Қалдырды елден кетiп талай жердi.iп талай жердi.п талай жердi.i..
Терлетiп атын қанша қуса дағы,iп атын қанша қуса дағы,п атын қанша қуса дағы,
Жеткiзбей бiр бақшаға келiп кiрдi.iзбей бiр бақшаға келiп кiрдi.збей бiр бақшаға келiп кiрдi.iр бақшаға келiп кiрдi.р бақшаға келiп кiрдi.iп кiрдi.п кiрдi.iрдi.рдi.i..
Ғажайып таң қалғандай бiр гүлiстан,iр гүлiстан,р гүлiстан,iстан,стан,
Мұхаммед-Ханафия көзi көрдi.i көрдi. көрдi.i..

Көргенсiн ол бақшаға таң қалады,iн ол бақшаға таң қалады,н ол бақшаға таң қалады,
Ол киiк кетiп көзден жоғалады.iк кетiп көзден жоғалады.к кетiп көзден жоғалады.iп көзден жоғалады.п көзден жоғалады.
Миуа бар түрлi-түрлi пiсiп тұрған,i-түрлi пiсiп тұрған,-түрлi пiсiп тұрған,i пiсiп тұрған, пiсiп тұрған,iсiп тұрған,сiп тұрған,iп тұрған,п тұрған,
Қызыл гүл бақшадағы қозғалады.

Бұлбұл бар ол бақшада сайрап тұрған,
Қаз қонып, үйрек ұшып, парлап тұрған.
Киiктi тiрiлей ұстап аламын деп,iктi тiрiлей ұстап аламын деп,ктi тiрiлей ұстап аламын деп,i тiрiлей ұстап аламын деп, тiрiлей ұстап аламын деп,iрiлей ұстап аламын деп,рiлей ұстап аламын деп,iлей ұстап аламын деп,лей ұстап аламын деп,
Мұхаммед-Ханафия ойлап қуған.
Ол киiк көрiнсе де ұстатпайды,iк көрiнсе де ұстатпайды,к көрiнсе де ұстатпайды,iнсе де ұстатпайды,нсе де ұстатпайды,
Мұхаммед-Ханафия қайран болған.
Ол киiк шамаласақ, шайтан екен,iк шамаласақ, шайтан екен,к шамаласақ, шайтан екен,
Мұхаммед-Ханафия[ны] алдап ұрған.
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Бақшаға ол киiктi қуып келдi,iктi қуып келдi,ктi қуып келдi,i қуып келдi, қуып келдi,i,,
Жас бала шаршағансын ұйқы келдi,i,,
Тынығып осы жерде алайын деп,
Бақшаға атын түсiп қоя бердi.iп қоя бердi.п қоя бердi.i..

Бар екен Табут деген кәпiр патша,iр патша,р патша,
Саяхат қылады екен осы жердi.i..
Табуттың екi жүз бас батыры,i жүз бас батыры, жүз бас батыры,
Үстiне жатқан бала о да келдi.iне жатқан бала о да келдi.не жатқан бала о да келдi.i..
Бақшада ұйықтап жатыр бiр жас ұғлан,iр жас ұғлан,р жас ұғлан,
Кәпiрдiң өңкей палуан көзi көрдi.iрдiң өңкей палуан көзi көрдi.рдiң өңкей палуан көзi көрдi.iң өңкей палуан көзi көрдi.ң өңкей палуан көзi көрдi.i көрдi. көрдi.i..

Кәпiрлер тұрды қарап көзiн салып,iрлер тұрды қарап көзiн салып,рлер тұрды қарап көзiн салып,iн салып,н салып,
Жас бала ұйықтап жатыр нұрдай балқып.
—Апырым-ай, перi зат па, адамзат па бұ бала�—деп,i зат па, адамзат па бұ бала�—деп, зат па, адамзат па бұ бала�—деп,
Кеңесiп сөз сөйлейдi жабырласып.iп сөз сөйлейдi жабырласып.п сөз сөйлейдi жабырласып.i жабырласып. жабырласып.
Түрi артық ұйықтап жатқан жас баланың,i артық ұйықтап жатқан жас баланың, артық ұйықтап жатқан жас баланың,
Айбаты көрiнiптi көк таласып.iнiптi көк таласып.нiптi көк таласып.iптi көк таласып.птi көк таласып.i көк таласып. көк таласып.

Баланы бұл кәпiрлер оятады,iрлер оятады,рлер оятады,
—Кiмсiң�—деп, жөнiн сұрап сөз қатады.iмсiң�—деп, жөнiн сұрап сөз қатады.мсiң�—деп, жөнiн сұрап сөз қатады.iң�—деп, жөнiн сұрап сөз қатады.ң�—деп, жөнiн сұрап сөз қатады.iн сұрап сөз қатады.н сұрап сөз қатады.
Рұқсатсыз бұл бақшада сен жатырсың,
Өтiн,—деп,—төремiзге,—сөз айтады.iн,—деп,—төремiзге,—сөз айтады.н,—деп,—төремiзге,—сөз айтады.iзге,—сөз айтады.зге,—сөз айтады.
Жығылып аяғына басыңды ұр,—деп,
Батырлар осылайша көп айтады.

Ханафия ояныпты көзiн ашып,iн ашып,н ашып,
Қайраты жас баланың судай тасып.
Балаға екi жүзi аз емес қой,i жүзi аз емес қой, жүзi аз емес қой,i аз емес қой, аз емес қой,
«Сөйле» деп тұрды кәпiр қамаласып.iр қамаласып.р қамаласып.

Жас бала сұрағанның бәрiн айтты,iн айтты,н айтты,
Жауапқа көрмейдi қорқып-сасып.i қорқып-сасып. қорқып-сасып.
Кәпiрге бала тұрып жауап бердi:iрге бала тұрып жауап бердi:рге бала тұрып жауап бердi:i::
«Кәпiр деп өтiнбеймiн, дiнiң—пасық».Кәпiр деп өтiнбеймiн, дiнiң—пасық».iр деп өтiнбеймiн, дiнiң—пасық».р деп өтiнбеймiн, дiнiң—пасық».iнбеймiн, дiнiң—пасық».нбеймiн, дiнiң—пасық».iн, дiнiң—пасық».н, дiнiң—пасық».iнiң—пасық».нiң—пасық».iң—пасық».ң—пасық».»..

Кәпiрлер бұл сөзiне ашуланды,iрлер бұл сөзiне ашуланды,рлер бұл сөзiне ашуланды,iне ашуланды,не ашуланды,
Баланы өлтiремiз деп қатуланды.iремiз деп қатуланды.ремiз деп қатуланды.iз деп қатуланды.з деп қатуланды.
Батырлар қанша ерлiк айтса дағы,iк айтса дағы,к айтса дағы,
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Ханафия аяр емес шыбын жанды.
Пасықтың сондай айтқан ерлiгiнеiгiнегiнеiнене
Ханафия ашуланып оттай жанды.

—Жас бала, жөнiңдi айтшы, перiмiсiң,iңдi айтшы, перiмiсiң,ңдi айтшы, перiмiсiң,i айтшы, перiмiсiң, айтшы, перiмiсiң,iмiсiң,мiсiң,iсiң,сiң,iң,ң,
Болмаса адамзаттың бiрiмiсiң�iрiмiсiң�рiмiсiң�iмiсiң�мiсiң�iсiң�сiң�iң�ң�
Сұрайық, жерiң қайда, атаң кiм-дүр,iң қайда, атаң кiм-дүр,ң қайда, атаң кiм-дүр,iм-дүр,м-дүр,
Жауабын бiздiң сөздiң берермiсiң�iздiң сөздiң берермiсiң�здiң сөздiң берермiсiң�iң сөздiң берермiсiң�ң сөздiң берермiсiң�iң берермiсiң�ң берермiсiң�iсiң�сiң�iң�ң�
Патшаның бақшасында сен жатырсың,
Бар едi бұл арада не жұмысың�i бұл арада не жұмысың� бұл арада не жұмысың�

—Айтайын, сiз сұрасаң, жөнiм,—дейдi,iз сұрасаң, жөнiм,—дейдi,з сұрасаң, жөнiм,—дейдi,iм,—дейдi,м,—дейдi,i,,
Белгiлi Мәдинеде елiм,—дейдi.iлi Мәдинеде елiм,—дейдi.лi Мәдинеде елiм,—дейдi.i Мәдинеде елiм,—дейдi. Мәдинеде елiм,—дейдi.iм,—дейдi.м,—дейдi.i..
Сұрасаң, бабам аты Нұр Мұхаммед
Сындырған кәпiрлердiң белiн,—дейдi.iрлердiң белiн,—дейдi.рлердiң белiн,—дейдi.iң белiн,—дейдi.ң белiн,—дейдi.iн,—дейдi.н,—дейдi.i..
Алланың Арысланы хазiрет Әлиiрет Әлирет Әли
Өз атам сұрасаңыз менiң,—дейдi.iң,—дейдi.ң,—дейдi.i..
Кәпiрге салған ойран атам Әли,iрге салған ойран атам Әли,рге салған ойран атам Әли,
Қалдырмаймын, қырармын бәрiң,—дейдi.iң,—дейдi.ң,—дейдi.i..

Кәпiрлер, нағыласың маған,—дейдi,iрлер, нағыласың маған,—дейдi,рлер, нағыласың маған,—дейдi,i,,
Фатима, Ханифамен анам,—дейдi.i..
Жаралған нұр сипаты ай мен күндей,
Хұсайын, Хасен ғазы ағам,—дейдi.i..
уай, кәпiр, бәрiң бiрдей қамаладың,iр, бәрiң бiрдей қамаладың,р, бәрiң бiрдей қамаладың,iң бiрдей қамаладың,ң бiрдей қамаладың,iрдей қамаладың,рдей қамаладың,
Аянба, келсе шамаң маған,—дейдi.i..

Атына Ханафия мiнiп алды,iнiп алды,нiп алды,iп алды,п алды,
Кәпiрлер өлтiруге ойына алды.iрлер өлтiруге ойына алды.рлер өлтiруге ойына алды.iруге ойына алды.руге ойына алды.
Айтқансын Ханафия аты-жөнiн,iн,н,
Кәпiрлер дұшпаным деп бiлiп алды.iрлер дұшпаным деп бiлiп алды.рлер дұшпаным деп бiлiп алды.iлiп алды.лiп алды.iп алды.п алды.
Кәпiрдiң екi жүзi қамағансын,iрдiң екi жүзi қамағансын,рдiң екi жүзi қамағансын,iң екi жүзi қамағансын,ң екi жүзi қамағансын,i жүзi қамағансын, жүзi қамағансын,i қамағансын, қамағансын,
Ханафия қару-жарақ қолына алды.
Кәпiрлер ата дұшпан болғаннан соң,iрлер ата дұшпан болғаннан соң,рлер ата дұшпан болғаннан соң,
Қиыпты он жасында шыбын жанды.

—Мен өзiм жас баламын он жасымда,iм жас баламын он жасымда,м жас баламын он жасымда,
Қылмассыз маған нәрсе қамасаң да.
Төреңе басымды ұрып жалынбаймын,
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Кәпiрлер, қанша менi алдасаң да.iрлер, қанша менi алдасаң да.рлер, қанша менi алдасаң да.i алдасаң да. алдасаң да.
Мен жалғыз сендерменен соғысамын,
Әскерiн Табут патша жинасаң да.iн Табут патша жинасаң да.н Табут патша жинасаң да.

Жаратқан барша ғалам Аллам,—дейдi,i,,
Жәрдем бер, Нұр Мұхаммед бабам,—дейдi.i..
Алланың Арысланы атам Әли,
Тiлектес бола көргiл маған,—дейдi.iлектес бола көргiл маған,—дейдi.лектес бола көргiл маған,—дейдi.iл маған,—дейдi.л маған,—дейдi.i..
Алланың жаныменен сүйген құлы
Хұсайын, Хасен ғазы ағам,—дейдi.i..
Өсiрген тәрбиелеп жастан менi,iрген тәрбиелеп жастан менi,рген тәрбиелеп жастан менi,i,,
Ханифа мен Фатима апам,—дейдi.i..
Бас берген ислам үшiн жанын қиып,iн жанын қиып,н жанын қиып,
Сахаба отыз үш мың тамам,—дейдi.i..
Кәпiрмен не де болса соғысайын,iрмен не де болса соғысайын,рмен не де болса соғысайын,
Бұларға келсе жалғыз шамам,—дейдi.i..

Аллаға осылайша тiлек қылды,iлек қылды,лек қылды,
Майданда кәпiрлермен соғыс қылды.iрлермен соғыс қылды.рлермен соғыс қылды.
Ақырып «иә, Алла» деп дамыл алмай,«иә, Алла» деп дамыл алмай,ә, Алла» деп дамыл алмай,» деп дамыл алмай, деп дамыл алмай,
Жас бала таңқалғандай қайрат қылды.
Құдайым жас балаға тiлек берiп,iлек берiп,лек берiп,iп,п,
Кәпiрдiң екi жүзiн бәрiн қырды.iрдiң екi жүзiн бәрiн қырды.рдiң екi жүзiн бәрiн қырды.iң екi жүзiн бәрiн қырды.ң екi жүзiн бәрiн қырды.i жүзiн бәрiн қырды. жүзiн бәрiн қырды.iн бәрiн қырды.н бәрiн қырды.iн қырды.н қырды.

Қырғансын бiрiн қоймай демiн алды,iрiн қоймай демiн алды,рiн қоймай демiн алды,iн қоймай демiн алды,н қоймай демiн алды,iн алды,н алды,
Қинады соғыс салып шыбын жанды.
Кәпiрлер жаһаннамға жанын берiп,iрлер жаһаннамға жанын берiп,рлер жаһаннамға жанын берiп,iп,п,
Иесiз ер-тоқым мен аты қалды.iз ер-тоқым мен аты қалды.з ер-тоқым мен аты қалды.
«Кәпiрдiң дүние-малын алмаймын»,—деп,Кәпiрдiң дүние-малын алмаймын»,—деп,iрдiң дүние-малын алмаймын»,—деп,рдiң дүние-малын алмаймын»,—деп,iң дүние-малын алмаймын»,—деп,ң дүние-малын алмаймын»,—деп,»,—деп,деп,
Кестi де бiр батырдың басын алды.i де бiр батырдың басын алды. де бiр батырдың басын алды.iр батырдың басын алды.р батырдың басын алды.
Соғысып кәпiрлердiң бәрiн қырып,iрлердiң бәрiн қырып,рлердiң бәрiн қырып,iң бәрiн қырып,ң бәрiн қырып,iн қырып,н қырып,
Үш күнде Мәдинеге жетiп барды.iп барды.п барды.

Мұхаммед-Ханафия аңға барған,
Көрсеткен түрлi ғажайып Тәңiрiм оған.i ғажайып Тәңiрiм оған. ғажайып Тәңiрiм оған.iрiм оған.рiм оған.iм оған.м оған.
Белгiлi Мәдинеде майдан жерге,iлi Мәдинеде майдан жерге,лi Мәдинеде майдан жерге,i Мәдинеде майдан жерге, Мәдинеде майдан жерге,
Әкелiп кәпiр басын соған қойған.iп кәпiр басын соған қойған.п кәпiр басын соған қойған.iр басын соған қойған.р басын соған қойған.
Кәпiрмен Ханафия соғыс салған,iрмен Ханафия соғыс салған,рмен Ханафия соғыс салған,
Кәпiрдiң басын көрген таңға қалған.iрдiң басын көрген таңға қалған.рдiң басын көрген таңға қалған.iң басын көрген таңға қалған.ң басын көрген таңға қалған.
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Майданға кәпiр басын қоя салып,iр басын қоя салып,р басын қоя салып,
Қайда деп ата-анасы үйiне барған.iне барған.не барған.
Ер жiгiт қайраты асқан туса дағы,iгiт қайраты асқан туса дағы,гiт қайраты асқан туса дағы,iт қайраты асқан туса дағы,т қайраты асқан туса дағы,
Бәрiнен өткен екен дүние жалған.iнен өткен екен дүние жалған.нен өткен екен дүние жалған.

Жiгiтке жаудан қашқан жараспайды,iгiтке жаудан қашқан жараспайды,гiтке жаудан қашқан жараспайды,iтке жаудан қашқан жараспайды,тке жаудан қашқан жараспайды,
Басы деп пәлен батыр сыр ашпайды.
Жас бала сырын айтпай тұрғаннан соң,
Сахаба бастың жайын сұраспайды.

Еш сырын Ханафия айтар емес,
Таңқалып сахабалар құрды кеңес.
Қараса көз жiберiп кескен басқа,iберiп кескен басқа,берiп кескен басқа,iп кескен басқа,п кескен басқа,
Дүниеде ондай басты көрген емес.

Айтылған сапарынан Әли келдi,i,,
Майданда кескен басты көзi көрдi.i көрдi. көрдi.i..
Көрмептi мұндай басты ғұмырында,i мұндай басты ғұмырында, мұндай басты ғұмырында,
Аралап жүрсе дағы талай жердi.i..

—Апырым-ай, мына басты кiм кестi�—деп,iм кестi�—деп,м кестi�—деп,i�—деп,�—деп,
Арыслан сахабадан сұрай бердi.i..
—Кәпiрге талай қырғын салсам дағы,iрге талай қырғын салсам дағы,рге талай қырғын салсам дағы,
Көрмедiм мұндай басты деп жауап бердi.iм мұндай басты деп жауап бердi.м мұндай басты деп жауап бердi.i..

—Айтамыз көрген жайды саған,—дейдi,i,,
Аң аулап Ханафия барған,—дейдi.i..
Тауына Мәдиненiң кетiп едi,iң кетiп едi,ң кетiп едi,iп едi,п едi,i,,
Келмедi үш күнгеше тамам,—дейдi.i үш күнгеше тамам,—дейдi. үш күнгеше тамам,—дейдi.i..
Бiз дағы үшбу басқа таң қаламыз,iз дағы үшбу басқа таң қаламыз,з дағы үшбу басқа таң қаламыз,
Келтiрген Ханафия балаң,—дейдi.iрген Ханафия балаң,—дейдi.рген Ханафия балаң,—дейдi.i..
Балаңыз бiзге сырын еш айтпайды,iзге сырын еш айтпайды,зге сырын еш айтпайды,
Балаңыз айтар сырын саған,—дейдi.i..

Арыслан үйге келiп аттан түстi,iп аттан түстi,п аттан түстi,i,,
«Құлыным» деп баласының бетiн өптi.Құлыным» деп баласының бетiн өптi.» деп баласының бетiн өптi. деп баласының бетiн өптi.iн өптi.н өптi.i..
—Майданға таң қалғандай бас қойыпсың,
Жайынан осы бастың сөйле,—дептi.i..
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Артымнан аңға шығып сен кетiпсiң,iпсiң,псiң,iң,ң,
Шырағым, барып қайттың қайда�—дептi.i..

Ханафия тұрып сөйлейдi,i,,
Сөйлегенде не дейдi:i::
—Көрген жайым сөйлейiн,iн,н,
Мейiрбанды жан ата,iрбанды жан ата,рбанды жан ата, 
Құлағыңды сал,—дейдi.i..

Сiз кеттiң, атам Әли, жолға шығып,iз кеттiң, атам Әли, жолға шығып,з кеттiң, атам Әли, жолға шығып,iң, атам Әли, жолға шығып,ң, атам Әли, жолға шығып,
Ойладым келейiн деп аңға шығып.iн деп аңға шығып.н деп аңға шығып.
Қолыма саржа, гүрзi, қалқан алып,i, қалқан алып,, қалқан алып,
Жол тарттым тәуекел деп атқа мiнiп.iнiп.нiп.iп.п.
Көзiме ешбiр нәрсе көрiнбедi,iме ешбiр нәрсе көрiнбедi,ме ешбiр нәрсе көрiнбедi,iр нәрсе көрiнбедi,р нәрсе көрiнбедi,iнбедi,нбедi,i,,
Айқайлап дауыстадым тауға шығып.
Ақырған қаһарланып даусымнан,
Бiр киiк қаша бердi ойдан шығып.iр киiк қаша бердi ойдан шығып.р киiк қаша бердi ойдан шығып.iк қаша бердi ойдан шығып.к қаша бердi ойдан шығып.i ойдан шығып. ойдан шығып.

Ойладым сол киiктi қуайын деп,iктi қуайын деп,ктi қуайын деп,i қуайын деп, қуайын деп,
Бұйырса тiрiлей ұстап алайын деп.iрiлей ұстап алайын деп.рiлей ұстап алайын деп.iлей ұстап алайын деп.лей ұстап алайын деп.
Тiрiлей сол киiктi ұстап алсам,iрiлей сол киiктi ұстап алсам,рiлей сол киiктi ұстап алсам,iлей сол киiктi ұстап алсам,лей сол киiктi ұстап алсам,iктi ұстап алсам,ктi ұстап алсам,i ұстап алсам, ұстап алсам,
Тамаша құрбыларыма қылайын деп.

Атымды жетемiн деп ұра бердiм,iн деп ұра бердiм,н деп ұра бердiм,iм,м,
Соңынан сол киiктiң қуа бердiм.iктiң қуа бердiм.ктiң қуа бердiм.iң қуа бердiм.ң қуа бердiм.iм.м.
Сол киiк қаша-қаша алып барды,iк қаша-қаша алып барды,к қаша-қаша алып барды,
Сайраған бұлбұл құстар бақша көрдiм.iм.м.

Бақшаға бұлбұл қонған көзiм салдым,iм салдым,м салдым,
Апырым-ай, не ғажап деп қарай қалдым.
Бар екен миуа жемiс пiсiп тұрған,iс пiсiп тұрған,с пiсiп тұрған,iсiп тұрған,сiп тұрған,iп тұрған,п тұрған,
Көргенсiн түрлi құстар таңға қалдым.iн түрлi құстар таңға қалдым.н түрлi құстар таңға қалдым.i құстар таңға қалдым. құстар таңға қалдым.

Киiктi ұстаймын деп шауып-шауып,iктi ұстаймын деп шауып-шауып,ктi ұстаймын деп шауып-шауып,i ұстаймын деп шауып-шауып, ұстаймын деп шауып-шауып,
Ат соғып демiмдi алмай шаршап қалдым.iмдi алмай шаршап қалдым.мдi алмай шаршап қалдым.i алмай шаршап қалдым. алмай шаршап қалдым.
Айырылып қуып келген киiгiмнен,iгiмнен,гiмнен,iмнен,мнен,
Азырақ ұйықтайын деп жата қалдым.
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ұйқыға жатқаннан соң көзiм кеттi,iм кеттi,м кеттi,i,,
Сақта деп жадыма алдым Құдiреттi.iреттi.реттi.i..
Тынығып ұйқы тартып жатқанымда,
Құлағыма дабырлаған дауыс жеттi.i..
ұйқыдан сол уақытта тұрып едiм,iм,м,
Кәпiрдiң екi жүзi келiп жеттi.iрдiң екi жүзi келiп жеттi.рдiң екi жүзi келiп жеттi.iң екi жүзi келiп жеттi.ң екi жүзi келiп жеттi.i жүзi келiп жеттi. жүзi келiп жеттi.i келiп жеттi. келiп жеттi.iп жеттi.п жеттi.i..

Кәпiрлер сол арада сөз сұрады,iрлер сол арада сөз сұрады,рлер сол арада сөз сұрады,
«Атаң кiм, жерiң қайда�» деп сұрады.Атаң кiм, жерiң қайда�» деп сұрады.iм, жерiң қайда�» деп сұрады.м, жерiң қайда�» деп сұрады.iң қайда�» деп сұрады.ң қайда�» деп сұрады.» деп сұрады. деп сұрады.
«Сен неге келесiң,—деп,—бұл бақшаға,Сен неге келесiң,—деп,—бұл бақшаға,iң,—деп,—бұл бақшаға,ң,—деп,—бұл бақшаға,
Өтiн,—деп,—төремiзге» ақырады.iн,—деп,—төремiзге» ақырады.н,—деп,—төремiзге» ақырады.iзге» ақырады.зге» ақырады.» ақырады. ақырады.
«Басыңды сенiң ендi кесемiз»,—деп,Басыңды сенiң ендi кесемiз»,—деп,iң ендi кесемiз»,—деп,ң ендi кесемiз»,—деп,i кесемiз»,—деп, кесемiз»,—деп,iз»,—деп,з»,—деп,»,—деп,,—деп,
Бәрi де ерлiк айтып шақырады.i де ерлiк айтып шақырады. де ерлiк айтып шақырады.iк айтып шақырады.к айтып шақырады.

Сөзiне кәпiрлердiң ашуландым,iне кәпiрлердiң ашуландым,не кәпiрлердiң ашуландым,iрлердiң ашуландым,рлердiң ашуландым,iң ашуландым,ң ашуландым,
«Пасық,—деп,—дiн бiлмеген» қатуландым.Пасық,—деп,—дiн бiлмеген» қатуландым.iн бiлмеген» қатуландым.н бiлмеген» қатуландым.iлмеген» қатуландым.лмеген» қатуландым.» қатуландым. қатуландым.
«Сұрасаң, бабам аты—Нұр Мұхаммед,Сұрасаң, бабам аты—Нұр Мұхаммед,
Атам,—деп,—Әли Арыслан» айтып салдым.» айтып салдым. айтып салдым.

 «Өлтiрелiк дұшпан ұғлын» дегеннен соң,«Өлтiрелiк дұшпан ұғлын» дегеннен соң,Өлтiрелiк дұшпан ұғлын» дегеннен соң,iрелiк дұшпан ұғлын» дегеннен соң,релiк дұшпан ұғлын» дегеннен соң,iк дұшпан ұғлын» дегеннен соң,к дұшпан ұғлын» дегеннен соң,» дегеннен соң, дегеннен соң,
Сиынып бiр Аллаға соғыс салдым.iр Аллаға соғыс салдым.р Аллаға соғыс салдым.
Бiр Алла сол соғыста жәрдем берiп,iр Алла сол соғыста жәрдем берiп,р Алла сол соғыста жәрдем берiп,iп,п,
Кәпiрдiң екi жүзiн қырып салдым.iрдiң екi жүзiн қырып салдым.рдiң екi жүзiн қырып салдым.iң екi жүзiн қырып салдым.ң екi жүзiн қырып салдым.i жүзiн қырып салдым. жүзiн қырып салдым.iн қырып салдым.н қырып салдым.
Кәпiрдiң дүние-малын алмаймын деп,iрдiң дүние-малын алмаймын деп,рдiң дүние-малын алмаймын деп,iң дүние-малын алмаймын деп,ң дүние-малын алмаймын деп,
Батырдың таңдап басын кесiп алдым.iп алдым.п алдым.

Аң аулап балаңыздың барған жерi,i,,
Соғысты кәпiрлермен салған жерi.iрлермен салған жерi.рлермен салған жерi.i..
Кәпiрдiң екi жүзiн қырып салып,iрдiң екi жүзiн қырып салып,рдiң екi жүзiн қырып салып,iң екi жүзiн қырып салып,ң екi жүзiн қырып салып,i жүзiн қырып салып, жүзiн қырып салып,iн қырып салып,н қырып салып,
Батырдың басын кесiп алған жерi.iп алған жерi.п алған жерi.i..
Соғысып құр басым бақшасында,
Майданға бас әкелiп қойған жерi.iп қойған жерi.п қойған жерi.i..

Есiтiп Әли Арыслан:—Балам,—дейдi,iтiп Әли Арыслан:—Балам,—дейдi,тiп Әли Арыслан:—Балам,—дейдi,iп Әли Арыслан:—Балам,—дейдi,п Әли Арыслан:—Балам,—дейдi,i,,
Айтайын бiр насихат саған,—дейдi.iр насихат саған,—дейдi.р насихат саған,—дейдi.i..
Мен салдым кәпiрлерге талай ойран,iрлерге талай ойран,рлерге талай ойран,
Бiздерге кәпiр бәрi дұшпан,—дейдi.iздерге кәпiр бәрi дұшпан,—дейдi.здерге кәпiр бәрi дұшпан,—дейдi.iр бәрi дұшпан,—дейдi.р бәрi дұшпан,—дейдi.i дұшпан,—дейдi. дұшпан,—дейдi.i..
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Ойласаң өмiр сүрiп жүремiн деп,iр сүрiп жүремiн деп,р сүрiп жүремiн деп,iп жүремiн деп,п жүремiн деп,iн деп,н деп,
Далаға үйден шығып барма,—дейдi.i..
Қуғаның киiк емес, шайтан малғұн,iк емес, шайтан малғұн,к емес, шайтан малғұн,
Түсiрер сенi, балам, орға,—дейдi.iрер сенi, балам, орға,—дейдi.рер сенi, балам, орға,—дейдi.i, балам, орға,—дейдi., балам, орға,—дейдi.i..
Батырдың қырылғанын Табут бiлсе,iлсе,лсе,
Көп әскер қойған шығар сонда,—дейдi.i..
Табуттың әскерi бар жетi жүз мың,i бар жетi жүз мың, бар жетi жүз мың,i жүз мың, жүз мың,
Түсiрер сенi, балам, қолға,—дейдi.iрер сенi, балам, қолға,—дейдi.рер сенi, балам, қолға,—дейдi.i, балам, қолға,—дейдi., балам, қолға,—дейдi.i..
Бұл сөзiм менiң айтқан бәрi де рас,iм менiң айтқан бәрi де рас,м менiң айтқан бәрi де рас,iң айтқан бәрi де рас,ң айтқан бәрi де рас,i де рас, де рас,
Жан балам, бұл сөзiмдi тыңда,—дейдi.iмдi тыңда,—дейдi.мдi тыңда,—дейдi.i тыңда,—дейдi. тыңда,—дейдi.i..
Бұл бабаң әлдеқашан қырар едi,i,,
Қыруға бұйырмайды Алла,—дейдi.i..

Ал, ендi естiңiздер Табут жайын,i естiңiздер Табут жайын, естiңiздер Табут жайын,iңiздер Табут жайын,ңiздер Табут жайын,iздер Табут жайын,здер Табут жайын,
Азырақ кәпiрлерден сөз қылайын.iрлерден сөз қылайын.рлерден сөз қылайын.
Баласы Шаһимардан аңға шығып,
Кәпiрге душар қылған бiр Құдайым.iрге душар қылған бiр Құдайым.рге душар қылған бiр Құдайым.iр Құдайым.р Құдайым.

Батырын Ханафия қырған екен,
Жәрдемшi бiр Алласы болған екен.i бiр Алласы болған екен. бiр Алласы болған екен.iр Алласы болған екен.р Алласы болған екен.
Қырды деп батырыңды қорынады,
Хабары патшасына барған екен.

Сол күнде Табут патша ашуланды,
Мың кiсi бақшасына қойған екен.iсi бақшасына қойған екен.сi бақшасына қойған екен.i бақшасына қойған екен. бақшасына қойған екен.
Өлтiр деп бөтен қара кiсi барса,iр деп бөтен қара кiсi барса,р деп бөтен қара кiсi барса,iсi барса,сi барса,i барса, барса,
Жарлықты әскерiне қылған екен.iне қылған екен.не қылған екен.

Айтайын, тағы келдi Әли сөзi,i Әли сөзi, Әли сөзi,i,,
Жүретiн бiр сапарға келдi кезi.iн бiр сапарға келдi кезi.н бiр сапарға келдi кезi.iр сапарға келдi кезi.р сапарға келдi кезi.i кезi. кезi.i..
Ер Әли үшеу болып жүрмек болды,
Қасында Хұсайын, Хасен ғазы—екi көзi.i көзi. көзi.i..
Кеткенде атасы мен ағаларын
Мұхаммед-Ханафия көрдi көзi.i көзi. көзi.i..

Ер Әли үшеу болып кетiп қалды,iп қалды,п қалды,
Дiн үшiн қинайын деп шыбын жанды.iн үшiн қинайын деп шыбын жанды.н үшiн қинайын деп шыбын жанды.iн қинайын деп шыбын жанды.н қинайын деп шыбын жанды.
Мұхаммед-Ханафия он жасында
Айырылып атасынан үйде қалды.
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Тағы да таудан киiк қуамын деп,iк қуамын деп,к қуамын деп,
Атына даярланып мiнiп алды.iнiп алды.нiп алды.iп алды.п алды.
Қолына саржа, гүрзi, қалқан алып,i, қалқан алып,, қалқан алып,
Барам деп көрген тауға ойына алды.

Аң үшiн Ханафия үйден кеттi,iн Ханафия үйден кеттi,н Ханафия үйден кеттi,i,,
Тауына өзi көрген келiп жеттi.i көрген келiп жеттi. көрген келiп жеттi.iп жеттi.п жеттi.i..
Жастықпен ата сөзiн ұмытып едi,iн ұмытып едi,н ұмытып едi,i,,
Құдайым берер екен не бейнеттi.i..
Сол тауға тағы бiреу келер-ау деп,iреу келер-ау деп,реу келер-ау деп,
Көп кәпiр қараушы едi ерте-кештi.iр қараушы едi ерте-кештi.р қараушы едi ерте-кештi.i ерте-кештi. ерте-кештi.i..
Пиғылы кәпiрлердiң сондай жаман,iрлердiң сондай жаман,рлердiң сондай жаман,iң сондай жаман,ң сондай жаман,
Бiр адам келе қалса өлтiрмекшi.iр адам келе қалса өлтiрмекшi.р адам келе қалса өлтiрмекшi.iрмекшi.рмекшi.i..
Аң аулап Ханафия жүргенiнде,iнде,нде,
Кәпiрдiң аңдып жүрген көзi түстi.iрдiң аңдып жүрген көзi түстi.рдiң аңдып жүрген көзi түстi.iң аңдып жүрген көзi түстi.ң аңдып жүрген көзi түстi.i түстi. түстi.i..

Көп кәпiр сол арада көрiп қалды,iр сол арада көрiп қалды,р сол арада көрiп қалды,iп қалды,п қалды,
Жиылып бiр баланы ортаға алды.iр баланы ортаға алды.р баланы ортаға алды.
Түстi деп қолымызға қуанысып,i деп қолымызға қуанысып, деп қолымызға қуанысып,
Сол жерде өлесiң деп айтып салды.iң деп айтып салды.ң деп айтып салды.
—Жалынып төремiзге басыңды ұр,—деп,iзге басыңды ұр,—деп,зге басыңды ұр,—деп,
Көп кәпiр жас балаға хүкiм салды.iр жас балаға хүкiм салды.р жас балаға хүкiм салды.iм салды.м салды.

Сөйлейдi Ханафия сонда тұрып,i Ханафия сонда тұрып, Ханафия сонда тұрып,
Iшiнде көп кәпiрдiң жалғыз тұрып.шiнде көп кәпiрдiң жалғыз тұрып.iнде көп кәпiрдiң жалғыз тұрып.нде көп кәпiрдiң жалғыз тұрып.iрдiң жалғыз тұрып.рдiң жалғыз тұрып.iң жалғыз тұрып.ң жалғыз тұрып.
—Тыңдаңыз менiң сөзiм, пасық кәпiр,iң сөзiм, пасық кәпiр,ң сөзiм, пасық кәпiр,iм, пасық кәпiр,м, пасық кәпiр,iр,р,
Жоламай бет алдыңа құлақ бұрып.

Кәпiрлер, соғысуға келгенiм жоқ,iрлер, соғысуға келгенiм жоқ,рлер, соғысуға келгенiм жоқ,iм жоқ,м жоқ,
Бiр Алла не берсе де көңiлiм тоқ.iр Алла не берсе де көңiлiм тоқ.р Алла не берсе де көңiлiм тоқ.iлiм тоқ.лiм тоқ.iм тоқ.м тоқ.
Дiнсiздiң қандай патша, сұлтанына,iнсiздiң қандай патша, сұлтанына,нсiздiң қандай патша, сұлтанына,iздiң қандай патша, сұлтанына,здiң қандай патша, сұлтанына,iң қандай патша, сұлтанына,ң қандай патша, сұлтанына,
Адам деп айтқанына көнгенiм жоқ.iм жоқ.м жоқ.
Бiлмейтiн бiр Құдайды пасық кәпiр,iлмейтiн бiр Құдайды пасық кәпiр,лмейтiн бiр Құдайды пасық кәпiр,iн бiр Құдайды пасық кәпiр,н бiр Құдайды пасық кәпiр,iр Құдайды пасық кәпiр,р Құдайды пасық кәпiр,iр,р,
Кессең де қара басым көнерiм жоқ.iм жоқ.м жоқ.

Беремiн сұрасаң жауап сөзiңiзге,iн сұрасаң жауап сөзiңiзге,н сұрасаң жауап сөзiңiзге,iңiзге,ңiзге,iзге,зге,
Кiрмеген атам менiң дiнiңiзге.iрмеген атам менiң дiнiңiзге.рмеген атам менiң дiнiңiзге.iң дiнiңiзге.ң дiнiңiзге.iнiңiзге.нiңiзге.iңiзге.ңiзге.iзге.зге.
Пұтыңды сенiң Құдай қыла алмаймын,iң Құдай қыла алмаймын,ң Құдай қыла алмаймын,
Және де жалынбаймын төреңiзге.iзге.зге.
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Ойламай бiр Құдайды жанымды ойлап,iр Құдайды жанымды ойлап,р Құдайды жанымды ойлап,
Жалынып бас ұрмаймын өзiңiзге.iңiзге.ңiзге.iзге.зге.

Кәпiрлер бала жайын сөз қылады,iрлер бала жайын сөз қылады,рлер бала жайын сөз қылады,
Баланы ұстайын деп ой қылады.
—Апырым-ай, өзi бала, өзi жалғыз,i бала, өзi жалғыз, бала, өзi жалғыз,i жалғыз, жалғыз,
Бiздерге өлтiргенде нағылады.iздерге өлтiргенде нағылады.здерге өлтiргенде нағылады.iргенде нағылады.ргенде нағылады.
Мың кәпiр осы сөздi айта салып,iр осы сөздi айта салып,р осы сөздi айта салып,i айта салып, айта салып,
Ат қойып бәрi бiрдей жабылады.i бiрдей жабылады. бiрдей жабылады.iрдей жабылады.рдей жабылады.

Мұхаммед-Ханафия ашуланды,
Мың кәпiр бiр баланы қамап алды.iр бiр баланы қамап алды.р бiр баланы қамап алды.iр баланы қамап алды.р баланы қамап алды.
«Мен өлсем бұл кәпiрден шаһидпын»,—деп,Мен өлсем бұл кәпiрден шаһидпын»,—деп,iрден шаһидпын»,—деп,рден шаһидпын»,—деп,»,—деп,,—деп,
Мұхаммед-Ханафия ойына алды.

«Иә, Алла, маған жәрдем бере көр»,—деп,Иә, Алла, маған жәрдем бере көр»,—деп,»,—деп,,—деп,
Қолына саржа садақ оғын алды.
Кәпiрлер қамап тұрып қырылғансын,iрлер қамап тұрып қырылғансын,рлер қамап тұрып қырылғансын,
Қасына ешбiреуi бара алмады.iреуi бара алмады.реуi бара алмады.i бара алмады. бара алмады.

Кәпiрлер қамағаннан оғын атты,iрлер қамағаннан оғын атты,рлер қамағаннан оғын атты,
Жетпiсiн қатар тұрған жалғыз атты.iсiн қатар тұрған жалғыз атты.сiн қатар тұрған жалғыз атты.iн қатар тұрған жалғыз атты.н қатар тұрған жалғыз атты.
Бiр Құдай қолтығынан демегенсiн,iр Құдай қолтығынан демегенсiн,р Құдай қолтығынан демегенсiн,iн,н,
Кәпiрге бiр баланың қолы батты.iрге бiр баланың қолы батты.рге бiр баланың қолы батты.iр баланың қолы батты.р баланың қолы батты.

Кәпiрлер алып кеттi жердiң жүзiн,iрлер алып кеттi жердiң жүзiн,рлер алып кеттi жердiң жүзiн,i жердiң жүзiн, жердiң жүзiн,iң жүзiн,ң жүзiн,iн,н,
Бiлмейдi бiр-бiрiнiң айтқан сөзiн.iлмейдi бiр-бiрiнiң айтқан сөзiн.лмейдi бiр-бiрiнiң айтқан сөзiн.i бiр-бiрiнiң айтқан сөзiн. бiр-бiрiнiң айтқан сөзiн.iр-бiрiнiң айтқан сөзiн.р-бiрiнiң айтқан сөзiн.iрiнiң айтқан сөзiн.рiнiң айтқан сөзiн.iнiң айтқан сөзiн.нiң айтқан сөзiн.iң айтқан сөзiн.ң айтқан сөзiн.iн.н.
Соғысып демiн алмай кешке дейiн,iн алмай кешке дейiн,н алмай кешке дейiн,iн,н,
Ханафия қырып салды алты жүзiн.iн.н.
Кәпiрмен жан аямай ұрыс қылып,iрмен жан аямай ұрыс қылып,рмен жан аямай ұрыс қылып,
Толтырды қызыл қанға жердiң жүзiн.iң жүзiн.ң жүзiн.iн.н.

Қырылып көп кәпiрдiң жаны кеттi,iрдiң жаны кеттi,рдiң жаны кеттi,iң жаны кеттi,ң жаны кеттi,i,,
Түбiне жаһаннамның барып жеттi.iне жаһаннамның барып жеттi.не жаһаннамның барып жеттi.i..
Бермесе ендi жәрдем Кәрiм Алла,i жәрдем Кәрiм Алла, жәрдем Кәрiм Алла,iм Алла,м Алла,
Махдумның Ханафия оғы бiттi.iттi.ттi.i..

Оқ бiтiп қалғаннан соң гүрзi салды,iтiп қалғаннан соң гүрзi салды,тiп қалғаннан соң гүрзi салды,iп қалғаннан соң гүрзi салды,п қалғаннан соң гүрзi салды,i салды, салды,
Кәпiрдiң айласына көзiн салды.iрдiң айласына көзiн салды.рдiң айласына көзiн салды.iң айласына көзiн салды.ң айласына көзiн салды.iн салды.н салды.
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Баланы не де болса ұсталық деп,
Махдумға темiр зiнжiр бұғау салды.iр зiнжiр бұғау салды.р зiнжiр бұғау салды.iнжiр бұғау салды.нжiр бұғау салды.iр бұғау салды.р бұғау салды.

Көрмесе көздiң жасын бiр Құдайым,iң жасын бiр Құдайым,ң жасын бiр Құдайым,iр Құдайым,р Құдайым,
Етiне он жетi жерден жара салды.iне он жетi жерден жара салды.не он жетi жерден жара салды.i жерден жара салды. жерден жара салды.
Бөрiдей қойға тиген домалантып,iдей қойға тиген домалантып,дей қойға тиген домалантып,
Үш жүзден тағы бала қырып салды.

Сол уақыттар болғанда, 
Қайраты таудай басады.
Демiн алмай ұрысқан,iн алмай ұрысқан,н алмай ұрысқан, 
Қаны бiр судай босады.iр судай босады.р судай босады.
Баланың күшiн көргенсiн,iн көргенсiн,н көргенсiн,iн,н,
Қамалап тұрған көп кәпiрiрр
Тұс-тұсына қашады.
Күн-түн қатып соғысқан,
Құрып халi сусады.i сусады. сусады.
Үстi толған көп жара,i толған көп жара, толған көп жара,
Ауыр тартып денесi,i,,
Бәрi бiрдей шаншады.i бiрдей шаншады. бiрдей шаншады.iрдей шаншады.рдей шаншады.
Қасында қорған жолдас жоқ,
Халi бiткен баланыi бiткен баланы бiткен баланыiткен баланыткен баланы
Қамалап кәпiр ұстады.iр ұстады.р ұстады.
Жолдасы болса қасында,
Қырар едi бұларды.i бұларды. бұларды.
«Жас қасқырды тұттық» деп,Жас қасқырды тұттық» деп,» деп, деп,
Патшаға бердi хабарды.i хабарды. хабарды.
Қозғаларға халi жоқ,i жоқ, жоқ,
Тiлейдi тiлек Құдайдан.iлейдi тiлек Құдайдан.лейдi тiлек Құдайдан.i тiлек Құдайдан. тiлек Құдайдан.iлек Құдайдан.лек Құдайдан.
«Сындырмашы, Алла,—деп,Сындырмашы, Алла,—деп,
Шыныменен назарды».»..

Дiнсiздiң Құдай бiлмес бәрi пасық,iнсiздiң Құдай бiлмес бәрi пасық,нсiздiң Құдай бiлмес бәрi пасық,iздiң Құдай бiлмес бәрi пасық,здiң Құдай бiлмес бәрi пасық,iң Құдай бiлмес бәрi пасық,ң Құдай бiлмес бәрi пасық,iлмес бәрi пасық,лмес бәрi пасық,i пасық, пасық,
Қуанды Табут патша судай тасып,
ұстаған жас баланы көп кәпiрлер,iрлер,рлер,
Қуанып, шулап жатыр жабырласып.

Айтады Табут тұрып:—Келсiн,—дейдi,iн,—дейдi,н,—дейдi,i,,
Зiнжiрмен қол-аяғын бусын,—дейдi.iнжiрмен қол-аяғын бусын,—дейдi.нжiрмен қол-аяғын бусын,—дейдi.iрмен қол-аяғын бусын,—дейдi.рмен қол-аяғын бусын,—дейдi.i..
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Дарға асып сол баланы өлтiремiн,iремiн,ремiн,iн,н,
Көп халық өлтiргенiм бiлсiн,—дейдi.iргенiм бiлсiн,—дейдi.ргенiм бiлсiн,—дейдi.iм бiлсiн,—дейдi.м бiлсiн,—дейдi.iлсiн,—дейдi.лсiн,—дейдi.iн,—дейдi.н,—дейдi.i..
Қылғаны ол баланың асып кеттi,i,,
Қорлықты естен қалмас көрсiн,—дейдi.iн,—дейдi.н,—дейдi.i..

Баланы патшасына алып келдi,i,,
Жас бала бiр Аллаға налып келдi.iр Аллаға налып келдi.р Аллаға налып келдi.i..
Болмаса жалғыздықтан ұсталғаны,
Әскерiн Табут патша қырып келдi.iн Табут патша қырып келдi.н Табут патша қырып келдi.i..
Құдайым берсе қаза шара бар ма,
Жастығын жас та болса алып келдi.i..
Кәпiрдiң ұстағансын көңлi өсiп,iрдiң ұстағансын көңлi өсiп,рдiң ұстағансын көңлi өсiп,iң ұстағансын көңлi өсiп,ң ұстағансын көңлi өсiп,i өсiп, өсiп,iп,п,
Әр түрлi ойын-күйге салып келдi.i ойын-күйге салып келдi. ойын-күйге салып келдi.i..

Соғысып Ханафияның халi кеткен,i кеткен, кеткен,
—Дарға ас!—деп Табут патша әмiр еткен.Дарға ас!—деп Табут патша әмiр еткен.iр еткен.р еткен.
«Өлтiрсек осылайша бола ма» деп,Өлтiрсек осылайша бола ма» деп,iрсек осылайша бола ма» деп,рсек осылайша бола ма» деп,» деп, деп,
Мәслихат сөз сұрапты әлеуметтен.

Әлеумет:—Өлтiруге болмас,—дейдi,iруге болмас,—дейдi,руге болмас,—дейдi,i,,
Өлген жан қайта бiзге тұрмас,—дейдi.iзге тұрмас,—дейдi.зге тұрмас,—дейдi.i..
Өлгенiн хазiрет Әли бiле қалса,iн хазiрет Әли бiле қалса,н хазiрет Әли бiле қалса,iрет Әли бiле қалса,рет Әли бiле қалса,iле қалса,ле қалса,
Өлтiрмей бiзден адам қоймас,—дейдi.iрмей бiзден адам қоймас,—дейдi.рмей бiзден адам қоймас,—дейдi.iзден адам қоймас,—дейдi.зден адам қоймас,—дейдi.i..
Мықтымыз үйде отырып ас iшкенде,iшкенде,шкенде,
Келгенде Әлиге адам шықпас,—дейдi.i..

Қырады Әли келсе адам қоймай,
Қарамас жалынсақ та салып ойбай.
Бар,—дейдi,—зұлпықары екi жүздi,i,—зұлпықары екi жүздi,,—зұлпықары екi жүздi,i жүздi, жүздi,i,,
Соғысты қоймас,—дейдi,—қанға тоймай.i,—қанға тоймай.,—қанға тоймай.

Не болар елiң, халi құрығансын,iң, халi құрығансын,ң, халi құрығансын,i құрығансын, құрығансын,
Бiр адам қалмай бәрi қырылғансын.iр адам қалмай бәрi қырылғансын.р адам қалмай бәрi қырылғансын.i қырылғансын. қырылғансын.
Ойлайсыз қайткенде адам қалады деп,
Қылышын қынабынан суырғансын.

Әй, патша, бiздiң айтқан сөзiмiзге ер,iздiң айтқан сөзiмiзге ер,здiң айтқан сөзiмiзге ер,iң айтқан сөзiмiзге ер,ң айтқан сөзiмiзге ер,iмiзге ер,мiзге ер,iзге ер,зге ер,
Баланың не де болса тiлегiн бер.iлегiн бер.легiн бер.iн бер.н бер.
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Сөзiңе айтқан сiздiң көне қалса,iңе айтқан сiздiң көне қалса,ңе айтқан сiздiң көне қалса,iздiң көне қалса,здiң көне қалса,iң көне қалса,ң көне қалса,
Малыңмен Әмина атты қызыңды бер.

Сөзiңе ерлiк айтқан бала көнбес,iңе ерлiк айтқан бала көнбес,ңе ерлiк айтқан бала көнбес,iк айтқан бала көнбес,к айтқан бала көнбес,
Берсеңiз қызың мен мал, сонда көнер.iз қызың мен мал, сонда көнер.з қызың мен мал, сонда көнер.
Баланы өлтiрем деп ойламаңыз,iрем деп ойламаңыз,рем деп ойламаңыз,
Басыңыз Әли келсе жерге кiрер.iрер.рер.

Әлидiң жаннан асқан қайраты бар,iң жаннан асқан қайраты бар,ң жаннан асқан қайраты бар,
Және де неше түрлi айласы бар.i айласы бар. айласы бар.
Дiнiңе қызыңды алып бала кiрсе,iнiңе қызыңды алып бала кiрсе,нiңе қызыңды алып бала кiрсе,iңе қызыңды алып бала кiрсе,ңе қызыңды алып бала кiрсе,iрсе,рсе,
Әлиге өлетұғын айла табар.
Әлидi Құдай берiп өлтiрсеңiз,i Құдай берiп өлтiрсеңiз, Құдай берiп өлтiрсеңiз,iп өлтiрсеңiз,п өлтiрсеңiз,iрсеңiз,рсеңiз,iз,з,
Көп араб Мәдинеде құлың болар.

Бұл сөздi жүмлә кәпiр мақұл көрдi,i жүмлә кәпiр мақұл көрдi, жүмлә кәпiр мақұл көрдi,iр мақұл көрдi,р мақұл көрдi,i,,
Түсiнiп Табут патша ақыл көрдi.iнiп Табут патша ақыл көрдi.нiп Табут патша ақыл көрдi.iп Табут патша ақыл көрдi.п Табут патша ақыл көрдi.i..
Бiр айла не де болса қылалық деп,iр айла не де болса қылалық деп,р айла не де болса қылалық деп,
Баланы көп кәпiрлер шақырды ендi.iрлер шақырды ендi.рлер шақырды ендi.i..
Баланың жарақаты сондай жаман,
Кәпiрлер тiрiлтем деп дәру бердi.iрлер тiрiлтем деп дәру бердi.рлер тiрiлтем деп дәру бердi.iрiлтем деп дәру бердi.рiлтем деп дәру бердi.iлтем деп дәру бердi.лтем деп дәру бердi.i..
Алланың артық берген қайратынан,
Баласы Шаһимардан жәбiр көрдi.iр көрдi.р көрдi.i..

Шақырып Табут патша:—Бала,—дейдi,i,,
Сөзiмдi менiң айтқан тыңла,—дейдi.iмдi менiң айтқан тыңла,—дейдi.мдi менiң айтқан тыңла,—дейдi.i менiң айтқан тыңла,—дейдi. менiң айтқан тыңла,—дейдi.iң айтқан тыңла,—дейдi.ң айтқан тыңла,—дейдi.i..
Бермедi басыңа пайда көп қайратың,i басыңа пайда көп қайратың, басыңа пайда көп қайратың,
Дiнiме кiр, менiң қызым ал да,—дейдi.iнiме кiр, менiң қызым ал да,—дейдi.нiме кiр, менiң қызым ал да,—дейдi.iме кiр, менiң қызым ал да,—дейдi.ме кiр, менiң қызым ал да,—дейдi.iр, менiң қызым ал да,—дейдi.р, менiң қызым ал да,—дейдi.iң қызым ал да,—дейдi.ң қызым ал да,—дейдi.i..
Қылғаның жас та болса өтiп кеттi,iп кеттi,п кеттi,i,,
Шырағым, ендi тентек болма,—дейдi.i тентек болма,—дейдi. тентек болма,—дейдi.i..

Осылайша Табут патша жауап бердi,i,,
«Iшкiл» деп құйып алып шарап бердi.Iшкiл» деп құйып алып шарап бердi.шкiл» деп құйып алып шарап бердi.iл» деп құйып алып шарап бердi.л» деп құйып алып шарап бердi.» деп құйып алып шарап бердi. деп құйып алып шарап бердi.i..
—Әй, бала, бұл шарапты iше қалсаң,iше қалсаң,ше қалсаң,
Еске алмай ұмытарсың өткендердi.i..

—Әй, Табут, қанша айтсаң да тiл алмаймын,iл алмаймын,л алмаймын,
Дiнiңе қорқып сенен кiре алмаймын.iнiңе қорқып сенен кiре алмаймын.нiңе қорқып сенен кiре алмаймын.iңе қорқып сенен кiре алмаймын.ңе қорқып сенен кiре алмаймын.iре алмаймын.ре алмаймын.
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Табылар тiрi жүрсем маған қатын,iрi жүрсем маған қатын,рi жүрсем маған қатын,i жүрсем маған қатын, жүрсем маған қатын,
Қызыңды ал десең де, мен алмаймын.

Iшпеген ата-бабам арақ-шарап,шпеген ата-бабам арақ-шарап,
Сөзiңе ерiп сенiң iше алмаймын.iңе ерiп сенiң iше алмаймын.ңе ерiп сенiң iше алмаймын.iп сенiң iше алмаймын.п сенiң iше алмаймын.iң iше алмаймын.ң iше алмаймын.iше алмаймын.ше алмаймын.
Бiлмеген Құдай бар деп пасық кәпiр,iлмеген Құдай бар деп пасық кәпiр,лмеген Құдай бар деп пасық кәпiр,iр,р,
Сөзiңдi қанша айтсаң да тiптi алмаймын.iңдi қанша айтсаң да тiптi алмаймын.ңдi қанша айтсаң да тiптi алмаймын.i қанша айтсаң да тiптi алмаймын. қанша айтсаң да тiптi алмаймын.iптi алмаймын.птi алмаймын.i алмаймын. алмаймын.

Бұл сөздi, Табут патша, аузыңа алма,i, Табут патша, аузыңа алма,, Табут патша, аузыңа алма,
Харамды арақ-шарап қолыңа алма.
Қызыңның жолда жатса, керегi жоқ,i жоқ, жоқ,
«Кәпiрдiң дiнi пасық» деген Алла.Кәпiрдiң дiнi пасық» деген Алла.iрдiң дiнi пасық» деген Алла.рдiң дiнi пасық» деген Алла.iң дiнi пасық» деген Алла.ң дiнi пасық» деген Алла.iнi пасық» деген Алла.нi пасық» деген Алла.i пасық» деген Алла. пасық» деген Алла.» деген Алла.  деген Алла.
Бiр Құдай берген жанды өзi алады,iр Құдай берген жанды өзi алады,р Құдай берген жанды өзi алады,i алады, алады,
Жарама үстiмдегi дәрi қылма.iмдегi дәрi қылма.мдегi дәрi қылма.i дәрi қылма. дәрi қылма.i қылма. қылма.

—Апырым-ай, менiң қызым алмаймысың,iң қызым алмаймысың,ң қызым алмаймысың,
Сөзiме менiң айтқан нанбаймысың�iме менiң айтқан нанбаймысың�ме менiң айтқан нанбаймысың�iң айтқан нанбаймысың�ң айтқан нанбаймысың�
Қызымның нұр сипаты жаннан асқан,
Бiтпеген бұл дүниеде ондай пiшiн.iтпеген бұл дүниеде ондай пiшiн.тпеген бұл дүниеде ондай пiшiн.iшiн.шiн.iн.н.
Шырағым, қызымды алып дiнiме кiр,iнiме кiр,нiме кiр,iме кiр,ме кiр,iр,р,
Шынымен айтқан сөзiм тастаймысың.iм тастаймысың.м тастаймысың.

Патшаңыз ашуланып ақырады,
«Келсiн» деп Әмина қыз шақырады.Келсiн» деп Әмина қыз шақырады.iн» деп Әмина қыз шақырады.н» деп Әмина қыз шақырады.» деп Әмина қыз шақырады. деп Әмина қыз шақырады.
Сүйегiнен бала сөзi өтiп кетiп,iнен бала сөзi өтiп кетiп,нен бала сөзi өтiп кетiп,i өтiп кетiп, өтiп кетiп,iп кетiп,п кетiп,iп,п,
Шыдамай ашу қысып қалтырады.
Есiтiп бала сөзiн көп кәпiрлерiтiп бала сөзiн көп кәпiрлертiп бала сөзiн көп кәпiрлерiп бала сөзiн көп кәпiрлерп бала сөзiн көп кәпiрлерiн көп кәпiрлерн көп кәпiрлерiрлеррлер
Бiле алмай не айтарын отырады.iле алмай не айтарын отырады.ле алмай не айтарын отырады.

Бiр кәпiр хабар айтып қызға барды,iр кәпiр хабар айтып қызға барды,р кәпiр хабар айтып қызға барды,iр хабар айтып қызға барды,р хабар айтып қызға барды,
Патшаның айтқан сөзiн айтып барды.iн айтып барды.н айтып барды.
Қайратын жас баланың есiткен қыз,iткен қыз,ткен қыз,
«Дiнiме кiрсе екен» деп тiлеп барды.Дiнiме кiрсе екен» деп тiлеп барды.iнiме кiрсе екен» деп тiлеп барды.нiме кiрсе екен» деп тiлеп барды.iме кiрсе екен» деп тiлеп барды.ме кiрсе екен» деп тiлеп барды.iрсе екен» деп тiлеп барды.рсе екен» деп тiлеп барды.» деп тiлеп барды. деп тiлеп барды.iлеп барды.леп барды.
Киiнiп асыл киiм бiрiн қоймай,iнiп асыл киiм бiрiн қоймай,нiп асыл киiм бiрiн қоймай,iп асыл киiм бiрiн қоймай,п асыл киiм бiрiн қоймай,iм бiрiн қоймай,м бiрiн қоймай,iрiн қоймай,рiн қоймай,iн қоймай,н қоймай,
Үстiне иiстi суын шашып барды.iне иiстi суын шашып барды.не иiстi суын шашып барды.iстi суын шашып барды.стi суын шашып барды.i суын шашып барды. суын шашып барды.
Кәпiрлер қыз сипатын көргеннен соң,iрлер қыз сипатын көргеннен соң,рлер қыз сипатын көргеннен соң,
Бәрi де есi кетiп қатып қалды.i де есi кетiп қатып қалды. де есi кетiп қатып қалды.i кетiп қатып қалды. кетiп қатып қалды.iп қатып қалды.п қатып қалды.
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Жиыпты Табут патша елi-халқын,i-халқын,-халқын,
Қалдырмай сарайына кәрi-жасын.i-жасын.-жасын.
Көрсеттi қызығар деп жалғыз қызын,i қызығар деп жалғыз қызын, қызығар деп жалғыз қызын,
Сөзiне Ханафия болмағансын.iне Ханафия болмағансын.не Ханафия болмағансын.
Әлеумет, құлақ салып тыңдасаңыз,
Айтайын бiразырақ қыз тұлғасын.iразырақ қыз тұлғасын.разырақ қыз тұлғасын.

Бойы бар шынардың ағашындай,
Көрген жан естен кетер адасып-ай.
Секiлдi түйме басы, қиғаш қасы,iлдi түйме басы, қиғаш қасы,лдi түйме басы, қиғаш қасы,i түйме басы, қиғаш қасы, түйме басы, қиғаш қасы,
Шашы тұр талдап өрген жарасып-ай.
Ақ бетi жаңа жауған қар секiлдi,i жаңа жауған қар секiлдi, жаңа жауған қар секiлдi,iлдi,лдi,i,,
Көзiнiң мөлдiреп тұр қарашығы-ай.iнiң мөлдiреп тұр қарашығы-ай.нiң мөлдiреп тұр қарашығы-ай.iң мөлдiреп тұр қарашығы-ай.ң мөлдiреп тұр қарашығы-ай.iреп тұр қарашығы-ай.реп тұр қарашығы-ай.
Қиғаш қас, оймақ ауыз, қызыл ерiн,iн,н,
Күмiстей ақ бiлегi тартқан сымдай.iстей ақ бiлегi тартқан сымдай.стей ақ бiлегi тартқан сымдай.iлегi тартқан сымдай.легi тартқан сымдай.i тартқан сымдай. тартқан сымдай.

Тұлғасы хор қызының сипатындай,
Белi тұр нәзiк дiңге нағып сынбай.i тұр нәзiк дiңге нағып сынбай. тұр нәзiк дiңге нағып сынбай.iк дiңге нағып сынбай.к дiңге нағып сынбай.iңге нағып сынбай.ңге нағып сынбай.
Сипаты қыздың артық болса дағы,
Бала отыр алмаймын деп дiнiн қоймай.iнiн қоймай.нiн қоймай.iн қоймай.н қоймай.
Жалынып Табут патша айтса дағы,
Бала отыр бiр сөзiне құлақ қоймай.iр сөзiне құлақ қоймай.р сөзiне құлақ қоймай.iне құлақ қоймай.не құлақ қоймай.
Қор қылып қыз бен сөзiн алмағансын,iн алмағансын,н алмағансын,
Патшаңыз аза болып салды ойбай.

Патша айтты:—Жиып халқым келтiр,—дейдi,iр,—дейдi,р,—дейдi,i,,
Баланы дарға апарып өлтiр,—дейдi.iр,—дейдi.р,—дейдi.i..
Өзiме жәбiр берiп, қырды халқым,iме жәбiр берiп, қырды халқым,ме жәбiр берiп, қырды халқым,iр берiп, қырды халқым,р берiп, қырды халқым,iп, қырды халқым,п, қырды халқым,
Өлтiрiп бұл жиһаннан кетiр,—дейдi.iрiп бұл жиһаннан кетiр,—дейдi.рiп бұл жиһаннан кетiр,—дейдi.iп бұл жиһаннан кетiр,—дейдi.п бұл жиһаннан кетiр,—дейдi.iр,—дейдi.р,—дейдi.i..
Қырар деп хазiрет Әли бiле қалса,iрет Әли бiле қалса,рет Әли бiле қалса,iле қалса,ле қалса,
Жиылған көп әскерi өлтiрмейдi.i өлтiрмейдi. өлтiрмейдi.iрмейдi.рмейдi.i..
Жиылған елi-халқым өлтiрмесең,i-халқым өлтiрмесең,-халқым өлтiрмесең,iрмесең,рмесең,
Алып бар, зынданыма кiрсiн,—дейдi.iрсiн,—дейдi.рсiн,—дейдi.iн,—дейдi.н,—дейдi.i..
Зынданға салып мұны мықтап бекiт,iт,т,
Қорлықты ендi бала көрсiн,—дейдi.i бала көрсiн,—дейдi. бала көрсiн,—дейдi.iн,—дейдi.н,—дейдi.i..

Баланы зынданына алып барды,
Жас бала бiр Аллаға налып барды.iр Аллаға налып барды.р Аллаға налып барды.
Кiргiзiп зынданына жас баланы,iргiзiп зынданына жас баланы,ргiзiп зынданына жас баланы,iзiп зынданына жас баланы,зiп зынданына жас баланы,iп зынданына жас баланы,п зынданына жас баланы,



630

640

650

256256 257МұХАММЕД-ХАНАФИЯ ХАЗіРЕТ ӘлИ ...

Он батыр қара таспен жауып салды.
Есiкке қарауылшы және қойып,iкке қарауылшы және қойып,кке қарауылшы және қойып,
Шуласып көп кәпiрлер кетiп қалды.iрлер кетiп қалды.рлер кетiп қалды.iп қалды.п қалды.

Махдумды жауып салды кiлең пасық,iлең пасық,лең пасық,
Балаға патша қызы болды ғашық.
Зынданға жас баланы салғаннан соң,
Өртендi қыз байғұстың жаны ашып.i қыз байғұстың жаны ашып. қыз байғұстың жаны ашып.
Ойлайды қыз «зынданға барайын» деп,«зынданға барайын» деп,зынданға барайын» деп,» деп, деп,
«Қылам,—деп,—өзiме күйеу, болса нәсiп».Қылам,—деп,—өзiме күйеу, болса нәсiп».iме күйеу, болса нәсiп».ме күйеу, болса нәсiп».iп».п».»..

Әмина ғашық болып тызаңдайды,
Шыдамай күн батқанша төзе алмайды.
Кiрмесе өз дiнiме жас бала,—деп,iрмесе өз дiнiме жас бала,—деп,рмесе өз дiнiме жас бала,—деп,iнiме жас бала,—деп,нiме жас бала,—деп,iме жас бала,—деп,ме жас бала,—деп,
Мұсылман болайын деп ой ойлайды.
Қайткенде жолдас қылып аламын деп,
Қыз байғұс шыдай алмай көп ойлайды.

Жанына ғашық оты жаман батты,
Кеш болып, ақшам болып, күн де батты.
Дұшпанын көп кәпiрлер ұстап алып,iрлер ұстап алып,рлер ұстап алып,
Тынығып кеш болған соң ұйықтап жатты.
ұйықтап жұрттың бәрi қалғаннан соң,i қалғаннан соң, қалғаннан соң,
Зынданға Әмина қыз қадам басты.

Зынданға Әмина қыз келiп жеттi,iп жеттi,п жеттi,i,,
Өлтiрiп қарауылшының басын кестi.iрiп қарауылшының басын кестi.рiп қарауылшының басын кестi.iп қарауылшының басын кестi.п қарауылшының басын кестi.i..
Нағылсам Құдай маған қосады деп,
Iшiне қыз байғұстың қайғы түстi.шiне қыз байғұстың қайғы түстi.iне қыз байғұстың қайғы түстi.не қыз байғұстың қайғы түстi.i..

Әмина тыста отырып жылап отыр,
«Иә, Алла, қоса көр»,—деп тiлеп отыр.Иә, Алла, қоса көр»,—деп тiлеп отыр.»,—деп тiлеп отыр.,—деп тiлеп отыр.iлеп отыр.леп отыр.
Iшiнде сол зынданның Ханафияшiнде сол зынданның Ханафияiнде сол зынданның Ханафиянде сол зынданның Ханафия
Сүресiн Һұд атаныңiн Һұд атаныңн Һұд атаның* оқып отыр.
Оқыған жас баланы көргеннен соң,
Сабыры қыз байғұстың қалмай отыр.

* Құран Кәрімнің 11-«Һұд» сүресі айтылып отыр.
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Бекiткен есiгiнде көрдi тасты,iткен есiгiнде көрдi тасты,ткен есiгiнде көрдi тасты,iгiнде көрдi тасты,гiнде көрдi тасты,iнде көрдi тасты,нде көрдi тасты,i тасты, тасты,
Он батыр қойып едi сол бiр тасты.i сол бiр тасты. сол бiр тасты.iр тасты.р тасты.
Әмина шыдай алмай ғашық отына,
лақтырып қара тасты есiк ашты.iк ашты.к ашты.
Iшiне зынданының кiрiп келiп,шiне зынданының кiрiп келiп,iне зынданының кiрiп келiп,не зынданының кiрiп келiп,iрiп келiп,рiп келiп,iп келiп,п келiп,iп,п,
Баламен Әмина қыз амандасты.
—Ал, ендi нағылсаң да, ықтиярсың,i нағылсаң да, ықтиярсың, нағылсаң да, ықтиярсың,
Сен үшiн қидым,—дейдi,—ғарiп басты.iн қидым,—дейдi,—ғарiп басты.н қидым,—дейдi,—ғарiп басты.i,—ғарiп басты.,—ғарiп басты.iп басты.п басты.

Қыз айтты:—Бақыт берсiн маңдайыңа,iн маңдайыңа,н маңдайыңа,
Бiрге жүр, мен барайын сарайыңа.iрге жүр, мен барайын сарайыңа.рге жүр, мен барайын сарайыңа.
Дiнiме, жан ғашығым, сен кiрмесең,iнiме, жан ғашығым, сен кiрмесең,нiме, жан ғашығым, сен кiрмесең,iме, жан ғашығым, сен кiрмесең,ме, жан ғашығым, сен кiрмесең,iрмесең,рмесең,
Құлшылық мен қылайын Құдайыңа.

Мұхаммед-Ханафия қабыл көрдi,i,,
—Жүр ендi, баралық,—деп соңына ердi.i, баралық,—деп соңына ердi., баралық,—деп соңына ердi.i..
Дiнiме кiрсең сенi аламын,—деп,iнiме кiрсең сенi аламын,—деп,нiме кiрсең сенi аламын,—деп,iме кiрсең сенi аламын,—деп,ме кiрсең сенi аламын,—деп,iрсең сенi аламын,—деп,рсең сенi аламын,—деп,i аламын,—деп, аламын,—деп,
Мұхаммед-Ханафия жауап бердi.i..

Қыз айтты:—Көзiм жасын көрсең,—дейдi,iм жасын көрсең,—дейдi,м жасын көрсең,—дейдi,i,,
Тiлегiн мен байғұстың берсең,—дейдi.iлегiн мен байғұстың берсең,—дейдi.легiн мен байғұстың берсең,—дейдi.iн мен байғұстың берсең,—дейдi.н мен байғұстың берсең,—дейдi.i..
Кел, ендi құшақтасып сүйiселiк,i құшақтасып сүйiселiк, құшақтасып сүйiселiк,iселiк,селiк,iк,к,
Көңлiңдi шыныменен берсең,—дейдi.iңдi шыныменен берсең,—дейдi.ңдi шыныменен берсең,—дейдi.i шыныменен берсең,—дейдi. шыныменен берсең,—дейдi.i..
Қасыңа жолдас қылып алғаннан соң,
Арман жоқ ендi мен де өлсем,—дейдi.i мен де өлсем,—дейдi. мен де өлсем,—дейдi.i..

—Аманат бiр Аллаға шыбын жаным,iр Аллаға шыбын жаным,р Аллаға шыбын жаным,
Соғысып кәпiрлермен қиналғаным.iрлермен қиналғаным.рлермен қиналғаным.
Әмина, дiнiң тастап, иман айтшы,iнiң тастап, иман айтшы,нiң тастап, иман айтшы,iң тастап, иман айтшы,ң тастап, иман айтшы,
Көңлiмнен кетсiн менiң бар күмәнiм.iмнен кетсiн менiң бар күмәнiм.мнен кетсiн менiң бар күмәнiм.iн менiң бар күмәнiм.н менiң бар күмәнiм.iң бар күмәнiм.ң бар күмәнiм.iм.м.
Қасыңа неке қимай мен жатпаймын,
Бұйрығы емес зина қылу бiр Алланың.iр Алланың.р Алланың.

Бұл сөзiн Әмина қыз қабыл көрдi,iн Әмина қыз қабыл көрдi,н Әмина қыз қабыл көрдi,i,,
«Құдай бiр, Құран шын» деп дiнге кiрдi.Құдай бiр, Құран шын» деп дiнге кiрдi.iр, Құран шын» деп дiнге кiрдi.р, Құран шын» деп дiнге кiрдi.» деп дiнге кiрдi.  деп дiнге кiрдi.iнге кiрдi.нге кiрдi.iрдi.рдi.i..
Қалдырып пасық дiндi Әмина қыз,iндi Әмина қыз,ндi Әмина қыз,i Әмина қыз, Әмина қыз,
Көңiлдi айтып иман нұрландырды.iлдi айтып иман нұрландырды.лдi айтып иман нұрландырды.i айтып иман нұрландырды. айтып иман нұрландырды.
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—Әй, Әмина, Мәдинеге бiз баралық,iз баралық,з баралық,
Некенi бабамызға қидыралық.i бабамызға қидыралық. бабамызға қидыралық.
Бiз болып халал жұфұт сол арада,iз болып халал жұфұт сол арада,з болып халал жұфұт сол арада,
Көңiлдi екеумiз де тындыралық.iлдi екеумiз де тындыралық.лдi екеумiз де тындыралық.i екеумiз де тындыралық. екеумiз де тындыралық.iз де тындыралық.з де тындыралық.

Екеуi Мәдинеге қашпақ болды,i Мәдинеге қашпақ болды, Мәдинеге қашпақ болды,
Үш қызды қызмет үшiн алмақ болды.iн алмақ болды.н алмақ болды.
Ат сайман, қару-жарақ бәрiн алып,iн алып,н алып,
Сол түнде «иә, Алла» деп аспақ болды.«иә, Алла» деп аспақ болды.ә, Алла» деп аспақ болды.» деп аспақ болды. деп аспақ болды.
Бiлмеймiз ақырында не болады,iлмеймiз ақырында не болады,лмеймiз ақырында не болады,iз ақырында не болады,з ақырында не болады,
Көңiлi екi жастың тәттi-ақ болды.iлi екi жастың тәттi-ақ болды.лi екi жастың тәттi-ақ болды.i екi жастың тәттi-ақ болды. екi жастың тәттi-ақ болды.i жастың тәттi-ақ болды. жастың тәттi-ақ болды.i-ақ болды.-ақ болды.

Екеуi соныменен қашып кеттi,i соныменен қашып кеттi, соныменен қашып кеттi,i,,
Жолына Мәдиненiң асып кеттi.iң асып кеттi.ң асып кеттi.i..
Таң атса ханның қызы, бала да жоқ,
Патшаға «қашты» деген хабар жеттi.«қашты» деген хабар жеттi.қашты» деген хабар жеттi.» деген хабар жеттi. деген хабар жеттi.i..
Дұшпанымен қызы қашып кеткеннен соң,
Патшаңыз аза салып талып кеттi.i..

Патшаның ашуланып ақылы қашты,
Басына отыра қалып топырақ шашты.
«Өлтiрiп дұшпанымды, қызды әкел»,—деп,Өлтiрiп дұшпанымды, қызды әкел»,—деп,iрiп дұшпанымды, қызды әкел»,—деп,рiп дұшпанымды, қызды әкел»,—деп,iп дұшпанымды, қызды әкел»,—деп,п дұшпанымды, қызды әкел»,—деп,»,—деп,деп,
Мың кiсi жиып алды кәрi-жасты.iсi жиып алды кәрi-жасты.сi жиып алды кәрi-жасты.i жиып алды кәрi-жасты. жиып алды кәрi-жасты.i-жасты.-жасты.
Қорлығына бiр баланың шыдай алмай,iр баланың шыдай алмай,р баланың шыдай алмай,
Ағызды екi көзден қанды жасты.i көзден қанды жасты. көзден қанды жасты.

Мың кiсi сол арада қуды дейдi,iсi сол арада қуды дейдi,сi сол арада қуды дейдi,i сол арада қуды дейдi, сол арада қуды дейдi,i,,
Қуғанын Ханафия бiлдi дейдi.iлдi дейдi.лдi дейдi.i дейдi. дейдi.i..
Келедi артымыздан қуып кәпiр,i артымыздан қуып кәпiр, артымыздан қуып кәпiр,iр,р,
Бiр соғыс тағы бiзге болды дейдi.iр соғыс тағы бiзге болды дейдi.р соғыс тағы бiзге болды дейдi.iзге болды дейдi.зге болды дейдi.i..

—Кәпiрмен жалғыз өзiм соғысайын,iрмен жалғыз өзiм соғысайын,рмен жалғыз өзiм соғысайын,iм соғысайын,м соғысайын,
Сен барып бiр тасаға тұрғыл,—дейдi.iр тасаға тұрғыл,—дейдi.р тасаға тұрғыл,—дейдi.i..
Кәпiр көп, Алла жалғыз, мен де жалғыз,iр көп, Алла жалғыз, мен де жалғыз,р көп, Алла жалғыз, мен де жалғыз,
Тiлектес, Әмина қыз, болғыл,—дейдi.iлектес, Әмина қыз, болғыл,—дейдi.лектес, Әмина қыз, болғыл,—дейдi.i..

Бере көр тiлектi, бiр Құдайым,iлектi, бiр Құдайым,лектi, бiр Құдайым,i, бiр Құдайым,, бiр Құдайым,iр Құдайым,р Құдайым,
Кәпiрге, Әмина қыз, мен барайын.iрге, Әмина қыз, мен барайын.рге, Әмина қыз, мен барайын.
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Жабылар мың кәпiрдiң бәрi бiрдей,iрдiң бәрi бiрдей,рдiң бәрi бiрдей,iң бәрi бiрдей,ң бәрi бiрдей,i бiрдей, бiрдей,iрдей,рдей,
Иә, Алла, бұл пасыққа нағылайын.
Құдайым жәрдем берсе мен қырармын,
Әмина, жан ғашығым, қылма уайым.

Сол жерде көп кәпiрлер келдi жетiп,iрлер келдi жетiп,рлер келдi жетiп,i жетiп, жетiп,iп,п,
Шаңдатып жердiң жүзiн дүрiлдетiп.iң жүзiн дүрiлдетiп.ң жүзiн дүрiлдетiп.iн дүрiлдетiп.н дүрiлдетiп.iлдетiп.лдетiп.iп.п.
—Кеудеңде мың да болса жаның қалмас,
Барасың қызды алып қайда кетiп�iп�п�
Қолыңнан сенi өлтiрiп қызды аламыз,i өлтiрiп қызды аламыз, өлтiрiп қызды аламыз,iрiп қызды аламыз,рiп қызды аламыз,iп қызды аламыз,п қызды аламыз,
Жiберген бiздi патша жарлық етiп.iберген бiздi патша жарлық етiп.берген бiздi патша жарлық етiп.iздi патша жарлық етiп.здi патша жарлық етiп.i патша жарлық етiп. патша жарлық етiп.iп.п.

Сөйлейдi Ханафия сонда тұрып,i Ханафия сонда тұрып, Ханафия сонда тұрып,
Кәпiрге айбаттанып айқай ұрып.iрге айбаттанып айқай ұрып.рге айбаттанып айқай ұрып.
—Жолында Әминаның жаным құрбан,
Қайтыңыз, уай, кәпiрлер, өлмей тұрып.iрлер, өлмей тұрып.рлер, өлмей тұрып.
Кәпiрге атам Әли салған ойран,iрге атам Әли салған ойран,рге атам Әли салған ойран,
Қайтыңыз жаһаннамға кiрмей тұрып.iрмей тұрып.рмей тұрып.
Жар болса Нұр Мұхаммед бабам,—дейдi,i,,
Кетермiн бәрiңiздi қоймай қырып.iн бәрiңiздi қоймай қырып.н бәрiңiздi қоймай қырып.iңiздi қоймай қырып.ңiздi қоймай қырып.iздi қоймай қырып.здi қоймай қырып.i қоймай қырып. қоймай қырып.

Сол жерде таңғажайып болды ұрыс,
Қырады кәпiрлерге салып қылыш.iрлерге салып қылыш.рлерге салып қылыш.
Соғысып жан аямай Ханафия,
Кәпiрдiң жетi жүзiн қылды тыныш.iрдiң жетi жүзiн қылды тыныш.рдiң жетi жүзiн қылды тыныш.iң жетi жүзiн қылды тыныш.ң жетi жүзiн қылды тыныш.i жүзiн қылды тыныш. жүзiн қылды тыныш.iн қылды тыныш.н қылды тыныш.
Үш жүзi сол арада кейiн қашты,i сол арада кейiн қашты, сол арада кейiн қашты,iн қашты,н қашты,
Басына дем алуға болмай тыныс.

Үш жүзi өлмей қалған қашып кеттi,i өлмей қалған қашып кеттi, өлмей қалған қашып кеттi,i,,
Аруағы бiр баланың басып кеттi.iр баланың басып кеттi.р баланың басып кеттi.i..
«Жас бала қырып салды бiздердi»,—деп,Жас бала қырып салды бiздердi»,—деп,iздердi»,—деп,здердi»,—деп,i»,—деп,»,—деп,деп,
Патшаға осылайша хабар жеттi.i..

Патшасы ыза болып ашуланды,
Шаһардан төрт мың палуан жиып алды.
Артыңнан әскер алып барамын деп,
Төрт мыңды айдап келiп жолға салды.iп жолға салды.п жолға салды.
«Кiмде-кiм сол баланың басын кессе,Кiмде-кiм сол баланың басын кессе,iмде-кiм сол баланың басын кессе,мде-кiм сол баланың басын кессе,iм сол баланың басын кессе,м сол баланың басын кессе,
Сол менiң күйеуiм»,—деп айтып салды.iң күйеуiм»,—деп айтып салды.ң күйеуiм»,—деп айтып салды.iм»,—деп айтып салды.м»,—деп айтып салды.»,—деп айтып салды.,—деп айтып салды.
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Бастығы төрт мың әскер сайыпқыран,
Солардан өткен екен дүние жалған.
Ойлары батырлардың—күйеу болмақ,
Төрт мың қол соныменен бәрi қуған.i қуған. қуған.
Болмақшы батырлардың бiрi күйеу, бiрi төре,iрi күйеу, бiрi төре,рi күйеу, бiрi төре,i күйеу, бiрi төре, күйеу, бiрi төре,iрi төре,рi төре,i төре, төре,
Бәрi де соның үшiн жанын қиған.i де соның үшiн жанын қиған. де соның үшiн жанын қиған.iн жанын қиған.н жанын қиған.
Бәрi де қуанысып қуадылар,i де қуанысып қуадылар, де қуанысып қуадылар,
Бiздерге нағылады деп бiр жас ұғлан.iздерге нағылады деп бiр жас ұғлан.здерге нағылады деп бiр жас ұғлан.iр жас ұғлан.р жас ұғлан.

Осылайша төрт мың әскер қуып кеттi,i,,
Балаға саламыз деп қасiреттi.iреттi.реттi.i..
Жас бала шаршап жүрген қайда барсын,
Балаға майдан жерде келiп жеттi.iп жеттi.п жеттi.i..
Бiрi күйеу, бiрi төре болармыз деп патшасына,iрi күйеу, бiрi төре болармыз деп патшасына,рi күйеу, бiрi төре болармыз деп патшасына,i күйеу, бiрi төре болармыз деп патшасына, күйеу, бiрi төре болармыз деп патшасына,iрi төре болармыз деп патшасына,рi төре болармыз деп патшасына,i төре болармыз деп патшасына, төре болармыз деп патшасына,
Қуанды көрсетемiз деп қызметтi.iз деп қызметтi.з деп қызметтi.i..

Кәпiрлер жиылысып не деседi,iрлер жиылысып не деседi,рлер жиылысып не деседi,i,,
Болмас деп бiрме-бiрге кеңеседi.iрме-бiрге кеңеседi.рме-бiрге кеңеседi.iрге кеңеседi.рге кеңеседi.i..
Бұл бала қайраты жоқ нашар болса,
Бұл жерге қайта-қайта келмес едi.i..

Кәпiрлер қамап алып тұрысады,iрлер қамап алып тұрысады,рлер қамап алып тұрысады,
Балаға бiр Алласы болысады.iр Алласы болысады.р Алласы болысады.
Баланы өлтiрем деп кiлең кәпiр,iрем деп кiлең кәпiр,рем деп кiлең кәпiр,iлең кәпiр,лең кәпiр,iр,р,
Жабылып қылыш, найза салысады.

Кәпiрлер бiр баламен соғысады,iрлер бiр баламен соғысады,рлер бiр баламен соғысады,iр баламен соғысады,р баламен соғысады,
Өлтiрем деп түрлi айла қылысады.iрем деп түрлi айла қылысады.рем деп түрлi айла қылысады.i айла қылысады. айла қылысады.
Жас бала айдаһардай қырғаннан соң,
Кәпiрлер не ғажап деп тұрысады.iрлер не ғажап деп тұрысады.рлер не ғажап деп тұрысады.
Әскермен жиырма мың Табут келiп,iп,п,
«Жеңбедiң бiр баланы» деп ұрысады.Жеңбедiң бiр баланы» деп ұрысады.iң бiр баланы» деп ұрысады.ң бiр баланы» деп ұрысады.iр баланы» деп ұрысады.р баланы» деп ұрысады.» деп ұрысады. деп ұрысады.
Кәпiрлер таңғажайып ұрыс қылды,iрлер таңғажайып ұрыс қылды,рлер таңғажайып ұрыс қылды,
Он жасар бiр балаға зор iс қылды.iр балаға зор iс қылды.р балаға зор iс қылды.iс қылды.с қылды.
Әскерiн жалғыз бала қырғаннан соң,iн жалғыз бала қырғаннан соң,н жалғыз бала қырғаннан соң,
Қайғырып Табут патша налыс қылды.

Кәпiрдi қырып бала қуалады,iрдi қырып бала қуалады,рдi қырып бала қуалады,i қырып бала қуалады, қырып бала қуалады,
Әмина көрiп оны қуанады.iп оны қуанады.п оны қуанады.
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Әскерiн қойдай қырып жүргеннен соң,iн қойдай қырып жүргеннен соң,н қойдай қырып жүргеннен соң,
Қайғырып Табут патша жыланады.

Ақырды Ханафия «қырайын» деп,«қырайын» деп,қырайын» деп,» деп, деп,
Жылайды Табут «қайтiп шыдайын,—деп.«қайтiп шыдайын,—деп.қайтiп шыдайын,—деп.iп шыдайын,—деп.п шыдайын,—деп.
«Он жасар жалғыз бала қырып кеттi,i,,
Палуанның өңшең батыр талайын»,—деп.»,—деп.,—деп.
Қуанып Әмина қыз қарап тұрды,
«Бере көр, бiзге тiлек, Құдайым»,—деп.Бере көр, бiзге тiлек, Құдайым»,—деп.iзге тiлек, Құдайым»,—деп.зге тiлек, Құдайым»,—деп.iлек, Құдайым»,—деп.лек, Құдайым»,—деп.»,—деп.деп.

Әмина шыдамайды  «қарайын» деп,«қарайын» деп,қарайын» деп,» деп, деп,
Ойланды «атқа мiнiп барайын» деп.«атқа мiнiп барайын» деп.атқа мiнiп барайын» деп.iнiп барайын» деп.нiп барайын» деп.iп барайын» деп.п барайын» деп.» деп. деп.
«Iшiнде көп кәпiрдiң жалғыз жүр ғой,Iшiнде көп кәпiрдiң жалғыз жүр ғой,шiнде көп кәпiрдiң жалғыз жүр ғой,iнде көп кәпiрдiң жалғыз жүр ғой,нде көп кәпiрдiң жалғыз жүр ғой,iрдiң жалғыз жүр ғой,рдiң жалғыз жүр ғой,iң жалғыз жүр ғой,ң жалғыз жүр ғой,
Қосылып мен де соғыс салайын»,—деп.»,—деп.—деп.

Тоқтатты қасындағы қатындары:
—Барма,—деп,—бос орынға уайым жеп.
Қырып жүр көп кәпiрдi қасқырдайын,iрдi қасқырдайын,рдi қасқырдайын,i қасқырдайын, қасқырдайын,
Балаға жәрдем бердi Құдайым,—деп.i Құдайым,—деп. Құдайым,—деп.

Табуттың болды уайым айтқан сөзi,i,,
Баладан айрылмайды екi көзi.i көзi. көзi.i..
Балаға қастық қылған көп кәпiрден,iрден,рден,
Қараса, көрiнбейдi жердiң жүзi.iнбейдi жердiң жүзi.нбейдi жердiң жүзi.i жердiң жүзi. жердiң жүзi.iң жүзi.ң жүзi.i..
«Бiз болдық, бағусыз қой жапандағы,iз болдық, бағусыз қой жапандағы,з болдық, бағусыз қой жапандағы,
Бұл бала қырған бiздi, болды бөрi».iздi, болды бөрi».здi, болды бөрi».i, болды бөрi»., болды бөрi».i».».

Табут патша ал сонда 
Әскерiне өтiндi:iне өтiндi:не өтiндi:iндi:ндi:i::
—Батырларым, не болды, 
Жеңе алмадың жетiмдi.iмдi.мдi.i..
Арабтың жалғыз баласы,
Аш бөрiдей жедi етiңдi.iдей жедi етiңдi.дей жедi етiңдi.i етiңдi. етiңдi.iңдi.ңдi.i..
Тартып алды қызымды,
Сындырды, халқым, белiңдi.iңдi.ңдi.i..
Қойдай қырып батырды,
Көрсеттi бiзге көрiмдi.i бiзге көрiмдi. бiзге көрiмдi.iзге көрiмдi.зге көрiмдi.iмдi.мдi.i..
Естiген халық не дейдi,iген халық не дейдi,ген халық не дейдi,i,,
Қоймай қырып халқымды,
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Қара қылды бетiмдi.iмдi.мдi.i..
Қайратын көрiп баланың,iп баланың,п баланың,
Шыдай алмай долданып,
Өгiздей патша өкiрдi.iздей патша өкiрдi.здей патша өкiрдi.iрдi.рдi.i..
—Жабылыңдар, әскерiм,iм,м,
Бүйте берсе бұл бала,
Қылар бiзге кесiрдi.iзге кесiрдi.зге кесiрдi.iрдi.рдi.i..

Мұхаммед-Ханафия ашуланып оттай жанды,
Аямай соғыс салып шыбын жанды.
Кәпiрге аш бөрiдей тиiп қатты,iрге аш бөрiдей тиiп қатты,рге аш бөрiдей тиiп қатты,iдей тиiп қатты,дей тиiп қатты,iп қатты,п қатты,
Ағызды дұшпанынан қызыл қанды.
Соғысып күн-түн қатып дамыл алмай,
Сау жер жоқ денесiнде, жараланды.iнде, жараланды.нде, жараланды.

Үстiнде арғымақтың жүре алмайды,iнде арғымақтың жүре алмайды,нде арғымақтың жүре алмайды,
Қайратты кәпiрлерге қыла алмайды.iрлерге қыла алмайды.рлерге қыла алмайды.
Халi жоқ қимылдауға, жарасы көп,i жоқ қимылдауға, жарасы көп, жоқ қимылдауға, жарасы көп,
Қылышын бұрынғыдай ұра алмайды.

Кәпiрлер жас балаға қылыш шапты,iрлер жас балаға қылыш шапты,рлер жас балаға қылыш шапты,
Қызыл қан жас баладан судай ақты.
Жабылып бiр балаға сонша кәпiр,iр балаға сонша кәпiр,р балаға сонша кәпiр,iр,р,
Кеш болып мекенiне қайтып жатты.iне қайтып жатты.не қайтып жатты.

Ханафия о да қайтты қостарына,
Секiлдi Әмина қыз достарына.iлдi Әмина қыз достарына.лдi Әмина қыз достарына.i Әмина қыз достарына. Әмина қыз достарына.
Соғысқан халi кетiп жас баланы,i кетiп жас баланы, кетiп жас баланы,iп жас баланы,п жас баланы,
Көтерiп аттан алды бастарына.iп аттан алды бастарына.п аттан алды бастарына.
Халi жоқ жас баланың қозғаларға,i жоқ жас баланың қозғаларға, жоқ жас баланың қозғаларға,
Әкелiп қойды дейдi қастарына.iп қойды дейдi қастарына.п қойды дейдi қастарына.i қастарына. қастарына.
Көргенсiн Әмина қыз жылай бердi,iн Әмина қыз жылай бердi,н Әмина қыз жылай бердi,i,,
Көл болып қойны толып жастарына.
Көл болып көздiң жасы жылайдылар,iң жасы жылайдылар,ң жасы жылайдылар,
Сиынып жан жаратқан Хақтарына.

Қосына Ханафия қайтып жатты,
Аллаға тiлек бер деп налып жатты.iлек бер деп налып жатты.лек бер деп налып жатты.
Баланың үстi-басы толған жара,i-басы толған жара,-басы толған жара,
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Қыз байғұс қанын жуып дәру жақты.
«Атама Әли Арыслан бiлдiргiл»,—деп,Атама Әли Арыслан бiлдiргiл»,—деп,iлдiргiл»,—деп,лдiргiл»,—деп,iргiл»,—деп,ргiл»,—деп,iл»,—деп,л»,—деп,»,—деп,деп,
Аллаға жылап қылды мiнәжатты.iнәжатты.нәжатты.
Баладан хал кеткенiн бiлгеннен соң,iн бiлгеннен соң,н бiлгеннен соң,iлгеннен соң,лгеннен соң,
Әмина жылай-жылай қайғы тартты.

Сөйлейдi Ханафия сонда тұрып:i Ханафия сонда тұрып: Ханафия сонда тұрып:
—Бабама Нұр Мұхаммед хабар бер,—деп.
Бабам мен атам Әли достың едi,i,,
Бiлдiрiп, бұл кәпiрдiң бәрiн қыр,—деп.iлдiрiп, бұл кәпiрдiң бәрiн қыр,—деп.лдiрiп, бұл кәпiрдiң бәрiн қыр,—деп.iрiп, бұл кәпiрдiң бәрiн қыр,—деп.рiп, бұл кәпiрдiң бәрiн қыр,—деп.iп, бұл кәпiрдiң бәрiн қыр,—деп.п, бұл кәпiрдiң бәрiн қыр,—деп.iрдiң бәрiн қыр,—деп.рдiң бәрiн қыр,—деп.iң бәрiн қыр,—деп.ң бәрiн қыр,—деп.iн қыр,—деп.н қыр,—деп.
Балаңыз көп кәпiрмен соғыс қылып,iрмен соғыс қылып,рмен соғыс қылып,
Үстiнен қызыл қаны ағып жүр,—деп.iнен қызыл қаны ағып жүр,—деп.нен қызыл қаны ағып жүр,—деп.
Қаптаған жердiң жүзi бәрi кәпiр,iң жүзi бәрi кәпiр,ң жүзi бәрi кәпiр,i бәрi кәпiр, бәрi кәпiр,i кәпiр, кәпiр,iр,р,
Бiр бала ортасында налып жүр,—деп.iр бала ортасында налып жүр,—деп.р бала ортасында налып жүр,—деп.
Бiр Құдай, фазылың кең, өзiң патша,iр Құдай, фазылың кең, өзiң патша,р Құдай, фазылың кең, өзiң патша,iң патша,ң патша,
Қылсаң да жақсы-жаман өзiң бiл,—деп.iң бiл,—деп.ң бiл,—деп.iл,—деп.л,—деп.

Иә, Алла, қазам жетiп өле алмадым,iп өле алмадым,п өле алмадым,
Жараға үстiмдегi төзе алмадым.iмдегi төзе алмадым.мдегi төзе алмадым.i төзе алмадым. төзе алмадым.
Бабам мен Нұр Мұхаммед, атам Әли,
Алдына барып сәлем бере алмадым.
Сүйiктi Ханифа мен Фатима анам,iктi Ханифа мен Фатима анам,ктi Ханифа мен Фатима анам,i Ханифа мен Фатима анам, Ханифа мен Фатима анам, 
Еркелеп алдарында күле алмадым.
Сүйiктi Хасен, Хұсайын ағаларым,iктi Хасен, Хұсайын ағаларым,ктi Хасен, Хұсайын ағаларым,i Хасен, Хұсайын ағаларым, Хасен, Хұсайын ағаларым,
Дидарын ойнап-күлiп көре алмадым.iп көре алмадым.п көре алмадым.
Табуттан тартып алған Әминамен
Қосылып, Мәдинеге бара алмадым.

Әлқисса, жоғарыда айтып едiк қой: хазiрет Әли, Хасен,iк қой: хазiрет Әли, Хасен,к қой: хазiрет Әли, Хасен,iрет Әли, Хасен,рет Әли, Хасен, 
Хұсайын үшеуi сапарға кеттi деп, бұлар сапардан Мәдинегеi сапарға кеттi деп, бұлар сапардан Мәдинеге сапарға кеттi деп, бұлар сапардан Мәдинегеi деп, бұлар сапардан Мәдинеге деп, бұлар сапардан Мәдинеге 
қайтып, жолда жете алмай қонған екен дейдi. Ханафия Табут-i. Ханафия Табут-. Ханафия Табут-
тың әскерiмен соғысып, көп жарақатты болып, Алладан қалапiмен соғысып, көп жарақатты болып, Алладан қалапмен соғысып, көп жарақатты болып, Алладан қалап 
жатқанда, түнде хазiрет Әлидiң түсiне кiрiп Нұр Мұхаммед:—iрет Әлидiң түсiне кiрiп Нұр Мұхаммед:—рет Әлидiң түсiне кiрiп Нұр Мұхаммед:—iң түсiне кiрiп Нұр Мұхаммед:—ң түсiне кiрiп Нұр Мұхаммед:—iне кiрiп Нұр Мұхаммед:—не кiрiп Нұр Мұхаммед:—iрiп Нұр Мұхаммед:—рiп Нұр Мұхаммед:—iп Нұр Мұхаммед:—п Нұр Мұхаммед:—
Иә, Әли, тұрғыл, Ханафия балаң мен Табуттың әскерi соғысыпi соғысып соғысып 
жүр. Тез бар, өлтiрер,—деп өте шығыпты дейдi.iрер,—деп өте шығыпты дейдi.рер,—деп өте шығыпты дейдi.i..

Ал, ендi сөз тыңдаңыз Әли жақтан,i сөз тыңдаңыз Әли жақтан, сөз тыңдаңыз Әли жақтан,
Жол тартып Мәдинеге Әли қайтқан.
Қасында Хасен, Хұсайын екi бала,i бала, бала,
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Жете алмай Мәдинеге қонып жатқан.
Түсiнде Нұр Мұхаммедтi Әли көрдi,iнде Нұр Мұхаммедтi Әли көрдi,нде Нұр Мұхаммедтi Әли көрдi,i Әли көрдi, Әли көрдi,i,,
Бәрi де жақсы-жаман Жаппар Хақтан.i де жақсы-жаман Жаппар Хақтан. де жақсы-жаман Жаппар Хақтан.

Әлиге Нұр Мұхаммед:—Тұрғыл,—дейдi,i,,
Елiне Табут патша барғыл,—дейдi.iне Табут патша барғыл,—дейдi.не Табут патша барғыл,—дейдi.i..
Соғысып жүр кәпiрменен жалғыз бала,iрменен жалғыз бала,рменен жалғыз бала,
Балаңды Ханафия алғыл,—дейдi.i..
Балаңа өлмей тұрып бармасаңыз,
Айрылып балаңыздан қалдың,—дейдi.i..

Арыслан жатқан жерден ұшып тұрды,
Түсiнен көрген түнде шошып тұрды.iнен көрген түнде шошып тұрды.нен көрген түнде шошып тұрды.
—Табутқа жылдамырақ барайын,—деп,
Дүлдүлге мiнiп алып басын бұрды.iнiп алып басын бұрды.нiп алып басын бұрды.iп алып басын бұрды.п алып басын бұрды.
Қасында Хасен, Хұсайын екi бала,i бала, бала,
Үшеуi «иә, Алла» деп жолға кiрдi.i «иә, Алла» деп жолға кiрдi. «иә, Алла» деп жолға кiрдi.«иә, Алла» деп жолға кiрдi.ә, Алла» деп жолға кiрдi.» деп жолға кiрдi. деп жолға кiрдi.iрдi.рдi.i..

Әлқисса, үшеу болып ер Әли жолға кiрiп, iздеп келе тұрсын.iрiп, iздеп келе тұрсын.рiп, iздеп келе тұрсын.iп, iздеп келе тұрсын.п, iздеп келе тұрсын.iздеп келе тұрсын.здеп келе тұрсын. 
Сол уақытта Табуттың елiнде Рүстем деген бiр батыр бар екен.iнде Рүстем деген бiр батыр бар екен.нде Рүстем деген бiр батыр бар екен.iр батыр бар екен.р батыр бар екен. 
Табут қорқып тұрғанда, кешкi уақытта жетiп келiп:—Патша,i уақытта жетiп келiп:—Патша, уақытта жетiп келiп:—Патша,iп келiп:—Патша,п келiп:—Патша,iп:—Патша,п:—Патша, 
сiз қызыңды берiп, күйеу қылсаңыз, ол баланы өлтiремiн,—iз қызыңды берiп, күйеу қылсаңыз, ол баланы өлтiремiн,—з қызыңды берiп, күйеу қылсаңыз, ол баланы өлтiремiн,—iп, күйеу қылсаңыз, ол баланы өлтiремiн,—п, күйеу қылсаңыз, ол баланы өлтiремiн,—iремiн,—ремiн,—iн,—н,—
дептi. Табут:—Жарар, қызымды беремiн. Тек баланы өлтiр,—i. Табут:—Жарар, қызымды беремiн. Тек баланы өлтiр,—. Табут:—Жарар, қызымды беремiн. Тек баланы өлтiр,—iн. Тек баланы өлтiр,—н. Тек баланы өлтiр,—iр,—р,—
дептi. Сонда Рүстем қуанып:—Бүгiн кеш болды. Таңда баланыi. Сонда Рүстем қуанып:—Бүгiн кеш болды. Таңда баланы. Сонда Рүстем қуанып:—Бүгiн кеш болды. Таңда баланыiн кеш болды. Таңда баланын кеш болды. Таңда баланы 
өлтiрiп берейiн,—дептi.—Қайғырмаңыз,—деп көңiл айтыптыiрiп берейiн,—дептi.—Қайғырмаңыз,—деп көңiл айтыптырiп берейiн,—дептi.—Қайғырмаңыз,—деп көңiл айтыптыiп берейiн,—дептi.—Қайғырмаңыз,—деп көңiл айтыптып берейiн,—дептi.—Қайғырмаңыз,—деп көңiл айтыптыiн,—дептi.—Қайғырмаңыз,—деп көңiл айтыптын,—дептi.—Қайғырмаңыз,—деп көңiл айтыптыi.—Қайғырмаңыз,—деп көңiл айтыпты.—Қайғырмаңыз,—деп көңiл айтыптыiл айтыптыл айтыпты 
дейдi.i..

Ер Әли жол бойында тұра тұрсын,
Тiлектес баласына бола тұрсын.iлектес баласына бола тұрсын.лектес баласына бола тұрсын.
Бар екен Рүстем деген үлкен батыр.
Жайынан Досы соның кеңес құрсын.

Табутқа Рүстем келiп айтып салды:iп айтып салды:п айтып салды:
—Баланы өлтiрем,—деп,—қызың берсең.iрем,—деп,—қызың берсең.рем,—деп,—қызың берсең.
Табут айтты:—Берем қызым, баланы өлтiр,iр,р,
Бұл сөзiм Рүстем батыр қабыл көрсең.iм Рүстем батыр қабыл көрсең.м Рүстем батыр қабыл көрсең.
—Кеш болды, таң атқансын өлтiремiн,iремiн,ремiн,iн,н,
Қайғырма сен, азарсың жылай берсең.
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Сол күнi көп кәпiрлер қайтып жатты,i көп кәпiрлер қайтып жатты, көп кәпiрлер қайтып жатты,iрлер қайтып жатты,рлер қайтып жатты,
Ханафия о да қосқа барып жатты.
«Белiмдi бұл кәпiрден сындырма»,—деп,Белiмдi бұл кәпiрден сындырма»,—деп,iмдi бұл кәпiрден сындырма»,—деп,мдi бұл кәпiрден сындырма»,—деп,i бұл кәпiрден сындырма»,—деп, бұл кәпiрден сындырма»,—деп,iрден сындырма»,—деп,рден сындырма»,—деп,»,—деп,,—деп,
Тiледi жадына алып жалғыз Хақты.iледi жадына алып жалғыз Хақты.ледi жадына алып жалғыз Хақты.i жадына алып жалғыз Хақты. жадына алып жалғыз Хақты.
«Шынымен Әли атам келмей ме�!»—деп,Шынымен Әли атам келмей ме�!»—деп,»—деп,—деп,
Әмина о да қатты жылап жатты.
Оқыды қыз бен бала намаздарын,
Кiдiрмей соныменен таң да атты.iдiрмей соныменен таң да атты.дiрмей соныменен таң да атты.iрмей соныменен таң да атты.рмей соныменен таң да атты.
Кәпiрлер шуылдайды кеңес құрып,iрлер шуылдайды кеңес құрып,рлер шуылдайды кеңес құрып,
Баланың жас та болса қолы батты.

Әскерге Табут айтты:—Басың көтер,
Таң атып, уақыт жеттi соғыс етер.i соғыс етер. соғыс етер.
Қайдасың, Рүстем батыр, данышпаным,
Жылдам бар майдан жерге ұрыс етер.
Баланы жылдамырақ өлтiрiңдер,iрiңдер,рiңдер,iңдер,ңдер,
Осыдан Әли келсе, қырып кетер.
Он жасар жалғыз бала жаман қырды,
Бiр адам табылмады әлi жетер.iр адам табылмады әлi жетер.р адам табылмады әлi жетер.i жетер. жетер.
Апырым-ай, осы бала әскер қырып,
Халыққа қатардағы харам етер.
Бiр бала қызымды алып, жеңiп кетсе,iр бала қызымды алып, жеңiп кетсе,р бала қызымды алып, жеңiп кетсе,iп кетсе,п кетсе,
Арабтың Мәдинеде көңiлi өсер.iлi өсер.лi өсер.i өсер. өсер.

Ақырып таң атқансын Рүстем келдi,i,,
Әмина баламенен көзi көрдi.i көрдi. көрдi.i..
Келгенiн Рүстемнiң көргеннен соң,iн Рүстемнiң көргеннен соң,н Рүстемнiң көргеннен соң,iң көргеннен соң,ң көргеннен соң,
Балаға Әмина қыз сөйлейдi ендi.i ендi. ендi.i..

Жылайды Әмина қыз «Құдайым» деп,«Құдайым» деп,Құдайым» деп,» деп, деп,
Ойлайды «Рүстемге өзiм барайын» деп.«Рүстемге өзiм барайын» деп.Рүстемге өзiм барайын» деп.iм барайын» деп.м барайын» деп.» деп. деп.
Көңiлi қыз байғұстың жаман солды,iлi қыз байғұстың жаман солды,лi қыз байғұстың жаман солды,i қыз байғұстың жаман солды, қыз байғұстың жаман солды,
Баланың жарасына уайым жеп.

Қыз айтты:—Халiң нашар, жараң көл-дүр,iң нашар, жараң көл-дүр,ң нашар, жараң көл-дүр,
Рұқсат бер, Рүстем басын алайын,—деп.
Атамның әскерi көп құмырсқадай,i көп құмырсқадай, көп құмырсқадай,
Сен үшiн, Ханафия, ұрысайын,—деп.iн, Ханафия, ұрысайын,—деп.н, Ханафия, ұрысайын,—деп.
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Жар болса Нұр Мұхаммед бабам,—дейдi,i,,
Кәпiрге ақырзаман салайын,—деп.iрге ақырзаман салайын,—деп.рге ақырзаман салайын,—деп.

Ақырып Ханафия:—Алла!—дейдi,i,,
Бермеймiн рұқсат, барма,—дейдi.iн рұқсат, барма,—дейдi.н рұқсат, барма,—дейдi.i..
Әмина, Рүстем басын мен кесейiн,iн,н,
Тiлектес бола көргiл, қал да,—дейдi.iлектес бола көргiл, қал да,—дейдi.лектес бола көргiл, қал да,—дейдi.iл, қал да,—дейдi.л, қал да,—дейдi.i..
Сен болдың ұшып жүрген ұжмақ құсы,
Сен өлсең қайғырармын сонда,—дейдi.i..

Майданда айғайлап тұр Рүстем кәпiр,iр,р,
«Басыңа саламын,—деп,—заманақыр».Басыңа саламын,—деп,—заманақыр».»..
Жас бала көп кәпiрден қорқар емес,iрден қорқар емес,рден қорқар емес,
Аяңдап майдан жерге келе жатыр.

Екеуi келген жерден алысады,i келген жерден алысады, келген жерден алысады,
Соғысып ат үстiнде қалысады.iнде қалысады.нде қалысады.
Аямай бiрiн-бiрi екi батырiрiн-бiрi екi батыррiн-бiрi екi батырiн-бiрi екi батырн-бiрi екi батырiрi екi батыррi екi батырi екi батыр екi батырi батыр батыр
Қылыш ұрып, найзаларын салысады.

Екеуi таң қалғандай ұрыс салды,i таң қалғандай ұрыс салды, таң қалғандай ұрыс салды,
Аямай шыбын жанды қылыш салды.
Майданға «қыз алам» деп келген батыр«қыз алам» деп келген батырқыз алам» деп келген батыр» деп келген батыр деп келген батыр
Шыдамай жас баладан өлiп қалды.iп қалды.п қалды.
Жолына дiн исламның жанын қиып,iн исламның жанын қиып,н исламның жанын қиып,
Ханафия Рүстемдi бөлiп салды.i бөлiп салды. бөлiп салды.iп салды.п салды.
Қыз үшiн адырайып келген батырiн адырайып келген батырн адырайып келген батыр
Жан берiп, жаһаннамға кетiп қалды.iп, жаһаннамға кетiп қалды.п, жаһаннамға кетiп қалды.iп қалды.п қалды.

Патшаңыз бiр баладан жаман састы,iр баладан жаман састы,р баладан жаман састы,
Зар жылап, Рүстем үшiн қайғы басты.iн қайғы басты.н қайғы басты.
«Қамалап бұл баланы ұсталық»,—деп,
Жиылып көп кәпiрлер ақылдасты.iрлер ақылдасты.рлер ақылдасты.

Ойбайлап Табут патша қайғырады,
«Салдыр,—деп,—бiр мұнара» бұйырады.Салдыр,—деп,—бiр мұнара» бұйырады.iр мұнара» бұйырады.р мұнара» бұйырады.» бұйырады. бұйырады.
—Басынан мұнараның қарап тұрам, 
Апырым-ай, мына бала нағылады�!
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Әскерiм, атқа мiнiп жүрiң,—дейдi,iм, атқа мiнiп жүрiң,—дейдi,м, атқа мiнiп жүрiң,—дейдi,iнiп жүрiң,—дейдi,нiп жүрiң,—дейдi,iп жүрiң,—дейдi,п жүрiң,—дейдi,iң,—дейдi,ң,—дейдi,i,,
Жолымда мен сорлының өлiң,—дейдi.iң,—дейдi.ң,—дейдi.i..
Апырым-ай, мына бала басымды алар,
Бiр айла ендi бұған қылың,—дейдi.iр айла ендi бұған қылың,—дейдi.р айла ендi бұған қылың,—дейдi.i бұған қылың,—дейдi. бұған қылың,—дейдi.i..
Қамалап жан-жағынан ортаға алып,
Найзаны өлер жерге салың,—дейдi.i..
Қайратын бұл баланың көргеннен соң,
Қалмайды құрттай менiң халым,—дейдi.iң халым,—дейдi.ң халым,—дейдi.i..

Сөйлейдi Табут патша талай кептi:i Табут патша талай кептi: Табут патша талай кептi:i::
—Қоймас деп менiң басым алмай,—дептi.iң басым алмай,—дептi.ң басым алмай,—дептi.i..
Басымды бүйте берсе бала кесер,
Қашайын мұнда тұрмай, ойбай,—дептi.i..
Жабылып бiр баланы жеңе алмадың,iр баланы жеңе алмадың,р баланы жеңе алмадың,
Қайратың, батырларым, қайда�—дептi.i..
Бұл жерден Әли келмей, мен кетейiн,iн,н,
Қырады Әли бiздi қоймай,—дептi.iздi қоймай,—дептi.здi қоймай,—дептi.i қоймай,—дептi. қоймай,—дептi.i..
Кәпiрге қорқу түстi бiрi келмей,iрге қорқу түстi бiрi келмей,рге қорқу түстi бiрi келмей,i бiрi келмей, бiрi келмей,iрi келмей,рi келмей,i келмей, келмей,
Табут тұр қайғыменен көзi көрмей.i көрмей. көрмей.
Баланы тұрған жерде қамалақтап,
Ат қойды сансыз кәпiр бәрi бiрдей.iр бәрi бiрдей.р бәрi бiрдей.i бiрдей. бiрдей.iрдей.рдей.

Жарандар, тыңдап отыр айтқан сөзiн,iн,н,
Кәпiрлер алып кеттi жердiң жүзiн.iрлер алып кеттi жердiң жүзiн.рлер алып кеттi жердiң жүзiн.i жердiң жүзiн. жердiң жүзiн.iң жүзiн.ң жүзiн.iн.н.
Жас бала кәпiрлермен соғысқанда,iрлермен соғысқанда,рлермен соғысқанда,
Қап-қара шаңдақ басты күннiң көзiн.iң көзiн.ң көзiн.iн.н.

Табуттың әскерлерiн қыра бердi,iн қыра бердi,н қыра бердi,i,,
Көп әскер шаһарынан шыға бердi.i..
Жас бала тоқтамастан соғыс қылып,
Жiбердi жаһаннамға талай ердi.iбердi жаһаннамға талай ердi.бердi жаһаннамға талай ердi.i жаһаннамға талай ердi. жаһаннамға талай ердi.i..

Жабылған бiр балаға көп кәпiрдiiр балаға көп кәпiрдiр балаға көп кәпiрдiiрдiрдii
Қыз байғұс Әминаның көзi көрдi.i көрдi. көрдi.i..
«Көп кәпiр бiр баланы өлтiрер»,—деп,Көп кәпiр бiр баланы өлтiрер»,—деп,iр бiр баланы өлтiрер»,—деп,р бiр баланы өлтiрер»,—деп,iр баланы өлтiрер»,—деп,р баланы өлтiрер»,—деп,iрер»,—деп,рер»,—деп,»,—деп,деп,
Әмина бiр Аллаға жылай бердi.iр Аллаға жылай бердi.р Аллаға жылай бердi.i..
Халiнен баласының хабар бiлiп,iнен баласының хабар бiлiп,нен баласының хабар бiлiп,iлiп,лiп,iп,п,
«Келер» деп қарап тұрды Әли ердi.Келер» деп қарап тұрды Әли ердi.» деп қарап тұрды Әли ердi. деп қарап тұрды Әли ердi.i..
«Иә, Алла, шыныменен келмей ме�!»—деп,Иә, Алла, шыныменен келмей ме�!»—деп,»—деп,—деп,
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Зар жылап жолына Мәдиненiң қарай бердi.iң қарай бердi.ң қарай бердi.i..
Еңiреп Әмина қыз тұрғаннан соң,iреп Әмина қыз тұрғаннан соң,реп Әмина қыз тұрғаннан соң,
Тiлегiн қыз байғұстың Құдай бердi.iлегiн қыз байғұстың Құдай бердi.легiн қыз байғұстың Құдай бердi.iн қыз байғұстың Құдай бердi.н қыз байғұстың Құдай бердi.i..

Көп кәпiр бiр балаға жабылып жүр,iр бiр балаға жабылып жүр,р бiр балаға жабылып жүр,iр балаға жабылып жүр,р балаға жабылып жүр,
Қылыштар, мылтық, найза соғылып жүр.
Iшiнде көп кәпiрдiң жалғыз бала,шiнде көп кәпiрдiң жалғыз бала,iнде көп кәпiрдiң жалғыз бала,нде көп кәпiрдiң жалғыз бала,iрдiң жалғыз бала,рдiң жалғыз бала,iң жалғыз бала,ң жалғыз бала,
Құдайым жәрдем берсiн, нағылып жүр.iн, нағылып жүр.н, нағылып жүр.
Қайраты жас баланың сондай бұзық,
Кәпiрдi жүрген жерде жол қылып жүр.iрдi жүрген жерде жол қылып жүр.рдi жүрген жерде жол қылып жүр.i жүрген жерде жол қылып жүр. жүрген жерде жол қылып жүр.
Болғансын аты әйел, не шара бар,
Баланың болдырғанын қыз бiлiп жүр.iлiп жүр.лiп жүр.iп жүр.п жүр.

Әскерiн Табут патша қырдырады,iн Табут патша қырдырады,н Табут патша қырдырады,
Жүрегiн ат басындай солдырады.iн ат басындай солдырады.н ат басындай солдырады.
Соғысып көп кәпiрмен демiн алмай,iрмен демiн алмай,рмен демiн алмай,iн алмай,н алмай,
Мұхаммед-Ханафия болдырады.

Көп кәпiр бiр баланы аясын ба,iр бiр баланы аясын ба,р бiр баланы аясын ба,iр баланы аясын ба,р баланы аясын ба,
Етiне елу жара салдырады.iне елу жара салдырады.не елу жара салдырады.
Жолына дiн исламның жанын қиып,iн исламның жанын қиып,н исламның жанын қиып,
Шиедей тұла бойын қан қылады.
«Иә, Алла, қор қылма,—деп,—кәпiрлерге»Иә, Алла, қор қылма,—деп,—кәпiрлерге»iрлерге»рлерге»» 
Зар жылап Ханафия қамығады.

Кәпiрдiң бiрталайы өлiп кеттi,iрдiң бiрталайы өлiп кеттi,рдiң бiрталайы өлiп кеттi,iң бiрталайы өлiп кеттi,ң бiрталайы өлiп кеттi,iрталайы өлiп кеттi,рталайы өлiп кеттi,iп кеттi,п кеттi,i,,
Түбiне жаһаннамның жаны кеттi.iне жаһаннамның жаны кеттi.не жаһаннамның жаны кеттi.i..
Махдумның Ханафия сол уақытта
ұрыса алмай кәпiрлермен халi бiттi.iрлермен халi бiттi.рлермен халi бiттi.i бiттi. бiттi.iттi.ттi.i..
Жылайды Ханафия жадына алып,
Атасы мен Әли Арыслан, Мұхаммедтi.i..

Әлқисса, Ханафия сол күнi дамыл алмай соғысып, бек жа-i дамыл алмай соғысып, бек жа- дамыл алмай соғысып, бек жа-
ралы болып, ұрысуға халi келмей, бұрынғыдай айқайлап,i келмей, бұрынғыдай айқайлап, келмей, бұрынғыдай айқайлап, 
қаһарлануға дауысы шықпай, халi өлiм халiне жетiп, текi өлiм халiне жетiп, тек өлiм халiне жетiп, текiм халiне жетiп, текм халiне жетiп, текiне жетiп, текне жетiп, текiп, текп, тек 
атынан түспей, бұрынғыдай кәпiрдiң бiр жағынан кiрiп, бiрiрдiң бiр жағынан кiрiп, бiррдiң бiр жағынан кiрiп, бiрiң бiр жағынан кiрiп, бiрң бiр жағынан кiрiп, бiрiр жағынан кiрiп, бiрр жағынан кiрiп, бiрiрiп, бiррiп, бiрiп, бiрп, бiрiрр 
жағынан шыға алмай, көп кәпiрдiң ортасында қалып, Аллағаiрдiң ортасында қалып, Аллағардiң ортасында қалып, Аллағаiң ортасында қалып, Аллағаң ортасында қалып, Аллаға 
мiнәжат қылып, екiншi, атасы илән ағаларын келмедi деп,iнәжат қылып, екiншi, атасы илән ағаларын келмедi деп,нәжат қылып, екiншi, атасы илән ағаларын келмедi деп,iншi, атасы илән ағаларын келмедi деп,ншi, атасы илән ағаларын келмедi деп,i, атасы илән ағаларын келмедi деп,, атасы илән ағаларын келмедi деп,i деп, деп, 
үшiншi, Мәдинеге Әминаны алып барып, аналарының дидарынiншi, Мәдинеге Әминаны алып барып, аналарының дидарынншi, Мәдинеге Әминаны алып барып, аналарының дидарынi, Мәдинеге Әминаны алып барып, аналарының дидарын, Мәдинеге Әминаны алып барып, аналарының дидарын 
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көрмей қапалықта қазаға тап болдым ба,—деп налып жүрдii 
дейдi. Кәпiрдiң баршасы да жиылып, бiр баланың төңiрегiндеi. Кәпiрдiң баршасы да жиылып, бiр баланың төңiрегiнде. Кәпiрдiң баршасы да жиылып, бiр баланың төңiрегiндеiрдiң баршасы да жиылып, бiр баланың төңiрегiндердiң баршасы да жиылып, бiр баланың төңiрегiндеiң баршасы да жиылып, бiр баланың төңiрегiндең баршасы да жиылып, бiр баланың төңiрегiндеiр баланың төңiрегiндер баланың төңiрегiндеiрегiндерегiндеiнденде 
қамап жүрдi дейдi. Сонда да бiрме-бiрге болмай алдына келген-i дейдi. Сонда да бiрме-бiрге болмай алдына келген- дейдi. Сонда да бiрме-бiрге болмай алдына келген-i. Сонда да бiрме-бiрге болмай алдына келген-. Сонда да бiрме-бiрге болмай алдына келген-iрме-бiрге болмай алдына келген-рме-бiрге болмай алдына келген-iрге болмай алдына келген-рге болмай алдына келген-
дi қырып жүрiптi, Әмина қыз алыстан көрiп, жаны ашып, Әлиi қырып жүрiптi, Әмина қыз алыстан көрiп, жаны ашып, Әли қырып жүрiптi, Әмина қыз алыстан көрiп, жаны ашып, Әлиiптi, Әмина қыз алыстан көрiп, жаны ашып, Әлиптi, Әмина қыз алыстан көрiп, жаны ашып, Әлиi, Әмина қыз алыстан көрiп, жаны ашып, Әли, Әмина қыз алыстан көрiп, жаны ашып, Әлиiп, жаны ашып, Әлип, жаны ашып, Әли 
атам келмедi деп бiр Аллаға налып, жылап тұрғанда, Мәдинеi деп бiр Аллаға налып, жылап тұрғанда, Мәдине деп бiр Аллаға налып, жылап тұрғанда, Мәдинеiр Аллаға налып, жылап тұрғанда, Мәдинер Аллаға налып, жылап тұрғанда, Мәдине 
жолынан хазiрет Әли, Хасен, Хұсайын келе жатыр екен дейдi.iрет Әли, Хасен, Хұсайын келе жатыр екен дейдi.рет Әли, Хасен, Хұсайын келе жатыр екен дейдi.i.. 
Сондағы баланың һәм қыздың мiнәжат қылып тiлеп жүргендегiiнәжат қылып тiлеп жүргендегiнәжат қылып тiлеп жүргендегiiлеп жүргендегiлеп жүргендегii 
сөздерi тек «Алла Тағала, бұл кәпiрден құтқар, атамдыi тек «Алла Тағала, бұл кәпiрден құтқар, атамды тек «Алла Тағала, бұл кәпiрден құтқар, атамды«Алла Тағала, бұл кәпiрден құтқар, атамдыАлла Тағала, бұл кәпiрден құтқар, атамдыiрден құтқар, атамдырден құтқар, атамды 
көрсет»,—деп жылапты дейдi.»,—деп жылапты дейдi.,—деп жылапты дейдi.i..

Жылаған назымы

Жылайды дауысы шықпай:—Өлмедiм,—деп,iм,—деп,м,—деп,
Өкпелеп, хақ Пайғамбар, бiлмедiң,—деп.iлмедiң,—деп.лмедiң,—деп.iң,—деп.ң,—деп.
Хасен менен Хұсайын екi ағам,i ағам, ағам, 
Жан атам Әли Арыслан келмедiң,—деп.iң,—деп.ң,—деп.
Бiр барып Мәдинеге Әминамен,iр барып Мәдинеге Әминамен,р барып Мәдинеге Әминамен,
Қосылып құрбылармен күлмедiм,—деп.iм,—деп.м,—деп.

Фатима, Ханифамен аналарым,
Ақ жүзiн бұ дүниеде көрмедiм,—деп.iн бұ дүниеде көрмедiм,—деп.н бұ дүниеде көрмедiм,—деп.iм,—деп.м,—деп.
Бермесең өзiң жәрдем, бiр Құдайым,iң жәрдем, бiр Құдайым,ң жәрдем, бiр Құдайым,iр Құдайым,р Құдайым, 
Ойым жоқ бұл кәпiрден өлмедiм,—деп.iрден өлмедiм,—деп.рден өлмедiм,—деп.iм,—деп.м,—деп.

Еңiреп Әмина қыз жылап тұрды,iреп Әмина қыз жылап тұрды,реп Әмина қыз жылап тұрды,
Көз жасын көлдей қылып бұлап тұрды.
«Есiне бiр Құдайды жад қылам»,—деп,Есiне бiр Құдайды жад қылам»,—деп,iне бiр Құдайды жад қылам»,—деп,не бiр Құдайды жад қылам»,—деп,iр Құдайды жад қылам»,—деп,р Құдайды жад қылам»,—деп,»,—деп,,—деп,
Қорлыққа неше түрлi шыдап тұрды.i шыдап тұрды. шыдап тұрды.
«Көрсет,—деп,—шын хақиқат кереметтi»,Көрсет,—деп,—шын хақиқат кереметтi»,i»,»,,
Әмина Мұхаммедтi сынап тұрды.i сынап тұрды. сынап тұрды.

Шара жоқ, қылар айла, жылай бердi,i,,
Тiлегiн Әминаның Құдай бердi.iлегiн Әминаның Құдай бердi.легiн Әминаның Құдай бердi.iн Әминаның Құдай бердi.н Әминаның Құдай бердi.i..
Үш атты Мәдинеден келе жатыр,
Қыз байғұс жылап тұрып оны көрдi.i..

«Апырым-ай, келе жатқан кiм екен�»—деп,Апырым-ай, келе жатқан кiм екен�»—деп,iм екен�»—деп,м екен�»—деп,
«Аты-жөнiн сұрайын»,—деп көңiл бердi.iн сұрайын»,—деп көңiл бердi.н сұрайын»,—деп көңiл бердi.»,—деп көңiл бердi.,—деп көңiл бердi.iл бердi.л бердi.i..
Атына қамшы басып қатты жүрiп,iп,п,
Қасына әлгi адамдар жетiп келдi.i адамдар жетiп келдi. адамдар жетiп келдi.iп келдi.п келдi.i..
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Әлқисса, сол күнде Ханафияның халi кетiп, кәпiрлердiң ор-i кетiп, кәпiрлердiң ор- кетiп, кәпiрлердiң ор-iп, кәпiрлердiң ор-п, кәпiрлердiң ор-iрлердiң ор-рлердiң ор-iң ор-ң ор-
тасында жүр едi. Көп кәпiр баршасы да бiр орында, бiр бала-i. Көп кәпiр баршасы да бiр орында, бiр бала-. Көп кәпiр баршасы да бiр орында, бiр бала-iр баршасы да бiр орында, бiр бала-р баршасы да бiр орында, бiр бала-iр орында, бiр бала-р орында, бiр бала-iр бала-р бала-
ның соңында жүр едi дейдi. Әмина қыз кәпiрлердiң балағаi дейдi. Әмина қыз кәпiрлердiң балаға дейдi. Әмина қыз кәпiрлердiң балағаi. Әмина қыз кәпiрлердiң балаға. Әмина қыз кәпiрлердiң балағаiрлердiң балағарлердiң балағаiң балағаң балаға 
жабылып жүргенiн көрiп, есi кетiп қарап тұрғанда үш аттыiн көрiп, есi кетiп қарап тұрғанда үш аттын көрiп, есi кетiп қарап тұрғанда үш аттыiп, есi кетiп қарап тұрғанда үш аттып, есi кетiп қарап тұрғанда үш аттыi кетiп қарап тұрғанда үш атты кетiп қарап тұрғанда үш аттыiп қарап тұрғанда үш аттып қарап тұрғанда үш атты 
кiсiге, яғни атасы хазiрет Әлиге жолығып, «кiмсiң�» деп аты-iсiге, яғни атасы хазiрет Әлиге жолығып, «кiмсiң�» деп аты-сiге, яғни атасы хазiрет Әлиге жолығып, «кiмсiң�» деп аты-iге, яғни атасы хазiрет Әлиге жолығып, «кiмсiң�» деп аты-ге, яғни атасы хазiрет Әлиге жолығып, «кiмсiң�» деп аты-iрет Әлиге жолығып, «кiмсiң�» деп аты-рет Әлиге жолығып, «кiмсiң�» деп аты-«кiмсiң�» деп аты-кiмсiң�» деп аты-iмсiң�» деп аты-мсiң�» деп аты-iң�» деп аты-ң�» деп аты-» деп аты- деп аты-
жөнiн сұрап, жауап бергенi:iн сұрап, жауап бергенi:н сұрап, жауап бергенi:i::

—Алдыңа, жақсы адамдар, келдiм,—дейдi,iм,—дейдi,м,—дейдi,i,,
Iсiне бiр Алланың көндiм,—дейдi.сiне бiр Алланың көндiм,—дейдi.iне бiр Алланың көндiм,—дейдi.не бiр Алланың көндiм,—дейдi.iр Алланың көндiм,—дейдi.р Алланың көндiм,—дейдi.iм,—дейдi.м,—дейдi.i..
Келесiз ат сабылтып, қатты жүрiп,iз ат сабылтып, қатты жүрiп,з ат сабылтып, қатты жүрiп,iп,п,
Айтыңыз бiз ғарiпке жөнiн,—дейдi.iз ғарiпке жөнiн,—дейдi.з ғарiпке жөнiн,—дейдi.iпке жөнiн,—дейдi.пке жөнiн,—дейдi.iн,—дейдi.н,—дейдi.i..

Түрiңiз бөтен жердiң адамысыз,iңiз бөтен жердiң адамысыз,ңiз бөтен жердiң адамысыз,iз бөтен жердiң адамысыз,з бөтен жердiң адамысыз,iң адамысыз,ң адамысыз,
Мекенiң қай арада, елiң�—дейдi.iң қай арада, елiң�—дейдi.ң қай арада, елiң�—дейдi.iң�—дейдi.ң�—дейдi.i..
Жақсылар, сiзден бұрын жөн сұрадым,iзден бұрын жөн сұрадым,зден бұрын жөн сұрадым,
Кешiңiз, қата болса сөзiм,—дейдi.iңiз, қата болса сөзiм,—дейдi.ңiз, қата болса сөзiм,—дейдi.iз, қата болса сөзiм,—дейдi.з, қата болса сөзiм,—дейдi.iм,—дейдi.м,—дейдi.i..

Әлқисса, хазiрет Әли, балалары илән «бұл нағып жүрген 
әйел адам�!» деп жөн сұрасып, Әминамен сөйлескенi:

—Сұрасаң, Мәдинеде елiм,—дейдi,iм,—дейдi,м,—дейдi,i,,
Айтайын, сұрасаңыз жөнiм,—дейдi.iм,—дейдi.м,—дейдi.i..
Алланың шыныменен сүйген құлы,
Сұрасаң, Нұр Мұхаммед бабам,—дейдi.i..
Жолдасым қасымдағы екi жiгiт—i жiгiт— жiгiт—iгiт—гiт—iт—т—
Хұсайын, Хасен ғазы балам,—дейдi.i..
Сұрасаң, өзiм атым—хазiрет Әли,iм атым—хазiрет Әли,м атым—хазiрет Әли,iрет Әли,рет Әли,
Айтайын аты-жөнiм саған,—дейдi.iм саған,—дейдi.м саған,—дейдi.i..
Келемiн бiр Алланың бұйрығымен,iн бiр Алланың бұйрығымен,н бiр Алланың бұйрығымен,iр Алланың бұйрығымен,р Алланың бұйрығымен,
Соғысқан кәпiрменен балам,—дейдi.iрменен балам,—дейдi.рменен балам,—дейдi.i..
Соғысқан кәпiрменен балам едi,iрменен балам едi,рменен балам едi,i,,
Хабарын айтшы бiлсең, маған,—дейдi.iлсең, маған,—дейдi.лсең, маған,—дейдi.i..
Шырағым, қапаланып жөн сұрадың,
Айтайын аты-жөнiм тамам,—дейдi.iм тамам,—дейдi.м тамам,—дейдi.i..

Сол жерде Әминаның көңiлi бiттi,iлi бiттi,лi бiттi,i бiттi, бiттi,iттi,ттi,i,,
Тiлегiн берген қыздың Құдiрет-тi.iлегiн берген қыздың Құдiрет-тi.легiн берген қыздың Құдiрет-тi.iн берген қыздың Құдiрет-тi.н берген қыздың Құдiрет-тi.iрет-тi.рет-тi.i..
Алланың Арысланын көргеннен соң,
Көңiлiнен Әминаның қайғы кеттi.iлiнен Әминаның қайғы кеттi.лiнен Әминаның қайғы кеттi.iнен Әминаның қайғы кеттi.нен Әминаның қайғы кеттi.i..
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«Жолыңды күтiп сiздiң жүр едiм»,—деп,Жолыңды күтiп сiздiң жүр едiм»,—деп,iп сiздiң жүр едiм»,—деп,п сiздiң жүр едiм»,—деп,iздiң жүр едiм»,—деп,здiң жүр едiм»,—деп,iң жүр едiм»,—деп,ң жүр едiм»,—деп,iм»,—деп,м»,—деп,»,—деп,,—деп,
Жығылып Дүлдүлдiң iзiн өптi.iң iзiн өптi.ң iзiн өптi.iзiн өптi.зiн өптi.iн өптi.н өптi.i..

Қыз айтты:—Жәрдем берсiн жалғыз Аллаң,iн жалғыз Аллаң,н жалғыз Аллаң,
Салыңыз көп кәпiрге ақырзаман.iрге ақырзаман.рге ақырзаман.
Балаңыз Ханафия—ғашық жарым,
Тiлегiм бөтен емес, мен де балаң.iлегiм бөтен емес, мен де балаң.легiм бөтен емес, мен де балаң.iм бөтен емес, мен де балаң.м бөтен емес, мен де балаң.
Зарланып жолыңызға қарап едiм,iм,м,
Көрдi ғой көзiм жасын Қадiр Аллам.i ғой көзiм жасын Қадiр Аллам. ғой көзiм жасын Қадiр Аллам.iм жасын Қадiр Аллам.м жасын Қадiр Аллам.iр Аллам.р Аллам.

—Әй, балам, тiлек тiлеп жүремiсiң,iлек тiлеп жүремiсiң,лек тiлеп жүремiсiң,iлеп жүремiсiң,леп жүремiсiң,iсiң,сiң,iң,ң,
Ханафия тiрi ме екен бiлемiсiң�iрi ме екен бiлемiсiң�рi ме екен бiлемiсiң�i ме екен бiлемiсiң� ме екен бiлемiсiң�iлемiсiң�лемiсiң�iсiң�сiң�iң�ң�
Шырағым, жылдамырақ айта көршi,i,,
Есiтiп балам жайын, көңiлiм тынсын.iтiп балам жайын, көңiлiм тынсын.тiп балам жайын, көңiлiм тынсын.iп балам жайын, көңiлiм тынсын.п балам жайын, көңiлiм тынсын.iлiм тынсын.лiм тынсын.iм тынсын.м тынсын.

—Кәпiрге қырып ойран салды,—дейдi,iрге қырып ойран салды,—дейдi,рге қырып ойран салды,—дейдi,i,,
Қылышын қызыл қанға малды,—дейдi.i..
Бiлмеймiн өлi екенiн, тiрi екенiн,iлмеймiн өлi екенiн, тiрi екенiн,лмеймiн өлi екенiн, тiрi екенiн,iн өлi екенiн, тiрi екенiн,н өлi екенiн, тiрi екенiн,i екенiн, тiрi екенiн, екенiн, тiрi екенiн,iн, тiрi екенiн,н, тiрi екенiн,iрi екенiн,рi екенiн,i екенiн, екенiн,iн,н,
Көп кәпiр ортасына алды,—дейдi.iр ортасына алды,—дейдi.р ортасына алды,—дейдi.i..
Қолымнан менiң келер еш нәрсе жоқ,iң келер еш нәрсе жоқ,ң келер еш нәрсе жоқ,
Мен балаң соры қайнап қалды,—дейдi.i..
Алланың Арысланы Әли едiң,iң,ң,
Кәпiрден жолдасымды алшы,—дейдi.iрден жолдасымды алшы,—дейдi.рден жолдасымды алшы,—дейдi.i..

Әлқисса, хазiрет Әли Әминадан баласының хабарын есiтiп,iрет Әли Әминадан баласының хабарын есiтiп,рет Әли Әминадан баласының хабарын есiтiп,iтiп,тiп,iп,п, 
қамап жүрген көп кәпiрдi көрiп қаһарланып, айқай салып, Ха-iрдi көрiп қаһарланып, айқай салып, Ха-рдi көрiп қаһарланып, айқай салып, Ха-i көрiп қаһарланып, айқай салып, Ха- көрiп қаһарланып, айқай салып, Ха-iп қаһарланып, айқай салып, Ха-п қаһарланып, айқай салып, Ха-
сен, Хұсайын үшеуi кәпiрдi қырып, баласы Ханафияны тауыпi кәпiрдi қырып, баласы Ханафияны тауып кәпiрдi қырып, баласы Ханафияны тауыпiрдi қырып, баласы Ханафияны тауыпрдi қырып, баласы Ханафияны тауыпi қырып, баласы Ханафияны тауып қырып, баласы Ханафияны тауып 
алып, баласының үстiндегi жарасын көрiп қараған екен дейдi.iндегi жарасын көрiп қараған екен дейдi.ндегi жарасын көрiп қараған екен дейдi.i жарасын көрiп қараған екен дейдi. жарасын көрiп қараған екен дейдi.iп қараған екен дейдi.п қараған екен дейдi.i.. 
Сонда көкiрегiнде елу жерде жарасы бар екен дейдi. Сондағыiрегiнде елу жерде жарасы бар екен дейдi. Сондағырегiнде елу жерде жарасы бар екен дейдi. Сондағыiнде елу жерде жарасы бар екен дейдi. Сондағынде елу жерде жарасы бар екен дейдi. Сондағыi. Сондағы. Сондағы 
кәпiрге қаһарланып қырып, мұсылман қылған жері:iрге қаһарланып қырып, мұсылман қылған жері:рге қаһарланып қырып, мұсылман қылған жері:і:

Сол жерде хазiрет Әли қамшы басты,iрет Әли қамшы басты,рет Әли қамшы басты,
Кәпiрге толып жатқан араласты.iрге толып жатқан араласты.рге толып жатқан араласты.
Айқайды қаһарланып салып едi,i,,
Қырылып көп кәпiрдi қара басты.iрдi қара басты.рдi қара басты.i қара басты. қара басты.
Дауысын атасының естiген соң,iген соң,ген соң,
Баласы Ханафия  судай тасты.
Хұсайын, Хасен ғазы, хазiрет Әлиiрет Әлирет Әли
Сол жерде Ханафиямен араласты.
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—уай, ата, мұнша неге келмедiң�!—деп,iң�!—деп,ң�!—деп,
Ханафия атасына төктi жасты.i жасты. жасты.

Кiдiрсең бiр азғана өлер едiм,iдiрсең бiр азғана өлер едiм,дiрсең бiр азғана өлер едiм,iрсең бiр азғана өлер едiм,рсең бiр азғана өлер едiм,iр азғана өлер едiм,р азғана өлер едiм,iм,м,
Майданда шыбын жанды берер едiм.iм.м.
Соғысып жүргенiмде қазам жетсе,iмде қазам жетсе,мде қазам жетсе,
Жүзiңдi қияметте көрер едiм.iңдi қияметте көрер едiм.ңдi қияметте көрер едiм.i қияметте көрер едiм. қияметте көрер едiм.iм.м.

Кәпiрдiң қырып салдым кәрi-жасын,iрдiң қырып салдым кәрi-жасын,рдiң қырып салдым кәрi-жасын,iң қырып салдым кәрi-жасын,ң қырып салдым кәрi-жасын,i-жасын,-жасын,
Жанымды аямадым жабылғасын.
Әй, ата, қозғалуға еш жайым жоқ,
Сау жер жоқ, толған жара үстi-басым.i-басым.-басым.
Хал кетiп, өлiспе деп жүргенiмде,iп, өлiспе деп жүргенiмде,п, өлiспе деп жүргенiмде,iспе деп жүргенiмде,спе деп жүргенiмде,iмде,мде, 
Көрдi ғой бiр Құдайым көзiм жасын.i ғой бiр Құдайым көзiм жасын. ғой бiр Құдайым көзiм жасын.iр Құдайым көзiм жасын.р Құдайым көзiм жасын.iм жасын.м жасын.
Қорлықты мұндай қайғы көрер ме едiм,iм,м,
Қасымда бiрге болса Хасен,iрге болса Хасен,рге болса Хасен,
Хұсайын менен жан жолдасым.

Әлидiң неше түрлi айласы бар,iң неше түрлi айласы бар,ң неше түрлi айласы бар,i айласы бар, айласы бар,
Кәпiрге шаншатұғын найзасы бар.iрге шаншатұғын найзасы бар.рге шаншатұғын найзасы бар.
Баласын шешiндiрiп қарай қалса,iндiрiп қарай қалса,ндiрiп қарай қалса,iрiп қарай қалса,рiп қарай қалса,iп қарай қалса,п қарай қалса,
Кеудеде елу жерден жарасы бар.

Майданға балалармен Әли кiрдi,iрдi,рдi,i,,
Кәпiрдi қаптап жатқан қойдай қырды.iрдi қаптап жатқан қойдай қырды.рдi қаптап жатқан қойдай қырды.i қаптап жатқан қойдай қырды. қаптап жатқан қойдай қырды.
Жарасын баласының көргеннен соң,
Қаһары келiп қатты, қоймай қырды.iп қатты, қоймай қырды.п қатты, қоймай қырды.
Кәпiрдi аш бөрiдей дал-дал қылып,iрдi аш бөрiдей дал-дал қылып,рдi аш бөрiдей дал-дал қылып,i аш бөрiдей дал-дал қылып, аш бөрiдей дал-дал қылып,iдей дал-дал қылып,дей дал-дал қылып,
Бояды қызыл қанға қара жердi.i..

Әлқисса, хазiрет Әли балаларымен соғыс қылды дейдi. Ха-iрет Әли балаларымен соғыс қылды дейдi. Ха-рет Әли балаларымен соғыс қылды дейдi. Ха-i. Ха-. Ха-
зiрет Әлидiң қолы Табуттың әскерiне Ханафияның қолынанiрет Әлидiң қолы Табуттың әскерiне Ханафияның қолынанрет Әлидiң қолы Табуттың әскерiне Ханафияның қолынанiң қолы Табуттың әскерiне Ханафияның қолынанң қолы Табуттың әскерiне Ханафияның қолынанiне Ханафияның қолынанне Ханафияның қолынан 
қаттырақ тиген секiлдi көрiнедi. Әскерiн қойдай қырып өлтiрiп,iлдi көрiнедi. Әскерiн қойдай қырып өлтiрiп,лдi көрiнедi. Әскерiн қойдай қырып өлтiрiп,i көрiнедi. Әскерiн қойдай қырып өлтiрiп, көрiнедi. Әскерiн қойдай қырып өлтiрiп,iнедi. Әскерiн қойдай қырып өлтiрiп,недi. Әскерiн қойдай қырып өлтiрiп,i. Әскерiн қойдай қырып өлтiрiп,. Әскерiн қойдай қырып өлтiрiп,iн қойдай қырып өлтiрiп,н қойдай қырып өлтiрiп,iрiп,рiп,iп,п, 
қашырғанын қашырып, һәм қорыққанын мұсылман қылып, 
Табут патшаны ұстап алып сөйлескен жерi:i::

Аямай хазiрет Әли қылыш салды,iрет Әли қылыш салды,рет Әли қылыш салды,
Табутты майдан жерде ұстап алды.
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Қорлықтың неше түрлi бәрiн берiп,i бәрiн берiп, бәрiн берiп,iн берiп,н берiп,iп,п,
Көзiне көрсетiптi шыбын жанды.iне көрсетiптi шыбын жанды.не көрсетiптi шыбын жанды.iптi шыбын жанды.птi шыбын жанды.i шыбын жанды. шыбын жанды.

—Әй, Табут, ендi байғұс өлдiң,—дейдi,i байғұс өлдiң,—дейдi, байғұс өлдiң,—дейдi,iң,—дейдi,ң,—дейдi,i,,
Түбiне жаһаннамның ендiң,—дейдi.iне жаһаннамның ендiң,—дейдi.не жаһаннамның ендiң,—дейдi.iң,—дейдi.ң,—дейдi.i..
Нағылды менiң балам мұндай қылып,iң балам мұндай қылып,ң балам мұндай қылып,
Сен неге мұндай әскер жидың,—дейдi.i..
Көнбесең айтқаныма өлтiремiн,iремiн,ремiн,iн,н,
Дiнiне Мұхаммедтiң кiргiл,—дейдi.iнiне Мұхаммедтiң кiргiл,—дейдi.нiне Мұхаммедтiң кiргiл,—дейдi.iне Мұхаммедтiң кiргiл,—дейдi.не Мұхаммедтiң кiргiл,—дейдi.iң кiргiл,—дейдi.ң кiргiл,—дейдi.iргiл,—дейдi.ргiл,—дейдi.iл,—дейдi.л,—дейдi.i..

—Әй, Әли, балаң қаңғып келген,—дейдi,i,,
Қорлықты түрлi-түрлi берген,—дейдi.i-түрлi берген,—дейдi.-түрлi берген,—дейдi.i берген,—дейдi. берген,—дейдi.i..
Қорлығы балаңыздың жаман батты,
Дiнiңдi қабыл көрiп кiрмен,—дейдi.iнiңдi қабыл көрiп кiрмен,—дейдi.нiңдi қабыл көрiп кiрмен,—дейдi.iңдi қабыл көрiп кiрмен,—дейдi.ңдi қабыл көрiп кiрмен,—дейдi.i қабыл көрiп кiрмен,—дейдi. қабыл көрiп кiрмен,—дейдi.iп кiрмен,—дейдi.п кiрмен,—дейдi.iрмен,—дейдi.рмен,—дейдi.i..

Әй, Әли, қызым үшiн мен жүремiн,iн мен жүремiн,н мен жүремiн,iн,н,
Балаңның қорлығынан күнде өлемiн.iн.н.
Қорлыққа шыдай алмай жүргенiмше,iмше,мше,
Әй, Әли, қазам жетсе ендi өлемiн.i өлемiн. өлемiн.iн.н.

—Әй, Табут, дiнiме кiр, мұсылман бол,iнiме кiр, мұсылман бол,нiме кiр, мұсылман бол,iме кiр, мұсылман бол,ме кiр, мұсылман бол,iр, мұсылман бол,р, мұсылман бол,
Хан болып шаһарыңның патшасы бол.
Көңiлiңдi иман айтып нұрландырсаң,iлiңдi иман айтып нұрландырсаң,лiңдi иман айтып нұрландырсаң,iңдi иман айтып нұрландырсаң,ңдi иман айтып нұрландырсаң,i иман айтып нұрландырсаң, иман айтып нұрландырсаң,
Аллаға сен боларсың сүйiктi құл.iктi құл.ктi құл.i құл. құл.

—Мен едiм Табут патша әскерiм мол,iм Табут патша әскерiм мол,м Табут патша әскерiм мол,iм мол,м мол,
Дiнiңдi қабыл көрiп алмаймын сол.iнiңдi қабыл көрiп алмаймын сол.нiңдi қабыл көрiп алмаймын сол.iңдi қабыл көрiп алмаймын сол.ңдi қабыл көрiп алмаймын сол.i қабыл көрiп алмаймын сол. қабыл көрiп алмаймын сол.iп алмаймын сол.п алмаймын сол.
Дiнiңе кiр десең де, мен кiрмеймiн,iнiңе кiр десең де, мен кiрмеймiн,нiңе кiр десең де, мен кiрмеймiн,iңе кiр десең де, мен кiрмеймiн,ңе кiр десең де, мен кiрмеймiн,iр десең де, мен кiрмеймiн,р десең де, мен кiрмеймiн,iрмеймiн,рмеймiн,iн,н,
Ал, Әли, ерегiссең бiлгенiң қыл.iссең бiлгенiң қыл.ссең бiлгенiң қыл.iлгенiң қыл.лгенiң қыл.iң қыл.ң қыл.

Сөзiне Әли Арыслан ерегiстi,iне Әли Арыслан ерегiстi,не Әли Арыслан ерегiстi,iстi,стi,i,,
Табуттың сол арада басын кестi.i..
Көп кәпiр сол арада дiнге кiрдi,iр сол арада дiнге кiрдi,р сол арада дiнге кiрдi,iнге кiрдi,нге кiрдi,iрдi,рдi,i,,
Қарсылық қылғандардың бәрiн кестi.iн кестi.н кестi.i..

Көп кәпiр Құдай ұрып өлiп қалды,iр Құдай ұрып өлiп қалды,р Құдай ұрып өлiп қалды,iп қалды,п қалды,
Шошыды көргендерi қызыл қанды.i қызыл қанды. қызыл қанды.
Қалғаны соғыса алмай бәрi қорқып,i қорқып, қорқып,
Мұсылман сол сипатта болып қалды.
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Ер Әли қаһарланса не қояды,
Шаһарды етiп мұсылман, хан қояды.iп мұсылман, хан қояды.п мұсылман, хан қояды.
Бұрынғы пасық дiннiң бәрiн тастап,iннiң бәрiн тастап,ннiң бәрiн тастап,iң бәрiн тастап,ң бәрiн тастап,iн тастап,н тастап,
Той қылып, шаһар халқы мал сояды.

Мұсылман болып шаһар халқы қылды тойды,
Бұрынғы жамандықтың бәрiн жойды.iн жойды.н жойды.
Жұфұтлап Ханафия мен Әминаны,
Арыслан екеуiне некаһ қиды.iне некаһ қиды.не некаһ қиды.

Соғысып Ханафия жарын алды,
Өлтiрiп, Табут патша қызын алды.iрiп, Табут патша қызын алды.рiп, Табут патша қызын алды.iп, Табут патша қызын алды.п, Табут патша қызын алды.
Қасына қызмет үшiн және дағы,iн және дағы,н және дағы,
Жариа бiр-екi қыз қосып алды.iр-екi қыз қосып алды.р-екi қыз қосып алды.i қыз қосып алды. қыз қосып алды.

Кәпiрдiң соғыс қылған бәрiн жеңiп,iрдiң соғыс қылған бәрiн жеңiп,рдiң соғыс қылған бәрiн жеңiп,iң соғыс қылған бәрiн жеңiп,ң соғыс қылған бәрiн жеңiп,iн жеңiп,н жеңiп,iп,п,
Ер Әли қайтайын деп ойына алды.
Ер Әли балаларымен опыр-топыр
Шаһарына Мәдиненiң барып қалды.iң барып қалды.ң барып қалды.

Ер Әли Мәдинеге келiп жеттi,iп жеттi,п жеттi,i,,
Халықтың Ханафияға көңiлi бiттi.iлi бiттi.лi бiттi.i бiттi. бiттi.iттi.ттi.i..
Қосылып екi ғашық бiр-бiрiне,i ғашық бiр-бiрiне, ғашық бiр-бiрiне,iр-бiрiне,р-бiрiне,iрiне,рiне,iне,не,
Екеуi мұратына сөйтiп жеттi.i мұратына сөйтiп жеттi. мұратына сөйтiп жеттi.iп жеттi.п жеттi.i..
Келiсi бар ма, жоқ па осы сөздiң,iсi бар ма, жоқ па осы сөздiң,сi бар ма, жоқ па осы сөздiң,i бар ма, жоқ па осы сөздiң, бар ма, жоқ па осы сөздiң,iң,ң,
Қиссасын жазып Досы тамам еттi.i..
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Әуелi аузыма алдым бисмилланы,
Алланың бар өлшеулi берген дәнi.
Жамиғат, құлақ салып тыңдасаңыз,
Сөйлейiн Пайғамбардан бисмилланы.

Азырақ сөз сөйлейiн Пайғамбардан,
Тақсырға сауап тiлер құлақ салған.
Сахаба отыз үш мың, төрт шәрiден
Болмай ма сөзiм құрбан аяп қалған.

Алланың хақ Пайғамбар сүйген жары,
Қасында отыз үш мың асхабтары.
Жан қалмай мәжiлiске жиылыпты,
Бас қосқан құжырасында елдiң бәрi.

Пайғамбар жинап алды жамиғатты,
Жеткен олардың да аманаты.
Ағайынын өзiнiң жиып алып,
Халқына айтты сонда өсиетiн.

Мешiтке хақ  Пайғамбар жетiп барды,
Төңкерiп әр тарапқа көзiн салды.
Қолына бiр жағалап қарап қойып,
Мұхаммед-Қанапияны көңiлiне алды.

Он жетi ер Қалида ұл бар едi,
Сөзiнде Пайғамбардың бұл бар едi.
Пара-пар жүз кiсiлiк қайраты мол,
Қалида Қамбар атты құл бар едi.

Мұхаммед-Қанапия
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—Рұмға батыр Қамбар барсын,—дедi,Рұмға батыр Қамбар барсын,—дедi,
Бұйдалап жетi нарды алсын,—дедi.
Әкелсiн сонан барып өрiк, мейiз, 
Үстiне сыйғанынша салсын,—дедi.
Сахаба отыз үш мың, төрт шәрiден
Бiр жолдас өзi таңдап алсын,—дедi.

Бисмилла сөз таратып әуел баста,
Жақсының жаны бiрге, заты басқа.
Мұхаммед-Қанапия «барам» дейдi,
Сол кезде келген екен жетi жасқа.

ұмтылды осы бала «барамын» деп,
«Жасымнан жер шарасын көремiн»,—деп.
—Бұғанаң, бойың өсiп қатқан жоқ,—деп,
Қимайды Қали тақсыр,—қарағым,—деп.

Өзiнiң көңiлi таза шәрбат судан,
Дүниенi жаратпайды артық қуған.
Қасен мен Құсайыннан бiр кем емес,
Қатыннан Қанапия атты жалғыз туған.

Қимайды жiберуге Қали Хайдар,
Дұшпанға бiр болар деп үлкен айбар.
Жарқырап сәулесiнен күн түсiп жүр,
Туғаннан мысал едi алтын айдар.

—Тiлегiм бұған бар ма, қарағым-ай,
Өзiме тартып туған талабың-ай.
Далада ұйқың келсе қор боларсың,
Қимаймын жiберуге, қарағым-ай.

Қалидiң тiлiн алмай бала кеттi,
Панасыз пәни жалған солай еттi.
Бiр сапар жолдас болып қаламын деп,
Артынан ер Қамбардың қуып жеттi.

Екеуi «тәуекел» деп түстi жолға,
Сондай қып кiмде-кiмнiң артын оңда.
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Рұмның шаhарына қия жеттi
Ақшам мен екiндiнiң арасында.

Екеуi бес-алты күн жатып алды,
Миуасын жетi нарға артып алды.
Түн қатып Мәдинеге жетемiз деп,
Екеуi бiр күн кешке қайта салды.

Кеш батты, көз байланып сағым батты,
Баланың былқ-сылқ етiп тынышы кеттi.
ұйқыдан жап-жас бала тұра алмайды,
Байқамай Қамбар озып кетiп қапты.
Атын кесе қаңтарып Қанапия,
Сол жерде аттан түсiп жатып қапты.

Сол жерде аттан түсiп жатып қапты,
Талаппен шөл бейнетiн iздеп тапты.
Бiлмейдi қай тараптан келген жөнiн,
Бет алып құла дүзге тұра шапты.

Әңгiме, ендi қызық сөз келедi,
Дүниеде естiгендi көз көредi.
Iшерге су, оттарға бiр тал шөп жоқ,
Бiр төбе биiк құмға кез келедi.

Ер Қамбар жер ортаға жетiп барды,
Сол жерде ойлап-ойлап тұра қалды.
Қасында ерткен бала жоқ болған соң,
Адасып кеттi ме деп ой ойлады.

Қамбардың қалды сонда көңiлi жасып, 
Ашиды басындағы миы қашып.
Еш белгi бұл баладан таба алмады,
Қалыпты жүрген жерiн шаңдақ басып.

Ақылды сонда Қамбар көп ойлады,
Қайғысын бұл баланың жеп ойлады.
Бұл жерде жылағанмен кiм аяр деп,
Берейiн барып хабар деп ойлады.
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Түн қатып түнде Қамбар жетiп келдi,
Келдi де Хақ Расулға хабар бердi.
«Баладан айрылдым» деп айтып едi,
Мұхаммед Құдай досты зар еңiредi.

Бұл сөздiң жалғаны жоқ, бәрi де рас,
Сөзiнде Пайғамбардың болмайды қас.
Зарына жас баланың шыдай алмай,
Батысып ай мен күнi қазаланды.

—Алды-артын дүниенiң барласын,—деп,
Ешбiр жан iздемеген қалмасын,—деп.
Жер келсе жарлау, шұңқыр тегiс iзде,
Оқыста кәпiр ұстап алмасын,—деп.

Жөнелдi бет-бетiмен жанның бәрi,
Көп болды Мәдиненiң қылған зары.
Болмайды жиhан кезiп iздейiн деп,
Түн қатып атқа мiндi хазiрет Қали.

Бiләл мен жар шақырды Құсман молда,
«Ашқыл,—деп,—ер сапарын, Қадiр Алла».
Жан қалмай Мәдиненiң атқа  мiндi,
Бәрi де бара жатыр оң мен солға.

Тағы да атқа мiндi хазiрет Қали,
Пенденiң асыл сөзге көңiлi тынар.
«Мен бұрын бәрiнен де табамын»,—деп,
Жаяулап о да ұшты баба Ғұмар.

Тағы да атқа мiндi Әбубәкiр, 
Кем емес ер Қалидан о да батыр.
Қасында үш жүз кiсi жолдасы бар,
Бет алып әр тарапқа бара жатыр.

Ер бабаң Қап тауына жетiп барды,
Бойына қару-жарақ, сайман алды.
Аса ұшып Қап тауынан жалғыз күнде,
Дүниенi тегiс аралап бәрiн шалды.
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Бiледi өзi жаяу жердiң жайын,
Сасқанда қару-жарақ бәрi дайын.
Жер қалмай тебiнгiдей iздесе де,
Сонда да кез қылмапты бiр Құдайым.

Оларға Құдай артық берiптi бақ,
Адамға қайғы шiркiн үлкен салмақ.
Адамы Мәдиненiң он күн iздеп,
Баладан хабар таппай қайтты зарлап.

Баладан хабар таппай қайтқан жерi,
Қайғырып қайтқандардың түстi белi.
Ендiгi жас баладан сөз сөйлейiн,
Сонымен тұра тұрсын Мәдине елi.

Баланың қалды сонда аты жүрмей, 
Хабарын бейшараның ешкiм бiлмей.
Өзi жас бейшараның әлi кеттi,
Аузына нәр салмапты жетi күндей.

Баланың өзi жаяу әлi кеттi,
Астында аты арып халi кеттi.
Қаңғырып жапан дүзде қалам ба деп,
Құдайға сонда бала зарлық еттi.

Баланың зары:

Сонда бала жылайды,
Көзiнiң жасын бұлайды.
Зарланады жас бала,
Зар етiп жатыр Құдайға.

—Хақ Мұхаммед бабам-ай,
Нұр Бәтима апам-ай, 
Жапан дүзде зарланып,
Бiр жас бала қалам ба-ай�!

Есiне бабам алмады-ау,
Дүлдүлге қамшы салмады-ау.
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Жау-жарағын асынып,
Дүние жүзiн шалмады-ау.
Жетi жасар жас балаң,
Жапанда қалып зарлады.

Көп бейнет бердiң балаға,
Бұйрықсыз жанды ала ма.
Жетi жасар шағымда
Қаңғырып қалдым далада.

Жалғаннан зарлап өтем бе,
Қуанар күнге жетем бе�!
Қалидан туған зат едiм,
Ит-құсқа жем боп кетем бе.

Жапанда қалды бiр балаң,
Құдiретiңе таң қалам.
Бiр ұядан жалғыз ем,
Зарланып қалды сорлы анам.

Атамның жүзiн көрмедiм,
Бабама сәлем бермедiм.
Қасен менен Құсайын,
Соңынан бiрге ермедiм.

Дүниенiң бiлдiм жалғанын,
Көтердiм Алла салғанын.
Атамның жүзiн көре алмай,
Iшiмде кеттi арманым.

Атамыз бiздiң Мұхаммед,
Тiлек тiлеп көп үмбет,
Досыңнан хабар алмадың,
Бiлдiрмедi Құдiрет.

Жас бала осылайша зарлық еттi,
Бойынан қару-қайрат әбден кеттi.
Бұл жерде жылағанмен кiм аяр деп,
Тоқтатып өзiн-өзi сабыр еттi.
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Жас бала әрi-берi ойлап тұрды,
Боларын бiр сұмдықтың iшi бiлдi.
«Құдай-а, жазуыңа мың шүкiр»,—деп,
Етегiн белге байлап тұра жүрдi.

Кiсi жоқ ақылдасар жолдасына,
Дүниенiң көз жетпейдi болмасына.
Құдайға мiнәжат қып жылағанда
Қара тас балқып кеттi көз жасына.

Баланың аты қалып, кеттi жаяу,
Жолдас жоқ, жан есiркеп баланы аяу.
Көл болып екi көзден аққан жасы,
Шөл құмның биiгiне келдi жаяу.

Балаға ендi түстi заманақыр,
Қор болып өзi жаяу есiл пақыр.
Сол құмның биiгiне қарап тұрса,
Көрiндi мұнарланған бiр ақ шатыр.

Бала да әрi-берi аңғарады,
Жақсының өзi өлсе де жан қалады.
«Елсiзге неғып шыққан бұл шатыр�»—деп,
Құдайдың құдiретiне таң қалады.

Ойлайды:—Бұл шатырға барайын,—деп,
Iшiнде не бар, не жоқ қарайын,—деп.
Сөйлесiп, адам болса асын iшiп,
Тағдырлы қазам жетсе, өлейiн,—деп.
Барайын тәуекел деп не де болса,
Құдiреттiң салғанын көрейiн,—деп.

Жас бала өзi бiр гүл едi тұрған жайнап,
Қор боп тұр Жағыпардан соры қайнап.
Тұлпардың тұяғы ғой асыл туған,
Жөнелдi бiр Құдайға белiн байлап.

Шатырға сонда бала жетiп келдi,
Басына Құдай қанша бейнет бердi.
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Толықсып он төртiнде туған айдай
Үстiнде алтын тақтың бiр қыз көрдi.

Жас бала жайнап тұрған о да бiр гүл,
Бейшара дамыл алмай қалжырап тұр.
Шатырдың түкпiрiнде қарап тұрса,
Бүкшеңдеп босағада бiр кемпiр тұр.

Кемпiрге сонда бала жетiп келдi,
Келдi де тағзым етiп сәлем бердi.
—Аш едiм неше күндей, шөлдеп тұрмын,
Әй, апа, бiр iшерге су бер,—дедi.

—Қалайша сөз сөйлейсiң, бала, тақ-тақ,
Есiктен не себептен келдiң жақтап.
Шөлдеген бала келсе, су берем деп,
Қойдым ба су даярлап саған сақтап.

Бiр суды көргеннен соң басын қойды,
Адам деп ойламады кемпiр сұмды.
Долданып жетiп кемпiр келiп едi,
Көтерiп борбайынан бiр-ақ қойды.-ақ қойды.ақ қойды.

Кемпiр тұр жас баланың түрiн сынап,
Өзi жас болса дағы, дiнi қынап.
—Шырағым, жаным ашып сөз айтамын,
Шатырдан жөнел,—дейдi,—жылдамырақ.

Қорқады өзi жалғыз жап-жас бала,
Жөнелдi дәт қылмастан шыға сала.
«Мұны мен не де болса байқайын»,—деп,
Далада бiр қурайды қылды пана.

Толықсып он төртiнде туған айдай,
Жатқан қыз бiр заманда тұра келдi.
—Жатқанда мен бағана ұйқылы-ояу,
Кемпiрден—оның кiм�—деп сұрады ендi.
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Кемпiр айтты:—Бiр бала келiп қалған,
Өзiмнен азды-көптi жауап алған.
Сұрауға жаным шошып бата алмадым,
От екен екi көзi жанып тұрған.

Бiр бала келiп қалды Құдай қосып,
Аялдап көп тұрмады сөздi тосып.
Бетiнде Арысланның белгiсi бар,
Сұрауға бата алмадым жаным шошып.

—Ендеше, сол баланы шақыр,—дедi,
Баланың бiз шығармыз келген жерi.
Осында бөтен заттан келмеушi едi,
Дүниенiң ерi шығар, кемеңгерi.

Баланы кемпiр залым шақырады,
Қол бұлғап «жылдам кел» деп бақырады.
Алтынның сынығы ғой осы бала,
Пана қып бiр қурайды жатыр едi.

Жас бала шақырған соң жетiп келдi,
Келдi де тағзым етiп сәлем бердi.
—Жас бала, нәсiлiң жас, түсiң бөтен,
Ей, қалқа, танымаймын, кiмсiң�—дедi.

—Айтпаймын мен шынымды тiптi саған,
Баян қыл сен жөнiңдi бұрын маған.
Егер де жөнiңдi айтпасаңдар,
Басыңа түсiремiн ақырзаман.

Қыз айтты:—Адамбысың, перiмiсiң,
Қайтпайтын бұл жалғанның ерiмiсiң�!
Нәсiлiңдi мен соларға ұқсатамын,
Қалидың көп ұлының бiрiмiсiң�

—Болмайды жанның бәрi сендей зерек,
Көңiлге келген сөздi ойлау керек.
Сен байқап нәсiлiмдi танып тұрсаң,
Қалидың ұлы емеспiн, затым бөлек.
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—Жөндерiңдi айтып кетсең берiп,
Адамға ақыл, қайрат үлкен серiк.
Секiлдi қасқыр қабақ түсiң суық,
Тұр екен ер Қалиға түсiң келiп.

Түсiмде Пайғамбарды көрiп едiм,
Алланың барлығына сенiп едiм.
Солардың үмбетiне қоса көр,—деп,
Құдайдан күндiз-түнi тiлеп едiм.

Бiр бала келмек едi алыс жолдан,
Ол өзi арып-шаршап талай жерден.
Ол келсе хақ мұсылман боласың деп,
Түсiмде хақ Пайғамбар аян берген.

Баладан содан берi хабарым жоқ,
ұрғашы, өзiм iздеп табарым жоқ.
Қолында ит кәпiрдiң қалам ба деп,
Зарланып мен жатырмын, амалым жоқ.

Бала айтты:—Кез келтiрсе жалғыз Хақтан,
Қызбын деп қолым жеткен, қылма мақтан.
Түсiңде Пайғамбарды рас көрсең,
Адамсың бұл жапанда не қып жатқан�

Қыз айтты:—Әкем аты—Ғұзнапар,
Бойы бар дию тектес, өзi кәпiр.
Қалидың басын кесiп келемiн деп,
Сексен мың жиылысып кәпiр жатыр.

Сөз ұят көрмегенге дейтiн бәлен,
Көп шерiк жиналыпты бiзден түмен.
Қолыма бiр кемпiрдi даяшы қып,
Серт қылып орта жолға әкеп қойған.

Кәпiрдiң бiр батыры Ғажым деген,
ызасы кәпiрлерге өтiп едi.
Егер де Қали басын кесiп келсе,
Ғажымға менi әкем бермек едi.
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Бала айтты:—Мендей шаршап қысылған бол,
Сұраймын сiзден, менiң арызым сол.
Түсiңде Пайғамбарды рас көрсең,
Бейшара, иман айтып мұсылман бол.

—Жас бала, бiз айталық дәтiмiздi,
Соларға ұқсатамын затыңызды.
Әуелде мұсылманның бiр белгiсi,
Шырағым, баян қылшы атыңызды.

—Жол тартқан ақ қағазға қара сия,
Тұрағым—Мәдине елi, мен—Қанапия.
Пайғамбар нағашы атам, әкем—Қали,
Сұрасаң, менiң атым—Қанапия.

Қыз айтты:—Шариғатты iс болыпсыз,
Көңiлде арманым көп, сөкпесеңiз.
Аш жүрмiн неше күндей деп айтасыз,
Осында бел шешiнiп тағам жеңiз.

—Iшпеймiн берсең дағы асыңыздан,
Кетпеймiн және тастап қасыңыздан.
Әуелден кәпiр асы бiзге арам,
Ежелден ғадат қылған жасымыздан.

—Шырағым, сөз айтасың дәйiм маған,
Баласың әр жауаптан тайынбаған.
Белгiсi мұсылманның неден болар,
Иманның үйрете гөр жайын маған.

Сол жерде қыз бейшара дiнге кiрдi,
Бұл қыздың абзалдығын о да бiлдi.
Алтынның сынығы ғой осы бала,
Нәпсiге сонда бала тыйым салды.

Бұл қызға дiн үйреттi бала ғарiп,
Дүниенi жаяулықпен жүрген шалып.
Әр ғылым, әр нұсқадан дiн үйреттi,
Көңiлiне иман нұры қалды толып.
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Шатырда жарты ай жатты әлгi бала,
Баланың жас та болса, көңлi дана.
Қыз барып сыртқа шығып келдi де айтты:
—Япырым-ай, келе жатыр бiр топ қара.

Таныдым, келе жатқан Ғажым батыр,
Қалидың басын iздеп кеткен кәпiр.
Өзiнiң дiнi қатты батыр едi,
Шырағым, болма қапыл күтiнiп тұр.

Қолына қару алды сонда бала,
Басына бейнет бердi Хақ Тағала.
Есiктен қарсы қарап келген екен,
Баланы ит кәпiрдiң көзi шалды.

Долданып сонда кәпiр жетiп келдi,
Шiренiп ат үстiнде жауап бердi.
—Шатырды мен жоқ жерде жайлап алған,
Осында жатқан байың кiм-дүр�—дедi.

Қорқады өзi жалғыз жап-жас бала,
Жөнелдi дәт қылмастан шыға сала.
Баланы шаншайын деп ойлап едi,
Ақ найза, алтын шашақ қолына ала.

Балаға келдi дағы найза салды,
Керiлiп асыл шiркiн тұра қалды.
«Пайғамбар нағашы атам, қолдай гөр»,—деп,
Ол дағы «иә, Құдайлап» қылыш салды.

Найзасын тигiзбестен қағып алды,
Тартқанда кәпiр қолы сапта қалды.
Бiрi атты, бiрi жаяу болмайық деп,
Екеуi аттан түсiп күрес салды.

Баланы менсiнбейдi кәпiр қорлап,
Салады ол да қылыш жанды қорғап.
Тартқанда кәпiр қолы сапта қалды,
Баламен алысады жалғыз қолдап.
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Кәпiрдiң аты жүрмей жата қалды,
Алысып екi батыр күрес салды.
Күресiп жетi күндей осы бала,
Кәпiрден қайраты асып жығып салды.

Тағдырын сол кәпiрдiң бала шештi,
Қимылы сол баланың желдей естi.
«Құдай-ау, атам жолын бере көр»,—деп,
Сол жерде алып соғып басын кестi.

Мiнедi алып соғып кеудесiне,
Көрiндi дәл мiнгендей тау басына.
Кәпiрдiң басын кесiп алғаннан соң,
Шүкiр қып нияз қылды Алласына.

Жаратқан Құдай артық мұның халiн,
Аллаға адам сыры бәрi мәлiм.
«Осындай Ғажым ердi өлтiрдi»,—деп,
Кетiптi түнде қашып кемпiр залым.

Залым ит көп шерiкке жетiп келдi,
Келдi де сексен мыңға хабар бердi.
Кемпiрден бұл хабарды естiген соң,
Кәпiрдiң сексен мыңы атқа мiндi.

Түнде кеп қалың шерiк қамалаған,
Iшiнде бiр жас бала жалғыз қалған.
«Пайғамбар нағашы атам, қолдай көр»,—деп,
Ол дағы «иә, Құдайлап» қимылдаған.

Атасы мұсылманға болған ерке,
Құдайым қуат берсiн иман дiнге.
Қылышын екi жүздi сермегенде,
Қосады кәпiрлердiң мыңын бiрге.

Қызарды көк бөрiдей екi көзi,
Бұлардың тамашалы әрбiр сөзi.
Мың қойға жалғыз шапқан көк бөрiдей,
Iшiнде сексен мыңның жалғыз өзi.
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Қырылды, бiр баладан аса алмады,
Құтылып жалғызы да қаша алмады.
Ойлады қалғандары қашайық деп,
Ат аяқ өлгендерден баса алмады.

Балада бiр дамыл жоқ күн менен түн,
Сөзiнде Пайғамбардың болмайды мiн.
Сексен мың қалың шерiк жабылса да,
Қалыпты бiр заманда он екi-ақ мың.

Дүниеде кiм құтылар мұндай ерден,
Құдайым, тысқары қыл қара жерден.
Хал кеттi бiр заманда есiл ерден,
Тәнiне жара түстi жетпiс жерден.

Балаға жетпiс жерден жара түстi,
ұлғайып барған сайын болды күштi.
Тәнiнен аққан қаны аспанға атып,
Есiл ер бiр заманда аттан ұшты.

Баланың жалғыз өзi қалды талып,
Адамға жалғызшылық қандай ғарiп.
Қасында сүйенерлiк жолдасы жоқ,
Құлады бiр заманда аттан барып.

Баланың тынышы кетiп жата алмады,
Ешкiмге бiр ауыз сөз қата алмады.
Әшейiн амал қылған қайласы деп,
Кәпiрлер дәндеп қалған бата алмады.

Дүниенi кезiп едiм жаз бенен күз,
Адамды қайда апарса дәм менен тұз.
Баланың басын сүйеп зар қағады
Баяғы қоста қалған бойжеткен қыз.

Қыз келдi фариад салып жатқан жерге,
Қайысып қабырғасы есiл ерге.
Баланың басын сүйеп зар жылайды,
Тiл де жоқ, тым болмаса, сөйлесерге.
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Жаманды жақсы десең қорланады,
Аққан жас қыз көзiнен парланады.
«Құрбан қып мұның үшiн өзiмдi ал»,—деп,
Құшақтап бейшара қыз зарланады.

—Қарағым, мұндай болды жатқан жерiң,
Адам деп ескермедi кейiнгi елiң.
Құдайым, мұратыңа жеткiз,—дедi,
Қалидан пайда болған сағым керiм.

Құдайым ендi сенен қалдырмасын,
Қолында ит кәпiрдiң зар қылмасын.
Қасында сүйенерлiк жолдасы жоқ,
Далада қор боп қалды ғазиз басың.

Болжаусыз дүние шiркiн өтер ме едi,
Аллаға қатты зарым жетер ме едi�!
Әуелде қор болмас деп ойлаушы едiм,
Құдайым құдiретiңе жетер ме едi�!

Құдай-ау, бұл қылғаны Құдiреттiң,
Үйiңе мың да болса бүгiн жеттiң.
Алланың хабарлаған Хақ достығы,
Бiр хабар бiлдiрмейдi Құдiретiң.

Зар жылап қыз бейшара фариад салды,
Дауысы Құдiретке жетiп барды.
Зарланған қыз дауысын естiген соң,
Құдiрет рақым ойлап көңiлге алды.

Жаманды жақсы десең арланады,
Аққан жас қыз көзiнен парланады.
«Сабыр қып бейшара қыз тоқтасын»,—деп,
Елшiге Жәбiрейiлдi жiбередi.

Сол жерде нұр перiште келдi жетiп,
Қалыпты қыз бейшара зарлық етiп.
«Хабарды Мәдинеге саламын»,—деп,
Бейшара тоқтау салды сабыр етiп.
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—Тұрыңыз мен келгенше мұны бағып,
Естiмесе не қылады олар келiп.
Хабарды Мәдинеге саламын,—деп,
Жөнелдi нұр перiште қанат қағып.

Қас-қабақ арасында жетiп барды,
Келдi де Хақ Расулға хабар бердi.
Көл болып екi көзден аққан жасы,
Мешiттiң құжырасында отыр едi.

Келдi де Пайғамбарға бердi сәлем:
—Жапанда зарлық еттi бiр жас балаң.
Ер Қали жаны болса, тез жетсiн деп,
Досыңыз хабар айтты Хақ Тағалаң.

Жалғаннан Қанапия өткелi тұр,
Басына қаза-өлiм жеткелi тұр.
Бермесе өзi жәрдем Патша Құдай,
Кеудеден ыстық жаны кеткелi тұр.

Дейтұғын куһи Қаптың даласында,
Сексен мың көп шерiктiң арасында,
Бармаса жарты сағат жазым болар,
Қалекең жете көрсiн баласына.

Есiтiп Пайғамбарым талып қалды,
Көңiлi бұл бала үшiн қатты жарым.
«Құдай-ау, өңiм бе,—деп,—түсiм бе»,—деп,
Жинады сол арада жанның бәрiн.

Жылады естiген соң жанның бәрi,
Хақ жолдас отыз үш мың асхабтары.
«Баламды көрiп өлсем арман жоқ»,—деп,
Түн қатып атқа мiндi хазiрет Қали.

Ер Қали түнде жатып түс көредi,
Түсiнде таңғажайып iс көредi.
Бiр түстi қалғып кетiп көрген екен,
Жүруге құдiретiңiз күш көредi.
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Сол күнi жатқан екен «иә, Құдайлап»,
Сайманның қару-жарақ бәрiн сайлап.
Аттанып келсе хабар беремiн деп,
Жолына хақ Дүлдүлiн қойған байлап.

Қағынып төрт аяғын Дүлдүл тұрды,
Қылышы қынабына сарт-сұрт ұрды.
Көп жiгер Арысланнан кеттi қайнап,
Жүруге «тәуекел» деп бетiн бұрды.

Көп жiгер Арысланнан кеттi қайнап,
Бөрiдей қойға шапқан көзi жайнап.
«Жазасын кәпiрлердiң берейiн»,—деп,
 Дүлдүлге ердi салды «иә, Құдайлап».

Алды-арты жиылғанша бөгеледi,
Қолынан оның басқа не келедi.
Артымнан бiр-бiр басып келiңдер деп,
Түн қатып хазiрет Қали жөнеледi.

Халықтың бәрi келдi ұмар-жұмар,
Хабарын естiген соң нағып шыдар.
Қалидан мен де қалмай жетемiн деп,
Жаяулап о да ұшты баба Ғұмар.

Не түрлi жан жаратқан Хақ Тағалаң,
Өзiнiң әмiрiнде барша ғалам.
Айлықты алшаң басқан Дүлдүл аттан,
Кетiптi сонда озып бес жүз қадам.

Арыслан Қап тауына жетiп барды,
Сол жерде ойлай-ойлай  тұра қалды.
«Естiсе ғарiп балам алдансын»,—деп,
Қышқырып сонда Қали айғай салды.

Қышқырып сонда Қали айғай салды,
Дауысы мың күншiлiк жерге барды.
«Құдай-ау, әкем келiп қалған ба�!»—деп,
Көтерiп сонда басын жұлып алды.
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Қалиды Құдай бастап алып келдi,
Дауысын әкесiнiң таниды ендi.
Қан басып жалғызсырап жатқан бала,
Орнынан «иә, Құдайлап» түрегелдi.

Ер Қали баласына жетiп келдi,
Дүлдүлдiң жүрiсiмен келiп жеттi.
«Әйтеуiр, аман болса көремiн»,—деп,
Кәпiрге баба Ғұмар кiрiп кеттi.

Қырады батыр бабаң кiрiп кетiп,
Қалыпты кәпiрлердiң халi кетiп.
Артынан қанша жүйрiк қуса дағы,
Ер бабаң ұстатпайды былқ-сылқ етiп.

Кәпiрдi бара сала қыра бердi,
Қылышпен кез келгенiн ұра бердi.
Әйтеуiр, қалжыратқан осы ғой,—деп,
Кезiне келгендерiн қыра бердi.

Ер бабаң тиiседi бара сала,
Болады жүрген жерi пара-пара.
Ойлайды қалғандары қашамыз деп,
Көрсетiп көресiңдi қылған iсiн қара.

Тұрады Қали тақсыр сабыр етiп, 
Баласын көргеннен соң көңiлi бекiп.
«Арманда көре алмай қалам ба»,—деп,
Балаға баба Ғұмар келдi жетiп.

Баланы көргеннен соң жылады зар,
Дүниенi жаяу кезген о да бiр сал.
Жаны қалмай Мәдиненiң келiп қапты,
Бастығы Құдай досы хақ Пайғамбар.

Батырлар тұра қалды әлгi жерге,
Әрқашан бейнет дайын талапты ерге.
«Бұл кәпiрдi өлтiрiп кетейiк»,—деп,
Жөнелдi бiрi қалмай кәпiрлерге.
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Кәпiрге өңшең батыр жетiп келдi,
Келгенiн мұсылманның о да бiлдi.
«Бiз ендi бұған қарсы тұрмайық»,—деп,
Кәпiрдiң аз қалғаны дiнге кiрдi.

Келiптi батыр бабаң бәрiн жайлап,
Басына берген бақыт Құдай арнап.
Қарсыласпай кәпiрлер дiнге кiрдi,
Iшiнен өз патшасын келдi сайлап.

Тоқтады Пайғамбардың ақылына,
Бұл сөздiң қараңыздар ақырына.
Адамын Мәдиненiң жиып алып,
Қыз қалған ендi келдi шатырына.

Шатырға өңшең батыр жетiп келдi,
Келгенiн мұсылманның ол да бiлдi.
Жолы деп бұрынғының парыз айтып,
Иiле тағзым бiрлән сәлем қылды.

Әуелгi тырнақалды жұпты қылды,
Балаға қияметтi жұпты қылды.
Сол қызды ендi қосты неке қиып,
Алды-артын әлгi араға жиып алды.

Бiрi—үлкен, бiрi—кiшi ағалары,
Аллаға шын сүйiктi паналары.
Кеп қайтты орта жолға олар дағы,
Қанипа, Бибәтима аналары.

Айтады насихат қып:—Жылама,—деп,
Жыласаң бiздi мұндай қыла ма,—деп.
«Бейнеттiң түбi—рахат» деген сөз бар,
Үмбетiм қысқа тiлек тiлеме,—деп.

Аллаға қабыл болды қылған дәтiм,
Қылады не қылса да Құдiретiм.
Берген соң өзi жәрдем Патша Құдай,
Сол жерде тоқтау еттi Мұхаммедiм.
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ТОМҒА ЕНГЕН МӘТіНДЕРГЕ  ТҮСіНіКТЕМЕ

КИіК

Дастанды 1870 жылы аса көрнектi шығыстанушы, түркi тiл-i шығыстанушы, түркi тiл- шығыстанушы, түркi тiл-i тiл- тiл-iл-л-
дерi мен фольклорының зерттеушiсi әрi жинаушысы В.В. Рад-i мен фольклорының зерттеушiсi әрi жинаушысы В.В. Рад- мен фольклорының зерттеушiсi әрi жинаушысы В.В. Рад-iсi әрi жинаушысы В.В. Рад-сi әрi жинаушысы В.В. Рад-i әрi жинаушысы В.В. Рад- әрi жинаушысы В.В. Рад-i жинаушысы В.В. Рад- жинаушысы В.В. Рад-
лов жариялаған1. 

В.В.Радлов өзi жариялаған нұсқаны кiмнен, қай жерде, 
қашан, қалай жазып алғанын көрсетпеген. Сонымен қатар, 
осы кiтабында жарияланған «Бозжiгiт» дастанына берген 
түсiнiктемеде ол шығарма 1842 жылы жазылып алынғанын 
айтқан. Осыдан «Бозжiгiт» дастанымен бiрге жарық көрген 
өзге шығармалар да сол мезгiлдерде жазылып алынған деген 
болжам жасауға болады.

Бұл дастанның көлемi шағын, оқиғасы шытырман. Жалпы, 
киiк—көптеген халықтардың фольклорында жиi кездесетiн 
және өзiнiң атқаратын қызметiне (функциясына) орай әр түрлi 
сипатта көрiнетiн бейне. Мысалы, романдық дастандарда киiк 
ғашық болған кейiпкерге сағым болып көрiнiп, жiгiттiң алыс 
сапарға шығуына себеп болады. Кейбiр батырлық жырларда бас 
кейiпкердi сүтiмен қоректендiрiп, кәмелетке жетуiне себiн ти-
гiзедi.

Ал сөз болып отырған дастанда киiк, керiсiнше, қақпанға 
түсiп, бауыздалғалы жатқан байғұс, өлiм төнiп тұрғанда, өзiнен 
гөрi артында қалып бара жатқан лақтары үшiн қайғырып 
жанталасқан адал ана ретiнде, Мұхаммед пайғамбардан 
қайырымдылық, мейiрбандық, көмек қажет етiп тұрған бейне-
де көрiнедi.

1 Радлов В.В. Образцы народной литературы тюркских племен, живущих 
в Южной Сибири и Джунгарской степи. Часть III. – Санкт-Петербург, 1870. 
– 665-670-б. 
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Киiктiң тап осы халде, осы бейнеде көрiнiп отырғаны логи-
каға саяды, себебi адамдарға көмек беру, оларға жақсылық тi-
леу, мейiрiм таныту—Расул Алланың негiзгi қасиеттерiнiң бiрi. 

Құран Кәрiмде жазылғандай, Пайғамбарымыз барша 
пенделердiң қамқоршысы, қиямет күнi Алла Тағаланың ал-
дында баршамызға араша.

Ал фольклорлық шығармаларда ең бiрiншi кезекте Пайғам-
барымыздың жарлы, мүсәпiрлерге деген қамқорлығы, әдiлет-
тiлiгi, биiк адамгершiлiк қасиеттерi көркем бейнеленедi.

Әрине, бұл шығармаға арқау болған сюжет шын мәнiнде 
Пайғамбарымыздың басынан өттi деп айтуға болмас. Әйтсе де, 
халық өзiнiң сүйiктi көсемдерiнiң рухын асқақтата дәрiптеу 
үшiн осы тектес сюжеттердi қиялдан туғызып отыруы—жиi 
кездесетiн құбылыс.

Томға ұсынылып отырған мәтiн В.В.Радловтың 1870 жылы 
бастырған нұсқасынан дайындалды.    

ҚАҚПАНҒА ТҮСКЕН КИіКТіҢ ХИКАЯСы

Шығарма ОҒК-ның Қолжазба қорында сақтаулы [Ш.523, 3-
дәп.]. Қолжазба сарғыш қағазға қызғылт сиямен араб әрпiндеiнденде 
жазылған. Дастанның жырлаушысы—шығыс әдебиетi,i,, 
Құран хикаялары мен дiни аңыз-әңгiмелердiң жетiк бiлгi-iни аңыз-әңгiмелердiң жетiк бiлгi-ни аңыз-әңгiмелердiң жетiк бiлгi-iмелердiң жетiк бiлгi-мелердiң жетiк бiлгi-iң жетiк бiлгi-ң жетiк бiлгi-iк бiлгi-к бiлгi-iлгi-лгi-i-
рi, Сыр бойының ақыны Жарылқап. Жинаушысы—Аяпұлыi, Сыр бойының ақыны Жарылқап. Жинаушысы—Аяпұлы, Сыр бойының ақыны  Жарылқап. Жинаушысы—Аяпұлы 
Үбiсұлтан.iсұлтан.сұлтан.

«Қақпанға түскен киiктiң хикаясының» мазмұны «Киiк»iктiң хикаясының» мазмұны «Киiк»ктiң хикаясының» мазмұны «Киiк»iң хикаясының» мазмұны «Киiк»ң хикаясының» мазмұны «Киiк»iк»к» 
дастанымен бiрдей, бiрақ та сөз саптауы, баяндау мәнерi мүлдеiрдей, бiрақ та сөз саптауы, баяндау мәнерi мүлдердей, бiрақ та сөз саптауы, баяндау мәнерi мүлдеiрақ та сөз саптауы, баяндау мәнерi мүлдерақ та сөз саптауы, баяндау мәнерi мүлдеi мүлде мүлде 
бөлек, яғни ол дастанның варианты емес. Дәлiрек айтқанда, бұлiрек айтқанда, бұлрек айтқанда, бұл 
дастан сол сюжеттi арқау етiп, дербес жырланған, В.В. Радловi арқау етiп, дербес жырланған, В.В. Радлов арқау етiп, дербес жырланған, В.В. Радловiп, дербес жырланған, В.В. Радловп, дербес жырланған, В.В. Радлов 
жариялаған мәтiннен тәуелсiз дүние.iннен тәуелсiз дүние.ннен тәуелсiз дүние.iз дүние.з дүние.

Жырлаушы ақын белгiлi сюжетке өз тарапынан бiразiлi сюжетке өз тарапынан бiразлi сюжетке өз тарапынан бiразi сюжетке өз тарапынан бiраз сюжетке өз тарапынан бiразiразраз 
жаңа эпизодтар қосқан. Мысалы, «Киiкте» қақпанға түсiпiкте» қақпанға түсiпкте» қақпанға түсiпiпп 
зар жылаған киiктiң дауысын естiген Мұхаммед пайғамбарiктiң дауысын естiген Мұхаммед пайғамбарктiң дауысын естiген Мұхаммед пайғамбарiң дауысын естiген Мұхаммед пайғамбарң дауысын естiген Мұхаммед пайғамбарiген Мұхаммед пайғамбарген Мұхаммед пайғамбар 
көмекке өзi келсе, сөз болып отырған шығармада киiк көмекi келсе, сөз болып отырған шығармада киiк көмек келсе, сөз болып отырған шығармада киiк көмекiк көмекк көмек 
сұрап Пайғамбарға барады. Сонда төрт шариар өздерiн кепiл-iн кепiл-н кепiл-iл-л-
дiкке ұсынады. Бiрақ та аңшы оларға сенбейтiнiн айтып, кепiл-iкке ұсынады. Бiрақ та аңшы оларға сенбейтiнiн айтып, кепiл-кке ұсынады. Бiрақ та аңшы оларға сенбейтiнiн айтып, кепiл-iрақ та аңшы оларға сенбейтiнiн айтып, кепiл-рақ та аңшы оларға сенбейтiнiн айтып, кепiл-iнiн айтып, кепiл-нiн айтып, кепiл-iн айтып, кепiл-н айтып, кепiл-iл-л-
дiкке тек қана Мұхаммед пайғамбарды алады.iкке тек қана Мұхаммед пайғамбарды алады.кке тек қана Мұхаммед пайғамбарды алады.

Томға ұсынылып отырған мәтiн ОҒК-ның Қолжазба қорындаiн ОҒК-ның Қолжазба қорындан ОҒК-ның Қолжазба қорында 
[Ш.523] сақтаулы тұрған қолжазбадан дайындалды.
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Мәтiндi баспаға әзiрлегенде қолжазбада қате жазылған кей-iндi баспаға әзiрлегенде қолжазбада қате жазылған кей-ндi баспаға әзiрлегенде қолжазбада қате жазылған кей-i баспаға әзiрлегенде қолжазбада қате жазылған кей- баспаға әзiрлегенде қолжазбада қате жазылған кей-iрлегенде қолжазбада қате жазылған кей-рлегенде қолжазбада қате жазылған кей-
бiр сөздер мағынасы бойынша түзетiлдi, мысалы:iр сөздер мағынасы бойынша түзетiлдi, мысалы:р сөздер мағынасы бойынша түзетiлдi, мысалы:iлдi, мысалы:лдi, мысалы:i, мысалы:, мысалы: таптамай�
ды, дұрысы: құптамайды; набатыққа, дұрысы: нәубеттiк;iк;к; 
пайғанбар, дұрысы: пайғамбар, т.б.  

ДАРИҒА ҚыЗ

«Дариға»—ел арасына кең тараған дастандардың бiрi.iрi.рi.i.. 
Алғаш 1897 жылы Қазан қаласында басылып шықты. Дас-
тан сюжетiне өзек болған—Ислам құтқарушысы Маһдиiне өзек болған—Ислам құтқарушысы Маһдине өзек болған—Ислам құтқарушысы Маһди*  
жайындағы дiни аңыздар мен хикаялар. Шынында Маһдиiни аңыздар мен хикаялар. Шынында Маһдини аңыздар мен хикаялар. Шынында Маһди 
iлiмiнiң басты концепциясы туралы Құран Кәрiмде делiмiнiң басты концепциясы туралы Құран Кәрiмде деiмiнiң басты концепциясы туралы Құран Кәрiмде демiнiң басты концепциясы туралы Құран Кәрiмде деiнiң басты концепциясы туралы Құран Кәрiмде денiң басты концепциясы туралы Құран Кәрiмде деiң басты концепциясы туралы Құран Кәрiмде дең басты концепциясы туралы Құран Кәрiмде деiмде демде де 
айтылған. Мұсылман аңызы бойынша, ақырзаман уақытында, 
алдымен қорқынышты оқиғалар болады. Бұл нышандар адам-
дар арасындағы алаяқтық, зорлық-зомбылық, зинақорлық, 
жалған әулиелердiң көбеюi секiлдi харам iстерден көрiнiсiң көбеюi секiлдi харам iстерден көрiнiсң көбеюi секiлдi харам iстерден көрiнiсi секiлдi харам iстерден көрiнiс секiлдi харам iстерден көрiнiсiлдi харам iстерден көрiнiслдi харам iстерден көрiнiсi харам iстерден көрiнiс харам iстерден көрiнiсiстерден көрiнiсстерден көрiнiсiнiснiсiсс 
табады. Ақырында Меккедегi Қағба жоғалып, Құран Кәрiмi Қағба жоғалып, Құран Кәрiм Қағба жоғалып, Құран Кәрiмiмм 
ұмытыла бастайды. Осы сәтте Алла Тағаланың нұсқауымен 
тура жүрушi Маһди келiп, өзiнiң құтқарушылық мiндетiнi Маһди келiп, өзiнiң құтқарушылық мiндетiн Маһди келiп, өзiнiң құтқарушылық мiндетiнiп, өзiнiң құтқарушылық мiндетiнп, өзiнiң құтқарушылық мiндетiнiнiң құтқарушылық мiндетiннiң құтқарушылық мiндетiнiң құтқарушылық мiндетiнң құтқарушылық мiндетiнiндетiнндетiнiнн 
атқарады. Соның арқасында жер бетiнде бiраз уақыт бойыiнде бiраз уақыт бойынде бiраз уақыт бойыiраз уақыт бойыраз уақыт бойы 
имандылық пен әдiлет орнайды.iлет орнайды.лет орнайды.

Құтқарушы (мессия) тек Мұхаммед әулетiнен болуы тиiс. 
Пайғамбардың ұлдары сәби шағында шетiнеп кеткендiктен, 
оның бiрден-бiр iзбасары—кенже қызы бибi Фатима мен хазiрет 
Әлиден тарайтын ұрпақтары едi. 

Солардың бiрi, шамамен 873 жылы туған делiнетiн он екiн-
шi имам—Мұхаммед Самарра маңында құпия түрде жоғалған, 
яғни аңыз бойынша, жер астына кiрiп кеткен. Мұсылмандық 
сенiмде сол өткен ғасырларда  ғайып болған, «жасырын» имам 
ақырзаман күнiнде құтқарушы—Маһди ретiнде жер бетiне 
оралмақ.

Шынтуайтқа келгенде, бұл дастанда «құтқарушы» туралы 
дiни концепция бастан-аяқ фольклорлық сюжет, мотив, образ-
дар арқылы сипатталып, баяндалады. Яғни, мұнда бiрқатар 
фольклорлық мотивтер пайдаланылған. Мысалы, хазiрет 
Әлидiң Дариға қызбен күресуi—көптеген халықтардың фоль-
клорында кездесетiн көне мотив. Басқа эпикалық кейiпкер-

* Маһди /а/ – Алла Тағаланың нұсқауымен тура жолмен жүрушi және тура 
жол көрсетушi.
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лер сияқты Әли Дариғаның маңдайына «о бастан» жазылған 
бiрден-бiр күйеу ретiнде суреттеледi. Мұны Әли бiлмеген-
мен, Дариға қыз алдын ала сезедi. Әли балуан алып қыздың 
даң қын естiп, онымен күресу үшiн әдейi iздеп шығады. Өйт-
кенi, қиындықтан бас тартпау, керiсiнше, жолындағы кедер-
гiлердiң бәрiн жеңiп, жауына қарсы шығу—хас батырға тән 
қасиеттердiң бiрi. Яғни, дастанда ерлiкпен үйлену мотивiнiң 
архаикалық үлгiсi мақсатты түрде пайдаланылады: хазiрет 
Әли еш уақытта, ешкiмнен жеңiлмейтiн батыр; ол алдымен, 
алып қыз Дариға туралы хабарды естидi, содан соң Мұхаммед 
пайғамбардан рұқсат алып, қыздың елiне келедi де, қызбен 
жекпе-жекке шығады; ақырында қызды жеңiп, оған үйлене-
дi; Әли елiне кеткеннен кейiн мерзiмдi уақыт өткен соң, Дари-
ға ұл табады.

Батырдың қалыңдығымен күресуi «Шаһнамада», сондай-ақ 
түркi халықтарының аңыз-ертегiлерi мен жырларында кезде-
седi. Осы мотивтiң канондық түрi «Қорқыт ата» кiтабындағы 
«Қам Бурабекұлы Бамсы Бәрiк әңгiмесiнiң баяны» атты тара-
уында да бар. 

Дастан оқиғасындағы негiзгi мотивтердiң бiрi болып табы-
латын «әке мен бала күресi» де өте көне эпикалық мотивтердiң 
бiрi. А.Н.Веселовский көрсеткендей, ол көптеген халықтар-
дың, мәселен, ежелгi гректердiң, парсылардың, кельттердiң,i гректердiң, парсылардың, кельттердiң, гректердiң, парсылардың, кельттердiң,iң, парсылардың, кельттердiң,ң, парсылардың, кельттердiң,iң,ң, 
француздардың, немiстердiң, орыстардың, т.б. көне әдебиетiстердiң, орыстардың, т.б. көне әдебиетстердiң, орыстардың, т.б. көне әдебиетiң, орыстардың, т.б. көне әдебиетң, орыстардың, т.б. көне әдебиет 
үлгiлерiнде кездеседiiлерiнде кездеседiлерiнде кездеседiiнде кездеседiнде кездеседii2. 

Бұл сюжет мынадай мiндеттi көрiнiстердi қамтиды: ұл 
әкесiз туылады, немесе ол әкесiнен сәби күнiнде ажырап 
қалады; кейiн бала өз әкесi жөнiнде аяқасты бiреуден естидi, 
болмаса әке өсиетiн анасы ұлына жеткiзедi; ұлы әкесiн iздеп 
сапарға шығады; олар жолыққанда бiрiн-бiрi танымай жекпе-
жек соғысады; айқас алдында олар алдымен, өзге батырлардың 
бәрiн жығып барып, соңынан әке мен бала өзара күреседi; 
жекпе-жектiң нәтижесi әр түрлi: қайғылы қорытынды, яки 
ұлының қазасы; бейбiт нәтиже—әке мен бала табысып, 
келiсiмге келу. 

«Дариға қыз» дастанында бiз жоғарыда келтiрiлген барлық 
эпизодтардың кездесетiнiн аңғарамыз. Әйтсе де, оқиғаның 

2 Веселовский А.Н. Историческая поэтика. – л., 1949. – 546-563-б.
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шешiлуi мүлде басқаша сипатталған. Өз әкесiне қол көтергенiн 
ендi ғана түсiнген Маһди «ұяттан өртенiп», тауға қашады. 
Жаратқаннан өзiн жер жұтуын жалбарынып сұрайды. Шы-
нында да, солай болады. Мұндай шешiм еш жерде кездеспей-
дi. А.Н.Веселовский осы сюжеттi түгелдей келтiрген, алайда 
жоғарыдағыдай «шешiмге» түсiнiк бермейдi3.

Сөз жоқ, мұндай шешiм—жасырын имам (маһди) мен оның 
ақырзаман уақытында қайта оралуы туралы түсiнiктермен 
тығыз байланысты: кейiпкер өлмеуге тиiстi, себебi ол қайтып 
оралу керек.

Ал дастанда Маһдидiң «ғайып болуы» халқымыздың салт-
дәстүрiне сай имандылық, әдеп тұрғысынан түсiндiрiледi.  
Құран Кәрiм мен хадистерде де әке-шешеге деген шексiз құрмет 
барынша дәрiптеледi.

Маһдидiң «жоғалу» оқиғасы, араб халифатының алғашқы 
кезеңiндегi билiк таласына да қатысты болса керек. Оспан халиф 
өлгеннен кейiн тақ үшiн күрескен Әли әулетi мен үмийалықтар* 
арасында бiтiспес майдан басталды. Аз уақыт билiк басында 
болған Әлиден соң имамдық жолындағы тайталас оның өз туыс-
тары мен ұрпақтары арасында да болғаны аңғарылады. Мұны 
тарихи деректердi былай қойғанда, «Дариға қыз» дастанының 
мазмұнынан да байқауға болады. Шығарманың өлеңмен 
жырланған негiзгi оқиғасы бiткен соң, жыршы дастан сюжетi-
нiң қара сөзбен баяндалған бiр көрiнiсiн ұсынады.  Онда баяндал-
ған оқиға жоғарыда айтылған пiкiрiмiздi дәлелдей түседi.

Халқымыздың ауыз әдебиетiнде осы сюжетке құрылғанiнде осы сюжетке құрылғаннде осы сюжетке құрылған 
бiрнеше ертегiлер бар. Оларға өткен ғасырда орыс ғалымдарыiрнеше ертегiлер бар. Оларға өткен ғасырда орыс ғалымдарырнеше ертегiлер бар. Оларға өткен ғасырда орыс ғалымдарыiлер бар. Оларға өткен ғасырда орыс ғалымдарылер бар. Оларға өткен ғасырда орыс ғалымдары 
Вс.Миллер мен Г.Н.Потанин назар аударып, бiрнеше ерте-iрнеше ерте-рнеше ерте-
гiлiк мәтiндерге талдау жасаған. Сондай-ақ ғалымдар солiлiк мәтiндерге талдау жасаған. Сондай-ақ ғалымдар соллiк мәтiндерге талдау жасаған. Сондай-ақ ғалымдар солiк мәтiндерге талдау жасаған. Сондай-ақ ғалымдар солк мәтiндерге талдау жасаған. Сондай-ақ ғалымдар солiндерге талдау жасаған. Сондай-ақ ғалымдар солндерге талдау жасаған. Сондай-ақ ғалымдар сол 
салыстырулардың нәтижесiн ғылыми теориялық еңбектерiндеiн ғылыми теориялық еңбектерiнден ғылыми теориялық еңбектерiндеiнденде 
пайдаланған.

Академик С.А.Қасқабасов аталған ғалымдардың зерттеу 
жұмыстарын талдай келе, Вс.Миллердiң қазақ фольклорын-
дағы «әке мен бала немесе батыр мен алып әйелдiң қақты-
ғысы жайындағы сюжеттер ирандықтардың фольклорынан 
ауысқан», ал Г.Н.Потанинның «қазақтар бұл сюжеттi монғол-

3 Веселовский А.Н. Аталған еңбек. – 559-560-б.
* Үмийалықтар /а/ – (өмейядтар): Мұхаммед пайғамбардың әулетi тарайтын 

Хашим руының бiр тайпасы. Ислам тарихында көп аталады.
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дардан алған» дейтiн пiкiрлерi қате, мұндай сарындар барлық 
халықтардың ауыз әдебиетiнде кезiге беретiнiн көптеген ға-
лымдардың дәлелдегенiн атап көрсеткен4.

Қолжазба қорларында осы дастанның араб, латын, кирилл 
әрiптерiмен жазылған бiрнеше нұсқалары сақталған. Мәселен:

1. Дариға қыз қиссасы. ӘӨИ,Ш:693, 5-дәп., 1963 жылы 
Төленов Ж. Қолжазба қорына өткiзген.

2. Ер Ғали мен балуан Дариға қыздың күрескен мәселесi. 
ӘӨИ, Ш:693, 19-дәп., араб әрпiнде, көлемi 1-8 бет. 1967 жылы 
С. Түсiпұлы тапсырған. 

3. Әли батыр. ӘӨИ,Ш:868, 13-дәп.
4. Дариға қыз. ОҒК,Ш:370, 1-дәп., араб әрпiнде. Жинаушы-

сы Дүйсенбаев О. Қорға 1941 жылы түскен.
5. Дариға қыз. ӘӨИ,Ш:1110. Тор көздi дәптерге көк сия-

мен, араб әрпiнде жазған. Айтушысы Е. Сембеков. Дастан 
аяқталмаған.

6. Қыз Дариға. ӘӨИ,Ш:380. Жинаушысы Н.Ниязов, ки-
рилл әрпiнде, көк сиямен көшiрiлген. Қорға Оңтүстiк Қазақ-
станнан түскен.

7. Қыз Дариға мен Әзiрет Әлидiң күресi. ӘӨИ,Ш:868.  Араб 
әрпiнде. Жинаушысы—Сауытбеков С.

8. Әзiрет Әли мен Дариғаның күресi. ӘӨИ,Ш:97. Машин-
каға басылған. Жинаушысы—К. Керiмбекұлы.

9. Әзiрет Әли мен Дариға қыздың күресi. ӘӨИ,Ш:18. Ки-
рилл әрпiнде. Жырлаушысы Әбдiрәсiл Ахметов. Жинаушысы  
Қ.Саттаров. 

Жоғарыдағы нұсқалардың мәтiндерiн салыстыра-салғас-
тыра зерттеудiң нәтижесiнде, олар негiзiнде Қазан қаласында 
жарық көрген кiтаптың көшiрмелерi және сол кiтап мазмұнын 
арқау етiп жырланған нұсқалар екенi анықталды. 

Дастан мәтiнiн ел аузынан жинап, баспаға дайындап алғаш 
1897 жылы жариялаған Мәулекей Жұмашұлы. Содан кейiн 
мәтiн 1901, 1902 және 1913 жылдары қайта басылып шықты. 

Томға ұсынылып отырған мәтiн 1897 жылғы басылымнан 
дайындалды.

4 Қасқабасов С. ХХ ғасырдың екiншi жартысындағы қазақ фольклористика-
сы // Қазақ фольклористикасының тарихы. – Алматы, 1988. – 92-147-б.
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ҚИССА ШАҺИЗИНДА

Алғаш рет 1898 жылы Қазан қаласында араб әрпiмен басыл-
ды. Дастанды жариялаған—Жүсiпбек Шайхысламұлы. Бұл 
шығарманың мазмұны «Дариға қыз» дастанына өте жақын. 

Алайда, шығарманың да, кейiпкерiнiң де аты өзгерген.
Шаһизинда—парсы тiлiнен аударғанда «тiрi патша» деген 

ұғымды бiлдiредi. 
Кейбiр тарихи деректерде Шаһизинда—Қусам ибн Аббас 

деген адамның лақаб есiмi екенi айтылады. Ол �II ғасырда�II ғасырдаII ғасырда ғасырда 
араб басқыншыларымен бiрге Орта Азияға келген Пайғамбарiрге Орта Азияға келген Пайғамбаррге Орта Азияға келген Пайғамбар 
ұрпақтарының бiрi сияқты. Аңыздың баяндауынша, ол намазiрi сияқты. Аңыздың баяндауынша, ол намазрi сияқты. Аңыздың баяндауынша, ол намазi сияқты. Аңыздың баяндауынша, ол намаз сияқты. Аңыздың баяндауынша, ол намаз 
кезiнде қарсыластарының шабуылына ұшырап, жасырынуғаiнде қарсыластарының шабуылына ұшырап, жасырынуғанде қарсыластарының шабуылына ұшырап, жасырынуға 
мәжбүр болады. Бiр әңгiмелерде Қусам ибн Аббас жер астыiр әңгiмелерде Қусам ибн Аббас жер астыр әңгiмелерде Қусам ибн Аббас жер астыiмелерде Қусам ибн Аббас жер астымелерде Қусам ибн Аббас жер асты 
құдығы арқылы баққа барып жасырынады және күнi бүгiнгеi бүгiнге бүгiнгеiнгенге 
шейiн сол жерде өмiр сүредi-мiс. Бұл жер орта ғасырлардыңiн сол жерде өмiр сүредi-мiс. Бұл жер орта ғасырлардыңн сол жерде өмiр сүредi-мiс. Бұл жер орта ғасырлардыңiр сүредi-мiс. Бұл жер орта ғасырлардыңр сүредi-мiс. Бұл жер орта ғасырлардыңi-мiс. Бұл жер орта ғасырлардың-мiс. Бұл жер орта ғасырлардыңiс. Бұл жер орта ғасырлардыңс. Бұл жер орта ғасырлардың 
өзiнде-ақ самарқандық мұсылмандар табынатын әулиелi ме-iнде-ақ самарқандық мұсылмандар табынатын әулиелi ме-нде-ақ самарқандық мұсылмандар табынатын әулиелi ме-i ме- ме-
кенге айналған. Әйгiлi Ақсақ Темiр Шаһизиндаға арнап әсемiлi Ақсақ Темiр Шаһизиндаға арнап әсемлi Ақсақ Темiр Шаһизиндаға арнап әсемi Ақсақ Темiр Шаһизиндаға арнап әсем Ақсақ Темiр Шаһизиндаға арнап әсемiр Шаһизиндаға арнап әсемр Шаһизиндаға арнап әсем 
де күмбездi мазар салдырған.i мазар салдырған. мазар салдырған.

Жоғарыда баяндалған аңыз қиямет-қайымда қайта оралуға 
тиiс ғайып болған «жасырын имам» туралы хикаяларға тiкелей 
қатысты. Демек, жер астына кiрiп кетсе де, халық «имам тiрi, 
ол өлген жоқ, әлi қайтып келедi» деп сенiп, оны тiрi патша, яғ-
ни Шаһизинда деп атаған.

«Шаһизинда» мен «Дариға қыз» дастандарының сюжеттiк 
желiсi бiр болғанымен, екi нұсқаның арасында елеулi ерек-
шелiктер барлығы да анықталды.

Бiрiншiден, «Дариға қызда» (Мәулекей нұсқасы) Қатыран—
қала атауы болса, «Шаһизинда» (Жүсiпбек нұсқасы) дастанын-
да ол—патшаның есiмi. Мұнда қаланың аты—Самарқан.

Екiншiден, шығарманың кiрiспесi бiрiншi нұсқада тым 
қысқа жазылған. Сондай-ақ Әли батырға жолығатын кісі—
кемпiр болса, екiншi нұсқада ол—қарауыл.

Алғашқы вариантта Дариға алтын дiңгекке өзi кел-
се, екiншiсiнде қызметкерлерi кiлемге отырғызып әкеледi. 
Мәулекейде—қыздың әкесi бар болса, Жүсiпбекте - қайтыс 
болған. Бiрiншi нұсқада Әли хазiрет пен Дариға он төрт күн 
күрессе, Жүсiпбекте он бес күн алысады.
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Үшiншiден, Шаһизинда «әкесiнiң Әли екенiн» балалар-
дың аузынан естiсе, Жүсiпбекте—кемпiрден естидi. Мәу-
лекейде Шаһизинда Мекке-Мәдинеге керуенге iлесiп барса, 
Жүсiпбек нұсқасында «Қызыр бабаның жол сiлтеуiмен» тез 
жетедi.

Дегенмен дастанның негiзгi сюжеттiк фабуласы толық 
сақталған. Оқиғалардың мекендiк, мерзiмдiк орналасуы да 
үндесiп тұр. Алайда кiсi есiмдерi (мысалы: Маһди-Шаһизинда) 
мен жер-су аттарында, сондай-ақ жекелеген мотивтiк өзге-
рiстер, стильдiк, көркемдiк айырмашылықтар бар екенiн 
айтқан абзал. Мұнымен қатар, Жүсiпбек пен Мәулекейдiң 
жыршылық деңгейi, сөз қолданыстары да әр түрлi екенiн ес-
кермеуге болмайды.

Мәулекей нұсқасының көлемi—580 жол болса, Жүсiпбек 
варианты—860 жолды құраған.

Жоғарыдағы айтылған ұқсастықтар мен айырмашылық-
тарды ескере отырып, жүз жыл бойына жарияланбай келген 
Жүсiпбек варианты да томға енгiзiлiп отыр.

Сондай-ақ Жүсiпбек жырлаған дастанның ел арасынан 
табылған көшiрмесiн 1995 жылы Ш.Әлдибекұлы деген азамат 
жеке кiтап етiп шығарғанын (Алматы: Шабыт, 1995.—44б.) 
атап айтқан жөн. Басылымда дастанның түпнұсқасы жайын-
да еш мәлiмет жоқ. Дегенмен шығарушы кiтапшаның 5-бетiн-
де: «Бұл кiмнiң қолжазбасы екенiнен бейхабармын. Әйтсе де, 
«өлең ғып бiр нұсқадан жаздым сөзiн» деген адам Шайхытұлы 
Юсiнбек деп қисса соңында аты-жөнiн қалдырған екен»—деп 
жазыпты. Бiздiңше, құрастырушының Шайқытұлы Юсiнбек 
деп отырғаны—Жүсiпбек Шайхысламұлы.

Томға ұсынылып отырған мәтiн 1899 жылғы басылымнанiн 1899 жылғы басылымнанн 1899 жылғы басылымнан 
әзiрлендi.iрлендi.рлендi.i.. 

«ҚуБАС» ЖӘНЕ «ҚИССА ЖұМЖұМА» ДАСТАНДАРы

«Қубас» дастанын В.В.Радлов ел аузынан жинап, 1870 жы-
лы жариялаған5. Ал «Қисса жұмжұма» атты дастан 1881 жылы 
Қазан қаласында университет баспаханасында басылған. 
Бұл шығарманы ел аузынан жинап, қағазға түсiрiп, баспағаiрiп, баспағарiп, баспағаiп, баспағап, баспаға 

5 Радлов В.В. Аталған еңбек.—680-692-б.
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дайындаған—Мәулекей Жұмашұлы. Кейiнiрек, яғни 1897,iнiрек, яғни 1897,нiрек, яғни 1897,iрек, яғни 1897,рек, яғни 1897, 
1901, 1910 және 1917 жылдары сол 1881 жылғы басылым 
қайтадан дәлме-дәл, еш өзгерiссiз басылды. Тақырыбы менiссiз басылды. Тақырыбы менссiз басылды. Тақырыбы менiз басылды. Тақырыбы менз басылды. Тақырыбы мен 
сюжеті ұқсас екі шығарманың атауы екі бөлек болғанымен, 
беріп тұрған мағынасы бір: жұмжұма араб, парсы тілдерін-
де—бассүйек, қубас сөзі де мәтінде бассүйек мағынасында қол-
данылған.

Томға ұсынылып отырған осы екi мәтiн мазмұны жағынанi мәтiн мазмұны жағынан мәтiн мазмұны жағынанiн мазмұны жағынанн мазмұны жағынан 
бiр-бiрiне өте жақын, себебi екеуiнiң де сюжетi бiр нұсқаданiр-бiрiне өте жақын, себебi екеуiнiң де сюжетi бiр нұсқаданр-бiрiне өте жақын, себебi екеуiнiң де сюжетi бiр нұсқаданiрiне өте жақын, себебi екеуiнiң де сюжетi бiр нұсқаданрiне өте жақын, себебi екеуiнiң де сюжетi бiр нұсқаданiне өте жақын, себебi екеуiнiң де сюжетi бiр нұсқаданне өте жақын, себебi екеуiнiң де сюжетi бiр нұсқаданi екеуiнiң де сюжетi бiр нұсқадан екеуiнiң де сюжетi бiр нұсқаданiнiң де сюжетi бiр нұсқаданнiң де сюжетi бiр нұсқаданiң де сюжетi бiр нұсқаданң де сюжетi бiр нұсқаданi бiр нұсқадан бiр нұсқаданiр нұсқаданр нұсқадан 
өрбiген. Ол—шамамен 1370 жылдары жырланып, ел арасынаiген. Ол—шамамен 1370 жылдары жырланып, ел арасынаген. Ол—шамамен 1370 жылдары жырланып, ел арасына 
кеңiнен тараған «Жұмжұма сұлтан» атты дастан. Шығарма-iнен тараған «Жұмжұма сұлтан» атты дастан. Шығарма-нен тараған «Жұмжұма сұлтан» атты дастан. Шығарма-
ның бiрiншi жырлаушысы—Хұсам Кәтиб.iрiншi жырлаушысы—Хұсам Кәтиб.рiншi жырлаушысы—Хұсам Кәтиб.iншi жырлаушысы—Хұсам Кәтиб.ншi жырлаушысы—Хұсам Кәтиб.i жырлаушысы—Хұсам Кәтиб. жырлаушысы—Хұсам Кәтиб.

Хұсам Кәтиб дастанының қолжазбалары С-Петербор және 
Қазан қалаларында сақтаулы. Өткен ғасырдың жетпiсiншiiсiншiсiншiiншiншii 
жылдары татар ғалымы Хатип Ғосман шығарманың алты 
көшiрмесiн өзара салыстырып, ең толық деген нұсқасынiрмесiн өзара салыстырып, ең толық деген нұсқасынрмесiн өзара салыстырып, ең толық деген нұсқасынiн өзара салыстырып, ең толық деген нұсқасынн өзара салыстырып, ең толық деген нұсқасын 
дайындап жарыққа шығарған. 1991 жылы сол мәтiн бiразiн бiразн бiразiразраз 
қысқартулармен «Ежелгi дәуiр әдебиетi» атты хрестоматиядаi дәуiр әдебиетi» атты хрестоматияда дәуiр әдебиетi» атты хрестоматиядаiр әдебиетi» атты хрестоматиядар әдебиетi» атты хрестоматиядаi» атты хрестоматияда» атты хрестоматияда 
жарияланды.

Х.Кәтиб шамамен 1370 жылдары жырлаған шығарманың 
негiзгi мазмұны—пәни жалғанмен қоштасып бақиға өткен пен-iзгi мазмұны—пәни жалғанмен қоштасып бақиға өткен пен-згi мазмұны—пәни жалғанмен қоштасып бақиға өткен пен-i мазмұны—пәни жалғанмен қоштасып бақиға өткен пен- мазмұны—пәни жалғанмен қоштасып бақиға өткен пен-
делердiң о дүниедегi хал-жағдайы, оларға қойылатын сұрақтар,iң о дүниедегi хал-жағдайы, оларға қойылатын сұрақтар,ң о дүниедегi хал-жағдайы, оларға қойылатын сұрақтар,i хал-жағдайы, оларға қойылатын сұрақтар, хал-жағдайы, оларға қойылатын сұрақтар, 
күнәһарлардың көретiн азаптары, т.б. Бұл тақырып алғаш кө-iн азаптары, т.б. Бұл тақырып алғаш кө-н азаптары, т.б. Бұл тақырып алғаш кө-
не Египетте б. д. д. Х�і-�ііі ғ. қағазға [папирус] түскен, ғы-
лымда «Книга мертвых»6 аталатын жазбада қарастырылған. 
Онда о дүниеге өткен адамдардың хал-жағдайы тірі кезіндегі 
күнәлары мен ізгі істеріне тікелей байланысты екені айтылған. 
Кейін бұл тақырып сан алуан діни және көркем әдебиеттерде 
сөз болады. Әсіресе италиян жазушысы Данте Алигьеридің 
«Құдіретті комедиясында» [Божественная комедия] күнә-
һарлардың азап тартатын орны тамұқ тәптіштеп суреттелген.

Дастанның бас кейiпкерi жұмжұма тiршiлiкте Шамiпкерi жұмжұма тiршiлiкте Шампкерi жұмжұма тiршiлiкте Шамi жұмжұма тiршiлiкте Шам жұмжұма тiршiлiкте Шамiршiлiкте Шамршiлiкте Шамiлiкте Шамлiкте Шамiкте Шамкте Шам 
шаһарының дәулетi асып-тасыған һәм мырзалығымен даңқыi асып-тасыған һәм мырзалығымен даңқы асып-тасыған һәм мырзалығымен даңқы 
шыққан патшасы болған. Оның жомарттығы Х. Кәтиб даста-
нында айрықша суреттеледi. Бiрақ та ол намаз оқымаған жәнеi. Бiрақ та ол намаз оқымаған және. Бiрақ та ол намаз оқымаған және Бiрақ та ол намаз оқымаған жәнеБiрақ та ол намаз оқымаған жәнеiрақ та ол намаз оқымаған жәнерақ та ол намаз оқымаған және 
бiр рет есiгiне қайыр тiлеп келген адамды қуып жiберген. Солiр рет есiгiне қайыр тiлеп келген адамды қуып жiберген. Солр рет есiгiне қайыр тiлеп келген адамды қуып жiберген. Солiгiне қайыр тiлеп келген адамды қуып жiберген. Солгiне қайыр тiлеп келген адамды қуып жiберген. Солiне қайыр тiлеп келген адамды қуып жiберген. Солне қайыр тiлеп келген адамды қуып жiберген. Солiлеп келген адамды қуып жiберген. Соллеп келген адамды қуып жiберген. Солiберген. Солберген. Сол 
үшiн тозақ азабын тартады.iн тозақ азабын тартады.н тозақ азабын тартады. 

6 Коростовцев М. А. литература древнего Египта //История всемирной лите-
ратуры. Т. 1.—М., 1983.—С. 73.
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Бұл шығарма ислам дiнiнiң негiзгi қағидаларын дәрiптеп,iнiнiң негiзгi қағидаларын дәрiптеп,нiнiң негiзгi қағидаларын дәрiптеп,iнiң негiзгi қағидаларын дәрiптеп,нiң негiзгi қағидаларын дәрiптеп,iң негiзгi қағидаларын дәрiптеп,ң негiзгi қағидаларын дәрiптеп,iзгi қағидаларын дәрiптеп,згi қағидаларын дәрiптеп,i қағидаларын дәрiптеп, қағидаларын дәрiптеп,iптеп,птеп, 
насихаттайды; олар Құран Кәрiмде келтiрiлген Алла Тағала-iмде келтiрiлген Алла Тағала-мде келтiрiлген Алла Тағала-iрiлген Алла Тағала-рiлген Алла Тағала-iлген Алла Тағала-лген Алла Тағала-
ның сөздерiмен айтқанда, төмендегiдей: «Әй, мүмiндер! Алла-iмен айтқанда, төмендегiдей: «Әй, мүмiндер! Алла-мен айтқанда, төмендегiдей: «Әй, мүмiндер! Алла-iдей: «Әй, мүмiндер! Алла-дей: «Әй, мүмiндер! Алла-iндер! Алла-ндер! Алла-
ға, Пайғамбарына және оған түсiрген Құранға, сондай-ақ оданiрген Құранға, сондай-ақ оданрген Құранға, сондай-ақ одан 
бұрынғы түсiрген кiтапқа иман келтiрiңдер. Ал кiм Аллаға,iрген кiтапқа иман келтiрiңдер. Ал кiм Аллаға,рген кiтапқа иман келтiрiңдер. Ал кiм Аллаға,iтапқа иман келтiрiңдер. Ал кiм Аллаға,тапқа иман келтiрiңдер. Ал кiм Аллаға,iрiңдер. Ал кiм Аллаға,рiңдер. Ал кiм Аллаға,iңдер. Ал кiм Аллаға,ңдер. Ал кiм Аллаға,iм Аллаға,м Аллаға, 
перiштелерiне, кiтаптарына, елшiлерiне және ахирет күнiнеiштелерiне, кiтаптарына, елшiлерiне және ахирет күнiнештелерiне, кiтаптарына, елшiлерiне және ахирет күнiнеiне, кiтаптарына, елшiлерiне және ахирет күнiнене, кiтаптарына, елшiлерiне және ахирет күнiнеiтаптарына, елшiлерiне және ахирет күнiнетаптарына, елшiлерiне және ахирет күнiнеiлерiне және ахирет күнiнелерiне және ахирет күнiнеiне және ахирет күнiнене және ахирет күнiнеiнене 
қарсы шықса, онда тым ұзақ адасты»7. 

Сонымен, Х. Кәтиб дастанының негiзгi идеясы—әрбiр адамiзгi идеясы—әрбiр адамзгi идеясы—әрбiр адамi идеясы—әрбiр адам идеясы—әрбiр адамiр адамр адам  
Алла Тағалаға мойынсұнып, иман келтiрiп намаз оқып, т.б.с.с.iрiп намаз оқып, т.б.с.с.рiп намаз оқып, т.б.с.с.iп намаз оқып, т.б.с.с.п намаз оқып, т.б.с.с. 
ислам дiнiнiң негiзгi қағидаларын қабылдап, шарттарын орын-iнiнiң негiзгi қағидаларын қабылдап, шарттарын орын-нiнiң негiзгi қағидаларын қабылдап, шарттарын орын-iнiң негiзгi қағидаларын қабылдап, шарттарын орын-нiң негiзгi қағидаларын қабылдап, шарттарын орын-iң негiзгi қағидаларын қабылдап, шарттарын орын-ң негiзгi қағидаларын қабылдап, шарттарын орын-iзгi қағидаларын қабылдап, шарттарын орын-згi қағидаларын қабылдап, шарттарын орын-i қағидаларын қабылдап, шарттарын орын- қағидаларын қабылдап, шарттарын орын-
дап, тура жолмен жүру керек. Олай болмаған жағдайда тiршi-iршi-ршi-i-
лiкте көп жамандық жасап күнәға батқандар о дүниеде тозақiкте көп жамандық жасап күнәға батқандар о дүниеде тозақкте көп жамандық жасап күнәға батқандар о дүниеде тозақ 
азабын тартады. Осы идеяны тыңдаушы һәм оқырмандарына 
жеткiзу үшiн дастаншы Құран қағидаларымен қатар, көптегенiзу үшiн дастаншы Құран қағидаларымен қатар, көптегензу үшiн дастаншы Құран қағидаларымен қатар, көптегенiн дастаншы Құран қағидаларымен қатар, көптегенн дастаншы Құран қағидаларымен қатар, көптеген 
хадистерде баяндалатын, мұсылман қауымының арасында ер-
теден-ақ тараған жұмақ пен тамұқ және Иса пайғамбар туралы 
аңыз әңгiмелердi пайдаланған.iмелердi пайдаланған.мелердi пайдаланған.i пайдаланған. пайдаланған.

Осы дастан туралы В.В.Радлов кезiнде былай деп жазған:iнде былай деп жазған:нде былай деп жазған: 
«Ғибрат өлеңдердiң iшiнде көп айтылатыны—осы аттасiң iшiнде көп айтылатыны—осы аттасң iшiнде көп айтылатыны—осы аттасiшiнде көп айтылатыны—осы аттасшiнде көп айтылатыны—осы аттасiнде көп айтылатыны—осы аттаснде көп айтылатыны—осы аттас 
кiтаптың атымен аталатын «Жұмжұма». Үлкен жиындардаiтаптың атымен аталатын «Жұмжұма». Үлкен жиындардатаптың атымен аталатын «Жұмжұма». Үлкен жиындарда 
айтылған осы жырды маған бiрнеше рет тыңдауға тура кел-iрнеше рет тыңдауға тура кел-рнеше рет тыңдауға тура кел-
дi. Жыршы сөзiн бар ынтасымен тыңдаған жұртшылықта тiрii. Жыршы сөзiн бар ынтасымен тыңдаған жұртшылықта тiрi. Жыршы сөзiн бар ынтасымен тыңдаған жұртшылықта тiрiiн бар ынтасымен тыңдаған жұртшылықта тiрiн бар ынтасымен тыңдаған жұртшылықта тiрiiрiрii 
күнiнде дiн шарттарын орындамаған мұсылманның өлгенненiнде дiн шарттарын орындамаған мұсылманның өлгенненнде дiн шарттарын орындамаған мұсылманның өлгенненiн шарттарын орындамаған мұсылманның өлгенненн шарттарын орындамаған мұсылманның өлгеннен 
кейiнгi азабын сипаттаған кезде қорқынышты үрей пайдаiнгi азабын сипаттаған кезде қорқынышты үрей пайдангi азабын сипаттаған кезде қорқынышты үрей пайдаi азабын сипаттаған кезде қорқынышты үрей пайда азабын сипаттаған кезде қорқынышты үрей пайда 
болады. Тыңдаушылардың үнсiз тыныштығын тек қана «О,iз тыныштығын тек қана «О,з тыныштығын тек қана «О, 
құдiреттi Тәңiрiм», «Қайырымы көп Құдайым» деген тәрiздiiреттi Тәңiрiм», «Қайырымы көп Құдайым» деген тәрiздiреттi Тәңiрiм», «Қайырымы көп Құдайым» деген тәрiздii Тәңiрiм», «Қайырымы көп Құдайым» деген тәрiздi Тәңiрiм», «Қайырымы көп Құдайым» деген тәрiздiiрiм», «Қайырымы көп Құдайым» деген тәрiздiрiм», «Қайырымы көп Құдайым» деген тәрiздiiм», «Қайырымы көп Құдайым» деген тәрiздiм», «Қайырымы көп Құдайым» деген тәрiздiiздiздii 
лебiздер ғана бұзып отырды. Маған қазақтар арасында ис-iздер ғана бұзып отырды. Маған қазақтар арасында ис-здер ғана бұзып отырды. Маған қазақтар арасында ис-
ламды орнықтыруға бiр «Жұмжұманың» әсерi даланы кезiпiр «Жұмжұманың» әсерi даланы кезiпр «Жұмжұманың» әсерi даланы кезiпi даланы кезiп даланы кезiпiпп 
жүрген жүздеген молдадан артық тәрiздi»iздi»здi»i»»8.

В.В.Радлов, М.Жұмашұлы және Х.Кәтиб нұсқаларын са-
лыстырып зерттегенде бiрiншi және екiншi мәтiн мазмұныiрiншi және екiншi мәтiн мазмұнырiншi және екiншi мәтiн мазмұныiншi және екiншi мәтiн мазмұныншi және екiншi мәтiн мазмұныi және екiншi мәтiн мазмұны және екiншi мәтiн мазмұныiншi мәтiн мазмұныншi мәтiн мазмұныi мәтiн мазмұны мәтiн мазмұныiн мазмұнын мазмұны 
жағынан Х.Кәтиб дастанының iзiмен жырланғаны айқындал-iзiмен жырланғаны айқындал-зiмен жырланғаны айқындал-iмен жырланғаны айқындал-мен жырланғаны айқындал-
ды.  Яғни, ХIХ ғасырда жарық көрген кiтаптар арқылы ХI�IХ ғасырда жарық көрген кiтаптар арқылы ХI�Х ғасырда жарық көрген кiтаптар арқылы ХI�iтаптар арқылы ХI�таптар арқылы ХI�I� 
ғасыр туындысының сюжетi мен мазмұны, бастапқы идеясыi мен мазмұны, бастапқы идеясы мен мазмұны, бастапқы идеясы 
мен бас кейiпкердiң негiзгi мiнездемелiк сипаттамалары бiзгеiпкердiң негiзгi мiнездемелiк сипаттамалары бiзгепкердiң негiзгi мiнездемелiк сипаттамалары бiзгеiң негiзгi мiнездемелiк сипаттамалары бiзгең негiзгi мiнездемелiк сипаттамалары бiзгеiзгi мiнездемелiк сипаттамалары бiзгезгi мiнездемелiк сипаттамалары бiзгеi мiнездемелiк сипаттамалары бiзге мiнездемелiк сипаттамалары бiзгеiнездемелiк сипаттамалары бiзгенездемелiк сипаттамалары бiзгеiк сипаттамалары бiзгек сипаттамалары бiзгеiзгезге 
жетiп отыр.iп отыр.п отыр.

7 Құран Кәрiм: «Ниса» сүресi. 136-аят.
8 Радлов В.В. Аталған еңбек.—11-12-б.
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Бiрақ та В.В.Радлов пен Мәулекей нұсқаларында Х.Кәтибiрақ та В.В.Радлов пен Мәулекей нұсқаларында Х.Кәтибрақ та В.В.Радлов пен Мәулекей нұсқаларында Х.Кәтиб 
дастанының сюжеттiк желiсi сақталғанмен, олардың баян-iк желiсi сақталғанмен, олардың баян-к желiсi сақталғанмен, олардың баян-iсi сақталғанмен, олардың баян-сi сақталғанмен, олардың баян-i сақталғанмен, олардың баян- сақталғанмен, олардың баян-
дау әдiсi әр түрлi, сөз саптау мәнерi мүлде бөлек, мәтiндiкiсi әр түрлi, сөз саптау мәнерi мүлде бөлек, мәтiндiксi әр түрлi, сөз саптау мәнерi мүлде бөлек, мәтiндiкi әр түрлi, сөз саптау мәнерi мүлде бөлек, мәтiндiк әр түрлi, сөз саптау мәнерi мүлде бөлек, мәтiндiкi, сөз саптау мәнерi мүлде бөлек, мәтiндiк, сөз саптау мәнерi мүлде бөлек, мәтiндiкi мүлде бөлек, мәтiндiк мүлде бөлек, мәтiндiкiндiкндiкiкк 
сәйкестiктерi жоқ екенi байқалады.iктерi жоқ екенi байқалады.ктерi жоқ екенi байқалады.i жоқ екенi байқалады. жоқ екенi байқалады.i байқалады. байқалады. 

Ал В.В.Радлов пен Мәулекей нұсқаларын өзара салысты-
рып зерттегенде екеуi бiр мәтiннiң варианттары екенi анық-i бiр мәтiннiң варианттары екенi анық- бiр мәтiннiң варианттары екенi анық-iр мәтiннiң варианттары екенi анық-р мәтiннiң варианттары екенi анық-iннiң варианттары екенi анық-ннiң варианттары екенi анық-iң варианттары екенi анық-ң варианттары екенi анық-i анық- анық-
 талды; бұларда көптеген мәтiндiк сәйкестiктер, дәлме-дәлiндiк сәйкестiктер, дәлме-дәлндiк сәйкестiктер, дәлме-дәлiк сәйкестiктер, дәлме-дәлк сәйкестiктер, дәлме-дәлiктер, дәлме-дәлктер, дәлме-дәл 
берiлген сөз тiркестерi бiрiн-бiрi еш өзгерiссiз қайталап отыр-iлген сөз тiркестерi бiрiн-бiрi еш өзгерiссiз қайталап отыр-лген сөз тiркестерi бiрiн-бiрi еш өзгерiссiз қайталап отыр-iркестерi бiрiн-бiрi еш өзгерiссiз қайталап отыр-ркестерi бiрiн-бiрi еш өзгерiссiз қайталап отыр-i бiрiн-бiрi еш өзгерiссiз қайталап отыр- бiрiн-бiрi еш өзгерiссiз қайталап отыр-iрiн-бiрi еш өзгерiссiз қайталап отыр-рiн-бiрi еш өзгерiссiз қайталап отыр-iн-бiрi еш өзгерiссiз қайталап отыр-н-бiрi еш өзгерiссiз қайталап отыр-iрi еш өзгерiссiз қайталап отыр-рi еш өзгерiссiз қайталап отыр-i еш өзгерiссiз қайталап отыр- еш өзгерiссiз қайталап отыр-iссiз қайталап отыр-ссiз қайталап отыр-iз қайталап отыр-з қайталап отыр-
ған. Дегенмен кейде жолдары ауысып, немесе жекелеген сөз-
дерi өзгерiске түскен шумақтар да кездеседi, т.б. Оған көпте-i өзгерiске түскен шумақтар да кездеседi, т.б. Оған көпте- өзгерiске түскен шумақтар да кездеседi, т.б. Оған көпте-iске түскен шумақтар да кездеседi, т.б. Оған көпте-ске түскен шумақтар да кездеседi, т.б. Оған көпте-i, т.б. Оған көпте-, т.б. Оған көпте-
ген мысалдар келтiруге болады.iруге болады.руге болады.

В.В.Радлов бастырған нұсқада: 

Жарандар, иманыңнан күдер үзбе,
Айтайын осы мәселе ендi сiзге.i сiзге. сiзге.iзге.зге.
Пайғамбар тақсыр Ғайса бiр күндерде,iр күндерде,р күндерде,
Сейiл құра шығыпты мидай дүзге.iл құра шығыпты мидай дүзге.л құра шығыпты мидай дүзге.

Бөксесi жоқ, кеудесi жоқ қубас жатыр,i жоқ, кеудесi жоқ қубас жатыр, жоқ, кеудесi жоқ қубас жатыр,i жоқ қубас жатыр, жоқ қубас жатыр,
Жарымы су, жарымы құм болып жатыр.
Адамның басы екенiн бiлгеннен соң,iн бiлгеннен соң,н бiлгеннен соң,iлгеннен соң,лгеннен соң,
Асасымен көтердi Ғайса батыр.i Ғайса батыр. Ғайса батыр.

Күнiнде туған да бар, өлген де бар,iнде туған да бар, өлген де бар,нде туған да бар, өлген де бар,
Өзiңнен жақсы да бар, жаман да бар.iңнен жақсы да бар, жаман да бар.ңнен жақсы да бар, жаман да бар.
Құран менен кiтаптан естiп алдым,iтаптан естiп алдым,таптан естiп алдым,iп алдым,п алдым,
Өзiмдi үйреткен молдамда да бар.iмдi үйреткен молдамда да бар.мдi үйреткен молдамда да бар.i үйреткен молдамда да бар. үйреткен молдамда да бар.

Мәулекей Жұмашұлы 1881 жылы жариялаған нұсқада:

Жiгiттер, иманыңнан күдер үзбе,iгiттер, иманыңнан күдер үзбе,гiттер, иманыңнан күдер үзбе,iттер, иманыңнан күдер үзбе,ттер, иманыңнан күдер үзбе,
Айтайын аз мәселе ендi сiзге.i сiзге. сiзге.iзге.зге.
Тақсыр Ғайса пайғамбар бiр күндердеiр күндердер күндерде
Сапар қылып шығыпты жапан түзге.

Бөксесi, кеудесi жоқ қубас жатыр,i, кеудесi жоқ қубас жатыр,, кеудесi жоқ қубас жатыр,i жоқ қубас жатыр, жоқ қубас жатыр,
Жарымы су, жарымы құм болып жатыр.
Адам басы екенiн таныған соң,iн таныған соң,н таныған соң,
Асасымен аударды Ғайса батыр.
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Күнiнде өлген де бар,туған да бар,iнде өлген де бар,туған да бар,нде өлген де бар,туған да бар,
Өзiңнен жақсы да бар, жаман да бар.iңнен жақсы да бар, жаман да бар.ңнен жақсы да бар, жаман да бар.
Бұл сөзiм кiтап пенен Құранда бар,iм кiтап пенен Құранда бар,м кiтап пенен Құранда бар,iтап пенен Құранда бар,тап пенен Құранда бар,
Үйреткен ұстат қылып молдамда бар.

Жүргiзiлген салыстырулардан байқайтынымыз, 1881iзiлген салыстырулардан байқайтынымыз, 1881зiлген салыстырулардан байқайтынымыз, 1881iлген салыстырулардан байқайтынымыз, 1881лген салыстырулардан байқайтынымыз, 1881 
жылғы (Мәулекей нұсқасы) басылымда эпизодтар, мотивтер 
таратылып, ұзақ баяндалса, 1870 жылғы (В.В. Радлов нұсқасы) 
басылымда олар қысқа, көбiнесе бiр ғана шумақпен сурет-iнесе бiр ғана шумақпен сурет-несе бiр ғана шумақпен сурет-iр ғана шумақпен сурет-р ғана шумақпен сурет-
теледi. Мұндай «ықшамдау» әдiсi В.В. Радлов нұсқасыныңi. Мұндай «ықшамдау» әдiсi В.В. Радлов нұсқасының. Мұндай «ықшамдау» әдiсi В.В. Радлов нұсқасыныңiсi В.В. Радлов нұсқасыныңсi В.В. Радлов нұсқасыныңi В.В. Радлов нұсқасының В.В. Радлов нұсқасының 
соңына дейiн жалғасады. Сондықтан Мәулекей нұсқасыныңiн жалғасады. Сондықтан Мәулекей нұсқасыныңн жалғасады. Сондықтан Мәулекей нұсқасының 
көлемi—520 жол болса, В.В. Радлов нұсқасының көлемi—i—520 жол болса, В.В. Радлов нұсқасының көлемi——520 жол болса, В.В. Радлов нұсқасының көлемi—i——
280 жол.

Сонымен бiрге В.В.Радлов мәтiнiнде кейбiр жолдар, шу-iрге В.В.Радлов мәтiнiнде кейбiр жолдар, шу-рге В.В.Радлов мәтiнiнде кейбiр жолдар, шу-iнiнде кейбiр жолдар, шу-нiнде кейбiр жолдар, шу-iнде кейбiр жолдар, шу-нде кейбiр жолдар, шу-iр жолдар, шу-р жолдар, шу-
мақтар, мысалы, Ғайса пайғамбардың кейiпкерге қойған сұ-iпкерге қойған сұ-пкерге қойған сұ-
рақтары түсiп қалғанға ұқсайды. Бiрақ сұрақтардың қойылға-iп қалғанға ұқсайды. Бiрақ сұрақтардың қойылға-п қалғанға ұқсайды. Бiрақ сұрақтардың қойылға-iрақ сұрақтардың қойылға-рақ сұрақтардың қойылға-
нын, диалогтың болғанын аңғару қиын емес. Оны қайтарылған 
жауаптардан байқауға болады.

 Сонымен, алты жүз отыз бес жыл бұрын Хұсам Кәтиб 
жырлаған сюжет ғасырлар бойы халық жадында сақталып ке-
лiп, Х�III-ХIХ ғ. сауатты және дiн тарихын жақсы бiлетiн жыр-iп, Х�III-ХIХ ғ. сауатты және дiн тарихын жақсы бiлетiн жыр-п, Х�III-ХIХ ғ. сауатты және дiн тарихын жақсы бiлетiн жыр-�III-ХIХ ғ. сауатты және дiн тарихын жақсы бiлетiн жыр--ХIХ ғ. сауатты және дiн тарихын жақсы бiлетiн жыр-IХ ғ. сауатты және дiн тарихын жақсы бiлетiн жыр-Х ғ. сауатты және дiн тарихын жақсы бiлетiн жыр-iн тарихын жақсы бiлетiн жыр-н тарихын жақсы бiлетiн жыр-iлетiн жыр-летiн жыр-iн жыр-н жыр-
шы тарапынан жаңғыртылып жырланып, ел арасына ауызша 
түрде кең тараған.

Сондай ауызша айтушылардың бiрiнен В.В.Радлов қазақiрiнен В.В.Радлов қазақрiнен В.В.Радлов қазақiнен В.В.Радлов қазақнен В.В.Радлов қазақ 
ауыз әдебиетi үлгiлерiн жинауға арналған экспедициясыныңi үлгiлерiн жинауға арналған экспедициясының үлгiлерiн жинауға арналған экспедициясыныңiлерiн жинауға арналған экспедициясыныңлерiн жинауға арналған экспедициясыныңiн жинауға арналған экспедициясыныңн жинауға арналған экспедициясының 
бiрiнде жазып алып, 1870 жылы кiтабында бастырған.iрiнде жазып алып, 1870 жылы кiтабында бастырған.рiнде жазып алып, 1870 жылы кiтабында бастырған.iнде жазып алып, 1870 жылы кiтабында бастырған.нде жазып алып, 1870 жылы кiтабында бастырған.iтабында бастырған.табында бастырған. 
В.В.Радлов шығарманы жазып алып баспаға дайындау бары-
сында бiраз жолдардың түсiп қалғанын, сондықтан кейбiрiраз жолдардың түсiп қалғанын, сондықтан кейбiрраз жолдардың түсiп қалғанын, сондықтан кейбiрiп қалғанын, сондықтан кейбiрп қалғанын, сондықтан кейбiрiрр 
шумақтардың арасында логикалық байланыстың жоқтығын 
аңғармай қалған.

Кейiнiрек М.Жұмашұлы ел арасына тараған бiрнеше фольк-iнiрек М.Жұмашұлы ел арасына тараған бiрнеше фольк-нiрек М.Жұмашұлы ел арасына тараған бiрнеше фольк-iрек М.Жұмашұлы ел арасына тараған бiрнеше фольк-рек М.Жұмашұлы ел арасына тараған бiрнеше фольк-iрнеше фольк-рнеше фольк-
лорлық үлгiлердi жинап алып, жүйелеп, бiр-бiрiмен толықты-iлердi жинап алып, жүйелеп, бiр-бiрiмен толықты-лердi жинап алып, жүйелеп, бiр-бiрiмен толықты-i жинап алып, жүйелеп, бiр-бiрiмен толықты- жинап алып, жүйелеп, бiр-бiрiмен толықты-iр-бiрiмен толықты-р-бiрiмен толықты-iрiмен толықты-рiмен толықты-iмен толықты-мен толықты-
рып, баспаға ұсынған.

Сондықтан екi басылымның арасындағы айырмашылық-i басылымның арасындағы айырмашылық- басылымның арасындағы айырмашылық-
тар мен ұқсастықтарды ескере отырып, екеуiн де томға енгiзу-iн де томға енгiзу-н де томға енгiзу-iзу-зу-
дi жөн көрдiк.i жөн көрдiк. жөн көрдiк.iк.к.

Томға ұсынылып отырған «Қубас» мәтiнi 1870 жылғыiнi 1870 жылғынi 1870 жылғыi 1870 жылғы 1870 жылғы 
В.В.Радлов кiтабынан, ал «Қисса жұмжұма» мәтiнi М.Жұ-iтабынан, ал «Қисса жұмжұма» мәтiнi М.Жұ-табынан, ал «Қисса жұмжұма» мәтiнi М.Жұ-iнi М.Жұ-нi М.Жұ-i М.Жұ- М.Жұ-
машұлы 1881 жылы бастырған нұсқадан әзiрлендi. Осыiрлендi. Осырлендi. Осыi. Осы. Осы 
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екi мәтiндi түпнұсқаларынан оқып баспаға әзiрлегендеi мәтiндi түпнұсқаларынан оқып баспаға әзiрлегенде мәтiндi түпнұсқаларынан оқып баспаға әзiрлегендеiндi түпнұсқаларынан оқып баспаға әзiрлегендендi түпнұсқаларынан оқып баспаға әзiрлегендеi түпнұсқаларынан оқып баспаға әзiрлегенде түпнұсқаларынан оқып баспаға әзiрлегендеiрлегендерлегенде 
түсiп қалған және оқылмаған сөздердiң орнына көп нүктеiп қалған және оқылмаған сөздердiң орнына көп нүктеп қалған және оқылмаған сөздердiң орнына көп нүктеiң орнына көп нүктең орнына көп нүкте 
қойылып отырды, ал қате басылған сөздер мағынасы бойын-
ша түзетiлдi, мысалы:iлдi, мысалы:лдi, мысалы:i, мысалы:, мысалы: 

—«Қубас» дастанында: Жәбiрелi, дұрысы: Жәбiрейiл;iрелi, дұрысы: Жәбiрейiл;релi, дұрысы: Жәбiрейiл;i, дұрысы: Жәбiрейiл;, дұрысы: Жәбiрейiл;iрейiл;рейiл;iл;л; 
дәуба дұрысы: тәубе; жарлығына дұрысы: жарлығыма; мәнәс�� 
дұрысы: мәнiсi;iсi;сi;i;; жәннәм дұрысы: жаһаннам; қамырлары, 
дұрысы: әмiрлерi;iрлерi;рлерi;i;; әуелде, дұрысы: ойладым, т.б.

—«Қисса жұмжұмада»: көнбе, дұрысы: күйме; бәр� де арыс�� де арыс� де арыс�
тандай дастаны зор, дұрысы: бәрi де арыстандай денесi зор;i де арыстандай денесi зор; де арыстандай денесi зор;i зор; зор; 
барлық болды, дұрысы: жарлық болды; сол аққаннан, дұрысы: 
сол айтқаннан; өз�ме�меме, дұрысы: көзiме, т.б.iме, т.б.ме, т.б.         

ҮШБу ҚИССА ЗЕҢГіР ЖҮҺҮД 

Дастан ӘӨИ- дiң Қолжазба орталығында сақтаулы [Ш:885,iң Қолжазба орталығында сақтаулы [Ш:885,ң Қолжазба орталығында сақтаулы [Ш:885, 
2-дәп.]. Қолжазба жолсыз сары түстi қағазға араб әрпiнде ар-i қағазға араб әрпiнде ар- қағазға араб әрпiнде ар-iнде ар-нде ар-
падан күйдiрiп жасалған қара сиямен қауырсынмен жазылған.iрiп жасалған қара сиямен қауырсынмен жазылған.рiп жасалған қара сиямен қауырсынмен жазылған.iп жасалған қара сиямен қауырсынмен жазылған.п жасалған қара сиямен қауырсынмен жазылған. 
Қолжазбаны Шығыс Қазақстанның тұрғыны, ауыз әдебиет 
үлгiлерiн жинаушы С. Сауытбеков тапсырған.iлерiн жинаушы С. Сауытбеков тапсырған.лерiн жинаушы С. Сауытбеков тапсырған.iн жинаушы С. Сауытбеков тапсырған.н жинаушы С. Сауытбеков тапсырған. 

885-буманың екiншi дәптерiнде Шернияздың өлеңдерi,iншi дәптерiнде Шернияздың өлеңдерi,ншi дәптерiнде Шернияздың өлеңдерi,i дәптерiнде Шернияздың өлеңдерi, дәптерiнде Шернияздың өлеңдерi,iнде Шернияздың өлеңдерi,нде Шернияздың өлеңдерi,i,, 
«Мұхаммед пайғамбардың Миғражға ұшқаны», «Үшбу қисса 
Зеңгiр жүһүд» және «Қасым жомарт» дастандары бар. Осыiр жүһүд» және «Қасым жомарт» дастандары бар. Осыр жүһүд» және «Қасым жомарт» дастандары бар. Осы 
дүниелердiң бәрiн 1889-1905 жылдар аралығында қағазғаiң бәрiн 1889-1905 жылдар аралығында қағазғаң бәрiн 1889-1905 жылдар аралығында қағазғаiн 1889-1905 жылдар аралығында қағазған 1889-1905 жылдар аралығында  қағазға 
түсiрген Ташмұхаммед Баймұхаммедұлы Көшенов.iрген Ташмұхаммед Баймұхаммедұлы Көшенов.рген Ташмұхаммед Баймұхаммедұлы Көшенов.

Т. Көшенов қолжазбаны он алты жасында жазғанын 
дастанның соңында өлеңмен жазады. Сонымен қатар «жаз-
дым» деген сөздi бiрнеше мәрте қайталайды. Бұл жерде жаз-
дым дегенiн көшiрдiм деп түсiну қажет. Себебi осы дәптерде 
Т.Көшеновтiң жаздым деген «Қасым жомарт»  дастаны Қазан 
қаласында Ж.Шайхысламұлының дайындауымен 1896 жы-
лы жарық көрген «Қисса Қасым жомарт» атты дастанның 
көшiрмесi екенi салыстыру нәтижесiнде анықталды.

Т. Көшенов сауатты, көзi ашық, әдебиетке бейiмi болғаны 
осы әдемi қолжазбадан көрiнiп тұр. Ол өзi көрсеткендей, көле-
мi сексен бетке жуық «Қасым жомартты» үш күнде көшiрген. 
Бiрақ та сөз болып отырған «Үшбу қисса Зеңгiр жүһүд» даста-
нын қай кiтаптан көшiргенi белгiсiз, өйткенi түпнұсқасы әзiр-
ше табылмай отыр.
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Бұл шығарма исламның орнығуы мен нығаюы үшiн 
жүргiзiлген тарихтан белгiлi қиян-кескi соғыстарды сипаттай-
тын дастандардың тобына жатады.

Дастанның өзiндiк ерекшелiктерi бар. Мысалы, мұсылмандар 
қарсыласы, жау жақтың өкiлi Зеңгiр жүһүд мұсылманды 
қырамын, құртамын деп Мәдинеге өзi келедi; көптеген дiни 
дастандарға тән мотив мұнда да кездеседi, ол—дұшпан ба-
тырлары исламның басты қаһармандарының бiрi Арыслан, 
Шаһмардан атанған, Пайғамбардың күйеу баласы, әдiлеттi төрт 
халифаның  бiрi Әли батырдың даңқын естiп, сонымен күш сы-
насу үшiн мұсылмандарға қарсы шығады. Сонымен қатар, 
мұнда романдық дастандарға тән мотивтердiң бiрi—сырттай 
ғашық болу мотивi көрiнiс тапқан. Зеңгiр жүһүдтiң қызы Зей-
нептiң түсiне Әлидiң баласы Хасен кiредi де, екi жас бiр-бiрi-
не ғашық болады. Қыз мұсылман баласына ғашық болып, өзi 
де сол дiндi қабылдайды, бiрақ та Хасен батырмен қосылғанға 
дейiн бiраз қиындық көрiп, махаббат жолында азап тартады. 
Бұл дiни дастан болған соң, мұнда екi жасты қосып, оларға 
жәрдем ететiн Алла Тағала мен Жәбiрейiл перiште.

Дастанның соңында көшіруші былай деген:

Келіпті он алтыға менім жасым,
Әр жерге мағлұм болған менім басым.
Жазуым асығыста болды жаман,
Оқыған айып етпе, замандасым.

Шынында да мәтінде қате жазылған, түзетілген және 
көшіруші тарапынан қосылған сөздер мен сөз тіркестері кездесе-
ді, ал кейбір сөздер түсіп қалған. Мәтінді баспаға дайындағанда 
осындай жайттерге назар аударылды.

Томға дастан ӘӨИ-дiң Қолжазба орталығында сақтаулыiң Қолжазба орталығында сақтаулың Қолжазба орталығында сақтаулы 
мәтiннен даярланды.iннен даярланды.ннен даярланды.

ХИКАЯТ ТӘЖілМӘліК

Дастан мәтiнi ОҒК-ның Қолжазба қорында сақтаулы тұр:iнi ОҒК-ның Қолжазба қорында сақтаулы тұр:нi ОҒК-ның Қолжазба қорында сақтаулы тұр:i ОҒК-ның Қолжазба қорында сақтаулы тұр: ОҒК-ның Қолжазба қорында сақтаулы тұр: 
Ш: 837/1, жинаушысы—Омар Шонаев. Дастан араб әрпiнде,iнде,нде, 
қадым жазу үлгiсiмен 1940 жылы Қарағанды облысы, Қарсақ-iсiмен 1940 жылы Қарағанды облысы, Қарсақ-сiмен 1940 жылы Қарағанды облысы, Қарсақ-iмен 1940 жылы Қарағанды облысы, Қарсақ-мен 1940 жылы Қарағанды облысы, Қарсақ-
бай ауданында жазылған. 
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Дiни аңыздарға құрылған бұл дастанның негiзгi тақыры-iни аңыздарға құрылған бұл дастанның негiзгi тақыры-ни аңыздарға құрылған бұл дастанның негiзгi тақыры-iзгi тақыры-згi тақыры-i тақыры- тақыры-
бы—хазiрет Әли әулетiнен тараған Мұхтар деген халифаныңiрет Әли әулетiнен тараған Мұхтар деген халифаныңрет Әли әулетiнен тараған Мұхтар деген халифаныңiнен тараған Мұхтар деген халифаныңнен тараған Мұхтар деген халифаның 
жалғыз ұлы Тәжiлмәлiктiң ислам жолындағы көп құдайшы-iлмәлiктiң ислам жолындағы көп құдайшы-лмәлiктiң ислам жолындағы көп құдайшы-iктiң ислам жолындағы көп құдайшы-ктiң ислам жолындағы көп құдайшы-iң ислам жолындағы көп құдайшы-ң ислам жолындағы көп құдайшы-
лармен жүргiзген соғыстары. Атап айтатын нәрсе, мұндаiзген соғыстары. Атап айтатын нәрсе, мұндазген соғыстары. Атап айтатын нәрсе, мұнда 
қаһарманның жауы тек қана пұтқа табынушылар емес, солар-
мен қатар—дию, перiлер, әр қилы сиқыршылар.iлер, әр қилы сиқыршылар.лер, әр қилы сиқыршылар. 

Тәжiлмәлiктiң жорыққа шығуының себебi—пұтқа табы-iлмәлiктiң жорыққа шығуының себебi—пұтқа табы-лмәлiктiң жорыққа шығуының себебi—пұтқа табы-iктiң жорыққа шығуының себебi—пұтқа табы-ктiң жорыққа шығуының себебi—пұтқа табы-iң жорыққа шығуының себебi—пұтқа табы-ң жорыққа шығуының себебi—пұтқа табы-i—пұтқа табы-—пұтқа табы-
нушылардың көп құдайшылығымен бiрге олардың адам етiнiрге олардың адам етiнрге олардың адам етiнiнн 
жеудi әдет қылғандары, [мәтiнде: «етiн жеп әдет қылған, сойыпi әдет қылғандары, [мәтiнде: «етiн жеп әдет қылған, сойып әдет қылғандары, [мәтiнде: «етiн жеп әдет қылған, сойыпiнде: «етiн жеп әдет қылған, сойыпнде: «етiн жеп әдет қылған, сойыпiн жеп әдет қылған, сойыпн жеп әдет қылған, сойып 
адам»], яғни бас кейiпкердiң алыс жолға шығу себебi [мотиви-iпкердiң алыс жолға шығу себебi [мотиви-пкердiң алыс жолға шығу себебi [мотиви-iң алыс жолға шығу себебi [мотиви-ң алыс жолға шығу себебi [мотиви-i [мотиви- [мотиви-
ровкасы] таза дiни емес: Тәжiлмәлiктiң көздеген мақсаты—ис-iни емес: Тәжiлмәлiктiң көздеген мақсаты—ис-ни емес: Тәжiлмәлiктiң көздеген мақсаты—ис-iлмәлiктiң көздеген мақсаты—ис-лмәлiктiң көздеген мақсаты—ис-iктiң көздеген мақсаты—ис-ктiң көздеген мақсаты—ис-iң көздеген мақсаты—ис-ң көздеген мақсаты—ис-
лам дiнiн орнықтырып нығайтумен бiрге адам етiн жеудi әдетiнiн орнықтырып нығайтумен бiрге адам етiн жеудi әдетнiн орнықтырып нығайтумен бiрге адам етiн жеудi әдетiн орнықтырып нығайтумен бiрге адам етiн жеудi әдетн орнықтырып нығайтумен бiрге адам етiн жеудi әдетiрге адам етiн жеудi әдетрге адам етiн жеудi әдетiн жеудi әдетн жеудi әдетi әдет әдет 
қылған жауыздарды тура жолға салу.

Жалпы алғанда, Тәжiлмәлiк тұлғасы дәстүрлi эпикалықiлмәлiк тұлғасы дәстүрлi эпикалықлмәлiк тұлғасы дәстүрлi эпикалықiк тұлғасы дәстүрлi эпикалықк тұлғасы дәстүрлi эпикалықi эпикалық эпикалық 
батырлар iспеттес сомдалған. Айырмашылығы—эпос қаһар-iспеттес сомдалған. Айырмашылығы—эпос қаһар-спеттес сомдалған. Айырмашылығы—эпос қаһар-
мандары туған жерiн, Отанын жаудан қорғаса, Тәжiлмәлiк дiнiн, Отанын жаудан қорғаса, Тәжiлмәлiк дiнн, Отанын жаудан қорғаса, Тәжiлмәлiк дiнiлмәлiк дiнлмәлiк дiнiк дiнк дiнiнн 
үшiн жаумен шайқасады.iн жаумен шайқасады.н жаумен шайқасады.

Әдетте дiни дастандарда оқиға батырдың жауын жеңiп, 
оларды ислам дiнiне кiргiзiп елiне оралуымен аяқталады. Ал 
мұнда басқаша: бас кейiпкердiң алыс жорықтан қайтып кел-
геннен кейiнгi тағдыры баяндалып, оның басқа да қасиеттерi 
сипатталады, дәрiптеледi. Осы жерден бастап дастан фабу-
ласына тағы екi сюжет кiрiгедi, олар: мемлекеттi басқару 
мәселесi мен ғашықтық тақырыбы. Бұл екi тақырып өзара 
ұштасып, хикаялық (новеллистикалық) сюжет аясын-
да дамып, жалпыадамзаттық құндылықтар тұрғысынан 
шешiледi. 

Дастанды жырлаған ақын шығыс фольклоры мен әдебиетiнiнн 
жақсы бiлгенi сөзсiз. Ақын әрi батыр, ержүрек, парасат-iлгенi сөзсiз. Ақын әрi батыр, ержүрек, парасат-лгенi сөзсiз. Ақын әрi батыр, ержүрек, парасат-i сөзсiз. Ақын әрi батыр, ержүрек, парасат- сөзсiз. Ақын әрi батыр, ержүрек, парасат-iз. Ақын әрi батыр, ержүрек, парасат-з. Ақын әрi батыр, ержүрек, парасат-i батыр, ержүрек, парасат- батыр, ержүрек, парасат-
ты, адамгершiлiгi биiк, салауатты, қол астындағы жұртынаiлiгi биiк, салауатты, қол астындағы жұртыналiгi биiк, салауатты, қол астындағы жұртынаiгi биiк, салауатты, қол астындағы жұртынагi биiк, салауатты, қол астындағы жұртынаi биiк, салауатты, қол астындағы жұртына биiк, салауатты, қол астындағы жұртынаiк, салауатты, қол астындағы жұртынак, салауатты, қол астындағы жұртына 
қамқор ел билеушiнiң тұлғасын жасау үшiн шығыста көнеiнiң тұлғасын жасау үшiн шығыста көненiң тұлғасын жасау үшiн шығыста көнеiң тұлғасын жасау үшiн шығыста көнең тұлғасын жасау үшiн шығыста көнеiн шығыста көнен шығыста көне 
замандардан белгiлi сюжет пен мотивтердi орынды және ше-iлi сюжет пен мотивтердi орынды және ше-лi сюжет пен мотивтердi орынды және ше-i сюжет пен мотивтердi орынды және ше- сюжет пен мотивтердi орынды және ше-i орынды және ше- орынды және ше-
берлiкпен пайдаланған. Айтып кететiн жайт: мәтiнде бас ке-iкпен пайдаланған. Айтып кететiн жайт: мәтiнде бас ке-кпен пайдаланған. Айтып кететiн жайт: мәтiнде бас ке-iн жайт: мәтiнде бас ке-н жайт: мәтiнде бас ке-iнде бас ке-нде бас ке-
йiпкер Тәжiлмәлiктiң қарсыластарының тегi сөз болғанда:iпкер Тәжiлмәлiктiң қарсыластарының тегi сөз болғанда:пкер Тәжiлмәлiктiң қарсыластарының тегi сөз болғанда:iлмәлiктiң қарсыластарының тегi сөз болғанда:лмәлiктiң қарсыластарының тегi сөз болғанда:iктiң қарсыластарының тегi сөз болғанда:ктiң қарсыластарының тегi сөз болғанда:iң қарсыластарының тегi сөз болғанда:ң қарсыластарының тегi сөз болғанда:i сөз болғанда: сөз болғанда: 
«Әулеттi әдiлердiң Қараханнан», делiнедi. Ад, әд, ғад—көнеi әдiлердiң Қараханнан», делiнедi. Ад, әд, ғад—көне әдiлердiң Қараханнан», делiнедi. Ад, әд, ғад—көнеiлердiң Қараханнан», делiнедi. Ад, әд, ғад—көнелердiң Қараханнан», делiнедi. Ад, әд, ғад—көнеiң Қараханнан», делiнедi. Ад, әд, ғад—көнең Қараханнан», делiнедi. Ад, әд, ғад—көнеiнедi. Ад, әд, ғад—көненедi. Ад, әд, ғад—көнеi. Ад, әд, ғад—көне. Ад, әд, ғад—көне 
аңыздар бойынша Йемен жерiнiң оңтүстiгiн мекендеген ежел-iнiң оңтүстiгiн мекендеген ежел-нiң оңтүстiгiн мекендеген ежел-iң оңтүстiгiн мекендеген ежел-ң оңтүстiгiн мекендеген ежел-iгiн мекендеген ежел-гiн мекендеген ежел-iн мекендеген ежел-н мекендеген ежел-
гi қауымдардың бiрi, ал Қарахандар—IХ ғасырдың екiн-i қауымдардың бiрi, ал Қарахандар—IХ ғасырдың екiн- қауымдардың бiрi, ал Қарахандар—IХ ғасырдың екiн-iрi, ал Қарахандар—IХ ғасырдың екiн-рi, ал Қарахандар—IХ ғасырдың екiн-i, ал Қарахандар—IХ ғасырдың екiн-, ал Қарахандар—IХ ғасырдың екiн-IХ ғасырдың екiн-Х ғасырдың екiн-iн-н-
шi жартысы—ХIII ғасырдың басында [840-1212] Батыс,i жартысы—ХIII ғасырдың басында [840-1212] Батыс, жартысы—ХIII ғасырдың басында [840-1212] Батыс,III ғасырдың басында [840-1212] Батыс, ғасырдың басында [840-1212] Батыс, 
Шығыс Түркiстанды билеген династия. Екеуiнiң арасында ешiстанды билеген династия. Екеуiнiң арасында ешстанды билеген династия. Екеуiнiң арасында ешiнiң арасында ешнiң арасында ешiң арасында ешң арасында еш 
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қарым-қатынас, байланыс болуы мүмкiн емес. Дегенмен бұлiн емес. Дегенмен бұлн емес. Дегенмен бұл 
фольклорлық шығармаларда жиi кездесетiн жағдай [анахро-i кездесетiн жағдай [анахро- кездесетiн жағдай [анахро-iн жағдай [анахро-н жағдай [анахро-
низм].   

Бiздiң пайымдауымызша, бұл шығарма ХIХ ғасырда кiтапiздiң пайымдауымызша, бұл шығарма ХIХ ғасырда кiтапздiң пайымдауымызша, бұл шығарма ХIХ ғасырда кiтапiң пайымдауымызша, бұл шығарма ХIХ ғасырда кiтапң пайымдауымызша, бұл шығарма ХIХ ғасырда кiтапIХ ғасырда кiтапХ ғасырда кiтапiтаптап 
болып жарық көрген. Кейiн сол басылымнан ақындық қабiлетiiн сол басылымнан ақындық қабiлетiн сол басылымнан ақындық қабiлетiiлетiлетii 
бар бiреу көшiрген. Көшiру барысында мәтiндi өзiнше жөндеп,iреу көшiрген. Көшiру барысында мәтiндi өзiнше жөндеп,реу көшiрген. Көшiру барысында мәтiндi өзiнше жөндеп,iрген. Көшiру барысында мәтiндi өзiнше жөндеп,рген. Көшiру барысында мәтiндi өзiнше жөндеп,iру барысында мәтiндi өзiнше жөндеп,ру барысында мәтiндi өзiнше жөндеп,iндi өзiнше жөндеп,ндi өзiнше жөндеп,i өзiнше жөндеп, өзiнше жөндеп,iнше жөндеп,нше жөндеп, 
бiраз редакциялаған. Өкiнiшке орай, ХIХ ғасырда баспа бетiнiраз редакциялаған. Өкiнiшке орай, ХIХ ғасырда баспа бетiнраз редакциялаған. Өкiнiшке орай, ХIХ ғасырда баспа бетiнiнiшке орай, ХIХ ғасырда баспа бетiннiшке орай, ХIХ ғасырда баспа бетiнiшке орай, ХIХ ғасырда баспа бетiншке орай, ХIХ ғасырда баспа бетiнIХ ғасырда баспа бетiнХ ғасырда баспа бетiнiнн 
көрген мәтiн әзiрше табылған жоқ.iн әзiрше табылған жоқ.н әзiрше табылған жоқ.iрше табылған жоқ.рше табылған жоқ. 

Томға ұсынылып отырған мәтiн ОҒК-ның Қолжазба қорын-iн ОҒК-ның Қолжазба қорын-н ОҒК-ның Қолжазба қорын-
да (Ш:837/1) сақтаулы қолжазбадан дайындалды. Мәтiннiңiннiңннiңiңң 
тiлдiк ерекшелiктерi толық сақталды.iлдiк ерекшелiктерi толық сақталды.лдiк ерекшелiктерi толық сақталды.iк ерекшелiктерi толық сақталды.к ерекшелiктерi толық сақталды.iктерi толық сақталды.ктерi толық сақталды.i толық сақталды. толық сақталды.

МұХАММЕД-ХАНАФИЯҒА АРНАлҒАН ДАСТАНДАР

Бұл шығармалардың сюжетiне ислам дiнiнiң басты тұл-iне ислам дiнiнiң басты тұл-не ислам дiнiнiң басты тұл-iнiнiң басты тұл-нiнiң басты тұл-iнiң басты тұл-нiң басты тұл-iң басты тұл-ң басты тұл-
ғаларының бiрi—төртiншi әдiлеттi халифа, хазiрет Әлидiңiрi—төртiншi әдiлеттi халифа, хазiрет Әлидiңрi—төртiншi әдiлеттi халифа, хазiрет Әлидiңi—төртiншi әдiлеттi халифа, хазiрет Әлидiң—төртiншi әдiлеттi халифа, хазiрет Әлидiңiншi әдiлеттi халифа, хазiрет Әлидiңншi әдiлеттi халифа, хазiрет Әлидiңi әдiлеттi халифа, хазiрет Әлидiң әдiлеттi халифа, хазiрет Әлидiңiлеттi халифа, хазiрет Әлидiңлеттi халифа, хазiрет Әлидiңi халифа, хазiрет Әлидiң халифа, хазiрет Әлидiңiрет Әлидiңрет Әлидiңiңң 
ұлы—Мұхаммед-Ханафия ерлiктерi арқау болған.iктерi арқау болған.ктерi арқау болған.i арқау болған. арқау болған. 

Мұхаммед-Ханафия—тарихи тұлға. Ол шамамен �II�IIII 
ғасырдың орта шенiнде дүниеге келiп, 700 жылдары қайтысiнде дүниеге келiп, 700 жылдары қайтыснде дүниеге келiп, 700 жылдары қайтысiп, 700 жылдары қайтысп, 700 жылдары қайтыс 
болған, мұсылман дiнiн орнату мен нығайту жолында көп терiнiн орнату мен нығайту жолында көп тернiн орнату мен нығайту жолында көп терiн орнату мен нығайту жолында көп терн орнату мен нығайту жолында көп тер 
төккен Пайғамбар ұрпақтарының бiрi.iрi.рi.i..

Дастанда оның батырлығы, ержүректiгi кейiпкердiң бас-iгi кейiпкердiң бас-гi кейiпкердiң бас-i кейiпкердiң бас- кейiпкердiң бас-iпкердiң бас-пкердiң бас-iң бас-ң бас-
ты қасиетi ретiнде баяндалып, батырдың тұлғасы дәстүрлii ретiнде баяндалып, батырдың тұлғасы дәстүрлi ретiнде баяндалып, батырдың тұлғасы дәстүрлiiнде баяндалып, батырдың тұлғасы дәстүрлiнде баяндалып, батырдың тұлғасы дәстүрлii 
эпикалық канондарға сай сомдалған. Сондықтан шығармаларда 
көптеген ертегiлiк және эпикалық сюжеттер мен мотивтерiлiк және эпикалық сюжеттер мен мотивтерлiк және эпикалық сюжеттер мен мотивтерiк және эпикалық сюжеттер мен мотивтерк және эпикалық сюжеттер мен мотивтер 
тұрақты түрде қолданылады. Мысалы, Мұхаммед-Ханафия 
көптеген ертегi, эпикалық жырлардың кейiпкерлерi сияқтыi, эпикалық жырлардың кейiпкерлерi сияқты, эпикалық жырлардың кейiпкерлерi сияқтыiпкерлерi сияқтыпкерлерi сияқтыi сияқты сияқты 
ерекше жағдайда туылады. Болашақ қаһарманның дүниеге 
келу тарихын баяндайтын эпизодтар фольклортану ғылымын-
да «ғажайып туу мотивi» деп аталады. Ертегi, эпос, дастандардаi» деп аталады. Ертегi, эпос, дастандарда» деп аталады. Ертегi, эпос, дастандардаi, эпос, дастандарда, эпос, дастандарда 
«ғажайып туу мотивi» кейiпкердi әсiрелеу үшiн пайдаланыла-i» кейiпкердi әсiрелеу үшiн пайдаланыла-» кейiпкердi әсiрелеу үшiн пайдаланыла-iпкердi әсiрелеу үшiн пайдаланыла-пкердi әсiрелеу үшiн пайдаланыла-i әсiрелеу үшiн пайдаланыла- әсiрелеу үшiн пайдаланыла-iрелеу үшiн пайдаланыла-релеу үшiн пайдаланыла-iн пайдаланыла-н пайдаланыла-
тын көркем тәсiлдердiң бiрi екенi белгiлi.iлдердiң бiрi екенi белгiлi.лдердiң бiрi екенi белгiлi.iң бiрi екенi белгiлi.ң бiрi екенi белгiлi.iрi екенi белгiлi.рi екенi белгiлi.i екенi белгiлi. екенi белгiлi.i белгiлi. белгiлi.iлi.лi.i..

Осы мотивтi жан-жақты зерттеп, дәлелдi пiкiрлер айтқанi жан-жақты зерттеп, дәлелдi пiкiрлер айтқан жан-жақты зерттеп, дәлелдi пiкiрлер айтқанi пiкiрлер айтқан пiкiрлер айтқанiкiрлер айтқанкiрлер айтқанiрлер айтқанрлер айтқан 
ғалымдардың тұжырымы бойынша, «ғажайып туу мотивiнiң»iнiң»нiң»iң»ң» 
дүниеге келуiне әсер еткен—матриархат, яғни «ана еркi»iне әсер еткен—матриархат, яғни «ана еркi»не әсер еткен—матриархат, яғни «ана еркi»i»» 
дәуiрiнде баланың тууына еркектiң еш қатысы жоқ дегенiрiнде баланың тууына еркектiң еш қатысы жоқ дегенрiнде баланың тууына еркектiң еш қатысы жоқ дегенiнде баланың тууына еркектiң еш қатысы жоқ дегеннде баланың тууына еркектiң еш қатысы жоқ дегенiң еш қатысы жоқ дегенң еш қатысы жоқ деген 
түсiнiк. Себебi байырғы адамдар «бала ғайыптан (күйеусiз, ер-iнiк. Себебi байырғы адамдар «бала ғайыптан (күйеусiз, ер-нiк. Себебi байырғы адамдар «бала ғайыптан (күйеусiз, ер-iк. Себебi байырғы адамдар «бала ғайыптан (күйеусiз, ер-к. Себебi байырғы адамдар «бала ғайыптан (күйеусiз, ер-i байырғы адамдар «бала ғайыптан (күйеусiз, ер- байырғы адамдар «бала ғайыптан (күйеусiз, ер-iз, ер-з, ер-
кексiз) жаралады» деп ұғынған, мысалы: судан, дымнан, же-iз) жаралады» деп ұғынған, мысалы: судан, дымнан, же-з) жаралады» деп ұғынған, мысалы: судан, дымнан, же-
мiстен, күн сәулесiнен, жұпар иiстен, шаштан, түкiрiктен, бо-iстен, күн сәулесiнен, жұпар иiстен, шаштан, түкiрiктен, бо-стен, күн сәулесiнен, жұпар иiстен, шаштан, түкiрiктен, бо-iнен, жұпар иiстен, шаштан, түкiрiктен, бо-нен, жұпар иiстен, шаштан, түкiрiктен, бо-iстен, шаштан, түкiрiктен, бо-стен, шаштан, түкiрiктен, бо-iрiктен, бо-рiктен, бо-iктен, бо-ктен, бо-
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яудан, жұмыртқадан, тұқымнан, жүректен, күлден, желден, 
көзден, т.б9. 

Кейiнiрек баланың дүниеге келуiнiң сырларына көз жеткен.iнiрек баланың дүниеге келуiнiң сырларына көз жеткен.нiрек баланың дүниеге келуiнiң сырларына көз жеткен.iрек баланың дүниеге келуiнiң сырларына көз жеткен.рек баланың дүниеге келуiнiң сырларына көз жеткен.iнiң сырларына көз жеткен.нiң сырларына көз жеткен.iң сырларына көз жеткен.ң сырларына көз жеткен. 
Ендi ертегi, эпос, дастанның кейiпкерi ғайыптан жаратылғанi ертегi, эпос, дастанның кейiпкерi ғайыптан жаратылған ертегi, эпос, дастанның кейiпкерi ғайыптан жаратылғанi, эпос, дастанның кейiпкерi ғайыптан жаратылған, эпос, дастанның кейiпкерi ғайыптан жаратылғанiпкерi ғайыптан жаратылғанпкерi ғайыптан жаратылғанi ғайыптан жаратылған ғайыптан жаратылған 
емес, ол—адамның баласы, оның әкесi белгiлi, өз әкесiнiң заңдыi белгiлi, өз әкесiнiң заңды белгiлi, өз әкесiнiң заңдыiлi, өз әкесiнiң заңдылi, өз әкесiнiң заңдыi, өз әкесiнiң заңды, өз әкесiнiң заңдыiнiң заңдынiң заңдыiң заңдың заңды 
мұрагерi. Бiрақ ол болашақта бүкiл елдi қорғайтын батыр,i. Бiрақ ол болашақта бүкiл елдi қорғайтын батыр,. Бiрақ ол болашақта бүкiл елдi қорғайтын батыр,iрақ ол болашақта бүкiл елдi қорғайтын батыр,рақ ол болашақта бүкiл елдi қорғайтын батыр,iл елдi қорғайтын батыр,л елдi қорғайтын батыр,i қорғайтын батыр, қорғайтын батыр, 
жалғыз өзi мыңдаған жауды қыратын алып, халықтың қиялыi мыңдаған жауды қыратын алып, халықтың қиялы мыңдаған жауды қыратын алып, халықтың қиялы 
тудырған идеалы болғандықтан, оның туылуы да басқаша болу 
керек. Сондықтан болашақ кейiпкер дүниеге келер алдындаiпкер дүниеге келер алдындапкер дүниеге келер алдында 
мiндеттi түрде төтенше оқиға болады: баланың әкесi дүние сала-iндеттi түрде төтенше оқиға болады: баланың әкесi дүние сала-ндеттi түрде төтенше оқиға болады: баланың әкесi дүние сала-i түрде төтенше оқиға болады: баланың әкесi дүние сала- түрде төтенше оқиға болады: баланың әкесi дүние сала-i дүние сала- дүние сала-
ды; ата-анасы қуғында жүредi; күтпеген жерден жау шабады;i; күтпеген жерден жау шабады;; күтпеген жерден жау шабады; 
анасы өлiп, бала өлi шешеден туылады, т.т.iп, бала өлi шешеден туылады, т.т.п, бала өлi шешеден туылады, т.т.i шешеден туылады, т.т. шешеден туылады, т.т.

Демек, феодалдық дәуiрде «ғажайып туу» мотивтерiнiң бi-iрде «ғажайып туу» мотивтерiнiң бi-рде «ғажайып туу» мотивтерiнiң бi-iнiң бi-нiң бi-iң бi-ң бi-i-
рiншi, яғни ең көне «ғайыптан туу» формасы күрделi өзгерiс-iншi, яғни ең көне «ғайыптан туу» формасы күрделi өзгерiс-ншi, яғни ең көне «ғайыптан туу» формасы күрделi өзгерiс-i, яғни ең көне «ғайыптан туу» формасы күрделi өзгерiс-, яғни ең көне «ғайыптан туу» формасы күрделi өзгерiс-i өзгерiс- өзгерiс-iс-с-
ке ұшырайды да, жоғарыда көрсетiлген түрлерi мен мазмұны-iлген түрлерi мен мазмұны-лген түрлерi мен мазмұны-i мен мазмұны- мен мазмұны-
на сәйкес, «ерекше жағдайда туу» мотивi болып өзгередi.i болып өзгередi. болып өзгередi.i.. 
«Ерекше жағдайда туу» мотивiнiң екiншi көрiнiсi—батырдыңiнiң екiншi көрiнiсi—батырдыңнiң екiншi көрiнiсi—батырдыңiң екiншi көрiнiсi—батырдыңң екiншi көрiнiсi—батырдыңiншi көрiнiсi—батырдыңншi көрiнiсi—батырдыңi көрiнiсi—батырдың көрiнiсi—батырдыңiнiсi—батырдыңнiсi—батырдыңiсi—батырдыңсi—батырдыңi—батырдың—батырдың 
анасы жүктi кезiнде, керемет аңның бауырына, өтiне, т.б. бiрi кезiнде, керемет аңның бауырына, өтiне, т.б. бiр кезiнде, керемет аңның бауырына, өтiне, т.б. бiрiнде, керемет аңның бауырына, өтiне, т.б. бiрнде, керемет аңның бауырына, өтiне, т.б. бiрiне, т.б. бiрне, т.б. бiрiрр 
ерекше тағамға жерiк болуы, кейiпкерге шешесi етiне жерiкiк болуы, кейiпкерге шешесi етiне жерiкк болуы, кейiпкерге шешесi етiне жерiкiпкерге шешесi етiне жерiкпкерге шешесi етiне жерiкi етiне жерiк етiне жерiкiне жерiкне жерiкiкк 
болған аңның қасиетi даруы. Сондықтан болашақ батыр арыс-i даруы. Сондықтан болашақ батыр арыс- даруы. Сондықтан болашақ батыр арыс-
тандай айбатты, жолбарыстай қайратты, айдаһардай сұрапыл 
болады10.

Аталмыш мотивтiң үшiншi түрi: бала дүниеге ата-бабаларiң үшiншi түрi: бала дүниеге ата-бабаларң үшiншi түрi: бала дүниеге ата-бабаларiншi түрi: бала дүниеге ата-бабаларншi түрi: бала дүниеге ата-бабаларi түрi: бала дүниеге ата-бабалар түрi: бала дүниеге ата-бабаларi: бала дүниеге ата-бабалар: бала дүниеге ата-бабалар 
аруағының, кейiнiрек әулие, әнбиелердiң көмегiмен келе-iнiрек әулие, әнбиелердiң көмегiмен келе-нiрек әулие, әнбиелердiң көмегiмен келе-iрек әулие, әнбиелердiң көмегiмен келе-рек әулие, әнбиелердiң көмегiмен келе-iң көмегiмен келе-ң көмегiмен келе-iмен келе-мен келе-
дi, олар бала туғаннан кейiн де оған жәрдем берiп, желеп-же-i, олар бала туғаннан кейiн де оған жәрдем берiп, желеп-же-, олар бала туғаннан кейiн де оған жәрдем берiп, желеп-же-iн де оған жәрдем берiп, желеп-же-н де оған жәрдем берiп, желеп-же-iп, желеп-же-п, желеп-же-
беп жүредi. Ал Мұхаммед-Ханафия дiни дастанның кейiпкерii. Ал Мұхаммед-Ханафия дiни дастанның кейiпкерi. Ал Мұхаммед-Ханафия дiни дастанның кейiпкерiiни дастанның кейiпкерiни дастанның кейiпкерiiпкерiпкерii 
болғандықтан, оның туылуына себепкер жағдайлар, сөз жоқ, 
дiни мифологияның ықпалында болуы қажет. Айтқандай-ақ,iни мифологияның ықпалында болуы қажет. Айтқандай-ақ,ни мифологияның ықпалында болуы қажет. Айтқандай-ақ, 
мұнда Рұм қайсарының қызы Мұхаммед пайғамбарға өзiнiңiнiңнiңiңң 
өтiнiшiн айтқанда, Пайғамбар ойланып қалады, сонда Аллаiнiшiн айтқанда, Пайғамбар ойланып қалады, сонда Алланiшiн айтқанда, Пайғамбар ойланып қалады, сонда Аллаiшiн айтқанда, Пайғамбар ойланып қалады, сонда Аллашiн айтқанда, Пайғамбар ойланып қалады, сонда Аллаiн айтқанда, Пайғамбар ойланып қалады, сонда Аллан айтқанда, Пайғамбар ойланып қалады, сонда Алла 
Тағала Жәбiрейiл арқылы хабар бередi. Яғни, Мұхаммед-iрейiл арқылы хабар бередi. Яғни, Мұхаммед-рейiл арқылы хабар бередi. Яғни, Мұхаммед-iл арқылы хабар бередi. Яғни, Мұхаммед-л арқылы хабар бередi. Яғни, Мұхаммед-i. Яғни, Мұхаммед-. Яғни, Мұхаммед-
Ханафияның дүниеге келуiне себеп болғандар: Алла Тағала,iне себеп болғандар: Алла Тағала,не себеп болғандар: Алла Тағала, 
Жәбiрейiл перiште, Мұхаммед пайғамбар.iрейiл перiште, Мұхаммед пайғамбар.рейiл перiште, Мұхаммед пайғамбар.iл перiште, Мұхаммед пайғамбар.л перiште, Мұхаммед пайғамбар.iште, Мұхаммед пайғамбар.ште, Мұхаммед пайғамбар.

Әрине, осындай «ерекше жағдайда» туылған баланың өсуii 
де ерекше: ол он жасында өз қатарынан күштi, алып, соныменi, алып, сонымен, алып, сонымен 

9 Веселовский А.Н. Аталған еңбек. – 533-546-б.
10 Қасқабасов С.А. Ертек пен эпостың сюжеттiк типологиясы // Қазақ 

фольклорының типологиясы. – Алматы, 1981. – 235-265-б.



314 ДіНИ ДАСТАНДАР314 315

бiрге Құранды жетiк бiлетiн болып өседi. Ол жалғыз өзi жау-iрге Құранды жетiк бiлетiн болып өседi. Ол жалғыз өзi жау-рге Құранды жетiк бiлетiн болып өседi. Ол жалғыз өзi жау-iк бiлетiн болып өседi. Ол жалғыз өзi жау-к бiлетiн болып өседi. Ол жалғыз өзi жау-iлетiн болып өседi. Ол жалғыз өзi жау-летiн болып өседi. Ол жалғыз өзi жау-iн болып өседi. Ол жалғыз өзi жау-н болып өседi. Ол жалғыз өзi жау-i. Ол жалғыз өзi жау-. Ол жалғыз өзi жау-i жау- жау-
дың отыз мың әскерiн қырады, ақырында қаһармандық жол-iн қырады, ақырында қаһармандық жол-н қырады, ақырында қаһармандық жол-
мен, яғни қыздың алты ағасын жеңiп, үйленедi.iп, үйленедi.п, үйленедi.i..

Сонымен, Мұхаммед-Ханафияға арналған дастандардың 
мазмұнын құрайтын сюжет пен мотивтер, эпизодтар төмен-
дегiдей: 1) кейiпкердiң ғажайып жаратылысы; 2) батырға тәнiдей: 1) кейiпкердiң ғажайып жаратылысы; 2) батырға тәндей: 1) кейiпкердiң ғажайып жаратылысы; 2) батырға тәнiпкердiң ғажайып жаратылысы; 2) батырға тәнпкердiң ғажайып жаратылысы; 2) батырға тәнiң ғажайып жаратылысы; 2) батырға тәнң ғажайып жаратылысы; 2) батырға тән 
балалық шағы; 3) алғашқы ерлiгi—сансыз көп жау әскерiнiгi—сансыз көп жау әскерiнгi—сансыз көп жау әскерiнi—сансыз көп жау әскерiн—сансыз көп жау әскерiнiнн 
жою; 4) қалыңдық үшiн күрес және онымен қосылу; 5) қа-iн күрес және онымен қосылу; 5) қа-н күрес және онымен қосылу; 5) қа-
лыңдықты дәудiң алып кетуi; 6) дәумен күрес, бас кейiпкердiңiң алып кетуi; 6) дәумен күрес, бас кейiпкердiңң алып кетуi; 6) дәумен күрес, бас кейiпкердiңi; 6) дәумен күрес, бас кейiпкердiң; 6) дәумен күрес, бас кейiпкердiңiпкердiңпкердiңiңң 
жеңiсi; 7) қалыңдықтың екiншi рет жоғалуы; 8) дұшпандар-iсi; 7) қалыңдықтың екiншi рет жоғалуы; 8) дұшпандар-сi; 7) қалыңдықтың екiншi рет жоғалуы; 8) дұшпандар-i; 7) қалыңдықтың екiншi рет жоғалуы; 8) дұшпандар-; 7) қалыңдықтың екiншi рет жоғалуы; 8) дұшпандар-iншi рет жоғалуы; 8) дұшпандар-ншi рет жоғалуы; 8) дұшпандар-i рет жоғалуы; 8) дұшпандар- рет жоғалуы; 8) дұшпандар-
дың талқандалуы; 9) бақытты қосылуы.

Осы жiктеуден дастан фабуласының жалпы көрiнiсi,iктеуден дастан фабуласының жалпы көрiнiсi,ктеуден дастан фабуласының жалпы көрiнiсi,iнiсi,нiсi,iсi,сi,i,, 
оны құрайтын мотивтер мен оқиғалардың орналасу тәртiбiiбiбii 
мен қаңқасы дәстүрлi эпикалық сюжеттi құрайтындығыi эпикалық сюжеттi құрайтындығы эпикалық сюжеттi құрайтындығыi құрайтындығы құрайтындығы 
анықталып отыр. Әйтсе де, Мұхаммед-Ханафия эпостық 
жырдағы секiлдi туған жерiн, халқын қорғамайды, оның не-iлдi туған жерiн, халқын қорғамайды, оның не-лдi туған жерiн, халқын қорғамайды, оның не-i туған жерiн, халқын қорғамайды, оның не- туған жерiн, халқын қорғамайды, оның не-iн, халқын қорғамайды, оның не-н, халқын қорғамайды, оның не-
гiзгi мақсаты—ислам дiнiн тарату мен нығайту. Сонымен бiр-iзгi мақсаты—ислам дiнiн тарату мен нығайту. Сонымен бiр-згi мақсаты—ислам дiнiн тарату мен нығайту. Сонымен бiр-i мақсаты—ислам дiнiн тарату мен нығайту. Сонымен бiр- мақсаты—ислам дiнiн тарату мен нығайту. Сонымен бiр-iнiн тарату мен нығайту. Сонымен бiр-нiн тарату мен нығайту. Сонымен бiр-iн тарату мен нығайту. Сонымен бiр-н тарату мен нығайту. Сонымен бiр-iр-р-
ге шығармада басқа да көптеген ертегiлiк-эпикалық сюжет-iлiк-эпикалық сюжет-лiк-эпикалық сюжет-iк-эпикалық сюжет-к-эпикалық сюжет-
тер мен мотивтер кездеседi. Мысалы, «Үш жолдың қиылысы»i. Мысалы, «Үш жолдың қиылысы». Мысалы, «Үш жолдың қиылысы» 
мотивiн алайық. Үш жолдың бiрiне қойылған тақтай ағаштаiн алайық. Үш жолдың бiрiне қойылған тақтай ағаштан алайық. Үш жолдың бiрiне қойылған тақтай ағаштаiрiне қойылған тақтай ағаштарiне қойылған тақтай ағаштаiне қойылған тақтай ағаштане қойылған тақтай ағашта 
«барса-келмес» деп жазылған. Мұның да өзiндiк мәнiiндiк мәнiндiк мәнiiк мәнiк мәнii 
бар. Мұхаммед-Ханафия қасындағы Хасен мен Хұсайын 
ағаларынан рұқсат сұрағанда «Мұхаммед Мұстафаның 
құрметi үшiн» дейдi. Ертегiлерде де ең қиын сапарға, «бар-i үшiн» дейдi. Ертегiлерде де ең қиын сапарға, «бар- үшiн» дейдi. Ертегiлерде де ең қиын сапарға, «бар-iн» дейдi. Ертегiлерде де ең қиын сапарға, «бар-н» дейдi. Ертегiлерде де ең қиын сапарға, «бар-i. Ертегiлерде де ең қиын сапарға, «бар-. Ертегiлерде де ең қиын сапарға, «бар-iлерде де ең қиын сапарға, «бар-лерде де ең қиын сапарға, «бар-
са-келмес» жолға кiшi бала аттанады. Алайда оның ауыр даiшi бала аттанады. Алайда оның ауыр дашi бала аттанады. Алайда оның ауыр даi бала аттанады. Алайда оның ауыр да бала аттанады. Алайда оның ауыр да 
қатерлi сапарға шығуына әр түрлi жағдаяттар себеп болады,i сапарға шығуына әр түрлi жағдаяттар себеп болады, сапарға шығуына әр түрлi жағдаяттар себеп болады,i жағдаяттар себеп болады, жағдаяттар себеп болады, 
мысалы: бас кейiпкердiң үлкен ағасы бұрын ғайып болады,iпкердiң үлкен ағасы бұрын ғайып болады,пкердiң үлкен ағасы бұрын ғайып болады,iң үлкен ағасы бұрын ғайып болады,ң үлкен ағасы бұрын ғайып болады, 
не болмаса үлкен ағалары берiлген тапсырманы орында-iлген тапсырманы орында-лген тапсырманы орында-
майды, т.с.с. Бұл дастанда да Мұхаммед-Ханафия—ең кiшiiшiшii 
бала, бiрақ ол «барса-келмес» жолға сұранғанда «Мұхаммедiрақ ол «барса-келмес» жолға сұранғанда «Мұхаммедрақ ол «барса-келмес» жолға сұранғанда «Мұхаммед 
Мұстафаның құрметi үшiн» деп сұранады, яғни кейiпкерi үшiн» деп сұранады, яғни кейiпкер үшiн» деп сұранады, яғни кейiпкерiн» деп сұранады, яғни кейiпкерн» деп сұранады, яғни кейiпкерiпкерпкер 
әрекетiнiң мотивировкасы басқа.iнiң мотивировкасы басқа.нiң мотивировкасы басқа.iң мотивировкасы басқа.ң мотивировкасы басқа.

Жоғарыдағы аталған эпикалық мазмұндағы iрi мотивтерiрi мотивтеррi мотивтерi мотивтер мотивтер 
мен сюжеттерге қоса, дастандарда басқа да мотивтердiң бел-iң бел-ң бел-
гiсi мол. Мысалы, Мұхаммед-Ханафия терең зынданға түсiпiсi мол. Мысалы, Мұхаммед-Ханафия терең зынданға түсiпсi мол. Мысалы, Мұхаммед-Ханафия терең зынданға түсiпi мол. Мысалы, Мұхаммед-Ханафия терең зынданға түсiп мол. Мысалы, Мұхаммед-Ханафия терең зынданға түсiпiпп 
кеткенде, оны өзiнiң аты шығарып алады. Аты батырғаiнiң аты шығарып алады. Аты батырғанiң аты шығарып алады. Аты батырғаiң аты шығарып алады. Аты батырғаң аты шығарып алады. Аты батырға 
арқан тастайды,  Мұхаммед-Ханафия арқаннан ұстап 
жер бетiне көтерiледi. Бұл арада осыған ұқсас эпизодтыңiне көтерiледi. Бұл арада осыған ұқсас эпизодтыңне көтерiледi. Бұл арада осыған ұқсас эпизодтыңiледi. Бұл арада осыған ұқсас эпизодтыңледi. Бұл арада осыған ұқсас эпизодтыңi. Бұл арада осыған ұқсас эпизодтың. Бұл арада осыған ұқсас эпизодтың 
«Алпамыс» жырында ұшырайтынын айтсақ та жеткiлiк-iлiк-лiк-iк-к-
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тi. Мұның себебi, дiни дастандар да, эпостық жырлар даi. Мұның себебi, дiни дастандар да, эпостық жырлар да. Мұның себебi, дiни дастандар да, эпостық жырлар даi, дiни дастандар да, эпостық жырлар да, дiни дастандар да, эпостық жырлар даiни дастандар да, эпостық жырлар дани дастандар да, эпостық жырлар да 
қазақтардың бiрыңғай эпикалық дәстүрiнде дүниеге келiпiрыңғай эпикалық дәстүрiнде дүниеге келiпрыңғай эпикалық дәстүрiнде дүниеге келiпiнде дүниеге келiпнде дүниеге келiпiпп 
отырғандығында.

Жоғарыда айтылғандар Мұхаммед-Ханафия бейнесi эпи-i эпи- эпи-
калық канондарға сәйкес сомдалғанын көрсетедi. Соның нәти-i. Соның нәти-. Соның нәти-
жесiнде өмiрде болған нақты тарихи тұлға дастан кейiпкерiнеiнде өмiрде болған нақты тарихи тұлға дастан кейiпкерiненде өмiрде болған нақты тарихи тұлға дастан кейiпкерiнеiрде болған нақты тарихи тұлға дастан кейiпкерiнерде болған нақты тарихи тұлға дастан кейiпкерiнеiпкерiнепкерiнеiнене 
айналып кетедi.i..

Кеңес дәуiрiне дейiн осы сюжетке құрылған екi дастан Қазанiрiне дейiн осы сюжетке құрылған екi дастан Қазанрiне дейiн осы сюжетке құрылған екi дастан Қазанiне дейiн осы сюжетке құрылған екi дастан Қазанне дейiн осы сюжетке құрылған екi дастан Қазанiн осы сюжетке құрылған екi дастан Қазанн осы сюжетке құрылған екi дастан Қазанi дастан Қазан дастан Қазан 
қаласында басылып шықты: 

Һаза кiтаб Мұхаммед-Ханафия. Алғаш 1882 жылы Қазан 
қаласында басылған.

Мұхаммед-Ханафия хазiрет Әли ұғлының Табут падиша-
мен соғысқаны. Дастан 1913 жылы Қазан қаласында жарық 
көрген.

Аталған екi басылымнан басқа қолжазба қорларында 
Мұхаммед-Ханафияға арналған ел арасынан табылған бiрнеше 
нұсқа сақтаулы:

1. Мұхамбет-Қанапия. ОҒК,Ш: 842, 1-дәп.
Қолжазба қадым (араб) жазуымен көшiрiлген. Көлемi—36 

б. Тапсырған—Дайырбеков. 1940 жылғы Семей экспедиция-
сы кезiнде табылған. Қолжазба әбден тозып, кейбiр парақтары 
үгiтiлiп, шеттерi жыртылған.

2. Мұхамбет-Ханафия. ОҒК, Ш:842, 3-дәп. Араб әрпiмен 
жазылған қолжазбаны 1879 жылы қағазға түсiрген Ахмет 
Саржанұлы. Дастанның кiрiспесi жоқ, толық емес.

3. Қисса Ханафия. ӘӨИ, Ш:748, 1,7-дәп. 1947 жылы араб 
әрпiнде қағазға түсiрiлген. Қолжазбаны институтқа 1974 
жылы семейлiк фольклор жинаушысы Жағыпар Ермұхамедов 
тапсырған. Шығарманың бас жағы толық емес.

4. Қисса Әнафия дастаны. ӘӨИ,Ш:882, 9-дәп. Араб әрпiнде 
жазылған, 31 бет. Бұл дастан 1913 ж. Қазанда шыққан Досы 
Тiлегеновтың дастанымен мазмұндас. Тек көшiрушi дастанның 
әр жерлерiне жеке шумақтар қосқан. «1974 ж. Аударып, 
көшiрiп жазған молла Мүтәлi деп бiлесiздер» деген арабша жа-
зу бар. Қорға 1981 жылы түскен.

5. Мұхаммед-Ханафия. ОҒК,Ш:1109. Араб әрпiнде қара си-
ямен жазылған, 31 бет. Қолжазбаны кiм тапсырғаны белгiсiз, 
екiншi бетiнде «1923» деген жазу бар. Соңғы бетiнде «Таммат 
тамам. 1914 ж. 1 июль. Хұнафия Жорқа ұғлы, «Төбе» деген 
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жерде» деген жазу бар. Қолжазбаның бiрiншi бетi жоқ. Еуропа 
цифрымен беттелген, әр жерiнде сия дақтары қалған.

6. Қисса Мұхаммед-Ханафия. ОҒК,Ш:842, 2-дәп. 24 бет. 
Қолжазбаны араб әрпiмен 1934 ж. қағазға түсiрген Байжұма 
Әдiлбеков. Дастан аяқталмаған.

7. Мұхаммед-Ханафия. ӘӨИ,Ш:199, 2-дәп. Айтушысы—
Бекбосын. Кирилл әрпiмен жазып алған К. Молдафина. 1958 
ж. Шығыс Қазақстан экспедициясы әкелген. Жинаушысы—Б. 
уахатов. Дастан аяқталмаған.

8. Мұқанбет Құнафияның өлеңi. ӘӨИ, Ш:1120, 1-дәп. 
Кирилл әрпiмен жазылған, 70 бет. Шығыс Қазақстан облы-
сы, Зайсан ауданы, Майғапшағай ауданының тұрғыны Кәки 
Нұрпейiсұлы (1939-2002) әкесi Бұлғақұлы Нұрпейiстiң айтуы-
нан 1952 жылы жазып алған. Тапсырған—Бақыт Нұрпейiс.

9. Мұхаммед-Қанапия. ӘӨИ, Ш:876, 9-дәп. Кирилл әрпiмен 
жазылған, 148 шумақ, 592 жол. Нұсқа 1978 ж. Семей облысы, 
Шар ауданы, «Белтерек» кеңшарының тұрғыны С. Тұрғанбаев-
тың қолжазбасынан көшiрiлген. Жинаушысы—С. Қорабай.

Жоғарыда келтiрiлген нұсқаларды салыстыра отырып, мы-
надай қорытынды жасауға болады:

—келтiрiлген тiзiмдегi 1-нөмiрлi қолжазба (ОҒК, Ш:842, 
1-дәп.) 1882 ж. Қазан қаласында басылып шыққан «Һаза кiтап 
Мұхаммед-Ханафия» атты кiтаптың сөзбе-сөз көшiрмесi;

— 2-(ОҒК, ҚҚ: Ш.842, 3-дәп.) мен 3-(ӘӨИ, Ш:748, 1, 7-
дәп.) нөмiрлi нұсқалар сюжет желiсi, мазмұны жағынан Қазан 
қаласында 1913 жылы басылып шыққан дастанмен бiрдей, 
бiрақ қайтадан жырланған (сөзi, стилi—басқа);

—3-нөмiрлi қолжазба 2-нөмiрлi қолжазбадан көшiрiлген;
—5, 6, 7, 8 және 9-нөмiрлi қолжазбалар Семей өңiрiнен жа-

зылып алынған. Олардың өзара ортақ бiр түпнұсқадан тараға-
ны анықталып отыр. Ол түпнұсқа—я төңкерiске дейiн басылып 
шыққан кiтап, я болмаса Семей өңiрiнде өмiр сүрген, аты бiз-
ге белгiсiз ақынның туындысы. Дастанның бұл нұсқасы бас-
па бетiн көрмесе де, ел арасына тарап, бiрден-бiрге көшiрiлiп, 
бүгiнге жетiп отыр.

Соңғы бес нұсқа бiрiн-бiрi сөзбе-сөз қайталайды. 
Айырмашылығы—сөздердiң, сөз тiркестерінiң, шумақтардың 
орнының ауысуы, кейбiр сөздердiң өзгеруi, т. б. Солардың 
iшiнде 5, 6, 7 және 8-нөмiрлi нұсқа жоғарыда айтылып кет-
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кендей, толық емес: бiреуiнiң басы жоқ болса, екiншiсi—
аяқталмаған. Яғни, бұлардың ең толығы—9-нөмiрлi, 1978 
жылы С.Тұрғанбаевтың қолжазбасынан көшiрiлген, С.Қорабай 
тапсырған нұсқа болып шықты. Сол себептi мәтiндiк талдау ба-
рысында осы нұсқа негiзге алынды.

Сонымен, Мұхаммед-Ханафияға арналған шығармалардың 
үш варианты анықталды. Олар: 1-вариант—1882 жылы кiтап 
болып жарияланған «Һаза китаб Мұхаммед-Ханафия»; 2-вари-
ант—1913 жылы кiтап болып жарияланған «Мұхаммед-Хана-
фия хазiрет Әли ұғлының Табут патшамен соғысқаны»; 3- вари-
ант—«Мұхаммед-Қанапия» дастаны. 

Осы үш варианттың баяндайтын тақырыбы ортақ, негiзгi 
кейiпкерлерi бiр болғанымен, елеулi айырмашылықтары бар: 
бiрiншiден, осы үш нұсқаның әрқайсысы жеке репертуарда, 
яғни бiр-бiрiне тәуелсiз жағдайда туып, жырланған; екiншi-
ден, 1978 жылғы вариантта бас кейiпкердiң ғажайып жағдай-
да туылатын мотивi жоқ; үшiншiден, үш варианттың стилi, 
сөз саптау мәнерi үш түрлi, бiр-бiрiне ұқсамайды.

Мұның сыртында басқа да айырмашылықтары бар. Мы-
салы, 1-вариантта ғана кездесетiн сюжеттер мен мотивтер 
төмендегiдей: жол айрығындағы қара тас, қара тастағы жазу, 
Мұхаммед-Ханафияның «барса-келмес» жолына түсуi, қызға 
ғашық дию, құдықта қалған Мұхаммед-Ханафия, Мұхаммед-
Ханафияның құдықтан атының көмегiмен шығуы. 1-вариантта 
Мұхаммед-Ханафия бақшада кәпiр шалмен кездессе, 2-вари-
антта ол бақшада Табут патшаның әскерiне тап болады, ал 3-ва-
риантта жапан түздегi шатырда отырған кемпiр мен қызға кез 
болды. Яғни, үш дастанда Мұхаммед-Ханафияның кездескен 
адамдары әр түрлi. Сондай-ақ 2-вариантта Мұхаммед-Ханафия 
киiктiң соңынан қуып, ол Мұхаммед-Ханафияны кәпiрлердiң 
бақшасына әкеледi. Мұндағы «киiк» басқа варианттарда  жоқ. 2-
вариантта Мұхаммед-Ханафия кәпiрдiң басын кесiп, Мәдинеге 
әкелгенде, мұндай үлкен басты көрмеген халық таң қалады. 1-
вариантта Мұхаммед-Ханафия кәпiрлермен күрескенде не жа-
раланбайды, не тұтқынға түспейдi, ал 2-вариантта Табут пат-
ша оны зынданға тастайды. 1-вариантта кәпiрлер оған у берiп 
өлтiрмекшi болса, 2-вариантта дарға аспақ болады. 3-вари-
антта Мұхаммед-Ханафия алдыңғы екi варианттардағыдай әр 
түрлi оқиғаларды басынан өткiзбейдi. Ол Рұм қаласынан келе 
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жатқанда, жолда ұйықтап қалып, адасады да, шатырға су сұрай 
кiредi. Кемпiр оған су бермей қуып жiбередi. Сондай-ақ бұл 
вариантта Мұхаммед-Ханафия «кәпiрлердiң асын iшпеймiн» 
деп, қыз бен кемпiрдi дiнге кiргiзедi. 1-вариантта Мұхаммед-
Ханафия Жамһұр мен оның бауырларын және қарындасын 
мұсылман қылады. 2-вариантта Әмина қызды дiнге енгiзедi.

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, томға Мұхаммед-
Ханафияға арналған үш дастан ұсынылып отыр:

1. Һаза кiтаб Мұхаммед-Ханафия. Алғаш 1882 жылы Қазан 
қаласында араб әрпiнде жарық көрген. Кейiн бiрнеше мәрте 
қайтадан басылған. Бiздiң қолымызға түскенi—осы кiтаптың 
1914 жылғы басылымы. Шығарушысы (нәшiрi)—белгiлi та-
тар баспагерi Шәмсәдин Хұсайынов. Кiтап Қазан қаласындағы 
«Домбровский» баспасының орталық типографиясында 
басылған. Дастанды кiм, қашан, қай жерде жазып алғаны, 
баспаға кiм дайындағаны жөнiнде мағлұмат жоқ. Тек кiтаптың 
соңғы бетiнде «Парсы кiтабындағы хикаят үшбу жерде таусы-
лыпты. Басқа бiр бес қағаз қалды. Құдай қаласа, оны қызық 
қылып, екiншi бiр қисса қылып жазып, шарифiне күндiрiлсе 
керек» деген жазу бар. «Шариф»—арабша қасиеттi, мәртебелi 
деген мәндi бiлдiредi; күндiрiлсе—жiберiлсе мағынасында 
қолданылған сияқты. 

Осыдан жүз жиырма жыл бұрын жарияланған мәтiндi 
баспаға даярлағанда кейбiр сөздердiң дұрыс жазылмағаны, 
қайсыбiр сөздердiң мәтiннен түсiп қалғаны, сондай-ақ 
ұйқассыз шумақтардың бары анықталды, мысалы, түпнұсқада: 
қайте деп жазылған, дұрысы: қайт; қиғаннан деп жазылған, 
дұрысы: қиналғаннан; Кеудеңде жақтың йарда аманаты—
деп жазылған, дұрысы: «Кеудеңде Хақтың бар-ды аманаты»; 
сақтансып, дұрысы: сақтанғансып; ж�г�р�м, дұрысы: жiгерiм, 
т.б.

Томға ұсынылып отырған мәтiн Қазан қаласында 1882 
жылы жарық көрген «Һаза китаб Мұхаммед-Ханафия» атты  
кiтап бойынша дайындалды.

2. Мұхаммед-Ханафия хазiрет Әли ұғлының Табут пади-
шамен соғысқаны. Алғаш 1913 жылы Қазандағы Кәрiмовтер 
баспасында жарияланған.

Дастанның жырлаушысы—Қазақстанның батыс өңiрле-
рiнен (бұрынғы Гурьев маңынан) шыққан ел ақыны  Досы 
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Тiлегенұлы. Кiтаптың сыртқы бетiнде оның дастанды пар-
сы тiлiндегi кiтаптан алып, жырлағаны айтылған. Қадым 
әрiптерiмен басылған бұл дастанның өзге басылымын, яки 
нұсқасын жолықтырмадық.

Томға ұсынылып отырған дастан ОҒК-ның Қолжазба 
қорында сақтаулы. Мәтiн түпнұсқа негiзiнде баспаға әзiрлендi. 

3. Мұхаммед-Қанапия. ӘӨИ,Ш:876. С.Тұрғанбаевтың қол-
жазбасынан көшiрiлген. Жинаушысы—С.Қорабай, кирилл 
әрпiнде жазылған.

Мәтiндi ескi қолжазбадан көшiргендiктен кейбiр мәнi 
танылмаған, дұрыс оқылмаған сөздер кездеседi. Ондай сөздер 
ОҒК (Ш:1109, 842) және ӘӨИ-де (Ш:199) сақтаулы тұрған 
қолжазбалармен салыстырылып түзетiлдi. Мысалы, түпнұсқада: 
өлiмi делiнген, дұрысы: өлшеул�; жай жас, дұрысы: жап�жас; 
қаһрасула, дұрысы: Хақ Расулға; жинап, дұрысы: жиһан; 
өлмедiм, дұрысы: ермед�м; мiне шатқын, дұрысы: м�нәжат 
қып; алладан, дұрысы: аялдап; қолған, дұрысы: қойған; тәмен, 
дұрысы: төмен; диым, дұрысы: дәй�м; беитен, дұрысы: бей�
нет; адамға, дұрысы: Аллаға, т.б.

«Мұхаммед-Қанапия» мәтiнi ӘӨИ-дiң Қолжазба қорында 
(Ш.876) сақтаулы тұрған қолжазбадан дайындалды.

Б. Әзібаева
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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. 
Адамдарды дұрыс жолға түсiру үшiн Алла Тағала оларға мез-
гiл-мезгiл пайғамбарларды жiберiп тұрған.  Мұхаммед (ә.с.)**—
Алланың адамдарға жiберген соңғы Елшiсi; оған Алланың 
Құраны Жәбiрейiл перiштенiң дәнекерлiгiмен жиырма үш 
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, қайырым-
дылығын, т.с.с. өзiне ғана тән қасиеттерiн оның тоқсан тоғыз 
есiмi көрсетедi. Мысалы: Акбар (ең ұлық), Тағала (ең жоға-
ры), Кәрiм (жомарт), Рахман (мейiрiмдi), Рахым (рақымды), 
Халық (жаратушы), Шәрiп (қасиеттi), Ахад (жалғыз), Самад 
(мәңгi), Жаппар (құдiреттi), Ғафұр (кешiрiмдi), т.б.

* Құран Кәрiм. 112-“Ихлас” сүресi. 
** Ә.С.—Әлейһиссалам /а/—оны Алла жарылқасын! Пайғамбарлардың аты-

на жалғаса айтылатын сөз.
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Алланың атын зiкiр ету рәсiмi Аллаһу акбар деген мадақ 
сөздi отыз төрт рет, Әлхамдулилләһи, Сұбхан Алла сөздерiн 
отыз үш реттен айтып, тасбих тастарын санамалау арқылы 
жүзеге асады. 

Айуб—Құран Кәрiмде аты аталған ежелгi пайғамбарлардың 
бiрi. Iнжiлдегi Иов. Айуб (ә.с.) Хаурандағы бай, адамгершiлiгi 
мол адам болған. Алла сынайын деп оған шайтанды жiбередi. 
Шайтан жiберген аурудан Айубтың денесiне iрiңдi жара қап-
тап кетедi, ол әйелi екеуi адамдардан оқшау тұруға мәжбүр 
болады. Шайтан жiберген неше түрлi жаңа қырсықтарға қара-
май, Айуб Алланың рақымына сенiмiн жоғалтпайды. Оның кө-
мек сұрап жалбарынғанынан кейiн Жәбiрейiл оған «аяғыңмен 
жердi теп» деп бұйрық бередi, ол тепкен жерден бұлақ суы 
атқылайды да, Айубтың жарасын жазып, шөлiн қандырады.

Фольклор мен әдебиетте Айуб сабырлылық пен төзiмдiлiк, 
шыдамдылықтың символы ретiнде қастерленедi.    

Әбубәк�р—Мұхаммед (ә.с.) қайтыс болғаннан кейiн 
тағайындалған алғашқы халиф. Ол Құрайыш руынан шыққан, 
Меккедегi ықпалды саудагерлердiң бiрi едi. Мұхаммед (ә.с.) 
исламға кiруге шақырғанда руластары мен үлкендердiң арасы-
нан бiрiншi болып мұсылман болды.  

Әбубәкiр—Расул Алланың «төрт сахаба» аты берiлген 
сенiмдi 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.  

Әд�—Йемен жерiнiң оңтүстiгiн мекендеген көне 
қауымдардың бiрi. Алланы танудан бас тартып, тастан жасал-
ған пұтқа табынған халыққа Алла Тағала Һұд пайғамбарды жi-
бередi. Пайғамбардың насихатын тыңдамаған әдi (ад) қауымы-
на жiберiлген Құдай дауылы оларды жер бетiнен құртып 
жiбередi. 

Әзәз�л�лл—дiни аңыздарда «Адамға сәжде қылыңдар» дегенiни аңыздарда «Адамға сәжде қылыңдар» дегенни аңыздарда «Адамға сәжде қылыңдар» деген 
Алла Тағаланың бұйрығын орындамаған Iбiлiстiң есiмi. (бұрынIбiлiстiң есiмi. (бұрынбiлiстiң есiмi. (бұрынiлiстiң есiмi. (бұрынлiстiң есiмi. (бұрынiстiң есiмi. (бұрынстiң есiмi. (бұрынiң есiмi. (бұрынң есiмi. (бұрынiмi. (бұрынмi. (бұрынi. (бұрын. (бұрын 
оның есiмi Әзәзiл немесе Әл-Харис болған делiнедi); азғырушы,iмi Әзәзiл немесе Әл-Харис болған делiнедi); азғырушы,мi Әзәзiл немесе Әл-Харис болған делiнедi); азғырушы,i Әзәзiл немесе Әл-Харис болған делiнедi); азғырушы, Әзәзiл немесе Әл-Харис болған делiнедi); азғырушы,iл немесе Әл-Харис болған делiнедi); азғырушы,л немесе Әл-Харис болған делiнедi); азғырушы,iнедi); азғырушы,недi); азғырушы,i); азғырушы,); азғырушы, 
жолдан тайдырушы.

Әз�рей�л—дiни ұғым бойынша, Аллаға жақын перiштелер-
дiң бiрi, жан алғыш перiштенiң есiмi. Адамды жаратар алдында 
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Алла жердiң әр тұсынан саз әкелуге перiштелерiн жұмсайды. 
Жер оларға қарсылық көрсетедi. Жәбiрейiл де, Мекайыл  мен 
ысрапыл да жерден бiр шөкiм саз үзiп ала алмайды. Бұл ша-
руаны 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.

Әли—Оспаннан кейiн билiк басына келген төртiншi әдiлеттiiн билiк басына келген төртiншi әдiлеттiн билiк басына келген төртiншi әдiлеттiiк басына келген төртiншi әдiлеттiк басына келген төртiншi әдiлеттiiншi әдiлеттiншi әдiлеттii әдiлеттi әдiлеттiiлеттiлеттii 
халиф.  Хазiрет Әли—Мұхаммед пайғамбардың немере iнiсi,iрет Әли—Мұхаммед пайғамбардың немере iнiсi,рет Әли—Мұхаммед пайғамбардың немере iнiсi,iнiсi,нiсi,iсi,сi,i,, 
әрi оның Фатима атты қызын алған күйеу баласы. Мұсылманi оның Фатима атты қызын алған күйеу баласы. Мұсылман оның Фатима атты қызын алған күйеу баласы. Мұсылман 
елдерiнiң ауыз әдебиетiнде Әли орасан, алып күш иесi. Жау-iнiң ауыз әдебиетiнде Әли орасан, алып күш иесi. Жау-нiң ауыз әдебиетiнде Әли орасан, алып күш иесi. Жау-iң ауыз әдебиетiнде Әли орасан, алып күш иесi. Жау-ң ауыз әдебиетiнде Әли орасан, алып күш иесi. Жау-iнде Әли орасан, алып күш иесi. Жау-нде Әли орасан, алып күш иесi. Жау-i. Жау-. Жау-
лары Әлидiң айғайынан-ақ өлiп, талып қалатын болған-мыс.iң айғайынан-ақ өлiп, талып қалатын болған-мыс.ң айғайынан-ақ өлiп, талып қалатын болған-мыс.iп, талып қалатын болған-мыс.п, талып қалатын болған-мыс. 
Фольклорлық туындыларда оның «зұлпықар», «қамқам», «зұлпықар», «қамқам»,зұлпықар», «қамқам»,», «қамқам», 
«самсам» 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», 
«Шерi», «Мұртаза» 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 өмiрқтарында өмiртарында өмiрөмiрмiр 
сүредi.үредi.редi.

Біләл—ислам дінін алғашқы қабылдағандардың бірі, ис-
лам тарихындағы бірінші азан шақырушы.

Жәб�рей�л—дiни ұғым бойынша, Аллаға жақын перiште-
лердiң бiрi, Алла мен пайғамбарлар арасында жүрiп, оларға 
Алланың аянын  айтушы. Ол Алла Тағаланың әмiрiмен 
Мұхаммедке (ә.с.) келiп Құран аяттарын жеткiзген. Жәбiрейiл 
Адам атаға бейiштен қуылғаннан кейiн де қамқор болған, 
Нұхтың құтылуына көмектескен және оның ұлы Ибраһымды 
құтқарған. Жүсiпке көп тiл үйреткен, Дәуiттi сауыт жасауға 
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баулыған, сонымен қатар Сүлейменге көмектесiп, Зәкарияға 
Жақияның қашан дүниеге келетiнiн болжап берген.

Дәу�т—Құран кейiпкерi, пайғамбар, Сүлеймен пайғамбар-iпкерi, пайғамбар, Сүлеймен пайғамбар-пкерi, пайғамбар, Сүлеймен пайғамбар-i, пайғамбар, Сүлеймен пайғамбар-, пайғамбар, Сүлеймен пайғамбар-
дың әкесi.i..

Иса (Айса, Ғайса)—(Иусус) Иса Мәсiхтiң есiмi христиан 
дiнiндегi сияқты исламда да iлтипатпен еске алынады. Құран 
Кәрiмде Иса пайғамбарға бiраз орын берiлген, оның анасы 
Мәрия хазiретке арналған сүре бар. Алайда, ислам қағидасы 
бойынша, Иса (ә.с.)—бар болғаны Алланың сүйiктi құлы, «кi-
тап түсiрiлген» төрт пайғамбардың бiрi. Христиандар Исаны 
Құдайдың ұлы деп есептейдi, оның өзiн Құдай дәрежесiнде 
дәрiптеп, оған құлшылық жасайды. 

Кейбiр дiн зерттеушiлерi (әсiресе, еуропалықтар) Мұхаммедiр дiн зерттеушiлерi (әсiресе, еуропалықтар) Мұхаммедр дiн зерттеушiлерi (әсiресе, еуропалықтар) Мұхаммедiн зерттеушiлерi (әсiресе, еуропалықтар) Мұхаммедн зерттеушiлерi (әсiресе, еуропалықтар) Мұхаммедiлерi (әсiресе, еуропалықтар) Мұхаммедлерi (әсiресе, еуропалықтар) Мұхаммедi (әсiресе, еуропалықтар) Мұхаммед (әсiресе, еуропалықтар) Мұхаммедiресе, еуропалықтар) Мұхаммедресе, еуропалықтар) Мұхаммед 
пайғамбардың христиандарға жылы ықыласпен қарағанын ай-
тады. Шариғат зерттеушiлерi Исаны «Мұхаммедтiң дүниегеiлерi Исаны «Мұхаммедтiң дүниегелерi Исаны «Мұхаммедтiң дүниегеi Исаны «Мұхаммедтiң дүниеге Исаны «Мұхаммедтiң дүниегеiң дүниегең дүниеге 
келерiн алдын ала бiлген» және Аллаға шын жүрегiмен берiл-iн алдын ала бiлген» және Аллаға шын жүрегiмен берiл-н алдын ала бiлген» және Аллаға шын жүрегiмен берiл-iлген» және Аллаға шын жүрегiмен берiл-лген» және Аллаға шын жүрегiмен берiл-iмен берiл-мен берiл-iл-л-
ген хақшыл Пайғамбар ретiнде мойындайды. Ислам ғалымда-iнде мойындайды. Ислам ғалымда-нде мойындайды. Ислам ғалымда-
ры «Иса Құдай емес, оған ерушi жұрт адасты» деп санайды.i жұрт адасты» деп санайды. жұрт адасты»  деп санайды. 

Кияни, киянидтер /п/—көне Иранды билеген әулеттің 
аты. 

Қанбар—кейбiр дастандарда оны Әлидiң атын баптау-
шы деп әңгiмелейдi. Ол да Мұхаммед (ә.с.) Расул Алланың 
сахабаларының бiрi екенi даусыз. 

Қызыр, Қыдыр баба—көптеген шығыс халықтарының, 
сондай-ақ қазақтардың 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 
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.

Лат—бүкiл ежелгi Арабияда (Набатея, Пальмира, Хира,iл ежелгi Арабияда (Набатея, Пальмира, Хира,л ежелгi Арабияда (Набатея, Пальмира, Хира,i Арабияда (Набатея, Пальмира, Хира, Арабияда (Набатея, Пальмира, Хира, 
Йемен), әсiресе уадж жазығындағы Таиф маңына ақ тастанiресе уадж жазығындағы Таиф маңына ақ тастанресе уадж жазығындағы Таиф маңына ақ тастан 
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пұт мүсiн орнатылып, Хиджазда ерекше дәрiптелген, исламғаiн орнатылып, Хиджазда ерекше дәрiптелген, исламған орнатылып, Хиджазда ерекше дәрiптелген, исламғаiптелген, исламғаптелген, исламға 
дейiнгi әйел Құдайдың есiмi. Пұт тасқа және оның қасындағыiнгi әйел Құдайдың есiмi. Пұт тасқа және оның қасындағынгi әйел Құдайдың есiмi. Пұт тасқа және оның қасындағыi әйел Құдайдың есiмi. Пұт тасқа және оның қасындағы әйел Құдайдың есiмi. Пұт тасқа және оның қасындағыiмi. Пұт тасқа және оның қасындағымi. Пұт тасқа және оның қасындағыi. Пұт тасқа және оның қасындағы. Пұт тасқа және оның қасындағы 
киелi ғибадатханаға тәуап етушiлер ағылып келiп жатады. латi ғибадатханаға тәуап етушiлер ағылып келiп жатады. лат ғибадатханаға тәуап етушiлер ағылып келiп жатады. латiлер ағылып келiп жатады. латлер ағылып келiп жатады. латiп жатады. латп жатады. лат 
«бас ие» және «әмiршi» Таифты мекендейтiн сақиф тайпасыныңiршi» Таифты мекендейтiн сақиф тайпасыныңршi» Таифты мекендейтiн сақиф тайпасыныңi» Таифты мекендейтiн сақиф тайпасының» Таифты мекендейтiн сақиф тайпасыныңiн сақиф тайпасыныңн сақиф тайпасының 
басты құдайы саналған, сондай-ақ меккелiк Құрайыш әулетi деiк Құрайыш әулетi дек Құрайыш әулетi деi де де 
оған кейде Алланың қыздары, кейде Хұбаланың зайыптары де-
лiнетiн үш әйел құдайдың бiрi есебiнде сиынған.iнетiн үш әйел құдайдың бiрi есебiнде сиынған.нетiн үш әйел құдайдың бiрi есебiнде сиынған.iн үш әйел құдайдың бiрi есебiнде сиынған.н үш әйел құдайдың бiрi есебiнде сиынған.iрi есебiнде сиынған.рi есебiнде сиынған.i есебiнде сиынған. есебiнде сиынған.iнде сиынған.нде сиынған.

Маһди —Алла Тағаланың нұсқауымен тура жүрушi һәмi һәм һәм 
тура жол көрсетушi, құтқарушы (мессия), ақырзаманды хабар-i, құтқарушы (мессия), ақырзаманды хабар-, құтқарушы (мессия), ақырзаманды хабар-
лаушы. Яғни, Маһди—адам аты емес, ол—титул. Ал дастанда 
Маһди немесе Мәди деп өзгерiп, адам атына айналып кеткен.iп, адам атына айналып кеткен.п, адам атына айналып кеткен.

Сүннилердiң сенiмiнде Маһди—дiндi тазартушы, Мұхам-iң сенiмiнде Маһди—дiндi тазартушы, Мұхам-ң сенiмiнде Маһди—дiндi тазартушы, Мұхам-iмiнде Маһди—дiндi тазартушы, Мұхам-мiнде Маһди—дiндi тазартушы, Мұхам-iнде Маһди—дiндi тазартушы, Мұхам-нде Маһди—дiндi тазартушы, Мұхам-iндi тазартушы, Мұхам-ндi тазартушы, Мұхам-i тазартушы, Мұхам- тазартушы, Мұхам-
мед пайғамбардың ең соңғы iзбасары, жолын қуушы. Ши-iзбасары, жолын қуушы. Ши-збасары, жолын қуушы. Ши-
иттер болса Маһдидi «ғайып болған, жасырын имам» депi «ғайып болған, жасырын имам» деп «ғайып болған, жасырын имам» деп 
қабылдайды.

Олар Маһдидің Әли әулетiнен шыққан соңғы имам, Пайғам-
бар iсiн жалғастырушы екендiгiне және оның белгiлi бiр дәуiр-
де қайта оралып жер бетiнде әдiлдiк орнатарына сенедi. 

Шииттердiң сенiмi бойынша, Маһди «Құдайдың өзi сыйлаған» 
Әли әулетiнiң имамдық хұқын өзiне қайтаруға тиiс. Мессиандық 
идея шииттер арасында кең тараған. Маһдидiң келетiнiне деген 
сенiм—олардың шариғаттағы басты iлiмдерiнiң бiрi.

Маһди идеясын өзiнiң дiни немесе саяси мақсаттары үшiн 
пайдаланған жеке тұлғалар әр дәуiрде ұшырасады. Мәселен, 
Фатима әулетiнiң негiзiн қалаушылардың бiрi исмайылшыл 
убайдуллаһ, судандық маһдишiлер қозғалысының көсемi 
Мұхаммед ибн Ахмад өздерiн Маһдимiз деп жариялаған.

Мәңк�р, ��ңк�р�р, ��ңк�рр, ��ңк�р�рр—дiни ұғым бойынша, дүние салған адам-iни ұғым бойынша, дүние салған адам-ни ұғым бойынша, дүние салған адам-
нан сұрақ-жауап алатын перiштелер.iштелер.штелер.

Мекайыл—Аллаға жақын төрт перiштенiң бiрi, Адам (ә.с.)-
ға табынған алғашқы перiштелердiң бiрi. Мұхаммед (ә.с.)-ның 
көкiрегiн ашып, жүрегiн тазалағандардың iшiнде болды. Бадр 
түбегiндегi меккелiктерге қарсы соғыста басқа перiштелер-
мен бiрге мұсылмандарға көмекке келген. Мұсылмандардың 
магиялық күштерге байланысты iлiмiнде Мекайыл перiштенiң 
есiмi кеңiнен қолданылған.

Мұхаммед—ең соңғы пайғамбар, ислам дiнiнiң негiзiн салу-
шы. Мұхаммед (ә.с.) 570 жылы Мекке қаласында дүниеге келген. 
Пайғамбардың әкесi Абдулла Мұхаммед өмiрге келместен екi ай 
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* Расул Алла—[Расул (а)—елшi]—Алланың елшiсi.

бұрын қайтыс болған. Ал анасы Әмина Расул Алла* алты жасқа 
толғанда дүниеден өтедi. Мұхаммед Мұстафа (ә.с.) алғашында 
сүт анасы Халиманың, онан соң атасы 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 610 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. 

Мұхаммед�Ханафия—кейбiр жазба мәлiметтер мен аңызiр жазба мәлiметтер мен аңызр жазба мәлiметтер мен аңызiметтер мен аңызметтер мен аңыз 
әңгiмелерде Әли ибн Әбу Тәлибтiң бiрнеше әйелiнен он сегiзiмелерде Әли ибн Әбу Тәлибтiң бiрнеше әйелiнен он сегiзмелерде Әли ибн Әбу Тәлибтiң бiрнеше әйелiнен он сегiзiң бiрнеше әйелiнен он сегiзң бiрнеше әйелiнен он сегiзiрнеше әйелiнен он сегiзрнеше әйелiнен он сегiзiнен он сегiзнен он сегiзiзз 
ұлы болғаны айтылады. Солардың iшiнде ислам тарихындаiшiнде ислам тарихындашiнде ислам тарихындаiнде ислам тарихынданде ислам тарихында 
айқын iз қалдырғандары—Хасен, Хұсайын және Мұхаммед-iз қалдырғандары—Хасен, Хұсайын және Мұхаммед-з қалдырғандары—Хасен, Хұсайын және Мұхаммед-
Ханафия болған. Алғашқы екеуiнiң Әлидiң бәйбiшесi Фати-iнiң Әлидiң бәйбiшесi Фати-нiң Әлидiң бәйбiшесi Фати-iң Әлидiң бәйбiшесi Фати-ң Әлидiң бәйбiшесi Фати-iң бәйбiшесi Фати-ң бәйбiшесi Фати-iшесi Фати-шесi Фати-i Фати- Фати-
мадан туғаны анық болса, Мұхаммед-Ханафияның дүниеге 
келуi туралы түрлi аңыздар бар. Солардың бiразы оның Рұмi туралы түрлi аңыздар бар. Солардың бiразы оның Рұм туралы түрлi аңыздар бар. Солардың бiразы оның Рұмi аңыздар бар. Солардың бiразы оның Рұм аңыздар бар. Солардың бiразы оның Рұмiразы оның Рұмразы оның Рұм 
патшасының қызы Ханафиядан туғанын баяндайды. Мәселен, 
қазақ арасында кең тараған «Мұхаммед-Ханафия» дастанын-
да оның Алланың, Мұхаммед пайғамбардың және Жәбiрейiлiрейiлрейiлiлл 
перiштенiң көмегiмен, әрi Рұм патшасы қызының тiлегi бойын-iштенiң көмегiмен, әрi Рұм патшасы қызының тiлегi бойын-штенiң көмегiмен, әрi Рұм патшасы қызының тiлегi бойын-iң көмегiмен, әрi Рұм патшасы қызының тiлегi бойын-ң көмегiмен, әрi Рұм патшасы қызының тiлегi бойын-iмен, әрi Рұм патшасы қызының тiлегi бойын-мен, әрi Рұм патшасы қызының тiлегi бойын-i Рұм патшасы қызының тiлегi бойын- Рұм патшасы қызының тiлегi бойын-iлегi бойын-легi бойын-i бойын- бойын-
ша ерекше жағдайда дүниеге келгенi сипатталған. Ханшайым-i сипатталған. Ханшайым- сипатталған. Ханшайым-
ның өтiнiшi бойынша, баланың есiмi «Мұхаммед-Ханафия» депiнiшi бойынша, баланың есiмi «Мұхаммед-Ханафия» депнiшi бойынша, баланың есiмi «Мұхаммед-Ханафия» депiшi бойынша, баланың есiмi «Мұхаммед-Ханафия» депшi бойынша, баланың есiмi «Мұхаммед-Ханафия» депi бойынша, баланың есiмi «Мұхаммед-Ханафия» деп бойынша, баланың есiмi «Мұхаммед-Ханафия» депiмi «Мұхаммед-Ханафия» депмi «Мұхаммед-Ханафия» депi «Мұхаммед-Ханафия» деп «Мұхаммед-Ханафия» деп 
аталған. Ол да Әлидiң басқа балалары секiлдi көптеген «ғаза-iң басқа балалары секiлдi көптеген «ғаза-ң басқа балалары секiлдi көптеген «ғаза-iлдi көптеген «ғаза-лдi көптеген «ғаза-i көптеген «ғаза- көптеген «ғаза-
уат» соғыстарына қатысып, исламның өркендеуiне өз үлесiнiне өз үлесiнне өз үлесiнiнн 
қосқан Пайғамбар ұрпақтарының бiрi.iрi.рi.i.. 
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�ариман, Сам, Зал—«Шаһнама» эпопеясының кейіпкер-«Шаһнама» эпопеясының кейіпкер-
лері.

�ұх—пайғамбар, Құран кейiпкерi. Iнжiлдегi Ной. Құран 
Кәрiмде оның аты 43 рет аталады және 71-сүре осы Нұх 
пайғамбар мен оның әулеттерiне арналған. 

Дүние жүзi халықтарының көбiнде Нұхтың есiмi «топан су 
оқиғасымен» байланысты айтылады. Аңыз бойынша, жер бетiн 
топан су қаптағанда Нұх пайғамбар оны Алланың жәрдемi-
мен алдын ала сезiп, алып кеме-күпшектi жасайды да, күнәсiз 
адамдар мен жан-жануарлардың әр түрiнен жұптан алып, әлгi 
кемеге мiнгiзедi. Осы кемеге мiнген тiршiлiк иелерi апаттан 
аман қалып, өмiр қайта жалғасады. 

Омар—Әбубәкiр өлгеннен кейiн (634 ж.) мұсылман қа-iр өлгеннен кейiн (634 ж.) мұсылман қа-р өлгеннен кейiн (634 ж.) мұсылман қа-iн (634 ж.) мұсылман қа-н (634 ж.) мұсылман қа-
уымына басшылық жасаған екiншi әдiлеттi халиф, исламныңiншi әдiлеттi халиф, исламныңншi әдiлеттi халиф, исламныңi әдiлеттi халиф, исламның әдiлеттi халиф, исламныңiлеттi халиф, исламныңлеттi халиф, исламныңi халиф, исламның халиф, исламның 
алғашқы кезеңiндегi iрi дiн қайраткерлерiнiң бiрi. Омар хазi-iндегi iрi дiн қайраткерлерiнiң бiрi. Омар хазi-ндегi iрi дiн қайраткерлерiнiң бiрi. Омар хазi-i iрi дiн қайраткерлерiнiң бiрi. Омар хазi- iрi дiн қайраткерлерiнiң бiрi. Омар хазi-iрi дiн қайраткерлерiнiң бiрi. Омар хазi-рi дiн қайраткерлерiнiң бiрi. Омар хазi-i дiн қайраткерлерiнiң бiрi. Омар хазi- дiн қайраткерлерiнiң бiрi. Омар хазi-iн қайраткерлерiнiң бiрi. Омар хазi-н қайраткерлерiнiң бiрi. Омар хазi-iнiң бiрi. Омар хазi-нiң бiрi. Омар хазi-iң бiрi. Омар хазi-ң бiрi. Омар хазi-iрi. Омар хазi-рi. Омар хазi-i. Омар хазi-. Омар хазi-i-
рет Мұхаммед пен Әбубәкiр Сыдықтан соң мұсылмандықтыiр Сыдықтан соң мұсылмандықтыр Сыдықтан соң мұсылмандықты 
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 басшы болған он жылiрет басшы болған он жылрет басшы 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 халиф тұсында араб-мұсылман иелiктерiнде дiнге не-
гiзделген әкiмшiлiк хұқықтың тәртiптерi және алым-салық 
жүйесi құрылды.

Ол сондай-ақ мемлекеттегi шариғат жолының үлесiн кү-i шариғат жолының үлесiн кү- шариғат жолының үлесiн кү-iн кү-н кү-
шейту мақсатында өзiнiң халиф лауазымына «Әмiр әл-муми-iнiң халиф лауазымына «Әмiр әл-муми-нiң халиф лауазымына «Әмiр әл-муми-iң халиф лауазымына «Әмiр әл-муми-ң халиф лауазымына «Әмiр әл-муми-iр әл-муми-р әл-муми-
нин»  дәрежесiн қосты.iн қосты.н қосты. 

638 жылы хазiрет Омардың сахабалары Иерусалимдi тiзеiрет Омардың сахабалары Иерусалимдi тiзерет Омардың сахабалары Иерусалимдi тiзеi тiзе тiзеiзезе 
бүктiрiп, қаладағы қасиеттi Сүлеймен храмының орнына на-iрiп, қаладағы қасиеттi Сүлеймен храмының орнына на-рiп, қаладағы қасиеттi Сүлеймен храмының орнына на-iп, қаладағы қасиеттi Сүлеймен храмының орнына на-п, қаладағы қасиеттi Сүлеймен храмының орнына на-i Сүлеймен храмының орнына на- Сүлеймен храмының орнына на-
маз оқыды. �II ғасырдың аяқ шенiнде үмийа халифы Әбд әл-�II ғасырдың аяқ шенiнде үмийа халифы Әбд әл-II ғасырдың аяқ шенiнде үмийа халифы Әбд әл- ғасырдың аяқ шенiнде үмийа халифы Әбд әл-iнде үмийа халифы Әбд әл-нде үмийа халифы Әбд әл-
Мәлiк хазiрет Омар намаз оқыған жерге «Куббат ас-сахара» депiк хазiрет Омар намаз оқыған жерге «Куббат ас-сахара» депк хазiрет Омар намаз оқыған жерге «Куббат ас-сахара» депiрет Омар намаз оқыған жерге «Куббат ас-сахара» депрет Омар намаз оқыған жерге «Куббат ас-сахара» деп 
аталатын күмбез тұрғызды.

Оспан—араб-мұсылман тарихындағы үшiншi «әдiлеттiiншi «әдiлеттiншi «әдiлеттii «әдiлеттi «әдiлеттiiлеттiлеттii 
халиф». Ол—Мұхаммед пайғамбардың жолын ұстаған ал-
ғашқы сахаба-серiктерiнiң бiрi, Расул Аллаға шын берiл-iктерiнiң бiрi, Расул Аллаға шын берiл-ктерiнiң бiрi, Расул Аллаға шын берiл-iнiң бiрi, Расул Аллаға шын берiл-нiң бiрi, Расул Аллаға шын берiл-iң бiрi, Расул Аллаға шын берiл-ң бiрi, Расул Аллаға шын берiл-iрi, Расул Аллаға шын берiл-рi, Расул Аллаға шын берiл-i, Расул Аллаға шын берiл-, Расул Аллаға шын берiл-iл-л-
ген 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.
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Р�стем—ежелгi Иран аңыздарының әйгiлi батыры, «Шаһ-i Иран аңыздарының әйгiлi батыры, «Шаһ- Иран аңыздарының әйгiлi батыры, «Шаһ-iлi батыры, «Шаһ-лi батыры, «Шаһ-i батыры, «Шаһ- батыры, «Шаһ-
нама» эпопеясының бас қаһарманы. Ол шығыс халықтарында 
қаһармандық үлгiсi ретiнде дәрiптеледi.iсi ретiнде дәрiптеледi.сi ретiнде дәрiптеледi.i ретiнде дәрiптеледi. ретiнде дәрiптеледi.iнде дәрiптеледi.нде дәрiптеледi.iптеледi.птеледi.i..

Сейф�лмәл�к—арабтың «Мың бiр түн» атты бiрнеше 
том құрайтын ертегiлер жинағындағы «Сейфүлмәлiк—Бәдi-
ғұлжамал хикаясы» атты тарауының негiзiнде жырланған 
шығыс халықтарына ертеден таныс дастан, поэмалардың бас 
кейiпкерi. Оларда Сейфүлмәлiк таза, өшпес, адал махаббаттың, 
шын берiлгендiктiң символы ретiнде суреттеледi.

С�леймен—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 
халиф—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. 

Фатима, Би�Бәтима (635 ж. ө.)—Мұхаммед пайғамбардың 
қызы, төртiншi халифа Әлидiң әйелi, Хасен мен Хұсайынның 
анасы, мұсылман әлемiнде ерекше қадiр тұтатын қасиеттi әйел 
бейнесi. Фатимаға табыну, шамасы, Х-ХII ғасырларда, содан 
тарайтын әл-фатимийун әулетiнiң ықпалы күшеюiне байланыс-
 ты туып, қалыптасса керек. Фатима—шииттердiң дiни хикаяла-
рының ең басты қаһармандарының бiрi. Көптеген мұсылман 
елдерiнде алақанды белгiлейтiн ежелгi нысана «Фатиманың«ФатиманыңФатиманың 
қолы» деген атақ алған. Оның небiр үмiтсiз ауруларға да ем деген атақ алған. Оның небiр үмiтсiз ауруларға да ем 
қондырып, дәру дарытатын қасиетi бар деп саналған. 
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Хадиша—хазiрет Хадиша ана Мекке маңындағы христиан 
әулетiнде дүниеге келген. Әкесi Хууайлид секiлдi жастайынан 
саудагерлiкпен шұғылданып, араб қалаларының көбiнде бола-
ды. 595 жылы Мұхаммед пайғамбарға тұрмысқа шығады. Бұл 
кезде ол қырық жаста екен. Хадиша мен Пайғамбардың некес-
iн қиғандардың бiрi—оның немере ағасы уарақа ибн Нәупiл. 
Хазiрет Хадишаның бұрынғы күйеуiнен екi ұл, бiр қызы бар едi. 
Соған қарамастан, Мұхаммед пен Хадишаның арасындағы жа-
расты махаббатты жұрт аңыз қып айтады. Хадиша Мұхаммедтi 
қоршаған адамдардың ортасында бiрiншi болып пайғамбарлық 
мiндетiне сенiп, жаңа дiн—ислам жолындағы күрестiң өте-мөте 
қиын алғашқы кезеңiнен бастап-ақ, Мұхаммедтi қолдауға күш-
жiгерiн де, қаражатын да аяған жоқ. Мұхаммед те Хадишаны 
қатты сыйлап, зор құрмет тұтты. Хадишамен бiрге өткiзген 
жиырма бес жыл ғұмырында басқа бiрде-бiр әйелге үйленбеуi 
осы сыйластықтың белгiсi болса керек.

Хазiрет Мұхаммедпен некелескеннен кейiн Хадиша ана 
тағы да екi ұл, төрт қыз табады. Екi жасында қайтыс  болған 
үлкен ұлының есiмi Қасым едi. Ежелгi араб дәстүрi бойын-
ша Мұхаммед Әбул-Қасым (Қасымның әкесi) деген құрметтi 
атқа ие болды. Екiншi ұлы Абдаллах та сәби кезiнде дүниеден 
қайтты. Ал Зейнеп, Рұқия, Үммү-л-Гүлсiм және Фатима деген 
төрт қызының тек соңғысы ғана оның ұрпағын жалғастырушы 
болды.

Хасен—Мұхаммед пайғамбардың қызы Фатимадан туған, 
Әли ибн Әбу Тәлибтiң баласы, шииттердiң екiншi имамы. Әли 
661 жылы қаза тапқаннан кейiн Хасен Иракта халиф болып 
жарияланды. Әкесiмен бiрге, басқа бауырлары секiлдi ол да 
ислам болашағының берiктiгi үшiн күрескен тарихи тұлға. 
Ислам елдерi, әсiресе шииттер аса қадiрлейтiн дiн қайраткерi. 
Олар Хұсайын сияқты Хасендi де «ұлы азап шегушi» деп сана-» деп сана- деп сана-
ды. Хасен ибн Әли 669 жылы Мәдинеде қайтыс болды. Кейбiр 
аңыз-деректерге қарағанда, оған қарсыласы халиф Мағауия 
адамдары қастандық жасап, у берген.

Хұсайын—Хұсайын ибн Әли—Мұхаммедтiң қызы Фатима-iң қызы Фатима-ң қызы Фатима-
дан туған Әли ибн Әбу Тәлибтiң кiшi баласы, шииттердiң үшiншiiң кiшi баласы, шииттердiң үшiншiң кiшi баласы, шииттердiң үшiншiiшi баласы, шииттердiң үшiншiшi баласы, шииттердiң үшiншii баласы, шииттердiң үшiншi баласы, шииттердiң үшiншiiң үшiншiң үшiншiiншiншii 
имамы. Дiни әңгiмелерде Хұсайынның есiмi Хасенмен бiргеiни әңгiмелерде Хұсайынның есiмi Хасенмен бiргени әңгiмелерде Хұсайынның есiмi Хасенмен бiргеiмелерде Хұсайынның есiмi Хасенмен бiргемелерде Хұсайынның есiмi Хасенмен бiргеiмi Хасенмен бiргемi Хасенмен бiргеi Хасенмен бiрге Хасенмен бiргеiргерге 
аталады. 669 жылы Хасен өлгеннен кейiн Әли ұрпақтарынаiн Әли ұрпақтарынан Әли ұрпақтарына 
басшылық етедi.i..
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Алайда 680 жылы халиф Мағауия қайтыс болғаннан соң 
Иракта үмийалықтарға қарсылық күшейедi.Осыкездекуфалықi.Осыкездекуфалық. Осы кезде куфалық 
халиф Йазидтың белсендiлiгi де арта түстi. Оның адамдарыiлiгi де арта түстi. Оның адамдарылiгi де арта түстi. Оның адамдарыiгi де арта түстi. Оның адамдарыгi де арта түстi. Оның адамдарыi де арта түстi. Оның адамдары де арта түстi. Оның адамдарыi. Оның адамдары. Оның адамдары 
Хұсайынның немере iнiсi Мүслiмдi дарға асып өлтiредi. Куфағаiнiсi Мүслiмдi дарға асып өлтiредi. Куфағанiсi Мүслiмдi дарға асып өлтiредi. Куфағаiсi Мүслiмдi дарға асып өлтiредi. Куфағасi Мүслiмдi дарға асып өлтiредi. Куфағаi Мүслiмдi дарға асып өлтiредi. Куфаға Мүслiмдi дарға асып өлтiредi. Куфағаiмдi дарға асып өлтiредi. Куфағамдi дарға асып өлтiредi. Куфағаi дарға асып өлтiредi. Куфаға дарға асып өлтiредi. Куфағаiредi. Куфағаредi. Куфағаi. Куфаға. Куфаға 
келе жатқан Хұсайын қайғылы хабарды естiсе де, сапарынiсе де, сапарынсе де, сапарын 
жалғастыра бередi. Оның Кербала шөлiнде ат суытқанын бiл-i. Оның Кербала шөлiнде ат суытқанын бiл-. Оның Кербала шөлiнде ат суытқанын бiл-iнде ат суытқанын бiл-нде ат суытқанын бiл-iл-л-
ген Йазид Хұсайынға қарсы төрт мың әскерiн қарсы аттанды-iн қарсы аттанды-н қарсы аттанды-
рады. 680 жылдың 10-қазанында күшi басым жаумен ерлiкпенi басым жаумен ерлiкпен басым жаумен ерлiкпенiкпенкпен 
айқасқан Хұсайын жолдастарымен бiрге ұрыс даласында шейiтiрге ұрыс даласында шейiтрге ұрыс даласында шейiтiтт 
болады.

Имам Хұсайын қайтыс болғаннан кейiн Кербала шииттер та-iн Кербала шииттер та-н Кербала шииттер та-
бынатын қасиеттi орынға айналады. Ал оның өлген күнiн бар-i орынға айналады. Ал оның өлген күнiн бар- орынға айналады. Ал оның өлген күнiн бар-iн бар-н бар-
ша шиит қауымы аза тұтып, құрметпен еске алады. 

Шаддад—оңтүстiк Араб елдерiнiң жартылай аңыздық,iк Араб елдерiнiң жартылай аңыздық,к Араб елдерiнiң жартылай аңыздық,iнiң жартылай аңыздық,нiң жартылай аңыздық,iң жартылай аңыздық,ң жартылай аңыздық, 
жартылай тарихи билеушiсi. Құран хикаяларының бiрiндеiсi. Құран хикаяларының бiрiндесi. Құран хикаяларының бiрiндеi. Құран хикаяларының бiрiнде. Құран хикаяларының бiрiндеiрiндерiндеiнденде 
айтылғандай, ол жер бетiнде жұмақ орнату мақсатын көздеп,iнде жұмақ орнату мақсатын көздеп,нде жұмақ орнату мақсатын көздеп, 
Ирамбақ деп аталатын керемет бау-бақшалар мен сарайлар 
салғызды. Құдiретi күштi Алла оны қиратты, себебi, жер бетiн-iретi күштi Алла оны қиратты, себебi, жер бетiн-ретi күштi Алла оны қиратты, себебi, жер бетiн-i күштi Алла оны қиратты, себебi, жер бетiн- күштi Алла оны қиратты, себебi, жер бетiн-i Алла оны қиратты, себебi, жер бетiн- Алла оны қиратты, себебi, жер бетiн-i, жер бетiн-, жер бетiн-iн-н-
де жұмақ болмайды, жұмақ Алланың иелiгiнде ғана. Шығысiгiнде ғана. Шығысгiнде ғана. Шығысiнде ғана. Шығыснде ғана. Шығыс 
халықтарының фольклоры мен әдебиетiнде Ирамбағы ғажа-iнде Ирамбағы ғажа-нде Ирамбағы ғажа-
йып бақтың символы ретiнде айтылады.iнде айтылады.нде айтылады.

Ыбраһым—пайғамбар, Құран кейiпкерi, Құдай жолын 
алғаш уағыздаушы, арабтар мен еврейлердiң ортақ атасы, Iн-
жiлдегi Авраам. Ең көп тараған аты—халил Алла (Алланың 
досы). Ол жастайынан-ақ өзiнiң тайпаластары мен әкесi Азар 
табынған пұтқа сенудiң мағынасыздығын түсiнедi. ыбраһым 
әуелi күнге, айға, жұлдызға сенедi, содан соң бiр Аллаға деген 
сезiмi оянады. ыбраһым өзiнiң сезiмiн әкесiне және халқына 
түсiндiре алмайды; сонан соң қасиеттi орындарға кiрiп, бiрне-
ше пұтты зақымдайды да, келгендерге мұны ең басты пұт жа-
сады дейдi. Олардың өз сөзiне сенiмсiздiгiн пұтқа сенiмдерiнiң 
жалғандығынан деп түсiндiредi, бiрақ оның уағызын олар 
түсiнбейдi. ыбраһымды патшаларына алып барады, ол 
оны өртеп жiберуге бұйырады. Алайда Алла Тағала өзiнiң 
пайғамбарын, оған сенген лұтпен бiрге құтқарып қалып, 
Палестинаға апарып орналастырады. Бiрде ыбраһымға лұт 
орныққан қаланың опасыз тұрғындарын жазалауға бара 
жатқан перiштелер келедi. Олар ыбраһымға өзiнiң және 
әйелiнiң қартайғанына қарамастан ұлды болатынын бол-
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жайды. ыбраһым өзiнiң ұлы ысмайылмен бiрге Меккедегi 
әл-Қағбаны салады. Бiрде оған түсiнде Алла Тағала өз ұлын 
құрбандыққа шалу жөнiнде аян бередi. ыбраһым да, ұлы да 
бұған әзiр едi, бiрақ Алла олардың сыннан өткендерiн ескерiп, 
құрбандыққа шалу үшiн көк қошқар бередi. ыбраһым Алла-
дан өлiмге жан бiтiретiн қасиетiн көрсетудi сұрайды. Оған төрт 
құстың қалдығын төрт тауға апарып қою тапсырылады. Алла 
Тағала шақырғанда әлгi төрт құсқа жан бiтiп, ұшып келедi. 
Алла Тағала ыбраһымды әр кез жебеп-желеп отырады, оған 
бiрнеше пайғамбар шыққан ұрпақ сыйлайды.

ыбраһым есiмiмен әл-Қағбаға тәжiм ету ғана емес, қажы-
лықтың барлық рәсiмi байланысты.  

Ысмайыл— Құран кейiпкерi, пайғамбар, ыбраһымның ба-iпкерi, пайғамбар, ыбраһымның ба-пкерi, пайғамбар, ыбраһымның ба-i, пайғамбар, ыбраһымның ба-, пайғамбар, ыбраһымның ба-
ласы, Iнжiлдегi Исмаил. Ол Алланың әмiрiмен әкесi ыбраһымIнжiлдегi Исмаил. Ол Алланың әмiрiмен әкесi ыбраһымнжiлдегi Исмаил. Ол Алланың әмiрiмен әкесi ыбраһымiлдегi Исмаил. Ол Алланың әмiрiмен әкесi ыбраһымлдегi Исмаил. Ол Алланың әмiрiмен әкесi ыбраһымi Исмаил. Ол Алланың әмiрiмен әкесi ыбраһым Исмаил. Ол Алланың әмiрiмен әкесi ыбраһымiрiмен әкесi ыбраһымрiмен әкесi ыбраһымiмен әкесi ыбраһыммен әкесi ыбраһымi ыбраһым ыбраһым 
екеуi тасқын қиратқан Қағбаны қалпына келтiредi.i тасқын қиратқан Қағбаны қалпына келтiредi. тасқын қиратқан Қағбаны қалпына келтiредi.iредi.редi.i..

Аңыздарда ысмайылды ыбраһымның күңi Ажардан ту-i Ажардан ту- Ажардан ту-
ған үлкен ұлы екендiгi жайлы айтылады. Әйелi Сараның қыз-iгi жайлы айтылады. Әйелi Сараның қыз-гi жайлы айтылады. Әйелi Сараның қыз-i жайлы айтылады. Әйелi Сараның қыз- жайлы айтылады. Әйелi Сараның қыз-i Сараның қыз- Сараның қыз-
ғаншақтығы мен қастандығынан сескенген ыбраһым Ажар 
мен ысмайылды Арабияға әкетуге мәжбүр болады және олар-
ды сусыз далаға тастап кетедi. Бала қатты шөлiркеген соң ше-i. Бала қатты шөлiркеген соң ше-. Бала қатты шөлiркеген соң ше-iркеген соң ше-ркеген соң ше-
шесi ас-Сафа мен әл-Маруа биiгiнiң төбесiне шығып, алыстанi ас-Сафа мен әл-Маруа биiгiнiң төбесiне шығып, алыстан ас-Сафа мен әл-Маруа биiгiнiң төбесiне шығып, алыстанiгiнiң төбесiне шығып, алыстангiнiң төбесiне шығып, алыстанiнiң төбесiне шығып, алыстаннiң төбесiне шығып, алыстанiң төбесiне шығып, алыстанң төбесiне шығып, алыстанiне шығып, алыстанне шығып, алыстан 
құдықты, көгалды жердi көредi. Оларға Жәбiрейiл көмеккеi көредi. Оларға Жәбiрейiл көмекке көредi. Оларға Жәбiрейiл көмеккеi. Оларға Жәбiрейiл көмекке. Оларға Жәбiрейiл көмеккеiрейiл көмеккерейiл көмеккеiл көмеккел көмекке 
келедi. Соның әмiрiмен ысмайылдың өкшесi тиген жерденi. Соның әмiрiмен ысмайылдың өкшесi тиген жерден. Соның әмiрiмен ысмайылдың өкшесi тиген жерденiрiмен ысмайылдың өкшесi тиген жерденрiмен ысмайылдың өкшесi тиген жерденiмен ысмайылдың өкшесi тиген жерденмен ысмайылдың өкшесi тиген жерденi тиген жерден тиген жерден 
қасиеттi Зәмзәм бұлағы атқылайды.i Зәмзәм бұлағы атқылайды. Зәмзәм бұлағы атқылайды.

Ысрапыл—қиямет күнiн хабарлаушы перiште. Ол Иеруса-
лим тауында тұрып, қиямет күнiнiң келгенiн сырнай арқылы 
жеткiзедi. ысрапыл Алланың талаптарын, әмiрлерiн басқа пе-
рiштелерге хабарлайды.
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СӨЗДіК
*

* Басқа тiлдерден енген сөздердiң бiрнеше мағынасы болуы мүмкiн. Олар 
кейде ауыспалы мағынада да қолданылған. Сондықтан бiз ұсынып отырған 
дастандарда кездесетiн осындай сөздердiң мәтiн мазмұнына байланысты берiп 
тұрған мағынасын ғана сөз етемiз.

Ағзам /а/—ұлы мәртебелi
Ағла /а/—биiк, жоғары
Ағраби /а/—көшпелі араб, бәдеуи 
Ағуа /а/—азғыру
Ағуқ /т/—улы, уланған
Ада /а/—азаю; жоқ болу
Азан /а/—намаз уақытының болғандығын хабарлау
Акбар /а/ — ұлы, мәртебелi 
Ақ, Хақ /а/—шын, шындық, күмәнсiз ақиқат; нағыз; Аллаiз ақиқат; нағыз; Аллаз ақиқат; нағыз; Алла 

Тағаланың 99 есiмiнiң бiрiiмiнiң бiрiмiнiң бiрiiнiң бiрiнiң бiрiiң бiрiң бiрiiрiрii 
Ақыр /а/—соңғы; Алла Тағаланың 99 есiмiнiң бiрi
Ақырет, ахирет /а/—ақырет күнi. Мұсылмандардыңi. Мұсылмандардың. Мұсылмандардың 

ұғымы бойынша, бұл күнi қияметтiң болуы, Алладан өзгенiңi қияметтiң болуы, Алладан өзгенiң қияметтiң болуы, Алладан өзгенiңiң болуы, Алладан өзгенiңң болуы, Алладан өзгенiңiңң 
жоқ екендiгi, өлгеннен кейiн сұрақтың қойылатындығы анықiгi, өлгеннен кейiн сұрақтың қойылатындығы анықгi, өлгеннен кейiн сұрақтың қойылатындығы анықi, өлгеннен кейiн сұрақтың қойылатындығы анық, өлгеннен кейiн сұрақтың қойылатындығы анықiн сұрақтың қойылатындығы анықн сұрақтың қойылатындығы анық 
сезiледi. Пенделер тiрi кезiнде iстеген күнәларына жауап бере-iледi. Пенделер тiрi кезiнде iстеген күнәларына жауап бере-ледi. Пенделер тiрi кезiнде iстеген күнәларына жауап бере-i. Пенделер тiрi кезiнде iстеген күнәларына жауап бере-. Пенделер тiрi кезiнде iстеген күнәларына жауап бере-iрi кезiнде iстеген күнәларына жауап бере-рi кезiнде iстеген күнәларына жауап бере-i кезiнде iстеген күнәларына жауап бере- кезiнде iстеген күнәларына жауап бере-iнде iстеген күнәларына жауап бере-нде iстеген күнәларына жауап бере-iстеген күнәларына жауап бере-стеген күнәларына жауап бере-
тiн күн. Ары таза, күнәсi жеңiл болса, Алланың жақсылығынiн күн. Ары таза, күнәсi жеңiл болса, Алланың жақсылығынн күн. Ары таза, күнәсi жеңiл болса, Алланың жақсылығынi жеңiл болса, Алланың жақсылығын жеңiл болса, Алланың жақсылығынiл болса, Алланың жақсылығынл болса, Алланың жақсылығын 
сезiп, ауыр болса, қабiр азабын тартатын күн; о дүние дегенiп, ауыр болса, қабiр азабын тартатын күн; о дүние дегенп, ауыр болса, қабiр азабын тартатын күн; о дүние дегенiр азабын тартатын күн; о дүние дегенр азабын тартатын күн;  о дүние деген 
ұғым; ақырзаман, дүниенiң соңыiң соңың соңы

Алиф�әбжад /а/—[алиф—араб әлiппесiнiң бiрiншi әрпi,iппесiнiң бiрiншi әрпi,ппесiнiң бiрiншi әрпi,iнiң бiрiншi әрпi,нiң бiрiншi әрпi,iң бiрiншi әрпi,ң бiрiншi әрпi,iрiншi әрпi,рiншi әрпi,iншi әрпi,ншi әрпi,i әрпi, әрпi,i,, 
әбжад—араб әрiптерiнiң сандық көрсеткiшi]—әлiппеiптерiнiң сандық көрсеткiшi]—әлiппептерiнiң сандық көрсеткiшi]—әлiппеiнiң сандық көрсеткiшi]—әлiппенiң сандық көрсеткiшi]—әлiппеiң сандық көрсеткiшi]—әлiппең сандық көрсеткiшi]—әлiппеiшi]—әлiппешi]—әлiппеi]—әлiппе]—әлiппеiппеппе

Алла акбар, Аллаһу акбар /а/—Алла ұлы! 
Анда /т/—сонда; сол кезде 
Андан соң—содан кейiн
Аңа /т/—оған
Аңар /т/—соған



332 ДіНИ ДАСТАНДАР332 333

Арду /а/—жер
Асан /п/—жеңiл
Ассалаумағалейк�м /а/—сiзге амандық тiлеймiн 
Асхаб, ас�сахаба, асхабина /а/—серiктер, жолдастар.iктер, жолдастар.ктер, жолдастар. 

Мұхаммед пайғамбармен бiрге ислам дiнiн қабылдап, мұсыл-iрге ислам дiнiн қабылдап, мұсыл-рге ислам дiнiн қабылдап, мұсыл-iнiн қабылдап, мұсыл-нiн қабылдап, мұсыл-iн қабылдап, мұсыл-н қабылдап, мұсыл-
ман мемлекетiн құруға ат салысқандар. Мұхаммедтiң iстерiiн құруға ат салысқандар. Мұхаммедтiң iстерiн құруға ат салысқандар. Мұхаммедтiң iстерiiң iстерiң iстерiiстерiстерii 
мен сөздерi туралы хадистер асхабтардың айтулары бойыншаi туралы хадистер асхабтардың айтулары бойынша туралы хадистер асхабтардың айтулары бойынша 
жазылып алынған.

Асы, ғасы /а/—күнәһар
Аузу бисмилла /а/—Алланың атымен сақтанамын 
Ахад /а/—жалғыз; Алла Тағаланың 99 есiмiнiң бiрi
Аһи /а/—ағам
Аят /а/—белгi, ғажайып, өлең; Құран сүрелерiнiң ең 

шағын бөлiгi
Әзелде /а/—ертеде; мәңгiлiк
Әйла /т/—жаса, iсте
Әләйһиссалам /а/—оны Алла жарылқасын; пайғамбар-

лардың атына жалғаса айтылатын бұл сөздердiң қысқартыл-iң қысқартыл-ң қысқартыл-
ған түрi—ә.с.i—ә.с.—ә.с.

Әлхамдулла, әлхамдулилла /а/—даңқтың бәрi Аллаға!i Аллаға! Аллаға! 
Құранның бiрiншi «Фатиха» сүресiнiң бiрiншi аятыныңiрiншi «Фатиха» сүресiнiң бiрiншi аятыныңрiншi «Фатиха» сүресiнiң бiрiншi аятыныңiншi «Фатиха» сүресiнiң бiрiншi аятыныңншi «Фатиха» сүресiнiң бiрiншi аятыныңi «Фатиха» сүресiнiң бiрiншi аятының «Фатиха» сүресiнiң бiрiншi аятыныңiнiң бiрiншi аятыныңнiң бiрiншi аятыныңiң бiрiншi аятыныңң бiрiншi аятыныңiрiншi аятыныңрiншi аятыныңiншi аятыныңншi аятыныңi аятының аятының 
алғашқы екi сөзi; бұл сөз тiркесi «Аллаға шүкiр» деген мағына-i сөзi; бұл сөз тiркесi «Аллаға шүкiр» деген мағына- сөзi; бұл сөз тiркесi «Аллаға шүкiр» деген мағына-i; бұл сөз тiркесi «Аллаға шүкiр» деген мағына-; бұл сөз тiркесi «Аллаға шүкiр» деген мағына-iркесi «Аллаға шүкiр» деген мағына-ркесi «Аллаға шүкiр» деген мағына-i «Аллаға шүкiр» деген мағына- «Аллаға шүкiр» деген мағына-iр» деген мағына-р» деген мағына-
да да қолданылады. 

Әл�к алды—сәлемiн қабыл алды
Әнбия /а/—пайғамбарлар [нәби сөзiнiң көпше түрi][нәби сөзiнiң көпше түрi]iнiң көпше түрi]нiң көпше түрi]iң көпше түрi]ң көпше түрi]i]]
Әуел /а/—алғашқы; Алла Тағаланың 99 есiмiнiң бiрi
Бақи—мәңгi; о дүние
Баһад�р /т/—батыр
Бәд /п/—жаман
Бәддұға /п/—қарғыс
Бәдруйлы  /п/—[бәд—жаман, руй—жүз,түр]—ажарсыз, 

көрiксiз
Бәлә /а/— сынақ
Бәни /а/—ұл, ұрпақ
Бәнт /п/—арқан
Бей /п/—болымсыздық мағынасын бiлдiредi, мысалы: 

бейәдеп—әдепсiз, бейкүнә—күнәсiз
Бейзабан /п/—тiлсiз; момын, жуас
Бейхад /п/—шексiз 
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Бек /т/—өте, аса, тым
Биабан /п/—құлазыған шөл дала, жапан түз
Биб� /т/—ханым
Биғат /а/—бағыну
Бина /а/— құрылыс, ғимарат
Бисмилла, бисмиллаһи /а/—Алланың атымен. Мұсылман-

дар әрбiр игi iстi, әрекеттi осы сөзбен бастайды
Бихамдулла /а/—Аллаға шүкiр!  Алланың көмегiмен 
Бұрхана /т/—будда дiнiн ұстанушылар сиынатын орын 
Б�рлән, илән /т/—мен, бiрге
Гәп, кеп /п/—сөз; iрi әңгiме; хикая; оқиға; бiр нәрсенiң 

сыры, мәнi; бiр iстiң, нәрсенiң себеп-салдары, тетiгi 
Гөриан /п/—қайғы, зар
Г�рз�, к�рз� /п/—шоқпар
Город /о/—қала 
Ғадат /а/—әдет
Ғажиз /а/—әлсiз, күйсiз
Ғазауат, ғазат /а/—дiн соғысы, қасиеттi соғыс 
Ғазиз /а/—қымбатты, аяулы, ардақтырдақты
Ғазы /а/—сарбаз, күрескер, ар-ождан жолында күресушi; 

қасиеттi соғыс-ғазауатқа қатысушы мұсылман; дiни соғыста 
ерекше ерлiк көрсеткен адамға берiлетiн құрметтi атақ

Ғайры /а/—басқа
Ғайып, ғайыбана, /а/—көрмей; сырттан; жасырын
Ғалат /а/—себеп; дәлел, жұмсақтық
Ғалып /а/— көп; үлкен; жеңiмпаз
Ғани /а/—бай, мұңсыз
Ғапыл /а/—бiлмеу, байқамау, сезбеу
Ғар /а/— үңгiр 
Ғарасат /а/—ғарасат майданы, сот алаңы. О дүниеде адам-

дарды жазалайтын күнi жиналатын орын
Ғар�п /а/—бейшара, мүсәпiр, мiскiн
Ғарық /а/—бату; суға кету; суда жүзу
Ғаршы К�рс� /а/—аспандағы Құдайдың тағы
Ғизат /а/— қадiр, сый, құрмет
Ғұсыл ету /а/—жуу; жуыну; суға түсу
Дағуа /а/— бата
Дәджал /а/—тажал
Дәп�н, дәф�н /п/—жерлеу
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Дәрга�� /а.,п./—Құдай құзыры; салтанатты сарай; хан сара-
йы

Дәрхал /п/—сол мезетте, бiрден
Д�лдә, т�ллә /т/—алтын ақша; кейде алтын, зер 

мағынасында қолданылады 
Ерсе /т/—сонда; егер
Ер�р /т/—болар
Жад ету, жад қылу /п/—жадына алу, еске түсiру
Жалил /а/—үлкен, ұлы, қадiр 
Жамиғ /а/—жинақ, шежiре; барлық, бәрi, түгел
Жаппар, Жағыпар /а /—құдiреттi; Алла Тағаланың 99 

есiмiнiң бiрi
Жаһаннам /а/—дiни ұғым бойынша, дүние салғаннан кейiн 

күнәға батқандар баратын жер. Аллаға сенiмсiздiк бiлдiрiп, 
оған құлшылық етпегендер жаһаннам отында мәңгi жанады.

Жұмжұма /а, п/—бассүйек
Жұфұт /п/—жұп, зайып, қосақ, жұбай
Жұфұтлану—үйлену
Ж�дә /п/—өте, тым, тiптi; бөлек; өзге
Ж�млә /а/—бәрi, барлығы, түгел
Ж�һ�д—жөйiт, яхуди, еврей; Мұса пайғамбардың үмбетi
Забихул Алла /а/—Алла жолында құрбан болған 
Зағиф, зайып /а/—жұбай, жұп; соқыр
Зағыпыран—сары түстi гүл
Зада, заде /п/ — бала, сәби; нәсiлi, ата-тегi; асыл тектi
Зақұм —тозақ ағашы
Заһар /а/—у
Зәңг�—зор, үлкен; қара түстi адам; дастандық шығармаларда  

қаһарманға қарсы тұратын сүйкiмсiз кейiпкерлер көп жағдай-
да зәңгi аталады

Зәрре�қадар /а/—[зәрре /а/—кiшкене, тамшы; қадар /а/—iшкене, тамшы; қадар /а/—шкене, тамшы; қадар /а/—
өлшем, мөлшер]—кiшкентай ғана, аз ғанаiшкентай ғана, аз ғанашкентай ғана, аз ғана 

Зей�л—ашу, ыза, кек
Зин /а/—киiм, бұйым
Зинат /а/—әшекей
Зиярат /а/—көрiсу, сәлем беру, қол беру; құлшылық 
Зуфунун /а/—өнерлi
Зұлжалал /а/—жоғары мәртебелi; Алла Тағаланың 99 

есiмiнiң бiрi
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Зұлмат /а/—қараңғылық, қара түнек; зобалаң
Зұлпықар /а/—сермегенде жетпiс құлаш жерге жетедi деп 

суреттелетiн Әли Арысланның қылышы
З�рриат /а/—ұрпақ, үрiм-бұтақ
З�нж�р /п/— шынжыр
Ибадат /а/—құлшылық ету
Иғламнама /а.,п/—хабарлама
Изһар ету /а/—таныту, көрсету
Иқрар /а/—мойындау, ықтияр болу
Иләһ /а/—Құдай; ИләhиИләhи—Құдайым
Имам /а/—дiни жетекшi, мұсылман қауымының басшысы; 

мешiттi басқаратын және намаз оқығанда алда тұратын дiн 
басшысы; мәтiнде бұл дiни лауазым Мұхаммед-Ханафияның 
есiмiне айналып кеткен

Инғам /а/—садақа, сыйлық; тарту; жақсылық
Иншалла /а/—Алла қаласа
Ислам /а/—Құдайға берiлу, Құдайға құлшылық ету; �II 

ғасырдан бастап араб елiнен дүние жүзiне кең тараған, ықпал-iнен дүние жүзiне кең тараған, ықпал-нен дүние жүзiне кең тараған, ықпал-iне кең тараған, ықпал-не кең тараған, ықпал-
ды, соңғы дiнiнн

Ихсан /а/—қайырымды, жақсы
Кәлам, кәлима /а/—сөз; әңгiме
Кәлима ша�адат�адатадат /а/—куәлiк сөз; Алла Тағала мен оныңiк сөз; Алла Тағала мен оныңк сөз; Алла Тағала мен оның 

елшiсi Мұхаммедке сенiм, иман бiлдiретiн шартiсi Мұхаммедке сенiм, иман бiлдiретiн шартсi Мұхаммедке сенiм, иман бiлдiретiн шартi Мұхаммедке сенiм, иман бiлдiретiн шарт Мұхаммедке сенiм, иман бiлдiретiн шартiм, иман бiлдiретiн шартм, иман бiлдiретiн шартiлдiретiн шартлдiретiн шартiретiн шартретiн шартiн шартн шарт
Кәп�р, кәу�р�р, кәу�рр, кәу�р�рр /а/—пұтқа табынған; шындықты мойындама-

ған; ислам дiнiн ұстанушылар Аллаға сенбеген бүкiл мұсыл-iнiн ұстанушылар Аллаға сенбеген бүкiл мұсыл-нiн ұстанушылар Аллаға сенбеген бүкiл мұсыл-iн ұстанушылар Аллаға сенбеген бүкiл мұсыл-н ұстанушылар Аллаға сенбеген бүкiл мұсыл-iл мұсыл-л мұсыл-
ман еместердi кәпiр деп атағанi кәпiр деп атаған кәпiр деп атағанiр деп атағанр деп атаған

Кәр�м /а/—жомарт, игi, шарапатты; Алла Тағаланың 99 
есiмiнiң бiрi

Кәф—араб әрпi
Кемер /а/—өрнек-нақышпен, асыл таспен бедерленген, 

әсем жалпақ белбеу
Кер�к—салт мiнетiн, жұмысқа пайдаланатын көлiк; 

мәтiндерде дұшпан мiнетiн ат
Көдек /п/—бала
Куһи /п/—тау
К�ләндам /тат/—әдемi, сымбатты
Қадим /а/—көне, ескi, ежелгi; әл-Қадим—мәңгi; АллаАлла 

Тағаланың 99 есiмiнiң бiрiiмiнiң бiрiмiнiң бiрiiнiң бiрiнiң бiрiiң бiрiң бiрiiрiрii
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Қади хажат /а/—пенделердiң мұқтажын орындаушы де-
ген мағынада

Қад�р /а/—құдiреттi, күштi; Алла Тағаланың 99 есiмiнiң бiрi
Қайсар—орта ғасырдағы Византия (Рұм) елбасының титу-

лы, атағы.  
Қайым болу—тұру; бiр нәрсенi iстеу, шұғылдану
Қайыр  /а/—жақсылық, шапағат 
Қайыр�кәдай /п.,а/—мiскiнге беретiн садақа
Қанд�л /а/—шырағдан
Қарар /а/—сабыр, тағат
Қасам /а/—ант
Қатра /а/—тамшы
Қиблагаһ /п/—демеушi, тiрек, сүйенiш 
Қираат /а/—оқу; Құранды мәнерлеп, әуенiмен оқу
Қиямет к�н�—ақырет күнi
Қияпат—түр, пiшiн, ұсқын, кескiн-келбет
Құбыла /а/—мұсылмандардың намаз оқығанда бет бұра-

тын жағы. Алғашында Мұхаммед пен оның серiктерi беттерiн 
шығысқа, Иерусалимге қарай бұратын; кейiннен хижраның 
екiншi жылы қасиеттi Қағбаны белгiлейдi.

Құдыс /а/—қасиеттi, әулие; Алла Тағаланың 99 есiмiнiң 
бiрi

Құд�рет—керемет күш, ғажайып қасиет; Құдай, Алла, Жа-
ратушы, Тәңiрi

Құжыра /а/—бөлме
Құран /а/—ислам дiнiнiң негiзгi ереже, уағыздары толық 

көрiнiс тапқан мұсылмандардың ең басты қасиеттi кiтабы 
Лағин /а/—шайтанның аты
Латғазы: лат /а/—ислам дiнiн қабылдағанға дейiн 

арабтардың табынған құдайының есiмi, ғұзза /а/—күштi, 
бағалы. Яғни, бұл жерде өте күштi, құрметтi болып саналған 
лат атты құдайға арналып жасалған тасты айтып отыр.

Лаух /а/—тақта
Лаух Қалам /а/—тағдыр тақтасындағы жазу
Лә илә�а илла Алла /а/—Алладан басқа Құдай жоқ. 

Исламның бiрiншi парызы—Алланың барлығына, жалғыз 
екендiгiне сенiм бiлдiру

Ләшкер /т/—әскер, қол
Ма /а/—не, қандай 
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Мазаж /а/—көңiл-күй
Мағшұқ /а/—ғашық, сүйiктi
Маддұға /п/—талап
Мажал /а/—күш-қуат, әл-дәрмен 
Мазлұм /а/—зұлымдыққа ұшырау
Мама /п/—жасы үлкен әйелге қарата айтылады; асыраушы
Маннан /а/—жомарт, рақымды; Алла Тағаланың 99 

есiмiнiң бiрi
Мард /п/—батыр, ержүрек
Мархум /а/—Алланың мейiрiмi түскен
Махдум /а/—қожайын        
Махкам /а/—берiк, мықты, бекем
Махфуз /а/—сақталған, жадында ұсталған; тағдыр, пешене; 

Құран Кәрiм бойынша, адамдардың тағдыры жазылып тұрған 
орын; лаухул Махфуз [лаух /а/—тақта]—Құранның 85-«Бу-
руж» сүресiнiң 22-аятында көрсетiлгендей, Жерде болған жәнеiнiң 22-аятында көрсетiлгендей, Жерде болған жәненiң 22-аятында көрсетiлгендей, Жерде болған жәнеiң 22-аятында көрсетiлгендей, Жерде болған жәнең 22-аятында көрсетiлгендей, Жерде болған жәнеiлгендей, Жерде болған жәнелгендей, Жерде болған және 
болашақта болатындардың бәрi жазылған, барлық қасиеттii жазылған, барлық қасиеттi жазылған, барлық қасиеттii 
кiтаптардың түп негiзiн сақтаған жазба, тақтаiтаптардың түп негiзiн сақтаған жазба, тақтатаптардың түп негiзiн сақтаған жазба, тақтаiзiн сақтаған жазба, тақтазiн сақтаған жазба, тақтаiн сақтаған жазба, тақтан сақтаған жазба, тақта

Махшар /а/—дiни ұғым бойынша, дүние салған адамның 
күнәсi тексерiлетiн кезең; ақырет 

Машайық /а/—[шайхы деген сөздiң көпше түрi]—iң көпше түрi]—ң көпше түрi]—i]—]—
ақсақалдар; қариялар; ғалымдар; тайпаның, рудың ақсақалы, 
көсемi; дiни көсемi; дiни көсем; дiни көсемiни көсемни көсем

Мәжуси /а/—отқа табынушы
Мәкар /а/—аяр, алдаушы
Мәләмат /а/—кiнә тағу, кiнә
Мәл�к�кк /а/—патша, әмiршiiршiршii
Мән /а/—кiмiмм
Мәсж�д�дд /а/—мешiтiтт 
Мин бағд /а/—осыдан кейiн, сосын
Мұддаға /а/—тiлек, ой; мақсат, арман; мүдде
Мұқарраб /а/—жақын. Аллаға жақын төрт перiштенi 

мұқарраб деп атайды. Олар: Жәбiрейiл, Әзiрейiл, Мекайыл, 
ысрапыл

Мұнаууар /а/—нұрлы
Мұнафиқ /а/—екi жүздi; алғашында ислам дiнiн қабылдап, 

Мұхаммедтi Алланың елшiсi деп мойындаған, кейiн оның 
ықпалының күшейгенiнен қауiптенiп, қастандық жасаған Мек-
ке тұрғындарының бiр бөлiгi
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Мұнтазар, мунтазир  /а/—күту, тосу, зарыға күту; ынты-
зар болу 

Мұрсал нәби /а/—[мұрсал—жiберiлген; нәби—пайғам-
бар]—дiни ұғым бойынша, Алла Тағаланың пенделердi тура 
жолға қою үшiн жiберген пайғамбары

Мұртаза /а/—мәмiлегер; төртiншi халифа хазiрет Әлидiң 
эпитетi

Мұстапа /а/—таза, нұрлы; Мұхаммед пайғамбардың эпи-
теті

Мұтақа /а/—хош
Мұхаррам /а/—араб күнтiзбесiндегi бiрiншi айдың аты, ис-

ламда мұхаррам—садақа беру айы
Мұхтар /а/—елеулi, қалаулы; Алла Тағаланың 99 есiмiнiң 

бiрi
Мұшапақ /а/—мейiрiмдi
М�бада /п/—егер, алда-жалда
М�бәрак /а/—берекелi, қасиеттi, құтты
М�бдәла /а/—дiндар
М�м�н /а/—иманды, мұсылман
М�нәжат�нәжатнәжат /а/ —құлшылық ету
М�нәс�п�нәс�пнәс�п�пп /а/—лайықты, үйлесiмдiiмдiмдii
�абуд /п/—жоқ болып кеткен, жойылған; жою
�ағыра /а/—музыкалық аспап
�адашы /а/—жар шақырушы
�азым /а/—өлең; поэзия; шығыстық дәстүрде жазылған 

өлең түрii
�алаш /т/—қайғы-қасiрет, мұң-шер
�амаз /п/—(арабша ас-салат)—ислам дiнiнiң екiншi 

шарты. Әр мұсылман тәулiгiне бес рет намаз оқуға мiндет-
тi: таңертең (памдат намазы), сәске түсте (бесiн намазы), күн 
батуға жақындаған кезеңде (екiндi намазы), күн батқанда 
(ақшам намазы), ұйқыға жатар алдында (құтпан намазы). 
Намазды ер бала 9 жастан, қыз бала 12 жастан оқуы тиiс. На-
мазды кез келген жерде оқуға болғанымен, оны оқыр алдында 
мiндеттi түрде дәрет алу қажет. Мұсылман Алланың алдында 
бас иiп, тағзым етедi. Намаз кезiнде Алланы дәрiптеу аятта-
ры және Алла мен оның елшiсi Мұхаммедке сенiм бiлдiру сөзi, 
Құраннан сүрелер айтылады. 
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�амазқан—бес уақыт намаз оқитын адам
�амахрам /п/—бөтен, басқа; тыйым салынған
�әмәртт�к�кк /п/—опасыздық
�әп�с�сс /а/—дем, тыныс; дем алу
�әс /а/—адамдар, халық
�әтаһа /а/—соңы, аяқталуы
�әф�л /а/—қосымша, мiндеттi емес, бiрақ сауабы мол на-

маз, ораза, т.б. құлшылықтар
�екаһ /а/—неке
�екаһлау /а/—неке қию
�ияз /п/—керектiк, қажеттiк; өтiнiш, тiлек; сый, тарту
�ун—араб әрпii 
�ұрхайрулла /а/—Алланың шапағат нұры; бұл жерде 

Мұхаммед пайғамбарды айтып отыр
Ораза /п/ (арабша—саум)—мұсылманның үшiншi парызы. 

Ораза ұстағанда мұсылмандар таң атқаннан күн батқанға дейiн 
тамақ жеуден, сусын iшуден, жұбайымен жақындасудан бойын 
аулақ салады. Кез келген денi сау, балиғатқа жеткен мұсылман 
рамазан айында ораза ұстайды. Ораза адамды сабырлыққа, 
шыдамдылыққа үйретедi.

Ошал /т/—осы 
Пайтахт /п/—астана, бас қала
Пәруана /п/—түнде ұшатын жынды көбелек. Ауыспалы 

мағынасы: бiреудiң жолына құрбан болу, садаға болу, жанынiреудiң жолына құрбан болу, садаға болу, жанынреудiң жолына құрбан болу, садаға болу, жанынiң жолына құрбан болу, садаға болу, жанынң жолына құрбан болу, садаға болу, жанын 
үзу.

Пәруардигар /п/—Жаратушы, Жасаған, Құдай
Пұтхана—жасанды мүсiнге табынатын, құлшылық ететiн 

жер; ғибадатхана
П�т�р /а/—ораза уақытында берiлетiн қайыр
Рабб /а/—тақсыр; ие, еге, қожа, патша; Алла Тағаланың 

99 есiмiнiң бiрi. Мағынасы: жоқтан бар етiп, толықтырып асы-
раушы, тәрбиешi, бүкiл әлемнiң қожасы, патшасы. 

Рағна /а/—сүйкiмдi, шырайлы, әдемi, сұлу
Рази Алла анһу /а/—Алла оған разы болсын! 
Расул /а/—елшi; негiзiнен Мұхаммед (ә.с.) пайғамбарға 

байланысты айтылады 
Раушан /п/—анық, ашық
Рахим, Рахима /а/—ерекше мейiрiмдi; Алла Тағаланың 99 

есiмiнiң бiрi.
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Рахман /а/—аса қамқор; Алла Тағаланың 99 есiмiнiң бiрi
Рахмат /а/—жақсылық, мейiрiм
Риуаят, рауаят /а/—әңгiме, аңыз
Рузе /п/—ораза
Сабах /а/—таң 
Сақи /а/—жомарт
Салауат  /а/— дұға; мiнәжат, жалбарыну
Самад /а/—мәңгi
Самаһ /а/—аспан, көк 
Санад /п/—күш; дәлел
Сахаба /а/—жолдас, серiк, жақтаушы; Мұхаммед пайғамбар 

iсiн жақтап, ары қарай жалғастырушы
Сәлам /а/—кемшiлiксiз; Алла Тағаланың 99 есiмiнiң бiрi
Сәна /а/—қайғы
Сәркардан /п/—сергелдең
Сәруар /п/—басшы, жетекшi, қожайын
Сиясат /а/—салтанат; алаң, ашық жер; өнер; мәтiндерде 

үкiмет орны деген мағынада да қолданылған
С�р�к  /т/—мезгiл, уақыт
Сыдық /а/—шыншыл
Сыпа /а/—ағаштан жасалған сәкi, нар
Тағала /а/—бәрiнен жоғары, ең жоғары мәртебелi; Алланың 

99 есiмiнiң бiрi
Такия /а/—сүйену
Тақыт—ою-өрнектелiп, безендiрiлген, арқасы және 

жақтауы бар мүлiк [қазiргi диван тектес]; тақ; монархтың оты-iргi диван тектес]; тақ; монархтың оты-ргi диван тектес]; тақ; монархтың оты-i диван тектес]; тақ; монархтың оты- диван тектес]; тақ; монархтың оты-
ратын орындығы, билiкке ие болу белгiсiiкке ие болу белгiсiкке ие болу белгiсiiсiсii

Тамам /а/—соңы, аяғы
Тасниф /а/—шығарма, туынды
Тауап /а/—Қағбаны айналып өту. Қажылыққа барған адам 

мiндеттi түрде Қағбаны жетi рет айналып шығады. 
Таурат—Алланың  Мұса пайғамбарға жiберген кiтабыiберген кiтабыберген кiтабыiтабытабы
Тауфиқ, таупиқ /а/—ынсап, қанағат; жәрдем, көмек; та-

быс; бақыт 
Таһарат /а/—дәрет алу, тазалану. Құран Кәрiмдi оқырда, 

намазға жығылар алдында жасалынатын бiрден-бiр шарт—та-
залану, яғни дәрет алу. Сумен үстi-басты, дененi ғана жуып 
қоймай, рухани ойды тазалау. Әдеппен, толық құрметпен 
аңсарыңды тазалыққа аудару, яғни Алланы ойлау. Бiле тұра 
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немесе бiлместiкпен iстелiнген күнәларың үшiн Алладан кешi-
рiм сұрау, жарылқау тiлеу.         

Тәкб�р /а/—ұлғайту, асқақтату;  «Аллаһу акбар» сөзiн айту, 
Алланы дәрiптеу

Текеумет—асыл тұқымды 
Тұғры /т/—тура
Уа /а/—және
Уа ма д�н�ң? /а/—сенiң дiнiң не� қай дiнненсiң�
Уазифа /а/—өтем, қаржыландыру
Үмбет /а/—ел, қауым, жамағат; Мұхаммедтiң үмбеттерi, 

мұсылмандар
Үшбу /т/—осы, бұл
Фазыл /а/—артық, артықшылық
Фаинкаху ма таба /а/—өздерiң ұнатқанға үйленiңдер
Фариад, париад /п/—зарлану, зарын айту
Фәс /п/—араб ерлерiнiң киетiн бас киiмi
Фута /п/—орамал
Хабиб /а/—сүйiктi; Алла Тағаланың 99 есiмiнiң бiрi
Хаз�рет /а/—жоғары мәртебелi; пайғамбарлардың, имам-

дардың, белгiлi әулиелердiң есiмiне қосылып айтылатын құр-
меттi атақ

 Халал /а/—шариғат бойынша рұқсат берiлген; адал, таза; 
заңды; некеленген; некелеп алған жұбай

Хале, қалы /п/ —қымбат, бағалы
Халел Алла /а/—Алланың сүйiктiсi, Алланың досыiктiсi, Алланың досыктiсi, Алланың досыiсi, Алланың досысi, Алланың досыi, Алланың досы, Алланың досы
Халик ету /а/—жарату
Халил /а/—дос, жолдас
Халифа Алла /а/—Алланың сардары
Халифа /а/—ислам орнағаннан ХIII ғасырға дейiн араб ел-III ғасырға дейiн араб ел- ғасырға дейiн араб ел-iн араб ел-н араб ел-

дерiнде дiн мен үкiмет билiгiн бiр қолға ұстаған мемлекет биле-iнде дiн мен үкiмет билiгiн бiр қолға ұстаған мемлекет биле-нде дiн мен үкiмет билiгiн бiр қолға ұстаған мемлекет биле-iн мен үкiмет билiгiн бiр қолға ұстаған мемлекет биле-н мен үкiмет билiгiн бiр қолға ұстаған мемлекет биле-iмет билiгiн бiр қолға ұстаған мемлекет биле-мет билiгiн бiр қолға ұстаған мемлекет биле-iгiн бiр қолға ұстаған мемлекет биле-гiн бiр қолға ұстаған мемлекет биле-iн бiр қолға ұстаған мемлекет биле-н бiр қолға ұстаған мемлекет биле-iр қолға ұстаған мемлекет биле-р қолға ұстаған мемлекет биле-
ушiсiiсiсii 

Халық /а/—жаратушы; Алла Тағаланың 99 есiмiнiң бiрi
Хамду /а/—мадақ, мадақтау, дәрiптеу; шүкiршiлiк
Хамду-сәна /а/—Алланы мадақтау
Ханнан /а/—қайырымды, жанашыр, мүсiркегiш; Алла 

Тағаланың 99 есiмiнiң бiрi
Хараж /а/—шығын; төлем; садақа; салық; алғашында 

мұсылман мемлекеттерiнде тұрып жатқан басқа дiн өкiлдерi 
ғана төлеуге тиiс жер салығы 
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Харап, хараб /а/—бұзылу, қирау, жойылу
Харир /а/—жiбек мата
Харуж қылу /а/—аттану, ұмтылу
Хатыр /а/—ой, көңiл-қошiл-қошл-қош 
Хауариж /а/—Әли мен Мағауия арасындағы соғыста Әли-

ден бөлiнiп шыққан мұсылмандар тобы. Әли хауариждердiң 
оғынан қаза болады

Хауаһлау /п/—қалау, тiлеу
Хидаят /а/—тура жол iздеу; сый
Хикаят /а/—аңыз, әңгiме 
Һәлак—өлiм; құрып бiту, өлу; өлтiру, құрту
Һәлакат /а/—бұзылған, қираған
Һәм—және
Һәман /п/—дәл өзi, соның өзi; әрқашан, ылғи 
Һәмма /п/—бәрi, барлық
Шарғи /а/—заңды, шариғатқа сай
Шариғат /а/—заң; исламның негiзгi заңдар жинағыiзгi заңдар жинағызгi заңдар жинағыi заңдар жинағы заңдар жинағы
Шариф, шәр�п /а/—тектi, қасиеттi; Мұхаммед (ә.с.) 

пайғамбардың немересi Хасеннен тараған ұрпақтарына берiл-
ген құрметтi атақ. 

Шаһарат /а/—даңқ, атақ
Шаһариар—[шаһар /п/—төрт, жар /т/—жар, серiк]—

Мұхаммед пайғамбардың төрт серiгi: Әбубәкiр, Омар, Оспан, 
Әли. Кейде төрт жар, төрт шәрi деп те аталады. Бұлар араб ха-
лифатын билеген төрт әдiлеттi халифтер болып, тарихта «ал-
Хулафа ар-Рашидун» деген атпен белгiлi.

Шаһзада—патшалар мен шаһтардың, имамдар мен 
халифтердiң мұрагер ұлдарын осылай атағанiң мұрагер ұлдарын осылай атағанң мұрагер ұлдарын осылай атаған

Шаһид /а/—ислам дiнi жолында қасиеттi соғыстарда қаза 
болған адамдарды шаһид, яғни шейiт деп атайды

Шаһимардан /п/—батырлардың патшасы 
Шәр, шаһар—қала 
Шер�к /т/—серiк; әскер
Ш�к�ран /а/—шүкiрлiк 
Ш�ләнкөр /т.,п./—үлес берушi
Ш�лтен—ғайып ерен қырық шiлтен. Мұсылмандарды же-

беп, қолдап жүретiн көзге көрiнбейтiн киелi бейне.
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Бағдат—(кей жорамалдарға қарағанда ежелгi парсы тiлi-i парсы тiлi- парсы тiлi-iлi-лi-i-
нiң «бага»—Құдай, «дад»—берген, яғни «Құдай сыйы» сөз-iң «бага»—Құдай, «дад»—берген, яғни «Құдай сыйы» сөз-ң «бага»—Құдай, «дад»—берген, яғни «Құдай сыйы» сөз-
дерiнен шыққан)—1921 жылдан қазiргi Ирак астанасы. Тигрiнен шыққан)—1921 жылдан қазiргi Ирак астанасы. Тигрнен шыққан)—1921 жылдан қазiргi Ирак астанасы. Тигрiргi Ирак астанасы. Тигрргi Ирак астанасы. Тигрi Ирак астанасы. Тигр Ирак астанасы. Тигр 
өзенiнiң екi жағасын бойлай салынған.iнiң екi жағасын бойлай салынған.нiң екi жағасын бойлай салынған.iң екi жағасын бойлай салынған.ң екi жағасын бойлай салынған.i жағасын бойлай салынған. жағасын бойлай салынған.

Қаланы «Мадинат ас-Салам» (Бейбiтшiлiк қаласы) де-iтшiлiк қаласы) де-тшiлiк қаласы) де-iлiк қаласы) де-лiк қаласы) де-iк қаласы) де-к қаласы) де-
ген атпен халиф Мансур 762 жылы салдырған. Бағдат—орта 
ғасырларда араб әдебиетi мен мәдениетiнiң орталығы болғанi мен мәдениетiнiң орталығы болған мен мәдениетiнiң орталығы болғанiнiң орталығы болғаннiң орталығы болғанiң орталығы болғанң орталығы болған 
қалалардың бiрi. Осында бiрсыпыра шығыс ғалымдары [На-iрi. Осында бiрсыпыра шығыс ғалымдары [На-рi. Осында бiрсыпыра шығыс ғалымдары [На-i. Осында бiрсыпыра шығыс ғалымдары [На-. Осында бiрсыпыра шығыс ғалымдары [На-iрсыпыра шығыс ғалымдары [На-рсыпыра шығыс ғалымдары [На-
среддин Туси, Әл-Фараби, т.б.] оқып, бiлiм алған.iлiм алған.лiм алған.iм алған.м алған.

Қазан—Ресей Федерациясы құрамындағы Татарстан авто-
номиясының орталығы, Едiлдiң сол жағалауында орналасқан 
қала.

Қап тауы—Құран аңыздары бойынша, жер жүзiн қоршапiн қоршапн қоршап 
тұрған тау тiзбегi. Бұл таулар аспан түстес зүбәржаттанiзбегi. Бұл таулар аспан түстес зүбәржаттанзбегi. Бұл таулар аспан түстес зүбәржаттанi. Бұл таулар аспан түстес зүбәржаттан. Бұл таулар аспан түстес зүбәржаттан 
құралған, ал ең биiк шыңында вулкан орналасқан. Жер бе-iк шыңында вулкан орналасқан. Жер бе-к шыңында вулкан орналасқан. Жер бе-
тiндегi барлық таулар Қап тауымен байланысты, Алла Тағалаiндегi барлық таулар Қап тауымен байланысты, Алла Тағаландегi барлық таулар Қап тауымен байланысты, Алла Тағалаi барлық таулар Қап тауымен байланысты, Алла Тағала барлық таулар Қап тауымен байланысты, Алла Тағала 
осы таулар тiзбегiндегi шыңдардың бiрiне қолын тигiзсе, жерiзбегiндегi шыңдардың бiрiне қолын тигiзсе, жерзбегiндегi шыңдардың бiрiне қолын тигiзсе, жерiндегi шыңдардың бiрiне қолын тигiзсе, жерндегi шыңдардың бiрiне қолын тигiзсе, жерi шыңдардың бiрiне қолын тигiзсе, жер шыңдардың бiрiне қолын тигiзсе, жерiрiне қолын тигiзсе, жеррiне қолын тигiзсе, жерiне қолын тигiзсе, жерне қолын тигiзсе, жерiзсе, жерзсе, жер 
сiлкiнiсi болады. Қап тауының ар жағын йәжүж бен мәжүжiлкiнiсi болады. Қап тауының ар жағын йәжүж бен мәжүжлкiнiсi болады. Қап тауының ар жағын йәжүж бен мәжүжiнiсi болады. Қап тауының ар жағын йәжүж бен мәжүжнiсi болады. Қап тауының ар жағын йәжүж бен мәжүжiсi болады. Қап тауының ар жағын йәжүж бен мәжүжсi болады. Қап тауының ар жағын йәжүж бен мәжүжi болады. Қап тауының ар жағын йәжүж бен мәжүж болады. Қап тауының ар жағын йәжүж бен мәжүж 
деген қорқынышты халықтар мекендейдi, олар әр түн сайынi, олар әр түн сайын, олар әр түн сайын 
тауды егеу сияқты тiстерiмен кеседi, бiрақ күндiз тау бастапқыiстерiмен кеседi, бiрақ күндiз тау бастапқыстерiмен кеседi, бiрақ күндiз тау бастапқыiмен кеседi, бiрақ күндiз тау бастапқымен кеседi, бiрақ күндiз тау бастапқыi, бiрақ күндiз тау бастапқы, бiрақ күндiз тау бастапқыiрақ күндiз тау бастапқырақ күндiз тау бастапқыiз тау бастапқыз тау бастапқы 
қалпына қайта келедi, сөйтiп бұл халықтар жер бетiне шығаi, сөйтiп бұл халықтар жер бетiне шыға, сөйтiп бұл халықтар жер бетiне шығаiп бұл халықтар жер бетiне шығап бұл халықтар жер бетiне шығаiне шығане шыға 
алмайды. Шығыс халықтарында Қап тауларымен байланысты 
көптеген аңыздар бар. 

Мәдине—арабша «қала» деген сөз. Меккеден кейiнгi екiншiiнгi екiншiнгi екiншii екiншi екiншiiншiншii 
қасиеттi қала саналады. Исламның негiзiн қалаушы Мұхаммедi қала саналады. Исламның негiзiн қалаушы Мұхаммед қала саналады. Исламның негiзiн қалаушы Мұхаммедiзiн қалаушы Мұхаммедзiн қалаушы Мұхаммедiн қалаушы Мұхаммедн қалаушы Мұхаммед 
пайғамбардың 622 жылы Меккеден осында қоныс аударуына 
байланысты Хижаздағы Ясрибке мұсылмандардың берген ата-
уы. Мұсылмандардың жыл санауы осы қоныс аудару жылынан 
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(хижра) басталды. Мұсылман мемлекетiнiң негiзi қаланғандаiнiң негiзi қаланғанданiң негiзi қаланғандаiң негiзi қаланғандаң негiзi қаланғандаiзi қаланғандазi қаланғандаi қаланғанда қаланғанда 
Мәдине оның алғашқы астанасы болды. 

Мекке—мұсылмандардың қасиеттi қаласы. Онда бас мешiтi қаласы. Онда бас мешiт қаласы. Онда бас мешiтiтт 
әл-Мәсжид әл-Харам мен Қағба орналасқан. Исламның негiзiнiзiнзiнiнн 
қалаушы Мұхаммед (ә.с.) осы қалада дүниеге келген. Мұхаммед 
(ә.с.) Меккеден кеткенiмен Мәдинедегі жаңа құлшылық етуiмен Мәдинедегі жаңа құлшылық етумен Мәдинедегі жаңа құлшылық ету 
үйiн Қағбаға қарама-қарсы қойған жоқ, қайта оның есiгiн соғанiн Қағбаға қарама-қарсы қойған жоқ, қайта оның есiгiн соғанн Қағбаға қарама-қарсы қойған жоқ, қайта оның есiгiн соғанiгiн соғангiн соғанiн соғанн соған 
қаратты (Құбыла). Мұсылмандардың Меккенi 630 ж. жаулапi 630 ж. жаулап 630 ж. жаулап 
алуы оның дiни орталық ретiндегi айрықша жағдайын қалпы-iни орталық ретiндегi айрықша жағдайын қалпы-ни орталық ретiндегi айрықша жағдайын қалпы-iндегi айрықша жағдайын қалпы-ндегi айрықша жағдайын қалпы-i айрықша жағдайын қалпы- айрықша жағдайын қалпы-
на келтiрiп қана қоймай, одан да жоғары дәрежеге көтере түстi.iрiп қана қоймай, одан да жоғары дәрежеге көтере түстi.рiп қана қоймай, одан да жоғары дәрежеге көтере түстi.iп қана қоймай, одан да жоғары дәрежеге көтере түстi.п қана қоймай, одан да жоғары дәрежеге көтере түстi.i.. 
Меккеге барып тәуап ету исламның бес парызының бiрi болыпiрi болыпрi болыпi болып болып 
саналады.

Мысыр—Африканың солтүстiк-шығысын және Азиядағыiк-шығысын және Азиядағык-шығысын және Азиядағы 
Синай түбегiн алып жатқан Египет мемлекетiнiң арабша ата-iн алып жатқан Египет мемлекетiнiң арабша ата-н алып жатқан Египет мемлекетiнiң арабша ата-iнiң арабша ата-нiң арабша ата-iң арабша ата-ң арабша ата-
уы.

��л—Африкадағы iрi өзен.
Рұм—шығыс халықтары орта ғасырларда Византияны осы-

лай атаған. Көптеген шығыс халықтарының әдеби-фольклор-
лық туындыларында Рұм өте алыс, ғажайып өлкенiң бейнесiнiң бейнесiнң бейнесiнiнн 
елестеткен.

Самарқан—I� ғасырда Марақанда деген атпен белгiлi бол-I� ғасырда Марақанда деген атпен белгiлi бол-� ғасырда Марақанда деген атпен белгiлi бол- ғасырда Марақанда деген атпен белгiлi бол-iлi бол-лi бол-i бол- бол-
ған, Зеравшан өзенiнiң аңғарында орналасқан Орта Азиядағыiнiң аңғарында орналасқан Орта Азиядағынiң аңғарында орналасқан Орта Азиядағыiң аңғарында орналасқан Орта Азиядағың аңғарында орналасқан Орта Азиядағы 
көне қалалардың бiрi. Қазiр Өзбекстан Республикасының осыiрi. Қазiр Өзбекстан Республикасының осырi. Қазiр Өзбекстан Республикасының осыi. Қазiр Өзбекстан Республикасының осы. Қазiр Өзбекстан Республикасының осыiр Өзбекстан Республикасының осыр Өзбекстан Республикасының осы 
аттас облыс орталығы.

Шам—Сирияны арабтар осылай атаған. Теңеу ретiнде 
«шәрiп» сөзi қосылып, көбiнесе «Шам шәрiп» делiнген (Шәрiп  
/а/—құрметтi, қадiрлi, жоғары мәртебелi).
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ТОМҒА ЕНГЕН ДАСТАНДАРДы ЖыРлАуШы, 
АЙТуШы ҺӘМ ЖИНАуШылАР ТуРАлы 

МӘліМЕТ

Жарылқап ақын—қазiргi Қызылорда облысы, Қармақшыiргi Қызылорда облысы, Қармақшыргi Қызылорда облысы, Қармақшыi Қызылорда облысы, Қармақшы Қызылорда облысы, Қармақшы 
ауданынан. Туған жылы белгiсiз. Кейбiр деректер бойынша,iсiз. Кейбiр деректер бойынша,сiз. Кейбiр деректер бойынша,iз. Кейбiр деректер бойынша,з. Кейбiр деректер бойынша,iр деректер бойынша,р деректер бойынша, 
Сыр бойының көрнектi ақындарының бiрi—Жарылқап 1925i ақындарының бiрi—Жарылқап 1925 ақындарының бiрi—Жарылқап 1925iрi—Жарылқап 1925рi—Жарылқап 1925i—Жарылқап 1925—Жарылқап 1925 
жылдары 60-65 жастар шамасында дүние салған. Бiзге жет-iзге жет-зге жет-
кен шығармаларының көпшiлiгi ХХ ғасырдың басына жата-iлiгi ХХ ғасырдың басына жата-лiгi ХХ ғасырдың басына жата-iгi ХХ ғасырдың басына жата-гi ХХ ғасырдың басына жата-i ХХ ғасырдың басына жата- ХХ ғасырдың басына жата-
ды. 1915-1916 жылдары орынборлық Молдабай ақынмен қағаз 
жүзiнде айтысқаны белгiлi.iнде айтысқаны белгiлi.нде айтысқаны белгiлi.iлi.лi.i..

Жұмашұлы Мәулекей—ХIХ ғасырдың екiншi жартысын-IХ ғасырдың екiншi жартысын-Х ғасырдың екiншi жартысын-iншi жартысын-ншi жартысын-i жартысын- жартысын-
да өмiр сүрген қиссашыл ақындардың бiрi. Башқұртстанныңiр сүрген қиссашыл ақындардың бiрi. Башқұртстанныңр сүрген қиссашыл ақындардың бiрi. Башқұртстанныңiрi. Башқұртстанныңрi. Башқұртстанныңi. Башқұртстанның. Башқұртстанның 
уфа облысының Есенғұл аулында 1835 жылы дүниеге келген. 
Жайық бойындағы Iшкi Бөкей ордасында қазақ ауылдарындаIшкi Бөкей ордасында қазақ ауылдарындашкi Бөкей ордасында қазақ ауылдарындаi Бөкей ордасында қазақ ауылдарында Бөкей ордасында қазақ ауылдарында 
бала оқытып, ағартушылық жұмыстар жүргiзген. Ел арасы-iзген. Ел арасы-зген. Ел арасы-
нан қисса-дастандарды жинап, Қазан қаласында «Жұмжұма», 
«Дариға қыз», «Салсал», «Зарқұм», «Сейiтбаттал» секiлдiiтбаттал» секiлдiтбаттал» секiлдiiлдiлдii 
фольклорлық шығармалардың жеке нұсқаларын бастырып 
шығарған.

Көшенов Ташмұхаммед Баймұхаммедұлы—Шығыс Қа-
зақстан өңiрiнде ХIХ ғасырдың аяғында өмiр сүрген, араб-
ша сауатты, өлең құрай алатын қабiлетi бар, өлең-жырды, 
әдебиет үлгiлерiн жинаған. ӘӨИ-дiң ҚҚ 885-бума, 2-дәптердегi 
Шернияз өлеңдерiн, «Мұхаммед пайғамбардың Миғражға ұш-
қаны», «Үшбу қисса Зеңгiр жүһүд» және «Қасым жомарт» дас-
тандарын 1885-1905 жылдар аралығында көшiрген. Сол кезде 
он алты жаста болғаны белгiлi. 

Қорабай Сер�кқазы Сыбанбайұлы—әдебиет зерттеушiсi, 
филология ғылымдарының кандидаты, М.О.Әуезов атындағы 
Әдебиет және өнер институты директорының орынбасары. 
1957 жылы Семей облысы, Жарма ауданы, Белтерек әкiмшiлiк 
аумағында туған. Ауыз әдебиетi үлгiлерi мен қазақ ақындары 
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(Ақтайлақ би, Сарыбай, Түбек және т.б.) шығармаларын жи-
нап, Қолжазба қорына тапсырған. 

Радлов Василий Васильевич (1837-1918)—iрi шығыстану-
шы, түркi тiлдерi мен фольклорының үлкен бiлгiрi. ұлты—не-
мiс, Германияның Берлин қаласында дүниеге келген.iс, Германияның Берлин қаласында дүниеге келген.с, Германияның Берлин қаласында дүниеге келген.

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 (1859-
1871) 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..

1870 жылдары В.В.Радлов «Түркi тайпалары халық әде-
биетiнiң 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.  

Тұрғанбаев Сағатбек (1928-1978)—ауыз әдебиетi үлгiлерiн 
жинаушы, ақын. Семей облысы, Шар ауданының «Белте-
рек» кеңшарында туып өскен. 1978 жылы С.Тұрғанбаевтың 
қолжазба дәптерiнен «Мұхаммед-Ханафия» дастанының бiр 
нұсқасы жазылып алынып, институттың Қолжазба орталығына 
(1984) тапсырылған. 

Т�легенұлы Досы�легенұлы Досылегенұлы Досы (1884-1924)—ақын; халық дастандарын 
және Маңғыстау, Жайық өңiрi ақындарының шығармаларынiрi ақындарының шығармаларынрi ақындарының шығармаларынi ақындарының шығармаларын ақындарының шығармаларын 
жаттап таратушы. Туған жерi—қазiргi Атырау түбегiндегi Бы-i—қазiргi Атырау түбегiндегi Бы-—қазiргi Атырау түбегiндегi Бы-
лан деген жер. 

Жастайынан орысша, қазақша сауатты Досы өзi де өлең 
шығарып, ел арасына тараған шығыс қисса, хикаяларын жи-
нап, өңдеп, Қазан қаласында бастырып шығарады.

Алайда бiрбеткей, шыншыл мiнезi патша үкiметiнiң жергi-
лiктi өкiлдерiне жақпаған Досы 1911 жылы жаламен ұсталып, 
Сiбiрге жер аударылады. 1916 жылы айдаудан босанып елге 
келген Досы тағы да қуғынға түседi. Кеңес өкiметi жылдарындаiметi жылдарындаметi жылдарындаi жылдарында жылдарында 
Гурьев уездiк «Ерiк» (қазiр «Атырау»), «Жұмыскер тiлi» газет-iк «Ерiк» (қазiр «Атырау»), «Жұмыскер тiлi» газет-к «Ерiк» (қазiр «Атырау»), «Жұмыскер тiлi» газет-iк» (қазiр «Атырау»), «Жұмыскер тiлi» газет-к» (қазiр «Атырау»), «Жұмыскер тiлi» газет-iр «Атырау»), «Жұмыскер тiлi» газет-р «Атырау»), «Жұмыскер тiлi» газет-iлi» газет-лi» газет-i» газет-» газет-
терiнде ақынның бiраз өлеңдерi жарияланған.iнде ақынның бiраз өлеңдерi жарияланған.нде ақынның бiраз өлеңдерi жарияланған.iраз өлеңдерi жарияланған.раз өлеңдерi жарияланған.i жарияланған. жарияланған. 

Шайхысламұлы Ж�с�пбек (1857-1937)—ақын, ауыз 
әдебиетiн жинаушы. Оңтүстiк Қазақстан облысы, Арыс ауда-
ны, Қожатоғай аулында,  қожа әулетiнде дүниеге келген. На-
ғашылары—ұлы жүз, Албан руынан. Жасында мұсылманша 
оқып, бiлiм алған. Жүсiпбек қожа Жетiсуда тұрып, ел арасы-
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нан жыр-дастандарды, айтыстарды, т.б. жинап, редакциялап, 
Қазан қаласындағы Хұсайыновтар баспасына жiберiп отырған. 
Оның қазақ фольклоры шығармаларын жинап, бастырудағы 
еңбегi ерекше. Өмiрiнiң соңғы жылдарын Шығыс Түркiстанның 
Iле аймағында өткiзiп, сонда қайтыс болды.

Шонаев Омар—Қарағанды облысы, Қарсақпай ауданынан 
«Хикаят Тәжiлмәлiк» дастанын жинап, ОҒК-ның Қолжазбалар 
қорына тапсырған. Ол туралы басқа мәлiмет кездеспедi.

ШАРТТы ҚыСҚАРТулАР

ӘӨИ—М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты
ОҒК—Орталық Ғылыми кiтапхана
ҚҚ—Қолжазба қоры
л—ленинград 
М—Москва
Ш—шифр
дәп—дәптер
/а/—араб
/о/—орыс
/п/—парсы
/тат/—татар
/т/—түркi
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ПАЙДАлАНылҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

Қолжазбалар мен 1917 жылға дей�н араб әрп�нде жарық�н араб әрп�нде жарықн араб әрп�нде жарық�нде жарықнде жарық 
көрген к�таптар�таптартаптар

1. Қақпанға түскен киiктiң хикаясы. ОҒК,Ш. 523, 3-дәптер.iктiң хикаясы. ОҒК,Ш. 523, 3-дәптер.ктiң хикаясы. ОҒК,Ш. 523, 3-дәптер.iң хикаясы. ОҒК,Ш. 523, 3-дәптер.ң хикаясы. ОҒК,Ш. 523, 3-дәптер.
2. Үшбу қисса Зеңгiр жүһүд. ӘӨИ,Ш. 885, 2-дәптер.iр жүһүд. ӘӨИ,Ш. 885, 2-дәптер.р жүһүд. ӘӨИ,Ш. 885, 2-дәптер.
3. Хикаят Тәжiлмәлiк. ОҒК,Ш. 837/1iлмәлiк. ОҒК,Ш. 837/1лмәлiк. ОҒК,Ш. 837/1iк. ОҒК,Ш. 837/1к. ОҒК,Ш. 837/1
4. Мұхаммед-Қанапия. ӘӨИ,Ш. 876.
5. Дариға қыз.  Қазан, 1897.
6. Қисса Шаһизинда. Қазан, 1898.
7. Қисса жұмжұма. Қазан, 1881.
8. Һаза кiтаб Мұхаммед-Ханафия. Қазан, 1882.iтаб Мұхаммед-Ханафия. Қазан, 1882.таб Мұхаммед-Ханафия. Қазан, 1882.
9. Мұхаммед-Ханафия хазiрет Әли ұғлының Табут падиша-iрет Әли ұғлының Табут падиша-рет Әли ұғлының Табут падиша-

мен соғысқаны. Қазан, 1913.

Зерттеулер мен энциклопедиялар, фольклорлық 
жинақтар, сөзд�ктер�ктерктер

1. Азибаева Б.У. Казахский дастанный эпос.—Алматы, 1998.
2. Әз�баева Б.�баева Б.баева Б. Әлқисса: Дiни дастандар // Қазақ әдебиетi.—iни дастандар // Қазақ әдебиетi.—ни дастандар // Қазақ әдебиетi.—i.—.—

2004.—№ 30.
3. Байтұрсынов А. Шығармалары.—Алматы, 1989.
4. Бартольд В.В. Ислам. Т.2.—М., 1918.
5. Веселовский А.Н. Историческая поэтика. Под ред. Жир-

мунского В.М.—л., 1940. 
6. Г.Э. фон Грюнебаум. Классический ислам.—М., 1988.
7. Ежелгi дәуiр әдебиетi. Хрестоматия. Екiншi кiтап.i дәуiр әдебиетi. Хрестоматия. Екiншi кiтап. дәуiр әдебиетi. Хрестоматия. Екiншi кiтап.iр әдебиетi. Хрестоматия. Екiншi кiтап.р әдебиетi. Хрестоматия. Екiншi кiтап.i. Хрестоматия. Екiншi кiтап.. Хрестоматия. Екiншi кiтап.iншi кiтап.ншi кiтап.i кiтап. кiтап.iтап.тап. 

Құрастырған А.Қыраубаева.—Алматы, 1991.
8. Ел қазынасы—ескi сөз (В.В.Радлов жинаған қазақi сөз (В.В.Радлов жинаған қазақ сөз (В.В.Радлов жинаған қазақ 

фольклорының үлгiлерi). Жинақты баспаға әзiрлеп,iлерi). Жинақты баспаға әзiрлеп,лерi). Жинақты баспаға әзiрлеп,i). Жинақты баспаға әзiрлеп,). Жинақты баспаға әзiрлеп,iрлеп,рлеп, 
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құрастырғандар: Б. Уахатов, С. Қасқабасов, К. Матыжанов.—
Алматы: Ғылым, 1994.

9. Ислам. Словарь атеиста. Под общей ред. М. Б. Пиотров-
ского и С. М. Прозорова—М., 1988.

10. Ислам. Энциклопедия.—Алматы: ҚЭ, 1995.
11. Ислам. Краткий справочник.—М., 1983.
12. Ислам. Қысқаша анықтамалық. Қазақшалаған 

Қ.Тұтыбаев, О. Жолдыбаев, Е. Естаев.—Алматы, 1988. 
13. Коростовцев М. А. литература древнего Египта //Исто-

рия всемирной литературы. Т.1.—М., 1983.
14. Қасқабасов С. А. Ертек пен эпостың сюжеттiк типологи-iк типологи-к типологи-

ясы // Қазақ фольклорының типологиясы.—Алматы, 1981. 
15. Қасқабасов С. А. ХХ ғасырдың екiншi жартысындағыiншi жартысындағыншi жартысындағыi жартысындағы жартысындағы 

қазақ фольклористикасы // Қазақ фольклористикасының та-
рихы.—Алматы, 1988. 

16. Қожа Ахмет Иасауи. Диуани Хикмет. Жинақты 
баспаға әзiрлеп, қазақшаға аударғандар:iрлеп, қазақшаға аударғандар:рлеп, қазақшаға аударғандар: М. Жармұхамедұлы, 
С.Дәу�тұлы, М. �афиғи�тұлы, М. �афиғитұлы, М. �афиғи.—Алматы, 1993. 

17. Құран Кәрiм: Қазақша мағына және түсiнiгi. Аударғанiм: Қазақша мағына және түсiнiгi. Аударғанм: Қазақша мағына және түсiнiгi. Аударғанiнiгi. Аударғаннiгi. Аударғанiгi. Аударғангi. Аударғанi. Аударған. Аударған 
Халифа Алтай.—Мәдине, 1991.

18. Массэ А. Ислам. Очерк истории. Перевод с французско-
го.—М., 1963.  

19. Мец А. Мусульманский Ренессанс.—М., 1973.
20. Мұхаммед Хейкал. Хайатул Мұхаммад.—Каир, 1947. 

(қазақ тiлiндегi аудармасы).
21. Радлов В.В. Образцы народной литературы тюркских 

племен, живущих в Южной Сибири и Джунгарской степи. Часть 
III.—Санкт-Петербург, 1870..—Санкт-Петербург, 1870.

22. Арабско-русский словарь. Составитель Х.К.Баранов.—
М., 1968. 

23. Древнетюркский словарь.—л., Наука, 1969.
24. Қазақ тiлiнiң орфографиялық сөздiгi. Құрастырушылар: 

Р.Сыздық, Н. Уәлиұлы, Қ. Жаманбаева, Қ. Күдеринова.—Ал-
маты: Дайк-Пресс, 2001.

25. Қазақ тiлiнiң сөздiгi.—Алматы, 1999.
26. Қазақ тiлiнiң фразеологиялық сөздiгi. Құрастырған 

I.К.Кеңесбаев.—Алматы, 1977.
27. Персидско-русский словарь. Под ред. Ю.А.Рубинчика.    

I-II т.—М., 1970.
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Институт литературы и искусства им. М.О.Ауэзова МОН РК 
продолжает работу по подготовке и изданию томов многотомной 
серии «Бабалар сөзi», выполняемой в рамках государственнойi», выполняемой в рамках государственной»,  выполняемой в рамках государственной 
программы  «Мәдени мұра» («Культурное наследие»).

уже изданные девять томов серии были посвящены новел-
листическим дастанам. 

Данный том включает в себя дастаны религиозного содержа-
ния, это: «Киiк», «Қақпанға түскен киiктiң хикаясы», «Дариға 
қыз», «Қисса Шаһизинда», «Қубас», «Қисса жұмжұма», «Үш-
бу қисса Зеңгiр жүһүд», «Хикаят Тәжiлмәлiк», «Һаза кiтап 
Мұхаммед-Ханафия», «Мұхаммед-Ханафия хазiрет Әли ұғлы-
ның Табут падишамен соғысқаны», «Мұхаммед-Қанапия». 

Всего будет подготовлено и издано семь томов дастанов рели-
гиозного содержания.

Произведения указанной тематики, бывшие очень популяр-
ны и востребованы в досоветский период истории Казахстана, 
дошли до наших дней в рукописной форме и в печатных изда-
ниях ХIХ - начала ХХ века; причем увидевших свет произведе-IХ - начала ХХ века; причем увидевших свет произведе-Х - начала ХХ века; причем увидевших свет произведе-
ний было больше, чем неизданных, то есть хранящихся в руко-
писях. Рукописи эти написаны, а книги напечатаны арабским 
шрифтом.

Как известно, книгопечатание получило широкое распрост-
ранение начиная со второй половины ��III века. И первой кни-��III века. И первой кни- века. И первой кни-
гой, напечатанной арабским шрифтом на территории бывшей 
Российской империи для тюркоязычных народов,  исповеду-
ющих ислам, был Коран. Он был напечатан в Петербурге в 
1779 г., тираж его составил 3900 единиц.

Позднее типографии были открыты также в Москве, Казани, 
уфе, Семипалатинске, Ташкенте и других городах Российской 

РЕЗЮМЕ
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империи, в которых наряду с другими печатались также и ма-
териалы на казахском языке, но все же подавляющее большин-
ство досоветских изданий на казахском языке было отпечатано 
в типографиях Казани. 

Как и следовало ожидать, значительную часть публикаций 
этого периода составляли материалы религиозного содержания. 
Надо сказать, что подобное явление характерно для истории 
книгопечатания и других народов.

Религиозную литературу составляли: Священный Коран, 
хадисы, тафсиры, основы шариата и т.д., но более всего было 
издано дастанов религиозного содержания. Они издавались по 
несколько раз, зачастую ежегодно, а тиражи их исчислялись де-
сятками тысяч.

лейтмотив этих произведений  достаточно  традиционен: че-
рез изображение праведной жизни и благочестивых поступков  
рядовых последователей и видных деятелей ислама утверждать 
такие общечеловеческие ценности, как милосердие, справедли-
вость, добродетель, призыв вести благочестивый образ жизни, 
не совершать грехов и т.д.

Для достижения этих целей в дастанах широко используют-
ся архаические сказочно-эпические мотивы и сюжеты, общие 
для народов Востока и Запада, мусульманско-кораническая ми-
фология, художественный вымысел светского и фольклорного 
содержания. Плодотворно используются стереотипы создания 
эпических образов, но при этом наблюдаются изменения и от-
ступления от традиционных норм и канонов. То есть значительна 
роль новаций, привносимых создателями дастанов и определя-
емых индивидуальным и творческим характером деятельности 
акынов-эпиков—творцов, хранителей и исполнителей дастан-
ного эпоса. Также в этих произведениях достаточно широко 
используются элементы сказочно-фантастического, но все это 
интерпретируется в дастанном духе. Особо надо отметить, что в 
казахских религиозных дастанах наблюдается довольно устой-
чивая тенденция к очеловечиванию образов деятелей ислама, 
наделение их такими чертами, как доброта, великодушие, со-
чувствие и т.д. Думается, что подобные представления о добро-
детельных религиозных деятелях, равно как и народно-утопи-
ческие легенды о хорошем, справедливом царе проистекают из 
народной веры в хороших правителей (неважно светского или 
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религиозного толка), могущих быть защитниками обездолен-
ных. Часто подобные легенды могут иметь фактическую основу, 
но в конечном счете, они зиждятся на глубокой и непоколеби-
мой вере человека в конечную справедливость и лучшее буду-
щее. Еще одна отличительная особенность казахских дастанов 
на религиозную тематику—отсутствие фанатизма, набожнос-
ти, религиозного мистицизма. Другими словами, привлекате-
лен был прежде всего сюжет, если можно так сказать.

Главный метод создания дастанов—использование обще-
фольклорной поэтики, как-то: эпизация описываемых собы-
тий, героическая идеализация, сочетание конкретно-бытовой 
достоверности со сказочно-фантастическим и вымышленным; 
налицо также специфически дастанные параметры: индивидуа-
лизация и конкретизация, психологическая насыщенность, де-
тализация и орнаментализация как при создании образов, так и 
при описании.

В тематическом плане эти произведения очень разнообраз-
ны, их можно сгруппировать следующим образом: дастаны, 
рассказывающие об отдельных заповедях и запретах Ислама, а 
также о наказаниях за их нарушение; дастаны о мусульманских 
богатырях; дастаны, повествующие о войнах с неверными за ут-
верждение и распространение ислама; дастаны о мусульманс-
ком мессии, пророке Мухаммеде, о четырех праведных халифах 
и т.д. 

Произведения, вошедшие в этот том, по своему содержанию 
представляют разные типы религиозных дастанов. Например, 
дастан «Киiк» посвящен пророку Мухаммеду. Этот небольшой, 
но очень поэтичный, построенный в форме диалога, дастан был 
опубликован В.В.Радловым в 1870 году в третьем томе его зна-
менитых «Образцов народной литературы тюркских племен, 
живущих в Южной Сибири и Джунгарской степи». В нем рас-
сказывается как некто гяур поставил капкан, в который попа-
дает сайгачиха. Когда гяур уже собрался было убить ее, прибыл 
пророк Мухаммед и под гарантию своей свободы упросил  его от-
пустить сайгачиху, у которой два несмышленых ягненка горько 
рыдают в отсутствии матери. Повидав детенышей, сайгачиха 
возвращается с обоими детенышами, ибо они готовы разделить 
участь матери, а не вернуться самка сайгака не могла, ибо в этом 
случае вместо нее будет схвачен пророк  Мухаммед. Капканщик 



352352 353ҒылыМИ ҚОСыМШАлАР

возрадовался, увидев сайгачиху с детенышами, но пророк Му-
хаммед не может допустить такую жестокость. В итоге в обмен 
на жизнь сайгачихи и ее детенышей пророк Мухаммед позволя-
ет гяуру принять мусульманство и обещает вечное блаженство 
на том свете. Это небольшое произведение, в котором Мухаммед 
выступает как заступник за слабых и беззащитных, обладает ог-
ромным воспитательным потенциалом.

Очень интересен и, в определенной степени, поучителен дас-
тан «Қубас», также впервые опубликованный В.В. Радловым в 
1870 году в третьем томе  «Образцов …».  Небольшой по объему 
дастан проникнут мыслью о бренности и неустойчивости земной 
славы, в нем чередой проходят яркие и грозные картины ада, 
в который  попадают грешники. Центральная идея произведе-
ния—призыв не грешить, заботиться о ближних и сирых, жить 
в согласии с предписаниями религиозной морали. 

Типичным образцом же произведений о мусульманских бо-
гатырях является дастан «Мұхаммед-Қанапия» [имеются три 
варианта его]. Основу его составляет широко распространенный 
эпический сюжет, он укладывается в известную схему: герой 
рожден при необычных обстоятельствах; богатырское детство; 
главный подвиг героя—победа над огромным войском против-
ника; борьба за невесту—соединение с ней; похищение невесты 
дивом; битва с дивом—победа героя; вторичное похищение не-
весты (на этот раз соперником героя); уничтожение соперника 
отцом героя; счастливое соединение.

Как видим, перед нами типичная биография эпического ге-
роя, главное содержание которой составляют богатырские под-
виги: здесь герой совершает три богатырских поступка. Глав-
ный персонаж произведения носит имя Мухаммеда-Канафии. 
Мухаммед-Канафия—историческая личность, он сын четверто-
го халифа Али, внук пророка Мухаммеда. С его именем связано 
немало легенд и преданий. Известно, исторический Мухаммед-
Канафия был очень храбрый, мужественный человек, сделав-
ший немало для распространения ислама в Иране и Руме.

Но произведение это совсем не о деяниях исторического Му-
хаммеда-Канафии, ибо основу дастана составляют не какие-то 
конкретные, известные из истории поступки и подвиги его. 
Напротив, для возвеличения, восхваления исторического лица 
использован древний сюжет, возникший намного раньше появ-
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ления на свет не только Мухаммеда-Канафии, но и самой ислам-
ской религии. Это—нередко встречающееся в фольклоре явле-
ние. В итоге исторический Мухаммед-Канафия превращается в 
обычного дастанного героя, чьи подвиги носят не исторический, 
а сказочно-приключенческий характер.

Многотомный  свод «Бабалар сөзi»—научное издание. Пуб-
ликуемые тексты даются в первоначальном, адекватном пер-
воисточнику виде, то есть исключается любое вмешательство в 
текст.

Том снабжен научными приложениями, которые включают 
в себя: сведения о публикуемых текстах и их вариантах; крат-
кий историко-фольклористический  и текстологический анализ 
текстов; данные об исторических и религиозных деятелях, име-
на которых встречаются в текстах; словарь древнетюркских, 
арабских и персидских слов, терминов и понятий религиозного 
характера, а также географических названий; сведения о ска-
зителях, собирателях и публикаторах; список использованной 
литературы; резюме на русском и английском языках.

Дастаны «Қақпанға түскен киiктiң хикаясы», «Үшбу қиссаiктiң хикаясы», «Үшбу қиссактiң хикаясы», «Үшбу қиссаiң хикаясы», «Үшбу қиссаң хикаясы», «Үшбу қисса 
Зеңгiр жүһүд», «Хикаят Тәжiлмәлiк», «Мұхаммед-Қанапия»iр жүһүд», «Хикаят Тәжiлмәлiк», «Мұхаммед-Қанапия»р жүһүд», «Хикаят Тәжiлмәлiк», «Мұхаммед-Қанапия»iлмәлiк», «Мұхаммед-Қанапия»лмәлiк», «Мұхаммед-Қанапия»iк», «Мұхаммед-Қанапия»к», «Мұхаммед-Қанапия» 
извлечены из рукописей, хранящихся в фондах Института ли-
тературы и искусства им. М.О.Ауэзова и Центральной научной 
библиотеки МОН РК.

Дастаны «Дариға қыз», «Қисса Шаһизинда», «Қисса жұм-
жұма», «Һаза кiтап Мұхаммед-Ханафия», «Мұхаммед-Хана-iтап Мұхаммед-Ханафия», «Мұхаммед-Хана-тап Мұхаммед-Ханафия», «Мұхаммед-Хана-
фия Хазiрет Әли ұғлының Табут падишамен соғысқаны» по-iрет Әли ұғлының Табут падишамен соғысқаны» по-рет Әли ұғлының Табут падишамен соғысқаны» по-
дготовлены с казанских изданий 1881-1913 г.г., а «Киiк» иiк» ик» и 
«Қубас» с текстов, опубликованных Радловым В.В. в третьем 
томе «Образцов народной литературы тюркских племен, живу-
щих в Южной Сибири и Джунгарской степи» (1870).

Объем тома—22,5 п.л.
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Summary

The Institute of Literature and art named after m.O. auezov 
of the ministry of Education and Science of the republic of 
Kazakhstan continues its work on preparation and publication of 
next volumes in turn of the series «Babalar sozi» in many volumes 
performed within the framework of the State program «medeni 
mura» («Cultural heritage»).

already published nine volumes of the series were dedicated to 
short-story dastans.

This volume includes dastans of the religious contents, namely: 
«Kiik», «Kakpanga tusken kiiktin khikayasy», «Dariga kyz», 
«Kissa Shakhizinda», «Kubas», «Kissa zhumzhuma», «ushbu 
kissa Zengir jukhud», «Khikayat Tozhilmelik», «Khaza kitap 
mohammed-Khanafiya», «mohammed-Khanafiya Khaziret Eli 
uglynyn Tabut padishamen sogyskany», «mohammed-Kanapiya».

all in all seven volumes of dastans of the religious subject-
matter will be prepared and published.

Literary works of indicated themes, formerly very popular in the 
pre-soviet period in history of Kazakhstan, have been well preserved 
till our days in the form of manuscripts and printed editions of the 
�I�th—the early ��th century. It is worth mentioning that the 
number of printed editions exceeded the number of those works 
preserved in the form of manuscripts. manuscripts were written 
and books were printed in the arabic print.

The leading idea of those literary works is traditional enough. 
It is the following: asseveration of such values, common to all 
mankind, as mercy, justice, virtue, an appeal to live piously without 
sins etc. through the depiction of the pious life and religious deeds 
of ordinary followers and prominent figures of Islam.

archaic fairytale and epic motifs and plots, common for the 
peoples of the Orient and the West, the moslem-Koran mythology, 
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the  artistic fiction of the secular and folk-lore contents are widely 
used in dastans for achieving those goals. Stereotypes of creation 
of epic images are applied fruitfully, but at the same time there are 
alterations and digressions from traditional norms and canons. I.e. a 
role of innovations is significant. They were contributed by authors 
of dastans and determined by the individual and creative character 
of the activity by epic akyns, creators, keepers and performers of 
dastan epos. Fairytale and fantastic elements are also sufficiently 
widely used in these literary works, and everything is interpreted 
in the  dastan spirit. It is worth mentioning that there is a stable 
tendency in Kazakh religious dastans towards humanizing images 
of religious figures of Islam and endowing them with such  features 
as kindness, generosity, sympathy etc. One should think that such 
notions about virtuous religious figures as well as folk utopian 
legends about a kind, just tsar proceed from the people’s belief in 
good rulers (irrespective whether they are of the secular or religious 
character) who could be defenders of unfortunate people. Often such 
legends may have the virtual basis but in the final analysis they are 
based on a deep and unshakable belief of a man in the final justice and 
better future. absence  of fanaticism, devotion, piety, religious mys-
ticism is one more peculiarity of Kazakh dastans on religious themes. 
In other words, so to say the plot itself is attractive first of all.

The main method of writing dastans includes the use of common 
folk-lore poetics, i.e. the epic description and interpretation of 
events, heroic idealization, a combination of a definite truth of 
everyday life with fairytale, fantastic and invented, imaginary 
aspects. There are also specific dastan characteristics, such as 
individualization and concrete  definition, psychological saturation, 
detalization and ornamentation under the creation of images and 
their description.

as for the thematic plan, these literary works vary greatly. 
It is possible to subdivide them as follows: dastans  telling about 
separate commandments and prohibitions of Islam as well as about 
punishments for their violation; dastans about moslem epic heroes; 
dastans narrating about wars against unbelieving, irreligious 
people for strengthening and dissemination of Islam; dastans about 
moslem prophet mohammed; four pious caliphs etc.

Works included into this volume belong to different types of 
religious dastans by their subject-matter. For example, dastan 
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«Kiik» is dedicated to prophet mohammed. That not large but very 
poetic dastan composed in the form of a dialogue was published by 
�.�. radlov in the third volume of his famous «Samples of the folk 
literature of Turkic tribes living in South Siberia and the Djungar 
steppe» in 1870. It narrates how one giaour trapped a she-saiga. 
When the giaour decided to kill the animal, prophet mohammed 
appeared. He begged to release the she-saiga under guarantee of his 
freedom because the animal had two slow-witted young ones bursting 
into tears in the absence of their mother. after a meeting with the 
young the she-saiga returned together with them because they were 
ready to share their mother’s fate. The animal returned because 
of the promise given and in order to avoid prophet mohammed’s 
capture. The giaour was glad to see the animal with the young. 
However, prophet mohammed could not tolerate such a cruelty. 
Finally in exchange for life of the animal with the young prophet 
mohammed permitted the giaour to adopt mohammedanism, Islam 
and promised eternal bliss in the other world. This small literary 
work, narrating about mohammed as a defender of weak and 
defenceless people, possesses a vast educational potential.

Dastan «Kubas», for the first time published by �.�. radlov in 
the third  volume of «Samples…» in 1870, is very interesting and 
didactic to a certain extent. Not voluminous dastan is imbued with 
a thought of a perishable unstable nature of the world-wide fame. It 
includes bright and terrible descriptions of the nether world destined 
for sinners. an appeal not to sin, but to take care about neighbours and 
orphaned people, live in harmony with directions and instructions of 
the religious morality, is a central idea of the work.

Dastan «mohammed-Kanapiya» [there are three versions of it] 
is a typical example of works about moslem epic heroes. It is based 
on a very popular epic plot having the well-known scheme: а hero 
was born under unusual circumstances; heroic childhood; a victory 
over a huge army of the enemy is the main heroic deed of the hero; 
a struggle for his bride and joining with her; abduction of the bride 
by a marvel; a battle with the marvel and the hero’s victory; the 
second abduction of the bride (this time by the hero’s rival); killing 
the rival by the hero’s father; happy life  together.

as we see, it is a typical biography of the epic hero. Heroic deeds 
are its main subject-matter. The hero accomplishes three feats. 
mohammed Kanafiya is the main personage. mohammed Kanafiya 
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is a historic personality, he is a son of the fourth caliph ali, a 
grandson of prophet mohammed. a lot of legends is connected with 
his name. It is known that historic mohammed Kanafiya was very 
brave,  courageous. He did a lot for the dissemination of Islam in 
Iran and rume.

However, the work is not wholly dedicated to deeds of historic 
mohammed Kanafiya because the dastan is not based on some 
definite historically known deeds and feats accomplished by 
mohammed Kanafiya. On the contrary, an ancient plot was used for 
glorifying, praising the historic personality. It occurred long before 
mohammed Kanafiya’s date of birth and Islam. This phenomenon is 
frequently met in folk-lore. Finally historic mohammed Kanafiya 
turns into the ordinary dastan hero whose feats  are of a fairytale 
and adventure character, they are not historical.

The code «Babalar sozi» in many volumes is a scientific edition. 
Published texts are given in the original form adequate to the 
primary source, i.e. any interference into the text is excluded.

The volume has scientific supplements which include the 
following: data on published texts and their variants; a brief 
historical & folklore and textual critical analysis of texts; 
information on historic and religious figures whose names are 
met in texts; a vocabulary of ancient Turkic, arabic and Persian 
words, terms and notions as well as geographical names; data 
about narrators of folk tales, collectors and publishers; a list of the 
literature used; a resume in the russian and English languages.

Dastans «Kakpanga tusken kiiktin khikayasy», «ushbu kissa 
Zengir jukhud», «Khikayat Tozhilmelik», «mohammed-Kanapiya» 
were taken from manuscripts stored in the funds of 

the Institute of Literature and art named after m.O. auezov 
and the central scientific library of the ministry of Education and 
Science of the republic of Kazakhstan.

Dastans «Dariga kyz», «Kissa Shakhizinda», «Kissa 
zhumzhuma», «Khaza kitap mohammed-Khanafiya», «mohammed-
Khanafiya Khaziret Eli uglynyn Tabut padishamen sogyskany» 
were prepared, using the Kazan publication of 1881-1913; and 
«Kiik» and «Kubas» from texts published by �.�. radlov in the 
third volume of «Samples of the folk-lore literature of Turkic tribes 
living in South Siberia and the Djungar steppe» (1870). 

The volume consists of 22,5 printed pages.
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