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ҚұРАСТ�РуШ�лАРДАН

М. О. Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты «Ба-
балар сөзi» атты көп томдық басылымды дайындап, жариялау 
жұмысын жалғастыруда. 

Аталған басылымның басты мақсаты—халықтың рухани 
мұрасын сол күйiнде өзiне қайтару, яғни қолда бар фольклор-
лық материалдарды түгел жарыққа шығару. 

«Бабалар сөзi» сериясының он төртiншi томына «Ғазауат«Ғазауат 
Сұлтан» дастанының жалғасы, яғни он бесiншi—жиырма 
жетiншi тараулары енгiзiлдi. Шығарманың алғашқы он төрт 
тарауы аталмыш серияның он үшінші томында жарияланды.

Бұл дастан 1908 жылы араб әрпiнде жарық көрген. 
Жариялаған бөкейлiк Маңқыстау Тыныштықұлы.

Дастанның басты қаһарманы Сейiтбаттал—әскер басы, дiндi 
уағыздаушы батыр ретiнде көп уақыт бойы ислам дiнiн басқа 
халықтарға таратуға күш салған. Сейiтбаттал—Мұхаммед 
пайғамбардың күйеу баласы, халифа Әлидiң ұлы Хұсайыннан 
тараған ұрпақ, солардың бастаған ғазауат жорығын 
жалғастырушы.

Томды дайындау барысында Қазан төңкерiсiне дейiн кiтап 
болып шыққан мәтiндi дұрыс тану үшiн мұқият талдаулар мен 
сараптау жұмыстары жүргiзiлдi.

Кiтапты құрастырушылар негiзiнен ғылыми басылымның 
басты шарттарын басшылыққа ала отырып, шығарманың 
түпнұсқа мәтiнiн мүмкiндiгiнше сақтауға тырысқанын ес-
кертемiз. Мәселен, дастанда кездесетiн һәр(әр), ердi (едi), һеш 
(еш), бiрлән, илән, илә (және, бенен, мен), уа (және), ерiштi 
(ердi) т. б. осы тектес араб, парсы, түркi сөз қолданыстары, 
сондай-ақ Құран мен хадистерден келтiрiлген үзiндiлер де көп 
жағдайда түпнұсқа бойынша берiлдi. Ал Қазан қаласындағы 
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көне татар баспаханаларының техникалық кемшiлiктерi мен 
сауатсыздық салдарынан кеткен кейбiр қателер мағынасына 
сай түзетiлдi. 

Том қосымшалармен толықтырылды. Қосымшаларда  том-
ға енген нұсқаға ғылыми түсiнiктеме және оның табылған 
варианттары жөнiнде мәлiмет берiлдi. Сондай-ақ бұған сөздiк, 
жер-су атаулары, мәтiндерде кездесетiн тарихи тұлғалар мен 
дiни есiмдерге арналған түсiнiктер, дастанның жинаушылары 
мен  жырлаушылары туралы деректер, орыс, ағылшын тiлiн-
дегi резюмесi жазылып, пайдаланылған әдебиеттердiң  тiзiмi 
көрсетiлдi.

1908 жылы Қазан қаласы, университет баспаханасынан 
кiтап болып шыққан «Ғазауат Сұлтан» дастанының мәтiнi 
түпнұсқадан еш түзетусiз дайындалып, қазiргi  әрпiмiзде 
тұңғыш рет жарияланып отыр.

Томның көлемi—23,75 б. т.
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Ғазауат Сұлтан
 Он бесiншi бап: Сейiтбаттал ғазының Һиндүстанға 

барып ақ пiлдi алғаны
 
Әуелi есiм Алланы жад қылалы,
Сиынып есiмi бiрлән сөз басталы.
уа және Мұхаммед Мұстафаны жад қылалы,
Салауат айтып, шапағатын бiз сұралы.

«Көңiлiмiзге хабар илһам салғыл,—делi,
Тiлiмiзге хайрул кәлам бергiл» деп сұралы.
Шаһ Жиһан Сейiтбатталдың сөзлерiнi,
Назым бiрлән айталық сiзлерге оны.
           
Салла Аллаһу Аләйһи саллам*

Тыңлаңыз ықылас бiрлән сiзлер мұны,
Тыңласаңыз сауабы бар деген Нәби.
Тазаккүр сахилән тәнзил рахмату** деген сөзнi,
Дәлел бiлсең, тыңлаңыз сiзлер мұны.

Сейiттiң және заһир болған кереметiн,
Айтайын назым бiрлән сiзлерге оны.
Құданың пiкiр қылсаңыз хикметтерiн,
Дардай сөз бола-дүр тау мысалы.

* Алланың салауаты, жарылқауы мен қолдауы пайғамбарымыз Мұхаммедке 
болсын.

** Iзгiлердi еске алу рақым түсiредi. 
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Сейiттiң қатынының бiр айтқан сөзi,
Бола-дүр ақырында, иә ғажап, тау мысалы.
Сейiт хазiретiнiң үш ұғылы болған ердi,
Бiрi—Бәшiр, бiрi Нәзiр деген ердi.
 
Бiрiсiнiң есiмi Әли деген,
Үшеуi шәкiрт болып оқыр ердi.
Ғылымды тахсил қылумен жүрер ердi,
Бiр күнi зиарат қыла үйге келдi.

Ата-анасын зиарат бұнлар қылды,
«Жұмалыққа апарамыз бiз» дедi.
ұғландары қайдан бiлсiн оның жайыны,
Дүнияны еске алмайтын сырларыны.

Сейiт сонда һеш нәрсе таба алмады,
Үстiнен шешiп бердi шапаныны.
—Қажыға сапар қылам, ұғылым,—дедi,
Иншалла, әкелермiн көп мал,—дедi.
ұстазыңа берерсiң сонан,—дедi,
Қазiр мұны бере тұрғыл, ұғылым,—дедi.
 
Сол уақытта қатыны сөз сөйледi:
—Дүниялықта iсiңiз жоқ сiздiң,—дедi.
Намаз үшiн киетiн шапаныңызды,
Бересiң ұғылыңызға не үшiн мұны.

Дүнияда адамлар болса қанша,—дедi,
Дүнияны жинайды-дүр жұмла,—дедi.
Не үшiн оны жимайсыз, ғажап?—дедi,
Мәгәр сiзге ақыл айту болмас,—дедi.

Сейiт сонда:—Әй, Кәландам,—деп сөйледi,
Менiм бабам Мұхаммед Мұстафа-дүр,
             —деп сөйледi.
Һәр патшалар хараждар алып келер,—дедi,
Һәр күнлер алтын, күмiс құйылар,—дедi.
Жұмла пақыр илән дәруiштерге берер,—дедi,
Һәр кез өзi алмас ердi бiр хаббесiнi.
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уа және хазiрет  Әли, Шаһ жиһан уәли,
Оның дахи әдетi болар ердi.
Дүнияға һәр кез көзiн ол салмады,
Көңiлiне iлтипат қылып ол алмады.
Мен оның нәсiлiнен тудым,—дедi,
Дүнияны сол себеплi сүймен,—дедi.
 
Сол уақытта Кәландам һәм сөйледi:
—Әмiр Омар оның нәсiлi емес пе едi?
Анлар не үшiн жинай-дүр дүнияны?
Түрлi алуан жинай-дүр жиһазларны.
Күнде түрлi кие-дүр киiмдердi,
Аңа сүннет емес пе көрсең оны?
 
Сейiт айтты:—Ол жинаса дүнияны,
Мен бiлермiн нешiк жиған мақсұтыны.
Дiн жолына бердiм ол малды,
Малы түгiл, ол берер һәм қыз,—дептi.

Кәландам сонда:—Сен оны сұрап қара,
Қызын берсе, сен оны алып қара.
Малсыз қыз берер ме, ғалам ара?
Бiр пұлың жоқ, малсыз қыз болар ма?

Сейiт айтты:—Дүния үшiн сен қайғырма,
Берер болса ол қызын жат қылма.
Құданың хикметiне сен ғажап қылма,
Иншалла, мал табармын, таңға қалма.

Сейiт ендi әмiр Омарға жетiп барды,
Екiсi мәжiлiс қылып сөз сөйледi.
Дүнияның макирiнен сөз башлады:
—Әһлi Аллаға бұ дүния дұшпан,—дептi.

Сейiт сонда әмiр Омарға сөз тастады:
—Олай болса не үшiн жидың көп дүнияны?
Омар сонда Сейiт хазiретiне жауап бердi:
—Бiлермiсiң, қызым бар менiң,—дедi.
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Әгарша көп жинасам да дүнияны,
Берермiн қызыма оның жұмласыны.
Неше жiгiт табылса, келтiр,—дедi,
Берермiн жұмласыны оған,—дедi.

Сейiт айтты:—Мен таптым ол жiгiттi,
Жарар ма мен мысалы болса?—дедi.
«Бәлi» деп, әмiр Омар жауап бердi:
—Сенен артық болар ма жiгiт?!—дедi.

Сонда Сейiт уа және сөз сөйледi:
—Қызыңа мен тең болсам, бергiл,—дедi.
Сонда Омар:—Хош болар сөзiң,—дедi,
Мәгәр қатынға мүшәура қылам,—дедi.

Тез тұрып әмiр Омар үйге барды,
Қатынға хикаятын баян қылды.
Қатын сонда:—Бұ сөзiңiз болар ма?
Бiр төлi жоқ адамға қыз берер ме?

Кәландам оның қатыны хош көре ме?
Қатыны бар кiсiге қыз барар ма?
Сол уақытта оның қызы әзiр ердi,
Ол тыңлап, бiр бөлмеде тұрған ердi.
 
Қыз сонда анасына сөз сөйледi:
—Мәслихат қылыңыз,—деп сөйледi.
Ол Сейiт—Шаһ әулие, жаһанға палуан,—дедi,
Һәр ағзасына бiр қатын керек,—дедi.

Анасы сонда қыздың аузынан ұрды,
Ауыз-мұрны қан болып, қыз жылады.
—Араңызда бiр жұмбақ болар сiздiң,—дедi,
Не қыласың қатыны бар жарлыны?!

Әмiр Омар қатынға және сөз сөйледi:
—Қызың да дәмелiк болды ғой,—деп сөйледi.
Бiрiн-бiрi сөйлесер екiлiсi,
—Қолымыздан келмес-дүр не қыласың?
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Қатын сонда:—Сейiтке барғыл,—дедi,
Һеш таба алмас малдарды сұрағыл,—дедi.
Мәлзам болар, тiлемес сол малдарды,
Құтылармыз Сейiттен сонда,—дедi.                      

Омар сонда:—Не сұраймыз андан?—дедi,
Сейiт таппас мал болмас һәркез,—дедi.
Қатын сонда:—Һиндүстанға барсын,—дедi,
Ақ пiлдi Һиндүстаннан алсын,—дедi.
 
Үстiнде алтын шатыр болар,—дедi,
Аяғында алтын, күмiс кiсен болар,—дедi.
уа және жүз нар түйе болсын,—дедi,
Үстiне алтын, жауһар, күмiс толсын,—дедi.

уа және жүз араби ат, 
  жүз рұми ат болсын,—дедi,
Жұмласы бұ русғ алтын ерлi болсын,—дедi.
Жүзiне ұғыл, жүзiне қыз мiнсiн,—дедi,
Жұмласы қызыма қызмет қылсын,—дедi.
Үшбу iстер қолынан келмес,—дедi,
Андан соң өкпе қылмас бiзге,—дедi.

Әмiр Омар Сейiтбатталға қайтып келдi,
Бұ малдардан Сейiтке хабар бердi.
Сейiт бұған:—Хош, болар,—деп риза болды,
—Бiр жыл мүһлат берiңiз бiзге,—дедi.
 
Әмiр Омар Сейiтбатталға уағда қылды,
Бұ iстi шаһардың әһлi жұмла бiлдi.
Халайықтар әмiр Омарға өкпе қылды,
—«Қызым бермен» десешi онан дахи.
—Жаным, Сейiт, бұ iстi қойғыл,—дедi,
Бұ мал түспес қолыңа, жаным,—дедi.
 
Сейiт сонда:—уағда тамам болды,—дедi,
уағданы бұзып болмас бiзге,—дедi.
Аллаға мен тәуекел қылам,—дедi,
Не бұйырса Қадiр Алла көрдiм,—дедi.
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Сiзлер жары дұғада болғыл,—дедi,
Хақ қаласа, жұмла iс асан,—дедi.

уағдаласып жаранлармен Сейiт жүрдi,
«Алла» деп Һиндүстанға сапар қылды.
Бiрнеше күн Сейiт хазiретi жүрiп кеттi,
«Алла» деп Һиндүстанға сапар қылды.
Бiр ұлық теңiздерге ұшырады.
Ол теңiзден өте алмады, қайран қалды,

«Ғинаят, Қадiр Алла, қылғыл,—дедi,
Қуат, құдiрет жұмласы сенен» дедi.
уа және �айғамбар, 
 шаһариарлардан жәрдем сұрды,
Жұмла ғайып жаранлардан және сұрды.

Дұғасын Хақ Тағала қабыл қылды,
Сол халде Қызыр аләйһиссалам жетiп келдi.
Сейiтке сәлем берiп, көрiс қылды,
Мейiрбан, шапағат илән хал сұрасты.
 
—Тез атыңа мiнгiл, иә, ұғылым,—дедi,
Көзiң жұм, уа және ашқыл,—дедi.
Қызыр сонда:—Көзiңдi жұм, ұғылым,—дедi,
Көзiн жұмса, уа және «ашқыл»,—дедi.

Сейiт сонда көзiнi ашып ердi,
Өзiнi дариядан өткен көрдi.
Құданың хикметiн көрдiңiз бе?
Шаһ әулие дариядан нешiк өттi?

Сейiт хазiретi атынан жерге түстi,
Сәждеге шүкiр үшiн намаз қылды.
Ол жердi Сейiт хазiретi ғажап қылды,
Зағыпыран, занжабiлдер өскен көрдi.

Төрт тарапқа назар салып тұрған ердi,
Ол арада һеш нәмәрсе көрiнбедi.
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Сол уақытта бiр әуез пайда болды,
«Иә, ұғылым, Һиндүстанның жерi» дейдi.

Оны естiп, Сейiт хазiретi және жүрдi,
Бiр күнлерi бiр ұлық бақтарға ұшырады.
Ортасында бiр сарайды көзi көрдi,
Атын жiберiп, ол сарайға кiрiп келдi.
 
Оның iшiнде һеш нәмәрсе көрiнбедi,
уа және ғажап қылып, қайта шықты.
Аты дахи ол арада көрiнбедi,
Жаяулап бiр шаһарға Сейiт келдi.

Бiр адам ол арада  ұшырады,
—Бұ шаһар—қай шаһар?—деп Сейiт сұрады.
—Бұ шаһар—Танғайне,—деп жауап бердi,
�адишасы Меһрасып мұның,—дедi.

Меһрасып сол уақытта тысқа шықты,
Қасына төрт жүз құлы ере шықты.
Сейiтке Меһрасыптың көзi түстi,
Сейiтке ықылас қылып, көңiлi түстi.

Бiр құлына Меһрасып сол жерде әмiр қылды:
—Сол адамды ордаға апар,—дедi.
Ол жiгiт Сейiт хазiретке жетiп келдi,
—Сiздi патша «сарайға апар» дедi.

Сейiт сонда ол жiгiттен сөз сұрады:
—�атшаңыз қай мазһаб?—деп сұрады.
Жiгiт сонда:—�ұт параст патша,—дедi,
Қырық батпан алтын пұт тұтқан,—дедi.
 
Оныңдай Тәңiрi түзбес һешкiм,—дедi,
Бiздiң патшамыз сондайын ұлық,—дедi.
Сейiт сонда:—Не дерсiң, малғұн,—дедi,
Қолмен жасап болар ма һеш Тәңiрiнi?
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Бiр адам қолмен Тәңiрi қылса,—дедi,
�әре болар, бiр адам балта бiрлән ұрса,—дедi.
Ол нешiк Тәңiрi болар, әй, малғұн,—дедi,
Танымаған Тәңiрi сенi, әй, залым, мүртад,—дедi.

Тәңiрi ол-дүр жұмла жаһанды бар әйлады,
Бұ жаһанды ай-күн бiрлән, нұр әйлады.
Жұмла жоқты бiр сағат табар әйлады,
Жұмла жанға ризықты мол әйлады.

Құры жерден ол Тәңiрi бар әйлады,
Адамзатқа бұ напағият ол әйлады.
Оны тауып патшаңыз алған,—дедi,
Мен барман қапуына оның,—дедi.

Жiгiт сонда қабахат сөз сөйледi,
Сейiт сонда құлағын кесiп алды.
Ол жiгiттiң қолына қайта бердi,
—Құдай десең, пұтыңа түзет,—дедi.
 
Сол уақытта ол жiгiт фариад қылды,
Тұрған халайықтар Сейiт илән соғыс қылды.
Сейiт сонда он сегiз кiсi өлтiрдi,
Бiр кiсi патшасына хабар айтты.

Меһрасып оны естiп шауып келдi,
Жаяу жүрiп ұрысқан адам көрдi.
Күрзi кебi ұрғанын күлдей қылды,
Һәр адамларға Сейiт жүрiп, жұмырық ұрды.

Һеш адамлар мұқабил бола алмады,
Һеш қасына бiр адамлар бара алмады.
�атшасы «Оқ атыңыз!» деп бұйырды,
Сейiтке жаңбыр кебi оқ жаудырды.

Табариктiң тәндерiн оқ жара қылды,
Мүбәрак тәндерiнен қандар ақты.
Сол уақытта күн батып, ақшам болды,
Сейiт сонда өзiнi пiнһан қылды.
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Бiр жерге келiп, ол Табарик жатып қалды,
Бiр тасты жастық қылып, ұйықтап қалды.
Мүшiрiклер панар алып көп iздедi,
Таба алмай, жұмлалары қайтып келдi.
 
Меһрасып уәзiрi илән сөз сөйледi:
—Бұ адам перi ме, я дию ма?—деп сөйледi.
Көрмедiк бұ мысалы һеш адамды,
Өлтiрген құр қолымен көп адамды.

Бiр уәзiрiнiң  есiмi Банһам деген ердi,
Кiтабы астурлапқан бек маһир ердi.
—Сейiтке бұ кеш рамлар салып қара,—дедi,
Не уақиға көрiнсе, бiлдiр,—дедi.

Банһам уәзiр үйiне қайтып барды,
Жатып едi, Расул Ақ түсiне кiрдi.
«Иә, Банһам, сен иман келтiр,—дейдi,
Сiздiң бiрлән ұрысқан кiм-дүр?—дейдi.
Ол менiм Сейiтбаттал ұғылым ердi,
Жаһанды сайран қылар палуан,—дейдi.
�әлен жерде ол жатыр қазiр,—дейдi,
Тез барып, ұғылың илән келтiр,—дейдi.
Сiзлер жәрдем қылсаңыз оған» дейдi.

Банһам сонда оянып тұра келдi,
Мың ғинбар нұр алған үй iшiнi.
ұғылы және оянып, сол хал тұрды.
—Иә, ата, мен бiр ғажап түс көрдiм,—дедi,      
 
Мұхаммед пайғамбарды түсiмде көрдiм,—дедi,
«Ол маған атаңа бар» деп әмiр қылды.
Атасының көрген түсiн о да көрдi,
Екiнiң көрген түсi бiрдей болды.

Тез тұрып екiлiсi шаһардан шықты,
�айғамбардың айтқан жерiнен оны тапты.
Сейiтке тағзым илән сәлем бердi:
—Иә, расул Алланың ұғылы, Сейiт, тұрғыл,—дедi.
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Шаһарға бiз баралық, жүргiл,—дедi,
Сiзге қызмет қылармыз бiзлер,—дедi.
Сейiт сонда анлардан жауап сұрды:
—Менi сiзге бiлдiрген кiм-дүр?—дедi.

Анлар сонда:—Түс көрдiк бiзлер,—дейдi,
Расул Алла Мұхаммед бiлдiрдi бiзге,—дейдi.
Екiсi ол Сейiттi алып жүрдi,
Сарайына алып келiп, құрмет қылды.

Сейiттiң жарасына дәру жақты,
Тағам асап, ол Сейiт ұйықтап қалды.
Сабах садық таң атып, Сейiт тұрды,
Сау-саламат намаз оқып, шүкiр қылды.

уәзiр дахи мың, мың шүкiр Хаққа қылды,
Сейiт илән намаз оқып, мәжiлiс қылды.
—Әй, сұлтан, ғалым, палуан Сейiт,—дедi,
�адишаға мен барсам нешiк?—дедi.

Иләһым, Қадiр Сұбхан, патша өзi,
Зұлматтан құтқарғай ол патшаны.
Сейiт сонда:—Хош болар сөзiң,—дедi,
Ол сұраса, бiлдiргiл бiздi,—дедi.

уәзiр Банһам патшаға жетiп келдi,
�атша екiсi мәжiлiс қылды.
�атша сонда:—Иә, Банһам, не бiлдiң?—дедi,
Рамл салып көрдiң бе кешегiнi?

Банһам сонда:—Мен рамл салдым,—дедi,
Ол жiгiттiң талиғны көрдiм,—дедi.
Ол жiгiттiң қуаты ғажап,—дедi,
Ол—Мұхаммед пайғамбардың нәсiлi,—дедi.

Сонда Меһрасып уәзiрден мұны сұрды:
—Оның тұтқан дiн мазһабы қайсы?—дедi.
уәзiр сонда ғажайып сөз сөйледi,
Мұхаммед пайғамбарды көп мақтады.
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—Ол Мұхаммед пайғамбар табынар бiр Тәңiрге,
Жаратқан жер мен көктi ол Тәңiрге.
Жұмла ғаламды жаратқан ол Тәңiрге,
Тағат қылып жалынар ол Мәулаға.

Сонда Меһрасып падиша сөз сөйлейдi:
—Менiм Тәңiрiм жаратқан жер мен көктi.
Ол сөзге уәзiр Банһам жауап бердi:
—Бiздiң пұтты, бiр пұтты жасар ердi.

Тiлесе, ол пұтты бұзар,—дедi,
Тiлесе, ол пұтты түзер,—дедi.
Тәңiрi ол-дүр жұмла ғаламды жасар,—дедi,
Жан берiп және ризық берер,—дедi.

Бұ ғаламды бар-жоқ қылса Қадiр өзi,
Һешкiмнен ақыл сұрамас, ғалым өзi.
�атша сонда:—Хош айттың мұны,—дедi,
Ол жiгiттi келтiршi мұнда,—дедi.

уәзiр сонда жүгiрiп үйге барды,
Сейiттi iзет қылып, алып келдi.
�атша илән Шаһ уәли сөз сөйлестi,
Сейiт ендi патшаға бiр сөз айтты:

—Жас күнiнде асырасаң бiр ұланды,
Бек құп ұстарсың ол ұланды.
Ғиззат қылып һәм берсең көп малдарды,
уа және патша қылып қойсаң оны.

Әлхасыл, тастап кетсе бiр күн сенi,
Ол сенен артық көрсе бiр патшаны.
Бiр күнлерi қолыңа түссе ол ұланды,
Сол күнде не қылар едiң ол ұланды?

Ол сөзге патша сонда жауап бердi:
—Терiсiн тiрi сояр едiм оның,—дедi.
—Иә, падиша, бiлдiң бе үшбу сөздi,
Топырақтан бар еткен Алла сенi.



8940

8950

8960

20 ДіНИ ДАСТАНДАР20 21

Кәмелетке жеткiзiп, ол өстiрдi,
уа және патша қылып, ол құрметтедi.
Қисапсыз нығмет берiп, құрмет қылды,
Нешiк пiкiр қылмассың сiзлер мұны?

Өз қолыңмен жасарсың пұттар өңкей,
Нешiк Тәңiрi қыларсың сiзлер оны?
Ол пұттан пайда да жоқ, зарар да жоқ,
Көңiлiңiзге нешiк Тәңiрi қыларсың тоқ?

Сол уақытта Меһрасып қайран қалды,
Ғажап қылып ол Сейiтке қарап тұрды.
—Барып бiздiң пұтымызды келтiр,—дедi,
Не сөз айтар, тыңдалық оны тағы.

Қызметшi алып келдi алтын пұтты,
Үстiнде алтын шатыр, жауһарларды.
Келтiрiп ортасына оны қойды,
Бетiнен бүркеншегiн алып қойды.

Бейшаралар көп алтынды ысырап қылған,
Адам сипатты көзлерiн гауһар қылған.
Тамағын ол пұтының лағыл қылған,
Iшi қуыс, зағыпыран илә миск толған.

Меһрасып:—Иә, Тәңiрiм,—деп жауап сұрды,
Мен саған Тәңiрiм деп сәжде қылдым.
Бiр адам үшбу тұрған маған келдi,
Ол сенi батыл деп хабар бердi.

Жауап бергiл Тәңiрi болсаң бұған,—дедi,
Сөйлемесең, сәжде қылман саған,—дедi.
Сол уақытта пұт қозғалып, сөз сөйледi:
—Рұм халқын хараб қылған, Баттал,—дедi.

Келдiң бе бұ араға, әй, Баттал, тағы,—дедi,
Жаһанды хараб қылып болдың,—дедi.
Ол сөйлеген шайтан, лағин, залым ердi,
Ол халықты аздырған малғұн ердi.
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Сейiт сонда мүбәрак аузын ашты,
Аятул Күрсидi оқып үшкiрдi.
Сол уақытта пұт жығылып, пәре болды,
Әр пәресi «Алла» деп сәжде қылды.

«Мұхаммед расул Алла—хақ-дүр дейдi,
Сейiтбаттал—шаһ жиһан, уәли дейдi.
Мұхаммед расул Алла—хақ-дүр дейдi,
Сейiтбаттал—шаһ жиһан, уәли» дейдi.

Бұ адам сол уақытта тұра келдi,
—Менiм пұтым не себеплi пәре болды?
Банһам сонда:—Иә, падиша,—деп сөйледi,
Алланың есiмiн айтып бұ сөйледi.

Сол уақытта бiр жiгiт тұра келдi,
Басын қойып Сейiтке ол жылады.
Сейiт оның құлағын кескен ердi,
Сейiтке оны берiп, ол жылады.

—�ұтқа оқыған дұғаңды айтшы,—дедi,
Құлағым әуелгiдей болсын,—дедi,
Сейiт сонда «Әл-хамду лилланы» оқып ердi,
Құлағы әуелгiдей бүтiн болды.

Меһрасып мұны көрiп, ықылас қылды,
Сейiттiң iсiне қайран қалды.
Сейiт және:—Иә, Меһрасып патша,—дедi,
Және сұрар жауабыңыз бар ма?—дедi.

Баба Мұхаммед мұғжизатын айтам,—дедi,
Жоқса, иман келтiргiл қазiр,—дедi.
Меһрасып сонда Сейiтке жауап бердi:
—Сенiң дiнiң хақ екен, бiлдiм,—дедi.

ләкин бiр мүшкiлiм бар менiм,—дедi,
Айыпқа бұйырмасаң айтам,—дедi.
Сейiт сонда:—Хош, болар,—деп изин бердi,
Меһрасып сонда сөзiнi баян қылды:
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—Менiм бiр махбүблi қызым болған,—дедi,
Диюлар алып кеткен оны,—дедi.
Сол қызымды келтiрсең мұнда,—дедi,
Жұмла халқым илән мұсылман болам,—дедi.

Сейiт сонда:—Ол қызың қайда?—дедi,
Бар болса, келтiрейiн мұнда,—дедi.
Банһам сонда:—Апарайын сiздi,—дедi,
Құдайым медет берсе сiзге,—дедi.

Мен көрдiм екi зәңгi жолда,—дедi,
Қырық аршын қад қаматы болар,—дедi.
Көтерген күрзiлерi таудай,—дедi,
Жерге ұрса, ол қылар күлдей,—дедi.

Сонан неғып кетермiз бiзлер?—дедi,
Сейiт сонда:—Қауiп қылмағыл онан,—дедi.
Әлхасыл, екiлiсi жолға жүрдi,
Төрт күнде ол зәңгiге жетiп келдi.

Зәңгi сонда нағра салып, жетiп келдi,
—Ажалың айдап келген сенi,—дедi.
Қолына тастан күрзi алып келдi,
Бұнларды ұрайын деп қаһарланды.

Сейiт сонда атын тастап, жаяу жүрдi,
Алланы зiкiр қылып, туғры жүрдi.
Зәңгi сонда Сейiттi ұрып қалды,
Сейiт қарғып, бiр жанға тұрып қалды.

Ендi Сейiт жұмырық ұрып ердi,
Бұ басынан мұғаллақ ол жығылды.
Оның Сейiт кеудесiне мiнiп алды,
Қанжарын бұғазына оның қойды.

Ғанжаф сонда:—Сен кiмсiң?—дедi,
Бiр ұрып, мен аждаһаны жықтың,—дедi.
Сейiт сонда өзiнi баян қылды,
Иман айтып, ислам дiнiн аян қылды.
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Ғанжаф ендi Сейiттен аман сұрды,
Иман айтып, аяғына басын қойды.
—Мен сенiң құлың болдым ендi,—дедi,
Өз құлағын өзi тiлiп, белгi қылды.
—Бұ жерге не қызметке келдiң?—дедi,
Баян қыл раушан бiзге, қожам,—дедi.
Сейiт сонда Меһрасыпты баян қылды,
Оның алынған қызын аян қылды.

Ғанжаф сонда:—Әй, палуан Сейiт,—дедi,
Ол қызды дию алған,—дедi.
Ол малғұн бек, бiр ғажап күштi,—дедi,
Һешбiр жатқан тағат қылмас оған,—дедi.
       
Құдайым ғинаят қылса саған,—дедi,
Ол көрсетер мүмiн болса саған,—дедi.
Жолыңда бiр iнiм бар менiм,—дедi,
Ол көрсетер мүмiн болса саған,—дедi.

Сейiт илән Банһам уәзiр және жүрдi,
Төрт күнде Ғазрифке жетiп келдi.
Мұны және Ғанжафтай мұсылман қылды,
Құл болып, өз құлағын о да қылды.

Сейiтке жол көрсетiп, о да қалды,
Жетi күнде бiр қалаға бұнлар келдi.
Ақ мәрмәрдан салған екен ол қаланы,
Там басынан қараған қызды көрдi.

Ол қыз және:—Садық расул Алла,—деп сөйледi,
Хош келдiң, Сейiтбаттал ғазы,—дедi.
Ол қыз келiп, үшбулерге қапу ашты,
Сейiттiң аяғына басын қойды.

Сейiт аңа:—Кiм бiлдiрдi бiздi?—дедi,
Раушан бiзге баян қылшы, қызым,—дедi.
—Иә, Шаһ жиһан, мен—
  Қарун падишаның қызы,—дедi,
Жетi жыл жесiр болдым мұнда,—дедi.
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—Бұ кеште көп жылап жаттым,—дедi,
Түсiмде расул Мұхаммедтi көрдiм,—дедi.

«Қызым, сен көп жыламағыл, сабыр,—дейдi,
Ертең Сейiтбаттал ұғылым келер» дейдi.
Қызға «Диюдың жолыны көрсет,—дейдi,
Оны өлтiрiп, халас қылар сенi» дейдi.

Қыз:—Диюдың қапуы үшбу,—дедi,
Бұ басқышпен төмен түсiп кетер,—дедi.
Ол басқышпен төмен түсiп Сейiт кеттi,
Қыз илән Банһам жылап сонда қалды.
   
Қырық басқыш төмен жүрiп келiп ердi,
Ол жерде бiр сарайды және көрдi.
Төрт жерге тақ және құрған көрдi,
Әр тақтың тұсында хұжра көрдi.
Бiр тақтың астында қапу көрдi,
Қапу ашып қараса, қиу көрдi.

Ол қиудан нардибан басқыш және көрдi,
Қырық аршын басқыш илән келiп тұрды.
Оның түбi бек қараңғы, ғажап ердi,
Шаһ әулие көзiн үйретiп қарап тұрды.

Назар салып қараса, бiр дария көрдi,
Ол дариядан өтерлiк жол болмады.
Сейiт ендi Хақ ғинаят зары қылды,
Мұхаммед Мұстафадан шапағат сұрды.

«Бұ жерден керi қайтсам, әгар,—дедi,
Қорқып кеткен болар дер адамлары.
Мұсылман болам деген көп халықтарды,
Ол сауаптан қалдырма және бiздi» [дедi].

Сол уақытта дария жош әйлады,
Бiр балық дариядан бас шығарды.
Сейiтке тағзым илән сәлем бердi,
—Мен Жүнiс пайғамбарды жұттым,—дедi.
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Қырық күн ол iшiмде тәсбих айтты,
Сол себеплi менiм iшiм нұрға толды.
Балықтардың пiрi болдым сонан,—дедi,
Жұмла балықтар табиғ болды маған,—дедi.

Бұ күнi Хақтан әмiр болды маған,—дедi,
«Сейiт келдi, дариядан шығар» дейдi.
Ол балық тауға меңзер ғажап ердi,
Шығып ердiм, ол балық суға батты.

Бiр аралға келiп, сайран қылдым,—дедi,
Бiр жерде бiр сарайды көрдiм,—дедi.
Асылған бiр нардибанды көрдiм,—дедi,
Оны тұтып, жоғары шықтым,—дедi.

Оның және iшiне кiрдiм, ғажап,—дедi,
Он сегiз қыз iшiнде көрдiм,—дедi.
Жүздерi зағыпыран кебi сарғайыпты,
Диюдан қорқып, қаны суалыпты.

Қыздар келiп, ол Сейiттен хал сұрады:
—Бұ жерге нешiк келдiң?—деп сұрады.
Сейiт сонда қыздарға жауап бердi:
—Қызметiм кәрi диюды өлтiрем,—дедi.

Сiзлердi халас қылам мұнан,—дедi,
Апарам мемлекетiңiзге жұмлаңызды.

Қыздар сонда «аһ» деп, сөз сөйледi:
—Болар ма сiздiң айтқан сөзiң,—дедi.
Ол малғұн адам жүзiн көрсiн,—дедi,
Һеш адамның күшi жетпiс оған,—дедi.

Қыздар бiрлән Сейiт сөйлесiп тұрған ердi,
Сол уақытта бiр ғұлғұла пайда болды.
Ол дауыс кәрi диюдың аяғы ердi,
Жерге басқан қадамының хадасы ердi.
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Қыздар сонда жығылды жүздерiнен,
Есiн танып кеттiлер сөзлерiнен.
Сейiт сонда жасырынды тақыт астына,
Диюдың назар салды шұһрасына.

Хинзир басы ұқсайды оның басы,
ұқсаған мисли пiлге һәм құлағы.
Сұры арысланға һәм ұқсайды,
Құйрығы аждаһадай ысқырады.
Қолыңда екi арыслан бақырады,
Бiрiне бiрiн ұрып, пәре қылды.

уа және айбат бiрлән күркiрейдi,
—Келдiң бе, Сейiтбаттал?—деп ақырады.
Рұм халқын хараб қылған сен бе?—дедi,
Ендi iздеп келдiң бе менi?—дедi.

Не қылармын мен саған, тоқта,—дедi,
Қаның айдап келтiрдi сенi,—дедi.
Бiр тауды күрзi қылып ол алыпты,
Оған санбур ағашын сап қылыпты.

Ол күрзiнi көтерiп ұрып ердi,
Сейiт сонда секiрiп кейiн тұрды.
Күрзi сонда балшыққа ұрған мисли
Жерге батып, ол күрзi көрiнбедi.

—Баттал, саған сол керек,—деп сөйледi,
«Сейiттi өлтiрдiм» деп ол ойлады.
Сол халде Шаһ әулие нағра салды,
Қолына «тайғ зухаки» қылышын алды.

Қаһарланып қолтығынан салып ердi,
Малғұнды екi пәре қылып салды.
уа және сол лағин сөз сөйледi:
—Ер болсаң және ұршы,—деп сөйледi.

Сейiт оған:—Әй, лағин,—деп сөйледi,
Ердiң iсi екi емес, бiр-дүр,—дедi.
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Ол лағинның тыпырлап жаны шықты,
Жаһаннамнан ол малғұн орын тапты.

Сейiт оның бас терiсiн сойып алды,
Қыздар сонда естерiн жиып алды.
Сейiттiң аяғына басын қойды,
уа және көзiн сүртiп, зар жылады.

—Аһ, бiздiң көргенiмiз түс пе?—дейдi,
Өлген тәнге, ия кiрген жан ба?—дейдi.
Сейiт сонда қыздардан сөз сұрады:
—Меһрасыптың қызы бар ма мұнда?—дедi.
 
Бiр қыз сонда жылап тұра келдi,
—Жаным құрбан болсын,—деп ол жылады.
Әлқисса, бұ қыздарды алып жүрдi,
Дарияның жағасына жетiп келдi.
Сол уақытта дария жош әйлады,
Балық және Сейiтке сәлем бердi.
Және Сейiт хазiретi ол балыққа мiнiп алды,
Қыздар илән дариядан Сейiт шықты.

Балық ендi Сейiтке сөз сөйледi:
—Бiр аманат тапсырам сiзге,—дедi.
Сәлем айтқыл Мұхаммед Мұстафаға бiзден,—дедi,
ұмытпасын шапағатынан мен ғарiптi.

Шаһ әулие «хош, болар» деп сөйледi,
Балық илән уағдаласып, жолға жүрдi.
Банһам илән қыз жылап отыр ердi,
«Иә, Алла, Сейiттiң халi нешiк? дерлер ердi.

Аман Сейiт бұ жерге келсе ердi,
�ерiлерден халас қылар ердi ол бiзлердi.
Әгар Сейiт келмесе аман мұнда,—дейдi,
Сонда мүшкiл халiмiз болар» деп жылады.
 
Сол уақытта Шаһ әулие бұнларға жетiп келдi,
Он сегiз қызды қасына ертiп келдi.
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Банһам сонда Сейiттi көрiп, шүкiр қылды,
Аллаға шүкiр үшiн намаз қылды.

Диюдың бас терiсiн және көрдi,
Сейiттiң аяғына басын қойды.
—Иә, сұлтан ғалым, келдiң бе аман,—дедi,
Бiзде бар тек шықпаған жандар,—дедi.
 
Бұ уалаятқа сен рахмат болдың,—дедi,
Сөйленсiн қияметкеше оның,—дедi.
Ол сарайларды Сейiт хазiретi сайран қылды,
Бiр қапуды Шаһ жиһан және ашып көрдi.

Иә, ғажап, бiр сахара, мәнзил, бау-бақша болды,
Iшiнде төрт жүз атты олар көрдi.
Иә, ғажап, бұ хикметтердi тыңлаң ендi,
Сейiттiң жоғалған аты сонда болды.

Сейiттi танып, ол аты шауып келдi,
Сейiт қуанып, атының көзiн сүйдi.
Ер-тұрманы, жұмла құралы тамам жүрдi,
Мұны көрiп Банһам илән Сейiт ғажап қылды.
 
Төрт жүз аттың жұмласын ұстап алды,
Бұны көрiп Банһам уәзiр қайран қалды.
Ол аттарды кәрi дию келтiрiптi,
Адамзаттың палуаны болса өлтiрiптi.

Сейiттi өлтiруге бата алмайды,
Атын ұрлап, бұ жерге келтiрiптi.
Сейiт ендi төрт жүз атқа  
  алтындарды артып алды,
уа және жауһар илән күмiстердi.

Он тоғыз қыздарды мiнгiзiп жүрдi,
Тоғыз күнде Ғазрафқа жетiп келдi.
Кәрi дию перiнiң басын көрдi де,
Сейiттiң аяғына басын қойды.
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Кешмерiнiң қызына көзi түстi,
Ғашық ердi, көңiлi жош әйлады.
Қыздың дахи көңiлi анда ердi,
Сейiт бiлiп, екiсiн некахлады.

Төртiншi күнде Ғанжафқа және келдi,
Ғанжаф дахи бұ iске қайран қалды.
Қарун шаһтың қызына ғашық ердi,
Қыздың дахи көңiлi анда ердi.
 
Сейiт оның екiсiне неках қылды,
Мұрады хасыл болып, бұнлар қалды.
Ендi Банһамға Сейiт:—Iлгерi барғыл,—дедi,
Меһрасыптан сүйiншi алғыл, —дедi.

Меһрасып падишаға Банһам барды,
Сейiттiң кереметiн айтып барды.
Әлхасыл, Меһрасып патша атқа мiндi,
Шаһардың жұмла халқы бiрге барды.

Сейiттiң аяғына басын қойды,
Сол жерде қойдай шулап, мүмiн болды.
Тағзым қылып, Сейiт сұлтанды алып жүрдi,
Келтiрiп сарайына қонақ қылды.
Кәрi диюдың басын орамға iлдi,
Он сегiз патшаларға хабар бердi.
«Ғайып болған қыздарыңыз мұнда келдi,
Шаһ әулие Сейiтбаттал алып келдi».

Есiтiп, он сегiз патша жұмла келдi,
Жұмласы қыздарын көрiп, шүкiр қылды.
Сейiттiң аяғына басын салды,
Жұмласы халқы илән мүмiн болды.
      
Он сегiз патша жерлерiне қайтып кеттi,
Сейiтке көп-көп рахмет айтып кеттi.
Ендi Банһам Сейiтке сөз сөйледi:
—Менiң сiзде бiр мақсұдым бар,—деп сөйледi.
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Сейiт оған:—Мақсұдың не-дүр?—дедi,
Қолдан келсе мақсұдың болсын,—дедi.
—Сiз бiлерсiз Мағаз атты ұғылымды,
Меһрасып қызын соған берсе,—дедi.
Хұтба оқып берсеңiз өзiң,—дедi,
Мақсұдым хасыл болар ердi сонда,—дедi.

Меһрасыпқа Сейiт мұны баян қылды,
—Қызыңызды Мағазға берiңiз,—деп 
     аян қылды.
—Хош болар,—деп, Меһрасып қызын бердi,
Шаһ әулие хұтба оқып, дұға қылды.

Сейiттiң сағадатлы дәулетi хасыл қылды,
�атша илән беклердiң қызметi тамам болды.
Он тоғыз патша Сейiттен керемет көрдi,
Жұмласы соғыс қылмай, мүмiн болды.

  Әзiн жаныб
Һиндүстанға барып, патшасын өлтiрiп, ақ пiлдi алып 

келгенi

Ендi Сейiт Меһрасыпқа сөз сөйледi,
Әуелден жүрген iстерiнi:
—Ақ пiл үшiн мен келдiм мұнда,—дедi,
Бiлермiсiң, ол қайда болар?—дедi.

Меһрасып патша:—Әй, сұлтан ғалым,—дедi,
Ол ақ пiл һиндүстанда болар,—дедi.
Оның падишасын һайлан атар,—дедi,
�ұт параст, өзi—малғұн жүһүд,—дедi.

Бұ жерден жетi күндiк болар,—дедi,
Сен барсаң, мен де бiрге барам,—дедi.
Ол маған қатты дұшпан болар,—дедi,
Күшiм жетпей мен оған жүрмiн,—дедi.
 
Сiзiңмен бiрге барсам оған,—дедi,
Өшiмдi сiзiң бiрлән алсам,—дедi.
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Сейiт оған:—Мен барамын жалғыз,—дедi,
Сiзлер аяқ бау боларсың бекер,—дедi.

Мақсат қылған ақ пiлдi алсам,—дедi,
Мақсатың сенiң дахи болар,—дедi.
Бұнлармен уағдаласып, жолға жүрдi,
Хаққа хамд, �айғамбарға салауат етiп жүрдi.

Құдаға мiнәжаттарды зары қылды,
Гауһарлар көзлерiнен жары қылды.
Хаққа сиынып, бiр күнлер бiр тауға келдi,
Оның бiр сахара сонда әскер көрдi.

Екi сап қарсы тұрған оны көрдi,
Майдан түзеп, мүбараз қылған көрдi.
Бiр адамнан Шаһ жиһан хабар сұрды:
—Бұ әскерлер кiм болар?—деп онан сұрды.

Бiр әскерi—Мысырдың сұлтаны, қайсар,—дедi,
Ол мұсылман—Мұхаммед-дүр пайғамбары.
Оның бар сексен мыңдай ләшкерлерi,
Аз да болса ол ұрады дiн қылышыны.
 
Бiр әскерi—һайлан-дүр пұт парасты,
Оның бар жүз мың әскер адамлары.
Бұ хабарды есiтiп Сейiт келдi,
Ол әскерге мүбәрак көзiн салды.

Майданға берәм-берәм ерлер барды,
Жүһүд илән мұсылманлар хамлә қылды.
Бiр мүшiрiк он мүмiнлердi шаһид қылды,
Халид есiмдi бiр мұсылман және келдi.
Халид келiп, ол мүшiрiктi қатил қылды,
Жанын жаһаннамға ұластырды.
Жүһүдтерден Қалұн есiмдi және келдi,
Ол малғұн Халидтi шаһид қылды.

Халидтiң ол лағин iшiн жарды,
Жүрегiн алып, мұсылманларға қыршып жедi.
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Оны көрiп, Сейiттiң қаһары келдi,
Рағд кебi сол халде нағра салды.

Екi тарап әскерлерi қайран қалды,
Жетi қат көк жерге түскен мисли болды.
Бұныңдай сағиқаны һеш есiтпедi,
Айрылып ақылынан, есiнен танды.
 
Сейiт сонда майданға жетiп барды,
Қалұнға:—Әй, лағин,—деп сөйледi.
Адам етiн асар ма адам?—дедi,
Не себеплi жүрегiн жедiң?—дедi.

Ол малғұнның мықтысы ғажап ердi,
Ат көтермей, ол пiлдi мiнген ердi.
—Сенi және сондай қылам, тоқта,—дедi,
Сейiтке күрзi алып оңтайланды.

Сейiт сонда мунадилердiң сүңгiсiн алды,
Ол малғұнға үшкiрiп оны салды.
Хикметулла сүңгiнiң оты шықты,
Ол малғұнды пiл илән отқа жақты.

Әлқисса, азайталық үшбу сөздi,
Сол майданда жетпiс жүһүдтi отқа жақты.
Ендi мүшiрiклер майданға келе алмады,
Сейiт ендi қаһар илән нағра салды.

Көп мүшiрiктiң сол жерде жаны шықты,
Есiн танып, бағзылары атқа мiне алмады.
Сейiт сонда мүшiрiклерге хамлә қылды,
Мүшiрiклердiң қаны мисли наһр, селдей болды.
 
Сол уақытта күн кеш болып, керi қонды,
Сейiт туғры бiр тауға жүре бердi.
Сейiт келiп ол тауға атын қойды,
Мұсылманлардың шатырына өзi келдi.
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Қайсар сұлтан тағында отыр ердi,
уәзiр, беклер жұмласы бiрге ердi.
Жұмласы ол Сейiттi ғажап қылды,
—Бұ кiсi дию ма, я перi ме?—деп сөйледi.

Ол жiгiт, әгар, келсе мұнда,—дедi,
Берер ердiм тәж-тағымды оған,—дедi.
Белгiлi, ол адам емес, перiште болар,—дедi,
Мұсылманларға жәрдем үшiн келген,—дедi.

Бұны естiп, Шаһ әулие және жүрдi,
Хайланның шатырына кiрiп келдi.
Хайлан жәду шатырында отыр ердi,
Алдына пұтын қойып табынар едi.

уа және:—Мағбұдым,—деп сөз сөйлейдi,
Мен саған көп табындым,—деп сөйлейдi.
Бiр адам бүгiн мұнда келдi,—дедi,
�алуан беклерiмдi отқа жақты.
 
Ол және ертең мұнда келер,—дедi,
Не деп жауап беремiн оған?—дедi.
Сейiтке өнер бастар уақыт келдi,
Мунадилдiң сүңгiсiн қолына алды.

Ол пұттың iшi қуыс, панар ердi,
Iшiне отты салса, жанар ердi.
Сейiт оның iшiне от жiбердi,
�ұттың iшi гүрiлдеп жана бердi.

Хайланның шатырына от тұтасты,
Хайлан сонда шатырдан шыға қашты.
Және Сейiт һәр шатырға оттар салды,
Һәрқайсы от бiрлән һәлак болды.

Атқа мiнiп, үш мәртебе Шаһ әулие нағра салды,
Халайықтар оны естiп, есiн танды.
Әскерлерге түн iшiнде қырғын салды,
Бiрiн-бiрi танымай қырылысты.
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Бiр уақытта сабах садық таң да туды,
Мүшiрiклер өз әскерiне көзiн салды.
Арасында һеш мұсылман көрiнбедi,
«Бiрiн-бiрi қырыпты» деп қайран қалды.
 
Хайлан жәду бұны көрiп, мәлүл болды,
«Тез ақ пiлдi келтiр!» деп айқай салды.
Соғыстың жұмла құралын қолына алды,
�iлге мiнiп, майданға тұра қалды.

Мұсылманлардың адамлары шаттық тапты,
Мүшiрiклердiң қырылғанынан хабар тапты.
Сейiтке бiр мұсылман жетiп келдi,
Ол келiп, iзет илән сәлем бердi.

—Сөзiм бар саған айтар, иә, палуан,—дедi,
Төрт жүз жыл өмiр сүрдiм тамам,—дедi.
Мен Әли әл-Мұртазаны көрдiм,—дедi,
Бұ уалаятқа ол Әли келген ердi.

Қырық тоғыз күн бұ ақ пiлдi мiнген ердi,
Бұны мiнiп, көп мүшiрiктi қырған ердi.
Бұ қайсардың атасы Ғұнқа ердi,
Оны мұсылман хазiретi Әли қылған ердi.

Әли оған бұ ақ пiлдi берген ердi,
Мүлкiнде ол Ғұнқаның тұрған ердi.
Бұ Хайланның атасы мүшiрiк ердi,
Ғұнқаны ол малғұн шаһид қылды.

Бұ ақ пiлдi қайсардан тартып алды,
Бұ ақ пiл хазiретi Әлиге ғашық ердi.
Бұ хабарды бiлдiрдiм сiзге,—дедi,
Соңын өзiң бiлерсiң,—деп ғайып болды.

Бұ хабарды Шаһ әулие бiлiп алды,
�iлге келiп, Шаһ жиһан сөз сөйледi:
—Иә, пiл, менiң сөзiмдi тыңла,—дедi,
Менiм атам—Хазiретi Әли Асадулла, бiлiң,—дедi.
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Үстiңе қырық тоғыз күн ол мiнiптi,
Мүшiрiклердi саған мiнiп, көп қырыпты.
Ол Әлиге сен ғашық болсаң,—дептi,
Маған және жәрдемшi болғыл,—дептi.

Сейiттiң сөйлегенiн пiл бiлiптi,
�iл сонда:—Мархабат,—деп пысқырыпты.
Құданың құдiретiн көргiл ендi,
�iл сiлкiнiп, Һайланды жерге ұрды.

Хортумы илән ауаға лақтырды,
Келiп жерге түскенде, һәм таптады.
Және Сейiттiң аяғына басын қойды,
Сейiтке тағзым қылып, тәсiлiм болды.
 
Шаһ әулие сол халде аттан түстi,
Ол ақ пiлдiң үстiне мiнiп алды.
Аллаға шүкiр қылып, қаһар илән нағра салды,
Мүшiрiклердiң әскерiне келiп кiрдi.

«Тайғ-зухаки» қылышын қолына алды,
От шығатын сүңгiсiн және алды.
Кәһи оңға, кәһи солға хамлә қылды,
Мүшiрiклерге өрт мысалы қырғын салды.

Мұсылманлардың әскерлерi және кiрдi,
Сейiттiң қайратына көзiн салды.
Сейiттiң кереметтi құрметiнде,
Һәр мұсылманлар мисли бiр аждаһадай.

Мүшiрiклер үркiген қойдай һәр тарапы,
Мұсылманлар оған шапқан мисли арыслан.
Бұ соғыста бiр ғажап хикмет болды,
Бiр сағатта алпыс мың мүшiрiк өлдi.

Шаңның iшiнде Һайлан ұғылы ұшырады,
Сейiт оны сол халде байлап алды.
Алып келiп қайсар сұлтанға оны бердi,
Һайланның ұғылын қайсар алып шат болды.
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Шаһ әулие мүшiрiклердi және қырды,
Тағат тұтпай, мүшiрiклер шаһарға қашты.
Мұсылманлар арттан қуып, оны қырды,
Аман тiлеп, мүшiрiклер шаһарға кiрдi.
Шаһ Жиһан әулие қайсарға қайтып келдi,
Қайсар сонда Сейiттiң жүзiн сүйдi.
Қайсар және:—Иә, Құдауанда,—деп сөйледi,
Бiлмедiк иә, палуанзада, кiмсiң?—дедi.

Қай зүрият боларсыз, бiлдiр?—дедi,
Сенiң үшiн жаным құрбан болсын,—дедi.
Бiзге рахмат болдың сен, жаным,—дедi,
Баян қыл раушан бiзге, иә, сұлтан,—дедi.

Сейiт сонда өзiн баян қылды:
—Асылым—араб, құрайыш—затым,—дедi.
Зүриятым Әли әл-Мұртазадан болған,—дедi,
Бабам Мұхаммед—шапағатшым менiң,—дедi.

Туған атам—Хұсайын ғазы, бiлсең,—дедi,
Өзiм атым—Сейiтбаттал ғазы,—дедi.
Қайсар сонда Сейiтке басын қойды,
Көрген жоқ бұрын, естiп бiлер ердi.
 
уәзiр, бек басын қойып зар жылады:
—Бiздiң әзиз сұлтанымыз сен бе?—дейдi.
Һайланның ұғылы және Сейiттi бiлдi,
Аяғына басын қойып, мүмiн болды.

Бұнлар ендi шаһарға жұмла келдi,
Һайланның ұғылын шаһарға патша қылды.
Шаһар әһлiнiң жұмласы мүмiн болды,
Сейiтке iзет илән құрмет қылды.

Қайсардың қызын Һайлан ұғылына бермек болды,
Сейiт оған ақд неках тамам қылды.
Жұмласы Сейiт илән мәжiлiс қылды,
Сейiт оған дiн жолын тағриф қылды.
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Ол шаһарға мәсжид, медреселер бина қылды,
Жұма оқып, Шаһ әулие уағыз қылды.
Есiткен халайықтар қайран қалды,
Мисли қиямет күндей зар жылады.

Сейiттiң кереметiн заһир көрдi,
Жұмласы ықылас қылып, нұрға толды.
Әлқисса, Сейiт хазiретi қайтпақ болды,
Қайсар және Мысырға жүрмек болды.
 
Һайланның ұғылы алтын, жауһар көп шығарды,
Мың жүк қылып, күмiс жиһаз һәм шығарды,
Ғилман ұлдан ұғыл, қыздарды һәм шығарды,
Жүз атқа қыздар илән ұғлан мiндi.

Ақ пiл илән көп малды және бердi,
Жұмласын Сейiт хазiретке халғат қылды.
Сейiтке екi патша уағдаласты,
Айрылғанға патшалар көп жыласты.

Бiр күнлерi Меһрасыпқа Сейiт келдi,
Меһрасып хал сұрасып, шат болды.
Сейiттiң кереметiне тахсин қылды,
Сейiттi тағзым қылып, қонақ қылды.

Сегiз күн Сейiт хазiретi сонда болды,
Он тоғыз патша жиылып, құрмет қылды.
Алтын, жауһар, арғымақ аттар бердi,
Ғилман ұлдан ұқсаслы қыздар бердi.

уа және жақсы кемелердi әзiрледi,
Ол малдардың баршасын оған салды.
Маллахтар жол бiлетiн мiнiп алды,
Туғры жолмен жетi күнде қырға шықты.
 
Сейiт илән уағдаласып, дұға алды,
Көп адам сол арадан керi қайтты.
Сейiт ендi Хаққа хамд, �айғамбарға салауат айтты,
Жолдастарын ертiп, жолға шықты.
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Бiр күнлерi бiр шашмаға келiп түстi,
Ол жерде бiр адамға ұшырады.
Сейiт хазiретi ол адамнан жөн сұрады:
—Малатияның тарапы қайсы?—деп сұрады.

Ол адам бiр тараптан жол көргiздi,
—Үшбу жол Малатияға барар,—дедi.
Бiр күнлерi Малатияға келiп ердi,
Хараб болған шаһардың халiн көрдi.
Ол шаһардың қорғанын бұзық көрдi,
Бiр тасы жоқ, жұмласын сынық көрдi.
Һәр сарайдың жығылған көрдi биналары,
Туғры тұрған болмады қиамдары.

Һеш сұрайтын болмады адамлары,
Қайран болып жылады Сұлтан ғазы.
Бақтың iшiне һәм барды Шаһ ғазы,
Сайран қылып қарады Шаһ уәли.
 
Ол бақта Сейiт көрдi бiр адамды,
Ол адам—Абул Фаттах белгiлi жаранлары.
Сейiтке жүгiрiп келiп, сәлем бердi,
Аяғына басын қойып, зар жылады.

Сейiт оның көтердi басын ендi,
Құшақтап, оның ендi көзiн сүйдi.
—Бiлгенiңнен хабар айт, жаным,—дедi,
Не уақиға болған-дүр бұған?—дедi.

—Иә, сұлтан ғалым, мен айтайын сiзге,—дедi,
Бiр һәлакат ерiстi бiзге,—дедi.
Сiз кеткенiн қайсар малғұн бiлген,—дедi,
Жүз мың әскер илән ол мұнда келген,—дедi.

Ғапыл күнде ол малғұн мұнда кiрдi,
Бiрнеше адамларды шаһид қылды.
ұлық өзiң бiлетiн жаранлары
Әмiр Омардан жүз төндiрiп, кеттi бәрi.
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«Сен алдың қатынның тiлiн,—дедi,
Жiбердiң бiзге қорған палуанды».   
Сол себеплi жаранларың тарап кеттi,
Әмiр Омар Керманның қаласында жатыр,—дедi.
 
Әлқисса, ол адамға Шаһ уәли:—Барғыл,—дедi,
Бiздiң аман келгенiмiздi бiлдiр,—дедi.
Әмiр Омарға хабар айтқыл бiзден,—дедi,
Жаранларымен жұмласы келсiн,—дедi.

Ол адам Керманға жетiп барды,
«Шаһ әулие келдi» деп хабар бердi.
Мұны естiп жұмлалары шат  болды,
Құдаға шүкiр үшiн намаз қылды.

Әмiр Омар жаранлары илән жетiп келдi,
Сейiттiң аяғына басын қойды.
—Сiз кеткен соң, қайсар малғұн мұнда келдi,
Бұ шаһарды хараб қылып бұзды,—дедi.

Әмiр Омар Сейiт хазiретiне ғұзыр қылды,
—Бiр бiлместiк басымыздан өттi,—дедi.
Не қылсаң, өзiң бiлгiл ендi,—дедi,
Тек шықпаған жаным бар тәнде,—дедi.

Фатима сiзге берген қызымызды,
Не пайда, мүшiрiклерге жесiр болды.
Мәслихат не болар, иә, Сұлтан уәли?
Өзiң бiл, не тәдбир қылсаң ендi.
 
Сейiт хазiретiнiң алып келген малдарыны,
уа және ғилман ұл мен қыздарыны.
Арғымақ ат, алтын, жұмла заттарыны,
Һиндүстаннан келтiрген ақ пiлiнi.

ұлық-кiшiк жаранлары көрдi оны,
Тахсин қылып Сейiтке тұрды бәрi.
Шаһ жиһан әулие Омарға әмiр қылды:
—Бұ малдармен Малатияны түзет!—дедi.
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Әуелгiден биiк салсын қорғаныны,
уа және жақсы салғыл ғимаратыны.
Мен барайын �стамболға жалғыз,—дедi,
Хақ Тағала не қылса, өзi бiлер,—дедi.

Бабам Мұхаммед шапағат қылса, әгар, өзi,
Иншалла, келтiрермiн мұнда,—дедi.
Әлқисса, Сейiт хазiретi жүрмек болды,
Жаранлармен уағдаласып, дұға қылды.

Бұ қисса үшбу жерде қадари хал тамам болды,
Мұхаммед Мұстафаға салауат, 
  Сейiтке дұға қылғыл ендi.
Бұ қиссаны назым жазған бұ пақыр құлды,
Дұғадан тастай көрме бұ хақыр құлды.
Құдайым қабыл қылсын қылған дұғамызды,
Иләһым жарылқасын жұмламызды.
Сейiт хазiретiнiң шарапатты құрметiнi,
Оның сақтап тигiзсiн рахматыны.
Тыныштық ұғылының тiлеген мақсұдыны
Қабыл қылып, жеткiзгей шапағатыны.

Он алтыншы бап: Сұлтан Сейiтбаттал хазiретiнiң 
Һиндүстаннан келiп, әмiр Омардың қызын iздеп, тауып алып 
келгенi, уа және қайсардың Кетайун есiмлi қызы ағу бергенi, 
һәм Аржис тауында жаһаннам қиусына салғаны, һәм онан 
құтылып, мүшiрiклердi қырып, Кетайунды алғаны.

Бисмиллаһи хамд илән сөз башлалы,
Сейiттiң хикметлерiн һәм башлалы.
Сұлтан Сейiт жаһанда өткен уәли,
Талай хикметлер көрсеткен Шаһ уәли.
 
Оған хикмет көп берген Қадiр Мәула,
Және жәрдем көп берген сұлтан Нәби.
Сейiттiң заһир болған кереметi,
Көрiнген һәр орында ғаламаты.
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Сейiтке қанша болса кереметi,
Мұхаммед Мұстафаның мұғжизаты.
Сол себеплi Мұхаммед Мұстафаны,
Сөз башлалық салауат илән жад қылалы.
 
Салауат сәлем сенiң болсын, Сұлтан Нәби,
Мақрұм шапағатыңнан қылма бiзнi.
Сұлтан Сейiтбатталдың мұнахибуны,
Сеңа сиынып айталы бiз бiр халi.

Көңiлiме илһам салғай Қадiр Мәула,
Назым бiрлән сөйлелiк бiзлер оны.
Һиндүстаннан Сейiттiң келгенiнi,
Малатияның шаһары һәлак болғаныны.

Сейiттiң көзi көрiп, жылағаныны,
Мейiрбан мұсылманларға қылғаныны.
Әмiр Омардың қызын және iздегенiнi,
Айтайын назым бiрлән сiзлерге оны.
Риуаят рауиларның сөзi келдi,
Тыңлайтұғын қиссаның өзi келдi.
Шаһ әулие рұмша тәбдил киiм кидi,
�стамболдың тарапына сапар қылды.

Бiр күнлерi Дақи деген шаһарға келдi,
Ол шаһарда жиылған адам көрдi.
Бiр адамнан Сейiт хазiретi хабар сұрды:
—Бұ жиылған адамлар не-дүр?—дедi.
 
Сейiтке үшбу адам жауап бердi:
—Қайсар барып, Малатияны хараб қылды.
Сейiтбатталдың бiр қатынын алып келдi,
Бiр уәзiрiнiң ұғылына бермек болды.

Соның үшiн той қылып жатыр-ды,
Адамлар оның үшiн жиылар,—дедi.
Сейiт хазiретi бұ адамнан хабар бiлдi,
Көп адамның арасына бұ да кiрдi.
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Өлеңшiлер шалғы тартып, ойнар ердi,
Мақтасып қыз бен күйеудi сөйлер ердi.
Сейiт сонда Iнжiлден аят айтты,
Мақтауын қыз-күйеудiң бұ да айтты.

Сейiттiң хұсни даусын ғажапласты,
Күйеуге Сейiттiң сөзi хош көрiндi.
Күйеу сорлы бiр адамға әмiр қылды:
—Сол жiгiттi сарайға келтiр,—дедi.

Бiреу келiп Сейiттi алып жүрдi,
Шаһ әулие сарайда бiрге отырды.
Қыздың сонда Сейiтке көзi түстi,
Сейiттi танып, көзiнiң жасын төктi.
 
Сейiт сонда ернiн тiстеп қойды,
«Сабыр қыл» деп, ишарат һәм бiлдiрдi.
Қыз ендi шарасыздан сабыр қылды,
Iшiне ғашық оты жош әйлады.

Жиылып арақ-шарап жұмла iштi,
Һәрқайсы бiр сөз айтып, күлкi қылды.
Бұ адам бiр кесе шарапты қолына алды,
Өзiнiң сүймес iсiн көңiлiне алды.

—Батталға қаһар үшiн iшем,—дедi,
Бiзге Нар-нұр риза болсын,—дедi.
Бiр адам сол уақытта сөз сөйледi:
—Болмас iстi сөйлеме бекер,—дедi.

Ол адам:—Батталмысың?—деп сөйледi,
Не үшiн болысарсың оған?—дедi.
—Әй, ақымақ, мен қашан Баттал болдым,—дедi,
Мен—Ғақбаның ұғылы уәлид,—дедi.

Мен көрдiм кiтаптарда ол Батталды,
Һәр орында жиылыс болса келер,—дедi.
Сiзлер ғапыл болмаңызлар онан,—дедi,
Баттал келiп қалмасын мұнда,—дедi.
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Ол Баттал қорқақ емес, ер-дүр,—дедi,
Тiрi болса, өшiн алмай қоймас,—дедi.
Мұны айтып ол уәлид тысқа шықты,
Артынан Сейiт хазiретi бiрге шықты.

уәлид сонда артына қарап көрдi,
Келе жатқан Сейiттi танып бiлдi.
Сейiтке ғиззат илән сәлем бердi,
Сейiттiң аяғына басын қойды.

—Мен—құлыңмын, сен—менiм қожам,—дедi,
Не бұйырсаң, әмiрiңше болам,—дедi.
Сейiт сонда:—Олай болса жақсы,—дедi,
Бiр жақсылық көрсетшi маған,—дедi.

—Не жақсылық iстерсiң менен,—дедi,
Қолдан келсе, әмiрiң болсын,—дедi.
Сейiт сонда:—уәзiр ұғылы 
  мас болып жатыр,—дедi,
Сен барып, ғапыл халде өлтiр,—дедi.

Түн iшiнде адам бiлмес сенi,—дедi,
Мен қапуда тұрайын аңдып,—дедi.
—Хош болар,—деп сарайға уәлид кiрдi,
Мас болып жатқан күйеудi көзi көрдi.

уәлид оның басын кесiп алды,
Сейiтке алып келiп оны бердi.
Сейiт ендi:— Қыз қайда?—деп сұрады,
—Қыз бақшадағы сарайда отыр,—дедi.

Екiлiсi ол бақшаға жетiп келдi,
Қыз дахи интизар болып отыр ердi.
Түн iшiнде Сейiттiң даусын бiлдi,
Сейiттiң аяғына басын қойды.

Екiсi амандасып, хал сұрасты,
Аллаға шүкiр, �айғамбарға салауат айтты.
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Сарайдағы алтын, күмiс, жауһарларны,
Бiр атқа артып алды затларыны.

Түн iшiнде шаһардан шығып кеттi,
Он бiр күнде Малатияға жетiп келдi,
Жаранлары ұлық-кiшiк жұмла келдi,
Сейiтке тағзым илән көрiс қылды.

Жетi күн әмiр Омар тойды қылды,
Сейiтке неках қылып, қызын бердi.
Ендi Сейiт хазiретi хатты жазды,
Халифаға ақ пiл илән мал жiбердi.
 
Халифа ақ пiлдi алып, тойды қылды,
Хат жазып, Шаһ әулиеге халғат бердi.
Шаһ жиһан Фатима илән шадыман ердi,
Шатлығы аз күн болды, бiр қайғы тағы келдi.
Құдайым сүйiп оны қайғы бердi,
Ақырында шатлықты тағы бердi. 

  Әзiн жаныб

Айтайын ол қайғының себебiнi,
Залым уәлидтiң асылы нақу жұтқаныны.
Жалған мұсылман ол уәлид болған ердi,
Бiр фитна саларға жүрген ердi.

Сейiтке қызмет қылып жүрген болды,
Бiр күнi Фатиманы көрiп, ғашық болды.
Бiр күнi Сейiт илән бақшаға барды,
Сейiт андан:— Кiлтi қайда?—деп сұрады.

—Аһ, үйде ұмыт қалған екен,—дедi,
Тез барып әпкелейiн,—деп үйге кеттi.
Жүгiрiп келiп екi атты ерттедi,
—Иә, Фатима, сiзнi Сейiт шақырды,—дедi.

Не бiлсiн Фатима байғұс атқа мiндi,
уәлид малғұн бақшадан аулақ жерге келдi.
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Фатима сонда уәлидтен жауап сұрды:
—Барарсың қай тарапқа, уәлид?—дедi.

уәлид сонда:—Мен ғашық саған,—дедi,
Мұрат хасыл тiлеймiн сенен,—дедi.
Әгар қабыл қылмасаң бұ сөзiмнi,
Рұмға алып кетем ендi сенi,—дедi.

Фатима сонда:—Әй, харамзат, малғұн,—дедi,
Қайттың ба асылыңа тағы?—дедi.
Бұны айтып ендi Фатима қаша бердi,
уәлид малғұн артынан қуа бердi.

Фатиманың назары артында болды,
Аты келiп бiр тамға ұшырады.
Аты соғылып ол тамға жығылады,
Фатима жығылып, сол жерде жан бередi.

Оны көрiп уәлид малғұн «аһ» дедi,
—Құс болып қашсам да Сейiт қоймас,—дедi.
«Рұм халқы қайда» деп, қаша бердi,
Сейiт хазiретi бұ iстен ғапыл ердi. 

  Әзiн жаныб

Сейiт хазiретi екiндiде үйге келдi,
Фатиманың шаһидлығынан хабар бiлдi.
Әмiр Омар қатыны илән бұнлар келдi,
Фатиманың өлгенiн бiлiп, зар жылады.

Әлхасыл, хүкiмi лиллаһи арызы болып, 
    дәфiн қылды
«Инна лиллаһи уа инна илайһи ражиғуна»*

     деп оқыды.
Сейiт хазiретi рұмша киiм кидi,
уәлидтiң iзiн көздеп, жолға жүрдi.

* Шындығында, бәрiмiз Алладанбыз және де оған қайта оралмақпыз. (Құран 
аяты.)
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Нехасыл, үшбу сөздi азайталы,
Ол малғұн қолға түспей, талай қашты.
Ол малғұнның тағдыры кейiн ердi,
Сол себеплi құтылып жүре тұрды.
 
Ақырында Сейiт оны һәлак қылды,
Баяны өз бабында келер тағы.
Сейiт хазiретi және iздеп келер ердi,
Бiр мың қадари ләшкернi қатар көрдi.

Бiр адамнан Сейiт келiп хабар сұрды:
—Бұ ләшкер қай тарапқа барар?—деп сұрады.
Ол адам Сейiт хазiретке жауап бердi:
—Үшбу ләшкер—Бадрун шаһ палуан,—дедi.

Рұмда жетi ықылым падишаһ болды,
Бiрiсiнiң есiмi Хамран деген ердi.
Оның бiр Ғадунбану деген қызы болды,
Жаһаннан қайраты асқан палуан болды.

Ол қызы жетi ықылымға қағаз жазды:
«Әр шаһарда палуан болса келсiн,—дейдi.
Менiң бiрлән күрестi салсын,—дейдi,
Майданда менi жықса, алсын» дейдi.

Мұны естiп һәр патшалардан палуан келдi,
Ол қызға күш жетпей һәлак болды.
Бадрунша бiр уәзiрдiң ұғылы ердi,
Ол Бадрун үшбу кеше түс көрiптi.
 
Түсiнде Сейiтбатталға жолығыпты,
Мұсылман болып, аяғына бас ұрыпты.
Ол қызды Бадруншаға апарыпты,
Сол себеплi Бадрунша келер дептi.

Бұ хабарды Шаһ жиһан онан бiлдi,
Құдаға шүкiр қылып, жолға жүрдi.
Шаһ әулие жол жүрiп келер ердi,
Сол уақытта бiр бөлек адам келдi.
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Бiр адамның қолында бар бiр арысланы,
Көрсеткен палуанлықтың ғаламаты.
Сол адам Сейiт хазiретке туғры келдi,
Қолындағы арысланын қоя бердi.

—Бұ жерде рұқсатсыз жүрген кiмсiң?—дедi, 
Сейiтке қылышын алып, хамлә қылды.
Сейiт сонда жұмырық илән атын ұрды,
Аты сонда мұғаллақ ол жығылды.

Аты жығылып, адамы сонда тұра келдi,
Етегiн түрiп алып және ұмтылды.
Сейiт сонда атынан түсе қалды,
Екiсi құшақтасып, күрес салды.
 
Шаһ әулие оны көтерiп, жерге ұрды,
Ол адамның жығылғанда басы ашылды.
Сейiт оны бiр аурат әйел бiлдi,
Шаһ әулие кейiн барып тұра қалды.

Қыз ендi тез орнынан тұра келдi,
Сейiттiң аяғына басын қойды.
—Менiм атым—Ғадунбану қызбын,—дедi,
Атамызды Хамранша падишаһ дейдi.

Мен бiр уәде әуелде қылдым ердi,
Кiм жықса, менi алсын дедiм ердi.
Әуелгi уәдемде тұрам,—дедi,
Мен саған халал болдым алсаң,—дедi.

Сейiт сонда:—Мен алман сенi,—дедi,
Бадруншаға Алла қосты сенi,—дедi.
Мұны естiп Ғадунбану атқа мiндi,
Өзiнiң шаһарына қыз жөнелдi.

Сейiт хазiретi жол жүрiп шаһарға келдi,
Бөлек-бөлек ләшкерлер жатқан көрдi.
Бұ жерге Шаһ жиһан қонып жатты,
Құдаға хамд, �айғамбарға салауат айтып жатты.
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Барабан соғып, Хамранша атқа мiндi,
Елу мың ләшкер илән тауға келдi.
Шаһардан Ғадунбану және шықты,
Бiр жүз қызды қасына ертiп шықты.

Үшбу қыздар майданда ойын қылды,
Ойынына халайықтар ғажап қалды.
Майданда Ғадунбану жалғыз қалды,
Ғайр қызлар ләшкерге келiп тұрды.

Хамран патша қызына сөз сөйледi:
—Менiм сөзiмдi алсаңшы, қызым,—дедi.
Һешбiр адам шақ болмады саған,—дедi,
Тыныштық һеш болмады маған,—дедi.

Не болар, бiр бектiң ұғылына тисең,—дедi,
Не болар, бұ ғауғаны тыйсаң,—дедi.
Қыз сонда:—Жаныма шам болмас,—дедi,
уағда бос орынға қалмас,—дедi,

Әлхасыл, Ғадунбану майдан тұрды,
Майданда түрлi ғажап ойын қылды.
Фираңның патшасының ұғылы келдi,
Ғадун илән екiлiсi хамлә қылды.
 
Сүңгi илән Ғадунбану жерге ұрды,
Басын кесiп, ләшкерге лақтырды.
Әлқисса, һәр палуанлар келiп ердi,
Жұмласын сөйлетпей, һәлак қылды.

Андан соң Бадрун шаһ келiп ердi,
Екiсi қарсы келiп, сөз сөйледi. 
—Менiм атым Бадрун шаһ бiлсең,—дедi,
Атаңның ағасының ұғылы,—дедi.

Мал-мүлкәтiм менiң көп бiлсең оны,
Қабыл көрiп, жұмласын алсаң,—дедi.
Сонда Ғадун:—Мал керек емес маған,—дедi,
Майданда жықсаң, тием саған,—дедi.
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Бiлмеймiсiң, қатынларға ерлер керек,
Қатынлар һеш қатынға тимес керек.
Ер болсаң, бұ майданда жықпақ керек,
Халайықтар ерлiгiңдi көрмек керек.

«Бәрекелдi, ер екен!» демек керек,
Қыз қызығып, көңiлiнде тұрмақ керек.
Ер болсаң, қайратыңды башла,—дедi,
Майданға менi жығып ташла,—дедi.
 
Ер болсаң, сөйлемегiл бос сөз,—дедi,
Ер кiсiге керек-дүр хош сөз,—дедi.
Мұны естiп Бадрун шаһ хамлә қылды,
Қыз көтерiп Бадруншаны жерге ұрды.

Басты кесейiн деп оңтайланды,
Сол халде Шаһ әулие нағра салды.
Жұмла тұрған халайықтар есiн танды,
Жетi қат көк жерге түскен мисли болды.

Сол уақытта Шаһ әулие жетiп келдi,
Көтерiп Ғадунбануды жерге ұрды.
Қыз сонда бiрден тұрып, қол қусырды,
Сейiттiң аяғына басын қойды.
 
Сол жерде иман айтып, мүмiн болды,
Құдайым көңiлiне нұр толтырды.
Бадрун шаһ Сейiтке келiп сәлем бердi,
Тағзым қылып:—Мардан ғалым, кiмсiң?—дедi.

Сейiт сонда Бадрунға жауап бердi:
—Түсiңде кiмдi көрсең, сол—мен,—дедi.
Бадрун шаһ бұ хабарды естiп бiлдi,
Сейiттiң аяғына басын қойды.

Сол жерде ықылас илән мүмiн болды,
Көңiлiне иман нұры оның толды.
Қыз ендi:—�атша жиһан,—деп сөйледi,
Сен алғыл, мен күң болам саған,—дедi.
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Сейiт сонда:—Иә, қызым, Ғадун жаным,—дедi,
Құдадан әмiр саған болған,—дедi.
Ишарат Хақтан саған келген,—дедi,
Тәсiлiм бол Бадрун шаһқа, жаным,—дедi.
Нәсiп жоқ мен аларға саған,—дедi,
Құданың әмiрiн бұзған жаман,—дедi.
Ендi қыз Бадрунға риза болды,
Сейiттiң әмiрiнше тәсiлiм болды.
 
Атасына қызы барып, хабар бердi,
—Мен риза Бадрун шаһқа болдым,—дедi.
Хамран патша қызының сөзiн бiлдi,
Шарасыз Бадруншаға қызын бердi.

Сейiт хазiретi Хамранға һәм сөйледi,
Дiн жолын тағриф қылып көп сөйледi:
—Жұмла сөзiңiз мақұл-дүр, сөзiңiз,—дедi,
Хамран сонда:—Иә, сұлтан ғалым,—деп сөйледi.

ләкин мен қайсардан қорқам,—дедi,
Аз ғана күн рұқсат бер бiзге,—дедi.
Қайсар дахи тәсiлiм болар сiзге,—дедi,
Бiз мұсылман болармыз сонда,—дедi.

Хамраншаға Сейiт хазiретi изин бердi,
Хамранша Бадруншаға қызын бердi.
Хамран шаһ ұлық, ғиззат тойды қылды,
Сейiт хазiретi ақд неках оған қылды.

Бадрун шаһ Ғадун илән үйге кiрдi,
Сейiт хазiретi бiр жерде иқрар қылды.
Сейiт хазiретiне Бадрунша және келдi,
Сейiттiң жылағанын көзi көрдi.
 
Әуел келiп Ғадунбануға хабар бердi:
—Сейiт хазiретi не үшiн жылар?—дедi,
Екiлiсi Сейiт хазiретке және келдi,
Жүздерiн жерге қойып, ғұзыр қылды.
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—Иә, сұлтан ғалым, жыларсың не үшiн?—дедi,
Көңiлiңдегi құсаңды бiлдiр,—дедi.
Сейiт сонда:—Бес неках менде болды,
Жұмласы бұ дүниядан сапар қылды.

Әмiр Омардың Фатима деген қызы болды,
Ол маған нәсiп болып, қосылып ердi.
Мұрады хасыл болмай, аз күн тұрды,
уәлид малғұн өлтiрiп, шаһид қылды.

Сол түсiп көңiлiме, мәлүл қылды,
Шапағат үшiн жыладым соған,—дедi.
Сол уақытта Ғадунбану һәм сөйледi:
—Иә, сұлтан ғалым, сөзiм бар тыңла,—дедi.

Әй, Шаһ жиһан, Сейiтбаттал сұлтан,—дедi,
Һеш қайғы, құса қылмағыл оған,—дедi.
Сiз алған Маһпруза—қайсардың қызы,
Оның бар бiр сiңiлiсi, ғажап,—дедi.

Жаһанда теңдесi жоқ көркем,—дедi,
Оның есiмi—Кетайун маһи,—дедi.
Кауакиб теңiзiнде орны,—дедi,
Сiзден қорқып ол жерге қойған,—дедi.

Мен сiздi апарайын анда,—дедi,
Көрерсiз хұсни жамалын оның,—дедi.
Әуелi сiздiң мұратыңыз хасыл болсын,—дедi,
Сiзден бұрын мен мұрат хасыл қылман,—дедi.

Ол қыз—менiң махбүблi достым,—дедi,
Һәр уақытта жолығып тұрам,—дедi.
Бұ сөздi айтып, үшбулер жолға жүрдi,
Бiр теңiздiң жағасына келiп түстi.

Бiр бұзылған ғимаратқа атын қойды,
Өзлерi бiр қайыққа мiнiп алды.
Сейiт ендi руһбан тонын кидi,
Ғадунға:—Өзiң жалғыз барғыл,—дедi.
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Кетайун[ға] өзiң әуелi сөйле,—дедi,
Келдi деп бiр руһбан бiлдiр,—дедi.
Шат көңiлi жұмсар оның,—дедi,
Шақырғыл сол уақытта бiздi,—дедi.
 
Ғадунбану «хош болар» деп, анда барды,
Ол келiп Кетайунға көрiс қылды.
Кетайун илән хал сұрасып, тамам болды,
—Бiр руһбан келтiрдiм жақсы сiзге,—дедi.
Жаһанда теңдесi жоқ ғалым,—дедi,
Хұсни Жүсiп сәни көрсең,—дедi.
Қайратына һеш адам шақ болмайды,
Атам сiзге жiбердi көрсiн,—дедi.

Қабыл көрсең, келтiрейiн сiзге оны,
Алып келген тұхфамыз бiлсең оны.
Кетайун сонда:—Хош болар, келтiр оны,
Көрелiк нешiк ғалым-дүр бiзлер оны.

Ғадунбану Сейiт хазiретiн алып келдi,
Сейiттiң Кетайунға көзi түстi.
Мисли маһ табан айдай көрiндi,
Көрмеген бұ мысалы һешбiр қызны.

Кетайунның Сейiтке көзi түстi,
«Бар ма екен бұ мысалы һеш жан» дедi.
—Хош келдiң, дiн ұлысы, мұнда,—дедi,
Сөйлешi дiннiң жайын бiзге,—дедi.
 
Сейiт сонда оқыды Iнжiлiнi,
Мисли Дәуiт оқыған Забұрыны.
Қыз сонда хұсни дауысына ғажап қалды,
«Бәлки Иса болар ма?» деп ойлады.

Кетайун сонда Ғадунға сөз сөйледi:
—Африн бұ жiгiтке,—деп сөйледi.
Бұны туған анасы нешiк—дедi,
Адамзаттан туар ма бұндай?!—дедi.
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Кетайун және Сейiтке сөз сөйледi,
Сейiттi шикаят қылып, көп сөйледi.
Сейiт хазiретi Кетайунға һәм сөйледi:
—Сейiтбаттал кiм болар?—деп сөйледi.

Кетайун сонда:—Сейiтбаттал—араб,—дейдi,
Нәсiлi �айғамбардан болған дейдi,
Ғалымлықта назыры жоқ оның дейдi,
�алуанлықта Рүстемнен артық дейдi.

Сахилықта Хатымтайдан жомарт дейдi,
Хайлакерi жаһаннан озған дейдi.
Кәһи руһбан, кәһи бектей болар дейдi,
Кәһи жерде, кәһи көкте жүрер, ұшар дейдi.

Бұ жаһанды хайла бiрлән алған дейдi,
Көп адамды қайрат бiрлән қырған дейдi.
Сол себеплi бiз тұрамыз мұнда,—дедi,
Кеше-күндiз рахат, ұйқы көрмес,—дедi.

Сейiт сонда:—Иә, Кетайун,—деп сөйледi,
Мақтадың Сейiтбатталды, ханшам,—дедi.
Сол мысалы өнер және болса,—дедi,
Адамзат қашар ма онан?—дедi.

Кетайун сонда:—Ол—мұсылман адам,—дедi,
Мәсиханың дiнiне дұшпан,—дедi.
Бiр тума апамызды өзi алды,
Һамайунды халифаға және бердi.

Ол Баттал—мұсылманның сиқыршысы,
Онан қашып құтылмайды һешбiр кiсi.
Сейiт сонда:—Ол хайлакер адам болса,—дедi,
Қояр ма қашқан бiрлән аша сенi?

Сонда Кетайунның көңiлiне қорқу түстi,
—Сен бәлки Сейiтпiсiң?—деп сөйледi.
Сейiт сонда:—Бәлi, бiлдiң менi,—дедi,
Алармын бұ орыннан сенi,—дедi.
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Кетайун сонда естiдi бұ хабарды,
Қайран болып Ғадунбануға һәм сөйледi:
—Менiм саған дұшпандығым қашан болды?
Не себеплi келтiрдiң дұшпанымны?

Ғадунбану Кетайунға жауап бердi:
—Сен маған айтпадың ба бұрын,—дедi.
«Һәр орынға сайран қылып алсаң ендi,
Жақсы жiгiт тапсаң келтiр» демедiң бе?

Мен кездiм жетi ықылым патшаларны,
Сынадым жiгiтлердiң жұмлаларны.
Бұ жiгiттiң қайратын бiлдiм,—дедi,
Жаһанда теңдесi жоқ палуанлығы.
Өнерi және ғажап алуан түрлi,
Келтiрдiм мұны саған сол себеплi.
уа және Бадрун шаһ та үгiттедi:
—Табылмас мұнан жақсы адам,—дедi.

Әлқисса, Кетайун қыз һеш болмады,
Айқайлап, шақырарға оңтайланды.
Сейiт сонда Кетайунға қолын салды,
Бұғазына жабысып, өзiн буды.

Қызметшiлердiң жұмласын және қырды,
Төрт сандыққа алтын, жауһар салыпты.
Төртеуi кемесiне мiнiп алды,
Атын қойған ғимаратқа жетiп келдi.

Ол жерде қарар қылып, ниғмат iштi,
Кетайунға және насихат сөз сөйледi.
Кетайун насихатын тыңламады, 
Төртеуi атқа мiнiп, жолға жүрдi.

Төртеуi атқа мiнiп келер ердi,
Алдында не қисапсыз әскер көрдi.
Әуелгi ғимаратқа қайта түстi,
Бадрун шаһ хабар аларға анда барды.
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Бадрун шаһ ол ләшкерден жауап сұрды:
—Барарсыз қай тарапқа сiзлер?—дедi.
Анлар сонда:—уәлид келдi бiзге,—дейдi,
Сiзлердiң Кетайуныңнан хабар бердi.

Батталға бермексiзлер Кетайун қызды,
Соның үшiн жiбердi қайсар бiздi.
Екi жүз елу мың ләшкер бiзлер,—дедi,
Өлтiремiз Батталды тапсақ,—дедi.

Бадрун шаһ бұны естiп қайтып келдi,
Жұмла сөзнi Сейiтке айтып келдi.
Сейiт хазiретi атына мiнiп алды,
Майданда жетпiс екi ойран салды.

—Менiм атым—Сейiтбаттал ғазы, бiлсiн,—дедi,
Һәркiм өлiмiн сағынса, келсiн,—дедi.
Сейiттiң Кетайун, Ғадун ойынын көрдi,
«Не үшiн тәсiлiм болмассың бұған?» дедi.

Сейiт хазiретi майданда нағра салды,
Һайбаттан қорқып һешкiм бара алмады.
Келмеген соң Сейiттiң өзi барды,
Ақшамға шақлы жүһүдтердi бек көп қырды.

Күн батқан соң қосына қайтып келдi,
Бадрун шаһ Ғадун илән қарсы барды.
Жүздерiн жерге қойып, қолын созды,
Сейiттiң тонларының қанын жуды.

Сейiт хазiретi таһарат алып, намаз қылды,
Намаздан фариғ болып, тағам жедi.
Тағам асап, Аллаға чок шүкiр қылды,
Кетайунға және насихат сөз сөйледi:

—Жалғыз кiсi көп ләшкерге не iс қылды?
Құданың құдiретiн көрдiңiз бе?
Жұмласы—бабам Мұхаммедтiң мұғжизасы,
Көрдiң бе, кәр қылмады кәрi, жасы?



10060

10070

10080

56 ДіНИ ДАСТАНДАР56 57

Және айтты Бадрун шаһ екiлiсi,
Мұхаммедтiң Хақ жүрер мұғжизасы.
Ғадунбану көп сөйледi екiлiсi,
Әуелде тамам болған ықыласы.

Кетайун сонда Сейiттi сүйдi көңiлi,
—ләкин мен дiнiмдi қойман,—дедi.
Сейiт сонда:—Мүшiрiктi алман,—дедi,
Һәр адам мүшiрiк болса—харам,—дедi.

Әлхасыл, екiлiсi келiспедi,
Харам күнде Сейiт оған қол салмады.
Андан соң сабах садық таң да туды,
Әскерлерi бейқисап және келдi.

Ол ләшкердiң бастығы Алиун ердi,
Сейiтке ол Алиун туғры келдi.
Сейiтке бек қабахат сөз сөйледi,
уа және сүңгiсiн оңтайланды.
Сейiт сонда Алиунға қаһарланды,
Көтерiп ат үстiнен көкке атты.
Керi айланып бiр уақытта келiп ердi,
Жерге түспей, қылыш илән екi бөлдi.

Әлқисса, азайталы үшбу сөздi,
Жетпiс түрлi ойын илан һәлак қылды,
Сол уақытта Фарун патша және келдi,
Жұмласы екi жүз мың ләшкер болды.

Сейiт хазiретi ақшамға ше соғыс қылды,
Ат жүрместей, адам қаны селдiк болды.
Қосына Сейiт хазiретi қайтып келдi,
Бадрун шаһ Ғадун илән қарсы келдi.

Сейiтке ғиззат илән құрмет қылды,
Сейiт хазiретi намаз оқып, шүкiр қылды.
Кетайунға Бадрун, Ғадун һәм сөйледi,
Насихат оның үшiн көп сөйледi.
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Не шара Кетайун дахи сөз алмады,
Насихат қанша айтса да тыңламады.
уа және сабах садық таң да туды,
Сейiт хазiретi әскерлерге және барды.

Майданға Баһаман деген бiреу келдi,
Сейiтке бек қаһарланып келген болды.
Сейiт хазiретi күрзi бiрлән ұрып ердi,
Аты илән жерге кiрiп, көлдiк болды.

Не қисса аз етелiк үшбу сөздi,
Сол жерде отыз үш палуанды һәлак қылды.
Андан соң жұмла әскерлер қаплап ердi,
Сейiт сонда қаһар илән нағра салды.

Ол нағраның дауысы ғажап болды,
Жетi қат көк жерге түскен мисли болды.
Бағзылар аттан ұшып жерге түстi,
Бағзылардың есi кетiп, жаны шықты.

Сол халде Сейiт хазiретi қылыш ұрды,
уа және сүңгi, күрзi бiрдей ұрды.
Шаң басып, адамның жүзi көрiнбедi,
Фаридун сол уақытта ұшырады.

Сейiттi артынан келiп ұрып ердi,
Сейiтке бiр захмат ерiштiрдi.
Артына Сейiт сонда айланыпты,
Фаридунға сүңгiсiн өзi салды.

Фаридунға сүңгiсi өтiп кеттi,
Фаридун жаһаннамнан орын тапты.
Әлқисса, күн батқанша соғыс болды,
Адамның қаны ой жердi көлдiк қылды.

Әскерлер кеш болған соң, керi қонды,
Сейiт ендi қосына қайтып келдi.
Бадрун шаһ Ғадун илән ғиззатлады,
Сейiт хазiретi таһарат алып, намаз қылды.
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Кетайунға Бадрун сөз сөйледi:
—Көрдiң бе Сейiтбаттал нешiк қылды?
Бiз тұрдық там басынан қарап,—дедi,
Бұ жүрдi қанша жанды қырып,—дедi.

Жердiң жүзiн бояды қанға,—дедi,
Өлген жанлар қалды ғой, таң ба?—дедi.
Сенiң көзiң көрмедi ме сонда?—дедi,
Мұхаммед пайғамбардың мұғжиза шұһрасын.

Дадасы—Мұхаммед пайғамбардың мұғжизасы,
Тарауыт тұрған мүшiрiклерге көп салар iсi.
Қырылған мүшiрiклердiң өз жазасы,
Сейiт-дүр мұсылманлардың пәруанасы.

—Сен дахи, иә, Кетайун, болма ғасы,
Тәсiлiм болғыл Сейiтке, жаным, осы.
Сол уақытта Кетайун сөз сөйледi:
—Ол сорыма қатын алмас па өзi?—дедi.

Менi тастап, қатын алмаса, әгар, осы,
Менi аларға дұрыс болса ықыласы.
Сейiт сонда Кетайунға жауап бердi:
—Мұнан [кейiн] рұқсатсыз 
   алмайын қатын,—дедi.
Бұны естiп, Кетайун ендi иман айтты,
Бадрун шаһ Ғадун илән шат болды.
Бадрун шаһ Ғадун илән басқа болды,
Кетайун Сейiт илән бiрге болды.

Ол залым жалған иман айтқан ердi,
Ол сырдан бұ үшеуi ғапыл ердi.
Кетайун сандықтарын аша бердi,
Сейiтке бiр түйiншек затты бердi.

—Үшбудi, әй, палуан, алшы,—дедi,
Мұрныңа бiр иiскеп қойшы,—дедi.
Бұ бiр жақсы дәру-дүр бiлшi,—дедi,
Жарақатының да болған жазулары.
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Сусағанда сусын да болар және,—дедi,
Һәр уақытта қажет болар сiзге,—дедi.
Сейiт сонда мұрынға иiскеп ердi,
Табариктiң ақылы сонда зайұл болды.

Қыз ендi сол арадан тышыра шықты,
Бадрунға бiлдiрмей қашып кеттi.
Ғадунбану Кетайунды қашқан көрдi,
Келiп ол Бадрун шаһқа хабар бердi.

—Харами зат асылына қайтқан,—дедi,
Ендi қайтiп жетемiз оған,—дедi.
Жүгiрiп Сейiт хазiретке келiп ердi,
Халсiз жатқан Сейiттiң халiн көрдi.

«Аһ» деп, екiлiсi зар жылады,
«Ол залым ағу берген» деп жылады.
Сейiтке неше кере дауыс қылды,
Сейiтте тұратұғын хал болмады.

Нехасыл, Кетайун Хамран шаһқа барып жеттi,
«Сейiтбатталға у бердiм,—деп хабар жеттi.
Жетi күнше оңалмас Баттал,—дедi,
Тез барып, әпкелiңiз мұнда» дедi.

Сабах садық таң туды, ләшкер жүрдi,
Бадрун Ғадун илән қарсы жүрдi.
Екiлiсi әскер илән соғыс қылды,
Үш күн-кеш мүшiрiклердi жiбермедi.

Хамран патша Ғадунға хабар жазды:
«Батталға ағу берген Кетайун,—дейдi.
Ол Баттал бұ ағудан өлер,—дейдi.
Кiм үшiн әуре боларсыз бұнда?—дейдi,

Айырман Бадрун шаһтан сенi,—дейдi.
Һешкiммен ұрыс қылмай, жай тұр» дейдi.
Ғадунбану естiдi бұ хабарды,
Келген адамның кесiптi құлақ, мұрнын.
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—Сейiтбаттал көп көрген мұндай iстi,
Құдайым асан қылған талай iстi.
Бiр күнi халас қылар Қадiр мұны,
Сол уақытта һәлак қылар жұмлаңызды.

Ендi Хамран жiбердi көп ләшкердi,
Бадрунша Ғадун илән көп өлтiрдi.
Екiсi Сейiт хазiретке және келдi,
Басын құшақтап, екiсi зар жылады.

Нехасыл, Сейiт хазiретi тұра алмады,
Көзiн ашып, жауапты бере алмады.
Екiсi Хаққа мiнәжат, зар қылды,
Гауһарлар көздерiнен жары қылды.

«Тапсырдық Хақ Тағалаға сiзнi,—дедi,
Нәжат берсiн Құдайым сiзге» деп жүре бердi.
Төртiншi күн әскерлерге және кiрдi,
Тәртiп жойып, ортасынан жүре бердi.

«Алла» деп Малатияға жетiп барды,
Есiтiп шаһар әһлi зар жылады.
Әмiр Омар бұ хабарды халифаға һәм бiлдiрдi,
Халифа оның үшiн көп жылады.

  Әзiн жаныб

Ғадун илән Бадрун кетiп ердi,
Мүшiрiклер ессiз жатқан Сейiтке жетiп келдi.
Халсiз жатқан Сейiттi байлап алды,
Көтерiп тақта илән алып кеттi.

Бұ хабарды қайсарға Хамран бiлдiредi,
Бұ хабарды қайсар естiп шат болды.
«Батталды өлтiрейiн өзiм,—дедi,
Мен барғанша өлтiрмей тұрсын» дедi.

Әлқисса, жетi күнде Сейiт тұрды,
Бiр тақтаға байланған өзiн көрдi.
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Сейiт ендi «Аһ» деп ой ойлады,
«Кәпiр естен тұтқан екен» деп ойлады.

Аллаға мiнәжат қылып, сөз сөйледi:
«Не келсе, жұмла сенен келер,—дедi.
Ғинаят, қуат, құдiрет сенен,—дедi,
Сенен ғайр iс болмас зор» дедi.

Бiр адам Кетайунға барып айтты:
—Есiн жиып, Сейiтбаттал тұрды,—дедi.
Кетайун ендi Сейiтке жүрiп келдi,
Жүзiнен пердесiн ашып келдi.

—Баттал, сен көп бiлiпсiң ғалымдықты,
Бiлмегенсiң қатындардың макирiн.
Сен алдың әуелi менiң екi апамды,
уа және сен өлтiрдiң ата бiрлән ағамызды.

Қостантин қайсар келер қазiр,—дедi,
Жұмласының өшiн алар өлтiрiп.
Сейiт оған һеш жауап сөйлемедi,
Сөзiне һеш iлтипат қылып қарамады.

«Сиқыршы Баттал» деп көп замлады,
Сейiт сонда ашуланып тебiрендi. 
Сол уақытта бiр малғұн сөз сөйледi:
«Әй, сиқыршы Баттал» деп көп замлады.

Сейiт сонда ашуланып тебiрендi,
Ау-шынжыры үзiлiп, қолын босандырды.
Сонда малғұн жүгiрiп қаша бердi,
Артынан Сейiт жетiп, жұмырық ұрды.
Мұғаллақ төбесiнен жығылып, жанын бердi,
Сейiттiң қайратына қайран қалды.
Нехасыл, көптiгiмен байлап алды,
Сейiттiң қайратына қайран қалды.

—Қорқумен адамларды мұндай қырды,
Қаруын алса, қырар едi-ау жұмламызды.
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Хамран сонда:—Қайсарсыз болмас,—дедi,
Ақыратис сонда:—Кел, өлтiрелiк мұны,—дедi.

Не қылса, өзi қылсын мұны,—дедi,
Көшелiк бұ арадан қазiр,—дедi.
Сұлу қия деген бiр қалаға бұнлар келдi,
Қасындағы бiр тауға келiп түстi.

Бiр терекке Сейiттi байлап қойды,
Кетайун шатырын оған қарсы тiктi.
Кетайун ендi бек һәйбәтлi зиннәтләндi,
Сейiтке және келiп сөз сөйледi:

—Иә, Баттал, көзiм қимас сенi,—дедi,
Сейiтке және келiп сөз сөйледi:
—Мен саған қатын ұқсаслы һешкiм,—дедi,
Бiздiң дiнге кiрсеңшi ендi,—дедi.

Сейiт оған һеш жауап бермедi,
Көңiлiн бiр Алладан айырмады.
Әскерлерi арақты iшiп жатты,
Қазандағы астары пiсiп жатты.

Жұмлалары масты болып ұйықтап қалды,
Сейiт отыр ағашта қылып зарды:
«Иә, Алла! Жаратушы өзiң, Мәула,
Өзiңе мағлұм-дүр пенде халi.

Менiм жаным құрбан-дүр 
   саған паймалы, Мәула,
ләкин мұсылмандардың не-дүр халi.
Дұшпанлардың аты аяғында 
   қылмағыл суығыны,
Иллi балшық паймалы.

Сиынам соның үшiн, иә, Қадiр Мәула»,
Сол уақытта бiр нәрсе суылдады.
Ағаштың басынан бiр жылан түсе қалды,
Қазан асқан ошақларды аралады.
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уа және һәр қазанға басын сұқты,
Андан соңыра ол жылан қайтып кеттi.
Сол уақытта Қарун патшаның ұғылы тұра келдi,
Құлдарына қышқырып, «Тұрғыл» дедi.

Ниғматлар пiскен-дүр, келтiрдi,
Қасындағы беклерi, жұмла беклерi.
Жұмласы асын асап, тамам болды,
Сол уақытта Баһрам Қарун ұғылы тiтiредi,
Тыпырлап, жаһаннамға ол жөнелдi.

Әлқисса, үшбу сөзнi тамамлалы.
Сол жерде жетпiс палуан өлiп қалды,
Кетайун қыз сол уақытта ой ойлады.
Баһрамды оның көңiлi сүйер ердi,

Сейiттiң қасына келiп, сөз сөйледi:
—Әй, сиқыршы, сен қылдың мұны,—дедi,
Сейiт сонда:—Әй, ақымақ Кетайун,—дедi,
Не келер менiм қолымнан, бiлшi?—дедi.

Кетайун Сейiттiң сөзiн тыңламады,
Сейiттi қылыш илән салып қалды.
Құданың ғинаяты Сейiтке болды,
Сейiтке тимей, байлаған жiпке тидi.
 
Сейiттiң қолы босатылып, нағра салды,
Кетайун сол уақытта қаша бердi.
—Әгар қуатым болған болса менiм,—дедi,
Құтылып кетер ердiм сенен,—дедi.

Тарун, Талқан екi палуан жетiп келдi,
Сейiттi байлайын деп оңтайланды.
Сейiт сонда Тарунға жұмырық ұрды,
Төбесiнен мұғаллақ ол жығылды.

Тарунның бiр аяғын Сейiт тұтып алды,
уа және бiр аяғын басып, тартты.
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Шiрiген бөз мысалы оны жыртты,
Жауырынын шоқпар қылып, қолына алды.

Оның бiрлән дұшпанларын ұрып ердi,
Күрзi бiрлән ұрғандай қырылады.
Сол халде Ақыратис палуан ұшырады,
Оның және бiр ұрғанда белi сынды.

Сол уақытта жұмла ләшкерлер қамалады,
Нехасыл, көптiгiмен байлап алды.
Сол уақытта қайсар да жетiп келдi,
уәзiрлер Сейiттiң күшiн баян қылды:

—Иә, ғажап, Сейiтбаттал нешiк адам!—дейдi,
Құр қолымен бiзлернi бек көп қырды.
Мұны естiп қайсардың мәңзi солды,
Айырылып ақылынан, есiн танды.

Әлқисса, үшбу сөзнi азайталы,
Қайсардың не қылғанын шарх айталы.
Сейiттi өлтiруге сөз сөйледi,
Мәслихат һәрбiреуi көп сөйледi.

Жәмлиха деймiш бiр уәзiрi болар дейдi,
—Бiр мәслихат айтайын сiзге,—дедi.
Батталды өлтiрмеңiз сiзлер,—дедi,
Бiр мәслихат айтайын сiзге,—дедi.

Тарион отқа жақты, бұ өлмедi,
Ғақба ғазы ағу бердi және өлмедi.
Әгар мұны өлтiрсеңiзлер сiзлер,—дедi,
Қаны жерге шашылар мұның,—дедi.

Топыраққа қатар шур болса қаны,—дедi,
Он жерден доқлар өсер және,—дедi.
Ол шөптi бүбiлер асар, шықса,—дедi,
Қойларды адамлар асаса, әгар,—дедi.
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Шаһуат хасыл болар онан,—дедi,
Сейiт болып туарлар жұмла,—дедi.
Қайсар сонда:—Не қылармыз еш мұны,
Құтылатын себебiн сөйле,—дедi.

Жәмлиха және қайсарға сөз сөйледi:
—Мен бұрын бiр сиқыршыны көрдiм.
Неше кере өлтiрдi ол сиқыршыны,
Сонда да ол сиқыршы һеш өлмедi.

Аржистың тауында бiр қиу болар ердi,
Атын: «Шаһ Жаһаннам» деп айтар ердi.
Апарып соған оны салып ердi,
Сонда халас болдылар онан,—дедi.

Соған апарып салалық мұны,—дедi,
Сонда халас болмасақ бiзлер,—дедi.
�атша, беклер бұ сөздi мақұл көрдi,
Аржистың қиусына алып барды.

Бiр тақтаның үстiне отырғызды,
Бiр жалладқа «Сен сал!» деп әмiр қылды.
Жаллад сонда салурға жұмла қылып ердi,
Тақтай ойып, екiсi бiрге кеттi.
Мүшiрiклер шат болып ендi күлдi,
Сейiттi қиуға тастап, көңiлi тынды.

  Әзiн жаныб

Дұшпанлар шат болып күле тұрсын,
Құдайым Сейiт хазiретке нәжат берсiн.
Ғадунның Бадрун илән сөзi келсiн,
Малатияға жетiскен хабар келсiн.

Екiсi Малатияға келiп ердi,
Сейiттiң мажырасын айтып ердi.
Малатияның халайықтары зар жылады,
уа және халифаға хабарын айтып ердi.
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Халифа ибн Мансұрға:—Барғыл,—дедi,
Не уақиға болғанын бiлгiл,—дедi.
Яхия ибн Мансұр тез барып жеттi,
Сейiтке не қылғанын ол көрiптi.

Аржистың қиусына салғанын
Қайтып келiп, Малатияға ол бiлдiрдi.
Естiп Малатия әһлi зар жылады,
уа және халифаға хабар жазып бiлдiредi.

Халифа Сейiт үшiн көп жылады,
Естiген мұсылманлар зар жылады.
Яхия және:—Мен бiр хабарды бiлдiм,—дедi,
Фағфоршин екi жүз мың ләшкер жүрдi.

Қайсар илән екiсi қаулы қылды,
Мағрибтан Қарун патшаны тез алдырды.
Жұмласы мұнда келмек оның қас-ты,
Жоқ қылмақ мұсылманлардың жұмласын.

Қарунға Кетайун қызды бермек болды,
Мұсылманлардан өшiн алмақ болды.
Кетайун сонда естiптi бұ сөзiнi,
Өзiне қайғы қылып, сөз сөйледi:

—Қарун патша үш жүз жасқа келген ердi,
Қара жүзлi, өзi сасық шiркiн ердi.
Тек шықпаған таңда жаны жүрген ердi,
«Алармын» деп ойлай ма екен ол да менi.

Менiм теңiм ол болар ма, ғажап,—дедi,
Жүзi қара, нешiк лайық көрдi екен менi!—дедi.
Менiм теңiм Сейiтбаттал сұлтан ердi,
Толған айдай балқыр ердi оның жүзi.

Дүр, маржан жаралған оның көзi,
Бал-шекерден тәтiлi ердi оның сөзi,
уа қайраты Рүстемнен артық ердi.
Нәсiлi �айғамбардың асыл заты ердi.
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Жаһанды сайран қылған қаршыға ердi,
Ол қаршыға қолыма қонып ердi.
Не пайда, мен ұшырдым қаршығамды
Қиуға бекер салдым оны,—дедi.

Аһ, дариға, ол сұлтан қайда?!—дедi,
Болар ма қайта қонар күнлер ендi?!
Кетайун мұны айтып, көп жылады,
Өкiнiп, Сейiт үшiн зар жылады..

Есiн танып өзiнен кете жазды,
«Алла» деп, аузынан от шығады.
Кәһи хал, кәһи халсiз отырады,
Басын көтерсе «Сейiт» деп ол сөйледi.

  Әзiн жаныб

Кетайун Сейiт үшiн жылай тұрсын,
Басына қылған iсi келе тұрсын.
Мүшiрiклердiң ләшкерi көше тұрсын,
Жақындап Малатияға бара тұрсын.

Ендi әмiр Омардың сөзi келсiн.i әмiр Омардың сөзi келсiн. әмiр Омардың сөзi келсiн.iр Омардың сөзi келсiн.р Омардың сөзi келсiн.i келсiн. келсiн.iн.н.
Халифаға хат жазып, хабар берсiн,iн,н,
«Қайсар малғұн харакат қылған мұнда,—дейдi.i..
Қисапсыз ләшкер илән жүрген,—дейдi.i..

Бұ күнде пәлен жерге келген,—дейдi,i,,
Сiз де әскер жiбергiн жылдам,—дейдi.iз де әскер жiбергiн жылдам,—дейдi.з де әскер жiбергiн жылдам,—дейдi.iбергiн жылдам,—дейдi.бергiн жылдам,—дейдi.iн жылдам,—дейдi.н жылдам,—дейдi.i..
Жоқса, хараб қыла-дүр ол бiзлернi,iзлернi,злернi,i,,
Бiлерсiз, мұнда ләшкерлер аз-дүр» дейдi.iлерсiз, мұнда ләшкерлер аз-дүр» дейдi.лерсiз, мұнда ләшкерлер аз-дүр» дейдi.iз, мұнда ләшкерлер аз-дүр» дейдi.з, мұнда ләшкерлер аз-дүр» дейдi.i..

  Әзiн жаныб

Халифа хатты көрiп, келе тұрсын,
Әмiр Омар патшаның сөзi келсiн.
Яхия ибн Мансұр жансыз келiп, хабар бердi:
«�әлен жерге Фағфоршин келдi» дедi.
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Бұны естiп әмiр Омар ләшкер жиды,
Қырық мың ләшкер илән қарсы барды.
Фағфоршин екi мың ләшкер ердi,
Мұсылманлар аз да болса қарсы тұрды.

Екi сап майдан түзеп тұрып ердi,
Майданға Ғұнқас деген жүһүд келдi.
Мүмiнлерден Ғадунбану жетiп барды,iнлерден Ғадунбану жетiп барды,нлерден Ғадунбану жетiп барды,iп барды,п барды,
Ғұнқас сонда Ғадунға:—Кiмсiң?—дедi.iмсiң?—дедi.мсiң?—дедi.iң?—дедi.ң?—дедi.i..

Ғадунбану кендүсiн баян қылды,iн баян қылды,н баян қылды,
Мұсылман болғанлығын аян қылды.
Андан соңыра екiлiсi мүбараз, хамлә қылды,iлiсi мүбараз, хамлә қылды,лiсi мүбараз, хамлә қылды,iсi мүбараз, хамлә қылды,сi мүбараз, хамлә қылды,i мүбараз, хамлә қылды, мүбараз, хамлә қылды,
Ғұнқасты Ғадунбану пәре қылды.

Әмiр Омар Бадрун шаһқа:—Бұ кiм?—дедi,iр Омар Бадрун шаһқа:—Бұ кiм?—дедi,р Омар Бадрун шаһқа:—Бұ кiм?—дедi,iм?—дедi,м?—дедi,i,,
Бадрун шаһ:—Ол—менiң қатыным,—дедi.iң қатыным,—дедi.ң қатыным,—дедi.i..
Естiген мұсылманлар қайран қалды,iген мұсылманлар қайран қалды,ген мұсылманлар қайран қалды,
«Әйел мұндай болар ма!» деп ғажап қалды.

«Адам сөзi бас жарар» деген сөзi,i бас жарар» деген сөзi, бас жарар» деген сөзi,i,,
Ғадунбануға ол сөзлер зарар болды.
Ғұнқастың бiр ұғылы болар ердi,iр ұғылы болар ердi,р ұғылы болар ердi,i,,
Майданда ол Ғадунды шаһид қылды.

Бадрун шаһ оны көрiп, жетiп барды,iп, жетiп барды,п, жетiп барды,iп барды,п барды,
Келубан ол малғұнды екi бөлдi.i бөлдi. бөлдi.i..
уа және аттан түсiп, бiр iс қылды,iп, бiр iс қылды,п, бiр iс қылды,iр iс қылды,р iс қылды,iс қылды,с қылды,
Қанжарын бағырына туғры қылды.

Сабын Ғадунбануға сүйеп қойды,
Жығылып ол қанжарға шаһид болды.
Екi ғашық қосылып шаһид болды,i ғашық қосылып шаһид болды, ғашық қосылып шаһид болды,
Мұсылманлар оның үшiн көп жылады.iн көп жылады.н көп жылады.

Намазын оқып, екiлiсiн дәфiн қылды,iлiсiн дәфiн қылды,лiсiн дәфiн қылды,iсiн дәфiн қылды,сiн дәфiн қылды,iн дәфiн қылды,н дәфiн қылды,iн қылды,н қылды,
Сол күнi соғыс қылмай, қайта қонды.
Қайсар малғұн әскер илән о да келдi,i,, 
Фағфоршинға қосылып, мәжiлiс қылды.
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Ғұнқас илән ұғылына бек қайғырды,
«Оның үшiн алармыз тоқта әлi» дедi.iн алармыз тоқта әлi» дедi.н алармыз тоқта әлi» дедi.i» дедi.» дедi.i..
        
  Әзiн жаныб
Сейiттiң қиудан шыққаны баяны

Мақтанып бұнлар мұнда тұра тұрсын,
Ендi Сейiт хазiреттiң сөзi келсiн.
Тыңлаңыз, ықылас бiрлән бұ ғажапты,
Шаһ әулиенiң Хақтан тапқан мiнәжатын.

Сейiт хазiретi: «Қиуға түсiп кеттiм,—дедi,
Үш жүз «Құл хуа Алланы» 
  оқыдым сонда,—дедi.
Түбiне сол уақытта жеттiм,—дедi,
Балшыққа белуарымнан баттым,—дедi.

Қырық қадам және шетке жүрдiм,—дедi,
Сол уақытта диуарына жеттiм,—дедi.
Қарадым назар салып сонда,—дедi,
Зұлматтан һешбiр нәрсе көрiнбей.

Сол уақытта күркiлдеген дауыс шықты,
Ол келген жоғарыдан тастар ердi.
Мүшiрiклер ұлығ тасты қопарыпты,
Астында менi қалсын деп ойлапты.

Иләһым, ол тастардан аман қылды,
Банағы жаллад сорлыны басып қалды.
Отыр ердiм назар салып һәрбiр жердi,
Һәр тараптан шұғылалар пайда болды.

уа және шырылдаған дауыс шықты,
Мисли құстың даусы ол ұқсайды.
Назар салып қарасам ол шұғыланы,
Һәрқайсы бiр аждаһаның көзi ердi.

�сқырып, ол аждаһа жүрiп ердi,
Алдымды «Аятул Күрси» оқып сездiм,—дедi
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Аждаһа сол уақытта кейiн тұрды,
уа және екi ұлығ аждаһа жетiп келдi.

Сол уақытта қиудың iшi жарық болды,
Бiр жасыл жыланды келтiрiп, анда қойды.
Ол жылан ғиззат илән сәлем бердi,
—Хош келдiң, салла Аллаһ расул Сейiт,—дедi.

Мұхаммед Мұстафаның ұғылы—
    Сейiтбаттал,—дедi,
Мархабан, хош келiпсiң мұнда,—дедi.
Түстiм деп бұ қиуға қайғырма, жаным,—дедi
Көрерсiң Құданың хикметiн талай,—дедi.

Көрмеген сенiң iсiң көп-дүр,—дедi,
Көрерсiң көп ғажапты мұнда,—дедi.
Жiберген көрмек үшiн сiзге бiздi,
уа және бiлмек үшiн сiзге бiздi.

лақап есiмiм—Шаһмаран менiң,—дедi,
Жәмлиха—әуел қойған есiм,—дедi.
Үшбу тұрған аждаһалар—құлым,—дедi,
Һешбiр зиян тигiзбес сiзге,—дедi.

Сүлеймен пайғамбарды көрдiм,—дедi,
Ол патша қылған ердi менi,—дедi.
Бiр күнлерi Ғафан деген адам қонды,
Қырық күн алып жүрiп, жер кездiрдi.

Көтерiп тау-тастарды ол кездiрдi,  
Шөптерден дәру сұрап, хабар бiлдi.
Ол адамнан Хақ Тағала нәжат бердi,
Андан соң бұ қиуға кiрдiм,—дедi.

Бiр заманда бұ қиудан шықтым,—дедi,
Зиарат Мұхаммед Мұстафаға қылдым,—дедi.
уа және бұ қиуға келiп тұрдым,—дедi,
Бұны «Шаһ жаһаннам» деп айтар,—дедi.
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Бiр қиусы Қап тауында мұның,—дедi,
Кәһи анда, кәһи мұнда тұрам,—дедi.
Ендi ол бiр жыланға әмiр қылды:
—Бiр гауһар нығметтi келтiр,—дедi.

Ол жылан алып келдi бiр гауһарды,
Нұры бар шам мысалы ол гауһардың.
—Иә, Шаһ жиһан, қонақ болдың бiзге,—дедi,
Бұ гауһар ниғмат болар сiзге,—дедi.

Һәр уақытта қарның ашса сенiң,—дедi,
Бұ гауһарды аузыңа сал сонда,—дедi.
Қараңғыда дәм болар сiзге,—дедi,
Жәдiгер бiзден болсын сiзге,—дедi.

Ол гауһарды қолыма алдым,—дедi,
«Бисмиллаһи» деп аузыма салдым,—дедi.
Иә, ғажап, ол гауһардың ләззат дахи,
Бұ дүнияның ниғматынан артық болды.

Қарным тойып, мен Аллаға шүкiр қылдым,—дедi,
Ол тас және әуелгiдей тұрды,—дедi.
уа және Шаһмаран Сейiтке сөз сөйледi:
Қайғы қылма, иә, сұлтан,—деп сөйледi.
 
Құдайым саған назар қылған,—дедi,
Шығарсың бұ қиуадан қазiр,—дедi.
Әлқисса, Шаһмаран көп сөз айтты,
Сол уақытта менiм ұйқым келдi,—дедi.

Сол жерде жатып, ұйықтап қалдым,—дедi,
Бiр уақытта ұйқым қанып тұрдым,—дедi.
Һәр тарапқа мен назар салдым,—дедi,
Һешнәрсе ол арада көрiнбедi.

Әлқисса, көп көрдiм мен ғажайыпты,
Айтарға тiлмен сөйлеп таусылмайды.
Андан соң мiнәжат қылдым бiр Аллаға,
Жаратқан барша ғаламды Мәуласыға.
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«Иә, Иләһым, Қадiр Сұбхан, �әруардигар,
Жұмла құлдың iсi саған әшкере.
Әгар күнә қылдым Ер Сәмин сеңа,
Тәубе қылдым, пұшайман болдым, иә, Алла,

Бұ қиуда қалдым ерсе, иә, Мәула.
лутфуң илән иман бергiл, иә, Алла,
Сәруар ғалам, иә, Мұхаммед  Мұстафа,
Және сахаба, расул Алланың, Әбубәкiр халифа.

Және Омар, Осман, Әли Әл-Мұртаза,
Шаһид болған Хасен, Хұсайын, Кербала.
Және жұмла �айғамбар, Хақ нәби, 
    Мұрсал асфия,
Және дәруiшлер, жұмла өткен әулие.

Және мұзлим шаһид өлген ғұлама,
Һәм мудәррис, тәлиб, әлғылым һәм талаба.
Және хауар фариадта зар жылаған ғұлама,
Мүмiнлерге шапағат үшiн қылған аһ.

Және жомартлық қылған 
 жаранларымның Хақына,
Халас қылғыл бұ қиудан, иә, Алла».
Мiнәжат қылып отыр ердiм мен сонда,
Бiр аждаһа жетiп келдi сол халде.

Ол қиудан тышыра шықты аждаһа.
Басы шықты, құйрығы тұрды iшiнде
Оның тұттым құйрығын мен сонда,
Көз жұмғанша болдым қиудың тысында.

Назар салып көрдiм сонда бiр шашма,
Таһарат алып, намаз қылдым мен сонда.
Таң туғанша ғибадат қылдым мен сонда,
Мiнәжат қылып, сәна айттым Құдаға.

Сабах садық және соқты бәд сабах,
Назар салдым, есiм жиып далаға.
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Шошқа баққан шопан көрдiм мен сонда,
Тас көтерiп келе жатыр қиуға.

Қабахатлап замлап келер Сейiттi,
Қиуға атты алып келген тасыны.
Сол уақытта жетiп келдiм шопанға,
—Атың кiм?—деп, онан сұрдым мен сонда.

—Атым менiм—лаулан,—дедi ол сонда,
Қожам есiмi—Кетайун қыз-дүр падишаһ.
Ол лауланның басын кестiм мен сонда,
Тонын алып, оны салдым қиуға.

лауланның тонларыны киiп алды,
Кеш болғанда шошқаны айдап келдi.
Кетайунның шаһарына шошқа кiрдi,
лауланның орнын танып Сейiт кiрдi.

—Аһ!—деп Кетайун сонда кiрiп келдi,
Иә, шопан, не бiлдiң?—деп сөз сұрады.
Сен  қиуға бардың ба бүгiн?—дедi,
Бiлдiң бе Сейiтбатталдан хабар?—дедi.

Сейiт ендi шопан болып сөз сөйледi:
—Мен бiлдiм, Сейiтбаттал тiрi,—дедi.
Қиудан еңiз-еңiз дауыс келдi,
Естiп құлағым илән келдiм,—дедi.

Сол уақытта қыз Кетайун «Аһ» дедi,
«Өзiме-өзiм қылдым» деп жылады.
Сейiт сонда:—Әй, Кетайун қожам,—дедi,
Не себеплi жылайсың оған?—дедi.

Ол Сейiт керек болса саған,—дедi,
Бiр мәслихат айтайын мен сiзге,—дедi.
Бiр жiптi байлап, қиуға ендiр менi,
Сейiттi шығарайық сонан,—дедi.
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Кетайун сонда:—Әй, лаулан,—деп сөйледi,
Бұны қылсаң, саған риза болармын сонда,—дедi.
Әгар саламат шығарсаң ол Сейiттi,
Көп мал берiп, азат қылам сонда сенi.

Шопанға түрлi ниғмат ол келтiрдi,
Туғалы һеш қылмаған құрмет қылды.
Кетайун ендi сарайына барып кiрдi,
Түн бойынша ұйықтамай, қиам тұрды.

Таң туған соң, Кетайун арқан алды,
лауланға тағзым қылып, һәм сөйледi:
—Түндегi уағдаңда тұрсаң,—дедi,
Баралық тез қиуға, жүргiл,—дедi.

«Хош, болар» деп Сейiтбаттал тұра келдi,
Қиуға шынжыр алып бұнлар жүрдi.
Қыздың ықылас қылғанын Сейiт бiлдi,
Құданың хикметiне ғажап қалды.

Тастан қатты көңiлiнi жұмсар бiлдi,
Кәмил ықылас қылғанын анық бiлдi.
Сейiт ендi оны:—Кетайун,—деп сөйледi,
Туғры маған қарашы деп,—сөйледi.

Кетайун сонда Сейiттi қарап көрдi,
Кәмил Сейiт екенiн танып бiлдi.
Кетайун сонда есiнен танып кеттi,
Бiр уақытта көзiн ашып, сөз сөйледi:

—Жүргенiм түсiм бе, иә, қиял ма, ғажап!—дедi,
Жоқса, мәжнүн болдым ба, әй-һу!—дедi.
Сейiт сонда:—Ақылыңды жиғыл,—дедi,
Заһир, аян Сейiт-дүр бiлгiл менi.

Бабам Мұхаммед Мұстафаның 
  мұғжизасын бiлiңiз,—дедi,
Хақ бiлiп, сен ықылас қылдың,—дедi.
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Ғақба малғұн ағу бердi, кәр қылмады,
Тарион отқа жақты һәм болмады.

Жаһаннамның құдығына салдыңыздар тағы,
Құдайым нәжат бердi маған тағы.
Бабамның мұғжизасын бiлсең ендi,
�қылас мүмiн болғыл қазiр,—дедi.

Кетайун сол уақытта мүмiн болды,
Сейiттi сарайына алып жүрдi.
Кетайунның жұмла хадимлары мүмiн болды,
Сейiтке жұмлалары құрмет қылды.

Сейiт ендi Кетайуннан сөз сұрады:
—Бұ күнде қайсар қайда?—деп сұрады.
Кетайун сонда:—Қайсар кеткен бұнан,—дедi,
Жеткен-дүр Малатияға анлар,—дедi.

Сейiт сонда:—Мен дайу жүрем онда,—дедi,
Мұсылманлар болмасын мәлзам,—дедi.
Сейiттiң алып келдi ат илән құралдарын,
Шаһ әулие киiп алды жұмласыны.

Кетайун және көп алды асыл заттарыны,
уа және алтын күмiс-жауһар тастарыны.
Аттарға артып алды жұмласыны,
Қыз тапты бiр жаратқан Мәуласыны.
Қырық қыз, қырық қараушы құлдар алды,
«Иә, Алла» деп Малатияға бұнлар жүрдi.

  Әзiн жаныб

Ендi Сейiтбаттал жолымен жүре тұрсын,
Қасында Кетайун қыз ойнап, күлсiн.
Малатияның тарапының сөзi келсiн,
Тыңлаған мүмiнлердiң көңiлi тынсын.

Малатияда екi әскерлер жатар ердi,
Сабах садық таң туды, нағра шалды.
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Жаң жерiне екi тарабы әзiр келдi
Майданға Абдулуаһап ғазы келдi.

—Менiм атым—Абдулуаһап сахаба, бiлiң,—дедi,
Бұ күнде үш жүз он беске келдiм,—дедi.
Мұхаммед Мұстафа, 
  Хақ пайғамбарды көрдiм,—дедi,
Өлсем шаһид, қалсам ғазы, келiң,—дедi.

Сол уақытта Талот деген малғұн келдi,
—Әй, қарт кiсi, мұнда неге келдiң?—дедi.
Сенен басқа ләшкерлерде жоқ па ердi?
Келдiң бе өлмек үшiн мұнда?—дедi

—Ей, бейдiн, сөйлемегiл бос сөз,—дедi,
Мен сендей өлтiргенмiн талай ердi.
Әлқисса, екiлiсi мүбараз, хамлә қылды,
Абдулуаһап Талотқа сүңгi салды.

Талоттың жүрегiнен сыртқа шықты,
Найзамен ол Талотты лақтырды.
Андан соң Шамғұн деген келiп ердi
Абдулуаһап оны дахи һәлак қылды.

Қайсар илән Фағфоршин ғажап қылды,
«Қарт та болса бәрекелдi бұған» дедi.
Андан соң Ораң деген бiреу келдi,
Келiп ол Абдулуаһапқа бiр оқ атты.

Абдулуаһаптың қалқанын оқ сындырды,
Етiнен бiр қарыстай барып өттi.
Андан соң Ахмет Тұран ғазы шықты,
Абдулуаһап сахаба кейiн шықты.

Ораң және Ахмет Тұранға күрзi ұрды,
Қалқанын Ахмет Тұранның һәм сындырды.
уа және Ахмет Тұранның аты жығылды,
Мүмiнлерден Әли бин Һашым келдi.
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Ораң дахи Әлидiң атын жықты,
Қалқанын пәре қылып, мәлзам қылды.
Не қисса азайталық үшбу сөздi,
Сол жерде он мұсылманды мәлзам қылды.

Әмiр Омарың бұ халдi көзi көрдi,
Тарсус, Мәлiк, Хұсайынға әмiр қылды.
Қырық мың ләшкер мұсылманлар хамлә қылды,
Екi ләшкер қосылып, соғыс қылды.
Бiр күн, бiр түн үшбулер соғыс қылды,
Мұсылманлар бөгелiп, бек қиналды.
                         
  Әзiн жаныб
 Халифаның келгенi

Хақ Тағалаға мiнәжат зарлық қылды,
�айғамбар илән әулиелерден жәрдем сұрды.
Сол уақытта Бағдаттың тарапынан тозаң шықты,
Екi жүз мың әскер илән халифа келдi.

Ақ пiлдiң үстiне тағын құрған ердi.
уа және бiр алтын шатыр жапқан ердi,
Көтергенi пайғамбардың туы ердi.
уа және төрт шаһариарлардың туы ердi,

Қасында төрт жүз хафиз хатым Құран ғалымлары,
Құп әуез илән «Әл фатиха» сүресiн оқыр ердi.
Бiр жүз мүмiн ертiп келер бәрi,
Көкке шығар салауат айтқан садалары.

уа және он мың мүбараз оқшылары,
Көрiне кезлеп келер саржалары.
уа және он мың баһадүр қылыш тұтқанлары,
�сқыртып аждаһадай келер бәрi.
 
 уа және он мың күрзi көтерген палуанлары,
Күңiренген жолбарыстай садалары.
уа және бiр жүз зәңгi пiлдi тұтқан шынжыр аулы,
Келе-дүр күркiресiп күн мысалы.
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уа және бiр жүз бедеу, арғымақ ат алтын ерлi,
Бос жетелеп келе-дүр жiгiтлерi.
уа және шиғыр айтып келе-дүр жыршылары,
Дiн қуатлап, сайрашүр жұмлалары.

Бұ азиматты қайсардың көзi көрдi,
Айрылып ақылынан есiн танды.
Соғысқан дұшпанларын халифа көрдi,
«Оқ ат!» деп, оқшыларға әмiр қылды.

Оқшылар жаңбыр кебi о, Алла, жаудырды,
Ол оқтар көп дұшпанды һәлак қылды.
Қайсарға ләшкерi қашып барды,
ұрысуға  жарамай, сасып барды.

Екi ләшкерлер айырылып, керi қонды,
Әмiр Омар халифа илән бiрге қонды.
Сейiттi жоқтап, үшбулер көп жылады,
«Құдайым, ғинаят берсiн» деп жылады.
 
Таң туып, екi әскерлер және тұрды,
Майданға ибн Мазраб Әли барып тұрды.
Ол Әли елу мүшiрiкнi һәлак қылды,
Мүмiнлер шат, мүшiрiклер мәлзам болды.

Ораң деген мүшiрiклерден бiреу келдi,
Әлиге Ораң келiп, күрзi ұрды.
Әли оның күрзiсiн маниғ қылды,
Бiрiн-бiрi ала алмай көп жүрiстi.

Әлқисса, ол Ораңды күрзiмен һәлак қылды,
Жанын жаһаннамға ұластырды.
Фираң деген бiр малғұн және келдi,
Әли мен екiлiсi көп алысты.

Бұрын шаршап ол Әли қалған ердi,
Фираң да бiр ұлығ малғұн ердi.
Фираң сонда қолына қылышын алды,
Әли сонда басына қалқан тұтты.



10770

10780

10790

7878 79ҒАЗАуАТ СұлТАН

Фираң сонда қылыш илән ұрып ердi,
Қалқаны сынып, Әлидi шаһид қылды.
Мұсылманлар Әли үшiн қылды зар,
Рухына «Фатиха» оқып бағышлады.

Андан соң Абдулуаһап ғазы келдi,
«Әли үшiн өлейiн» деп сөйледi.
Талот пiлiң Абдулуаһаптың атын жықты,
Майданнан мұсылманлар алып кеттi.

Андан соң Ахмет Тұран ғазы келдi,
Талотпен екiлiсi көп ұрысты.
уа және Ахмет Тұранның атын жықты,
Қайсардың туы түбiне байлап қойды.

Әлхасыл, Талот, Фираң қайрат қылды,
Қырық палуанды мұсылманлардан байлап алды.
Мұны көрiп, мұсылманлар мәлүл болды,
Дұшпанлар шат болып, нағра шалды.

Халифа сонда құдаға мiнәжат қылды,
Топыраққа жүзiн қойып, зар қылды,
«Мұхаммед Мұстафа» деп, налар қылды.
Жұмла пайғамбар, әулиелерден жәрдем сұрды,

Сәждеден жүзiн және көтермедi,
Сол халде Хақтан ғинаят, жәрдем келдi.
�стамболдың тарапынан тозаң шықты,
Тозаң iшiнде сары аләм ту көрiндi.

Мұсылманлар назар салып, оны көрдi,
«Шаһ әулие, сұлтанымыз Сейiт!» дейдi.
Қасында екi жүздей адамлары,
Астында мард мәжаз сары аты.

Екi жанында самсырар күрзiлерi,
Бәд сабах жел кебi келер өзi.
Әмiр Омар халифаға шауып барды,
—Иә, халифа, басың көтер, сүйiншi!—дедi.
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Сұлтанымыз, Шаһ әулие келдi,—дедi,
Хақ Тағала ғинаят бердi бiзге,—дедi.
Халифа көрiп, Аллаға шүкiр қылды,
Шүкiр үшiн намаз оқып, дұға қылды.

«Әмин» деп, мұсылманлар жұмла тұрды,
Башарат нағра салып, салауат, сайха қылды.
Дауысы мүмiнлердiң көкке шықты,
Мүшiрiклер бұны естiп, аң-таң қалды.

Шаһ әулие жолдастарын кейiн қойды,
Майданға өзi келiп тұра қалды.
Үш мәрте қаһарланып нағра салды,
Жетi қат көк жерге түскен мисли болды.
 
Мiнген аттар жығылып, қалтырады,
Аңлары сахараның үркiп қашты.
Мүшiрiклер мұны естiп, қайран қалды,
Айрылып ақылынан, есiн танды.

Халифа сонда Сейiтке келiп ердi,
Сейiт сонда: «уақытым жоқ  қазiр» дедi.
Сейiт және дұшпанларға сөз сөйледi:
—Арысландық қылдың ба сiзлер?—дедi.

Менi сiзлер өлдi деп бiлдiң едi?
Хақ Тағала нәжат бердi, көргiл ендi.
Малғұн қайсар, келдiң бе мұнда,—дедi,
Не қылармын сенi әлi, тоқта,—дедi.

Сол уақытта Жалут малғұн жетiп келдi,
Қолындағы сүңгiсiн салып қалды.
Сейiт сонда күрзi илән ұрып ердi,
Аты илән жерге кiрiп, жексен болды.

Әлқисса, азайталық үшбу сөздi,
Шаһ әулие келгенiн һәлак қылды.
Фағфоршин сонда қайсарға һәм сөйледi:
—Өлтiрдiм деп өтiрiк неге айттың?!—дедi.
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Қайсар сонда қылған iсiн баян қылды,  
Фағфордан қатты ұялып, аян қылды.
—Бұ келген Сейiт болмас, бәлки,—дедi,
Ғайр адам нәсiлiнен болған,—дедi.

Майданға ендi адамлар келе алмады,
Сейiт ендi өзi кiрмей тұра алмады.
Шаһ әулие нағра салып, келiп кiрдi,
Дұшпанларын шөп мысалы шауып қырды. 

Қан кеуденi көтерiп, селдiк болды,
Әскерлерi келiп, қайсарға қорғалады.
Сол уақытта күн кеш болды, барабан соқты,
Екi әскерлер айрылып, керi қонды.

Сейiт хазiретi мұсылманларға ендi келдi.
Жаранлары Сейiттi көрiп, қарсы жүрдi,
Халифа ендi аттан түсе көрiс қылды.
Құшақтап ол Сейiттi қатты сүйдi,

Жұмла жаранлары жыласып, көрiс қылды,
—Нешiк халас қиудан болдың?—дестi.
Шаһ әулие көргенiн баян қылды,
Құданың құдiретiн аян қылды.

—Әй, халифа, үшбу сөз ұзақ,—дедi,
Қазiр халде тауысып болмас,—дедi.
Иншалла, айтармыз бiр күн,—дедi,
Тар уақытта таусылып һеш болмайды.

Шаһ жиһан жаранларға көзiн салды,
Бiрнеше жаранлары көрiнбедi.
«Қайда?» деп мағлұмларын сұрап ердi,
—Дұшпанлар бүгiн тұтқын қылды,—дедi.

Бадрун илән Ғадунды және сұрды,
Оның шаһид болғанын хабар бердi.
Сейiт мұны естiп көп жылады,
Ғадұб илән сол халде иман қылды.
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Бiр луқма аузына ас салмады,
—Жаранларымды алмай,
  һеш тағам жемен,—дедi.
Ғадун мен Бадрунның өшiн алмай,
Қайсардың және басын кесiп алмай.

Дұшпанның су орнына қанын төкпей,
Рахат харам болсын маған,—дедi.
Түн жарымы болғанда, Сейiт атқа мiндi,
Үстiне тәбдил жаман киiм кидi.

Сол халде күн күркiреп, жаңбыр жауды,
Мисли топан селдей сулар ақты.
Қайсардың әскерлерi зар жылады,
«Сейiтбаттал сиқырлық қылды,—дедi.
Бiзлер һәлак болармыз ендi» дедi.

Һәрқайсы басын сақтап, қорғалады
Сейiт сонда аралап жүрген ердi,
Бiр жерде жаранларға ұшырады.
Кiмi өлмiш, кiмлерi жылап отыр ердi,
Сейiтке басын қойып, ол жылады. 
Шаһ әулие бауырына басып сүйдi,
—Тез сiзлер әскерiңiзге барғыл,—дедi.

Бұнларға ат әкелiп Сейiт бердi,
Шат болып, ләшкерiне бұнлар келдi.
Ендi Сейiт мүшiрiклердi аралады,
Бiр адамнан:—Қайсар қайда?—деп сұрады.

—Не қыласың ол қайсарды сұрап?—дедi,
—Жаһаннамға ол қайсар кетсiн,—дедi.
Ол жатқан Қарун патшаның ләшкерi ердi,
Қарунға Сейiт келiп, сөз сөйледi:

—Сенi қайсар шақырды, жүргiл,—дедi,
Су алмайтын бiр жерге қоям,—дедi.
Қарун сорлы Сейiтке ерiп жүрдi,
Жұмырық илән еңсеге оны ұрды.
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Әкелiп бiр ағашқа байлап қойды,
Қарун сонда:—Байлайсың неге?—дедi.
Сейiт оған:—Сел алмасын сенi,—дедi,
Танимысың, танытармын тоқта,—дедi.

Шамғұнның шатырына және келдi,
Алдап алып қайсарды және келдi.
Қарунның қасына әкелiп, байлап қойды,
уа және Фағфоршинға жетiп келдi.

Оны және хайламен алып шықты,
Оны және келтiрiп, байлап қойды.
Әлқисса, азайталық үшбу сөздi,
Қайсар илән қырық палуанның басын кестi.

Майданға дар ағашын және тiктi,
Қырықын алып келiп, iлiп қойды.
Түн iшiнде Шаһ әулие қырғын салды,
Таң туғанда екi тарабы көрдi.
        
  Әзiн жаныб
 Соғыстың бек қызған баяны

Екi тарабы бұ iске қайран қалды,i тарабы бұ iске қайран қалды, тарабы бұ iске қайран қалды,iске қайран қалды,ске қайран қалды,
Мүшiрiклер есiн танып сандалады.iрiклер есiн танып сандалады.рiклер есiн танып сандалады.iклер есiн танып сандалады.клер есiн танып сандалады.iн танып сандалады.н танып сандалады.
Мұсылманлар шат болып, сайха қылды,
Аллаға хамд, Мұхаммед Мұстафаға 
    салауат қылды.

Сейiттiң хайласына ғажап қалды,iттiң хайласына ғажап қалды,ттiң хайласына ғажап қалды,iң хайласына ғажап қалды,ң хайласына ғажап қалды,
«Адамзат қыла алмас мұндай!» дедi.i..
«Алла, Алла» дедiлер мүмiнлерi,iлер мүмiнлерi,лер мүмiнлерi,iнлерi,нлерi,i,,
«Жауыз көзден сақтасын Алла» дедi.i..

Майданға екi әскерлер келiп тұрды,i әскерлер келiп тұрды, әскерлер келiп тұрды,iп тұрды,п тұрды,
Мүшiрiклер патшаларын көзi көрдi.iрiклер патшаларын көзi көрдi.рiклер патшаларын көзi көрдi.iклер патшаларын көзi көрдi.клер патшаларын көзi көрдi.i көрдi. көрдi.i..
Айрылып ақылынан, есiн танды,iн танды,н танды,
�атшасы жоқ, не қыларын бiле алмады.iле алмады.ле алмады.
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 Шаһ әулие уа және бiр боләнд дауыслады,iр боләнд дауыслады,р боләнд дауыслады,
—Әнi, малғұн, көрдiңiз бе патшаларыңны!i, малғұн, көрдiңiз бе патшаларыңны!, малғұн, көрдiңiз бе патшаларыңны!iңiз бе патшаларыңны!ңiз бе патшаларыңны!iз бе патшаларыңны!з бе патшаларыңны!
Бар болса палуанларыңыз келсiн ендi,iн ендi,н ендi,i,,
Жоқ болса, кезек келдi сiзге ендi.i сiзге ендi. сiзге ендi.iзге ендi.зге ендi.i..

Ол майданға һешбiр адамлар келе алмады,
�атшасыз һешкiм тәдбир қыла алмады.
Шаһ әулие ендi қарап тұра алмады,
Дұшпанларға нағра салып, қылыш салды.

Исламның ләшкерлерi бiрге кiрдi,
Екi дария қосылып, соғыс қылды.
Сейiттiң шарапатлы кереметi,
Болыпты һәр мұсылманлар мисли бiр арыслан.

Қылыш тиiп қылышқа оттар шықты,
Күрзi тиiп күрзiге күркүл шықты.
Желдерiм найзағайдай дауыс шықты,
Мисли қиямет күннiң даусы шықты.

Сейiт хазiретi ақырар арысландай, 
Қылышы ысқырады аждаһадай.
Нағра салса, зiлзала жер қозғалады,iлзала жер қозғалады,лзала жер қозғалады,
Дүния болып кеттi бұзылғандай.i бұзылғандай. бұзылғандай.
 
 Тозаңнан күннiң жүзi көрiнбедi,iң жүзi көрiнбедi,ң жүзi көрiнбедi,i көрiнбедi, көрiнбедi,iнбедi,нбедi,i,,
Ат аяғын өлiктен баса алмады.iктен баса алмады.ктен баса алмады.
Қан кеуденi көтерiп, селдiк болды,i көтерiп, селдiк болды, көтерiп, селдiк болды,iп, селдiк болды,п, селдiк болды,iк болды,к болды,
Ой жерлерге құйылып, көлдiк болды.iк болды.к болды.

Мүшiрiклерге соғыс қайда, бас сақтады,iрiклерге соғыс қайда, бас сақтады,рiклерге соғыс қайда, бас сақтады,iклерге соғыс қайда, бас сақтады,клерге соғыс қайда, бас сақтады,
Табарға жөнiн таппай үрке бердi.iн таппай үрке бердi.н таппай үрке бердi.i..
Әлхасыл, Сейiт хазiретi туды жықты,iт хазiретi туды жықты,т хазiретi туды жықты,iретi туды жықты,ретi туды жықты,i туды жықты, туды жықты,
Мұсылманлар дұшпанларын жерге тықты.

Үш күн, үш түн қашқандарын және қырды,
уа және көп адамды жесiр қылып, алып қайтты.iр қылып, алып қайтты.р қылып, алып қайтты.
Жетi күн шашылған малды жинап алды,i күн шашылған малды жинап алды, күн шашылған малды жинап алды,
Тақсым қылды халифаға бестiң бiрiн.iң бiрiн.ң бiрiн.iрiн.рiн.iн.н.
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Қалғанын әскерлерге бахшиш қылды,
Бiр хаббесiн Шаһ әулие һеш алмады.iр хаббесiн Шаһ әулие һеш алмады.р хаббесiн Шаһ әулие һеш алмады.iн Шаһ әулие һеш алмады.н Шаһ әулие һеш алмады.
Жұмла адамлар Шаһ әулиеге дұға қылды,
«Әмин» деп жұмлалары шуылдады.

Халифа Кетайун қызға тойды қылды,
Ғалымдар хұтба оқып, неках қылды.
Екiсiнiң мұраты хасыл болды,iсiнiң мұраты хасыл болды,сiнiң мұраты хасыл болды,iнiң мұраты хасыл болды,нiң мұраты хасыл болды,iң мұраты хасыл болды,ң мұраты хасыл болды,
Құданың әмiрi илән уасыл болды.iрi илән уасыл болды.рi илән уасыл болды.i илән уасыл болды. илән уасыл болды.

Андан соңыра халифа ағзам жүрмек болды,
Һәр ықылымның патшаларына рұқсат бердi.i..
уағдаласып, жұмлалары сапар қылды,
Һәрқайсысы шаһарларына барып тұрды.

Бiр күнлерi �стамболдан елшi келдi,iр күнлерi �стамболдан елшi келдi,р күнлерi �стамболдан елшi келдi,i �стамболдан елшi келдi, �стамболдан елшi келдi,i келдi, келдi,i,,
Шамғұнның ұғылы Астурдан хабар келдi.i..
«Менiм атам бiлместiк қылған,—дейдi,iм атам бiлместiк қылған,—дейдi,м атам бiлместiк қылған,—дейдi,iлместiк қылған,—дейдi,лместiк қылған,—дейдi,iк қылған,—дейдi,к қылған,—дейдi,i,,
Көп адамды қырдырып, ғасы болды.

Менi қайсар халифа қойсын,—дейдi,i қайсар халифа қойсын,—дейдi, қайсар халифа қойсын,—дейдi,i,,
Хараж берiп тұралық сiзге,—дейдi.iп тұралық сiзге,—дейдi.п тұралық сiзге,—дейдi.iзге,—дейдi.зге,—дейдi.i..
Һеш қиянат қылмайын сiзге,—дейдi,iзге,—дейдi,зге,—дейдi,i,,
Изин берсе халифа бiзге» дейдi.iзге» дейдi.зге» дейдi.i..

Сейiт илән халифа кеңес қылды:iт илән халифа кеңес қылды:т илән халифа кеңес қылды:
—Оны дахи сыналық бiзлер,—дейдi.iзлер,—дейдi.злер,—дейдi.i..
Атасы да қиянат қылған ердi,i,,
Бұ да қарап тұра алмас жайға,—дейдi.i..

Тұрмаса уағдасында о да,—дейдi,i,,
Топырағын ұшырармыз көкке,—дейдi.i..
Терiсiн тiрi соям сонда,—дейдi,iсiн тiрi соям сонда,—дейдi,сiн тiрi соям сонда,—дейдi,iн тiрi соям сонда,—дейдi,н тiрi соям сонда,—дейдi,iрi соям сонда,—дейдi,рi соям сонда,—дейдi,i соям сонда,—дейдi, соям сонда,—дейдi,i,,
Мисли Ғақба малғұндай қылам,—дейдi.i..

Әлқисса, халифа ағзам хатты жазды,
Астурды қайсар қойып, мөһiр басты.iр басты.р басты.
Хатты алып, елшiлерi анда барды,iлерi анда барды,лерi анда барды,i анда барды, анда барды,
Сейiттiң айтқан сөзiн айта барды.iттiң айтқан сөзiн айта барды.ттiң айтқан сөзiн айта барды.iң айтқан сөзiн айта барды.ң айтқан сөзiн айта барды.iн айта барды.н айта барды.
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Әлқисса, қайсар болып, харажды берiп тұрды,iп тұрды,п тұрды,
Сейiтке артық сыйлық қылып тұрды.iтке артық сыйлық қылып тұрды.тке артық сыйлық қылып тұрды.
Сейiттiң сағадатлы дәулетiнi,iттiң сағадатлы дәулетiнi,ттiң сағадатлы дәулетiнi,iң сағадатлы дәулетiнi,ң сағадатлы дәулетiнi,iнi,нi,i,,
Әһлi исламлар һәр жерде көрiп тұрды.i исламлар һәр жерде көрiп тұрды. исламлар һәр жерде көрiп тұрды.iп тұрды.п тұрды.

Мұның бiрлән бiр неше заман өттi,iрлән бiр неше заман өттi,рлән бiр неше заман өттi,iр неше заман өттi,р неше заман өттi,i,,
Бұ қисса үшбу жерде тамам бiттi.iттi.ттi.i..
Мұхаммед Мұстафаға салауат қылың ендi,i,,
Сейiт хазiретке және дұға қылың ендi.iт хазiретке және дұға қылың ендi.т хазiретке және дұға қылың ендi.iретке және дұға қылың ендi.ретке және дұға қылың ендi.i..

Насырды назым жазған бұ ғасы құлды,
Дұға қылсаңыз сiзлерге сөз жетiптi.iзлерге сөз жетiптi.злерге сөз жетiптi.iптi.птi.i..
Тыныштық ұғылының мақсұты ендi,i,,
Дұғадан ұмытпасын деп, көп жалынды.

Аллаһума, салли алә Мұхаммедин 
    уа алә әлиһи, уа
Асхабиһи әжмағин алхамду лиллаһи 
    раббил аламин*.

Он жетiншi бап:iншi бап:ншi бап:i бап: бап: Сұлтан Сейiт хазiреттiң �стамболғаiт хазiреттiң �стамболғат хазiреттiң �стамболғаiреттiң �стамболғареттiң �стамболғаiң �стамболғаң �стамболға 
барғаны. Астур қайсардың сиқыршыларын өлтiрiп, Астур�iрiп, Астур�рiп, Астур�iп, Астур�п, Астур�
ды мәлзам қылып, �стамболды алғаны

Бисмиллаһи  хамд илән сөз башлалы,
Мұхаммед Мұстафаны салауат илән һәм башлалы.
уа және Сейiтбаттал Шаһ жиһан әулиенi,iтбаттал Шаһ жиһан әулиенi,тбаттал Шаһ жиһан әулиенi,i,,
Мұнахиб кереметiн һәм ашалыiн һәм ашалын һәм ашалы.

уа және риуаят рауиларның сөзлерiнi,iнi,нi,i,,
Сiзлерге назым бiрлән бiз ашалы.iзлерге назым бiрлән бiз ашалы.злерге назым бiрлән бiз ашалы.iрлән бiз ашалы.рлән бiз ашалы.iз ашалы.з ашалы.
Халифа ол заманда Мүсiлiм деген ердi,iлiм деген ердi,лiм деген ердi,iм деген ердi,м деген ердi,i,,
Бiр күнлерi аң аулауға ол шығыпты.iр күнлерi аң аулауға ол шығыпты.р күнлерi аң аулауға ол шығыпты.i аң аулауға ол шығыпты. аң аулауға ол шығыпты.

Бiр адамды зар жылап отыр көрдi,iр адамды зар жылап отыр көрдi,р адамды зар жылап отыр көрдi,i,,
Ол адамның құлақ, мұрны кесiк көрдi.iк көрдi.к көрдi.i..

* Әй, Аллам, Мұхаммедке және оның отбасына, әрi оның барлық дос-жаранда-
рына салауатыңды бер. 
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Халифа ол адамнан сөз сұрады:
—Кiм саған жәбiр, жапа берген?—дедi.iм саған жәбiр, жапа берген?—дедi.м саған жәбiр, жапа берген?—дедi.iр, жапа берген?—дедi.р, жапа берген?—дедi.i..

 Ол адам тағзым бiрлән сөз сөйледi:iрлән сөз сөйледi:рлән сөз сөйледi:i::
—Келемiн �стамболдан,—деп сөйледi.iн �стамболдан,—деп сөйледi.н �стамболдан,—деп сөйледi.i..
Сауда қыла ол шаһарға бардым ердi,i,,
Астур қайсар көп затымды алып ердi.i..

Бiр күнi хақын сұрап барып ердiм,iр күнi хақын сұрап барып ердiм,р күнi хақын сұрап барып ердiм,i хақын сұрап барып ердiм, хақын сұрап барып ердiм,iм,м,
—Кет, мұнан саған берер мал жоқ,—дедi.i..
Мен оған:—Халифа мүлкi дедiм,—ердi,i дедiм,—ердi, дедiм,—ердi,iм,—ердi,м,—ердi,i,,
Ол менiң бұ сөзiме ашуланды.iң бұ сөзiме ашуланды.ң бұ сөзiме ашуланды.iме ашуланды.ме ашуланды.

—Халифамен қорқытармысың менi,—дедi,i,—дедi,,—дедi,i,,
Барып айт халифаға,—деп, кесiп алды.iп алды.п алды.
  Сол себеплi мен келдiм сiзге,—дедi,i мен келдiм сiзге,—дедi, мен келдiм сiзге,—дедi,iм сiзге,—дедi,м сiзге,—дедi,iзге,—дедi,зге,—дедi,i,,
Күшiң жетсе, алып бергiл қысасымды.iң жетсе, алып бергiл қысасымды.ң жетсе, алып бергiл қысасымды.iл қысасымды.л қысасымды.

Бұны естiп халифаның ашуы келдi,iп халифаның ашуы келдi,п халифаның ашуы келдi,i,,
Һәр шаһарларға хат жазып, ләшкер жиды.
Тоғыз жүз мың әскерлерi бiрге жүрдi,i бiрге жүрдi, бiрге жүрдi,iрге жүрдi,рге жүрдi,i,,
«Ғайр әскерлер артымнан келсiн» дедi.iн» дедi.н» дедi.i..

Малатияның шаһарына бұнлар жүрдi,i,,
Әмiр Омар Сейiт илән қарсы келдi.iр Омар Сейiт илән қарсы келдi.р Омар Сейiт илән қарсы келдi.iт илән қарсы келдi.т илән қарсы келдi.i..
Хал сұрасып, сырын халифа баян қылды,
Астур қайсардың қиянатын аян қылды.

Сейiт хазiретi халифаға сөз сөйледi:iт хазiретi халифаға сөз сөйледi:т хазiретi халифаға сөз сөйледi:iретi халифаға сөз сөйледi:ретi халифаға сөз сөйледi:i халифаға сөз сөйледi: халифаға сөз сөйледi:i::
—Сiз машақат шекпеңiз босқа,—дедi.iз машақат шекпеңiз босқа,—дедi.з машақат шекпеңiз босқа,—дедi.iз босқа,—дедi.з босқа,—дедi.i..
Бiз-ақ сапар қылалық оған,—дедi,iз-ақ сапар қылалық оған,—дедi,з-ақ сапар қылалық оған,—дедi,i,,
Сiз дұғада болыңыз маған,—дедi.iз дұғада болыңыз маған,—дедi.з дұғада болыңыз маған,—дедi.i..
Халифа сонда Сейiтке жауап бердi:iтке жауап бердi:тке жауап бердi:i::
—Ғазилық талап қыла-дүр көңiлiм,—дедi.iлiм,—дедi.лiм,—дедi.iм,—дедi.м,—дедi.i..
—Олай болса хош болар, жүргiл,—дедi,iл,—дедi,л,—дедi,i,,
Отыз мың әскер илән Сейiт жүрдi.iт жүрдi.т жүрдi.i..

Тоғыз жүз мың әскер илән халифа жүрдi,i,,
Ғайр ләшкерлер жұмласы сапар қылды.
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�стамболға жақын жерде бiр тау болды,iр тау болды,р тау болды,
Ол тауға жұмлалары келiп қонды.iп қонды.п қонды.
Бұ хабарды Астур қайсар естiп бiлдi,iп бiлдi,п бiлдi,iлдi,лдi,i,,
Барабан, нағра шалып, әскер жиды.

  Әзiн жаныбiн жаныбн жаныб

Қайсар және тоғыз жүз мың әскер алды,
Ол тауға қарсы келiп, о да қонды.iп, о да қонды.п, о да қонды.
Қолына қалам алып, қағаз жазды,
Тәкаппарлық өзiнiң пиғылын жазды.iнiң пиғылын жазды.нiң пиғылын жазды.iң пиғылын жазды.ң пиғылын жазды.

Даниял атты бiр уәзiрi алып келдi,iр уәзiрi алып келдi,р уәзiрi алып келдi,iрi алып келдi,рi алып келдi,i алып келдi, алып келдi,i,,
Сейiт хазiретi ол хатты оқып көрдi.iт хазiретi ол хатты оқып көрдi.т хазiретi ол хатты оқып көрдi.iретi ол хатты оқып көрдi.ретi ол хатты оқып көрдi.i ол хатты оқып көрдi. ол хатты оқып көрдi.i..
«Батталды маған тұтып берсiн,—дептi,iн,—дептi,н,—дептi,i,,
Мойнына хараж алсын халифа,—дептi.i..

Жоқ десе, не қылармын бiлсiн,—дептi,iлсiн,—дептi,лсiн,—дептi,iн,—дептi,н,—дептi,i,,
 Қырармын халифа илән жұмласыны».
Сейiт хазiретi ол хатты пәре қылды,iт хазiретi ол хатты пәре қылды,т хазiретi ол хатты пәре қылды,iретi ол хатты пәре қылды,ретi ол хатты пәре қылды,i ол хатты пәре қылды, ол хатты пәре қылды,
Даниялдың құлақ-мұрнын кесiп алды.iп алды.п алды.

—Астурға жылдам барып айтқыл,—дедi,i,,
Атасынан бас артық алсын,—дедi.i..
уәзiр сорлы тоналып, қайтып барды,iр сорлы тоналып, қайтып барды,р сорлы тоналып, қайтып барды,
Астурдың мұны көрiп, қаны солды.iп, қаны солды.п, қаны солды.

Сабах садық таң туды, әскер жүрдi,i,,
Екi тарапы сап болып, майдан тұрды.i тарапы сап болып, майдан тұрды. тарапы сап болып, майдан тұрды.
Мүшiрiклерден қарт Фираң жетiп келдi,iрiклерден қарт Фираң жетiп келдi,рiклерден қарт Фираң жетiп келдi,iклерден қарт Фираң жетiп келдi,клерден қарт Фираң жетiп келдi,iп келдi,п келдi,i,,
Мұсылманлардан Саһил ғазы қарсы барды.

Қарт лағин оқ илән атып ердi,i,,
Саһилдi ол лағин шаһид қылды.i ол лағин шаһид қылды. ол лағин шаһид қылды.
Мұсылманлардан және бiреу барып ердi,iреу барып ердi,реу барып ердi,i,,
Оны дахи ол лағин шаһид қылды.

Ол малғұнды тек тұрмай, сор айдады,
Екi мәрте «Сейiт келсiн» деп сөйледi.i мәрте «Сейiт келсiн» деп сөйледi. мәрте «Сейiт келсiн» деп сөйледi.iт келсiн» деп сөйледi.т келсiн» деп сөйледi.iн» деп сөйледi.н» деп сөйледi.i..
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Сол уақытта Шаһ әулие жетiп барды,iп барды,п барды,
Сүңгi бiрлән көтерiп, жерге ұрды.i бiрлән көтерiп, жерге ұрды. бiрлән көтерiп, жерге ұрды.iрлән көтерiп, жерге ұрды.рлән көтерiп, жерге ұрды.iп, жерге ұрды.п, жерге ұрды.

Андан соң бiр малғұн келiп ердi,iр малғұн келiп ердi,р малғұн келiп ердi,iп ердi,п ердi,i,,
Оны дахи жаһаннамға жөнелдiрдi.iрдi.рдi.i..
Андан соң Астур қайсар әмiр қылды,iр қылды,р қылды,
«Аталарымның қанын ал,—деп—қапта» дедi.i..

Андан соң жұмла әскерлер қаптап ердi,i,,
Халифа және мұсылманларға  
   «Қапта!» деп әмiр қылды.iр қылды.р қылды.
Екi дария мисли қосылып, соғыс қылды,i дария мисли қосылып, соғыс қылды, дария мисли қосылып, соғыс қылды,
Қылыш тиiп қылышқа от шашылды.iп қылышқа от шашылды.п қылышқа от шашылды.

 Сол халде Шаһ жиһан нағра салды,
Аспан жерге түскендей болып кеттi.i..
Мүшiрiклер сол уақытта есiн танды,iрiклер сол уақытта есiн танды,рiклер сол уақытта есiн танды,iклер сол уақытта есiн танды,клер сол уақытта есiн танды,iн танды,н танды,
Бiрiн-бiрi танымай, қырылыс қылды.iрiн-бiрi танымай, қырылыс қылды.рiн-бiрi танымай, қырылыс қылды.iн-бiрi танымай, қырылыс қылды.н-бiрi танымай, қырылыс қылды.iрi танымай, қырылыс қылды.рi танымай, қырылыс қылды.i танымай, қырылыс қылды. танымай, қырылыс қылды.

Мұсылманлар тараптан қырғын салды,
Қан кеуденi көтерiп, селдiк болды.i көтерiп, селдiк болды. көтерiп, селдiк болды.iп, селдiк болды.п, селдiк болды.iк болды.к болды.
Шаһ әулие мүшiрiклердiң туын жықты,iрiклердiң туын жықты,рiклердiң туын жықты,iклердiң туын жықты,клердiң туын жықты,iң туын жықты,ң туын жықты,
Астур қайсар мұны көрiп, керi қайтты.iп, керi қайтты.п, керi қайтты.i қайтты. қайтты.

Мұсылманлар арттан қуып, қыра бердi,i,,
Бағзысын жесiр қылып, тұтып алды.iр қылып, тұтып алды.р қылып, тұтып алды.
Мұсылманлар дұшпанлардың малын жиды,
Белгiлi тақсым қылар жерге келдi.iлi тақсым қылар жерге келдi.лi тақсым қылар жерге келдi.i тақсым қылар жерге келдi. тақсым қылар жерге келдi.i..

Сейiт хазiретi малдарны тақсым қылды,iт хазiретi малдарны тақсым қылды,т хазiретi малдарны тақсым қылды,iретi малдарны тақсым қылды,ретi малдарны тақсым қылды,i малдарны тақсым қылды, малдарны тақсым қылды,
Бестiң бiрiн халифаға халғат қылды.iң бiрiн халифаға халғат қылды.ң бiрiн халифаға халғат қылды.iрiн халифаға халғат қылды.рiн халифаға халғат қылды.iн халифаға халғат қылды.н халифаға халғат қылды.
Қалғанын ләшкерлерге бахшиш қылды,
Бiр хаббесiн Шаһ жиһан һеш алмады.iр хаббесiн Шаһ жиһан һеш алмады.р хаббесiн Шаһ жиһан һеш алмады.iн Шаһ жиһан һеш алмады.н Шаһ жиһан һеш алмады.

  Әзiн жаныбiн жаныбн жаныб
 Екiншi соғыстың баяны�дүрiншi соғыстың баяны�дүрншi соғыстың баяны�дүрi соғыстың баяны�дүр соғыстың баяны�дүр

Халифа және Сейiт хазiретке сөз сөйледi:iт хазiретке сөз сөйледi:т хазiретке сөз сөйледi:iретке сөз сөйледi:ретке сөз сөйледi:i::
—Иә, Шаһ жиһан, қатарың нешiк?—дедi.iк?—дедi.к?—дедi.i..
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Сөзiм бар, сiзге мәслихат болса,—дедi,iм бар, сiзге мәслихат болса,—дедi,м бар, сiзге мәслихат болса,—дедi,iзге мәслихат болса,—дедi,зге мәслихат болса,—дедi,i,,
Керi қайтпалық,i қайтпалық, қайтпалық, 
 �стамболға бiр тәдбир қылмай,—дедi.iр тәдбир қылмай,—дедi.р тәдбир қылмай,—дедi.i..
   
Сейiт сонда:—Хош илә болсын,—дедi,iт сонда:—Хош илә болсын,—дедi,т сонда:—Хош илә болсын,—дедi,i,,
Сен үшiн пәрмен жерiне келсiн,—дедi.iн пәрмен жерiне келсiн,—дедi.н пәрмен жерiне келсiн,—дедi.iне келсiн,—дедi.не келсiн,—дедi.iн,—дедi.н,—дедi.i..
Жұмла әскерлер аттанып және жүрдi,i,,
�стамболдың қасына жақын түстi.i..

Сейiт хазiретi Астурға қағаз жазды:iт хазiретi Астурға қағаз жазды:т хазiретi Астурға қағаз жазды:iретi Астурға қағаз жазды:ретi Астурға қағаз жазды:i Астурға қағаз жазды: Астурға қағаз жазды:
«Иә, Астур, менiм сөзiмдi алғыл,—дейдi.iм сөзiмдi алғыл,—дейдi.м сөзiмдi алғыл,—дейдi.iмдi алғыл,—дейдi.мдi алғыл,—дейдi.i алғыл,—дейдi. алғыл,—дейдi.i..
Дiн исламның жолына көнгiл,—дейдi,iн исламның жолына көнгiл,—дейдi,н исламның жолына көнгiл,—дейдi,iл,—дейдi,л,—дейдi,i,,
Көнбесең қор боларсың, бiлгiл,—дейдi.iлгiл,—дейдi.лгiл,—дейдi.iл,—дейдi.л,—дейдi.i..
Рұм халқын қырармын, бiлгiл,—дейдi,iлгiл,—дейдi,лгiл,—дейдi,iл,—дейдi,л,—дейдi,i,,
Құдайым медет берсе бiзге»,—дейдi.iзге»,—дейдi.зге»,—дейдi.i..
   
Хатты көрiп Астур қайсар тiтiредi,iп Астур қайсар тiтiредi,п Астур қайсар тiтiредi,iтiредi,тiредi,iредi,редi,i,,
Жұмла уәзiр, беклерiн жинап алды.iр, беклерiн жинап алды.р, беклерiн жинап алды.iн жинап алды.н жинап алды.
—Батталға не деп жауап берем ендi?i??
Оған қарсы тұрарлық қал жоқ,—дедi.i..

Һарут деген бiр уәзiр жауап бердi:iр уәзiр жауап бердi:р уәзiр жауап бердi:iр жауап бердi:р жауап бердi:i::
—Бұған мұқабил бiр сиқыршы бар-дүр,—дедi.iр сиқыршы бар-дүр,—дедi.р сиқыршы бар-дүр,—дедi.i..
«Қалан» деген бiр жазира болар,—дедi,iр жазира болар,—дедi,р жазира болар,—дедi,i,,
Сонда бiр Һарус деген жәду,—дедi.iр Һарус деген жәду,—дедi.р Һарус деген жәду,—дедi.i..
Ол мұнда келер болса, әгар,—дедi.i..
Жұмла мұхаммедилернi қалдырмай қырар ердi.i қалдырмай қырар ердi. қалдырмай қырар ердi.i..

Мұны естiп Астур қайсар қағаз жазды,iп Астур қайсар қағаз жазды,п Астур қайсар қағаз жазды,
Көңiлiндегi мұрадын айтып жазды.iлiндегi мұрадын айтып жазды.лiндегi мұрадын айтып жазды.iндегi мұрадын айтып жазды.ндегi мұрадын айтып жазды.i мұрадын айтып жазды. мұрадын айтып жазды.
Һарусқа ол хаттарын алып барды,
Хатты көрiп, Һарус ендi жұмла жүрдi.iп, Һарус ендi жұмла жүрдi.п, Һарус ендi жұмла жүрдi.i жұмла жүрдi. жұмла жүрдi.i..

Астур оның алдынан қарсы жүрдi,i,,
Әуе жүзiн қамалаған әскер көрдi.iн қамалаған әскер көрдi.н қамалаған әскер көрдi.i..
Бағзысы аждаһаны мiнер көрдi,iнер көрдi,нер көрдi,i,,
Қолынан жылан қамшы алар көрдi.i..
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Бағзысы доңыз суреттi шiркiн көрдi,i шiркiн көрдi, шiркiн көрдi,iркiн көрдi,ркiн көрдi,iн көрдi,н көрдi,i,,
Қоқысы нәжiстен сасық көрдi.iстен сасық көрдi.стен сасық көрдi.i..
Шарасыз Астур сорлы қонақ қылды,
Сейiттiң хикаятын баян қылды.iттiң хикаятын баян қылды.ттiң хикаятын баян қылды.iң хикаятын баян қылды.ң хикаятын баян қылды.

Һарус малғұн Сейiттi бiлер ердi,iттi бiлер ердi,ттi бiлер ердi,i бiлер ердi, бiлер ердi,iлер ердi,лер ердi,i,,
—Ол Батталға бiздiң халiмiз келмес,—дедi.iздiң халiмiз келмес,—дедi.здiң халiмiз келмес,—дедi.iң халiмiз келмес,—дедi.ң халiмiз келмес,—дедi.iмiз келмес,—дедi.мiз келмес,—дедi.iз келмес,—дедi.з келмес,—дедi.i..
Ол бiлер төрт кiтапты жатқа,—дедi,iлер төрт кiтапты жатқа,—дедi,лер төрт кiтапты жатқа,—дедi,iтапты жатқа,—дедi,тапты жатқа,—дедi,i,,
Һәм бiлер жұмла жанның тiлiн,—дедi.iлер жұмла жанның тiлiн,—дедi.лер жұмла жанның тiлiн,—дедi.iлiн,—дедi.лiн,—дедi.iн,—дедi.н,—дедi.i..
 
Мәгәр бар бiр сиқыршы палуан,—дедi,iр сиқыршы палуан,—дедi,р сиқыршы палуан,—дедi,i,,
Мақамы Зұлқарнайында болар,—дедi.i..
Оның есiмi Көзанда жәду деген,—дедi,iмi Көзанда жәду деген,—дедi,мi Көзанда жәду деген,—дедi,i Көзанда жәду деген,—дедi, Көзанда жәду деген,—дедi,i,,
Қад қаматы қырық аршын болар,—дедi.i..

Әгар ол келер болса мұнда,—дедi,i,,
Дүния толған Баттал болса да қырар,—дедi.i..
Оны естiп, қайсар және қағаз жазды,iп, қайсар және қағаз жазды,п, қайсар және қағаз жазды,
«Әгар келсең, құл болам саған» дейдi.i..

—Бұ хатты кiм апарар оған ендi?—дедi,iм апарар оған ендi?—дедi,м апарар оған ендi?—дедi,i?—дедi,?—дедi,i,,
Һарус сонда:—Мен апарам қазiр,—дедi.iр,—дедi.р,—дедi.i..
Ол хатты Һарус жәду алып кеттi,i,,
Әуеге құс мысалы ұшып кеттi.i..

  Әзiн жаныбiн жаныбн жаныб

Халифа және әскер илән аттаныпты,
Үшбулер �стамболға жақындады.
Астурға үшбулерден хабар келдi,i,,
Бiрнеше әскерлерi көрiп келдi.iрнеше әскерлерi көрiп келдi.рнеше әскерлерi көрiп келдi.i көрiп келдi. көрiп келдi.iп келдi.п келдi.i..

Алдында сұлтан Сейiт ғазылары,iт ғазылары,т ғазылары,
Келе-дүр фауж-фауж оның ләшкерлерi.i..
Мүсiлiм жас жiгiт ердi халифасы,iлiм жас жiгiт ердi халифасы,лiм жас жiгiт ердi халифасы,iм жас жiгiт ердi халифасы,м жас жiгiт ердi халифасы,iгiт ердi халифасы,гiт ердi халифасы,iт ердi халифасы,т ердi халифасы,i халифасы, халифасы,
Көрiндi салтанатпен шұһрасы.iндi салтанатпен шұһрасы.ндi салтанатпен шұһрасы.i салтанатпен шұһрасы. салтанатпен шұһрасы.

Ақ пiлдiң үстiнде бар алтын тағы,iлдiң үстiнде бар алтын тағы,лдiң үстiнде бар алтын тағы,iң үстiнде бар алтын тағы,ң үстiнде бар алтын тағы,iнде бар алтын тағы,нде бар алтын тағы,
Ерiскен аспан ара шұғыласы.iскен аспан ара шұғыласы.скен аспан ара шұғыласы.
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Алдында азан айтқан жiгiтлерi,iгiтлерi,гiтлерi,iтлерi,тлерi,i,,
Ершүр көк жүзiне тәкбирлерi.iне тәкбирлерi.не тәкбирлерi.i..

Оң, солында келе-дүр ғалымлары,
Құран оқып келе-дүр хафизлары.
Көтергенi Мұхаммед Мұстафаның алтын туы,i Мұхаммед Мұстафаның алтын туы, Мұхаммед Мұстафаның алтын туы,
Жазылған Құран аят нақышлары.
Сонда жазған аяты үшбу ердi,i,,
Көрсеңiз ғайр илән сөзлерiнi.iз ғайр илән сөзлерiнi.з ғайр илән сөзлерiнi.iнi.нi.i..
 
Насыр мин Аллаһи уа фатихун қарибун
   уа бәшир ил-муминин*

«Иә, Мұхаммед, саған насыр берiлдi» деген сөзнi.iлдi» деген сөзнi.лдi» деген сөзнi.i» деген сөзнi.» деген сөзнi.i..
Бұ азиматыны қайсардың көзi көрдi,i көрдi, көрдi,i,,
Айрылып ақылынан, есiн танды.iн танды.н танды.
Халифа келiп, �стамболға жақын түстi,iп, �стамболға жақын түстi,п, �стамболға жақын түстi,i,,
Сияпат, салтанатпен шатыр тiктi.

Астурға Сейiт хазiретi хатты жазды,iт хазiретi хатты жазды,т хазiретi хатты жазды,iретi хатты жазды,ретi хатты жазды,i хатты жазды, хатты жазды,
«Бейшара, мұсылман бол,—деп бұ бiлдiрдi.iлдiрдi.лдiрдi.iрдi.рдi.i..
Жүһүдлiкпен дүниядан кетпе,—дейдi,iкпен дүниядан кетпе,—дейдi,кпен дүниядан кетпе,—дейдi,i,,
Халқыңды зұламаттан сақта,—дейдi.i..
 
Бұ сөзiмдi алмасаң, әгар,—дейдi,iмдi алмасаң, әгар,—дейдi,мдi алмасаң, әгар,—дейдi,i алмасаң, әгар,—дейдi, алмасаң, әгар,—дейдi,i,,
Һәлак болған халқыңның обалы саған,—дейдi.i..
Рұм халқы хараб болар жұмла,—дейдi,i,,
Көнсе, мұсылман қылармын оны,—дейдi.i..
   
Мұнда келген мақсұдымыз үшбу,—дейдi,i,,
Түсiнбей, һәлакатқа қалмаң» дейдi.iнбей, һәлакатқа қалмаң» дейдi.нбей, һәлакатқа қалмаң» дейдi.i..
Бұ хатты Маусыл қазы алып барды,
Астур қайсар хатты көрiп, есiн танды.iп, есiн танды.п, есiн танды.iн танды.н танды.

Сиқыршыға ол жiберiп қойған ердi,iберiп қойған ердi,берiп қойған ердi,iп қойған ердi,п қойған ердi,i,,
Ол келгенше Сейiттен изин сұрды.iттен изин сұрды.ттен изин сұрды.

* Алланың көмегiмен жәрдемi жақын, мүмiндердi сүйiншiлеу.



11190

11200

11210

9292 93ҒАЗАуАТ СұлТАН

Сиқыршыға жiбергенiн бiлдiрмедi,iбергенiн бiлдiрмедi,бергенiн бiлдiрмедi,iн бiлдiрмедi,н бiлдiрмедi,iлдiрмедi,лдiрмедi,iрмедi,рмедi,i,,
Сейiтке изин берер сылтау айтты.iтке изин берер сылтау айтты.тке изин берер сылтау айтты.

«Он күнгеше изин бергiл бiзге,—дедi,iл бiзге,—дедi,л бiзге,—дедi,iзге,—дедi,зге,—дедi,i,,
Бiзде бар һәр ықылымларда молда,—дедi.iзде бар һәр ықылымларда молда,—дедi.зде бар һәр ықылымларда молда,—дедi.i..
Жиылсын ол кеше жұмла анлар,—дедi,i,,
Ол қазылармен мiнажат қылсын,—дедi.iнажат қылсын,—дедi.нажат қылсын,—дедi.i..

Хақ дiн қайсы сөйлесiн жұмла,—дедi,iн қайсы сөйлесiн жұмла,—дедi,н қайсы сөйлесiн жұмла,—дедi,iн жұмла,—дедi,н жұмла,—дедi,i,,
Хақ болғанға кiрелiк сонда» дедi.iрелiк сонда» дедi.релiк сонда» дедi.iк сонда» дедi.к сонда» дедi.i..
Бұ сөзiне әһлi исламлар изин бердi,iне әһлi исламлар изин бердi,не әһлi исламлар изин бердi,i исламлар изин бердi, исламлар изин бердi,i,,
Сол жерде рахат қылып жатпақ болды.

Әлқисса, Астур қайсар көп жылады,
Сол жерде уәзiр, беклер әзiр ердi.iр, беклер әзiр ердi.р, беклер әзiр ердi.iр ердi.р ердi.i..
—Бұ Баттал аярлықпен жаһанды алды,
Ата-бабамның жұмласын һәлак қылды.
Ендi бiзге кезек келер қазiр,—дедi,i бiзге кезек келер қазiр,—дедi, бiзге кезек келер қазiр,—дедi,iзге кезек келер қазiр,—дедi,зге кезек келер қазiр,—дедi,iр,—дедi,р,—дедi,i,,
Не тәдбир қыларсызлар, беклер?—дедi.i..

уәзiр, беклер:—Сабыр қылғыл қазiр,—дедi,iр, беклер:—Сабыр қылғыл қазiр,—дедi,р, беклер:—Сабыр қылғыл қазiр,—дедi,iр,—дедi,р,—дедi,i,,
Көзанда жәду келсiн мұнда,—дедi.iн мұнда,—дедi.н мұнда,—дедi.i..
Бiр мәслихат қылармыз сонда,—дедi,iр мәслихат қылармыз сонда,—дедi,р мәслихат қылармыз сонда,—дедi,i,,
Жинай тұрғыл жетпiс екi ықылымларды.iс екi ықылымларды.с екi ықылымларды.i ықылымларды. ықылымларды.
 
Сол жерде Ғақбаның ұғылы әзiр ердi,iр ердi,р ердi,i,,
Сол уақытта қолын қусырып тұра келдi.i..
—Иә, қайсар, қайғы қылмағыл мұны,—дедi,i,,
Мен бiр тәдбир ойладым қазiр,—дедi.iр тәдбир ойладым қазiр,—дедi.р тәдбир ойладым қазiр,—дедi.iр,—дедi.р,—дедi.i..

Мен бiр әуре қылайын ол Батталды,iр әуре қылайын ол Батталды,р әуре қылайын ол Батталды,
Алдап алып кетейiн мен бiр оны.iн мен бiр оны.н мен бiр оны.iр оны.р оны.
Әгар алдап кете алсам ол Батталды,
Қырарсыз сонда барып қалғаныны.

Астур сонда бұ сөзге шат болды,
—Бұ iс сенiң қолыңнан келсе,—дедi.iс сенiң қолыңнан келсе,—дедi.с сенiң қолыңнан келсе,—дедi.iң қолыңнан келсе,—дедi.ң қолыңнан келсе,—дедi.i..
Қыз-қарындасымды беремiн саған,—дедi,iн саған,—дедi,н саған,—дедi,i,,
Жұмла беклер, куә болғыл бұған,—дедi.i..
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Малғұн уәлид бұ сөзге бек қуанды,
Қызын қазiр алғандай болып күлдi.iр алғандай болып күлдi.р алғандай болып күлдi.i..
Сол жерде шаш-сақалын бояп алды,
Сопы тонын үстiне киiп алды.iне киiп алды.не киiп алды.iп алды.п алды.
Мұсылманлардың ғаламатын қылып алды,
Мойнына ол тәсбихын салып алды.

уағдаласып, ол жерден уәлид кетiп қалды,iп қалды,п қалды,
Мұсылманлардың шатырын ол аралады.
Таң намазының уақытында жетiп келдi,iп келдi,п келдi,i,,
Халифа илән намазын бiрге оқыды.iрге оқыды.рге оқыды.

Намаздан фариғ болып, қойнынан хатын алды,
Ол хатты халифаға ұсынып бердi.i..
Халифа ошал хатты оқып көрдi,i,,
Әуелi Алланың есiмiн жад қылыпты.i Алланың есiмiн жад қылыпты. Алланың есiмiн жад қылыпты.iмiн жад қылыпты.мiн жад қылыпты.iн жад қылыпты.н жад қылыпты.

уа және Мұхаммед Мұстафаны жад қылыпты,
уа және салауат оқып, паш қылыпты.
уа және халифа илән Сейiтке жалыныпты,iтке жалыныпты,тке жалыныпты,
Сәлем жазған халдерiн бiлдiрiптi.iн бiлдiрiптi.н бiлдiрiптi.iлдiрiптi.лдiрiптi.iрiптi.рiптi.iптi.птi.i..

«Бiз Мағрибтың патшасы келген,—дептi,iз Мағрибтың патшасы келген,—дептi,з Мағрибтың патшасы келген,—дептi,i,,
Менiм атым—Әбдiлмүмiн патша,—деп бiлдiрiптi.iм атым—Әбдiлмүмiн патша,—деп бiлдiрiптi.м атым—Әбдiлмүмiн патша,—деп бiлдiрiптi.iлмүмiн патша,—деп бiлдiрiптi.лмүмiн патша,—деп бiлдiрiптi.iн патша,—деп бiлдiрiптi.н патша,—деп бiлдiрiптi.iлдiрiптi.лдiрiптi.iрiптi.рiптi.iптi.птi.i..
Сiздiң �стамболға келгенiңдi бiлдiк,—дептi,iздiң �стамболға келгенiңдi бiлдiк,—дептi,здiң �стамболға келгенiңдi бiлдiк,—дептi,iң �стамболға келгенiңдi бiлдiк,—дептi,ң �стамболға келгенiңдi бiлдiк,—дептi,iңдi бiлдiк,—дептi,ңдi бiлдiк,—дептi,i бiлдiк,—дептi, бiлдiк,—дептi,iлдiк,—дептi,лдiк,—дептi,iк,—дептi,к,—дептi,i,,
Жолымызда бiр шаһарға келдiк,—дептi.iр шаһарға келдiк,—дептi.р шаһарға келдiк,—дептi.iк,—дептi.к,—дептi.i..
 
 Ол шаһардың халқы бiзлердi жiбермедi,iзлердi жiбермедi,злердi жiбермедi,i жiбермедi, жiбермедi,iбермедi,бермедi,i,,
Жетпiс мың ләшкермiздi қамап алды.iс мың ләшкермiздi қамап алды.с мың ләшкермiздi қамап алды.iздi қамап алды.здi қамап алды.i қамап алды. қамап алды.
уа және көп жәбiр, жапа бiзге қылды,iр, жапа бiзге қылды,р, жапа бiзге қылды,iзге қылды,зге қылды,
Бiзлерге жәрдем бергiл сiзлер,—дептi.iзлерге жәрдем бергiл сiзлер,—дептi.злерге жәрдем бергiл сiзлер,—дептi.iл сiзлер,—дептi.л сiзлер,—дептi.iзлер,—дептi.злер,—дептi.i..

Жоқса, һәлак қылатын бiздi,—дептi,iздi,—дептi,здi,—дептi,i,—дептi,,—дептi,i,,
Жалғыз Сейiт келсе де болар ердi.iт келсе де болар ердi.т келсе де болар ердi.i..
Бұ шаһардың әскерлерi аз-дүр» дептi,i аз-дүр» дептi, аз-дүр» дептi,i,,

Халифа сонда сұрады ол шаһарны.
—Бұ жерден қанша күнлiк болар?—дедi,iк болар?—дедi,к болар?—дедi,i,,
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Ол малғұн халифаға жауап бердi:i::
—Бұ жерден бес күн шамалы болар,—дедi.i..

Не қисса азайталық үшбу сөздii
Сейiт хазiретi оның бiрлән жүрiп кеттi,iт хазiретi оның бiрлән жүрiп кеттi,т хазiретi оның бiрлән жүрiп кеттi,iретi оның бiрлән жүрiп кеттi,ретi оның бiрлән жүрiп кеттi,i оның бiрлән жүрiп кеттi, оның бiрлән жүрiп кеттi,iрлән жүрiп кеттi,рлән жүрiп кеттi,iп кеттi,п кеттi,i,,
Бiр теңiздiң кенерiне бұнлар келдi.iр теңiздiң кенерiне бұнлар келдi.р теңiздiң кенерiне бұнлар келдi.iздiң кенерiне бұнлар келдi.здiң кенерiне бұнлар келдi.iң кенерiне бұнлар келдi.ң кенерiне бұнлар келдi.iне бұнлар келдi.не бұнлар келдi.i..
Екiлiсi бiр қайыққа мiнiп жүрдi,iлiсi бiр қайыққа мiнiп жүрдi,лiсi бiр қайыққа мiнiп жүрдi,iсi бiр қайыққа мiнiп жүрдi,сi бiр қайыққа мiнiп жүрдi,i бiр қайыққа мiнiп жүрдi, бiр қайыққа мiнiп жүрдi,iр қайыққа мiнiп жүрдi,р қайыққа мiнiп жүрдi,iнiп жүрдi,нiп жүрдi,iп жүрдi,п жүрдi,i,,
Бiр аралға екiлiсi зоурақпен жетiп келдi.iр аралға екiлiсi зоурақпен жетiп келдi.р аралға екiлiсi зоурақпен жетiп келдi.iлiсi зоурақпен жетiп келдi.лiсi зоурақпен жетiп келдi.iсi зоурақпен жетiп келдi.сi зоурақпен жетiп келдi.i зоурақпен жетiп келдi. зоурақпен жетiп келдi.iп келдi.п келдi.i..

Зоурақны шетке қойып, қыр шықты,
Сейiт хазiретi таһарат алып, намаз қылды.iт хазiретi таһарат алып, намаз қылды.т хазiретi таһарат алып, намаз қылды.iретi таһарат алып, намаз қылды.ретi таһарат алып, намаз қылды.i таһарат алып, намаз қылды. таһарат алып, намаз қылды.
Малғұн уәлид зоурақ мiнiп, жүре бердi,iнiп, жүре бердi,нiп, жүре бердi,iп, жүре бердi,п, жүре бердi,i,,
Намаздан фариғ болып, Сейiт сұрды:iт сұрды:т сұрды:
—Әй, малғұн, барасың қайда?—дедi.i..

Сонда ол қарап:—Мен—Ғақба ұғылы,—дедii
Алдап сенi келтiрдiм мұнда,—дедi,i келтiрдiм мұнда,—дедi, келтiрдiм мұнда,—дедi,iрдiм мұнда,—дедi,рдiм мұнда,—дедi,iм мұнда,—дедi,м мұнда,—дедi,i,,
Ғұмырың бұ аралда өтер ендi.i..
Мақсұдым хасыл болды менiм,—дедi.iм,—дедi.м,—дедi.i..

Малғұн мұны айтып жүре бердi.i.. 
Сейiт хазiретi ол аралды көп аралады,iт хазiретi ол аралды көп аралады,т хазiретi ол аралды көп аралады,iретi ол аралды көп аралады,ретi ол аралды көп аралады,i ол аралды көп аралады, ол аралды көп аралады,
Сол уақытта бiр қаршық жетiп келдi.iр қаршық жетiп келдi.р қаршық жетiп келдi.iп келдi.п келдi.i..
Қысылса һәр уақытта келер ердi.i..

Хал сұрасып, Сейiтке тағам бердiiтке тағам бердiтке тағам бердii
Тағам iшiп, Шаһ әулие шүкiр қылды,iшiп, Шаһ әулие шүкiр қылды,шiп, Шаһ әулие шүкiр қылды,iп, Шаһ әулие шүкiр қылды,п, Шаһ әулие шүкiр қылды,iр қылды,р қылды,
—Иә, ұғылым, мәлүл болмағыл,—дедi.i..
Бұ iсте хикмет Алла болар,—дедi,iсте хикмет Алла болар,—дедi,сте хикмет Алла болар,—дедi,i,,
Сенi Қызырға жөнелтейiн қазiр,—дедi,i Қызырға жөнелтейiн қазiр,—дедi, Қызырға жөнелтейiн қазiр,—дедi,iн қазiр,—дедi,н қазiр,—дедi,iр,—дедi,р,—дедi,i,,
Боларсың бұ дариядан халас,—дедi.i..

Сейiттi Қызыр аләйһиссаламға алып келдi,iттi Қызыр аләйһиссаламға алып келдi,ттi Қызыр аләйһиссаламға алып келдi,i Қызыр аләйһиссаламға алып келдi, Қызыр аләйһиссаламға алып келдi,i,,
Қызыр илән хал сұрасып бұнлар болды.
Ендi Қызыр Сейiтке үш оқ бердi,i Қызыр Сейiтке үш оқ бердi, Қызыр Сейiтке үш оқ бердi,iтке үш оқ бердi,тке үш оқ бердi,i,,
—Жәдулерге атарсың мұны,—дедi.i..

Сейiтке:—Көзiңдi жұм, ұғылым,—дедi,iтке:—Көзiңдi жұм, ұғылым,—дедi,тке:—Көзiңдi жұм, ұғылым,—дедi,iңдi жұм, ұғылым,—дедi,ңдi жұм, ұғылым,—дедi,i жұм, ұғылым,—дедi, жұм, ұғылым,—дедi,i,,
Жұмып ердi, уа және «Ашқыл» дедi.i, уа және «Ашқыл» дедi., уа және «Ашқыл» дедi.i..
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Көзiн ашса, өзiнi жерде көрдi,iн ашса, өзiнi жерде көрдi,н ашса, өзiнi жерде көрдi,iнi жерде көрдi,нi жерде көрдi,i жерде көрдi, жерде көрдi,i,,
уа және ол дариядан өткен көрдi.i..

Сейiт ендi сәжде шүкiр қылды,iт ендi сәжде шүкiр қылды,т ендi сәжде шүкiр қылды,i сәжде шүкiр қылды, сәжде шүкiр қылды,iр қылды,р қылды,
Құдаға намаз оқып, мiнәжат, зiкiр қылды.iнәжат, зiкiр қылды.нәжат, зiкiр қылды.iкiр қылды.кiр қылды.iр қылды.р қылды.
Құдаға сәна айтып, шаһарға Сейiт жүрдi,iт жүрдi,т жүрдi,i,,
Ендi малғұн уәлидтiң сөзi келдi.i малғұн уәлидтiң сөзi келдi. малғұн уәлидтiң сөзi келдi.iң сөзi келдi.ң сөзi келдi.i келдi. келдi.i..
       
  Әзiн жаныбiн жаныбн жаныб

Сейiттi малғұн уәлид алдап кеттi,iттi малғұн уәлид алдап кеттi,ттi малғұн уәлид алдап кеттi,i малғұн уәлид алдап кеттi, малғұн уәлид алдап кеттi,i,,
Қайсарға келiп, малғұн хабар айтты:iп, малғұн хабар айтты:п, малғұн хабар айтты:
—Сейiттi бiр аралға қойдым,—дедi,iттi бiр аралға қойдым,—дедi,ттi бiр аралға қойдым,—дедi,i бiр аралға қойдым,—дедi, бiр аралға қойдым,—дедi,iр аралға қойдым,—дедi,р аралға қойдым,—дедi,i,,
 Ғұмыры сонда өтер оның,—дедi.i..

Астур мұны естiп шат болды,iп шат болды,п шат болды,
Һарус жәдуге уа және ол бiлдiрдi.iлдiрдi.лдiрдi.iрдi.рдi.i..
Һарус жәду шат болып:—Жүргiл,—дедi,iл,—дедi,л,—дедi,i,,
Сейiт қалса, һәлак қылармын қазiр,—дедi.iт қалса, һәлак қылармын қазiр,—дедi.т қалса, һәлак қылармын қазiр,—дедi.iр,—дедi.р,—дедi.i..

Астур жұмла әскерiн алып, тышыра шықты,iн алып, тышыра шықты,н алып, тышыра шықты,
Сап болып мұсылманларға тұра қалды.
Мүмiнлерден бiр адам келiп ердi,iнлерден бiр адам келiп ердi,нлерден бiр адам келiп ердi,iр адам келiп ердi,р адам келiп ердi,iп ердi,п ердi,i,,
Майданға Һарус жәдудiң бiрi келдi.iң бiрi келдi.ң бiрi келдi.iрi келдi.рi келдi.i келдi. келдi.i..

Афсүн оқып, ол мүмiннiң қолын буды,iннiң қолын буды,ннiң қолын буды,iң қолын буды,ң қолын буды,
Қылышпен басын кесiп, шаһид қылды.iп, шаһид қылды.п, шаһид қылды.
уа және бiр мұсылман келiп ердi,iр мұсылман келiп ердi,р мұсылман келiп ердi,iп ердi,п ердi,i,,
Оның және қолын буып, шаһид қылды.

Андан соң Абдулуаһап ғазы келдi,i,,
Оған және афсүн оқып, су жiбердi.iбердi.бердi.i..
Айналасын Абдулуаһаптың сулар алды,
Абдулуаһап ғарық боларға жақындады.

�айғамбардың дұғасын оқып ердi,i,,
Сол уақытта Абдулуаһап халас болды.
Абдулуаһап тәкбир айтып, хамлә қылды,
Жәдуны қылыш илән төртке бөлдi.i..
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Андан соң Қаратис деген жәду келдi,i,,
Оны және Абдулуаһап екi пәре һәлак қылды.i пәре һәлак қылды. пәре һәлак қылды.
Мұсылманлар тәкбир айтып, қылыш ұрды,
Мүшiрiклердiң қандары селдiк ақты.iрiклердiң қандары селдiк ақты.рiклердiң қандары селдiк ақты.iклердiң қандары селдiк ақты.клердiң қандары селдiк ақты.iң қандары селдiк ақты.ң қандары селдiк ақты.iк ақты.к ақты.

Қалған дұшпанлар шаһарға қашты,
Артынан мұсылманлар қуып қырды.
Сол уақытта Һарус жәду жетiп келдi,iп келдi,п келдi,i,,
Афсүн оқып, мұсылманларға топырақ шашты.

Мұсылманлардың әр үстiнi зұлмат басты,iнi зұлмат басты,нi зұлмат басты,i зұлмат басты, зұлмат басты,
Қолы байланып, мұсылманлар мәлзам болды.
Дұшпанлар сол уақытта қылыш ұрды,
Мұсылманлар халифаға қашып барды.

Халифа сол уақытта пiлден түстi,iлден түстi,лден түстi,i,,
Топыраққа жүзiн қойып, мiнәжат қылды.iн қойып, мiнәжат қылды.н қойып, мiнәжат қылды.iнәжат қылды.нәжат қылды.
«Құдай-а, Қадiр Ханнан Мәннанiр Ханнан Мәннанр Ханнан Мәннан*,—дедi,i,,
Жұмланың халi өзiңе мағлұм,—дедi.i өзiңе мағлұм,—дедi. өзiңе мағлұм,—дедi.iңе мағлұм,—дедi.ңе мағлұм,—дедi.i..

Иә, Мұхаммед Мұстафа, 
  Нәби Алла,—деп жылады,
Хақ дiнге жәрдем бергiл жұмла» дедi.iнге жәрдем бергiл жұмла» дедi.нге жәрдем бергiл жұмла» дедi.iл жұмла» дедi.л жұмла» дедi.i..
Сол уақытта бiр нағра пайда болды,iр нағра пайда болды,р нағра пайда болды,
Мұсалманлар оны естiп шат болды.iп шат болды.п шат болды.

Шаһ әулие мұсылманларға көзiн салды,iн салды,н салды,
Мұсылманлардың бұзылғанын Сейiт бiлдi.iт бiлдi.т бiлдi.iлдi.лдi.i..
«Аһ» деп, бiр нағра және салды,iр нағра және салды,р нағра және салды,
Аспан жерге түскендей ғажап болды.

Мүшiрiклер со халде есiн танды,iрiклер со халде есiн танды,рiклер со халде есiн танды,iклер со халде есiн танды,клер со халде есiн танды,iн танды,н танды,
«Қиямет болды ма екен» деп ойлады.
Сейiтке мұсылманлар ат келтiрдi,iтке мұсылманлар ат келтiрдi,тке мұсылманлар ат келтiрдi,iрдi,рдi,i,,
Шаһ әулие атына мiнiп алды.iнiп алды.нiп алды.iп алды.п алды.

Дұшпанларға қаһарланып қылыш ұрды,
Сол халде Һарус жәдуге ұшырады.

* Құдай күштi, мейiрiмдi, мiндет артушы.
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Ол малғұн афсүн оқып, топырақ шашты,
Топырағы ол Сейiтке кәр қылмады.iтке кәр қылмады.тке кәр қылмады.

Шаһ әулие қылыш илән салып ердi,i,,
Алмадай оның басы ұшып түстi.i..
Сол халде зұлмат кетiп, нұр ашылды,iп, нұр ашылды,п, нұр ашылды,
Мұсылманлар ендi мүшiрiклерге қылыш ұрды.i мүшiрiклерге қылыш ұрды. мүшiрiклерге қылыш ұрды.iрiклерге қылыш ұрды.рiклерге қылыш ұрды.iклерге қылыш ұрды.клерге қылыш ұрды.
 
Мүшiрiклер шаһарына қайта қашты,iрiклер шаһарына қайта қашты,рiклер шаһарына қайта қашты,iклер шаһарына қайта қашты,клер шаһарына қайта қашты,
Мұсылманлар арттан қуып, қыра бердi.i..
Қалғаны шаһарына келiп кiрдi,iп кiрдi,п кiрдi,iрдi,рдi,i,,
Қапуын шаһарының берiк қылды.iк қылды.к қылды.

Мұсылманлар атырабын қамап алды,
Һешбiр адам сыртына шыға алмады.iр адам сыртына шыға алмады.р адам сыртына шыға алмады.
Халифа келiп, Сейiттiң көзiн сүйдi,iп, Сейiттiң көзiн сүйдi,п, Сейiттiң көзiн сүйдi,iттiң көзiн сүйдi,ттiң көзiн сүйдi,iң көзiн сүйдi,ң көзiн сүйдi,iн сүйдi,н сүйдi,i,,
уа және хайыр дұға халифа тiлеу қылды.iлеу қылды.леу қылды.

Сейiт ендi сапарынан хабар бердi,iт ендi сапарынан хабар бердi,т ендi сапарынан хабар бердi,i сапарынан хабар бердi, сапарынан хабар бердi,i,,
Бiлдiрдi уәлид малғұнның алдағанын.iлдiрдi уәлид малғұнның алдағанын.лдiрдi уәлид малғұнның алдағанын.iрдi уәлид малғұнның алдағанын.рдi уәлид малғұнның алдағанын.i уәлид малғұнның алдағанын. уәлид малғұнның алдағанын.
—Бұ әскерде көрiнсе ол малғұн,—дедi,iнсе ол малғұн,—дедi,нсе ол малғұн,—дедi,i,,
Аман бермей, өлтiрiңiз ол залымды,—[деді].iрiңiз ол залымды,—[деді].рiңiз ол залымды,—[деді].iңiз ол залымды,—[деді].ңiз ол залымды,—[деді].iз ол залымды,—[деді].з ол залымды,—[деді].

  Әзiн жаныбiн жаныбн жаныб

Отырсын мәжiлiс қылып бұнлар ендi,iлiс қылып бұнлар ендi,лiс қылып бұнлар ендi,iс қылып бұнлар ендi,с қылып бұнлар ендi,i,,
Қайсардың сөзi келдi, тыңла ендi.
Астурға Көзандадан хабар келдi,i,,
Алдынан Көзанданың қайсар барды.

Ол лағинның шұһрасы жаман ердi,i,,
Қоқысы адам бармас, сасық ердi.i..
Шарасыз Астур сорлы алып жүрдi,i,,
Арақ-шарап iшкiзiп, қонақ қылды.iшкiзiп, қонақ қылды.шкiзiп, қонақ қылды.iзiп, қонақ қылды.зiп, қонақ қылды.iп, қонақ қылды.п, қонақ қылды.

Сейiттi шикаят қылып, көп сөйледi:iттi шикаят қылып, көп сөйледi:ттi шикаят қылып, көп сөйледi:i шикаят қылып, көп сөйледi: шикаят қылып, көп сөйледi:i::
—Бiздiң Рұм халқыны хараб қылды.iздiң Рұм халқыны хараб қылды.здiң Рұм халқыны хараб қылды.iң Рұм халқыны хараб қылды.ң Рұм халқыны хараб қылды.
Сонда қайсарға:—Мәлүл болма,—деп сөйледi,i,,
Өшiңдi әперермiн онан,—дедi.iңдi әперермiн онан,—дедi.ңдi әперермiн онан,—дедi.i әперермiн онан,—дедi. әперермiн онан,—дедi.iн онан,—дедi.н онан,—дедi.i..
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Қап тауының жұмла жерi, заттары,i, заттары,, заттары, 
Әмiрiмнен шыға алмас баршалары.iрiмнен шыға алмас баршалары.рiмнен шыға алмас баршалары.iмнен шыға алмас баршалары.мнен шыға алмас баршалары.
Рубуғ мәскүнттiң жұмла адамлары,iң жұмла адамлары,ң жұмла адамлары,
Қайратыма шақ болмас жұмлалары.

Мұны естiп қайсардың iшi күйдi,iп қайсардың iшi күйдi,п қайсардың iшi күйдi,iшi күйдi,шi күйдi,i күйдi, күйдi,i,,
«Өз аяғымды өзiм кескен болдым,—дедiiм кескен болдым,—дедiм кескен болдым,—дедii
Сейiтбатталға, бәлки, шара болар ердi,iтбатталға, бәлки, шара болар ердi,тбатталға, бәлки, шара болар ердi,i,,
Бұған нешiк шара болар» деп жылады.iк шара болар» деп жылады.к шара болар» деп жылады.

Әлқисса, сабах садық таң да туды,
Сейiт хазiретi шаһарға назар салды.iт хазiретi шаһарға назар салды.т хазiретi шаһарға назар салды.iретi шаһарға назар салды.ретi шаһарға назар салды.i шаһарға назар салды. шаһарға назар салды.
Сол уақытта бiр оқ бiрлән қағаз түстi,iр оқ бiрлән қағаз түстi,р оқ бiрлән қағаз түстi,iрлән қағаз түстi,рлән қағаз түстi,i,,
Сейiт алып, ол хатты оқып көрдi.iт алып, ол хатты оқып көрдi.т алып, ол хатты оқып көрдi.i..

Ол хатта Хаққа хамд, �айғамбарға салауат көрдi,i,,
уа және Сейiтке дұға қылған көрдi.iтке дұға қылған көрдi.тке дұға қылған көрдi.i..
«Досты садық, Шамас пiрмiн-дүр,—дептi,iрмiн-дүр,—дептi,рмiн-дүр,—дептi,iн-дүр,—дептi,н-дүр,—дептi,i,,
Астур менi зынданға салды,—дептi.i зынданға салды,—дептi. зынданға салды,—дептi.i..

уәлид малғұн бiлдiрген бiздi,—дептi,iлдiрген бiздi,—дептi,лдiрген бiздi,—дептi,iрген бiздi,—дептi,рген бiздi,—дептi,iздi,—дептi,здi,—дептi,i,—дептi,,—дептi,i,,
Үш мың мұсылман жатырмыз сонда,—дептi.i..
Иншалла, аларсың бұ шаһарды,
Көрерсiң �айғамбардың мұғжизасын,—[депті].iң �айғамбардың мұғжизасын,—[депті].ң �айғамбардың мұғжизасын,—[депті].

Қатарыңнан тастама мұнда бiздi,,—[депті],iздi,,—[депті],здi,,—[депті],i,,—[депті],,,—[депті],
Халас қылып, құтқарғыл сонда бiздi,—[депті].iздi,—[депті].здi,—[депті].i,—[депті].,—[депті].
Сiзiң үшiн дұғада бiзлер,—дептi,iзiң үшiн дұғада бiзлер,—дептi,зiң үшiн дұғада бiзлер,—дептi,iң үшiн дұғада бiзлер,—дептi,ң үшiн дұғада бiзлер,—дептi,iн дұғада бiзлер,—дептi,н дұғада бiзлер,—дептi,iзлер,—дептi,злер,—дептi,i,,
Құдайым жәрдем берсiн сiзге» дептi.iн сiзге» дептi.н сiзге» дептi.iзге» дептi.зге» дептi.i..
 
Бұ хатты оқып, Сейiт хазiретi көп жылады,iт хазiретi көп жылады,т хазiретi көп жылады,iретi көп жылады,ретi көп жылады,i көп жылады, көп жылады,
Халифа илән жаранларға һәм және баян қылды.
Шамас үшiн жұмла жаранлар һәм жылады,iн жұмла жаранлар һәм жылады,н жұмла жаранлар һәм жылады,
«Қолымызға түсер ме уәлид» деп жылады.

Әлқисса, хауарзамин қырық сап болды,
Ғайр мұсылманлар және бiр сап болды.iр сап болды.р сап болды.
Мүшiрiклер саптарын түзеп тұрды,iрiклер саптарын түзеп тұрды,рiклер саптарын түзеп тұрды,iклер саптарын түзеп тұрды,клер саптарын түзеп тұрды,
Ғифрит арыслан кебi қарғыды.
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Қолында аждаһадай жылан қамшы,
Аузынан жаңбыр кебi от шығады.i от шығады. от шығады.
Мұсылманлар оны көрiп қалтырады,iп қалтырады,п қалтырады,
«Иләһым, медет бер» деп зар жылады.

Халифа Сейiт үшiн дұға қылды,iт үшiн дұға қылды,т үшiн дұға қылды,iн дұға қылды,н дұға қылды,
Фил хал жұмла �айғамбарлардан медет сұрды.
Шаһ әулие майданға жетiп барды,iп барды,п барды,
—Әй, лағин, кел мұнда,—деп нағра салды.

Сол уақытта Көзанда жәду һәм сөйледi:i::
—Рұм халқын хараб қылған сен бе?—дедi.i..
Сейiт хазiретi:—Бәлi,—деп жауап бердi,iт хазiретi:—Бәлi,—деп жауап бердi,т хазiретi:—Бәлi,—деп жауап бердi,iретi:—Бәлi,—деп жауап бердi,ретi:—Бәлi,—деп жауап бердi,i:—Бәлi,—деп жауап бердi,:—Бәлi,—деп жауап бердi,i,—деп жауап бердi,,—деп  жауап бердi,i,,
—Сенi де һәлак қылармын тоқта,—дедi.i де һәлак қылармын тоқта,—дедi. де һәлак қылармын тоқта,—дедi.i..
 
Сонда малғұн қойнынан бiр тас алды,iр тас алды,р тас алды,
Афсүн оқып, Сейiтке лақтырды.iтке лақтырды.тке лақтырды.
Сейiттiң айналасын оттар алды,iттiң айналасын оттар алды,ттiң айналасын оттар алды,iң айналасын оттар алды,ң айналасын оттар алды,
Һәрқайсысы бiр аждаһа жылан болды.iр аждаһа жылан болды.р аждаһа жылан болды.

�сқырып, атыраптан аузын ашты,
Оны көрген адамлардың қуаты өштi.i..
Сейiт сонда Қызырдың дұғасын оқып ердi,iт сонда Қызырдың дұғасын оқып ердi,т сонда Қызырдың дұғасын оқып ердi,i,,
Ол сиқырлары сол халде батыл болды.

Сол уақытта мағлұм қаршық жетiп келдi,iп келдi,п келдi,i,,
—Иә, ұғылым, Қызырдың оғы қайда?—дедi.i..
—Ол оқтар жанымда-дүр, анам,—дедi,i,,
—Олай болса атың,—дедi,—оғыңызды.i,—оғыңызды.,—оғыңызды.

Сейiт сонда бiр оқты атып ердi,iт сонда бiр оқты атып ердi,т сонда бiр оқты атып ердi,iр оқты атып ердi,р оқты атып ердi,i,,
Жәдуннiң оң көзiнен өтiп шықты.iң оң көзiнен өтiп шықты.ң оң көзiнен өтiп шықты.iнен өтiп шықты.нен өтiп шықты.iп шықты.п шықты.
Ол малғұн Сейiтке және ұмтылды,iтке және ұмтылды,тке және ұмтылды,
Көтерiп алып кетерге оңтайланды.iп алып кетерге оңтайланды.п алып кетерге оңтайланды.

Шаһ әулие және бiр оқты атып ердi,iр оқты атып ердi,р оқты атып ердi,i,,
уа және сол көзiнен өтiп шықты.iнен өтiп шықты.нен өтiп шықты.iп шықты.п шықты.
«Аһ» деп, қайта ұрысарға оңтайланды,
Сейiт сонда қылыш илән басын кестi.iт сонда қылыш илән басын кестi.т сонда қылыш илән басын кестi.i..
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Жаһаннамға жанын ұластырды,
Майдан жерге қанын бұластырды.
Оны көрiп ғайр жәдулер қаша бердi,iп ғайр жәдулер қаша бердi,п ғайр жәдулер қаша бердi,i,,
Кеудесiн алып, аспанға ұша бердi.iн алып, аспанға ұша бердi.н алып, аспанға ұша бердi.i..

Мұсылманлар оны көрiп, шат болды,iп, шат болды,п, шат болды,
«Аләйк ғаун Алла»* деп дұға қылды.
Ендi мұсылманлар дұшпанларға қылыш ұрды,i мұсылманлар дұшпанларға қылыш ұрды, мұсылманлар дұшпанларға қылыш ұрды,
Мүшiріклер шаһарына қайта қашты.iріклер шаһарына қайта қашты.ріклер шаһарына қайта қашты.

Хауарзаминнiң жiгiтлерi алдын алды,iң жiгiтлерi алдын алды,ң жiгiтлерi алдын алды,iгiтлерi алдын алды,гiтлерi алдын алды,iтлерi алдын алды,тлерi алдын алды,i алдын алды, алдын алды,
Жiбермей шаһарына бек көп қырды.iбермей шаһарына бек көп қырды.бермей шаһарына бек көп қырды.
Астурға Абдулуаһап ұшырады,
Бiр ұрып, ол қайсарды байлап алды.iр ұрып, ол қайсарды байлап алды.р ұрып, ол қайсарды байлап алды.

Мұсылманлар мүшiрiклердi және қырды,iрiклердi және қырды,рiклердi және қырды,iклердi және қырды,клердi және қырды,i және қырды, және қырды,
Жесiр қылып, көп адамларын байлап алды.iр қылып, көп адамларын байлап алды.р қылып, көп адамларын байлап алды.
Мұсылманлар шат болып, қайтып келдi,i,,
Руйзамин халифасына сәлем бердi.i..

Халифа Сейiт хазiретке [Астурды] алып келдi,iт хазiретке [Астурды] алып келдi,т хазiретке [Астурды] алып келдi,iретке [Астурды] алып келдi,ретке [Астурды] алып келдi,i,,
Бағ-бұғауын мойныға салып келдi.i..
Сейiт ендi Астурға сөз сөйледi:iт ендi Астурға сөз сөйледi:т ендi Астурға сөз сөйледi:i Астурға сөз сөйледi: Астурға сөз сөйледi:i::
—Әй, залым, нешiк жалғаншы болдың?—дедi.iк жалғаншы болдың?—дедi.к жалғаншы болдың?—дедi.i..

Ендi иман келтiргiл қазiр,—дедi,i иман келтiргiл қазiр,—дедi, иман келтiргiл қазiр,—дедi,iргiл қазiр,—дедi,ргiл қазiр,—дедi,iл қазiр,—дедi,л қазiр,—дедi,iр,—дедi,р,—дедi,i,,
Жоқ десең, өлтiремiн сенi,—дедi.iремiн сенi,—дедi.ремiн сенi,—дедi.iн сенi,—дедi.н сенi,—дедi.i,—дедi.,—дедi.i..
Астур сонда Сейiтке ғұзыр қылды:iтке ғұзыр қылды:тке ғұзыр қылды:
—Қабыл көрсең, бiр сөз айтам сiзге,—дедi.iр сөз айтам сiзге,—дедi.р сөз айтам сiзге,—дедi.iзге,—дедi.зге,—дедi.i..

—Не сөзiң бар, иә, малғұн, айтқыл,—дедi,iң бар, иә, малғұн, айтқыл,—дедi,ң бар, иә, малғұн, айтқыл,—дедi,i,,
Мақұл болса, сөзiңдi алам,—дедiiңдi алам,—дедiңдi алам,—дедii алам,—дедi алам,—дедii
Астур:—Алпыс шаһар бар бiзде,—дедi,iзде,—дедi,зде,—дедi,i,,
Екi мың қалалар бар және,—дедi.i мың қалалар бар және,—дедi. мың қалалар бар және,—дедi.i..

Әгар мұсылман мен болсам мұнда,—дедi,i,,
Һұжым қылып өлтiрер менi бәрi,—дедi.iрер менi бәрi,—дедi.рер менi бәрi,—дедi.i бәрi,—дедi. бәрi,—дедi.i,—дедi.,—дедi.i..

* Саған Алланың жәрдемi  жетсiн.
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Бұ сапар амандық бергiл бiзге,—дедi,iл бiзге,—дедi,л бiзге,—дедi,iзге,—дедi,зге,—дедi,i,,
Жұмламыз хараж берелiк сiзге,—дедi.iк сiзге,—дедi.к сiзге,—дедi.iзге,—дедi.зге,—дедi.i..

Һеш мұсылманларға қиянат қылман,—дедi,i,,
Қабыл көрсеңiз сөзiмiз үшбу-дүр,—дедi.iз сөзiмiз үшбу-дүр,—дедi.з сөзiмiз үшбу-дүр,—дедi.iмiз үшбу-дүр,—дедi.мiз үшбу-дүр,—дедi.iз үшбу-дүр,—дедi.з үшбу-дүр,—дедi.i..
Халифа Сейiт илән кеңес қылды,iт илән кеңес қылды,т илән кеңес қылды,
Мәшурат уәзiрлер жұмла қылды.iрлер жұмла қылды.рлер жұмла қылды.

«Әгар мұны өлтiрсек қазiр,—дедi,iрсек қазiр,—дедi,рсек қазiр,—дедi,iр,—дедi,р,—дедi,i,,
Мұның бiрлән iс бiтпес қазiр,—дедi.iрлән iс бiтпес қазiр,—дедi.рлән iс бiтпес қазiр,—дедi.iс бiтпес қазiр,—дедi.с бiтпес қазiр,—дедi.iтпес қазiр,—дедi.тпес қазiр,—дедi.iр,—дедi.р,—дедi.i..
Қазiр уақыт табылар бiреулердi,iр уақыт табылар бiреулердi,р уақыт табылар бiреулердi,iреулердi,реулердi,i,,
уа және тұтып алар мұсылманларды».
 
Әлқисса, жұмла айтпақ зорлар қылды,
Астурны және қайсар қоймақ болды.
Сейiт ендi Астурға сөз сөйледi:iт ендi Астурға сөз сөйледi:т ендi Астурға сөз сөйледi:i Астурға сөз сөйледi: Астурға сөз сөйледi:i::
—Бiр өгiздiң терiсiндей жер бер,—дедi.iр өгiздiң терiсiндей жер бер,—дедi.р өгiздiң терiсiндей жер бер,—дедi.iздiң терiсiндей жер бер,—дедi.здiң терiсiндей жер бер,—дедi.iң терiсiндей жер бер,—дедi.ң терiсiндей жер бер,—дедi.iсiндей жер бер,—дедi.сiндей жер бер,—дедi.iндей жер бер,—дедi.ндей жер бер,—дедi.i..

Астур сонда:—Хош болар, алың,—дедi,i,,
Сейiт ендi бiр өгiздi сойып алды.iт ендi бiр өгiздi сойып алды.т ендi бiр өгiздi сойып алды.i бiр өгiздi сойып алды. бiр өгiздi сойып алды.iр өгiздi сойып алды.р өгiздi сойып алды.iздi сойып алды.здi сойып алды.i сойып алды. сойып алды.
Терiсiн таспа қылып тiлiп ердi,iсiн таспа қылып тiлiп ердi,сiн таспа қылып тiлiп ердi,iн таспа қылып тiлiп ердi,н таспа қылып тiлiп ердi,iлiп ердi,лiп ердi,iп ердi,п ердi,i,,
ұзындығы төрт мың аршын жерге жеттi.i..

�стамболдың жартысына жетiп ердi,iп ердi,п ердi,i,,
Жеткен жердiң биналарын жұмла жықты.iң биналарын жұмла жықты.ң биналарын жұмла жықты.
Ол жерге мәсжид, медресе бина салды,
�стамболдың алынғанына нышан қылды.

Астурға:—Шамас пiрдi келтiр,—дедi,iрдi келтiр,—дедi,рдi келтiр,—дедi,i келтiр,—дедi, келтiр,—дедi,iр,—дедi,р,—дедi,i,,
Қасындағы жұмла мұсылманларды бiрге,—дедi.iрге,—дедi.рге,—дедi.i..
Жұмласыны Астур барып алып келдi,i,,
Сейiт хазiретi Шамас пiрге құрмет қылды.iт хазiретi Шамас пiрге құрмет қылды.т хазiретi Шамас пiрге құрмет қылды.iретi Шамас пiрге құрмет қылды.ретi Шамас пiрге құрмет қылды.i Шамас пiрге құрмет қылды. Шамас пiрге құрмет қылды.iрге құрмет қылды.рге құрмет қылды.

Халифа илән жұмла мұсылманлар 
    ғиззат қылды,
Көрiсiп, Шамас пiрнi тағзым қылды.iсiп, Шамас пiрнi тағзым қылды.сiп, Шамас пiрнi тағзым қылды.iп, Шамас пiрнi тағзым қылды.п, Шамас пiрнi тағзым қылды.iрнi тағзым қылды.рнi тағзым қылды.i тағзым қылды. тағзым қылды.
Бiр ұлық мәсжид салып, мұнара салды,iр ұлық мәсжид салып, мұнара салды,р ұлық мәсжид салып, мұнара салды,
Басында мұсылманлар азан айтты.
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Әһлi ислам ол мәсжидте жұма оқыды,i ислам ол мәсжидте жұма оқыды, ислам ол мәсжидте жұма оқыды,
Мiнбарда Сейiт тұрып, уағыз айтты.iнбарда Сейiт тұрып, уағыз айтты.нбарда Сейiт тұрып, уағыз айтты.iт тұрып, уағыз айтты.т тұрып, уағыз айтты.
Оны естiп халайықтар жұмла зар жылады,iп халайықтар жұмла зар жылады,п халайықтар жұмла зар жылады,
Мисли бiр қияметтiң күнi болған болды.iр қияметтiң күнi болған болды.р қияметтiң күнi болған болды.iң күнi болған болды.ң күнi болған болды.i болған болды. болған болды.

Намаздан фариғ болған соң Шамас өлдi,i,,
Халайықтар жаназа оқып, дәфiн қылды.iн қылды.н қылды.
Ол жерде шаһидлердiң мазарлары,iң мазарлары,ң мазарлары,
Мәшһүр-дүр бүгiн-кешi зиаратлары.iн-кешi зиаратлары.н-кешi зиаратлары.i зиаратлары. зиаратлары.

Халифаның ендi �стамболды алып, көңiлi бiттi,i �стамболды алып, көңiлi бiттi, �стамболды алып, көңiлi бiттi,iлi бiттi,лi бiттi,i бiттi, бiттi,iттi,ттi,i,,
Астурдың қайсар болып, көңiлi тынды.iлi тынды.лi тынды.i тынды. тынды.
Сол жерде жетi жылғы хараж алды,i жылғы хараж алды, жылғы хараж алды,
Халифа ендi Малатияға сапар қылды.i Малатияға сапар қылды. Малатияға сапар қылды.

Бiр күнлерi Малатияға ләшкер илән халифа келдi,iр күнлерi Малатияға ләшкер илән халифа келдi,р күнлерi Малатияға ләшкер илән халифа келдi,i Малатияға ләшкер илән халифа келдi, Малатияға ләшкер илән халифа келдi,i,,
Әмiр Омар халифаны тағзым илән қонақ қылды.iр Омар халифаны тағзым илән қонақ қылды.р Омар халифаны тағзым илән қонақ қылды.
Жетi күн Малатияда халифа тұрды,i күн Малатияда халифа тұрды, күн Малатияда халифа тұрды,
Андан соң уағдаласып, жұмла қайтты.

Көп алып Бағдатқа халифа келдi,i,,
Естiп әһлi исламлар шат болды.iп әһлi исламлар шат болды.п әһлi исламлар шат болды.i исламлар шат болды. исламлар шат болды.
Сейiт хазiретке әһлi исламлар дұға қылды,iт хазiретке әһлi исламлар дұға қылды,т хазiретке әһлi исламлар дұға қылды,iретке әһлi исламлар дұға қылды,ретке әһлi исламлар дұға қылды,i исламлар дұға қылды, исламлар дұға қылды,
«Әмин» деп, жұмла мүмiндер сада қылды.iндер сада қылды.ндер сада қылды.

Сұлтан Шаһ жиһанның дәулетiнi,iнi,нi,i,,
Әһлi исламның пақырлары көрiп тұрды.i исламның пақырлары көрiп тұрды. исламның пақырлары көрiп тұрды.iп тұрды.п тұрды.
Құдаға сәна, �айғамбарға салауат айтып тұрды,
Сейiтке дұға қылып, жұмла тұрды.iтке дұға қылып, жұмла тұрды.тке дұға қылып, жұмла тұрды.

Бiр заман мұның бiрлән шатлық болды,iр заман мұның бiрлән шатлық болды,р заман мұның бiрлән шатлық болды,iрлән шатлық болды,рлән шатлық болды,
Екi тарап жай тұрып, тыныш болды.i тарап жай тұрып, тыныш болды. тарап жай тұрып, тыныш болды.
Мүшiрiклер һәр уақытта жай тұрмады,iрiклер һәр уақытта жай тұрмады,рiклер һәр уақытта жай тұрмады,iклер һәр уақытта жай тұрмады,клер һәр уақытта жай тұрмады,
Жай тұрса, уағдасында кiм тұрмайды.iм тұрмайды.м тұрмайды.

Сейiттiң манақиб кереметi таусылмайды,iттiң манақиб кереметi таусылмайды,ттiң манақиб кереметi таусылмайды,iң манақиб кереметi таусылмайды,ң манақиб кереметi таусылмайды,i таусылмайды, таусылмайды,
Таусылса, орынсыз сөз кiм сөйлейдi.iм сөйлейдi.м сөйлейдi.i..
Бұ қисса үшбу жерде баян, тамам болды,
Мұхаммедке салауат, Сейiтке дұға қылың ендi.iтке дұға қылың ендi.тке дұға қылың ендi.i..
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Насырды назым жазған Тыныштық ұғылыны,
Дұғадан ұмыта көрмең ғасы құлны.

Әлхамдулиллаһи раби-аләмин уа салауат
уассалам алә хаир халқиһи 
  Мұхаммадин уа әлиһи
уа асхабиһи әжмағин*.

Он сегiзiншi бап:iзiншi бап:зiншi бап:iншi бап:ншi бап:i бап: бап: Сейiт хазiреттiң екi ұғылының ғайыпiт хазiреттiң екi ұғылының ғайыпт хазiреттiң екi ұғылының ғайыпiреттiң екi ұғылының ғайыпреттiң екi ұғылының ғайыпiң екi ұғылының ғайыпң екi ұғылының ғайыпi ұғылының ғайып ұғылының ғайып 
болғаны. Оны Абдулуаһап iздеп, �ұмда тұтқын болғаны. Се�iздеп, �ұмда тұтқын болғаны. Се�здеп, �ұмда тұтқын болғаны. Се�
йiт iздеп, ди�ларды өлтiрiп, хабар тапқаныiт iздеп, ди�ларды өлтiрiп, хабар тапқаныт iздеп, ди�ларды өлтiрiп, хабар тапқаныiздеп, ди�ларды өлтiрiп, хабар тапқаныздеп, ди�ларды өлтiрiп, хабар тапқаныiрiп, хабар тапқанырiп, хабар тапқаныiп, хабар тапқанып, хабар тапқаны

Бисмиллаһи хамд илән сөз башлалы,
Көңiлiмiзден Алланың жадын ташламалы.iлiмiзден Алланың жадын ташламалы.лiмiзден Алланың жадын ташламалы.iмiзден Алланың жадын ташламалы.мiзден Алланың жадын ташламалы.iзден Алланың жадын ташламалы.зден Алланың жадын ташламалы.
Мұхаммед Мұстафаны ықылас илән жад қылды,
Есiмiн айтып, салауатты бағышлалы.iмiн айтып, салауатты бағышлалы.мiн айтып, салауатты бағышлалы.iн айтып, салауатты бағышлалы.н айтып, салауатты бағышлалы.

Бейшара залым болған көңiлiмiздi,iлiмiздi,лiмiздi,iмiздi,мiздi,iздi,здi,i,,
«Түзет» деп, шапағаттан бiз тiлелi.iз тiлелi.з тiлелi.iлелi.лелi.i..
Шапағат қылса, түзетер көңiлiмiздi,iлiмiздi,лiмiздi,iмiздi,мiздi,iздi,здi,i,,
Көрсетер ақыры жол мен туғры жолды.

Айқара түзеткен көңiлдернi,iлдернi,лдернi,i,,
Иғтиқат иман айтып көнгендердi.i..
Және баян қылалы Шаһ жиһан әулиенi,i,,
�аш болған жаһан ара Сейiтбатталды.iтбатталды.тбатталды.

Риуаят рауиларның сөзi келдi,i келдi, келдi,i,,
Тыңлаңыз, ықылас бiрлән сiзлер мұны.iрлән сiзлер мұны.рлән сiзлер мұны.iзлер мұны.злер мұны.
Бiр күнлерi Мүсiлiм халифа дүния салды,iр күнлерi Мүсiлiм халифа дүния салды,р күнлерi Мүсiлiм халифа дүния салды,i Мүсiлiм халифа дүния салды, Мүсiлiм халифа дүния салды,iлiм халифа дүния салды,лiм халифа дүния салды,iм халифа дүния салды,м халифа дүния салды,
ұғылы Әбдiлмүмiн халифа болған ердi.iлмүмiн халифа болған ердi.лмүмiн халифа болған ердi.iн халифа болған ердi.н халифа болған ердi.i..

Бұ хабарды Малатияның әһлi естiп ердi,i естiп ердi, естiп ердi,iп ердi,п ердi,i,,
Әмiр Омар Сейiт илән жүрмек болды.iр Омар Сейiт илән жүрмек болды.р Омар Сейiт илән жүрмек болды.iт илән жүрмек болды.т илән жүрмек болды.
Малатияға Абдулуаһапты әмiр қойды,iр қойды,р қойды,
—Бiз келгенше сақ болып тұрғыл,—дедi.iз келгенше сақ болып тұрғыл,—дедi.з келгенше сақ болып тұрғыл,—дедi.i..

* Барлық мақтау әлемдердiң Раббысы Аллаға арналады және де оның 
жаратылысының абзалы Мұхаммедке, оның отбасы мен барлық дос-жаранда-
рына салауат және жарылқау мен қолдауы болсын. 
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Сейiттiң үш ұғылы болар ердi,iттiң үш ұғылы болар ердi,ттiң үш ұғылы болар ердi,iң үш ұғылы болар ердi,ң үш ұғылы болар ердi,i,,
Бiрi—Әли, Бәшiр, бiрiсi Нәзiр деген ердi.iрi—Әли, Бәшiр, бiрiсi Нәзiр деген ердi.рi—Әли, Бәшiр, бiрiсi Нәзiр деген ердi.i—Әли, Бәшiр, бiрiсi Нәзiр деген ердi.—Әли, Бәшiр, бiрiсi Нәзiр деген ердi.iр, бiрiсi Нәзiр деген ердi.р, бiрiсi Нәзiр деген ердi.iрiсi Нәзiр деген ердi.рiсi Нәзiр деген ердi.iсi Нәзiр деген ердi.сi Нәзiр деген ердi.i Нәзiр деген ердi. Нәзiр деген ердi.iр деген ердi.р деген ердi.i..
Әли атқа мiнерлiк болған ердi,iнерлiк болған ердi,нерлiк болған ердi,iк болған ердi,к болған ердi,i,,
Бәшiр, Нәзiр өспегендер үйде қалды.iр, Нәзiр өспегендер үйде қалды.р, Нәзiр өспегендер үйде қалды.iр өспегендер үйде қалды.р өспегендер үйде қалды.

Екiлiсiн Абдулуаһапқа тапсырды, сапарлады,iлiсiн Абдулуаһапқа тапсырды, сапарлады,лiсiн Абдулуаһапқа тапсырды, сапарлады,iсiн Абдулуаһапқа тапсырды, сапарлады,сiн Абдулуаһапқа тапсырды, сапарлады,iн Абдулуаһапқа тапсырды, сапарлады,н Абдулуаһапқа тапсырды, сапарлады,
«Аманат, үшбулерге сақ бол» дедi.i..
Әмiр Омар Сейiт илән сапар қылды,iр Омар Сейiт илән сапар қылды,р Омар Сейiт илән сапар қылды,iт илән сапар қылды,т илән сапар қылды,
Бағдаттың шаһарына келiп түстi.iп түстi.п түстi.i..
Халифа илән шаһарының әһлi құрмет қылды,i құрмет қылды, құрмет қылды,
Қырық күн ол шаһарда қонақ болды.

  Әзiн жаныбiн жаныбн жаныб

Ендi Малатия тарапының сөзi келдi,i Малатия тарапының сөзi келдi, Малатия тарапының сөзi келдi,i келдi, келдi,i,,
Бiр күнлерi Бәшiр, Нәзiр ғайып болды.
Һәр тараптан қарадылар, таба алмады,
Абдулуаһап сахаба ендi мәлүл болды.i мәлүл болды. мәлүл болды.

Сейiтке ендi не деп жауап бередi,iтке ендi не деп жауап бередi,тке ендi не деп жауап бередi,i не деп жауап бередi, не деп жауап бередi,i,,
Шыдамай Рұм жұртына сапар қылды.
Рұм халқының естiдi сөзлерiнi,iдi сөзлерiнi,дi сөзлерiнi,i сөзлерiнi, сөзлерiнi,iнi,нi,i,,
«Қайсардың ұғылы Такфур деген ғайып бопты».

уәзiр, беклер және алдырған қызларыны,iр, беклер және алдырған қызларыны,р, беклер және алдырған қызларыны,
Көре-дүр Сейiтбатталдан жұмласыны.iтбатталдан жұмласыны.тбатталдан жұмласыны.
Һәр жерде қанша болсалар руһбанлары,
Сейiттен қорқып жылар жұмлалары.iттен қорқып жылар жұмлалары.ттен қорқып жылар жұмлалары.

Бiр руһбанның жоғалған және қызы,iр руһбанның жоғалған және қызы,р руһбанның жоғалған және қызы,
Қайсарға келiп бiр күн қылған зары.iп бiр күн қылған зары.п бiр күн қылған зары.iр күн қылған зары.р күн қылған зары.
—Бiр қарақшы бүлдiрдi елiмiздi,iр қарақшы бүлдiрдi елiмiздi,р қарақшы бүлдiрдi елiмiздi,iрдi елiмiздi,рдi елiмiздi,i елiмiздi, елiмiздi,iмiздi,мiздi,iздi,здi,i,,
Онан қорқып, берерсiң көп харажны.iң көп харажны.ң көп харажны.

Сенiң бар қанша ықылым халқың,—дедi,iң бар қанша ықылым халқың,—дедi,ң бар қанша ықылым халқың,—дедi,i,,
Жинап сен қайрат қылмассың неге?—дедi.i..
Қорқармын не болар саған,—дедi,i,,
Бiр күнi қорықсаң да алар басыңды.iр күнi қорықсаң да алар басыңды.р күнi қорықсаң да алар басыңды.i қорықсаң да алар басыңды. қорықсаң да алар басыңды.



11580

11590

11600

106 ДіНИ ДАСТАНДАР106 107

Бұ руһбанның естiдi қайсар сөзнi,iдi қайсар сөзнi,дi қайсар сөзнi,i қайсар сөзнi, қайсар сөзнi,i,,
Жинады һәр ықылым ләшкерлернi.i..
Үш жүз мың әскер алып бұнлар жүрдi,i,,
Бiр күнлерi Мағмұрияға келiп қонды.iр күнлерi Мағмұрияға келiп қонды.р күнлерi Мағмұрияға келiп қонды.i Мағмұрияға келiп қонды. Мағмұрияға келiп қонды.iп қонды.п қонды.
              
  Әзiн жаныбiн жаныбн жаныб
 Абдулуаһаптың түс көргенii

Ол сахаба бiр жерде таһарат алып, намаз қылды,iр жерде таһарат алып, намаз қылды,р жерде таһарат алып, намаз қылды,
уа және ұйқысы ғалиб болып, ұйықтап қалды.
ұйықтап жатып, сахаба түстi көрдi,i көрдi, көрдi,i,,
Бiр жамандық болатын iстi көрдi.iр жамандық болатын iстi көрдi.р жамандық болатын iстi көрдi.iстi көрдi.стi көрдi.i көрдi. көрдi.i..

Қара балшық бiр торды киер көрдi,iр торды киер көрдi,р торды киер көрдi,i,,
уа және пұтқа сәжде қылар көрдi.i..
Аузынан ақ құс ұшып, қара кiрдi,iрдi,рдi,i,,
Саф көңiлдiң iшiне жара кiрдi.iлдiң iшiне жара кiрдi.лдiң iшiне жара кiрдi.iң iшiне жара кiрдi.ң iшiне жара кiрдi.iшiне жара кiрдi.шiне жара кiрдi.iне жара кiрдi.не жара кiрдi.iрдi.рдi.i..

Бiр күнлерi Сейiт хазiретi келген көрдi,iр күнлерi Сейiт хазiретi келген көрдi,р күнлерi Сейiт хазiретi келген көрдi,i Сейiт хазiретi келген көрдi, Сейiт хазiретi келген көрдi,iт хазiретi келген көрдi,т хазiретi келген көрдi,iретi келген көрдi,ретi келген көрдi,i келген көрдi, келген көрдi,i,,
Үстiнен қара тонын алған көрдi.iнен қара тонын алған көрдi.нен қара тонын алған көрдi.i..
Ақ тон кигiзiп, жүрегiн жарған көрдi,iзiп, жүрегiн жарған көрдi,зiп, жүрегiн жарған көрдi,iп, жүрегiн жарған көрдi,п, жүрегiн жарған көрдi,iн жарған көрдi,н жарған көрдi,i,,
Саф қылып, қайта оны жуған көрдi.i..

Сол уақытта оянып тұра келдi,i,,
«Аһ» деп, Абдулуаһап көп жылады.
—Бұ түсiм маған қайыр болмас,—дедi,iм маған қайыр болмас,—дедi,м маған қайыр болмас,—дедi,i,,
Ақырын қайырлы қылғыл, Алла,—дедi.i..

уа және намазға сахаба отыр ердi,i,,
Үстiне Астур қайсар жетiп келдi.iне Астур қайсар жетiп келдi.не Астур қайсар жетiп келдi.iп келдi.п келдi.i..
Намаздан фариғ болып, сахаба тұрды,
Қолына қылышын алып, хамлә қылды.

Сол уақытта Нақтай фираң жетiп келдi,iп келдi,п келдi,i,,
«Баттал» деп, сахабаға көп сөйледi:i::
—Әй, Баттал, кәне қылған уағдаң,—дедi,i,,
Неге ұрладың бiзлерден ұғылы, қызны?iзлерден ұғылы, қызны?злерден ұғылы, қызны?
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«Өлтiрем» деп сахабаға хамлә қылды,iрем» деп сахабаға хамлә қылды,рем» деп сахабаға хамлә қылды,
Ол малғұнды Абдулуаһап екi бөлдi.i бөлдi. бөлдi.i..
Астур сонда әскерлерге: «Қаптаң!» дедi,i,,
Қаптап ердi, Абдулуаһап көп өлтiрдi.i, Абдулуаһап көп өлтiрдi., Абдулуаһап көп өлтiрдi.iрдi.рдi.i..

Әлқисса, үшбу сөздi азайталық,i азайталық, азайталық,
Көптiгiмен Абдулуаһапты байлап,iгiмен Абдулуаһапты байлап,гiмен Абдулуаһапты байлап,iмен Абдулуаһапты байлап,мен Абдулуаһапты байлап,
Астурдың хозурына алып келдi.i..
Қарасалар, бiр қарт кiсi оны көрдi.iр қарт кiсi оны көрдi.р қарт кiсi оны көрдi.iсi оны көрдi.сi оны көрдi.i оны көрдi. оны көрдi.i..

—Кiмсiң?—деп Астур сонда сұрап ердi,iмсiң?—деп Астур сонда сұрап ердi,мсiң?—деп Астур сонда сұрап ердi,iң?—деп Астур сонда сұрап ердi,ң?—деп Астур сонда сұрап ердi,i,,
Абдулуаһап кiмдiгiн баян қылды.iмдiгiн баян қылды.мдiгiн баян қылды.iгiн баян қылды.гiн баян қылды.iн баян қылды.н баян қылды.
—Мен Мұхаммед пайғамбарды көрдiм,—дедi,iм,—дедi,м,—дедi,i,,
Бұ күнде үш жүз он жасқа келдiм,—дедi.iм,—дедi.м,—дедi.i..

Қағбаға жетпiс кез тәуаб қылдым,—дедi,iс кез тәуаб қылдым,—дедi,с кез тәуаб қылдым,—дедi,i,,
Мыңнан артық қажылық қылдым,—дедi.i..
Мұрадыма жеттiм, тамам,—дедi,iм, тамам,—дедi,м, тамам,—дедi,i,,
Иә, өлтiр, иә, қоя бергiл, мейлiң,—дедi.iр, иә, қоя бергiл, мейлiң,—дедi.р, иә, қоя бергiл, мейлiң,—дедi.iл, мейлiң,—дедi.л, мейлiң,—дедi.iң,—дедi.ң,—дедi.i..

Бұны естiп, Астур сонда пiкiр қылды,iп, Астур сонда пiкiр қылды,п, Астур сонда пiкiр қылды,iкiр қылды,кiр қылды,iр қылды,р қылды,
уәзiр илән беклерге кеңес қылды.iр илән беклерге кеңес қылды.р илән беклерге кеңес қылды.
уәзiр, беклер Абдулуаһаптан жауап сұрды,iр, беклер Абдулуаһаптан жауап сұрды,р, беклер Абдулуаһаптан жауап сұрды,
Бұ тарапта не үшiн жүрген қызметiн.iн жүрген қызметiн.н жүрген қызметiн.iн.н.

Абдулуаһап бұнларға жауап бердi:i::
—Халифа өлiп, Сейiт оған кетiп ердi.
Оның екi ұғылы ғайып болып ердi,i ұғылы ғайып болып ердi, ұғылы ғайып болып ердi,i,,
Соны iздеп келермiн мұнда,—дедi.iздеп келермiн мұнда,—дедi.здеп келермiн мұнда,—дедi.iн мұнда,—дедi.н мұнда,—дедi.i..

Қылмаңыз сiзлер Сейiтке күмән,—дедi,iзлер Сейiтке күмән,—дедi,злер Сейiтке күмән,—дедi,iтке күмән,—дедi,тке күмән,—дедi,i,,
ұғыл, қызыңызды сiзлердiң ол алмады.iзлердiң ол алмады.злердiң ол алмады.iң ол алмады.ң ол алмады.
Бұны естiп әскерлерi керi жүрдi,iп әскерлерi керi жүрдi,п әскерлерi керi жүрдi,i керi жүрдi, керi жүрдi,i жүрдi, жүрдi,i,,
Абдулуаһапты өлтiрмей алып жүрдi.iрмей алып жүрдi.рмей алып жүрдi.i..

—Бұған махбүб, сүйiктi қыз берелi,iктi қыз берелi,ктi қыз берелi,i қыз берелi, қыз берелi,i,,
Дiнiмiзге хайламен кiргiзелi.iнiмiзге хайламен кiргiзелi.нiмiзге хайламен кiргiзелi.iмiзге хайламен кiргiзелi.мiзге хайламен кiргiзелi.iзге хайламен кiргiзелi.зге хайламен кiргiзелi.iргiзелi.ргiзелi.iзелi.зелi.i..
Әуелден Сейiт мұның жар жолдасы,iт мұның жар жолдасы,т мұның жар жолдасы,
Сейiттi ұстап беруге болар басы.iттi ұстап беруге болар басы.ттi ұстап беруге болар басы.i ұстап беруге болар басы. ұстап беруге болар басы.



11640

11650

11660

108 ДіНИ ДАСТАНДАР108 109

Әлқисса, Абдулуаһапты алып келдi,i,,
Бiр халуат сарайға құрмет қылды.iр халуат сарайға құрмет қылды.р халуат сарайға құрмет қылды.
Астурдың бiр көркем қызы болар ердi,iр көркем қызы болар ердi,р көркем қызы болар ердi,i,,
Қараңғыны мұнаууар ол қылар ердi.i..

Ол қызға жұмлалары ақыл айтты:
—Атаң Астур жiбердi бiздi,—дедi.iбердi бiздi,—дедi.бердi бiздi,—дедi.i бiздi,—дедi. бiздi,—дедi.iздi,—дедi.здi,—дедi.i,—дедi.,—дедi.i..
Бiздiң дiнге көндiрсiн мұны,—дедi,iздiң дiнге көндiрсiн мұны,—дедi,здiң дiнге көндiрсiн мұны,—дедi,iң дiнге көндiрсiн мұны,—дедi,ң дiнге көндiрсiн мұны,—дедi,iнге көндiрсiн мұны,—дедi,нге көндiрсiн мұны,—дедi,iрсiн мұны,—дедi,рсiн мұны,—дедi,iн мұны,—дедi,н мұны,—дедi,i,,
Сейiттi тұтып берер бiзге,—дедi.iттi тұтып берер бiзге,—дедi.ттi тұтып берер бiзге,—дедi.i тұтып берер бiзге,—дедi. тұтып берер бiзге,—дедi.iзге,—дедi.зге,—дедi.i..

Қыз сонда:—Хош болар,—деп зиннәтләндi,i,,
Үстiне түрлi һәйбат тонлар кидi.iне түрлi һәйбат тонлар кидi.не түрлi һәйбат тонлар кидi.i һәйбат тонлар кидi. һәйбат тонлар кидi.i..
Әдеппен Абдулуаһапқа кiрiп келдi,iрiп келдi,рiп келдi,iп келдi,п келдi,i,,
уа және әдеп бiрлән сәлем бердi.iрлән сәлем бердi.рлән сәлем бердi.i..

Әдеп бiрлән сөз сөйледi,iрлән сөз сөйледi,рлән сөз сөйледi,i,,
Бұ дүнияның ләззатын ендi баян қылды.i баян қылды. баян қылды.
Ер мен әйел қосылған зауқы ердi,i,,
Махаббатлы қосылған шауқы ердi.i..

—Мен—бiр махбүб патшаның қызы,—дедi,iр махбүб патшаның қызы,—дедi,р махбүб патшаның қызы,—дедi,i,,
Көрелiк бұ жалғанның қызығыны.iк бұ жалғанның қызығыны.к бұ жалғанның қызығыны.
Бiздiң дiнге кiрсеңiз, әгар,—дедi,iздiң дiнге кiрсеңiз, әгар,—дедi,здiң дiнге кiрсеңiз, әгар,—дедi,iң дiнге кiрсеңiз, әгар,—дедi,ң дiнге кiрсеңiз, әгар,—дедi,iнге кiрсеңiз, әгар,—дедi,нге кiрсеңiз, әгар,—дедi,iрсеңiз, әгар,—дедi,рсеңiз, әгар,—дедi,iз, әгар,—дедi,з, әгар,—дедi,i,,
Мен саған болам қазiр,—дедi.iр,—дедi.р,—дедi.i..

Абдулуаһап оның сөзiн тыңламады,iн тыңламады,н тыңламады,
Iлтипат илән оның жүзiне қарамады.лтипат илән оның жүзiне қарамады.iне қарамады.не қарамады.
Қыз ендi уәзiр, беклерге хабар бердi,i уәзiр, беклерге хабар бердi, уәзiр, беклерге хабар бердi,iр, беклерге хабар бердi,р, беклерге хабар бердi,i,,
Қайсар естiп, Абдулуаһаптың iстерiн.iп, Абдулуаһаптың iстерiн.п, Абдулуаһаптың iстерiн.iстерiн.стерiн.iн.н.

Қыз және ендi ғажап сөз сөйледi:i ғажап сөз сөйледi: ғажап сөз сөйледi:i::
—Рахатты машақатқа сатпаң,—дедi.i..
Әй, шер Құдажан, бiр махбүб қызбын,—дедi,iр махбүб қызбын,—дедi,р махбүб қызбын,—дедi,i,,
Менi алсаң не болар сiзге,—дедi.i алсаң не болар сiзге,—дедi. алсаң не болар сiзге,—дедi.iзге,—дедi.зге,—дедi.i..

Өз мойныңа қылышты салма,—дедi,i,,
Өзiңдi өлтiрiп, обалға қалма,—дедi.iңдi өлтiрiп, обалға қалма,—дедi.ңдi өлтiрiп, обалға қалма,—дедi.i өлтiрiп, обалға қалма,—дедi. өлтiрiп, обалға қалма,—дедi.iрiп, обалға қалма,—дедi.рiп, обалға қалма,—дедi.iп, обалға қалма,—дедi.п, обалға қалма,—дедi.i..
Көрмеймiсiң көп кiсi, болмас,—дедi,iсiң көп кiсi, болмас,—дедi,сiң көп кiсi, болмас,—дедi,iң көп кiсi, болмас,—дедi,ң көп кiсi, болмас,—дедi,iсi, болмас,—дедi,сi, болмас,—дедi,i, болмас,—дедi,, болмас,—дедi,i,,
Жалғыздың күшi көп кiсiге жетпес,—дедi.i көп кiсiге жетпес,—дедi. көп кiсiге жетпес,—дедi.iсiге жетпес,—дедi.сiге жетпес,—дедi.iге жетпес,—дедi.ге жетпес,—дедi.i..
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Неше түрлi қыз ғажап сөз сөйледi,i қыз ғажап сөз сөйледi, қыз ғажап сөз сөйледi,i,,
Бiрiнен-бiрiн артық көп сөйледi.iрiнен-бiрiн артық көп сөйледi.рiнен-бiрiн артық көп сөйледi.iнен-бiрiн артық көп сөйледi.нен-бiрiн артық көп сөйледi.iрiн артық көп сөйледi.рiн артық көп сөйледi.iн артық көп сөйледi.н артық көп сөйледi.i..
Әлхасыл, Абдулуаһап пiкiр қылды,iкiр қылды,кiр қылды,iр қылды,р қылды,
�қтиярсыз өлмектi зiкiр қылды.i зiкiр қылды. зiкiр қылды.iкiр қылды.кiр қылды.iр қылды.р қылды.

«Иқрар тәсiлiм илән қылсам,—дедi,iлiм илән қылсам,—дедi,лiм илән қылсам,—дедi,iм илән қылсам,—дедi,м илән қылсам,—дедi,i,,
Иғтиқад көңiлiмдi Хаққа салсам,—дедi.iлiмдi Хаққа салсам,—дедi.лiмдi Хаққа салсам,—дедi.iмдi Хаққа салсам,—дедi.мдi Хаққа салсам,—дедi.i Хаққа салсам,—дедi. Хаққа салсам,—дедi.i..
Ғинаят бiр күнi Алла Кәрiм қылса ердi,—дедi,iр күнi Алла Кәрiм қылса ердi,—дедi,р күнi Алла Кәрiм қылса ердi,—дедi,i Алла Кәрiм қылса ердi,—дедi, Алла Кәрiм қылса ердi,—дедi,iм қылса ердi,—дедi,м қылса ердi,—дедi,i,—дедi,,—дедi,i,,
Шаһ жиһан Сейiт мұнда келсе,—дедi.

Тәждид иман келтiрсем сонда,—дедi,iрсем сонда,—дедi,рсем сонда,—дедi,i,,
Құдайым, жәрдем қылғай сонда» дедi,i,,
Шарасыз қыздың сөзiн қабыл қылды.iн қабыл қылды.н қабыл қылды.
Рауқ сафа шарабын бiрге iштi.iрге iштi.рге iштi.iштi.штi.i..

Қыз ендi атасы қайсарға хабар бердi,i атасы қайсарға хабар бердi, атасы қайсарға хабар бердi,i,,
Оны естiп, Абдулуаһапты қонақ қылды.iп, Абдулуаһапты қонақ қылды.п, Абдулуаһапты қонақ қылды.
Үстiне түрлi алуан тон кигiздi,iне түрлi алуан тон кигiздi,не түрлi алуан тон кигiздi,i алуан тон кигiздi, алуан тон кигiздi,iздi,здi,i,,
Ақд қылып, Астур оған қызын бердi.i..

Абдулуаһапқа мүнкәр сөздi ол бiлдiрдi,i ол бiлдiрдi, ол бiлдiрдi,iлдiрдi,лдiрдi,iрдi,рдi,i,,
Күпiр сөзге Абдулуаһаптың көңiлiiр сөзге Абдулуаһаптың көңiлiр сөзге Абдулуаһаптың көңiлiiлiлii
«Бәнiм халiмдi бiлер» деп, биһуш болды,iм халiмдi бiлер» деп, биһуш болды,м халiмдi бiлер» деп, биһуш болды,iмдi бiлер» деп, биһуш болды,мдi бiлер» деп, биһуш болды,i бiлер» деп, биһуш болды, бiлер» деп, биһуш болды,iлер» деп, биһуш болды,лер» деп, биһуш болды,
Көзiн жұмып, сол халде ұйықтап қалды.iн жұмып, сол халде ұйықтап қалды.н жұмып, сол халде ұйықтап қалды.

Қыз құшақтап, басын тiзесiне салды,iзесiне салды,зесiне салды,iне салды,не салды,
Хұсни жамалына қарап, тахсин қылды.
Сол халде бiр ақ құс оның аузынан ұшты,iр ақ құс оның аузынан ұшты,р ақ құс оның аузынан ұшты,
Бiр қара құс аузына келiп кiрдi.iр қара құс аузына келiп кiрдi.р қара құс аузына келiп кiрдi.iп кiрдi.п кiрдi.iрдi.рдi.i..

Бұны көрiп сонда қайран қалды,iп сонда қайран қалды,п сонда қайран қалды,
Абдулуаһап тұрғанда сөйледi.i..
Абдулуаһап естiп:—һай-һу,—дедi,iп:—һай-һу,—дедi,п:—һай-һу,—дедi,i,,
Ақ құс—менiм иманым,—деп жылады.iм иманым,—деп жылады.м иманым,—деп жылады.

Қара құс кәпiрлiк-дүр, әй, қыз,—дедi,iрлiк-дүр, әй, қыз,—дедi,рлiк-дүр, әй, қыз,—дедi,iк-дүр, әй, қыз,—дедi,к-дүр, әй, қыз,—дедi,i,,
Ессiз ғұмырым зайығ болды,—деп жылады.iз ғұмырым зайығ болды,—деп жылады.з ғұмырым зайығ болды,—деп жылады.
Сол уақытта бiр ғауға пайда болды,iр ғауға пайда болды,р ғауға пайда болды,
�әнжарадан кесiлген бастар түстi.iлген бастар түстi.лген бастар түстi.i..
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Қыз сонда «аһ» деп шошып тұрды,
Абдулуаһап қылыш алып, тышыра шықты.
Ол арада һеш нәрсе көрiнбедi,iнбедi,нбедi,i,,
Үйге кiрсе, уа және басты көрдi.iрсе, уа және басты көрдi.рсе, уа және басты көрдi.i..

уа және Абдулуаһап тышыра шықты,
Һеш ғаламат уа және көрiнбедi.iнбедi.нбедi.i..
Ендi кiрсе, [қыз] үйде һәм болмады,i кiрсе, [қыз] үйде һәм болмады, кiрсе, [қыз] үйде һәм болмады,iрсе, [қыз] үйде һәм болмады,рсе, [қыз] үйде һәм болмады,
Ғажап қылып, қайсарға жүгiрiп барды.
Қайсар келiп, ол бастарды көрiп ердi,iп, ол бастарды көрiп ердi,п, ол бастарды көрiп ердi,iп ердi,п ердi,i,,
«Бұ iстi Сейiт қылған болар» дедi.iстi Сейiт қылған болар» дедi.стi Сейiт қылған болар» дедi.i Сейiт қылған болар» дедi. Сейiт қылған болар» дедi.iт қылған болар» дедi.т қылған болар» дедi.i..

  Әзiн жаныбiн жаныбн жаныб

Қайран қалып, үшбулер тұрсын ендi,i,,
Ендi Сейiт хазiреттiң сөзi келдi.i Сейiт хазiреттiң сөзi келдi. Сейiт хазiреттiң сөзi келдi.iт хазiреттiң сөзi келдi.т хазiреттiң сөзi келдi.iреттiң сөзi келдi.реттiң сөзi келдi.iң сөзi келдi.ң сөзi келдi.i келдi. келдi.i..
Қырық күнде Бағдаттан Сейiт келдi,iт келдi,т келдi,i,,
—Абдулуаһап қайда?—деп елден сұрды.

Жаранлары Сейiт хазiретке жауап бердi:iт хазiретке жауап бердi:т хазiретке жауап бердi:iретке жауап бердi:ретке жауап бердi:i::
—Сiздiң екi ұғылыңыз ғайып болды.iздiң екi ұғылыңыз ғайып болды.здiң екi ұғылыңыз ғайып болды.iң екi ұғылыңыз ғайып болды.ң екi ұғылыңыз ғайып болды.i ұғылыңыз ғайып болды. ұғылыңыз ғайып болды.
Һәр тараптан қарадық, таба алмады,
Сол себептен Абдулуаһап iздеп кеттi.

Сейiт хазiрет бұны естiп киiнiптi,iт хазiрет бұны естiп киiнiптi,т хазiрет бұны естiп киiнiптi,iрет бұны естiп киiнiптi,рет бұны естiп киiнiптi,iп киiнiптi,п киiнiптi,iнiптi,нiптi,iптi,птi,i,,
Тәбдил сурет киiп жүре бердi.iп жүре бердi.п жүре бердi.i..
Рұмның шаһарын аралап, сөз тыңлады,
Ол халықтың сөйлеген сөзiн бiлдi.iн бiлдi.н бiлдi.iлдi.лдi.i..

«Абдулуаһап сахаба келген,—дедi,i,,
Қайсардың қызы алдаған оны,—дедi.i..
Өз дiнiн қиып, ол қызды алған,—дедi,iнiн қиып, ол қызды алған,—дедi,нiн қиып, ол қызды алған,—дедi,iн қиып, ол қызды алған,—дедi,н қиып, ол қызды алған,—дедi,i,,
Мақсұды хасыл болмай қалған,—дедi.i..

Ол қызды Сейiт алып қашқан,—дедi,iт алып қашқан,—дедi,т алып қашқан,—дедi,i,,
Сөйтiп, рәсуа, бейшара болған» дедi.iп, рәсуа, бейшара болған» дедi.п, рәсуа, бейшара болған» дедi.i..
Сейiт хазiретi естiп аһ әйлады,iт хазiретi естiп аһ әйлады,т хазiретi естiп аһ әйлады,iретi естiп аһ әйлады,ретi естiп аһ әйлады,i естiп аһ әйлады, естiп аһ әйлады,iп аһ әйлады,п аһ әйлады,
«Есiл ерге не қаза болған?» дедi.iл ерге не қаза болған?» дедi.л ерге не қаза болған?» дедi.i..
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Бiр күнлерi қайсардың үстiне Сейiт кiрдi,iр күнлерi қайсардың үстiне Сейiт кiрдi,р күнлерi қайсардың үстiне Сейiт кiрдi,i қайсардың үстiне Сейiт кiрдi, қайсардың үстiне Сейiт кiрдi,iне Сейiт кiрдi,не Сейiт кiрдi,iт кiрдi,т кiрдi,iрдi,рдi,i,,
Қайсарды тақ үстiнде отыр көрдi.iнде отыр көрдi.нде отыр көрдi.i..
Жұмла беклер қасында бiрге ердi,iрге ердi,рге ердi,i,,
Алтын, күмiсте Абдулуаһапты отыр көрдi.iсте Абдулуаһапты отыр көрдi.сте Абдулуаһапты отыр көрдi.i..

Жұмласы арақ-шарап iшер ердi,iшер ердi,шер ердi,i,,
Сейiттi шикаят қылып сөз сөйледi.iттi шикаят қылып сөз сөйледi.ттi шикаят қылып сөз сөйледi.i шикаят қылып сөз сөйледi. шикаят қылып сөз сөйледi.i..
Сейiт сонда Абдулуаһапқа жұмырық ұрды,iт сонда Абдулуаһапқа жұмырық ұрды,т сонда Абдулуаһапқа жұмырық ұрды,
Тiсi сынып, күрсиден ұшып түстi.iсi сынып, күрсиден ұшып түстi.сi сынып, күрсиден ұшып түстi.i сынып, күрсиден ұшып түстi. сынып, күрсиден ұшып түстi.i..

�атша, беклер бұ iске қайран қалды,iске қайран қалды,ске қайран қалды,
Сейiттен: «Кiмсiң?» дайу жауап сұрды.iттен: «Кiмсiң?» дайу жауап сұрды.ттен: «Кiмсiң?» дайу жауап сұрды.iмсiң?» дайу жауап сұрды.мсiң?» дайу жауап сұрды.iң?» дайу жауап сұрды.ң?» дайу жауап сұрды.
Сейiт сонда:—Мен—Фағфоршиннен елшi,—дедi,iт сонда:—Мен—Фағфоршиннен елшi,—дедi,т сонда:—Мен—Фағфоршиннен елшi,—дедi,i,—дедi,,—дедi,i,,
Астур қызын ғайрға берген, бiлшi,—дедi.iлшi,—дедi.лшi,—дедi.i,—дедi.,—дедi.i..

Фағфорға бермек ердiң сен қызыңды,iң сен қызыңды,ң сен қызыңды,
Не себеплi ғайрға бердiң сiзлер оны?i ғайрға бердiң сiзлер оны? ғайрға бердiң сiзлер оны?iң сiзлер оны?ң сiзлер оны?iзлер оны?злер оны?
Онан артық көрдiң бе қарт кiсiнi?iң бе қарт кiсiнi?ң бе қарт кiсiнi?iсiнi?сiнi?iнi?нi?i??
Соның үшiн мен бердiм жазасыны.iн мен бердiм жазасыны.н мен бердiм жазасыны.iм жазасыны.м жазасыны.

Мұны айтып ол Сейiт шығып кеттi,iт шығып кеттi,т шығып кеттi,i,,
Андан соң Абдулуаһап тұра келдi.i..
Астур сонда сұрады ол адамды,
—Танырмысың, ол саған не iс қылды?.iс қылды?.с қылды?.

Сонда Абдулуаһап:—Бiлмедiң бе сiзлер оны?iлмедiң бе сiзлер оны?лмедiң бе сiзлер оны?iң бе сiзлер оны?ң бе сiзлер оны?iзлер оны?злер оны?
Ол адам—Сейiтбаттал ғазы, аяр,—дедi.iтбаттал ғазы, аяр,—дедi.тбаттал ғазы, аяр,—дедi.i..
Бұ iстi ол маған қылып кеткен,—дедi,iстi ол маған қылып кеткен,—дедi,стi ол маған қылып кеткен,—дедi,i ол маған қылып кеткен,—дедi, ол маған қылып кеткен,—дедi,i,,
Құдай аман сақтаған сiзнi,—дедi.iзнi,—дедi.знi,—дедi.i,—дедi.,—дедi.i..

Бұны естiп қайсар сонда фариад қылды,iп қайсар сонда фариад қылды,п қайсар сонда фариад қылды,
«Жұмлаңыз һәр тараптан қара!»—деп 
     әмiр қылды.iр қылды.р қылды.
Нехасыл, жұмла қарап, Сейiттi таба алмады,iттi таба алмады,ттi таба алмады,i таба алмады, таба алмады,
Ендi қорқып өздерi сандалады.i қорқып өздерi сандалады. қорқып өздерi сандалады.i сандалады. сандалады.
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  Әзiн жаныбiн жаныбн жаныб
Фалқарат деген мүшiрiктiң хикаятыiрiктiң хикаятырiктiң хикаятыiктiң хикаятыктiң хикаятыiң хикаятың хикаяты

Әлқисса, үшбу сөздi азайталы,i азайталы, азайталы,
Сейiттiң хайла қылған сөз айталы.
Үшбу сөз ұзақ ердi қысқарталы,i қысқарталы, қысқарталы,
Сөзiмiздiң мақсұдына бiз келелi.iмiздiң мақсұдына бiз келелi.мiздiң мақсұдына бiз келелi.iздiң мақсұдына бiз келелi.здiң мақсұдына бiз келелi.iң мақсұдына бiз келелi.ң мақсұдына бiз келелi.iз келелi.з келелi.i..

Бiр жерде Сейiт ұйықтап жатыр ердi,iр жерде Сейiт ұйықтап жатыр ердi,р жерде Сейiт ұйықтап жатыр ердi,iт ұйықтап жатыр ердi,т ұйықтап жатыр ердi,i,,
Үстiне Фалқарат деген жүһүд келдi.iне Фалқарат деген жүһүд келдi.не Фалқарат деген жүһүд келдi.i..
Сол жерде көп мүшiрiклер байлап алды,iрiклер байлап алды,рiклер байлап алды,iклер байлап алды,клер байлап алды,
Апарып, бiр зынданға салып қойды.iр зынданға салып қойды.р зынданға салып қойды.

Қайсарға қағаз жазып, хат жiбердi,iбердi,бердi,i,,
Өзi келiп, Сейiтке сөз сөйледi:i келiп, Сейiтке сөз сөйледi: келiп, Сейiтке сөз сөйледi:iп, Сейiтке сөз сөйледi:п, Сейiтке сөз сөйледi:iтке сөз сөйледi:тке сөз сөйледi:i::
—Тез айтқыл, қыз-қардашым қайда?—дедi,i,,
уа және көп ұрлаған мал, 
  мүлкатiм қайда?—дедi.iм қайда?—дедi.м қайда?—дедi.i..

Мен жiбердiм қайсарға кiсiлердi,iбердiм қайсарға кiсiлердi,бердiм қайсарға кiсiлердi,iм қайсарға кiсiлердi,м қайсарға кiсiлердi,iсiлердi,сiлердi,iлердi,лердi,i,,
Ол келсе, аман бермей өлтiрер сенi.iрер сенi.рер сенi.i..
Онан бұрын қойған жерiңдi айтқыл,—дедi,iңдi айтқыл,—дедi,ңдi айтқыл,—дедi,i айтқыл,—дедi, айтқыл,—дедi,i,,
уа және бiздiң дiнге кiргiл,—дедi.iздiң дiнге кiргiл,—дедi.здiң дiнге кiргiл,—дедi.iң дiнге кiргiл,—дедi.ң дiнге кiргiл,—дедi.iнге кiргiл,—дедi.нге кiргiл,—дедi.iргiл,—дедi.ргiл,—дедi.iл,—дедi.л,—дедi.i..

Сол уақытта Сейiт хазiретi жауап бердi:iт хазiретi жауап бердi:т хазiретi жауап бердi:iретi жауап бердi:ретi жауап бердi:i жауап бердi: жауап бердi:i::
—Тез бiр дәуiт, қалам, қағазды келтiр,—дедi.iр дәуiт, қалам, қағазды келтiр,—дедi.р дәуiт, қалам, қағазды келтiр,—дедi.iт, қалам, қағазды келтiр,—дедi.т, қалам, қағазды келтiр,—дедi.iр,—дедi.р,—дедi.i..
Тұрған жерiн айтайын саған,—дедi,iн айтайын саған,—дедi,н айтайын саған,—дедi,i,,
Бұ үйде һешбiр адам қоймағыл және,—дедi.iр адам қоймағыл және,—дедi.р адам қоймағыл және,—дедi.i..

Ол сорлы үйдiң iшiн аулақ қылды,iң iшiн аулақ қылды,ң iшiн аулақ қылды,iшiн аулақ қылды,шiн аулақ қылды,iн аулақ қылды,н аулақ қылды,
Қолына қағаз, қаламды алып келдi.i..
Сейiт сонда:—Оң қолымды босат,—дедi,iт сонда:—Оң қолымды босат,—дедi,т сонда:—Оң қолымды босат,—дедi,i,,
Жақсы қылып жазайын бұ қағазды.

Сейiттiң ол босатты оң қолыны,iттiң ол босатты оң қолыны,ттiң ол босатты оң қолыны,iң ол босатты оң қолыны,ң ол босатты оң қолыны,
«Ғиззат қылып жазайын бұ қағазды».
Сонда Сейiт махкам тұтты бұ қағазды,iт махкам тұтты бұ қағазды,т махкам тұтты бұ қағазды,
Үндетпей ұрып жығып, есiн алды.iн алды.н алды.
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Үстiндегi тонларын шешiп алды,iндегi тонларын шешiп алды,ндегi тонларын шешiп алды,i тонларын шешiп алды, тонларын шешiп алды,iп алды,п алды,
Фалқараттың тонларын киiп алды.iп алды.п алды.
Өзiнi мисли Фалқарат қылып алды,iнi мисли Фалқарат қылып алды,нi мисли Фалқарат қылып алды,i мисли Фалқарат қылып алды, мисли Фалқарат қылып алды,
Өз тонын Фалқаратқа кигiзiп, Баттал қылды.iзiп, Баттал қылды.зiп, Баттал қылды.iп, Баттал қылды.п, Баттал қылды.

уа және Фалқаратқа жұмырық ұрып, 
    тәбдил қылды,
Аузы-мұрнын қан қылып бiлгiзбедi.iлгiзбедi.лгiзбедi.iзбедi.збедi.i..
Һешбiр адам танымайтын оны қылды,iр адам танымайтын оны қылды,р адам танымайтын оны қылды,
Бiр темiрмен тасқа шынжырлап оны қойды.iр темiрмен тасқа шынжырлап оны қойды.р темiрмен тасқа шынжырлап оны қойды.iрмен тасқа шынжырлап оны қойды.рмен тасқа шынжырлап оны қойды.

Қапу ашып, Фалқараттың құлдарын 
    һәм шақырды:
—Бұ Батталды сөйлетпей, ұрғыл,—дедi.i..
Сөз сөйлесе, бұл қылар бiр хайланы,iр хайланы,р хайланы,
Талай алдап кеткен-дүр һәркiмлердi.iмлердi.млердi.i..

Сол уақытта Фалқарат сөйлеп ердi,i,,
«Сөйлеме» деп, өз құлы оны ұрды.
Фалқарат сонда ойбайлап, сөз сөйледi:i::
—Анау тұрған хайлакер Баттал,—дедi.i..

Ол менi хайла бiрлән байлап қойды,i хайла бiрлән байлап қойды, хайла бiрлән байлап қойды,iрлән байлап қойды,рлән байлап қойды,
Аузы-мұрнымды қан қылып, бiлдiрмедi.iлдiрмедi.лдiрмедi.iрмедi.рмедi.i..
Сонда Сейiт хазiретi:—Ай-һай,—дедi,iт хазiретi:—Ай-һай,—дедi,т хазiретi:—Ай-һай,—дедi,iретi:—Ай-һай,—дедi,ретi:—Ай-һай,—дедi,i:—Ай-һай,—дедi,:—Ай-һай,—дедi,i,,
Бұ Батталдың хайласын қара,—дедi.i..

Сiзлерге бұ сенсiн деп, хайла қылды,iзлерге бұ сенсiн деп, хайла қылды,злерге бұ сенсiн деп, хайла қылды,iн деп, хайла қылды,н деп, хайла қылды,
Сөйлетпей, бұ залымды ұрғыл,—дедi.i..
Сол уақытта құлдары көп сабады,
«Шығарма даусыңды» деп бек қинады.

ұра-ұра сорлының көзi шықты,i шықты, шықты,
«Мен—Фалқарат» дегенiн тыңламады.iн тыңламады.н тыңламады.
Сол күнi қайсар және жетiп келдi,i қайсар және жетiп келдi, қайсар және жетiп келдi,iп келдi,п келдi,i,,
Сейiт хазiретi Фалқарат болып қарсы барды.iт хазiретi Фалқарат болып қарсы барды.т хазiретi Фалқарат болып қарсы барды.iретi Фалқарат болып қарсы барды.ретi Фалқарат болып қарсы барды.i Фалқарат болып қарсы барды. Фалқарат болып қарсы барды.

Қайсар илән Фалқарат болып хал сұрасты,
Батталдың және жәйiн ол сұрасты.iн ол сұрасты.н ол сұрасты.
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—Дәулетiңiз жары қылды, Астур,—дедi,iңiз жары қылды, Астур,—дедi,ңiз жары қылды, Астур,—дедi,iз жары қылды, Астур,—дедi,з жары қылды, Астур,—дедi,i,,
Нар-нұр айдап, Батталды бердi,—дедi.i,—дедi.,—дедi.i..

Үш күннен берi қинадым ол Батталды,i қинадым ол Батталды, қинадым ол Батталды,
Сонда да шынын һәр кез ол айтпады.
Бұ сөзнi Астур естiп, шат болды,i Астур естiп, шат болды, Астур естiп, шат болды,iп, шат болды,п, шат болды,
«Көрелiк,—деп,—Батталды» жұмла жүрдi.iк,—деп,—Батталды» жұмла жүрдi.к,—деп,—Батталды» жұмла жүрдi.i..

Бiр темiрмен таста тұр шынжырлаулы,iр темiрмен таста тұр шынжырлаулы,р темiрмен таста тұр шынжырлаулы,iрмен таста тұр шынжырлаулы,рмен таста тұр шынжырлаулы,
Үстi-басы қан болып, зар жылаулы.i-басы қан болып, зар жылаулы.-басы қан болып, зар жылаулы.
«Қайсар келдi» дегенiн ол естiптi,i» дегенiн ол естiптi,» дегенiн ол естiптi,iн ол естiптi,н ол естiптi,iптi,птi,i,,
Ойбайлап:—Астур қайда?—деп жылады.

Баттал менi бұ халге салды,—дедi,i бұ халге салды,—дедi, бұ халге салды,—дедi,i,,
Рақым қыла көргiл бiзге,—дедi.iл бiзге,—дедi.л бiзге,—дедi.iзге,—дедi.зге,—дедi.i..
Иә, Астур, мен—Фалқарат,—деп жылады,
Қасыңдағы Баттал-дүр, сақ бол,—дедi.i..

Мен Фалқарат болмасам, әгар,—дедi,i,,
Нар-нұр менiм басымды жақсын,—дедi.iм басымды жақсын,—дедi.м басымды жақсын,—дедi.i..
Хайламенен байлады Баттал менi,i,,
Көрер көзiм болар ма, ойбай, сенi.iм болар ма, ойбай, сенi.м болар ма, ойбай, сенi.i..

Қайсар сонда:—Әй Баттал, аяр!—дедi,i,,
Һануз хайла сөйлерсiң маған,—дедi.iң маған,—дедi.ң маған,—дедi.i..
Хайла бiрлән өлтiрдiң бабаларымызды,iрлән өлтiрдiң бабаларымызды,рлән өлтiрдiң бабаларымызды,iрдiң бабаларымызды,рдiң бабаларымызды,iң бабаларымызды,ң бабаларымызды,
Және алдың бiзлерден ұғыл-қызды.iзлерден ұғыл-қызды.злерден ұғыл-қызды.

Қисапсыз және алдың малымызды,
Қисапсыз және қырдың адамларды.
Хараб қылып бүлдiрдiң жаһанды,iрдiң жаһанды,рдiң жаһанды,iң жаһанды,ң жаһанды,
Нар-нұр айдап, қолымызға бердi сенi.i сенi. сенi.i..

Мың жаннан қалдырман бiр жаныңды,iр жаныңды,р жаныңды,
Алармын жұмласының өшлерiнi.iнi.нi.i..
Және малғұн Фалқарат сөйлеп ердi,i,,
Сейiт сонда: «Сөйлеме» деп жұмырық ұрды.iт сонда: «Сөйлеме» деп жұмырық ұрды.т сонда: «Сөйлеме» деп жұмырық ұрды.
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—Жылдам айт шыныңды,—деп ұрып ердi,i,,
Ол сорлы:—Мен—Баттал,—деп иқрар қылды.
Сейiт сонда Астурға сөз сөйледi:iт сонда Астурға сөз сөйледi:т сонда Астурға сөз сөйледi:i::
—Не азаппен өлтiрейiн мұны?—дедi.

Қайсар сонда:—Өзiң бiлгiл, палуан,—дедi,iң бiлгiл, палуан,—дедi,ң бiлгiл, палуан,—дедi,iлгiл, палуан,—дедi,лгiл, палуан,—дедi,iл, палуан,—дедi,л, палуан,—дедi,i,,
Қай азаппен өлтiрсең мейлiң,—дедi.iрсең мейлiң,—дедi.рсең мейлiң,—дедi.iң,—дедi.ң,—дедi.i..
Сонда Сейiт Фалқаратты қатты ұрды,iт Фалқаратты қатты ұрды,т Фалқаратты қатты ұрды,
Есiн танып Фалқарат ол жығылды.iн танып Фалқарат ол жығылды.н танып Фалқарат ол жығылды.

Фалқараттың құлдарына Сейiт әмiр қылды:iт әмiр қылды:т әмiр қылды:iр қылды:р қылды:
—Бұ Батталды сахараға алып жүргiл,—дедi.iл,—дедi.л,—дедi.i..
Сахарада отқа жағам мұны,—дедi,i,,
Естiсiн һәр ықылымлар жұмла,—дедi.iсiн һәр ықылымлар жұмла,—дедi.сiн һәр ықылымлар жұмла,—дедi.iн һәр ықылымлар жұмла,—дедi.н һәр ықылымлар жұмла,—дедi.i..

Құлдары сахараға алып жүрдi,i,,
уа және көп жинады отынларды.
Жиылды шаһар әһлiнiң жұмлалары,iнiң жұмлалары,нiң жұмлалары,iң жұмлалары,ң жұмлалары,
«Батталды көремiз» деп һәр жанлары.iз» деп һәр жанлары.з» деп һәр жанлары.

Оттың iшiне салдылар Фалқаратты,iшiне салдылар Фалқаратты,шiне салдылар Фалқаратты,iне салдылар Фалқаратты,не салдылар Фалқаратты,
Ойбайлап Фалқараттың шықты жаны.
Ендi қайсардың «Баттал өлдi» деп, көңiлi тынды,i қайсардың «Баттал өлдi» деп, көңiлi тынды, қайсардың «Баттал өлдi» деп, көңiлi тынды,i» деп, көңiлi тынды,» деп, көңiлi тынды,iлi тынды,лi тынды,i тынды, тынды,
Сейiтке Фалқарат деп, көп халғат бердi.iтке Фалқарат деп, көп халғат бердi.тке Фалқарат деп, көп халғат бердi.i..
уа және һәр ықылымларға хат жазып, 
     хабар бердi,i,,
«Сейiтбатталды Фалқарат отқа жақты» дейдi.iтбатталды Фалқарат отқа жақты» дейдi.тбатталды Фалқарат отқа жақты» дейдi.i..
  
Сейiт ендi қайсардан изин сұрды:iт ендi қайсардан изин сұрды:т ендi қайсардан изин сұрды:i қайсардан изин сұрды: қайсардан изин сұрды:
—Бұ Батталдың жолдастары болар,—дедi.i..
Һәр орыннан iздейiн мен анларды,iздейiн мен анларды,здейiн мен анларды,iн мен анларды,н мен анларды,
Тапсам оның қырайын жұмласыны.
 
«Хош, болар» деп, қайсар бұған изин бердi,i,,
Қасына екi жүз палуанды қосып бердi.i жүз палуанды қосып бердi. жүз палуанды қосып бердi.i..
—Мен де әскер жинаймын, қазiр,—дедi,iр,—дедi,р,—дедi,i,,
Барамыз Малатияға бiзлер жұмла,—дедi.iзлер жұмла,—дедi.злер жұмла,—дедi.i..
Сол жерде қосылармыз бiзлер—дедi,iзлер—дедi,злер—дедi,i,,
Қылайық астын-үстiн Малатияны.iн Малатияны.н Малатияны.
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Сейiт ендi қайсардан айырылып, шүкiр қылды,iт ендi қайсардан айырылып, шүкiр қылды,т ендi қайсардан айырылып, шүкiр қылды,i қайсардан айырылып, шүкiр қылды, қайсардан айырылып, шүкiр қылды,iр қылды,р қылды,
Хаққа хамд, �айғамбарға салауат қылды.
Сейiт хазiретi екi жүз палуанға изин бердi,iт хазiретi екi жүз палуанға изин бердi,т хазiретi екi жүз палуанға изин бердi,iретi екi жүз палуанға изин бердi,ретi екi жүз палуанға изин бердi,i екi жүз палуанға изин бердi, екi жүз палуанға изин бердi,i жүз палуанға изин бердi, жүз палуанға изин бердi,i,,
Жолдасын қойған қырық руһбанға жетiп келдi.iп келдi.п келдi.i..
Әлқисса, үшбу сөздi қысқарталы,i қысқарталы, қысқарталы,
Қырық руһбанды өлтiрiп, жолдасын алып кеттi.iрiп, жолдасын алып кеттi.рiп, жолдасын алып кеттi.iп, жолдасын алып кеттi.п, жолдасын алып кеттi.i..

  Әзiн жаныбiн жаныбн жаныб

Екiлiсi бiр дәреге жақын жетiп келдi,iлiсi бiр дәреге жақын жетiп келдi,лiсi бiр дәреге жақын жетiп келдi,iсi бiр дәреге жақын жетiп келдi,сi бiр дәреге жақын жетiп келдi,i бiр дәреге жақын жетiп келдi, бiр дәреге жақын жетiп келдi,iр дәреге жақын жетiп келдi,р дәреге жақын жетiп келдi,iп келдi,п келдi,i,,
Сол жерде шошқа баққан шопан көрдi.i..
Сейiт ендi ол шопаннан сөз сұрады:iт ендi ол шопаннан сөз сұрады:т ендi ол шопаннан сөз сұрады:i ол шопаннан сөз сұрады: ол шопаннан сөз сұрады:
—Қай дiнлiк боларсың?—деп сұрады.iнлiк боларсың?—деп сұрады.нлiк боларсың?—деп сұрады.iк боларсың?—деп сұрады.к боларсың?—деп сұрады.

Ол сонда:—Әһлi ислам мен-дүр,—дедi,i ислам мен-дүр,—дедi, ислам мен-дүр,—дедi,i,,
Бағдаттың шаһарында елiм,—дедi.iм,—дедi.м,—дедi.i..
Ибн Масғұт �браһым-дүр атым,—дедi,i,,
Қырық кiсi базаршы ердiк бiзлер,—дедi.iсi базаршы ердiк бiзлер,—дедi.сi базаршы ердiк бiзлер,—дедi.i базаршы ердiк бiзлер,—дедi. базаршы ердiк бiзлер,—дедi.iк бiзлер,—дедi.к бiзлер,—дедi.iзлер,—дедi.злер,—дедi.i..

Бұ жерге жолымыз түсiп келдiк ердi,iп келдiк ердi,п келдiк ердi,iк ердi,к ердi,i,,
Бұ жерде бiр сиқыршы дию ұшырады.iр сиқыршы дию ұшырады.р сиқыршы дию ұшырады.
Ол бiздi афсүн оқып, байлап алды,iздi афсүн оқып, байлап алды,здi афсүн оқып, байлап алды,i афсүн оқып, байлап алды, афсүн оқып, байлап алды,
Ол малғұн жолдасымның бәрiн қырды.iн қырды.н қырды.

Мен пақырды бұл халге салып, шопан қылды,
Қырық жыл шопан қылып, әуре қылды.
Сейiт деген бiр мұсылман палуан болар ердi,iт деген бiр мұсылман палуан болар ердi,т деген бiр мұсылман палуан болар ердi,iр мұсылман палуан болар ердi,р мұсылман палуан болар ердi,i,,
Ол келсе, бұ залымнан алұр ердi.i..

Үмiт қылып жүр ердiм соны,—дедi,iт қылып жүр ердiм соны,—дедi,т қылып жүр ердiм соны,—дедi,iм соны,—дедi,м соны,—дедi,i,,
Бұ күнде үмiтiм кесiлдi, аһ!iтiм кесiлдi, аһ!тiм кесiлдi, аһ!iм кесiлдi, аһ!м кесiлдi, аһ!iлдi, аһ!лдi, аһ!i, аһ!, аһ!
Фалқарат деген бiр жүһүд залым болар ердi,iр жүһүд залым болар ердi,р жүһүд залым болар ердi,i,,
«Сейiттi отқа жаққан» деп естiлдi.iттi отқа жаққан» деп естiлдi.ттi отқа жаққан» деп естiлдi.i отқа жаққан» деп естiлдi. отқа жаққан» деп естiлдi.iлдi.лдi.i..

Үшбу жер—Көзанданың жерi,—дедi,i,—дедi,,—дедi,i,,
Бiздi тұтқан Көзанданың қатыны,—дедi.iздi тұтқан Көзанданың қатыны,—дедi.здi тұтқан Көзанданың қатыны,—дедi.i тұтқан Көзанданың қатыны,—дедi. тұтқан Көзанданың қатыны,—дедi.i..
Көзанданы Сейiт хазiретi өлтiрiп ердi,iт хазiретi өлтiрiп ердi,т хазiретi өлтiрiп ердi,iретi өлтiрiп ердi,ретi өлтiрiп ердi,i өлтiрiп ердi, өлтiрiп ердi,iрiп ердi,рiп ердi,iп ердi,п ердi,i,,
Оның және екi ұғылы болар екен,—дедi.i ұғылы болар екен,—дедi. ұғылы болар екен,—дедi.i..



11910

11920

11930

116116 117ҒАЗАуАТ СұлТАН

Бiрi мұнда, бiрi оның қасында болар,—дедi,iрi мұнда, бiрi оның қасында болар,—дедi,рi мұнда, бiрi оның қасында болар,—дедi,i мұнда, бiрi оның қасында болар,—дедi, мұнда, бiрi оның қасында болар,—дедi,iрi оның қасында болар,—дедi,рi оның қасында болар,—дедi,i оның қасында болар,—дедi, оның қасында болар,—дедi,i,,
Кәһи онда, кәһи мұнда жүрер,—дедi.i..
Ол залымның бiр әдетi болар екен,—дедi,iр әдетi болар екен,—дедi,р әдетi болар екен,—дедi,i болар екен,—дедi, болар екен,—дедi,i,,
Һәр тараптан ұғыл-қызны көзлер,—дедi.i..

Кiмнiң сұлу ұғыл-қызы болса,—дедi,iмнiң сұлу ұғыл-қызы болса,—дедi,мнiң сұлу ұғыл-қызы болса,—дедi,iң сұлу ұғыл-қызы болса,—дедi,ң сұлу ұғыл-қызы болса,—дедi,i,,
Оны алып, жерiне ұшып кетер,—дедi.iне ұшып кетер,—дедi.не ұшып кетер,—дедi.i..
Кiмiн бiр жан жылатып асар,—дедi,iмiн бiр жан жылатып асар,—дедi,мiн бiр жан жылатып асар,—дедi,iн бiр жан жылатып асар,—дедi,н бiр жан жылатып асар,—дедi,iр жан жылатып асар,—дедi,р жан жылатып асар,—дедi,i,,
Кiмiн жесiр жылатып тұтар,—дедi.iмiн жесiр жылатып тұтар,—дедi.мiн жесiр жылатып тұтар,—дедi.iн жесiр жылатып тұтар,—дедi.н жесiр жылатып тұтар,—дедi.iр жылатып тұтар,—дедi.р жылатып тұтар,—дедi.i..

Кете көргiл бұ арадан сiзлер,—дедi,iл бұ арадан сiзлер,—дедi,л бұ арадан сiзлер,—дедi,iзлер,—дедi,злер,—дедi,i,,
Залымның келер уақыты жақын болды.
Сол уақытта бiр ғұлғұла дауыс келдi,iр ғұлғұла дауыс келдi,р ғұлғұла дауыс келдi,i,,
Сол халде «Аһ, залым келдi ғой!» деп жылады.i ғой!» деп жылады. ғой!» деп жылады.

Сол халде бiр жалаңаш ғифрит жетiп келдi,iр жалаңаш ғифрит жетiп келдi,р жалаңаш ғифрит жетiп келдi,iп келдi,п келдi,i,,
Ол лағин Сейiттi көрiп, қаһ-қаһ күлдi.iттi көрiп, қаһ-қаһ күлдi.ттi көрiп, қаһ-қаһ күлдi.i көрiп, қаһ-қаһ күлдi. көрiп, қаһ-қаһ күлдi.iп, қаһ-қаһ күлдi.п, қаһ-қаһ күлдi.i..
—Сенi iздеп жүр ердiм һәр күн,—дедi,i iздеп жүр ердiм һәр күн,—дедi, iздеп жүр ердiм һәр күн,—дедi,iздеп жүр ердiм һәр күн,—дедi,здеп жүр ердiм һәр күн,—дедi,iм һәр күн,—дедi,м һәр күн,—дедi,i,,
Ажалың айдап келген сенi,—дедi.i,—дедi.,—дедi.i..

Көзанда жәду ол менiң ерiм ердi,iң ерiм ердi,ң ерiм ердi,iм ердi,м ердi,i,,
Өлтiрген Көзанданы сен бе?—дедi.iрген Көзанданы сен бе?—дедi.рген Көзанданы сен бе?—дедi.i..
Сол халде афсүн оқып, топырақ шашты,
Сол уақытта Сейiттiң үстiн зұлмат басты.iттiң үстiн зұлмат басты.ттiң үстiн зұлмат басты.iң үстiн зұлмат басты.ң үстiн зұлмат басты.iн зұлмат басты.н зұлмат басты.

Сейiт сонда Қызырдың дұғасын оқып ердi,iт сонда Қызырдың дұғасын оқып ердi,т сонда Қызырдың дұғасын оқып ердi,i,,
лағинның афсүнi батыл болды.i батыл болды. батыл болды.
Ол лағин тау мысалы тасты көтерiп алды,iп алды,п алды,
Сейiттiң үстiне ол тасты тастап ердi.iттiң үстiне ол тасты тастап ердi.ттiң үстiне ол тасты тастап ердi.iң үстiне ол тасты тастап ердi.ң үстiне ол тасты тастап ердi.iне ол тасты тастап ердi.не ол тасты тастап ердi.i..

Сейiт сонда шоршып кейiн тұрды,iт сонда шоршып кейiн тұрды,т сонда шоршып кейiн тұрды,iн тұрды,н тұрды,
Жәду және бiр тасқа қолын созды.iр тасқа қолын созды.р тасқа қолын созды.
Сейiт сонда жәдудi атып ердi,iт сонда жәдудi атып ердi,т сонда жәдудi атып ердi,i атып ердi, атып ердi,i,,
Көзден кiрiп, желкесiнен оның шықты.iрiп, желкесiнен оның шықты.рiп, желкесiнен оның шықты.iп, желкесiнен оның шықты.п, желкесiнен оның шықты.iнен оның шықты.нен оның шықты.

уа және қылыш илән жәдуны шауып ердi,i,,
Малғұнды екi пәре қылып, отқа салды.i пәре қылып, отқа салды. пәре қылып, отқа салды.
Сол уақытта �браһым илән Мұса келдi,i,,
Сейiттiң аяғына басын қойды.iттiң аяғына басын қойды.ттiң аяғына басын қойды.iң аяғына басын қойды.ң аяғына басын қойды.
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Сол уақытта бiр ғұлғұла дауыс шықты,iр ғұлғұла дауыс шықты,р ғұлғұла дауыс шықты,
Тау жақтан «Сейiтбаттал» деген естiлдi.iтбаттал» деген естiлдi.тбаттал» деген естiлдi.iлдi.лдi.i..
—Ата-анамды өлтiрдiң, иә, Баттал,—дедi,iрдiң, иә, Баттал,—дедi,рдiң, иә, Баттал,—дедi,iң, иә, Баттал,—дедi,ң, иә, Баттал,—дедi,i,,
Мен сенiң екi ұғылыңды алдым,—дедi.iң екi ұғылыңды алдым,—дедi.ң екi ұғылыңды алдым,—дедi.i ұғылыңды алдым,—дедi. ұғылыңды алдым,—дедi.i..
Мен сенi өлтiремiн қазiр,—дедi,i өлтiремiн қазiр,—дедi, өлтiремiн қазiр,—дедi,iремiн қазiр,—дедi,ремiн қазiр,—дедi,iн қазiр,—дедi,н қазiр,—дедi,iр,—дедi,р,—дедi,i,,
Ажалың айдап келген сенi,—дедi.i,—дедi.,—дедi.i..

Ол тауға Шаһ әулие келiп шықты,iп шықты,п шықты,
Ол таудың төбесiнде бiр көл көрдi.iнде бiр көл көрдi.нде бiр көл көрдi.iр көл көрдi.р көл көрдi.i..
Ол көлдiң ортасында бiр тас көрдi,iң ортасында бiр тас көрдi,ң ортасында бiр тас көрдi,iр тас көрдi,р тас көрдi,i,,
Ол тастан будақтаған түтiн көрдi.iн көрдi.н көрдi.i..
Шаһ әулие ендi тұрып пiкiр қылды,i тұрып пiкiр қылды, тұрып пiкiр қылды,iкiр қылды,кiр қылды,iр қылды,р қылды,
«Не болса да сол таста болар» дедi.

Тауды жарып, ол суды ағызыпты,
Су кеткен соң, ол тауға жетiп барды.iп барды.п барды.
Ол тасты қаһарланып лақтырды,
Тас үстiнде бiр ғажап құдық көрдi.iнде бiр ғажап құдық көрдi.нде бiр ғажап құдық көрдi.iр ғажап құдық көрдi.р ғажап құдық көрдi.i..

Назар салып о құдыққа қарап ердi,i,,
Қатты зұлмат һеш нәрсе көрiнбедi.iнбедi.нбедi.i..
Қойнынан гауһар тасты алып көрдi,i,,
Асылған нардибан қылып басқыш көрдi.i..

Нардибан илән қырық қадам жүрiп ердi,iп ердi,п ердi,i,,
Қиудың түбiне келiп бiраз тұрды.iне келiп бiраз тұрды.не келiп бiраз тұрды.iп бiраз тұрды.п бiраз тұрды.iраз тұрды.раз тұрды.
Мың қадам және жүрiп бiр қапу көрдi,iп бiр қапу көрдi,п бiр қапу көрдi,iр қапу көрдi,р қапу көрдi,i,,
Қапуды ашып, Шаһ әулие iшке кiрдi.iшке кiрдi.шке кiрдi.iрдi.рдi.i..

Назар салып һәр тарапқа қарап ердi,i,,
Құданың хикметi бiр ұлық шаһар болды.i бiр ұлық шаһар болды. бiр ұлық шаһар болды.iр ұлық шаһар болды.р ұлық шаһар болды.
уа және бiр сарайға Шаһ әулие кiрiп ердi,iр сарайға Шаһ әулие кiрiп ердi,р сарайға Шаһ әулие кiрiп ердi,iрiп ердi,рiп ердi,iп ердi,п ердi,i,,
Құрылған шаршауларды және көрдi.i..

Ол перделердi көтерiп қарап ердi,i көтерiп қарап ердi, көтерiп қарап ердi,iп қарап ердi,п қарап ердi,i,,
Төрт қапулы қарсы тұрған хұжра көрдi.i..
Ортасында мисли тақыт Сүлеймен және көрдi,i,,
Һәр хұжрада алтын, күмiс, күрзi көрдi.iс, күрзi көрдi.с, күрзi көрдi.i көрдi. көрдi.i..
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Ол хұжраның iшлерi ғажап нұрланады,iшлерi ғажап нұрланады,шлерi ғажап нұрланады,i ғажап нұрланады, ғажап нұрланады,
ләкин һешбiр адам ол арада көрiнбейдi.iр адам ол арада көрiнбейдi.р адам ол арада көрiнбейдi.iнбейдi.нбейдi.i..
Бiр қапуны Сейiт және ашып ердi,iр қапуны Сейiт және ашып ердi,р қапуны Сейiт және ашып ердi,iт және ашып ердi,т және ашып ердi,i,,
Көредi алтын, күмiс үш тақтаны.i алтын, күмiс үш тақтаны. алтын, күмiс үш тақтаны.iс үш тақтаны.с үш тақтаны.

Һәрбiрiнде бiр қыздар жатыр көрдi,iрiнде бiр қыздар жатыр көрдi,рiнде бiр қыздар жатыр көрдi,iнде бiр қыздар жатыр көрдi,нде бiр қыздар жатыр көрдi,iр қыздар жатыр көрдi,р қыздар жатыр көрдi,i,,
Үй толы жан нәпасы бiлiнбейдi.iлiнбейдi.лiнбейдi.iнбейдi.нбейдi.i..
Ортасында бiр мәрмәр тақта көрдi,iр мәрмәр тақта көрдi,р мәрмәр тақта көрдi,i,,
Ол тақтада жазылған жазу көрдi.i..

Әуелi Алланың есiмiн жад етiптi,i Алланың есiмiн жад етiптi, Алланың есiмiн жад етiптi,iмiн жад етiптi,мiн жад етiптi,iн жад етiптi,н жад етiптi,iптi,птi,i,,
Андан соң «Ескендiр патша мен-дүр,—дептi.iр патша мен-дүр,—дептi.р патша мен-дүр,—дептi.i..
Машриқ, мағрибты тамам кездiм,—дептi,iм,—дептi,м,—дептi,i,,
Жүмла халқын масхар еттiм,—дептi.iм,—дептi.м,—дептi.i..

Бұ мақамны салдырған мен-дүр,—дептi,i,,
Үшбу жатқан үш қыздар менiм,—дептi.iм,—дептi.м,—дептi.i..
Бұнларды тапқан анасы Аян махбүб ердi,i,,
Өзi салих Хаққа жақын, ғабид ердi.i салих Хаққа жақын, ғабид ердi. салих Хаққа жақын, ғабид ердi.i..

Оның және бiр сiңiлiсi болар ердi,iр сiңiлiсi болар ердi,р сiңiлiсi болар ердi,iңiлiсi болар ердi,ңiлiсi болар ердi,iлiсi болар ердi,лiсi болар ердi,iсi болар ердi,сi болар ердi,i болар ердi, болар ердi,i,,
Ол маған ғашық болып, сүйер ердi.i..
Ол менiм үш қызымды аздырыпты,iм үш қызымды аздырыпты,м үш қызымды аздырыпты,
«Анаң сенiң ерге бермес, бiлдiм,—дептi.iң ерге бермес, бiлдiм,—дептi.ң ерге бермес, бiлдiм,—дептi.iлдiм,—дептi.лдiм,—дептi.iм,—дептi.м,—дептi.i..

Бұ дүнияның ләззаты әйелге ер-дүр,—дептi,i,,
Қосып ұғлан сүймек және,—дептi.i..
Сен анаңды ағу берiп өлтiр,—дептi,iп өлтiр,—дептi,п өлтiр,—дептi,iр,—дептi,р,—дептi,i,,
Мен сiзлерге ана болып, ерге қосам сонда» дептi.iзлерге ана болып, ерге қосам сонда» дептi.злерге ана болып, ерге қосам сонда» дептi.i..

Бейақыл ол қыздарды ол алдапты,
Анасына ағу берiп өлтiрiптi.iп өлтiрiптi.п өлтiрiптi.iрiптi.рiптi.iптi.птi.i..
Бұ iстен бiр күн хабар алдым,—дептi,iстен бiр күн хабар алдым,—дептi,стен бiр күн хабар алдым,—дептi,iр күн хабар алдым,—дептi,р күн хабар алдым,—дептi,i,,
Андан соң бұ мақамды дүздiм,—дептi.iм,—дептi.м,—дептi.i..

Һәрбiрiне бiр қызметшi бердiм,—дептi,iрiне бiр қызметшi бердiм,—дептi,рiне бiр қызметшi бердiм,—дептi,iне бiр қызметшi бердiм,—дептi,не бiр қызметшi бердiм,—дептi,iр қызметшi бердiм,—дептi,р қызметшi бердiм,—дептi,i бердiм,—дептi, бердiм,—дептi,iм,—дептi,м,—дептi,i,,
Елу жылдық напақа қойдым және,—дептi.i..
Тылсым илән кезледiм бұ мақамларды,iм бұ мақамларды,м бұ мақамларды,
Бекiтiп, адам көрмес қылдым мұны.iтiп, адам көрмес қылдым мұны.тiп, адам көрмес қылдым мұны.iп, адам көрмес қылдым мұны.п, адам көрмес қылдым мұны.
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Бiр уәзiрiм Әли кәмил ақылы ердi,iр уәзiрiм Әли кәмил ақылы ердi,р уәзiрiм Әли кәмил ақылы ердi,iрiм Әли кәмил ақылы ердi,рiм Әли кәмил ақылы ердi,iм Әли кәмил ақылы ердi,м Әли кәмил ақылы ердi,i,,
Кiтабы Астурлабқа маһир ердi.iтабы Астурлабқа маһир ердi.табы Астурлабқа маһир ердi.i..
Есiмi уарсат талыс деген ердi,iмi уарсат талыс деген ердi,мi уарсат талыс деген ердi,i уарсат талыс деген ердi, уарсат талыс деген ердi,i,,
«Бұ жерге адамзат келер ме?» дедiм ердi.iм ердi.м ердi.i..

Ол сонда Астурлабқа назар салды,
«Бұл жерге бiр палуан адамзат келер,—дейдi.iр палуан адамзат келер,—дейдi.р палуан адамзат келер,—дейдi.i..
Асылы ақыр �айғамбардың 
   нәсiлi болар,—дейдi,iлi болар,—дейдi,лi болар,—дейдi,i болар,—дейдi, болар,—дейдi,i,,
Есiмi Сейiтбаттал Шаһ жиһан болар,—дейдi.iмi Сейiтбаттал Шаһ жиһан болар,—дейдi.мi Сейiтбаттал Шаһ жиһан болар,—дейдi.i Сейiтбаттал Шаһ жиһан болар,—дейдi. Сейiтбаттал Шаһ жиһан болар,—дейдi.iтбаттал Шаһ жиһан болар,—дейдi.тбаттал Шаһ жиһан болар,—дейдi.i..

Екi ұғылы ғайып болар оның,—дейдi,i ұғылы ғайып болар оның,—дейдi, ұғылы ғайып болар оның,—дейдi,i,,
Соны iздеп, бұ жерге келер,—дейдi.iздеп, бұ жерге келер,—дейдi.здеп, бұ жерге келер,—дейдi.i..
Бұ мақамны бiрде дию, перi алұр,—дейдi,iрде дию, перi алұр,—дейдi,рде дию, перi алұр,—дейдi,i алұр,—дейдi, алұр,—дейдi,i,,
Оны келiп, Сейiтбаттал өлтiрер» дейдi.iп, Сейiтбаттал өлтiрер» дейдi.п, Сейiтбаттал өлтiрер» дейдi.iтбаттал өлтiрер» дейдi.тбаттал өлтiрер» дейдi.iрер» дейдi.рер» дейдi.i..

«Хош келерсiң, иә, Сейiтбаттал ғазы,—дейдi,iң, иә, Сейiтбаттал ғазы,—дейдi,ң, иә, Сейiтбаттал ғазы,—дейдi,iтбаттал ғазы,—дейдi,тбаттал ғазы,—дейдi,i,,
Сәлем айтқыл Мұхаммед Мұстафаға 
    бiзден,—дептi.iзден,—дептi.зден,—дептi.i..
Салауат айтып, мен үмбет болдым,—дедi,i,,
Шапағатынан ұмытпасын жарын менi.i..

Иә, Сейiтбаттал Шаһ жиһан, палуан,—дедi,iтбаттал Шаһ жиһан, палуан,—дедi,тбаттал Шаһ жиһан, палуан,—дедi,i,,
Бұ дүнияға мағрұр болма һәр кез,—дедi.i..
Бұ дүнияны мен тамам кездiм,—дедi,iм,—дедi,м,—дедi,i,,
Һеш опасын таппадым мұның,—дедi.i..

�алуанлыққа мағрұр болма, жаным,—дедi,i,,
Саған да опа қылмас һешбiр» дедi.iр» дедi.р» дедi.i..
уа және көп насихат сөз айтыпты,
Оны естiп Шаһ әулие көп жылады.iп Шаһ әулие көп жылады.п Шаһ әулие көп жылады.

Андан соңыра бiр сарайға Сейiт кiрдi,iр сарайға Сейiт кiрдi,р сарайға Сейiт кiрдi,iт кiрдi,т кiрдi,iрдi,рдi,i,,
Туған айдай қырық қызды андан көрдi.i..
Сейiттiң мүбәраклы жүзiн көрдi,iттiң мүбәраклы жүзiн көрдi,ттiң мүбәраклы жүзiн көрдi,iң мүбәраклы жүзiн көрдi,ң мүбәраклы жүзiн көрдi,iн көрдi,н көрдi,i,,
—Садақа расул Алла Мұхаммед*,—деп сөйледi.i..
 

* Алланың елшiсi Мұхаммед рас айтты. 
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Хош келдiң, Саллалаһу Расул мұнда,—дедi,iң, Саллалаһу Расул мұнда,—дедi,ң, Саллалаһу Расул мұнда,—дедi,i,,
�адишаһ жиһан, Сейiтбаттал ғазы,—дедi.iтбаттал ғазы,—дедi.тбаттал ғазы,—дедi.i..
Сейiт сонда ол қыздардан жауап сұрды:iт сонда ол қыздардан жауап сұрды:т сонда ол қыздардан жауап сұрды:
—Сiзлерге кiм бiлдiрдi бiздi?—дедi.iзлерге кiм бiлдiрдi бiздi?—дедi.злерге кiм бiлдiрдi бiздi?—дедi.iм бiлдiрдi бiздi?—дедi.м бiлдiрдi бiздi?—дедi.iлдiрдi бiздi?—дедi.лдiрдi бiздi?—дедi.iрдi бiздi?—дедi.рдi бiздi?—дедi.i бiздi?—дедi. бiздi?—дедi.iздi?—дедi.здi?—дедi.i?—дедi.?—дедi.i..

Қыздар сонда Сейiтке жауап бердi:iтке жауап бердi:тке жауап бердi:i::
—Бұ кеште Мұхаммед Расул түсiмiзге кiрдi,—дедi.iмiзге кiрдi,—дедi.мiзге кiрдi,—дедi.iзге кiрдi,—дедi.зге кiрдi,—дедi.iрдi,—дедi.рдi,—дедi.i,—дедi.,—дедi.i..
«Иә, қыздарым, жыламаңыз сiзлер,—дейдi,iзлер,—дейдi,злер,—дейдi,i,,
Сейiт ұғылым халас қылар ертең» дейдi.iт ұғылым халас қылар ертең» дейдi.т ұғылым халас қылар ертең» дейдi.i..

Ол лағин һәр күнлерде келер,—дедi,i,,
Екеумiздi бiр жан қылып ол жейдi,—дедi.iздi бiр жан қылып ол жейдi,—дедi.здi бiр жан қылып ол жейдi,—дедi.i бiр жан қылып ол жейдi,—дедi. бiр жан қылып ол жейдi,—дедi.iр жан қылып ол жейдi,—дедi.р жан қылып ол жейдi,—дедi.i,—дедi.,—дедi.i..
Сейiт сонда:—Астурдың қызы бар ма?—дедi,iт сонда:—Астурдың қызы бар ма?—дедi,т сонда:—Астурдың қызы бар ма?—дедi,i,,
«Мархабан» деп қыз сонда тұра келдi.i..

Сонда:—Дию қайда?—деп сұрады,
Қыздарды сонда үшбу қапудан кетiрдi.iрдi.рдi.i..
Ол қапуды Сейiт ашып, iшке кiрдi,iт ашып, iшке кiрдi,т ашып, iшке кiрдi,iшке кiрдi,шке кiрдi,iрдi,рдi,i,,
Алпыс аршын диюды отыр көрдi.i..

Алдында үлкен қылып от жағыпты,
Екi темiр жебесiн әзiрлептi.i темiр жебесiн әзiрлептi. темiр жебесiн әзiрлептi.iр жебесiн әзiрлептi.р жебесiн әзiрлептi.iн әзiрлептi.н әзiрлептi.iрлептi.рлептi.i..
Екi махбүб қыздарды ол байлапты,i махбүб қыздарды ол байлапты, махбүб қыздарды ол байлапты,
Темiр iскек шаншырға әзiрлептi.iр iскек шаншырға әзiрлептi.р iскек шаншырға әзiрлептi.iскек шаншырға әзiрлептi.скек шаншырға әзiрлептi.iрлептi.рлептi.i.
 
Сейiт сонда нағра салып, сөз сөйлептi:iт сонда нағра салып, сөз сөйлептi:т сонда нағра салып, сөз сөйлептi:i::
—Әй, малғұн, мұның не?—деп сөйлептi.i..
Талай мұндай қылғансың көп iстердi,iстердi,стердi,i,,
Алайын жұмласының өшлерiнi.iнi.нi.i..

Ол малғұн сонда Сейiтке сөз сөйледi:iтке сөз сөйледi:тке сөз сөйледi:i::
—Ажалың айдап келген сенi,—дедi.i,—дедi.,—дедi.i..
Қолына бiр ұлығ күрзiнi көтерiп алды,iр ұлығ күрзiнi көтерiп алды,р ұлығ күрзiнi көтерiп алды,iнi көтерiп алды,нi көтерiп алды,i көтерiп алды, көтерiп алды,iп алды,п алды,
Сейiттi ол малғұн салып қалды.

Сейiт сонда секiрiп, кейiн тұрды,iт сонда секiрiп, кейiн тұрды,т сонда секiрiп, кейiн тұрды,iрiп, кейiн тұрды,рiп, кейiн тұрды,iп, кейiн тұрды,п, кейiн тұрды,iн тұрды,н тұрды,
Шоқпары малғұнның жерге кiрдi.iрдi.рдi.i..
Және қайта ұрарға ол оңтайланды,
Сейiт сонда қылыш илән екi бөлдi.iт сонда қылыш илән екi бөлдi.т сонда қылыш илән екi бөлдi.i бөлдi. бөлдi.i..
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Басын ол малғұнның кесiп алды,iп алды,п алды,
Жанын жаһаннамға малғұнның жөнелдiрдi.iрдi.рдi.i..
Жұмла қыздар Сейiтке келiп, басын қойды,iтке келiп, басын қойды,тке келiп, басын қойды,iп, басын қойды,п, басын қойды,
Зар жылап, бұнлар Сейiтке дұға қылды.iтке дұға қылды.тке дұға қылды.

Сейiт және сарайларды сайран қылды,iт және сарайларды сайран қылды,т және сарайларды сайран қылды,
Ол арадан төрт жүз атты тауып алды.
Жұмласына алтын, жауһарды артып алды,
Қыздар илән �браһым Мұсаға жетiп келдi.iп келдi.п келдi.i..

Анлар келiп Сейiт хазiретке басын қойды,iп Сейiт хазiретке басын қойды,п Сейiт хазiретке басын қойды,iт хазiретке басын қойды,т хазiретке басын қойды,iретке басын қойды,ретке басын қойды,
Бұнларды ертiп алып, жолға жүрдi.iп алып, жолға жүрдi.п алып, жолға жүрдi.i..
�стамболдың тарабына жақын келдi,i,,
Бiр адам ол арада ұшырады.iр адам ол арада ұшырады.р адам ол арада ұшырады.

Сейiт хазiретке назар салып, қарай қалды,iт хазiретке назар салып, қарай қалды,т хазiретке назар салып, қарай қалды,iретке назар салып, қарай қалды,ретке назар салып, қарай қалды,
Сейiт оған:—Қарайсың неге?—дедi.iт оған:—Қарайсың неге?—дедi.т оған:—Қарайсың неге?—дедi.i..
—Сейiтке ұқсатармын сенi,—дедi,iтке ұқсатармын сенi,—дедi,тке ұқсатармын сенi,—дедi,i,—дедi,,—дедi,i,,
Мәгәр оны Фалқарат отқа жақты.

Ол адам және Сейіттен жауап сұрды:
—уа, Алла, ағлам, сен—Сейiт,—деп сөйледi.iт,—деп сөйледi.т,—деп сөйледi.i..
—Бәлi, бiлдiң, мен—Сейiт,—деп сөйледi,i, бiлдiң, мен—Сейiт,—деп сөйледi,, бiлдiң, мен—Сейiт,—деп сөйледi,iлдiң, мен—Сейiт,—деп сөйледi,лдiң, мен—Сейiт,—деп сөйледi,iң, мен—Сейiт,—деп сөйледi,ң, мен—Сейiт,—деп сөйледi,iт,—деп сөйледi,т,—деп сөйледi,i,,
Ендi иман келтiргiл, бiлсең,—дедi.i иман келтiргiл, бiлсең,—дедi. иман келтiргiл, бiлсең,—дедi.iргiл, бiлсең,—дедi.ргiл, бiлсең,—дедi.iл, бiлсең,—дедi.л, бiлсең,—дедi.iлсең,—дедi.лсең,—дедi.i..

Ол жiгiт иман айтып, мүмiн болды,iгiт иман айтып, мүмiн болды,гiт иман айтып, мүмiн болды,iт иман айтып, мүмiн болды,т иман айтып, мүмiн болды,iн болды,н болды,
Сейiттiң аяғына басын қойды.iттiң аяғына басын қойды.ттiң аяғына басын қойды.iң аяғына басын қойды.ң аяғына басын қойды.
Сейiт ендi қайсардан хабар сұрды,iт ендi қайсардан хабар сұрды,т ендi қайсардан хабар сұрды,i қайсардан хабар сұрды, қайсардан хабар сұрды,
уа және:—Абдулуаһап қайда?—дедi.i..

О жiгiт:—Шаһ жиһан,—деп сөйледi,iгiт:—Шаһ жиһан,—деп сөйледi,гiт:—Шаһ жиһан,—деп сөйледi,iт:—Шаһ жиһан,—деп сөйледi,т:—Шаһ жиһан,—деп сөйледi,i,,
Малатияға ләшкер жиып кеткен,—дедi.i..
Абдулуаһап сахаба мұнда,—дедi,i,,
Һәр күнде бұ орынға келер,—дедi.i..

Сiздi отқа жаққан жерге келер,—дедi,iздi отқа жаққан жерге келер,—дедi,здi отқа жаққан жерге келер,—дедi,i отқа жаққан жерге келер,—дедi, отқа жаққан жерге келер,—дедi,i,,
«Аһ, Сейiтбаттал» деп жылап кетер,—дедi.iтбаттал» деп жылап кетер,—дедi.тбаттал» деп жылап кетер,—дедi.i..
Сол уақытта бiр адамларды келер көрдi,iр адамларды келер көрдi,р адамларды келер көрдi,i,,
—Үшбу Абдулуаһап сахаба болар,—дедi.i..
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Сол халде Абдулуаһап  сахаба жетiп келдi,iп келдi,п келдi,i,,
Танымай Сейiтке келiп, сөз сөйледi.iтке келiп, сөз сөйледi.тке келiп, сөз сөйледi.iп, сөз сөйледi.п, сөз сөйледi.i..
Сейiт сонда «Ар-рахман» сүресiн оқып ердi,iт сонда «Ар-рахман» сүресiн оқып ердi,т сонда «Ар-рахман» сүресiн оқып ердi,iн оқып ердi,н оқып ердi,i,,
Абдулуаһап аттан түсiп, есiн танды.iп, есiн танды.п, есiн танды.iн танды.н танды.

Сейiт оның басын тiзесiне салды,iт оның басын тiзесiне салды,т оның басын тiзесiне салды,iзесiне салды,зесiне салды,iне салды,не салды,
Бiр уақытта есiн жиып, тұра келдi.iр уақытта есiн жиып, тұра келдi.р уақытта есiн жиып, тұра келдi.iн жиып, тұра келдi.н жиып, тұра келдi.i..
Абдулуаһап:—Әй, Шер Құда,—деп сөйледi,i,,
Түсiм бе, иә, қиял ма?—деп сөйледi.iм бе, иә, қиял ма?—деп сөйледi.м бе, иә, қиял ма?—деп сөйледi.i..

Сейiт сонда:—Иә, Абдулуаһап ғазы,—дедi,iт сонда:—Иә, Абдулуаһап ғазы,—дедi,т сонда:—Иә, Абдулуаһап ғазы,—дедi,i,,
Досты садық, жолдасың мен-дүр,—дедi.i..
Сол уақытта Абдулуаһап басын қойды,
Тәждид иман келтiрiп, иқрар қылды.iрiп, иқрар қылды.рiп, иқрар қылды.iп, иқрар қылды.п, иқрар қылды.

Қайсардың қызы Абдулуаһапты және көрдi,i,,
Шат болып ғашығына ол көрiстi.iстi.стi.i..
Ол қыздар Абдулуаһапқа сөз сөйледi,i,,
Сейiттiң хикметлерiн көп сөйледi.iттiң хикметлерiн көп сөйледi.ттiң хикметлерiн көп сөйледi.iң хикметлерiн көп сөйледi.ң хикметлерiн көп сөйледi.iн көп сөйледi.н көп сөйледi.i..

Әлқисса, �стамболға бұнлар келдi,i,,
Сейiт хазiретi:—Қайсар қайда?—деп сұрады.iт хазiретi:—Қайсар қайда?—деп сұрады.т хазiретi:—Қайсар қайда?—деп сұрады.iретi:—Қайсар қайда?—деп сұрады.ретi:—Қайсар қайда?—деп сұрады.i:—Қайсар қайда?—деп сұрады.:—Қайсар қайда?—деп сұрады.
Абдулуаһап Сейiт хазiретке жауап бердi:iт хазiретке жауап бердi:т хазiретке жауап бердi:iретке жауап бердi:ретке жауап бердi:i::
—Төрт жүз мың ләшкер илән кеттi,—дедi.i,—дедi.,—дедi.i..

Бұ күнде Малатияда болар,—дедi,i,,
Не оқиға болғанын бiлмен,—дедi.iлмен,—дедi.лмен,—дедi.i..
Сейiт сонда:—Екi ұғылымды бiлдiм,—дедi,iт сонда:—Екi ұғылымды бiлдiм,—дедi,т сонда:—Екi ұғылымды бiлдiм,—дедi,i ұғылымды бiлдiм,—дедi, ұғылымды бiлдiм,—дедi,iлдiм,—дедi,лдiм,—дедi,iм,—дедi,м,—дедi,i,,
Қап тауында, Көзанданың ұғылы алған,—дедi.

Иншалла, оған сапар қылам,—дедi,i,,
Хақ Тағала не бұйырса көрем,—дедi.i..
Қазiр Малатияға жүрелiк бiзлер,—дедi,iр Малатияға жүрелiк бiзлер,—дедi,р Малатияға жүрелiк бiзлер,—дедi,iк бiзлер,—дедi,к бiзлер,—дедi,iзлер,—дедi,злер,—дедi,i,,
Қалмасын мұсылманлар зарда,—дедi.i..

Қайсардың қызы  атасының затын алды,
Алтын, күмiс, қисапсыз жауһар алды.iс, қисапсыз жауһар алды.с, қисапсыз жауһар алды.
Әлқисса, көп заттарын артып алды,
Қасына бiр қыз, ұғлан ертiп алды.iр қыз, ұғлан ертiп алды.р қыз, ұғлан ертiп алды.iп алды.п алды.
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Жұмласы Малатияға сапар қылды,
«Алла» деп, күн-түн асығып бұнлар жүрдi.i..

  Әзiн жаныбiн жаныбн жаныб

Үшбулер жолы бiрлән келе тұрсын,iрлән келе тұрсын,рлән келе тұрсын,
Ендi Малатия тарабының сөзi келсiн.i Малатия тарабының сөзi келсiн. Малатия тарабының сөзi келсiн.i келсiн. келсiн.iн.н.
Әмiр Омар халифаға хат жазып, хабар бердi,iр Омар халифаға хат жазып, хабар бердi,р Омар халифаға хат жазып, хабар бердi,i,,
«Сейiттi отқа жақты» деген сөзнi.iттi отқа жақты» деген сөзнi.ттi отқа жақты» деген сөзнi.i отқа жақты» деген сөзнi. отқа жақты» деген сөзнi.i..

уа және қайсардың әрекет қылғаныны,
Төрт жүз мың әскер илән жүргенiнi.iнi.нi.i..
Халифа бұ хабарны естiп бiлдi,iп бiлдi,п бiлдi,iлдi,лдi,i,,
Сейiт үшiн халифа көп жылады.iт үшiн халифа көп жылады.т үшiн халифа көп жылады.iн халифа көп жылады.н халифа көп жылады.

Халифада екi палуан болар ердi,i палуан болар ердi, палуан болар ердi,i,,
Бiр жүз мың әскер илән қоя бердi.iр жүз мың әскер илән қоя бердi.р жүз мың әскер илән қоя бердi.i..
«Өзiм және артыңыздан барам,—дедi,iм және артыңыздан барам,—дедi,м және артыңыздан барам,—дедi,i,,
Сiзлер жылдам жетiңiздер анда» дедi.iзлер жылдам жетiңiздер анда» дедi.злер жылдам жетiңiздер анда» дедi.iңiздер анда» дедi.ңiздер анда» дедi.iздер анда» дедi.здер анда» дедi.i..

  Әзiн жаныбiн жаныбн жаныб

Әлқисса, бұнлар жолымен жүре тұрсын,
уа және Малатияның сөзi келсiн.i келсiн. келсiн.iн.н.
Әмiр Омар отыз мың әскер алды,iр Омар отыз мың әскер алды,р Омар отыз мың әскер алды,
Дұшпанлардың алдынан қарсы барды.

Мүшiрiклердiң ләшкерi де жетiп келдi,iрiклердiң ләшкерi де жетiп келдi,рiклердiң ләшкерi де жетiп келдi,iклердiң ләшкерi де жетiп келдi,клердiң ләшкерi де жетiп келдi,iң ләшкерi де жетiп келдi,ң ләшкерi де жетiп келдi,i де жетiп келдi, де жетiп келдi,iп келдi,п келдi,i,,
Екi тарап сап-сап болып қалды.i тарап сап-сап болып қалды. тарап сап-сап болып қалды.
Сол уақытта Рұм жақтан тозаң шықты,
Сұлтан Сейiттiң сары аләм туын көрдi.iттiң сары аләм туын көрдi.ттiң сары аләм туын көрдi.iң сары аләм туын көрдi.ң сары аләм туын көрдi.i..

Назар қылса, Шаһ әулиенi келер көрдi,i келер көрдi, келер көрдi,i,,
Мард мәжаз ұшқыр атын мiнер көрдi.iнер көрдi.нер көрдi.i..
Самсырар екi жанында күрзi көрдi,i жанында күрзi көрдi, жанында күрзi көрдi,i көрдi, көрдi,i,,
Қасында Абдулуаһапты келер көрдi.i..

Жаранлары Сейiттi көрiп шат болды,iттi көрiп шат болды,ттi көрiп шат болды,i көрiп шат болды, көрiп шат болды,iп шат болды,п шат болды,
Һәрбiреуi сүйiншi сұрап, сайха қылды.iреуi сүйiншi сұрап, сайха қылды.реуi сүйiншi сұрап, сайха қылды.i сүйiншi сұрап, сайха қылды. сүйiншi сұрап, сайха қылды.iншi сұрап, сайха қылды.ншi сұрап, сайха қылды.i сұрап, сайха қылды. сұрап, сайха қылды.
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Башарат нағра шалып, ойын қылды,
Сұлтан Сейiт хазiретке қарсы барды.iт хазiретке қарсы барды.т хазiретке қарсы барды.iретке қарсы барды.ретке қарсы барды.

Баршасы қойдай шулап, көрiс қылды,iс қылды,с қылды,
Қолы жеткенлерi иығына басын қойды.i иығына басын қойды. иығына басын қойды.
Астур қайсар мұны көрiп, зар жылады,iп, зар жылады,п, зар жылады,
«Батталдан құтылар күн жоқ» дедi.i..

Қайсарға бiр адам келiп хабар бердi:iр адам келiп хабар бердi:р адам келiп хабар бердi:iп хабар бердi:п хабар бердi:i::
—Қызың илән Абдулуаһап та келдi,—дедi.i,—дедi.,—дедi.i..
Қызыңызды дию, перi алған,—дедi,i алған,—дедi, алған,—дедi,i,,
Оны өлтiрiп, Сейiтбаттал келген,—дедi.iрiп, Сейiтбаттал келген,—дедi.рiп, Сейiтбаттал келген,—дедi.iп, Сейiтбаттал келген,—дедi.п, Сейiтбаттал келген,—дедi.iтбаттал келген,—дедi.тбаттал келген,—дедi.i..

Және �стамболға ол қызың барған,—дедi,i,,
Жұмла асыл заттарыңды ол алған,—дедi.i..
Әлқисса, ол күн соғыс болмады,
Қайсар келiп шатырында зар жылады.iп шатырында зар жылады.п шатырында зар жылады.

—Тарион отқа жақты, ол өлмедi,i,,
Ғақба ғазы ағу бердi, және өлмедi.i, және өлмедi., және өлмедi.i..
Аржистың құдығында және өлмедi,i,,
Фалқарат отқа салды және өлмедi.i..
Бiзге Иса һеш жәрдем неге қылмады?iзге Иса һеш жәрдем неге қылмады?зге Иса һеш жәрдем неге қылмады?
Нар-нұр бiзден жүз төндiрген болар,—дедi.iзден жүз төндiрген болар,—дедi.зден жүз төндiрген болар,—дедi.iрген болар,—дедi.рген болар,—дедi.i..

Сонда екi палуан қайсарға сөз сөйледi:i палуан қайсарға сөз сөйледi: палуан қайсарға сөз сөйледi:i::
—Сiз әлi мәлүл болмай тұрғыл,—дедi.iз әлi мәлүл болмай тұрғыл,—дедi.з әлi мәлүл болмай тұрғыл,—дедi.i мәлүл болмай тұрғыл,—дедi. мәлүл болмай тұрғыл,—дедi.i..
Мен тұтып келтiрермiн оны,—дедi,iрермiн оны,—дедi,рермiн оны,—дедi,iн оны,—дедi,н оны,—дедi,i,,
Шат болып сен күлерсiң сонда,—дедi.iң сонда,—дедi.ң сонда,—дедi.i..

Бұ екiнiң хайлакерi мәшһүр ердi,iнiң хайлакерi мәшһүр ердi,нiң хайлакерi мәшһүр ердi,iң хайлакерi мәшһүр ердi,ң хайлакерi мәшһүр ердi,i мәшһүр ердi, мәшһүр ердi,i,,
Қарауылға бас қылып қоя бердi.i..
Екеуi қарауылға шығып кетiп ердi,i қарауылға шығып кетiп ердi, қарауылға шығып кетiп ердi,iп ердi,п ердi,i,,
Бiрiсi Сейiт хазiретке ұшырады.iрiсi Сейiт хазiретке ұшырады.рiсi Сейiт хазiретке ұшырады.iсi Сейiт хазiретке ұшырады.сi Сейiт хазiретке ұшырады.i Сейiт хазiретке ұшырады. Сейiт хазiретке ұшырады.iт хазiретке ұшырады.т хазiретке ұшырады.iретке ұшырады.ретке ұшырады.

Сейiт оны майдан жерiне алып келдi,iт оны майдан жерiне алып келдi,т оны майдан жерiне алып келдi,iне алып келдi,не алып келдi,i,,
Бiр ағашқа тiрсегiнен iлiп қойды.iр ағашқа тiрсегiнен iлiп қойды.р ағашқа тiрсегiнен iлiп қойды.iрсегiнен iлiп қойды.рсегiнен iлiп қойды.iнен iлiп қойды.нен iлiп қойды.iлiп қойды.лiп қойды.iп қойды.п қойды.
Бiрiсi және Һашым палуанға ұшырады,iрiсi және Һашым палуанға ұшырады,рiсi және Һашым палуанға ұшырады,iсi және Һашым палуанға ұшырады,сi және Һашым палуанға ұшырады,i және Һашым палуанға ұшырады, және Һашым палуанға ұшырады,
Һашымды екi бөлiп, дарға iлiп қойды.i бөлiп, дарға iлiп қойды. бөлiп, дарға iлiп қойды.iп, дарға iлiп қойды.п, дарға iлiп қойды.iлiп қойды.лiп қойды.iп қойды.п қойды.
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Әлқисса, азайталық үшбу сөздi,i,,
Сейiт хазiретi дұшпанларға хайла қылды.iт хазiретi дұшпанларға хайла қылды.т хазiретi дұшпанларға хайла қылды.iретi дұшпанларға хайла қылды.ретi дұшпанларға хайла қылды.i дұшпанларға хайла қылды. дұшпанларға хайла қылды.
Мүшiрiклердiң қарауылын әуре қылды,iрiклердiң қарауылын әуре қылды,рiклердiң қарауылын әуре қылды,iклердiң қарауылын әуре қылды,клердiң қарауылын әуре қылды,iң қарауылын әуре қылды,ң қарауылын әуре қылды,
«Мұсылманлар келдi» деп, хабар қылды.i» деп, хабар қылды.» деп, хабар қылды.
Дұшпанлар түн iшiнде атқа мiндi,iшiнде атқа мiндi,шiнде атқа мiндi,iнде атқа мiндi,нде атқа мiндi,iндi,ндi,i,,
«Мұсылман» деп, бiрiн-бiрi қыра бердi.iрiн-бiрi қыра бердi.рiн-бiрi қыра бердi.iн-бiрi қыра бердi.н-бiрi қыра бердi.iрi қыра бердi.рi қыра бердi.i қыра бердi. қыра бердi.i..

Шаһ әулие әр тарапқа шауып барды,
Мұсылманлардың палуаны болып, сайха қылды.
Мүшiрiклер бұны танымады,iрiклер бұны танымады,рiклер бұны танымады,iклер бұны танымады,клер бұны танымады,
Сол түнi жиырма мың адам өлдi.i жиырма мың адам өлдi. жиырма мың адам өлдi.i..

Сабах садық таң атып, жұмла тұрды,
Өлген жанда һеш мұсылман көрiнбедi.iнбедi.нбедi.i..
Айрылып ақылынан, есiн танды,iн танды,н танды,
Сандалып майдан жерiне келiп тұрды.iне келiп тұрды.не келiп тұрды.iп тұрды.п тұрды.

Мақтанып түнде кеткен екi сорлы,i сорлы, сорлы,
Iлiнiп тiрсегiнен тұрған көрдi.лiнiп тiрсегiнен тұрған көрдi.iнiп тiрсегiнен тұрған көрдi.нiп тiрсегiнен тұрған көрдi.iп тiрсегiнен тұрған көрдi.п тiрсегiнен тұрған көрдi.iрсегiнен тұрған көрдi.рсегiнен тұрған көрдi.iнен тұрған көрдi.нен тұрған көрдi.i..
Қайсар бұған таң қалып тұрған ердi,i,,
Қызының жазған хатын алып келдi.i..

Көргенiн тафриқа қызы баян қылды,iн тафриқа қызы баян қылды,н тафриқа қызы баян қылды,
Сейiттiң кереметiн аян қылды.iттiң кереметiн аян қылды.ттiң кереметiн аян қылды.iң кереметiн аян қылды.ң кереметiн аян қылды.iн аян қылды.н аян қылды.
�айғамбардың мүғжизасын һәм бiлдiрдi,iлдiрдi,лдiрдi,iрдi,рдi,i,,
«Ғапыл болып, атам, сен қалмаң» дедi.i..

Атасы қызының сөзiн тамам бiлдi,iн тамам бiлдi,н тамам бiлдi,iлдi,лдi,i,,
Оның ықылас қылғанын және бiлдi.iлдi.лдi.i..
Бейшара көңiлi қара, һеш тiл алмады,iлi қара, һеш тiл алмады,лi қара, һеш тiл алмады,i қара, һеш тiл алмады, қара, һеш тiл алмады,iл алмады,л алмады,
Қызының жазған хатын пәре қылды.

Екi әскерлер сап болып тұрған ердi,i әскерлер сап болып тұрған ердi, әскерлер сап болып тұрған ердi,i,,
Майданға Жәмiлиха деген бiреу келдi.
Мұсылманлардан Махсин ғазы келдi,i,,
Жәмiлиханы Махсин ғазы һәлак қылды.iлиханы Махсин ғазы һәлак қылды.лиханы Махсин ғазы һәлак қылды.

уа және бiр малғұн келiп ердi,iр малғұн келiп ердi,р малғұн келiп ердi,iп ердi,п ердi,i,,
Оны дахи сөйлетпей, һәлак қылды.
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Мүмiнлер Махсинға қайран қалды,iнлер Махсинға қайран қалды,нлер Махсинға қайран қалды,
Сол кезде Настур деген бiреу келдi.iреу келдi.реу келдi.i..

Махсинға ол келiп күрзi ұрды,iп күрзi ұрды,п күрзi ұрды,i ұрды, ұрды,
Махсинның сол халде аты жығылды.
Сол халде Сейiт хазiретi нағра салды,iт хазiретi нағра салды,т хазiретi нағра салды,iретi нағра салды,ретi нағра салды,i нағра салды, нағра салды,
Естiген халайықтар есiн танды.iген халайықтар есiн танды.ген халайықтар есiн танды.iн танды.н танды.

Настурды көтерiп алып, жерге ұрды,iп алып, жерге ұрды,п алып, жерге ұрды,
Тiрсегiнен оны дарға iлiп қойды.iрсегiнен оны дарға iлiп қойды.рсегiнен оны дарға iлiп қойды.iнен оны дарға iлiп қойды.нен оны дарға iлiп қойды.iлiп қойды.лiп қойды.iп қойды.п қойды.
Андан соң екi лағин келiп ердi,i лағин келiп ердi, лағин келiп ердi,iп ердi,п ердi,i,,
Терiсiн сойып алып, сабан тықты.iсiн сойып алып, сабан тықты.сiн сойып алып, сабан тықты.iн сойып алып, сабан тықты.н сойып алып, сабан тықты.

Оны дахи дар ағашына iлiп қойды,iлiп қойды,лiп қойды,iп қойды,п қойды,
Мұны көрiп, майданға һешкiм келе алмады.iп, майданға һешкiм келе алмады.п, майданға һешкiм келе алмады.iм келе алмады.м келе алмады.
Қайсар сонда:—Жұмлаңыз қапта,—дедi,i,,
Сейiттi ортаға алып, ұста,—дедi.iттi ортаға алып, ұста,—дедi.ттi ортаға алып, ұста,—дедi.i ортаға алып, ұста,—дедi. ортаға алып, ұста,—дедi.i..

Мүшiрiклер сол уақытта қаптап ердi,iрiклер сол уақытта қаптап ердi,рiклер сол уақытта қаптап ердi,iклер сол уақытта қаптап ердi,клер сол уақытта қаптап ердi,i,,
Шаһ әулие сол халде нағра салды.
Аспан жерге түскендей болып кеттi,i,,
Дұшпанлардың соғыспастан есi кеттi.i кеттi. кеттi.i..

Екi тарапы соғысқа араласты,i тарапы соғысқа араласты, тарапы соғысқа араласты,
Қылыш тиiп қылышқа шақырласты.iп қылышқа шақырласты.п қылышқа шақырласты.
Мисли қияметтiң күнi болған болды,iң күнi болған болды,ң күнi болған болды,i болған болды, болған болды,
Тозаңнан күннiң көзi көрiнбедi.iң көзi көрiнбедi.ң көзi көрiнбедi.i көрiнбедi. көрiнбедi.iнбедi.нбедi.i..
 
Сол уақытта күн кеш болып, нағра салды,
Екi әскерлер айрылып, керi қонды.i әскерлер айрылып, керi қонды. әскерлер айрылып, керi қонды.i қонды. қонды.
Мүшiрiклердi мәлүл болып, қайғы басты,iрiклердi мәлүл болып, қайғы басты,рiклердi мәлүл болып, қайғы басты,iклердi мәлүл болып, қайғы басты,клердi мәлүл болып, қайғы басты,i мәлүл болып, қайғы басты, мәлүл болып, қайғы басты,
Мұсылманлар шат болып, тағат қылды.

Сабах садық таң туып, әскер жүрдi,i,,
Екi әскерлер сап болып, қарсы тұрды.i әскерлер сап болып, қарсы тұрды. әскерлер сап болып, қарсы тұрды.
Сол уақытта Бағдат жақтан тозаң шықты,
Ол келген жүз мың ләшкер халифа ердi.i..
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Шаһ әулие майданда нағра салды,
Жер мен көк тоғысқандай болып кеттi.i..
Мүшiрiклерге Шаһ әулие қылыш ұрды,iрiклерге Шаһ әулие қылыш ұрды,рiклерге Шаһ әулие қылыш ұрды,iклерге Шаһ әулие қылыш ұрды,клерге Шаһ әулие қылыш ұрды,
Мұсылманлар Сейiт илән бiрге кiрдi.iт илән бiрге кiрдi.т илән бiрге кiрдi.iрге кiрдi.рге кiрдi.iрдi.рдi.i..

Халифаның ләшкерлерi және кiрдi,i және кiрдi, және кiрдi,iрдi,рдi,i,,
Дұшпанлардан сел мысалы қан ағызды.
Сейiт ендi қайсардың жолын жақты,iт ендi қайсардың жолын жақты,т ендi қайсардың жолын жақты,i қайсардың жолын жақты, қайсардың жолын жақты,
Туын тастап, ол қайсар мiне қашты.iне қашты.не қашты.

Мүшiрiклер ендi сабыр қыла алмады,iрiклер ендi сабыр қыла алмады,рiклер ендi сабыр қыла алмады,iклер ендi сабыр қыла алмады,клер ендi сабыр қыла алмады,i сабыр қыла алмады, сабыр қыла алмады,
«�стамбол қайда» дайу, қаша бердi.i..
Мұсылманлар үш күн, үш түн оны қуды,
Аттан түспей, анларды қыра бердi.i..

Қисабын пенде бiлмес, Алла бiлдi,iлмес, Алла бiлдi,лмес, Алла бiлдi,iлдi,лдi,i,,
уа және көп адамын жесiр қылды.iр қылды.р қылды.
Халифаның хозурына алып келдi,i,,
Ол арада Сейiтбаттал көрiнбедi.iтбаттал көрiнбедi.тбаттал көрiнбедi.iнбедi.нбедi.i..

Сейiт хазiретi қайсарды қуған ердi,iт хазiретi қайсарды қуған ердi,т хазiретi қайсарды қуған ердi,iретi қайсарды қуған ердi,ретi қайсарды қуған ердi,i қайсарды қуған ердi, қайсарды қуған ердi,i,,
Халифа «Аһи аман болса екен» деп жылады.
Сейiт хазiретi қайсарды қуған ердi,iт хазiретi қайсарды қуған ердi,т хазiретi қайсарды қуған ердi,iретi қайсарды қуған ердi,ретi қайсарды қуған ердi,i қайсарды қуған ердi, қайсарды қуған ердi,i,,
Бiр бұлақта қайсарды тұтып алды.iр бұлақта қайсарды тұтып алды.р бұлақта қайсарды тұтып алды.

Желкесiне қолын байлап алды,iне қолын байлап алды,не қолын байлап алды,
Шаһ әулие халифаға жетiп келдi.iп келдi.п келдi.i..
Сейiттi көрiп, халифа шат болды,iттi көрiп, халифа шат болды,ттi көрiп, халифа шат болды,i көрiп, халифа шат болды, көрiп, халифа шат болды,iп, халифа шат болды,п, халифа шат болды,
Аттан түсiп, Сейiтке көрiс қылды.iп, Сейiтке көрiс қылды.п, Сейiтке көрiс қылды.iтке көрiс қылды.тке көрiс қылды.iс қылды.с қылды.

Халифа ендi Сейiт хазiретке дұға қылды,i Сейiт хазiретке дұға қылды, Сейiт хазiретке дұға қылды,iт хазiретке дұға қылды,т хазiретке дұға қылды,iретке дұға қылды,ретке дұға қылды,
Халайықтар жұмла тұрған «әмин» дейдi.i..
Ендi жұмла әскерлер жерге түстi,i жұмла әскерлер жерге түстi, жұмла әскерлер жерге түстi,i,,
Халифа Сейiт илән бiрге түстi.iт илән бiрге түстi.т илән бiрге түстi.iрге түстi.рге түстi.i..

Астурды халифаның хозурына алып келдi,i,,
Сейiт оған �айғамбардың мұғжизасын баян айтты.iт оған �айғамбардың мұғжизасын баян айтты.т оған �айғамбардың мұғжизасын баян айтты.
—Не iстесем бабамның мұғжизасы,iстесем бабамның мұғжизасы,стесем бабамның мұғжизасы, 
Иман келтiр, Аллаға болма ғасы.iр, Аллаға болма ғасы.р, Аллаға болма ғасы.
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Астур сонда Сейiтке жауап бердi:iтке жауап бердi:тке жауап бердi:i::
—Мақұл көрсең, бiр сөз айтам сiзге,—дедi.iр сөз айтам сiзге,—дедi.р сөз айтам сiзге,—дедi.iзге,—дедi.зге,—дедi.i..
Сейiт сонда:—Не сөзiң бар, айтқын,—дедi,iт сонда:—Не сөзiң бар, айтқын,—дедi,т сонда:—Не сөзiң бар, айтқын,—дедi,iң бар, айтқын,—дедi,ң бар, айтқын,—дедi,i,,
Мақұл болса, тыңлайын оны,—дедi.i..

Астур сонда:—Иә, Шаһ жиһан,—деп сөйледi,i,,
Жұмла сөзiң дұрыс-дүр сенiң,—дедi.iң дұрыс-дүр сенiң,—дедi.ң дұрыс-дүр сенiң,—дедi.iң,—дедi.ң,—дедi.i..
Менiң көп қарап тұрған халқым,—дедi,iң көп қарап тұрған халқым,—дедi,ң көп қарап тұрған халқым,—дедi,i,,
Сен кетсең, һұжым қылар маған,—дедi.i..

Сiз әуелi Қап тауынан келгiл,—дедi,iз әуелi Қап тауынан келгiл,—дедi,з әуелi Қап тауынан келгiл,—дедi,i Қап тауынан келгiл,—дедi, Қап тауынан келгiл,—дедi,iл,—дедi,л,—дедi,i,,
Бар болса, ұғылымны әпкел,—дедi.i..
Хозурыңда мұсылман болам сонда,—дедi,i,,
Өзiң жәрдем берерсiң маған,—дедi.iң жәрдем берерсiң маған,—дедi.ң жәрдем берерсiң маған,—дедi.iң маған,—дедi.ң маған,—дедi.i..

Сейiт сонда:—Бұ сөзiң болсын,—дедi,iт сонда:—Бұ сөзiң болсын,—дедi,т сонда:—Бұ сөзiң болсын,—дедi,iң болсын,—дедi,ң болсын,—дедi,i,,
Қолыңнан куәлiк хат бергiл,—дедi.iк хат бергiл,—дедi.к хат бергiл,—дедi.iл,—дедi.л,—дедi.i..
Астур сонда бұ сөзге риза болды,
Астурды мемлекетiне қайсар қойды,iне қайсар қойды,не қайсар қойды,

Сейiт илән уағдаласып, қайтып кеттi.iт илән уағдаласып, қайтып кеттi.т илән уағдаласып, қайтып кеттi.i..
Қолымен хатын жазып, Сейiтке бердi.iтке бердi.тке бердi.i..
Сейiт хазiретi Астурға рұқсат бердi,iт хазiретi Астурға рұқсат бердi,т хазiретi Астурға рұқсат бердi,iретi Астурға рұқсат бердi,ретi Астурға рұқсат бердi,i Астурға рұқсат бердi, Астурға рұқсат бердi,i,,
Он мың жесiр адамларды азат қылды.iр адамларды азат қылды.р адамларды азат қылды.

уа және әһлi исламның әскерлерi рұқсат алды,i исламның әскерлерi рұқсат алды, исламның әскерлерi рұқсат алды,i рұқсат алды, рұқсат алды,
Һәрқайсы шаһарларына қайтып кеттi.i..
Халифа және Бағдатқа қайтпақ болды,
Сейт илән уағдаласып, о да кеттi.i..

Ендi Омар Сейiт илән шаһарға келдi,i Омар Сейiт илән шаһарға келдi, Омар Сейiт илән шаһарға келдi,iт илән шаһарға келдi,т илән шаһарға келдi,i,,
Жолдастары Малатияға жұмла келдi.i..
Әһлi исламлар шат болып, қарар қылды,i исламлар шат болып, қарар қылды, исламлар шат болып, қарар қылды,
Зауқы сафа асап iшiп, рахат қылды.iшiп, рахат қылды.шiп, рахат қылды.iп, рахат қылды.п, рахат қылды.

Сейiтке хайыр дұға әһлi ислам базы қылды,iтке хайыр дұға әһлi ислам базы қылды,тке хайыр дұға әһлi ислам базы қылды,i ислам базы қылды, ислам базы қылды,
«Әмин» деп, жұмлалары шуылдады.
Бұ қисса үшбу жерде тамам болды,
Мұхаммедке салауат, Сейiтке дұға қылғыл ендi.iтке дұға қылғыл ендi.тке дұға қылғыл ендi.i..
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Насырны назым жазған Тыныштық ұғылын
Дұғада ұмыта көрме, иә әһлi жар.i жар. жар.

Әлхамдулиллаһи раби-аләмин уасалауат уас-салам алә ха-
йыр халқиһи Мұхаммадин әлиһи уа асхабиһи әжмағин*.

Он тоғызыншы бап: Сейiт хазiретiнiң �ап тауына сапарiт хазiретiнiң �ап тауына сапарт хазiретiнiң �ап тауына сапарiретiнiң �ап тауына сапарретiнiң �ап тауына сапарiнiң �ап тауына сапарнiң �ап тауына сапарiң �ап тауына сапарң �ап тауына сапар 
қылып, адамзаттан басқа он екi патшаны өлтiрiп, жет�i патшаны өлтiрiп, жет� патшаны өлтiрiп, жет�iрiп, жет�рiп, жет�iп, жет�п, жет�
пiс екi ықылымнан ләшкер алып, перiлерден ұғылын алыпiс екi ықылымнан ләшкер алып, перiлерден ұғылын алыпс екi ықылымнан ләшкер алып, перiлерден ұғылын алыпi ықылымнан ләшкер алып, перiлерден ұғылын алып ықылымнан ләшкер алып, перiлерден ұғылын алыпiлерден ұғылын алыплерден ұғылын алып 
келгенiнiң баяныiнiң баянынiң баяныiң баяның баяны

Бисмиллаһи хамд илән сөз башлалы,
Иә, Мұхаммед Мұстафа деп һәм башлалы.
Сұлтан Сейiт хазiреттiң ғазисыны,iт хазiреттiң ғазисыны,т хазiреттiң ғазисыны,iреттiң ғазисыны,реттiң ғазисыны,iң ғазисыны,ң ғазисыны,
Қадари хал назым бiрлән бiз башлалы.

Риуаят рауиларның сөзлерiнi,iнi,нi,i,,
Раушан бiлгенiмше бiз ашалы.iлгенiмше бiз ашалы.лгенiмше бiз ашалы.iмше бiз ашалы.мше бiз ашалы.iз ашалы.з ашалы.
Бiр күнлерi Сейiт хазiретi сөз сөйледi:iр күнлерi Сейiт хазiретi сөз сөйледi:р күнлерi Сейiт хазiретi сөз сөйледi:i Сейiт хазiретi сөз сөйледi: Сейiт хазiретi сөз сөйледi:iт хазiретi сөз сөйледi:т хазiретi сөз сөйледi:iретi сөз сөйледi:ретi сөз сөйледi:i сөз сөйледi: сөз сөйледi:i::
—Әй, жаранлар, мен Қап тауына жүрем,—дедi.i..

Iздеймiн екi қорған ұғылдарымды,здеймiн екi қорған ұғылдарымды,iн екi қорған ұғылдарымды,н екi қорған ұғылдарымды,i қорған ұғылдарымды, қорған ұғылдарымды,
Сiзлер жары дұғада болың,—дедi.iзлер жары дұғада болың,—дедi.злер жары дұғада болың,—дедi.i..
Жаранлар Сейiт илән уағдаласты,iт илән уағдаласты,т илән уағдаласты,
«Иләһым сақтасын» деп, зар жыласты.

 Қап тауына Сейiт хазiретi жүрiп кеттi,iт хазiретi жүрiп кеттi,т хазiретi жүрiп кеттi,iретi жүрiп кеттi,ретi жүрiп кеттi,i жүрiп кеттi, жүрiп кеттi,iп кеттi,п кеттi,i,,
Адам көрмес хикметтердi талай көрдi.i талай көрдi. талай көрдi.i..
Айтармын, иншалла, тоқта оны,
Жолдағы заһир болған хикметтердi.i..

Сейiттiң алып кеткен ұғылдарын,iттiң алып кеткен ұғылдарын,ттiң алып кеткен ұғылдарын,iң алып кеткен ұғылдарын,ң алып кеткен ұғылдарын,
Айтайын алып кеткен себебiнi.iнi.нi.i..
Жоғарыда баян қылдым Көзанданы,
Сейiт ердi өлтiрген ол перiнi.iт ердi өлтiрген ол перiнi.т ердi өлтiрген ол перiнi.i өлтiрген ол перiнi. өлтiрген ол перiнi.iрген ол перiнi.рген ол перiнi.iнi.нi.i..

* Барлық мақтау  әлемдердiң Раббысы Аллаға арналады және де оның 
жаратылысының абзалы Мұхаммедке, оның отбасы мен барлық дос-жаранда-
рына салауат және сәлем болсын. 
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Көзанданың бар ермiш екi ұғылы,iш екi ұғылы,ш екi ұғылы,i ұғылы, ұғылы,
Бiрiн және өлтiрген Сейiт ердi.iрiн және өлтiрген Сейiт ердi.рiн және өлтiрген Сейiт ердi.iн және өлтiрген Сейiт ердi.н және өлтiрген Сейiт ердi.iрген Сейiт ердi.рген Сейiт ердi.iт ердi.т ердi.i..
Анасын һәм өлтiрген Шаһ уәли,iрген Шаһ уәли,рген Шаһ уәли,
Жоғарғы бапта айтылған оның сөзi.i..

Бiр ұғылының есiмi Һилак ердi,iр ұғылының есiмi Һилак ердi,р ұғылының есiмi Һилак ердi,iмi Һилак ердi,мi Һилак ердi,i Һилак ердi, Һилак ердi,i,,
Ол малғұн сиқырлыққа маһир ердi.i..
Атасының өлгенiн бiлген ердi,iн бiлген ердi,н бiлген ердi,iлген ердi,лген ердi,i,,
«Қайтып өшiн алам» деп жүрген ердi.iн алам» деп жүрген ердi.н алам» деп жүрген ердi.i..

Сейiт жоқта Малатияға келген ердi,iт жоқта Малатияға келген ердi,т жоқта Малатияға келген ердi,i,,
Оның үшiн Қап тауына жүрген ердi.iн Қап тауына жүрген ердi.н Қап тауына жүрген ердi.i..
Қантар деген бiр адам болар ердi,iр адам болар ердi,р адам болар ердi,i,,
Кимияның ғылымын бiлерге кәмил ердi.iлерге кәмил ердi.лерге кәмил ердi.i..

Оны ертiп Сейiт хазiретi сапар қылды,iп Сейiт хазiретi сапар қылды,п Сейiт хазiретi сапар қылды,iт хазiретi сапар қылды,т хазiретi сапар қылды,iретi сапар қылды,ретi сапар қылды,i сапар қылды, сапар қылды,
Екi айлық азық алып бұнлар жүрдi.i айлық азық алып бұнлар жүрдi. айлық азық алып бұнлар жүрдi.i..
Дария бiрлән үшбулер көп қыдырды,iрлән үшбулер көп қыдырды,рлән үшбулер көп қыдырды,
Арал, қала көрсе ұғылын сұрды.

Әлқисса, алты ай жүрiп, бiр тауға келдi,iп, бiр тауға келдi,п, бiр тауға келдi,iр тауға келдi,р тауға келдi,i,,
Жолдастарын анда қойып, Сейiт аралады.iт аралады.т аралады.
Күн батқанда бiр шұғыла отты көрдi,iр шұғыла отты көрдi,р шұғыла отты көрдi,i,,
Ол отқа Шаһ әулие жетiп келдi.iп келдi.п келдi.i..

Бiр үңгiрде қырық ғифрит перiнi көрдi,iр үңгiрде қырық ғифрит перiнi көрдi,р үңгiрде қырық ғифрит перiнi көрдi,iрде қырық ғифрит перiнi көрдi,рде қырық ғифрит перiнi көрдi,iнi көрдi,нi көрдi,i көрдi, көрдi,i,,
Доңыз етiн пiсiрiп, асар көрдi.iн пiсiрiп, асар көрдi.н пiсiрiп, асар көрдi.iсiрiп, асар көрдi.сiрiп, асар көрдi.iрiп, асар көрдi.рiп, асар көрдi.iп, асар көрдi.п, асар көрдi.i..
Мұнарадай залымлардың қад қаматы,
Күлкiсi күн мысалы күркiрер едi.iсi күн мысалы күркiрер едi.сi күн мысалы күркiрер едi.i күн мысалы күркiрер едi. күн мысалы күркiрер едi.iрер едi.рер едi.i..

Һәрқайсысы бiр түрлi сөз сөйледi,iр түрлi сөз сөйледi,р түрлi сөз сөйледi,i сөз сөйледi, сөз сөйледi,i,,
Бiрiсi сонда:—Менiм сөзiмдi тыңла,—дедi.iрiсi сонда:—Менiм сөзiмдi тыңла,—дедi.рiсi сонда:—Менiм сөзiмдi тыңла,—дедi.iсi сонда:—Менiм сөзiмдi тыңла,—дедi.сi сонда:—Менiм сөзiмдi тыңла,—дедi.i сонда:—Менiм сөзiмдi тыңла,—дедi. сонда:—Менiм сөзiмдi тыңла,—дедi.iм сөзiмдi тыңла,—дедi.м сөзiмдi тыңла,—дедi.iмдi тыңла,—дедi.мдi тыңла,—дедi.i тыңла,—дедi. тыңла,—дедi.i..
Үшбу таудың артында шаһар бар,—дедi,i,,
Ол шаһардың есiмi—Сайлан,—дедi.iмi—Сайлан,—дедi.мi—Сайлан,—дедi.i—Сайлан,—дедi.—Сайлан,—дедi.i..

Ғасажад—патшасының есiмi,—дедi,iмi,—дедi,мi,—дедi,i,—дедi,,—дедi,i,,
Оның бар бiр махбүблi сұлу қызы.iр махбүблi сұлу қызы.р махбүблi сұлу қызы.i сұлу қызы. сұлу қызы.
Мен соны келтiрейiн қазiр,—дедi,iрейiн қазiр,—дедi,рейiн қазiр,—дедi,iн қазiр,—дедi,н қазiр,—дедi,iр,—дедi,р,—дедi,i,,
Сiзлер рахат қыла тұрғыл мұнда,—дедi.iзлер рахат қыла тұрғыл мұнда,—дедi.злер рахат қыла тұрғыл мұнда,—дедi.i..
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Бұны айтып ол ғифрит ұшып кеттi,i,,
Тез заманда ол қызды алып келдi.i..
Қуанып жұмлалары арақ iштi,iштi,штi,i,,
Ол қызға:—Сен де iш,—деп әуре қылды.iш,—деп әуре қылды.ш,—деп әуре қылды.

Қыз пақыр ол арақты iшпеп ердi,iшпеп ердi,шпеп ердi,i,,
Аузынан ұрып, ол қызды байлап қойды.
Шаһ әулие қолына қанжар алды,
Жұмласының басыны кесiп салды.iп салды.п салды.

Қыздың және қолын шешiп алды,iп алды,п алды,
Қыз ендi Сейiт хазiретке басын қойды.i Сейiт хазiретке басын қойды. Сейiт хазiретке басын қойды.iт хазiретке басын қойды.т хазiретке басын қойды.iретке басын қойды.ретке басын қойды.
—Иә, сұлтан ғалым, кiмсiң?—деп және сұрды,iмсiң?—деп және сұрды,мсiң?—деп және сұрды,iң?—деп және сұрды,ң?—деп және сұрды,
Сейiт сонда өзiн баян қылды.iт сонда өзiн баян қылды.т сонда өзiн баян қылды.iн баян қылды.н баян қылды.

Түн iшiнде ол қызды алып жүрдi,iшiнде ол қызды алып жүрдi,шiнде ол қызды алып жүрдi,iнде ол қызды алып жүрдi,нде ол қызды алып жүрдi,i,,
Ол қызды сарайына һәм кiргiздi.iргiздi.ргiздi.iздi.здi.i..
Өзi келiп, бiр бұлақтан таһарат алды,i келiп, бiр бұлақтан таһарат алды, келiп, бiр бұлақтан таһарат алды,iп, бiр бұлақтан таһарат алды,п, бiр бұлақтан таһарат алды,iр бұлақтан таһарат алды,р бұлақтан таһарат алды,
Намаз оқып, ол жерде ұйықтап қалды.

Бiр уақытта бiр сөйлескен дауыс шықты,iр уақытта бiр сөйлескен дауыс шықты,р уақытта бiр сөйлескен дауыс шықты,iр сөйлескен дауыс шықты,р сөйлескен дауыс шықты,
Көзiн ашса, дәруiш отыр көрдi.iн ашса, дәруiш отыр көрдi.н ашса, дәруiш отыр көрдi.iш отыр көрдi.ш отыр көрдi.i..
Сейiтке ғиззат илән сәлем бердi,iтке ғиззат илән сәлем бердi,тке ғиззат илән сәлем бердi,i,,
—Хош келдiң, иә, сұлтан ғалым Сейiт,—дедi,iң, иә, сұлтан ғалым Сейiт,—дедi,ң, иә, сұлтан ғалым Сейiт,—дедi,iт,—дедi,т,—дедi,i,,

Сейiт сонда бұнлардан жауап сұрды:iт сонда бұнлардан жауап сұрды:т сонда бұнлардан жауап сұрды:
—Менi сiзге бiлдiрген кiм-дүр?—дедi.i сiзге бiлдiрген кiм-дүр?—дедi. сiзге бiлдiрген кiм-дүр?—дедi.iзге бiлдiрген кiм-дүр?—дедi.зге бiлдiрген кiм-дүр?—дедi.iлдiрген кiм-дүр?—дедi.лдiрген кiм-дүр?—дедi.iрген кiм-дүр?—дедi.рген кiм-дүр?—дедi.iм-дүр?—дедi.м-дүр?—дедi.i..
Анлар сонда Сейiтке жауап бердi:iтке жауап бердi:тке жауап бердi:i::
—Мұхаммед расул Алла түсiмiзге кiрдi.iмiзге кiрдi.мiзге кiрдi.iзге кiрдi.зге кiрдi.iрдi.рдi.i..
 
«Тез тұрып, бұ орынға барғыл,—дейдi,i,,
Шүкiр күшi Сейiт жатыр, көргiл,—дейдi.iр күшi Сейiт жатыр, көргiл,—дейдi.р күшi Сейiт жатыр, көргiл,—дейдi.i Сейiт жатыр, көргiл,—дейдi. Сейiт жатыр, көргiл,—дейдi.iт жатыр, көргiл,—дейдi.т жатыр, көргiл,—дейдi.iл,—дейдi.л,—дейдi.i..
Ғиззат, құрмет сiзлер оған қылғыл,—дейдi,iзлер оған қылғыл,—дейдi,злер оған қылғыл,—дейдi,i,,
Не бұйырса, әмiрiнше болғыл» дейдi.iрiнше болғыл» дейдi.рiнше болғыл» дейдi.iнше болғыл» дейдi.нше болғыл» дейдi.i..

Сiз ендi бiзiң илән жүргiл,—дедi,iз ендi бiзiң илән жүргiл,—дедi,з ендi бiзiң илән жүргiл,—дедi,i бiзiң илән жүргiл,—дедi, бiзiң илән жүргiл,—дедi,iзiң илән жүргiл,—дедi,зiң илән жүргiл,—дедi,iң илән жүргiл,—дедi,ң илән жүргiл,—дедi,iл,—дедi,л,—дедi,i,,
Сiзге құрмет қылармыз, көргiл,—дедi.iзге құрмет қылармыз, көргiл,—дедi.зге құрмет қылармыз, көргiл,—дедi.iл,—дедi.л,—дедi.i..
Сейiт ендi бұнлармен жүрiп келдi,iт ендi бұнлармен жүрiп келдi,т ендi бұнлармен жүрiп келдi,i бұнлармен жүрiп келдi, бұнлармен жүрiп келдi,iп келдi,п келдi,i,,
Дәруiшлер Шаһ әулиеге құрмет қылды.iшлер Шаһ әулиеге құрмет қылды.шлер Шаһ әулиеге құрмет қылды.
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Бұнларды және қыз шақырып қонақ қылды,
Қырығына қырық қаз пiсiрiп және бердi.iсiрiп және бердi.сiрiп және бердi.iрiп және бердi.рiп және бердi.iп және бердi.п және бердi.i..
Сейiтке мың кесе алтын және бердi,iтке мың кесе алтын және бердi,тке мың кесе алтын және бердi,i,,
Сейiт оны алмап ердi, ажиз қылды.iт оны алмап ердi, ажиз қылды.т оны алмап ердi, ажиз қылды.i, ажиз қылды., ажиз қылды.

Шарасыз оның ғұзырын қабыл қылды,
Ол алтынды дәруiшлерге бағышлады.iшлерге бағышлады.шлерге бағышлады.
Қыз илән уағдаласты, анлар кеттi,i,,
Өздерiнiң сарайына келдi, түстi.iнiң сарайына келдi, түстi.нiң сарайына келдi, түстi.iң сарайына келдi, түстi.ң сарайына келдi, түстi.i, түстi., түстi.i..

Банағы қыздың берген қазларыны,
Һәрқайсысы алды да iшiн жарды.iшiн жарды.шiн жарды.iн жарды.н жарды.
Һәрқайсысының iшiнен бiр гауһар көрдi,iшiнен бiр гауһар көрдi,шiнен бiр гауһар көрдi,iнен бiр гауһар көрдi,нен бiр гауһар көрдi,iр гауһар көрдi,р гауһар көрдi,i,,
Оны көрiп дәруiшлер қайран қалды.iп дәруiшлер қайран қалды.п дәруiшлер қайран қалды.iшлер қайран қалды.шлер қайран қалды.

Сейiт ендi жолдастарын баян қылды:iт ендi жолдастарын баян қылды:т ендi жолдастарын баян қылды:i жолдастарын баян қылды: жолдастарын баян қылды:
—Мен ендi жолдастарыма кетем,—дедi.i жолдастарыма кетем,—дедi. жолдастарыма кетем,—дедi.i..
Сол уақытта дәруiшлер сөз сөйледi:iшлер сөз сөйледi:шлер сөз сөйледi:i::
—Бабаң Расул Алла қырық күн мұнда тұрсын дедi.i..

Ендi базарға дәруiшлерден бiреу барды,i базарға дәруiшлерден бiреу барды, базарға дәруiшлерден бiреу барды,iшлерден бiреу барды,шлерден бiреу барды,iреу барды,реу барды,
Саррафқа бiр гауһарды сатпақ болды.iр гауһарды сатпақ болды.р гауһарды сатпақ болды.
Саррафтар ол гауһарды танып бiлдi,iлдi,лдi,i,,
«Үйден ақша әкелем» деп, алып кеттi.i..

Дәруiш пақыр дүкенде тұрып қалды,iш пақыр дүкенде тұрып қалды,ш пақыр дүкенде тұрып қалды,
Сарраф ендi патшаға туғры келдi.i патшаға туғры келдi. патшаға туғры келдi.i..
�атша ол гауһарды танып бiлдi,iлдi,лдi,i,,
—Сен мұны қайдан алдың?—деп сұрады.

Сарраф сонда дәруiштi баян қылды,iштi баян қылды,штi баян қылды,i баян қылды, баян қылды,
�атша сонда:—Ол дәруiштi келтiр,—дедi.iштi келтiр,—дедi.штi келтiр,—дедi.i келтiр,—дедi. келтiр,—дедi.iр,—дедi.р,—дедi.i..
Дәруiштi патшаға алып келдi,iштi патшаға алып келдi,штi патшаға алып келдi,i патшаға алып келдi, патшаға алып келдi,i,,
Дәруiштен:—Қайдан алдың?—деп сұрады.iштен:—Қайдан алдың?—деп сұрады.штен:—Қайдан алдың?—деп сұрады.

Ол дәруiш:—Қожамыз бар бiздiң,—дедi,iш:—Қожамыз бар бiздiң,—дедi,ш:—Қожамыз бар бiздiң,—дедi,iздiң,—дедi,здiң,—дедi,iң,—дедi,ң,—дедi,i,,
Қайдан алса ол бiлер бұ гауһарды.iлер бұ гауһарды.лер бұ гауһарды. 
Әлқисса, Сейiт хазiреттi алып келдi,iт хазiреттi алып келдi,т хазiреттi алып келдi,iреттi алып келдi,реттi алып келдi,i алып келдi, алып келдi,i,,
—Сен мұны қайдан ұрладың?—деп сұрады.
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Сейiт сонда патшаға жауап бердi:iт сонда патшаға жауап бердi:т сонда патшаға жауап бердi:i::
—Мен—Мұхаммед пайғамбардың нәсiлi,—дедi.iлi,—дедi.лi,—дедi.i,—дедi.,—дедi.i..
Зүриятым һеш ұрлық қылмады,
Дүния, малын һеш және сүймедi.i..

Сен берсең дүния, малың жұмла,—дедi,i,,
Бiр пұлдай қажетi жоқ бiзге,—дедi.iр пұлдай қажетi жоқ бiзге,—дедi.р пұлдай қажетi жоқ бiзге,—дедi.i жоқ бiзге,—дедi. жоқ бiзге,—дедi.iзге,—дедi.зге,—дедi.i..
Ғасажад патша бұ сөзге ашуланды,
Шаһардың жұмла халқын ол жинады.

—Бұны сiзлер танимысыз, бiлдiр,—дедi,iзлер танимысыз, бiлдiр,—дедi,злер танимысыз, бiлдiр,—дедi,iлдiр,—дедi,лдiр,—дедi,iр,—дедi,р,—дедi,i,,
Танымасаңыз өлтiремiн қазiр,—дедi.iремiн қазiр,—дедi.ремiн қазiр,—дедi.iн қазiр,—дедi.н қазiр,—дедi.iр,—дедi.р,—дедi.i..
Сол уақытта Ситаха деген бiр адам тұра келдi,iр адам тұра келдi,р адам тұра келдi,i,,
Ол адам Ғақбаның бiрге туған ердi.iрге туған ердi.рге туған ердi.i..

—Менiм ағам Ғақбаны бұл өлтiрдi,iм ағам Ғақбаны бұл өлтiрдi,м ағам Ғақбаны бұл өлтiрдi,iрдi,рдi,i,,
Менiм қанды дұшпаным осы,—дедi.iм қанды дұшпаным осы,—дедi.м қанды дұшпаным осы,—дедi.i..
Дәулетiң бәрi қалып келген,—дедi,iң бәрi қалып келген,—дедi,ң бәрi қалып келген,—дедi,i қалып келген,—дедi, қалып келген,—дедi,i,,
Аман бермей, өлтiре көр қазiр,—дедi.iре көр қазiр,—дедi.ре көр қазiр,—дедi.iр,—дедi.р,—дедi.i..
  
 Сол уақытта жалладтарға әмiр қылды:iр қылды:р қылды:
—Қолын байлап, дарға асқыл мұны!—дедi.i..
Бiр жаллад қолын байларға келiп ердi,iр жаллад қолын байларға келiп ердi,р жаллад қолын байларға келiп ердi,iп ердi,п ердi,i,,
Сейiт оның кеудесiне жұмырық ұрды.iт оның кеудесiне жұмырық ұрды.т оның кеудесiне жұмырық ұрды.iне жұмырық ұрды.не жұмырық ұрды.
 
Мұғаллақ төбесiнен ол жығылды,iнен ол жығылды,нен ол жығылды,
Қарбыздай жерге ұрған жаны шықты.
�атша сонда көп жалладқа әмiр қылды:iр қылды:р қылды:
—Жабылыңыз, өлтiрiңiз,—деп,—бұ Батталды!iрiңiз,—деп,—бұ Батталды!рiңiз,—деп,—бұ Батталды!iңiз,—деп,—бұ Батталды!ңiз,—деп,—бұ Батталды!iз,—деп,—бұ Батталды!з,—деп,—бұ Батталды!

Жұмласы сол уақытта қаптап ердi,i,,
Сейiт сонда сегiзiнi һәм өлтiрдi.iт сонда сегiзiнi һәм өлтiрдi.т сонда сегiзiнi һәм өлтiрдi.iзiнi һәм өлтiрдi.зiнi һәм өлтiрдi.iнi һәм өлтiрдi.нi һәм өлтiрдi.i һәм өлтiрдi. һәм өлтiрдi.iрдi.рдi.i..
Сейiт және нағра салып, сайха қылды,iт және нағра салып, сайха қылды,т және нағра салып, сайха қылды,
Ол тұрған халайықтар есiн танды.iн танды.н танды.

Қыз Һамайун нағраны естiп бiлдi,iп бiлдi,п бiлдi,iлдi,лдi,i,,
Жүгiрiп сол уақытта жетiп келдi.iрiп сол уақытта жетiп келдi.рiп сол уақытта жетiп келдi.iп сол уақытта жетiп келдi.п сол уақытта жетiп келдi.iп келдi.п келдi.i..
Келубан Сейiт хазiретке басын бүктi,iт хазiретке басын бүктi,т хазiретке басын бүктi,iретке басын бүктi,ретке басын бүктi,i,,
Аяғына басын қойып, көзiн сүрттi.iн сүрттi.н сүрттi.i..
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�атша сонда қызына ғажап қалды,
—Әй, қызым, саған не iс болған?—дедi.iс болған?—дедi.с болған?—дедi.i..
Не үшiн тағзым қылдың, бұ ұғылыны?iн тағзым қылдың, бұ ұғылыны?н тағзым қылдың, бұ ұғылыны?
Не себеплi сүйерсiң аяғыны?i сүйерсiң аяғыны? сүйерсiң аяғыны?iң аяғыны?ң аяғыны?

Қыз сонда баян қылды баяғыны,
�ерiлердiң халас қылған себебiнi.iлердiң халас қылған себебiнi.лердiң халас қылған себебiнi.iң халас қылған себебiнi.ң халас қылған себебiнi.iнi.нi.i..
—Бұ жiгiттiң мен көрдiм кереметiнi,iгiттiң мен көрдiм кереметiнi,гiттiң мен көрдiм кереметiнi,iттiң мен көрдiм кереметiнi,ттiң мен көрдiм кереметiнi,iң мен көрдiм кереметiнi,ң мен көрдiм кереметiнi,iм кереметiнi,м кереметiнi,iнi,нi,i,,
Заһир, аян мен көрдiм қайратыны.
 
Оның үшiн мен бердiм бұ гауһарларды,iн мен бердiм бұ гауһарларды,н мен бердiм бұ гауһарларды,iм бұ гауһарларды,м бұ гауһарларды,
Садақа жаным үшiн жауһарларды.iн жауһарларды.н жауһарларды.
Жетi күн мен көргелi үшбу iстi,i күн мен көргелi үшбу iстi, күн мен көргелi үшбу iстi,i үшбу iстi, үшбу iстi,iстi,стi,i,,
Сiзге айтпадым намыс деп бұ iсiмдi.iзге айтпадым намыс деп бұ iсiмдi.зге айтпадым намыс деп бұ iсiмдi.iсiмдi.сiмдi.iмдi.мдi.i..

Иә, ата, мен айтайын ғажап iстi,iстi,стi,i,,
Бұ түнде перi алып, аспанға ұшты.i алып, аспанға ұшты. алып, аспанға ұшты.
�әлен тауда бiр ғарға алып барды,iр ғарға алып барды,р ғарға алып барды,
Iшiнде қырық ғифрит отыр ердi.шiнде қырық ғифрит отыр ердi.iнде қырық ғифрит отыр ердi.нде қырық ғифрит отыр ердi.i..

Оны көрiп, жүрегiм бек пәре болды,iп, жүрегiм бек пәре болды,п, жүрегiм бек пәре болды,iм бек пәре болды,м бек пәре болды,
Тәнiмнен жан шығарға жақындады.iмнен жан шығарға жақындады.мнен жан шығарға жақындады.
Сол уақытта бұ жiгiт жетiп келдi,iгiт жетiп келдi,гiт жетiп келдi,iт жетiп келдi,т жетiп келдi,iп келдi,п келдi,i,,
Сол жерде перiлердiң басын кестi.iлердiң басын кестi.лердiң басын кестi.iң басын кестi.ң басын кестi.i..

Нанбасаңыз, пәлен ғарға барғыл,—дедi,i,,
Өлiмтiгi жатқан-дүр әлi,—дедi.iмтiгi жатқан-дүр әлi,—дедi.мтiгi жатқан-дүр әлi,—дедi.iгi жатқан-дүр әлi,—дедi.гi жатқан-дүр әлi,—дедi.i жатқан-дүр әлi,—дедi. жатқан-дүр әлi,—дедi.i,—дедi.,—дедi.i..
�атша мұны естiп, қайран қалды,iп, қайран қалды,п, қайран қалды,
«Көрiп кел» деп жiбердi көп адамды.iп кел» деп жiбердi көп адамды.п кел» деп жiбердi көп адамды.iбердi көп адамды.бердi көп адамды.i көп адамды. көп адамды.

Әлқисса, мұғтабарлы адамлар анда барды,
Қырық ғифриттың өлiмтiгiн көрiп келдi.iмтiгiн көрiп келдi.мтiгiн көрiп келдi.iгiн көрiп келдi.гiн көрiп келдi.iн көрiп келдi.н көрiп келдi.iп келдi.п келдi.i..
�атшаға оның зорлығын баян қылды,
Өздерiнiң қорыққандығын аян қылды.iнiң қорыққандығын аян қылды.нiң қорыққандығын аян қылды.iң қорыққандығын аян қылды.ң қорыққандығын аян қылды.

Ендi патшаның көңiлiне қорқу түстi,i патшаның көңiлiне қорқу түстi, патшаның көңiлiне қорқу түстi,iлiне қорқу түстi,лiне қорқу түстi,iне қорқу түстi,не қорқу түстi,i,,
Сейiттiң аяғына жүзiн сүрттi.iттiң аяғына жүзiн сүрттi.ттiң аяғына жүзiн сүрттi.iң аяғына жүзiн сүрттi.ң аяғына жүзiн сүрттi.iн сүрттi.н сүрттi.i..
Сейiт илән дәруiшлердi алып жүрдi,iт илән дәруiшлердi алып жүрдi,т илән дәруiшлердi алып жүрдi,iшлердi алып жүрдi,шлердi алып жүрдi,i алып жүрдi, алып жүрдi,i,,
Сарайына алып келiп, құрмет қылды.iп, құрмет қылды.п, құрмет қылды.
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�атша ендi Сейiттен сөз сұрады,i Сейiттен сөз сұрады, Сейiттен сөз сұрады,iттен сөз сұрады,ттен сөз сұрады,
Не себеплi бұ халге келгендiгiн.i бұ халге келгендiгiн. бұ халге келгендiгiн.iгiн.гiн.iн.н.
Сейiт сонда жүргенлiгiн баян қылды,iт сонда жүргенлiгiн баян қылды,т сонда жүргенлiгiн баян қылды,iгiн баян қылды,гiн баян қылды,iн баян қылды,н баян қылды,
Екi ұғылы жоғалғанын аян қылды.i ұғылы жоғалғанын аян қылды. ұғылы жоғалғанын аян қылды.

Сейiт ендi:—Қап тауына барамын мұнан,—дедi,iт ендi:—Қап тауына барамын мұнан,—дедi,т ендi:—Қап тауына барамын мұнан,—дедi,i:—Қап тауына барамын мұнан,—дедi,:—Қап тауына барамын мұнан,—дедi,i,,
Иншалла, ұғылымды алып келем,—дедi.i..
Мұны естiп Ғасажад патша қайран қалды,iп Ғасажад патша қайран қалды,п Ғасажад патша қайран қалды,
—Иә, Шаһ жиһан, қызымды сен алғыл,—дедi.i..

Сейiт оған:—Қыз аларғаiт оған:—Қыз аларғат оған:—Қыз аларға 
  уақытым жоқ қазiр,—дедi,iр,—дедi,р,—дедi,i,,
Он мың ләшкер ол кемеге мiнiп алды.iнiп алды.нiп алды.iп алды.п алды.
Сейiт илән Ғасажад патша бiрге мiндi,iт илән Ғасажад патша бiрге мiндi,т илән Ғасажад патша бiрге мiндi,iрге мiндi,рге мiндi,iндi,ндi,i,,
Қап тауына сапар қылып бұнлар жүрдi.i..

Бiр айда қатты желге ұшырады,iр айда қатты желге ұшырады,р айда қатты желге ұшырады,
Кемелер талқан болып, бұнлар тозды.
Бiр қарт илән қайыққа Сейiт мiнiп алды,iр қарт илән қайыққа Сейiт мiнiп алды,р қарт илән қайыққа Сейiт мiнiп алды,iт мiнiп алды,т мiнiп алды,iнiп алды,нiп алды,iп алды,п алды,
Бiр тауға екiсi келiп ұшырады.iр тауға екiсi келiп ұшырады.р тауға екiсi келiп ұшырады.iсi келiп ұшырады.сi келiп ұшырады.i келiп ұшырады. келiп ұшырады.iп ұшырады.п ұшырады.
Қарт сонда Сейiтке:—Сен мұнда отыр,—дедi,iтке:—Сен мұнда отыр,—дедi,тке:—Сен мұнда отыр,—дедi,i,,
Тауға шығып келейiн мен бiр,—дедi.iн мен бiр,—дедi.н мен бiр,—дедi.iр,—дедi.р,—дедi.i..

 Малғұн шайтанның хайласы

Сейiт ендi кемеде тұрып қалды,iт ендi кемеде тұрып қалды,т ендi кемеде тұрып қалды,i кемеде тұрып қалды, кемеде тұрып қалды,
Сiзлер қарттың сөзiнi тыңла ендi.iзлер қарттың сөзiнi тыңла ендi.злер қарттың сөзiнi тыңла ендi.iнi тыңла ендi.нi тыңла ендi.i тыңла ендi. тыңла ендi.i..
Ол ерген қарт малғұн шайтан ердi,i,,
«Сейiтке бiр зарар қылсам» деп ерген.iтке бiр зарар қылсам» деп ерген.тке бiр зарар қылсам» деп ерген.iр зарар қылсам» деп ерген.р зарар қылсам» деп ерген.

Ол тауда ғифрит, перiлер болар ердi,iлер болар ердi,лер болар ердi,i,,
Жоғарғы қызды келтiрген патша ердi.iрген патша ердi.рген патша ердi.i..
Малғұн соған алып келген ердi,i,,
«Сейiттi өлтiрмес пе екен» деген ердi.iттi өлтiрмес пе екен» деген ердi.ттi өлтiрмес пе екен» деген ердi.i өлтiрмес пе екен» деген ердi. өлтiрмес пе екен» деген ердi.iрмес пе екен» деген ердi.рмес пе екен» деген ердi.i..

Малғұн барып шаһар халқына хабар бердi:i::
—Мен—Сейiтбаттал жолдасы,—деген ердi.iтбаттал жолдасы,—деген ердi.тбаттал жолдасы,—деген ердi.i..
Анлар айтты:—Баттал кiм-дүр бiлмен?—дестi,iм-дүр бiлмен?—дестi,м-дүр бiлмен?—дестi,iлмен?—дестi,лмен?—дестi,i,,
Бұ жерге адамзат келмес,—дестi.i..
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Қарт сонда:—Сiз бiлмейсiз оны,iз бiлмейсiз оны,з бiлмейсiз оны,iлмейсiз оны,лмейсiз оны,iз оны,з оны,
Ол Баттал—бек хайлакер адам,—дедi.i..
Бұ жаһанды хайламен алған,—дедi,i,,
Һәм Сайланның шаһарына келген,—дедi.i..
�атшасының қызын алған,—дедi,i,,
Ендi сiзлердi қырарға келген,—дедi.i сiзлердi қырарға келген,—дедi. сiзлердi қырарға келген,—дедi.iзлердi қырарға келген,—дедi.злердi қырарға келген,—дедi.i қырарға келген,—дедi. қырарға келген,—дедi.i..
  
 Ол қарттан зәңгiлер ендi сөз сұрады:iлер ендi сөз сұрады:лер ендi сөз сұрады:i сөз сұрады: сөз сұрады:
—Бiздiң бiр патшамыз болар,—дедi,iздiң бiр патшамыз болар,—дедi,здiң бiр патшамыз болар,—дедi,iң бiр патшамыз болар,—дедi,ң бiр патшамыз болар,—дедi,iр патшамыз болар,—дедi,р патшамыз болар,—дедi,i,,
Ғасажад патшаның қызына ғашық ердi.i..
Ол қызды алу үшiн кетiп ердi,iн кетiп ердi,н кетiп ердi,iп ердi,п ердi,i,,
Онан хабар бiлдiң бе, айтшы?—дедi.iлдiң бе, айтшы?—дедi.лдiң бе, айтшы?—дедi.iң бе, айтшы?—дедi.ң бе, айтшы?—дедi.i..

Қарт сонда:—Бiлдiм,—дедi,—сұлтаныңды,iлдiм,—дедi,—сұлтаныңды,лдiм,—дедi,—сұлтаныңды,iм,—дедi,—сұлтаныңды,м,—дедi,—сұлтаныңды,i,—сұлтаныңды,,—сұлтаныңды,
Қызды алып, қырық диюға келiп ердi,iп ердi,п ердi,i,,
Жұмласының Сейiтбаттал басын кестi.iтбаттал басын кестi.тбаттал басын кестi.i..
Ол қызды атасына алып барды,
Атасы риза болып, қызын бердi.i..

—Ол Баттал менiң дахи қанлұм ердi,iң дахи қанлұм ердi,ң дахи қанлұм ердi,i,,
Өлтiруге күшiм жетпей жүрмiн,—дедi.iруге күшiм жетпей жүрмiн,—дедi.руге күшiм жетпей жүрмiн,—дедi.iм жетпей жүрмiн,—дедi.м жетпей жүрмiн,—дедi.iн,—дедi.н,—дедi.i..
Қасына мен барайын оның,—дедi,i,,
Жұмламыздың өшiмiз бiтсiн,—дедi.iмiз бiтсiн,—дедi.мiз бiтсiн,—дедi.iз бiтсiн,—дедi.з бiтсiн,—дедi.iтсiн,—дедi.тсiн,—дедi.iн,—дедi.н,—дедi.i..

Сонда сiзлер өлтiрiңiз оны,—дедi,iзлер өлтiрiңiз оны,—дедi,злер өлтiрiңiз оны,—дедi,iрiңiз оны,—дедi,рiңiз оны,—дедi,iңiз оны,—дедi,ңiз оны,—дедi,iз оны,—дедi,з оны,—дедi,i,,
ұйықтағанда хабар берем сiзге,—дедi.iзге,—дедi.зге,—дедi.i..
Сонда сiзлер өлтiрiңiз оны,—дедi,iзлер өлтiрiңiз оны,—дедi,злер өлтiрiңiз оны,—дедi,iрiңiз оны,—дедi,рiңiз оны,—дедi,iңiз оны,—дедi,ңiз оны,—дедi,iз оны,—дедi,з оны,—дедi,i,,
Жұмламыздың өшiмiз бiтсiн,—дедi.iмiз бiтсiн,—дедi.мiз бiтсiн,—дедi.iз бiтсiн,—дедi.з бiтсiн,—дедi.iтсiн,—дедi.тсiн,—дедi.iн,—дедi.н,—дедi.i..

Мұны айтып малғұн қайтып кеттi,i,,
Сейiтке:—Бiр шаһар көрдiм,—деп айтып келдi.iтке:—Бiр шаһар көрдiм,—деп айтып келдi.тке:—Бiр шаһар көрдiм,—деп айтып келдi.iр шаһар көрдiм,—деп айтып келдi.р шаһар көрдiм,—деп айтып келдi.iм,—деп айтып келдi.м,—деп айтып келдi.i..
Шаһарға бара алмадым, қорықтым,—дедi,i,,
Хабар айтамын деп сiзге келдiм,—дедi.iзге келдiм,—дедi.зге келдiм,—дедi.iм,—дедi.м,—дедi.i..

Сонда Сейiт:—Сен мұнда отыр,—дедi,iт:—Сен мұнда отыр,—дедi,т:—Сен мұнда отыр,—дедi,i,,
Мен барып көрейiншi оны,—дедi.iншi оны,—дедi.ншi оны,—дедi.i оны,—дедi. оны,—дедi.i..
Сейiт барып ол тауға назар салды,iт барып ол тауға назар салды,т барып ол тауға назар салды,
Һеш нәрсе ол арада көрiнбедi.iнбедi.нбедi.i..
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Бiраз жүрiп Табарик ұйықтап қалды,iраз жүрiп Табарик ұйықтап қалды,раз жүрiп Табарик ұйықтап қалды,iп Табарик ұйықтап қалды,п Табарик ұйықтап қалды,
Малғұн барып зәңгiлерге хабар бердi.iлерге хабар бердi.лерге хабар бердi.i..
—�әлен жерде ол Баттал жатыр,—дедi,i,,
Тез барып сiзлер оны өлтiр,—дедi.iзлер оны өлтiр,—дедi.злер оны өлтiр,—дедi.iр,—дедi.р,—дедi.i..
 
Үш ғифрит перi сол уақытта жүрiп ердi,i сол уақытта жүрiп ердi, сол уақытта жүрiп ердi,iп ердi,п ердi,i,,
Сейiт хазiретi ұйықтап жатып, түстi көрдi.iт хазiретi ұйықтап жатып, түстi көрдi.т хазiретi ұйықтап жатып, түстi көрдi.iретi ұйықтап жатып, түстi көрдi.ретi ұйықтап жатып, түстi көрдi.i ұйықтап жатып, түстi көрдi. ұйықтап жатып, түстi көрдi.i көрдi. көрдi.i..
Түсiнде хазiрет Әли хабар бердi,iнде хазiрет Әли хабар бердi,нде хазiрет Әли хабар бердi,iрет Әли хабар бердi,рет Әли хабар бердi,i,,
«Тез тұрғыл, шүкiр күшам, ұғылым,—дейдi.iр күшам, ұғылым,—дейдi.р күшам, ұғылым,—дейдi.i..

Дұшпанлар үстiңе қазiр келер,—дейдi,iңе қазiр келер,—дейдi,ңе қазiр келер,—дейдi,iр келер,—дейдi,р келер,—дейдi,i,,
Не үшiн ғапыл жатырсың мұнда» дейдi.iн ғапыл жатырсың мұнда» дейдi.н ғапыл жатырсың мұнда» дейдi.i..
Сол уақытта Шаһ әулие тұра келдi,i,,
Зәңгiлердi Сейiт көрiп, нағра салды.iлердi Сейiт көрiп, нағра салды.лердi Сейiт көрiп, нағра салды.i Сейiт көрiп, нағра салды. Сейiт көрiп, нағра салды.iт көрiп, нағра салды.т көрiп, нағра салды.iп, нағра салды.п, нағра салды.

Зәңгiлер сол уақытта есiн танды,iлер сол уақытта есiн танды,лер сол уақытта есiн танды,iн танды,н танды,
Қылыштары қолынан түсiп кеттi.iп кеттi.п кеттi.i..
Сол халде Шаһ әулие жетiп барды,iп барды,п барды,
Үшеуiнiң басын кесiп алды.iнiң басын кесiп алды.нiң басын кесiп алды.iң басын кесiп алды.ң басын кесiп алды.iп алды.п алды.
Оны көрiп шайтан малғұн қаша бердi,iп шайтан малғұн қаша бердi,п шайтан малғұн қаша бердi,i,,
Сейiт оның шайтанлығын сонда бiлдi.iт оның шайтанлығын сонда бiлдi.т оның шайтанлығын сонда бiлдi.iлдi.лдi.i..

  Әзiн жаныбiн жаныбн жаныб
Екiншi бiр патшаның әйелiн мұсылман қылғаны�дүр.iншi бiр патшаның әйелiн мұсылман қылғаны�дүр.ншi бiр патшаның әйелiн мұсылман қылғаны�дүр.i бiр патшаның әйелiн мұсылман қылғаны�дүр. бiр патшаның әйелiн мұсылман қылғаны�дүр.iр патшаның әйелiн мұсылман қылғаны�дүр.р патшаның әйелiн мұсылман қылғаны�дүр.iн мұсылман қылғаны�дүр.н мұсылман қылғаны�дүр. 
Сейiттiң хикметi, хазiрет �асулдың мұғжизасыiттiң хикметi, хазiрет �асулдың мұғжизасыттiң хикметi, хазiрет �асулдың мұғжизасыiң хикметi, хазiрет �асулдың мұғжизасың хикметi, хазiрет �асулдың мұғжизасыi, хазiрет �асулдың мұғжизасы, хазiрет �асулдың мұғжизасыiрет �асулдың мұғжизасырет �асулдың мұғжизасы

Дарияның жағасына Сейiт келдi,iт келдi,т келдi,i,,
Сол уақытта бiр сандық ағып келдi.iр сандық ағып келдi.р сандық ағып келдi.i..
Сандықты Сейiт хазiретi ашып ердi,iт хазiретi ашып ердi,т хазiретi ашып ердi,iретi ашып ердi,ретi ашып ердi,i ашып ердi, ашып ердi,i,,
Iшiнде құп суреттi жiгiт көрдi.шiнде құп суреттi жiгiт көрдi.iнде құп суреттi жiгiт көрдi.нде құп суреттi жiгiт көрдi.i жiгiт көрдi. жiгiт көрдi.iгiт көрдi.гiт көрдi.iт көрдi.т көрдi.i..

Һошсыз болып ол жiгiт жатыр ердi,iгiт жатыр ердi,гiт жатыр ердi,iт жатыр ердi,т жатыр ердi,i,,
Сейiт оның жүзiне су бүрiктi.iт оның жүзiне су бүрiктi.т оның жүзiне су бүрiктi.iне су бүрiктi.не  су бүрiктi.iктi.ктi.i..
Сол уақытта ол жiгiт тұра келдi,iгiт тұра келдi,гiт тұра келдi,iт тұра келдi,т тұра келдi,i,,
Ақылын жиып, Сейiтке сәлем бердi.iтке сәлем бердi.тке сәлем бердi.i..

Сейiт хазiретi сұрады оның халiн,iт хазiретi сұрады оның халiн,т хазiретi сұрады оның халiн,iретi сұрады оның халiн,ретi сұрады оның халiн,i сұрады оның халiн, сұрады оның халiн,iн,н, 
—Қай зүрият боласың, бiлдiр?—дедi.iлдiр?—дедi.лдiр?—дедi.iр?—дедi.р?—дедi.i..
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Жiгiт сонда:—лә иллаһа илла Алла,iгiт сонда:—лә иллаһа илла Алла,гiт сонда:—лә иллаһа илла Алла,iт сонда:—лә иллаһа илла Алла,т сонда:—лә иллаһа илла Алла,
   —деп баян қылды,—
Мұхаммед расул Алла*,—деп аян қылды.

Атам есiмi Сазжаш деген патша ердi,iмi Сазжаш деген патша ердi,мi Сазжаш деген патша ердi,i Сазжаш деген патша ердi, Сазжаш деген патша ердi,i,,
Әуелде дiн бiлмеген пасық ердi.iн бiлмеген пасық ердi.н бiлмеген пасық ердi.iлмеген пасық ердi.лмеген пасық ердi.i..
Жоқ екен атам-анамның һеш ұғыл-қызы,
Бұ күнлерi хамл болып анам туды.i хамл болып анам туды. хамл болып анам туды.

ләкин хикмет Алла ғажап болған,—дейдi,i,,
Мес сипатты бiр нәрсе туған,—дейдi.iр нәрсе туған,—дейдi.р нәрсе туған,—дейдi.i..
Жарып аларға һеш лажын таба алмады,
Табиблар оны дахи бiле алмапты.iле алмапты.ле алмапты.

Мұның бiрлән бiр ай тамам өткен,—дейдi,iрлән бiр ай тамам өткен,—дейдi,рлән бiр ай тамам өткен,—дейдi,iр ай тамам өткен,—дейдi,р ай тамам өткен,—дейдi,i,,
Атам бiр күн сахараға шыққан,— дейдi.iр күн сахараға шыққан,— дейдi.р күн сахараға шыққан,— дейдi.i..
Төрт дәруiшлерге тап болған сонда,—дейдi,iшлерге тап болған сонда,—дейдi,шлерге тап болған сонда,—дейдi,i,,
Бiрiсi—дәруiштiң қауымы,iрiсi—дәруiштiң қауымы,рiсi—дәруiштiң қауымы,iсi—дәруiштiң қауымы,сi—дәруiштiң қауымы,i—дәруiштiң қауымы,—дәруiштiң қауымы,iштiң қауымы,штiң қауымы,iң қауымы,ң қауымы, 
  бiрiсi Мұсаның қауымы ердi.iрiсi Мұсаның қауымы ердi.рiсi Мұсаның қауымы ердi.iсi Мұсаның қауымы ердi.сi Мұсаның қауымы ердi.i Мұсаның қауымы ердi. Мұсаның қауымы ердi.i..

Бiрiсi—Исаның қауымы,iрiсi—Исаның қауымы,рiсi—Исаның қауымы,iсi—Исаның қауымы,сi—Исаның қауымы,i—Исаның қауымы,—Исаның қауымы, 
 бiрiсi Мұхаммедтiң қауымы ердi,iрiсi Мұхаммедтiң қауымы ердi,рiсi Мұхаммедтiң қауымы ердi,iсi Мұхаммедтiң қауымы ердi,сi Мұхаммедтiң қауымы ердi,i Мұхаммедтiң қауымы ердi,  Мұхаммедтiң қауымы ердi,iң қауымы ердi,ң қауымы ердi,i,,
Бұнларды атам алып үйге келген,—дейдi.i..
Мұнларға азим құрмет қылған,—дедi,i,,
Бұнлардан дiн асылын сұраған-ды.iн асылын сұраған-ды.н асылын сұраған-ды.

Һәрқайсысы өз дiнiн қуаттапты,iнiн қуаттапты,нiн қуаттапты,iн қуаттапты,н қуаттапты,
Атам сонда анларға сөз айтыпты:
—Менiм бар мүшкiлiм мұнда,—дептi,iм бар мүшкiлiм мұнда,—дептi,м бар мүшкiлiм мұнда,—дептi,iлiм мұнда,—дептi,лiм мұнда,—дептi,iм мұнда,—дептi,м мұнда,—дептi,i,,
Сiзлер дұға қылыңыз соған,—дептi.iзлер дұға қылыңыз соған,—дептi.злер дұға қылыңыз соған,—дептi.i..

Сол мүшкiлiм ашылса менiм,—дептi,iлiм ашылса менiм,—дептi,лiм ашылса менiм,—дептi,iм ашылса менiм,—дептi,м ашылса менiм,—дептi,iм,—дептi,м,—дептi,i,,
Соның дiнi хақ ерүр көрсек,—дептi.iнi хақ ерүр көрсек,—дептi.нi хақ ерүр көрсек,—дептi.i хақ ерүр көрсек,—дептi. хақ ерүр көрсек,—дептi.i..
Әлқисса, төртеуi де дұға қылыпты,i де дұға қылыпты, де дұға қылыпты,
Мұхаммедтiң үмбетiнiң дұғасы қабыл болыпты.iң үмбетiнiң дұғасы қабыл болыпты.ң үмбетiнiң дұғасы қабыл болыпты.iнiң дұғасы қабыл болыпты.нiң дұғасы қабыл болыпты.iң дұғасы қабыл болыпты.ң дұғасы қабыл болыпты.

Сол уақытта мес қозғалып, жарылыпты,
Iшiнен шыққан ұғлан мен болыпты.шiнен шыққан ұғлан мен болыпты.iнен шыққан ұғлан мен болыпты.нен шыққан ұғлан мен болыпты.

* Алладан басқа Құдай жоқ. Мұхаммед—Алланың елшiсi.
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Сол уақытта ата-анам шат болыпты,
«Мұхаммедтiң дiнi хақ» деп, ол кiрiптi.iң дiнi хақ» деп, ол кiрiптi.ң дiнi хақ» деп, ол кiрiптi.iнi хақ» деп, ол кiрiптi.нi хақ» деп, ол кiрiптi.i хақ» деп, ол кiрiптi. хақ» деп, ол кiрiптi.iрiптi.рiптi.iптi.птi.i..

Жұмла халқы сол жерде мүмiн болыпты,iн болыпты,н болыпты,
Менiм атымды сол жерде Мағин қойыпты.iм атымды сол жерде Мағин қойыпты.м атымды сол жерде Мағин қойыпты.
Әлқисса, бiр күнлерде атам опат болды,iр күнлерде атам опат болды,р күнлерде атам опат болды,
Атамның орнына мен пақырды патша қойды.

Атамның бiр iнiсiнiң ұғылы болды,iр iнiсiнiң ұғылы болды,р iнiсiнiң ұғылы болды,iнiсiнiң ұғылы болды,нiсiнiң ұғылы болды,iсiнiң ұғылы болды,сiнiң ұғылы болды,iнiң ұғылы болды,нiң ұғылы болды,iң ұғылы болды,ң ұғылы болды,
Дiнi—батыл, ол малғұн жүһүд ердi.iнi—батыл, ол малғұн жүһүд ердi.нi—батыл, ол малғұн жүһүд ердi.i—батыл, ол малғұн жүһүд ердi.—батыл, ол малғұн жүһүд ердi.i..
Атамның опатлығын ол бiлiптi,iлiптi,лiптi,iптi,птi,i,,
Ғапыл күнде ол менi тұтып алды.i тұтып алды. тұтып алды.

Ол менi өлтiруге қастық қылды,i өлтiруге қастық қылды, өлтiруге қастық қылды,iруге қастық қылды,руге қастық қылды,
Сол уақытта анам бiлiп, фариад қылды.iлiп, фариад қылды.лiп, фариад қылды.iп, фариад қылды.п, фариад қылды.
Андан соң менi бұ сандыққа салды,—дедi,i бұ сандыққа салды,—дедi, бұ сандыққа салды,—дедi,i,,
Онан ғайр бiлмеймiн һеш нәрсенi деді.iлмеймiн һеш нәрсенi деді.лмеймiн һеш нәрсенi деді.iн һеш нәрсенi деді.н һеш нәрсенi деді.i деді..

«Халiм бұ» деп, Сейiтке ғұзыр қылды,iм бұ» деп, Сейiтке ғұзыр қылды,м бұ» деп, Сейiтке ғұзыр қылды,iтке ғұзыр қылды,тке ғұзыр қылды,
Сейiтке басын қойып ол жылады.iтке басын қойып ол жылады.тке басын қойып ол жылады.
Ол жiгiтке Сейiт хазiретi рақым қылды,iгiтке Сейiт хазiретi рақым қылды,гiтке Сейiт хазiретi рақым қылды,iтке Сейiт хазiретi рақым қылды,тке Сейiт хазiретi рақым қылды,iт хазiретi рақым қылды,т хазiретi рақым қылды,iретi рақым қылды,ретi рақым қылды,i рақым қылды, рақым қылды,
Ғансурдың шаһарын iздеуге бұнлар жүрдi.iздеуге бұнлар жүрдi.здеуге бұнлар жүрдi.i..

Бiр күн, бiр түн болғанда шаһарға келдi,iр күн, бiр түн болғанда шаһарға келдi,р күн, бiр түн болғанда шаһарға келдi,iр түн болғанда шаһарға келдi,р түн болғанда шаһарға келдi,i,,
Кемеге Мағинды қойып, Сейiт түстi.iт түстi.т түстi.i..
Сейiт келiп бiр бұлақтан таһарат алды,iт келiп бiр бұлақтан таһарат алды,т келiп бiр бұлақтан таһарат алды,iп бiр бұлақтан таһарат алды,п бiр бұлақтан таһарат алды,iр бұлақтан таһарат алды,р бұлақтан таһарат алды,
Ол жерде хұсни даусымен азан айтты.

Ол шаһарда төрт жүз мұсылманлар болар ердi,i,,
Сейiттiң құп әуезiн танып бiлдi.iттiң құп әуезiн танып бiлдi.ттiң құп әуезiн танып бiлдi.iң құп әуезiн танып бiлдi.ң құп әуезiн танып бiлдi.iн танып бiлдi.н танып бiлдi.iлдi.лдi.i..
Жұмласы ол Сейiтке жетiп келдi,iтке жетiп келдi,тке жетiп келдi,iп келдi,п келдi,i,,
Сейiт илән намаз оқып, дұға қылды.

Андан соң үшбулермен хал сұрасты,
Сейiт ендi Мағинды баян қылды.iт ендi Мағинды баян қылды.т ендi Мағинды баян қылды.i Мағинды баян қылды. Мағинды баян қылды.
Анлар сонда бұ сөзге қайран қалды,
—�атшамыз Мағин деп жүрмiз,—дедi.iз,—дедi.з,—дедi.i..
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Әлқисса, Сейiт хазіретi шаһарға келдi,iт хазіретi шаһарға келдi,т хазіретi шаһарға келдi,i шаһарға келдi, шаһарға келдi,i,,
�атшаның сарайына туғры кiрдi.iрдi.рдi.i..
Ол патша Сейiттен сөз сұрады:iттен сөз сұрады:ттен сөз сұрады:
—Қай жерлiк боларсың?—деп сұрады.iк боларсың?—деп сұрады.к боларсың?—деп сұрады.

Сейiт айтты:—Халуат қылғыл үй iшiнi.iт айтты:—Халуат қылғыл үй iшiнi.т айтты:—Халуат қылғыл үй iшiнi.iшiнi.шiнi.iнi.нi.i..
Бiр құпия хабарым бар, айтам,—дедi.iр құпия хабарым бар, айтам,—дедi.р құпия хабарым бар, айтам,—дедi.i..
Ол сорлы сарайды халуат қылды,
Сейiтке өнер бастар уақыт келдi.iтке өнер бастар уақыт келдi.тке өнер бастар уақыт келдi.i..

Кеудесiне шаһин кебi мiнiп алды,iне шаһин кебi мiнiп алды,не шаһин кебi мiнiп алды,i мiнiп алды, мiнiп алды,iнiп алды,нiп алды,iп алды,п алды,
Мағинға қылған iсiн баян қылды.iсiн баян қылды.сiн баян қылды.iн баян қылды.н баян қылды.
—Iнiңдi не үшiн салдың суға?—дедi,Iнiңдi не үшiн салдың суға?—дедi,нiңдi не үшiн салдың суға?—дедi,iңдi не үшiн салдың суға?—дедi,ңдi не үшiн салдың суға?—дедi,i не үшiн салдың суға?—дедi, не үшiн салдың суға?—дедi,iн салдың суға?—дедi,н салдың суға?—дедi,i,,
Баян қыл жазасыны маған,—дедi.i..

Иман айтсаң, құтыларсың менен,—дедi,i,,
Сейiтбаттал дұшпанларға заһирiтбаттал дұшпанларға заһиртбаттал дұшпанларға заһир 
   қаталмын-дүр,—дедi.i..
Иман айтпай, дауыстарға оңтайланды,
Сейiт сонда қолымен махкам тұтты.iт сонда қолымен махкам тұтты.т сонда қолымен махкам тұтты.

Аузын басып, малғұнды тұншықтырды,
Көтенiнен шығарды оның жанын.iнен шығарды оның жанын.нен шығарды оның жанын.
уа және Шаһ әулие тысқа шығып айтты,
Бiр уәзiрге:—�атша шақырды сiздi,—дедi.iр уәзiрге:—�атша шақырды сiздi,—дедi.р уәзiрге:—�атша шақырды сiздi,—дедi.iрге:—�атша шақырды сiздi,—дедi.рге:—�атша шақырды сiздi,—дедi.iздi,—дедi.здi,—дедi.i,—дедi.,—дедi.i..

уәзiр сорлы жүгiрiп келiп ердi,iр сорлы жүгiрiп келiп ердi,р сорлы жүгiрiп келiп ердi,iрiп келiп ердi,рiп келiп ердi,iп келiп ердi,п келiп ердi,iп ердi,п ердi,i,,
Сейiт оған:—Иман айт,—деп әмiр қылды.iт оған:—Иман айт,—деп әмiр қылды.т оған:—Иман айт,—деп әмiр қылды.iр қылды.р қылды.
Қабылы жоқ ол сорлы инкар қылды,
Сейiт және оның басын кесiп алды.iт және оның басын кесiп алды.т және оның басын кесiп алды.iп алды.п алды.

Әлқисса, азайталық үшбу сөзнi,i,,
Найып пен әйелiнiң басын кестi.iнiң басын кестi.нiң басын кестi.iң басын кестi.ң басын кестi.i..
�атшаның сарайына қан толтырды,
Жұмласының басын алып, тысқа шықты.

Ендi өзiн бiлдiрiп, нағра салды,i өзiн бiлдiрiп, нағра салды, өзiн бiлдiрiп, нағра салды,iн бiлдiрiп, нағра салды,н бiлдiрiп, нағра салды,iлдiрiп, нағра салды,лдiрiп, нағра салды,iрiп, нағра салды,рiп, нағра салды,iп, нағра салды,п, нағра салды,
Сол уақытта төрт жүз мұсылманлар қылыш ұрды.



12680

12690

12700

142 ДіНИ ДАСТАНДАР142 143

Шаһардың халқы қорқып, аман сұрды,
Жұмласы иман айтып, мүмiн болды.iн болды.н болды.

Сол уақытта Ғасажад патша жетiп келдi,iп келдi,п келдi,i,,
Қасына он ләшкер ертiп келдi.iп келдi.п келдi.i..
Сейiттiң бұ қайратын көзi көрдi,iттiң бұ қайратын көзi көрдi,ттiң бұ қайратын көзi көрдi,iң бұ қайратын көзi көрдi,ң бұ қайратын көзi көрдi,i көрдi, көрдi,i,,
Шат болып, Сейiт хазiреттiң қолын сүйдi.iт хазiреттiң қолын сүйдi.т хазiреттiң қолын сүйдi.iреттiң қолын сүйдi.реттiң қолын сүйдi.iң қолын сүйдi.ң қолын сүйдi.i..

Шаһ әулие Мағинды патша қойды,
Ол ықылымлар мұсылман болып, нұрға толды.
Мұсылманлар жол тауып, нұрға толсын,
Шат болып шаһарында тұра тұрсын.

  Әзiн жаныбiн жаныбн жаныб
Ендi Сейiттiң �ап тауына жүргенii Сейiттiң �ап тауына жүргенi Сейiттiң �ап тауына жүргенiiттiң �ап тауына жүргенiттiң �ап тауына жүргенiiң �ап тауына жүргенiң �ап тауына жүргенii

Ендi Сейiт хазiретi кемеге мiнiп алды,i Сейiт хазiретi кемеге мiнiп алды, Сейiт хазiретi кемеге мiнiп алды,iт хазiретi кемеге мiнiп алды,т хазiретi кемеге мiнiп алды,iретi кемеге мiнiп алды,ретi кемеге мiнiп алды,i кемеге мiнiп алды, кемеге мiнiп алды,iнiп алды,нiп алды,iп алды,п алды,
Қасына Ғасажад патша бiрге мiндi.iрге мiндi.рге мiндi.iндi.ндi.i..
Жетi күн кеме илән бұнлар жүрдi,i күн кеме илән бұнлар жүрдi, күн кеме илән бұнлар жүрдi,i,,
Сол күнде Ғасажад патша сөз сөйледi:i::

—Иә, Шаһ жиһан, 
 бұдан ары адамзат болмас,—дедi,i,,
Ендi ғайр мақұлықтың жерiне келдiк,—дедi.i ғайр мақұлықтың жерiне келдiк,—дедi. ғайр мақұлықтың жерiне келдiк,—дедi.iне келдiк,—дедi.не келдiк,—дедi.iк,—дедi.к,—дедi.i..
Бiр әлам ершүр,—деп қауiп қылды,iр әлам ершүр,—деп қауiп қылды,р әлам ершүр,—деп қауiп қылды,iп қылды,п қылды,
Бiр қауiптi жерге бiз келдiк ендi.iр қауiптi жерге бiз келдiк ендi.р қауiптi жерге бiз келдiк ендi.iптi жерге бiз келдiк ендi.птi жерге бiз келдiк ендi.i жерге бiз келдiк ендi. жерге бiз келдiк ендi.iз келдiк ендi.з келдiк ендi.iк ендi.к ендi.i..

Сонда Сейiт:—Сiз қауiп қылсаң қуатты,iт:—Сiз қауiп қылсаң қуатты,т:—Сiз қауiп қылсаң қуатты,iз қауiп қылсаң қуатты,з қауiп қылсаң қуатты,iп қылсаң қуатты,п қылсаң қуатты,
Мен Аллаға сиынып жүрем,—дедi.i..
Әлқисса, бiр ақ тауға бұнлар келдi,iр ақ тауға бұнлар келдi,р ақ тауға бұнлар келдi,i,,
Шатыр құрып, ол тауда рахат қылды.

Сейiт ендi ол тауды көп аралады,iт ендi ол тауды көп аралады,т ендi ол тауды көп аралады,i ол тауды көп аралады, ол тауды көп аралады,
Шаршап келiп, бiр жерге ұйықтап қалды.iп, бiр жерге ұйықтап қалды.п, бiр жерге ұйықтап қалды.iр жерге ұйықтап қалды.р жерге ұйықтап қалды.
Түсiнде хазiретi Әли келiп хабар бердi:iнде хазiретi Әли келiп хабар бердi:нде хазiретi Әли келiп хабар бердi:iретi Әли келiп хабар бердi:ретi Әли келiп хабар бердi:i Әли келiп хабар бердi: Әли келiп хабар бердi:iп хабар бердi:п хабар бердi:i::
«Көрерсiң бұ сапарда көп ғажап,—дейдi.iң бұ сапарда көп ғажап,—дейдi.ң бұ сапарда көп ғажап,—дейдi.i..

Таң туғанда суға назар салғыл,—дейдi,i,,
Бiр алма ағып келер сонда,—дейдi.iр алма ағып келер сонда,—дейдi.р алма ағып келер сонда,—дейдi.i..
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Сол алманы асағыл, ұғылым,—дейдi,i,,
Бiлерсiң жұмла мақлұқ, Алланың тiлiн» дейдi.iлерсiң жұмла мақлұқ, Алланың тiлiн» дейдi.лерсiң жұмла мақлұқ, Алланың тiлiн» дейдi.iң жұмла мақлұқ, Алланың тiлiн» дейдi.ң жұмла мақлұқ, Алланың тiлiн» дейдi.iлiн» дейдi.лiн» дейдi.iн» дейдi.н» дейдi.i..

Түстi көрiп, Шаһ әулие тұра келдi,i көрiп, Шаһ әулие тұра келдi, көрiп, Шаһ әулие тұра келдi,iп, Шаһ әулие тұра келдi,п, Шаһ әулие тұра келдi,i,,
уа және судың бетiне назар салды.iне назар салды.не назар салды.
Бiр алма сол уақытта ағып келдi,iр алма сол уақытта ағып келдi,р алма сол уақытта ағып келдi,i,,
Шаһ әулие ол алманы асап алды.

Ол алма Хақ Тағаланың һибасы ердi,i,,
Оны асап, жұмла мақлұқтың тiлiн бiлдi.iлiн бiлдi.лiн бiлдi.iн бiлдi.н бiлдi.iлдi.лдi.i..
Аллаға шүкiр қылып, Сейiт жүрдi,iр қылып, Сейiт жүрдi,р қылып, Сейiт жүрдi,iт жүрдi,т жүрдi,i,,
Ғасажад патшаға жетiп келдi.iп келдi.п келдi.i..

Ғасажад Сейiттi көрiп, зар жылады,iттi көрiп, зар жылады,ттi көрiп, зар жылады,i көрiп, зар жылады, көрiп, зар жылады,iп, зар жылады,п, зар жылады,
Қазан соққан жирафтай қалтырады.
—Аждаһаның аузына түстiк,—дедi,iк,—дедi,к,—дедi,i,,
Құтылатын күн болар ма онан?—дедi.i..

Бiраз хайуанлар ұлысып келдi,—дедi,iраз хайуанлар ұлысып келдi,—дедi,раз хайуанлар ұлысып келдi,—дедi,i,—дедi,,—дедi,i,, 
Ит мысалы ұлысып жүрер,—дедi.i..
Тау-тасты тұтарлар дауыстары,
Бұ келген ләшкерiнiң жаушылары.iнiң жаушылары.нiң жаушылары.iң жаушылары.ң жаушылары.

Һәр қапуының ұлықлығы бiр қаплады,iр қаплады,р қаплады,
Көп келселер қояр ма бiздiң жанды?iздiң жанды?здiң жанды?iң жанды?ң жанды?
Ендi нешiк қылармыз?—деп жылады,i нешiк қылармыз?—деп жылады, нешiк қылармыз?—деп жылады,iк қылармыз?—деп жылады,к қылармыз?—деп жылады,
Һәрқайсы өз қамын жеп жылады.

Сейiт сонда бұнларға тасила жауап бердi:iт сонда бұнларға тасила жауап бердi:т сонда бұнларға тасила жауап бердi:i::
—Сiзлер сабыр қылыңыз,iзлер сабыр қылыңыз,злер сабыр қылыңыз, 
  мен бiлейiн оны,—дедi.iлейiн оны,—дедi.лейiн оны,—дедi.iн оны,—дедi.н оны,—дедi.i..
Шаһ әулие анларға жүрiп барды,iп барды,п барды,
Өз тiлiнше бұнлар сөз сөйледi.iлiнше бұнлар сөз сөйледi.лiнше бұнлар сөз сөйледi.iнше бұнлар сөз сөйледi.нше бұнлар сөз сөйледi.i..

Шаһ жиһан ақырып, һайбат қылды,
—Не сұрайсың бiзлерге келiп?—дедi.iзлерге келiп?—дедi.злерге келiп?—дедi.iп?—дедi.п?—дедi.i..
Анлар сонда Сейiтке жауап бердi:iтке жауап бердi:тке жауап бердi:i::
—Адамзат бұл жерге келмес ердi.i..
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Не себеплi келдiңiз мұнда?—дедi,i келдiңiз мұнда?—дедi, келдiңiз мұнда?—дедi,iңiз мұнда?—дедi,ңiз мұнда?—дедi,iз мұнда?—дедi,з мұнда?—дедi,i,,
�атшамыз жiбердi сiзге,—дедi.iбердi сiзге,—дедi.бердi сiзге,—дедi.i сiзге,—дедi. сiзге,—дедi.iзге,—дедi.зге,—дедi.i..
—Олай болса жүрiңiз сiзлер,—дедi,iңiз сiзлер,—дедi,ңiз сiзлер,—дедi,iз сiзлер,—дедi,з сiзлер,—дедi,iзлер,—дедi,злер,—дедi,i,,
Бiр құпия хабарым бар, айтам,—дедi.iр құпия хабарым бар, айтам,—дедi.р құпия хабарым бар, айтам,—дедi.i..

�адишаһының есiмi Харасан ердi,iмi Харасан ердi,мi Харасан ердi,i Харасан ердi, Харасан ердi,i,,
Сейiт хазiреттi патшаға алып барды.iт хазiреттi патшаға алып барды.т хазiреттi патшаға алып барды.iреттi патшаға алып барды.реттi патшаға алып барды.i патшаға алып барды. патшаға алып барды.
Харасан Сейiттен жауап сұрды:iттен жауап сұрды:ттен жауап сұрды:
—Әй, адамзат, не үшiн келдiң мұнда?—дедi.iн келдiң мұнда?—дедi.н келдiң мұнда?—дедi.iң мұнда?—дедi.ң мұнда?—дедi.i..

Бiзiм тiлдi сен қайдан бiлдiң?—дедi,iзiм тiлдi сен қайдан бiлдiң?—дедi,зiм тiлдi сен қайдан бiлдiң?—дедi,iм тiлдi сен қайдан бiлдiң?—дедi,м тiлдi сен қайдан бiлдiң?—дедi,iлдi сен қайдан бiлдiң?—дедi,лдi сен қайдан бiлдiң?—дедi,i сен қайдан бiлдiң?—дедi, сен қайдан бiлдiң?—дедi,iлдiң?—дедi,лдiң?—дедi,iң?—дедi,ң?—дедi,i,,
Сейiт сонда Харасанға жауап бердi:iт сонда Харасанға жауап бердi:т сонда Харасанға жауап бердi:i::
—Әуелде мен сiзлерден болған,—дедi,iзлерден болған,—дедi,злерден болған,—дедi,i,,
Адамзат ұрлап алған,—дедi.i..

Кiшiк ердiм, мен анда өстiм,—дедi,iшiк ердiм, мен анда өстiм,—дедi,шiк ердiм, мен анда өстiм,—дедi,iк ердiм, мен анда өстiм,—дедi,к ердiм, мен анда өстiм,—дедi,iм, мен анда өстiм,—дедi,м, мен анда өстiм,—дедi,iм,—дедi,м,—дедi,i,,
Еркiне анлардың көндiм,—дедi.iне анлардың көндiм,—дедi.не анлардың көндiм,—дедi.iм,—дедi.м,—дедi.i..
Харасан сонда:—Ғасажад патша неге келдi?i??
Бiлдiң бе қызметi не-дүр?—дедi.iлдiң бе қызметi не-дүр?—дедi.лдiң бе қызметi не-дүр?—дедi.iң бе қызметi не-дүр?—дедi.ң бе қызметi не-дүр?—дедi.i не-дүр?—дедi. не-дүр?—дедi.i..

Сейiт сонда:—Оның ұғылы ғайып,—дедi,iт сонда:—Оның ұғылы ғайып,—дедi,т сонда:—Оның ұғылы ғайып,—дедi,i,,
Қилбарақлар ұрлағанлар оны,—дедi.i..
Оның үшiн Ғасажад мұнда келдi,—дедi,iн Ғасажад мұнда келдi,—дедi,н Ғасажад мұнда келдi,—дедi,i,—дедi,,—дедi,i,,
Бiр махбүблi сұлу қызын алып келдi.iр махбүблi сұлу қызын алып келдi.р махбүблi сұлу қызын алып келдi.i сұлу қызын алып келдi. сұлу қызын алып келдi.i..

Алып берсең оның екi ұғылын,—дедi,i ұғылын,—дедi, ұғылын,—дедi,i,,
Сол қызды сiзге бере келдi,—дедi.iзге бере келдi,—дедi.зге бере келдi,—дедi.i,—дедi.,—дедi.i..
Оны естiп Харасан патша шат болды,iп Харасан патша шат болды,п Харасан патша шат болды,
Сексарларға:—Көрiп келшi оны,—дедi.iп келшi оны,—дедi.п келшi оны,—дедi.i оны,—дедi. оны,—дедi.i..

Сейiт хазiретi Ғасажадқа қайтып келдi,iт хазiретi Ғасажадқа қайтып келдi,т хазiретi Ғасажадқа қайтып келдi,iретi Ғасажадқа қайтып келдi,ретi Ғасажадқа қайтып келдi,i Ғасажадқа қайтып келдi, Ғасажадқа қайтып келдi,i,,
Көргенiн берәм-берәм айтып келдi.iн берәм-берәм айтып келдi.н берәм-берәм айтып келдi.i..
Шаһ әулие бiр махбүблi сурет түздi,iр махбүблi сурет түздi,р махбүблi сурет түздi,i сурет түздi, сурет түздi,i,,
Толған айға ұқсаған бiр қыз қылды.iр қыз қылды.р қыз қылды.

Сексарларға ол суреттi көргiзiптi,i көргiзiптi, көргiзiптi,iзiптi,зiптi,iптi,птi,i,,
Сексарлар Харасанға мақтап барды.
Харасан сонда терiсiне сия алмады,iсiне сия алмады,сiне сия алмады,iне сия алмады,не сия алмады,
Һайбаттанып Ғасажадқа жетiп келдi.iп келдi.п келдi.i..
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Сейiт оның алдынан қарсы барды,iт оның алдынан қарсы барды,т оның алдынан қарсы барды,
Әкелiп бiр шатырға қонақ қылды.iп бiр шатырға қонақ қылды.п бiр шатырға қонақ қылды.iр шатырға қонақ қылды.р шатырға қонақ қылды.
Сейiт хазiретi сексарларға изин бердi,iт хазiретi сексарларға изин бердi,т хазiретi сексарларға изин бердi,iретi сексарларға изин бердi,ретi сексарларға изин бердi,i сексарларға изин бердi, сексарларға изин бердi,i,,
—�атшаңыз қыздың қасында болар,—дедi.i..

Сексарлар керi қайтып кетiп ердi,i қайтып кетiп ердi, қайтып кетiп ердi,iп ердi,п ердi,i,,
Сейiт келiп, Харасанның басын кестi.iт келiп, Харасанның басын кестi.т келiп, Харасанның басын кестi.iп, Харасанның басын кестi.п, Харасанның басын кестi.i..
Сол түнi бас терiсiн илеп алды,i бас терiсiн илеп алды, бас терiсiн илеп алды,iсiн илеп алды,сiн илеп алды,iн илеп алды,н илеп алды,
Сексарларға Харасан болып, Сейiт келдi.iт келдi.т келдi.i..
      
 Сексарлар жүзiн жерге қойып тұрды,iн жерге қойып тұрды,н жерге қойып тұрды,
«Рұмның патшасы» деп құрмет қылды.
Сейiт ендi сексарларға әмiр қылды:iт ендi сексарларға әмiр қылды:т ендi сексарларға әмiр қылды:i сексарларға әмiр қылды: сексарларға әмiр қылды:iр қылды:р қылды:
—Он мың ләшкер кемеге мiнсiн қазiр,—дедi.iнсiн қазiр,—дедi.нсiн қазiр,—дедi.iн қазiр,—дедi.н қазiр,—дедi.iр,—дедi.р,—дедi.i..

Қилбарақларға жүремiн қазiр,—дедi,iн қазiр,—дедi,н қазiр,—дедi,iр,—дедi,р,—дедi,i,,
Ғасажадтың ұғылын әперем онан,—дедi.i.. 
Әлқисса, қилбарақларға бұнлар жүрдi,i,,
Бiр күнде қилбарақларға жетiп келдi.iр күнде қилбарақларға жетiп келдi.р күнде қилбарақларға жетiп келдi.iп келдi.п келдi.i..

�атшасының есiмi Ғонқа болар ердi,iмi Ғонқа болар ердi,мi Ғонқа болар ердi,i Ғонқа болар ердi, Ғонқа болар ердi,i,,
Харасанды ол Ғонқа бiлер ердi.iлер ердi.лер ердi.i..
Хал сұрасып, екiсi көрiс қылды,iсi көрiс қылды,сi көрiс қылды,i көрiс қылды, көрiс қылды,iс қылды,с қылды,
—Бұ жерге не үшiн келдiң?—деп сұрасты.iн келдiң?—деп сұрасты.н келдiң?—деп сұрасты.iң?—деп сұрасты.ң?—деп сұрасты.

Харасан болып, Ғонқаға жауап бердi:i::
—Саиланның патшасы Ғасажад бiзге келдi.iзге келдi.зге келдi.i..
Оның екi ұғылы ғайып болған,—дедi,i ұғылы ғайып болған,—дедi, ұғылы ғайып болған,—дедi,i,,
Кәлим күштер алған екен оны,—дедi.i..

Оның екi сұлу қызы болған,—дедi,i сұлу қызы болған,—дедi, сұлу қызы болған,—дедi,i,,
Оның бiрiн ол маған бердi,—дедi.
Бiрiсiн саған алып келдi,—дедi,iрiсiн саған алып келдi,—дедi,рiсiн саған алып келдi,—дедi,iсiн саған алып келдi,—дедi,сiн саған алып келдi,—дедi,iн саған алып келдi,—дедi,н саған алып келдi,—дедi,i,—дедi,,—дедi,i,,
Жәрдем қылсаң, бере-дүр саған,—дедi.i..

Бұл сөздi Ғонқа патша естiп бiлдi,i Ғонқа патша естiп бiлдi, Ғонқа патша естiп бiлдi,iп бiлдi,п бiлдi,iлдi,лдi,i,,
Шат болып Ғасажадқа бұ да келдi.i..
«Қыз алам» деп ол сорлы келiп ердi,iп ердi,п ердi,i,,
Оның дахи Сейiт басын кесiп алды.iт басын кесiп алды.т басын кесiп алды.iп алды.п алды.
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Оның және бас терiсiн илеп алды,iсiн илеп алды,сiн илеп алды,iн илеп алды,н илеп алды,
Ғонқа болып, ләшкерiне жетiп келдi.iне жетiп келдi.не жетiп келдi.iп келдi.п келдi.i..
ләшкерлерi «өз патшам» деп құрмет қылды,i «өз патшам» деп құрмет қылды, «өз патшам» деп құрмет қылды,
—Не тәдбир қыласыз?—деп қол қусырды.

�атша сонда:—Он кеменi әзiрле,—дедi,i әзiрле,—дедi, әзiрле,—дедi,iрле,—дедi,рле,—дедi,i,,
Он мың ләшкер мiнесiңдер оған,—дедi.iнесiңдер оған,—дедi.несiңдер оған,—дедi.iңдер оған,—дедi.ңдер оған,—дедi.i..
Кәлим күштiң халқына жүрем,—дедi,iң халқына жүрем,—дедi,ң халқына жүрем,—дедi,i,,
Ғасажадтың ұғылын алып берем,—дедi.i..

Әлқисса, он мың ләшкер болып жүрдi,i,,
Бiр күнлерде кәлим күштерге жетiп келдi.iр күнлерде кәлим күштерге жетiп келдi.р күнлерде кәлим күштерге жетiп келдi.iп келдi.п келдi.i..
Әлхасыл, азайталық үшбу сөздi,i,,
Әуелгi патшалардай және қылды.i патшалардай және қылды. патшалардай және қылды.

Жетпiс екi тайпалардан ләшкер алды,iс екi тайпалардан ләшкер алды,с екi тайпалардан ләшкер алды,i тайпалардан ләшкер алды, тайпалардан ләшкер алды,
Жұмласының суретiне кiрiп алды.iне кiрiп алды.не кiрiп алды.iрiп алды.рiп алды.iп алды.п алды.
Һәрқайсысынан отыз мыңнан ләшкер алды,
Жұмласы адамзаттан басқа ердi.i..

Шаһ әулие бұ сипатпен сапар қылды,
Бiр күнлер дариядан қырға шықты.iр күнлер дариядан қырға шықты.р күнлер дариядан қырға шықты.
Ол жерi жәннат мысалы ғажап ердi,i жәннат мысалы ғажап ердi, жәннат мысалы ғажап ердi,i,,
Жемiс бар һәрбiр жерде түрлi-түрлi.iс бар һәрбiр жерде түрлi-түрлi.с бар һәрбiр жерде түрлi-түрлi.iр жерде түрлi-түрлi.р жерде түрлi-түрлi.i-түрлi.-түрлi.i..

Жұмла ләшкерлер ол арада рахат қылды,
Шаһ әулие сайран қылып аралады.
Бiр жерде бiр ұлық ағаш көрдi,iр жерде бiр ұлық ағаш көрдi,р жерде бiр ұлық ағаш көрдi,iр ұлық ағаш көрдi,р ұлық ағаш көрдi,i,,
Түбiнде үш ғажайып қубба көрдi.iнде үш ғажайып қубба көрдi.нде үш ғажайып қубба көрдi.i..

Бiрiсi—алтын, бiрiсi оның зу таза күмiс ердi,iрiсi—алтын, бiрiсi оның зу таза күмiс ердi,рiсi—алтын, бiрiсi оның зу таза күмiс ердi,iсi—алтын, бiрiсi оның зу таза күмiс ердi,сi—алтын, бiрiсi оның зу таза күмiс ердi,i—алтын, бiрiсi оның зу таза күмiс ердi,—алтын, бiрiсi оның зу таза күмiс ердi,iрiсi оның зу таза күмiс ердi,рiсi оның зу таза күмiс ердi,iсi оның зу таза күмiс ердi,сi оның зу таза күмiс ердi,i оның зу таза күмiс ердi, оның зу таза күмiс ердi,iс ердi,с ердi,i,,
Бiрiсi—ғажап ақ маржан, жауһар ердi.iрiсi—ғажап ақ маржан, жауһар ердi.рiсi—ғажап ақ маржан, жауһар ердi.iсi—ғажап ақ маржан, жауһар ердi.сi—ғажап ақ маржан, жауһар ердi.i—ғажап ақ маржан, жауһар ердi.—ғажап ақ маржан, жауһар ердi.i..
Ол жерде һешбiр мақлұқ көрiнбейдi,iр мақлұқ көрiнбейдi,р мақлұқ көрiнбейдi,iнбейдi,нбейдi,i,,
Сол жерде ағып жатқан бұлақ көрдi.i..

Ол бұлақтан Шаһ әулие таһарат алды,
Құп әуезбен Құран оқып, намаз қылды.
Сол уақытта хикмет Құда қубба ашылды,
Нұры балқып, үшбу адам шыға келдi.i..



12830

12840

12850

146146 147ҒАЗАуАТ СұлТАН

Сейiтке ғиззат илән сәлем бердi,iтке ғиззат илән сәлем бердi,тке ғиззат илән сәлем бердi,i,,
Сейiт оның сәлемiн жақсы алды.iт оның сәлемiн жақсы алды.т оның сәлемiн жақсы алды.iн жақсы алды.н жақсы алды.
Ол адам Сейiт хазiретке сөз сөйледi:iт хазiретке сөз сөйледi:т хазiретке сөз сөйледi:iретке сөз сөйледi:ретке сөз сөйледi:i::
—Хош келдiң, иә,iң, иә,ң, иә, 
 Мұхаммед пайғамбардың нәсiлi,—дедi.iлi,—дедi.лi,—дедi.i,—дедi.,—дедi.i..
 
Сол уақытта ауадан бiр сада келдi,iр сада келдi,р сада келдi,i,,
Дастархан илән бұнларға тағам келдi.i..
Ол тағамнан үшбулер асап тойды,
Хикмет Алла ол дастархан қайта ұшты.

Ендi Сейiт бұнлардан жауап сұрды:i Сейiт бұнлардан жауап сұрды: Сейiт бұнлардан жауап сұрды:iт бұнлардан жауап сұрды:т бұнлардан жауап сұрды:
—Бұ мақам қай орын?—деп сұрады.
Сейітке ол шайхлар жауап бердi:i::
—Харамабад деп айтар үшбу жердi.i..

Зұлқарнайынның мақамы үшбу,—дедi,i,,
Қап тауының етегi осы,—дедi.i осы,—дедi. осы,—дедi.i..
Зұлқарнайынның жаранлары бiзлер,—дедi,iзлер,—дедi,злер,—дедi,i,,
Бiз тұрғалы бес мың жыл болды,—дедi.iз тұрғалы бес мың жыл болды,—дедi.з тұрғалы бес мың жыл болды,—дедi.i..

Бұ кеш түсте көрдiк Мұхаммед Мұстафаны,iк Мұхаммед Мұстафаны,к Мұхаммед Мұстафаны,
«Шүкiр күшам Сейiт келер ертең,—дейдi.iр күшам Сейiт келер ертең,—дейдi.р күшам Сейiт келер ертең,—дейдi.iт келер ертең,—дейдi.т келер ертең,—дейдi.i..
Не бұйырған әмiрiнше болғыл,—дейдi,iрiнше болғыл,—дейдi,рiнше болғыл,—дейдi,iнше болғыл,—дейдi,нше болғыл,—дейдi,i,,
Екi ұғылын қарап келер мұнда,—дейдi.i ұғылын қарап келер мұнда,—дейдi. ұғылын қарап келер мұнда,—дейдi.i..

Бұ мақамны диюлардан алұр,—дейдi,i,,
ұғылын алып бұ жерден қайтар,—дейдi.i..
Сейiтке бек, көп сәлем айтқыл,—дейдi,iтке бек, көп сәлем айтқыл,—дейдi,тке бек, көп сәлем айтқыл,—дейдi,i,, 
Бұ жерде бек ықтият болсын,—дейдi.i..

Бұ жерде кәпiр, перiлер көп-дүр,—дейдi,iр, перiлер көп-дүр,—дейдi,р, перiлер көп-дүр,—дейдi,iлер көп-дүр,—дейдi,лер көп-дүр,—дейдi,i,,
Мұсылманларға бек дұшпан малғұн» дейдi.i..
Сейiт ендi бұнлардың есiмiн сұрды,iт ендi бұнлардың есiмiн сұрды,т ендi бұнлардың есiмiн сұрды,i бұнлардың есiмiн сұрды, бұнлардың есiмiн сұрды,iмiн сұрды,мiн сұрды,iн сұрды,н сұрды,
Үшбулер есiмлерiн баян қылды.iмлерiн баян қылды.млерiн баян қылды.iн баян қылды.н баян қылды.

—Бiрiмiз—Һабил, бiрiмiз—Майл,—дедi,iрiмiз—Һабил, бiрiмiз—Майл,—дедi,рiмiз—Һабил, бiрiмiз—Майл,—дедi,iмiз—Һабил, бiрiмiз—Майл,—дедi,мiз—Һабил, бiрiмiз—Майл,—дедi,iз—Һабил, бiрiмiз—Майл,—дедi,з—Һабил, бiрiмiз—Майл,—дедi,iрiмiз—Майл,—дедi,рiмiз—Майл,—дедi,iмiз—Майл,—дедi,мiз—Майл,—дедi,iз—Майл,—дедi,з—Майл,—дедi,i,,
Бiрiмiз—Камил есiмлi,—деп жауап бердi.iрiмiз—Камил есiмлi,—деп жауап бердi.рiмiз—Камил есiмлi,—деп жауап бердi.iмiз—Камил есiмлi,—деп жауап бердi.мiз—Камил есiмлi,—деп жауап бердi.iз—Камил есiмлi,—деп жауап бердi.з—Камил есiмлi,—деп жауап бердi.iмлi,—деп жауап бердi.млi,—деп жауап бердi.i,—деп жауап бердi.,—деп жауап бердi.i..
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Үшбулерден Шаһ уәли ұғылын сұрды,
Үшбулер ұғылын һеш бiлмедi.iлмедi.лмедi.i..

—Бұ жерде отыра тұрғыл сiзлер,—дедi,iзлер,—дедi,злер,—дедi,i,,
Мен барып ләшкерлерiме келем,—дедi.iме келем,—дедi.ме келем,—дедi.i..
Сейiт хазiретi ләшкерлерiне жетiп келдi,iт хазiретi ләшкерлерiне жетiп келдi,т хазiретi ләшкерлерiне жетiп келдi,iретi ләшкерлерiне жетiп келдi,ретi ләшкерлерiне жетiп келдi,i ләшкерлерiне жетiп келдi, ләшкерлерiне жетiп келдi,iне жетiп келдi,не жетiп келдi,iп келдi,п келдi,i,,
Жетпiс екi тайпа ләшкерлерге хабар бердi.iс екi тайпа ләшкерлерге хабар бердi.с екi тайпа ләшкерлерге хабар бердi.i тайпа ләшкерлерге хабар бердi. тайпа ләшкерлерге хабар бердi.i..

Һәрқайсылар «өз патшам» деп құрмет қылды,
Бұйырған әмiрiнше тәсiлiм болды.iрiнше тәсiлiм болды.рiнше тәсiлiм болды.iнше тәсiлiм болды.нше тәсiлiм болды.iлiм болды.лiм болды.iм болды.м болды.
—Ертең мұнда дұшпанлар келер,—дедi,i,,
Бек мұқият сақ болғыл сiзлер,—дедi.iзлер,—дедi.злер,—дедi.i..
Һеш рақым қылмаңызлар оған,—дедi,i,,
Күшiң жетселер, аман бермей өлтiр,—дедi.iң жетселер, аман бермей өлтiр,—дедi.ң жетселер, аман бермей өлтiр,—дедi.iр,—дедi.р,—дедi.i..

Әлқисса, сабах садықтың таңы туды,
Алдындағы тауларға назар салды.
Сейiт хазiретi үш шайхқа жетiп келдi,iт хазiретi үш шайхқа жетiп келдi,т хазiретi үш шайхқа жетiп келдi,iретi үш шайхқа жетiп келдi,ретi үш шайхқа жетiп келдi,i үш шайхқа жетiп келдi, үш шайхқа жетiп келдi,iп келдi,п келдi,i,,
Анларға тағзым илән сәлем бердi.i..

Ол шайхлар Сейiттiң ләшкерлерiне көзiн салды,iттiң ләшкерлерiне көзiн салды,ттiң ләшкерлерiне көзiн салды,iң ләшкерлерiне көзiн салды,ң ләшкерлерiне көзiн салды,iне көзiн салды,не көзiн салды,iн салды,н салды,
Шайхлар ол әскерлерге қайран қалды.
Сол уақытта тау жақтан тозаң шықты,
уа және оттар жанып, түтiн шықты.iн шықты.н шықты.
 
Шайхлар сонда:—Шаһ жиһан,—деп сөйледi,i,,
Һалал жәдуның ләшкерi келдi, сақ бол,—дейдi.i келдi, сақ бол,—дейдi. келдi, сақ бол,—дейдi.i, сақ бол,—дейдi., сақ бол,—дейдi.i..
Сейiт сонда:—Мен бiлермiн ол жәдуны,iт сонда:—Мен бiлермiн ол жәдуны,т сонда:—Мен бiлермiн ол жәдуны,iлермiн ол жәдуны,лермiн ол жәдуны,iн ол жәдуны,н ол жәдуны,
Мәгәр бiрiңiз ол жәдуге барғыл,—дедi.iрiңiз ол жәдуге барғыл,—дедi.рiңiз ол жәдуге барғыл,—дедi.iңiз ол жәдуге барғыл,—дедi.ңiз ол жәдуге барғыл,—дедi.iз ол жәдуге барғыл,—дедi.з ол жәдуге барғыл,—дедi.i..
Менiң екi ұғылымды берсiн қазiр,—дедi,iң екi ұғылымды берсiн қазiр,—дедi,ң екi ұғылымды берсiн қазiр,—дедi,i ұғылымды берсiн қазiр,—дедi, ұғылымды берсiн қазiр,—дедi,iн қазiр,—дедi,н қазiр,—дедi,iр,—дедi,р,—дедi,i,,
Екi ләшкерлер қырылмай босқа,—дедi.i ләшкерлер қырылмай босқа,—дедi. ләшкерлер қырылмай босқа,—дедi.i..

Ол шайхлар Сейiт хазiретке жауап бердi:iт хазiретке жауап бердi:т хазiретке жауап бердi:iретке жауап бердi:ретке жауап бердi:i::
—Ол малғұн һеш тыңламас сөзiңiздi.iңiздi.ңiздi.iздi.здi.i..
Мәгәр сiзiң әмiрiңiз болсын,—дедi,iзiң әмiрiңiз болсын,—дедi,зiң әмiрiңiз болсын,—дедi,iң әмiрiңiз болсын,—дедi,ң әмiрiңiз болсын,—дедi,iрiңiз болсын,—дедi,рiңiз болсын,—дедi,iңiз болсын,—дедi,ңiз болсын,—дедi,iз болсын,—дедi,з болсын,—дедi,i,,
Һабил шайх:—Мен барайын оған,—дедi.i..

Жолдастарымен уағдаласып, ол жылады,
Гауһар кебi көзден жасы төгiледi.i көзден жасы төгiледi. көзден жасы төгiледi.iледi.ледi.i..
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Сейiттiң қолын сүйiп, һәм сөйледi:iттiң қолын сүйiп, һәм сөйледi:ттiң қолын сүйiп, һәм сөйледi:iң қолын сүйiп, һәм сөйледi:ң қолын сүйiп, һәм сөйледi:iп, һәм сөйледi:п, һәм сөйледi:i::
—Аманат сөзiм бар,—деп ол жылады.iм бар,—деп ол жылады.м бар,—деп ол жылады.
 
Жаным құрбан сiзiң үшiн болсын,—дедi,iзiң үшiн болсын,—дедi,зiң үшiн болсын,—дедi,iң үшiн болсын,—дедi,ң үшiн болсын,—дедi,iн болсын,—дедi,н болсын,—дедi,i,,
Нұр иман әһлi исламға толсын,—дедi.i исламға толсын,—дедi. исламға толсын,—дедi.i..
Мен жәдулерге барғанда қарағыл,—дедi,i,,
Басым ұшып, хозурыңа келер,—дедi.i..

Оқығыл жаназамды өзiң,—дедi,iң,—дедi,ң,—дедi,i,,
Мүбәрак қолыңыз илән көмгiл,—дедi.iл,—дедi.л,—дедi.i..
уа және Мәдине мұнаууарға барсаң аман,—дедi,i,,
Сәлем айтқыл Мұхаммед Мұстафаға 
    бiзден,—дедi.iзден,—дедi.зден,—дедi.i..

ұмытпасын шапағатынан жарын,—дедi,i,,
Иман айтып, мен үмбет болдым ендi.i..
Өсиет айтып, қоштасып жүре бердi,i,,
—Шаһидлiктi нәсiп қылсын бiзге,—дедi.iктi нәсiп қылсын бiзге,—дедi.ктi нәсiп қылсын бiзге,—дедi.i нәсiп қылсын бiзге,—дедi. нәсiп қылсын бiзге,—дедi.iп қылсын бiзге,—дедi.п қылсын бiзге,—дедi.iзге,—дедi.зге,—дедi.i..

Ол шайх Һалал жәдуге барып ердi,i,,
Алмадай басы сонда ұшып келдi.i..
Сейiт сонда ол шайхтың басын тұтып алды,iт сонда ол шайхтың басын тұтып алды,т сонда ол шайхтың басын тұтып алды,
Басын сонда иман айтып, иқрар қылды.
   
Ол басқа Сейiт хазiретi намаз қылды,iт хазiретi намаз қылды,т хазiретi намаз қылды,iретi намаз қылды,ретi намаз қылды,i намаз қылды, намаз қылды,
Мүбәрак өз қолымен дәфiн қылды.iн қылды.н қылды.
Андан соң әскерлерге өзi жүрдi,i жүрдi, жүрдi,i,,
Жетпiс екi ықылымларға әмiр қылды.iс екi ықылымларға әмiр қылды.с екi ықылымларға әмiр қылды.i ықылымларға әмiр қылды. ықылымларға әмiр қылды.iр қылды.р қылды.

—Һалал жәдуның ләшкерлерi келер,—дедi,i келер,—дедi, келер,—дедi,i,,
Аман бермей, келгенiн өлтiр,—дедi.iн өлтiр,—дедi.н өлтiр,—дедi.iр,—дедi.р,—дедi.i..
Қырық мың ғифрид жәдулер келер көрдi,i,,
Һәрқайсысы сиқырлыққа маһир ердi.i..

 Жұмласы афсүн оқып, келер көрдi,i,,
Аузынан оты шашылып шығар көрдi.i..
Оны көрiп, Ғасажад патша бек қорықты,iп, Ғасажад патша бек қорықты,п, Ғасажад патша бек қорықты,
Қорқып, аяқтары оның қалтырады.
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—Аждаһаның аузына бiзлер түстiк,—дедi,iзлер түстiк,—дедi,злер түстiк,—дедi,iк,—дедi,к,—дедi,i,,
Нешiк халас болармыз?—деп жылады.iк халас болармыз?—деп жылады.к халас болармыз?—деп жылады.
Сейiт сонда:—Қауiп қылмағыл һешбiр,—дедi,iт сонда:—Қауiп қылмағыл һешбiр,—дедi,т сонда:—Қауiп қылмағыл һешбiр,—дедi,iп қылмағыл һешбiр,—дедi,п қылмағыл һешбiр,—дедi,iр,—дедi,р,—дедi,i,,
Бiр жерде басыңды сақтап отыр,—дедi.iр жерде басыңды сақтап отыр,—дедi.р жерде басыңды сақтап отыр,—дедi.i..

Хақ Тағаланың ғинаяты, 
  жәрдемi болар бiзге,—дедi,i болар бiзге,—дедi, болар бiзге,—дедi,iзге,—дедi,зге,—дедi,i,,
Һәм бабам Мұхаммед Мұстафаның 
   мұғжизасы болар,—дедi.i..
Шаһ әулие Һалал жәдуге туғры барды,
Тақ үстiнде отырған оны көрдi.iнде отырған оны көрдi.нде отырған оны көрдi.i..

 Ол жәду Сейiттi көрiп, қаһ-қаһ күлдi,iттi көрiп, қаһ-қаһ күлдi,ттi көрiп, қаһ-қаһ күлдi,i көрiп, қаһ-қаһ күлдi, көрiп, қаһ-қаһ күлдi,iп, қаһ-қаһ күлдi,п, қаһ-қаһ күлдi,i,,
—Ажалың айдап келдi жаныма менiм,—дедi.i жаныма менiм,—дедi. жаныма  менiм,—дедi.iм,—дедi.м,—дедi.i..
Рұмның халқын хараб қылған, Баттал,—дедi,i,,
Ендi iздеп келдiң бе менi?—дедi.i iздеп келдiң бе менi?—дедi. iздеп келдiң бе менi?—дедi.iздеп келдiң бе менi?—дедi.здеп келдiң бе менi?—дедi.iң бе менi?—дедi.ң бе менi?—дедi.i?—дедi.?—дедi.i..

Сейiт өлтiрдiң ата-анам, илә һәм iнiмдi,iт өлтiрдiң ата-анам, илә һәм iнiмдi,т өлтiрдiң ата-анам, илә һәм iнiмдi,iрдiң ата-анам, илә һәм iнiмдi,рдiң ата-анам, илә һәм iнiмдi,iң ата-анам, илә һәм iнiмдi,ң ата-анам, илә һәм iнiмдi,iнiмдi,нiмдi,iмдi,мдi,i,,
Қаны айдап келтiрген-дүр мұнда сенi.iрген-дүр мұнда сенi.рген-дүр мұнда сенi.i..
Бұ сапарда сенi iздеп шыққан ердiм,i iздеп шыққан ердiм, iздеп шыққан ердiм,iздеп шыққан ердiм,здеп шыққан ердiм,iм,м,
Дәулетiм жары қылып, айдап келдi.iм жары қылып, айдап келдi.м жары қылып, айдап келдi.i..

Әуелi мен өлтiрсем, әгар, Баттал сенi,i мен өлтiрсем, әгар, Баттал сенi, мен өлтiрсем, әгар, Баттал сенi,iрсем, әгар, Баттал сенi,рсем, әгар, Баттал сенi,i,,
Жер жүзiнде қоймаспын һеш мұхаммедилердi.iнде қоймаспын һеш мұхаммедилердi.нде қоймаспын һеш мұхаммедилердi.i..
Ол залым афсүн оқып, отты шашты,
Сейiттiң әскерлерiн түтiн басты.iттiң әскерлерiн түтiн басты.ттiң әскерлерiн түтiн басты.iң әскерлерiн түтiн басты.ң әскерлерiн түтiн басты.iн түтiн басты.н түтiн басты.iн басты.н басты.

Сейiт сонда Қызырдың дұғасын оқып ердi,iт сонда Қызырдың дұғасын оқып ердi,т сонда Қызырдың дұғасын оқып ердi,i,,
Жәдулернiң сиқырын сонда Баттал бiлдi.iң сиқырын сонда Баттал бiлдi.ң сиқырын сонда Баттал бiлдi.iлдi.лдi.i..
Оның шашқан оттары кәр қылмады,
Шаһ әулиенiң ләшкерлерi қыра бердi.iң ләшкерлерi қыра бердi.ң ләшкерлерi қыра бердi.i қыра бердi. қыра бердi.i..

Әлқисса, жетi күн-түн соғыс болды,i күн-түн соғыс болды, күн-түн соғыс болды,
Сиқыршылардың қанлары сел болып ақты.
Тағы илән Һалал жәду көкке шықты,
уа және афсүн оқып, отты шашты.

Шаһ әулие дұға оқып, шашып ердi,i,,
Ол малғұнның сиқырларын батыл қылды.
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уа және саржасын қолына Сейiт алды,iт алды,т алды,
Қызыр берген оқ илән атып қалды.

Һалалдың тақтысынан оғы өттi,i,,
Һалалдың бiр-екiсiн жарып өттi.iр-екiсiн жарып өттi.р-екiсiн жарып өттi.iсiн жарып өттi.сiн жарып өттi.iн жарып өттi.н жарып өттi.i..
Малғұн сонда жерге қарап, һәм ұмтылды,
Сейiттi алып ұшарға оңтайланды.iттi алып ұшарға оңтайланды.ттi алып ұшарға оңтайланды.i алып ұшарға оңтайланды. алып ұшарға оңтайланды.

Сейiт сонда қылыш илән шалып ердi,iт сонда қылыш илән шалып ердi,т сонда қылыш илән шалып ердi,i,,
Бiр қолын жәдунiң кесiп түстi.iр қолын жәдунiң кесiп түстi.р қолын жәдунiң кесiп түстi.iң кесiп түстi.ң кесiп түстi.iп түстi.п түстi.i..
Һалал сонда кесiлген қолын алып ұшты,iлген қолын алып ұшты,лген қолын алып ұшты,
«Болмас-болмас» дедi де, нағра салды.i де, нағра салды. де, нағра салды.

Ол малғұнның дауысы бек ғажап болды,
Күн мысалы күркiреп, жердi жарды.iреп, жердi жарды.реп, жердi жарды.i жарды. жарды.
Оны естiп, ғифрит жәдулер қаша бердi,iп, ғифрит жәдулер қаша бердi,п, ғифрит жәдулер қаша бердi,i,,
Ендi Сейiттiң әскерлерi қыра бердi.i Сейiттiң әскерлерi қыра бердi. Сейiттiң әскерлерi қыра бердi.iттiң әскерлерi қыра бердi.ттiң әскерлерi қыра бердi.iң әскерлерi қыра бердi.ң әскерлерi қыра бердi.i қыра бердi. қыра бердi.i..

Сол күнi кеш болғанша оны қырды,i кеш болғанша оны қырды, кеш болғанша оны қырды,
Ақшам болғанда Сейiттiң ләшкерi керi қонды.iттiң ләшкерi керi қонды.ттiң ләшкерi керi қонды.iң ләшкерi керi қонды.ң ләшкерi керi қонды.i керi қонды. керi қонды.i қонды. қонды.
Сейiттiң жалғыз өзi шаһарға келiп көрдi,iттiң жалғыз өзi шаһарға келiп көрдi,ттiң жалғыз өзi шаһарға келiп көрдi,iң жалғыз өзi шаһарға келiп көрдi,ң жалғыз өзi шаһарға келiп көрдi,i шаһарға келiп көрдi, шаһарға келiп көрдi,iп көрдi,п көрдi,i,,
Аспан илән таласқан қорған көрдi.i..

Кiрерге ол шаһарға жол таппады,iрерге ол шаһарға жол таппады,рерге ол шаһарға жол таппады,
Ақылы қайран болып, сәждеге басын қойды.
«Иә, Иләһым, Қадiр Сұбхан,iр Сұбхан,р Сұбхан, 
  медет қыл өзiң бiзге,—дедi,iң бiзге,—дедi,ң бiзге,—дедi,iзге,—дедi,зге,—дедi,i,,
Бұ мүшкiлдi асан қылғыл ендi» дедi.iлдi асан қылғыл ендi» дедi.лдi асан қылғыл ендi» дедi.i асан қылғыл ендi» дедi. асан қылғыл ендi» дедi.i» дедi.» дедi.i..

Сол уақытта Қызыр аләйһиссалам жетiп келдi,iп келдi,п келдi,i,,
Сейiтке сәлем берiп:—Тұрғыл,—дедi.iтке сәлем берiп:—Тұрғыл,—дедi.тке сәлем берiп:—Тұрғыл,—дедi.iп:—Тұрғыл,—дедi.п:—Тұрғыл,—дедi.i..
Мәлүл болмағыл, иә, Жағыпар ұғылым,—дедi,i,,
Бұ уалаятты ашарсың қазiр,—дедi.iр,—дедi.р,—дедi.i..
 
Атыңа, ұғылым, қазiр мiнгiл,—дедi,iр мiнгiл,—дедi,р мiнгiл,—дедi,iнгiл,—дедi,нгiл,—дедi,iл,—дедi,л,—дедi,i,,
Атыңның басын туғры қыл шаһарға,—дедi.i..
Қолына жасыл қамшыны және бердi,i,,
—Бұ қамшымен атыңды ұрғыл,—дедi.i..
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Қызыр аләйһиссаламның әмiрiн қылып ердi,iрiн қылып ердi,рiн қылып ердi,iн қылып ердi,н қылып ердi,i,,
Аты ұшып шаһарға келiп кiрдi.iп кiрдi.п кiрдi.iрдi.рдi.i..
Атын қойып, шаһарды Сейiт кездi,iт кездi,т кездi,i,,
Жадуның сарайын танып кiрдi.iрдi.рдi.i..

Iшiнде жетi жабулы перде көрдi,шiнде жетi жабулы перде көрдi,iнде жетi жабулы перде көрдi,нде жетi жабулы перде көрдi,i жабулы перде көрдi, жабулы перде көрдi,i,,
Анларды және ашып, iшке кiрдi.iшке кiрдi.шке кiрдi.iрдi.рдi.i..
Төрт сафа һәм құрылған тақыт көрдi,i,,
Ортасында тақыт Сүлеймен мисли көрдi.i..

Үстiнде Һалал малғұн жатыр көрдi,iнде Һалал малғұн жатыр көрдi,нде Һалал малғұн жатыр көрдi,i,,
Афсүн оқып, кесiк қолына үшкiрер көрдi.iк қолына үшкiрер көрдi.к қолына үшкiрер көрдi.iрер көрдi.рер көрдi.i..
Шаһ әулие оны көрiп, құстай ұшты,iп, құстай ұшты,п, құстай ұшты,
Кеудесiне шаһин кебi мiнiп алды.iне шаһин кебi мiнiп алды.не шаһин кебi мiнiп алды.i мiнiп алды. мiнiп алды.iнiп алды.нiп алды.iп алды.п алды.

Һалалдың бұғазыдан махкам тұтты,
Желкесiне оның қолын байлап салды.iне оның қолын байлап салды.не оның қолын байлап салды.
Ол малғұн афсүн оқып бағып ердi,i,,
Афсүн кәр қылмады, мәлзам болды.

Малғұн сонда Сейiтке сөз сөйледi:iтке сөз сөйледi:тке сөз сөйледi:i::
—Аман бер,—деп Сейiтке көп жалынды.iтке көп жалынды.тке көп жалынды.
Өлтiрдiң атам, анам илән қардашымны,iрдiң атам, анам илән қардашымны,рдiң атам, анам илән қардашымны,iң атам, анам илән қардашымны,ң атам, анам илән қардашымны,
Менiм қаным не болар, жiбергiл менi?iм қаным не болар, жiбергiл менi?м қаным не болар, жiбергiл менi?iбергiл менi?бергiл менi?iл менi?л менi?i??

Сейiт сонда:—Екi ұғылым қайда?—дедi,iт сонда:—Екi ұғылым қайда?—дедi,т сонда:—Екi ұғылым қайда?—дедi,i ұғылым қайда?—дедi, ұғылым қайда?—дедi,i,,
Әуелi тауып бершi сен соларды.i тауып бершi сен соларды. тауып бершi сен соларды.i сен соларды. сен соларды.
Сонда Һалал:—Алып келдiм ұғылыңды,iм ұғылыңды,м ұғылыңды,
Ғайр дию, перiлер тартып алып кеттi оны.iлер тартып алып кеттi оны.лер тартып алып кеттi оны.i оны. оны.

ұғылыңды не қылған-дүр бiлмен оны,iлмен оны,лмен оны,
Қайсардың ұғылы Такфур мұнда,—дедi.i..
Сейiт хазiретi назар салып көрдi оны,iт хазiретi назар салып көрдi оны,т хазiретi назар салып көрдi оны,iретi назар салып көрдi оны,ретi назар салып көрдi оны,i назар салып көрдi оны, назар салып көрдi оны,i оны, оны, 
Тағының аяғына байлап қойған бейшараны.
   
Шаһ әулие шештiрiп алды ол Такфурды,iрiп алды ол Такфурды,рiп алды ол Такфурды,iп алды ол Такфурды,п алды ол Такфурды,
Такфур сонда Сейiтке басын қойды.iтке басын қойды.тке басын қойды.
Шаһ жиһан �сқақтың шынжырын қолына алды,
Ол Һалалдың бұғазына байлап алды.
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Такфурге жетелетiп алып жүрдi,iп алып жүрдi,п алып жүрдi,i,,
Шаһардың қапуына алып келдi.i..
Қызырдың қамшысымен ұрып ердi,i,,
Қапу ашылып, үшбулер тысқа шықты.

Ғасажад патшаның қасына алып келдi,i,,
Жұмласы Сейiт хазiретке қайран қалды.iт хазiретке қайран қалды.т хазiретке қайран қалды.iретке қайран қалды.ретке қайран қалды.
Һалал малғұннан Сейiт және ұғылын сұрды,iт және ұғылын сұрды,т және ұғылын сұрды,
«ұғылыңды бiлмеймiн» деп жауап бердi.iлмеймiн» деп жауап бердi.лмеймiн» деп жауап бердi.iн» деп жауап бердi.н» деп жауап бердi.i..

Шаһ әулие қылышын қолына алып тұрды,
Қаһарланып лағинға қылыш ұрып, пәре қылды.
лағин жан шығардан нағра салып,
Жәдулер мұны естiп, жұмла қашты.iп, жұмла қашты.п, жұмла қашты.
Сейiт илән Ғасажад патша шаһарға келдi,iт илән Ғасажад патша шаһарға келдi,т илән Ғасажад патша шаһарға келдi,i,,
Ол жәдулердiң мүлкатләрiн жұмла ашты.iң мүлкатләрiн жұмла ашты.ң мүлкатләрiн жұмла ашты.iн жұмла ашты.н жұмла ашты.

Мақамы Зұлқарнайынның хикметтерiнiң баяны�дүрiнiң баяны�дүрнiң баяны�дүрiң баяны�дүрң баяны�дүр

Сейiт хазiретi шаһарның iшнi сайран қылды,iт хазiретi шаһарның iшнi сайран қылды,т хазiретi шаһарның iшнi сайран қылды,iретi шаһарның iшнi сайран қылды,ретi шаһарның iшнi сайран қылды,i шаһарның iшнi сайран қылды, шаһарның iшнi сайран қылды,iшнi сайран қылды,шнi сайран қылды,i сайран қылды, сайран қылды,
Бiр ұлы қубба сарайға һәм ұшырады.iр ұлы қубба сарайға һәм ұшырады.р ұлы қубба сарайға һәм ұшырады.
Қасында бiр шайх адамны отыр көрдi,iр шайх адамны отыр көрдi,р шайх адамны отыр көрдi,i,,
Шаһ әулие ол шайхқа сәлем бердi.i..

Ол шайх ғиззат илән сәлем алды,
—Хош келдiң, Сейiтбаттал ұғылым,—дедi.iң, Сейiтбаттал ұғылым,—дедi.ң, Сейiтбаттал ұғылым,—дедi.iтбаттал ұғылым,—дедi.тбаттал ұғылым,—дедi.i..
Бұ ықылымларға сен дәулет болдың,—дедi,i,,
Жәдулерден сен халас қылдың,—дедi.i..

Сейiт хазiретi ол шайхқа сөз сөйледi:iт хазiретi ол шайхқа сөз сөйледi:т хазiретi ол шайхқа сөз сөйледi:iретi ол шайхқа сөз сөйледi:ретi ол шайхқа сөз сөйледi:i ол шайхқа сөз сөйледi: ол шайхқа сөз сөйледi:i::
—Бұ қуббаның қапуын ашқыл,—дедi.i..
Шайх сонда:—Иә, саллалаһу 
   Расул Алла,—дедi,i,,
Мен келгелi үш мың жыл болды,—дедi.i үш мың жыл болды,—дедi. үш мың жыл болды,—дедi.i..

Һеш ашпадым бұ қуббаның қапуыны,
Кiм ашар бұ қуббаны бiлмен,—дедi.
Сол уақытта Қызыр аләйһиссалам жетiп келдi,iп келдi,п келдi,i,,
Сейiт сәлем берiп, көрiс қылды.iт сәлем берiп, көрiс қылды.т сәлем берiп, көрiс қылды.iп, көрiс қылды.п, көрiс қылды.iс қылды.с қылды.
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—Иә, шүкiр күшам, ғазаң мақбұл болсын,—дедi,iр күшам, ғазаң мақбұл болсын,—дедi,р күшам, ғазаң мақбұл болсын,—дедi,i,,
Жәдулерден халас қылдың бұ ықылымларды.
Ол қуббаның қапуын Қызыр ашты,
—Зиарат қылғыл бұ орынға, ұғылым,—дедi.i..

Зұлқарнайынның зираты осы,—дедi,i,,
Зиарат қылсаң, көрерсiң көп ғажапты.iң көп ғажапты.ң көп ғажапты.
Сейiт хазiретi iшкерi кiрiп ердi,iт хазiретi iшкерi кiрiп ердi,т хазiретi iшкерi кiрiп ердi,iретi iшкерi кiрiп ердi,ретi iшкерi кiрiп ердi,i iшкерi кiрiп ердi, iшкерi кiрiп ердi,iшкерi кiрiп ердi,шкерi кiрiп ердi,i кiрiп ердi, кiрiп ердi,iрiп ердi,рiп ердi,iп ердi,п ердi,i,,
Жәннат мысалы бiр ұлы бақша көрдi.iр ұлы бақша көрдi.р ұлы бақша көрдi.i..

Түрлi ғажап жемiстерi пiсiп тұрды,i ғажап жемiстерi пiсiп тұрды, ғажап жемiстерi пiсiп тұрды,iстерi пiсiп тұрды,стерi пiсiп тұрды,i пiсiп тұрды, пiсiп тұрды,iсiп тұрды,сiп тұрды,iп тұрды,п тұрды,
Һәм райхан гүлдерiнiң иiсi шығып тұрды.iнiң иiсi шығып тұрды.нiң иiсi шығып тұрды.iң иiсi шығып тұрды.ң иiсi шығып тұрды.iсi шығып тұрды.сi шығып тұрды.i шығып тұрды. шығып тұрды.
Ортасында бiр ұлық қуббаны және көрдi,iр ұлық қуббаны және көрдi,р ұлық қуббаны және көрдi,i,,
Ақ маржан, қапуы лағыл, маржан сарай ердi.i..  

Оның және iшiне кiрiп, назар салып көрдi,iшiне кiрiп, назар салып көрдi,шiне кiрiп, назар салып көрдi,iне кiрiп, назар салып көрдi,не кiрiп, назар салып көрдi,iрiп, назар салып көрдi,рiп, назар салып көрдi,iп, назар салып көрдi,п, назар салып көрдi,i,,
Үш мың қадим айна бар, бiр ұлық тақты көрдi.iр ұлық тақты көрдi.р ұлық тақты көрдi.i..
Үстiне төрт түрлi төсек салған көрдi,iне төрт түрлi төсек салған көрдi,не төрт түрлi төсек салған көрдi,i төсек салған көрдi, төсек салған көрдi,i,,
Төрт тарапында алтын күрси және көрдi.i..

Ортасында бiр ғажап тақыт көрдi,iр ғажап тақыт көрдi,р ғажап тақыт көрдi,i,,
Тiлмен тағриф қыларға ол болмайды.iлмен тағриф қыларға ол болмайды.лмен тағриф қыларға ол болмайды.
Осында Ескендiр шаһ отыр көрдi,iр шаһ отыр көрдi,р шаһ отыр көрдi,i,,
Қасында Арыс, Талыс уәзiрiн бiрге көрдi.iрiн бiрге көрдi.рiн бiрге көрдi.iн бiрге көрдi.н бiрге көрдi.iрге көрдi.рге көрдi.i..

Бек қарадым назар салып сонда: «Әне,—дедi,i,,
Гуя сұхбат, мәжiлiс қылып отыр,—дедi.iлiс қылып отыр,—дедi.лiс қылып отыр,—дедi.iс қылып отыр,—дедi.с қылып отыр,—дедi.i..
Өзiмнен кете жаздым сонда,—дедi,iмнен кете жаздым сонда,—дедi,мнен кете жаздым сонда,—дедi,i,,
Есiм жиып, қарадым сонда» дедi.iм жиып, қарадым сонда» дедi.м жиып, қарадым сонда» дедi.i..

Алдында  бiр жазылған лаухы болды,iр жазылған лаухы болды,р жазылған лаухы болды,
Оқыдым ол лаухының жазуларыны.
«Хош келерсiң, иә, Сейiтбаттал ғазы,—дейдi,iң, иә, Сейiтбаттал ғазы,—дейдi,ң, иә, Сейiтбаттал ғазы,—дейдi,iтбаттал ғазы,—дейдi,тбаттал ғазы,—дейдi,i,,
Сен—Мұхаммед пайғамбардың нәсiлi,—дейдi.iлi,—дейдi.лi,—дейдi.i,—дейдi.,—дейдi.i..

Мен—Ескендiр патшамын, бiлiң,—дейдi,iр патшамын, бiлiң,—дейдi,р патшамын, бiлiң,—дейдi,iлiң,—дейдi,лiң,—дейдi,iң,—дейдi,ң,—дейдi,i,,
Тамамын жердiң жүзiн үш мәртебе кездiм,—дейдi.iң жүзiн үш мәртебе кездiм,—дейдi.ң жүзiн үш мәртебе кездiм,—дейдi.iн үш мәртебе кездiм,—дейдi.н үш мәртебе кездiм,—дейдi.iм,—дейдi.м,—дейдi.i..
Бұл масхар жұмла ықылымларны 
    қылдым,—дейдi,i,,
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Дию, перiлернiң жұмласын алдым,—дейдi.iлернiң жұмласын алдым,—дейдi.лернiң жұмласын алдым,—дейдi.iң жұмласын алдым,—дейдi.ң жұмласын алдым,—дейдi.i..
Бұ менiм ғади суретiм, бiлiң,—дейдi,iм ғади суретiм, бiлiң,—дейдi,м ғади суретiм, бiлiң,—дейдi,iм, бiлiң,—дейдi,м, бiлiң,—дейдi,iлiң,—дейдi,лiң,—дейдi,iң,—дейдi,ң,—дейдi,i,,
Артымдағы сарайға кiргiл,—дейдi,iргiл,—дейдi,ргiл,—дейдi,iл,—дейдi,л,—дейдi,i,,
Бiлерсiң менiм халiмнi сонда» дейдi.iлерсiң менiм халiмнi сонда» дейдi.лерсiң менiм халiмнi сонда» дейдi.iң менiм халiмнi сонда» дейдi.ң менiм халiмнi сонда» дейдi.iм халiмнi сонда» дейдi.м халiмнi сонда» дейдi.iмнi сонда» дейдi.мнi сонда» дейдi.i сонда» дейдi. сонда» дейдi.i..

Бұны көрiп, ол сарайға кiрдiм,—дедi,iп, ол сарайға кiрдiм,—дедi,п, ол сарайға кiрдiм,—дедi,iрдiм,—дедi,рдiм,—дедi,iм,—дедi,м,—дедi,i,,
Қызыл алтын табытты көрдiм,—дедi.iм,—дедi.м,—дедi.i..
Бiр қол шығып ол табыттан тұрған,—дедi,iр қол шығып ол табыттан тұрған,—дедi,р қол шығып ол табыттан тұрған,—дедi,i,,
Ол қол тұтып тұрыпты бiр тақтаны,iр тақтаны,р тақтаны,
Алтын илән жазыпты көп сөзлернi.i..
Ол жазудың оқыдым сөзлерiнi,iнi,нi,i,,
Әуелi Алланың жад қылған есiмiн.i Алланың жад қылған есiмiн. Алланың жад қылған есiмiн.iмiн.мiн.iн.н.

Андан соңыра: «Иә, Сейiтбаттал,—дептi,iтбаттал,—дептi,тбаттал,—дептi,i,,
Бұ жерге сен келерсiң хош хал,—дептi.iң хош хал,—дептi.ң хош хал,—дептi.i..
Менен ғибрат алғайсың, ұғылым,—дептi,i,,
Бұ дүнияның опасы жоқ, жалған,—дептi.i..
Екi асылы бұ дүнияның болса ердi,i асылы бұ дүнияның болса ердi, асылы бұ дүнияның болса ердi,i,,
Бұ дүния маған опа тiлесе, қылар ердi.iлесе, қылар ердi.лесе, қылар ердi.i..

Жердiң жүзiн сайран қылып кездiм,—дептi,iң жүзiн сайран қылып кездiм,—дептi,ң жүзiн сайран қылып кездiм,—дептi,iн сайран қылып кездiм,—дептi,н сайран қылып кездiм,—дептi,iм,—дептi,м,—дептi,i,,
Иәжүжi уа мәжүжiнii уа мәжүжiнi уа мәжүжiнiiнiнii 
   мен әскер қылдым,—дептi.i..
Дарияларды мен садду қылдым,—дептi,i,,
Қап тауында бекiттiм Иәжүжлернi,—[депті].iттiм Иәжүжлернi,—[депті].ттiм Иәжүжлернi,—[депті].iм Иәжүжлернi,—[депті].м Иәжүжлернi,—[депті].i,—[депті]..

Бұ дүнияның төрт тарапын кездiм,—дептi,iм,—дептi,м,—дептi,i,,
Жұмла мақлұқтарын масхар қылдым,—дептi.i..
Тылсым илән мақам түздiм мұнда,—дептi,iм мұнда,—дептi,м мұнда,—дептi,i,,
Беркiттiм тылсым илән жұмла,—дептi.iттiм тылсым илән жұмла,—дептi.ттiм тылсым илән жұмла,—дептi.iм тылсым илән жұмла,—дептi.м тылсым илән жұмла,—дептi.i..

Таппадым ақыры әмiр ажалға һеш шараны,iр ажалға һеш шараны,р ажалға һеш шараны,
Бұ дүниядан бос кеткен көргiл менi.iл менi.л менi.i..
Бұ дүнияға мағрұр болма сен де,—дептi,i,,
Жiгiттiк, палуанлыққа сенбе,—дептi.iгiттiк, палуанлыққа сенбе,—дептi.гiттiк, палуанлыққа сенбе,—дептi.iттiк, палуанлыққа сенбе,—дептi.ттiк, палуанлыққа сенбе,—дептi.iк, палуанлыққа сенбе,—дептi.к, палуанлыққа сенбе,—дептi.i..
 
Бұ дүнияға көңiл бермегiл, ұғылым,—дептi,iл бермегiл, ұғылым,—дептi,л бермегiл, ұғылым,—дептi,iл, ұғылым,—дептi,л, ұғылым,—дептi,i,,
Бұ дүнияға бергенлер мағибун,—дептi.i..
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Менен саған аманат сөз бар,—дептi,i,,
Сәлем айтқыл Мұхаммед Мұстафаға 
    бiзден,—дептi.iзден,—дептi.зден,—дептi.i..

ұмытпасын шапағатынан бiзнi,—дептi,iзнi,—дептi,знi,—дептi,i,—дептi,,—дептi,i,,
Салауат айтып, мен үмбет болдым,—дептi.i..
Иә, Шаһ жиһан, сен қарағыл бас, үстiмдi,iмдi,мдi,i,,
Қойғанмын сенiң үшiн бiр гауһарды.iң үшiн бiр гауһарды.ң үшiн бiр гауһарды.iн бiр гауһарды.н бiр гауһарды.iр гауһарды.р гауһарды.

Қолыңа баз уа бәнд қыл сол гауһарды,
Жәдiгер бiздiң үшiн қыл дұғаны.iгер бiздiң үшiн қыл дұғаны.гер бiздiң үшiн қыл дұғаны.iздiң үшiн қыл дұғаны.здiң үшiн қыл дұғаны.iң үшiн қыл дұғаны.ң үшiн қыл дұғаны.iн қыл дұғаны.н қыл дұғаны.
ұмытпағыл дұғаңыздан бiз ғарiптi,iз ғарiптi,з ғарiптi,iптi,птi,i,,
Құдайым қабыл қылсын ғазаңызды».»..

Әлхасыл, көп жазыпты насихатты, 
Шаһ әулие көп жылап, төктi жасты.i жасты. жасты.
Көз жасын сүртiп алып, тысқа шықты,iп алып, тысқа шықты,п алып, тысқа шықты,
Қапулары хикмет Алла өзi жабылды.i жабылды. жабылды.
Шаһ әулие әскерлерiне қайтып келдi,iне қайтып келдi,не қайтып келдi,i,,
Хабар таппай ұғылдарынан мәлүл болды.

Ұғылының хабарын тапқаны�дүр

Такфурден Шаһ әулие және сұрды:
—Бiлмедiң бе, жаным, екi ұғылымды?iлмедiң бе, жаным, екi ұғылымды?лмедiң бе, жаным, екi ұғылымды?iң бе, жаным, екi ұғылымды?ң бе, жаным, екi ұғылымды?i ұғылымды? ұғылымды?
Әуелден баян қылшы бiлгенiңдi,iлгенiңдi,лгенiңдi,iңдi,ңдi,i,,
Бұ жерге не рәуiш илән келгенiңдi?iш илән келгенiңдi?ш илән келгенiңдi?iңдi?ңдi?i??

Сонда Такфур баян қылды бiлгенiн,iлгенiн,лгенiн,iн,н,
Диюлардың бұнларға не қылғанын.
—Бiр ғарға алып келдi ол бiзлердi,iр ғарға алып келдi ол бiзлердi,р ғарға алып келдi ол бiзлердi,i ол бiзлердi, ол бiзлердi,iзлердi,злердi,i,,
Мисли тандыр қылып отты жақты.
   
Бiзлердiң махкам буды қолдарымызды,iзлердiң махкам буды қолдарымызды,злердiң махкам буды қолдарымызды,iң махкам буды қолдарымызды,ң махкам буды қолдарымызды,
Ол тандырға асарға оңтайланды.
Сол уақытта аспан ара ғауға шықты,
Мисли рағд кебi күркiл шықты.i күркiл шықты. күркiл шықты.iл шықты.л шықты.
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Сол халде үшеуiмiздi алып ұшты,iмiздi алып ұшты,мiздi алып ұшты,iздi алып ұшты,здi алып ұшты,i алып ұшты, алып ұшты,
Менi тұтқан бiрiн бұл өлтiрдi.i тұтқан бiрiн бұл өлтiрдi. тұтқан бiрiн бұл өлтiрдi.iрiн бұл өлтiрдi.рiн бұл өлтiрдi.iн бұл өлтiрдi.н бұл өлтiрдi.iрдi.рдi.i..
Һалал жәду алып келiп, байлап қойды,iп, байлап қойды,п, байлап қойды,
Андан соңыра мен бiлмедiм һеш хабарды.iлмедiм һеш хабарды.лмедiм һеш хабарды.iм һеш хабарды.м һеш хабарды.

Сейiт оған:—Сол ғарды көрсет,—дедi,iт оған:—Сол ғарды көрсет,—дедi,т оған:—Сол ғарды көрсет,—дедi,i,,
Такфур сонда сол ғарға алып келдi.i..
Ол ғарға Шаһ әулие назар салды,
Iшiнде бiр бұлақ суды ағар көрдi.шiнде бiр бұлақ суды ағар көрдi.iнде бiр бұлақ суды ағар көрдi.нде бiр бұлақ суды ағар көрдi.iр бұлақ суды ағар көрдi.р бұлақ суды ағар көрдi.i..

Шаһ әулие ол бұлақтан таһарат алды,
Сол жерде намаз оқып, мiнәжат қылды.iнәжат қылды.нәжат қылды.
Құдаға зар жылап, дұға қылды,
Әулие, әнбиелерге ол сиынды.

Сол уақытта бiр қарт қатын жетiп келдi,iр қарт қатын жетiп келдi,р қарт қатын жетiп келдi,iп келдi,п келдi,i,,
Сейiтке ғиззат илән сәлем бердi.iтке ғиззат илән сәлем бердi.тке ғиззат илән сәлем бердi.i..
Хұсни толған айға меңзер ердi,i,,
Үстiнде түрлi алуан тоны болды.iнде түрлi алуан тоны болды.нде түрлi алуан тоны болды.i алуан тоны болды. алуан тоны болды.

Әдеп бiрлән Сейiтке сөз сөйледi:iрлән Сейiтке сөз сөйледi:рлән Сейiтке сөз сөйледi:iтке сөз сөйледi:тке сөз сөйледi:i::
—ұғылың үшiн мәлүл болма, ұғылым,—дедi.iн мәлүл болма, ұғылым,—дедi.н мәлүл болма, ұғылым,—дедi.i..
ұғылдарыңыз саламат тұр қазiр,—дедi,iр,—дедi,р,—дедi,i,,
Екiлiсi—екi ықылымларға патша,—дедi.iлiсi—екi ықылымларға патша,—дедi.лiсi—екi ықылымларға патша,—дедi.iсi—екi ықылымларға патша,—дедi.сi—екi ықылымларға патша,—дедi.i—екi ықылымларға патша,—дедi.—екi ықылымларға патша,—дедi.i ықылымларға патша,—дедi. ықылымларға патша,—дедi.i..

Тамус сұлтанның қызын алды,—дедi,i,,
Екiсi—Тамус сұлтанға күйеу,—дедi.
Ол Тамус—жұмла перiнiң падишасы,iнiң падишасы,нiң падишасы,iң падишасы,ң падишасы,
Өзi—мұсылман, �браһым Халил Алланыi—мұсылман, �браһым Халил Алланы—мұсылман, �браһым Халил Алланы 
     көрген осы.

Бұ мақамны Тамус сұлтан бiлер ердi,iлер ердi,лер ердi,i,,
Һалал жәду Ғасаб илән алған мұны.
Иләһым саған жәрдем берген, ұғылым,—дедi,i,,
Ол малғұнды өлтiрiпсiң, ұғылым,—дедi.iрiпсiң, ұғылым,—дедi.рiпсiң, ұғылым,—дедi.iпсiң, ұғылым,—дедi.псiң, ұғылым,—дедi.iң, ұғылым,—дедi.ң, ұғылым,—дедi.i..

Ғазаңыз мақбұл болсын, ұғылым,—дедi,i,,
Бұ ықылымларға нұр болыпсың жақсы,—дедi.i..
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Тамустың қызларының мен даясы, 
Күзетке кеше-күндiз пәруанасы.iз пәруанасы.з пәруанасы.
Екi ұғылыңа жұпты боған екiлiсii ұғылыңа жұпты боған екiлiсi ұғылыңа жұпты боған екiлiсiiлiсiлiсiiсiсii
�ерiлерге сұлтан болған екiлiсi.iлерге сұлтан болған екiлiсi.лерге сұлтан болған екiлiсi.iлiсi.лiсi.iсi.сi.i..
Күйеу болды сұлтанға екiлiсi,iлiсi,лiсi,iсi,сi,i,,
Болған-дүр бұ ықылымларның дүр данасы.

Болып-дүр жүз мың перi оның сақшы,i оның сақшы, оның сақшы,
Және көп хозурында қызметшi.i..
Сiз мұнда рахат қылып отыр,—дедi,iз мұнда рахат қылып отыр,—дедi,з мұнда рахат қылып отыр,—дедi,i,,
Мен барып келтiрейiн ол Тамусты.iрейiн ол Тамусты.рейiн ол Тамусты.iн ол Тамусты.н ол Тамусты.

Мұны айтып, ол қатын ұшып кеттi,i,,
Аллаға Сейiт хазiретi шүкiр еттi.iт хазiретi шүкiр еттi.т хазiретi шүкiр еттi.iретi шүкiр еттi.ретi шүкiр еттi.i шүкiр еттi. шүкiр еттi.iр еттi.р еттi.i..
Сейiт хазiретi сәна айтып отыр ердi,iт хазiретi сәна айтып отыр ердi,т хазiретi сәна айтып отыр ердi,iретi сәна айтып отыр ердi,ретi сәна айтып отыр ердi,i сәна айтып отыр ердi, сәна айтып отыр ердi,i,,
Сол халде аспан ара ғауға толды.

Барабан, нағра тартып, сайха толды,
Гүрiлдер күн мысалы оның даусы.iлдер күн мысалы оның даусы.лдер күн мысалы оның даусы.
Жер жүзiне құйылды құс мысалы,iне құйылды құс мысалы,не құйылды құс мысалы,
Әскерлер аспан ара шөп мысалы.

Жердiң жүзiне тiктiлер шатырларны,iң жүзiне тiктiлер шатырларны,ң жүзiне тiктiлер шатырларны,iне тiктiлер шатырларны,не тiктiлер шатырларны,iктiлер шатырларны,ктiлер шатырларны,iлер шатырларны,лер шатырларны,
Тiлмен тағриф қылмаслық ғажап болды.iлмен тағриф қылмаслық ғажап болды.лмен тағриф қылмаслық ғажап болды.
уа және қисапсыз әскер келдi,i,,
�атшасы Тамус сұлтан бiрге келдi.iрге келдi.рге келдi.i..

ұзын бойлы, ақ сақалды, сұлу жүздi,i,,
Үстiнде жасыл, атлас тоны болды.iнде жасыл, атлас тоны болды.нде жасыл, атлас тоны болды.
Мұнаууар түрленедi оның нұры,i оның нұры, оның нұры,
Күн мысалы жалтырар оның жүзi.i..

Ғиззатлап ол Сейiтке сәлем бердi,iтке сәлем бердi,тке сәлем бердi,i,,
Сәлем алып екiлiсi көрiс қылды.iлiсi көрiс қылды.лiсi көрiс қылды.iсi көрiс қылды.сi көрiс қылды.i көрiс қылды. көрiс қылды.iс қылды.с қылды.
Қолын жайып, екiлiсi дұға қылды,iлiсi дұға қылды,лiсi дұға қылды,iсi дұға қылды,сi дұға қылды,i дұға қылды, дұға қылды,
Аллаға хамд, �айғамбарға салауат қылды.

Андан соң хал сұрасып, сөз сөйледi:i::
—Сапарыңыз құтты болсын!—деп сөйледi.i..
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Сол уақытта мағлұм қатын жетiп келдi,iп келдi,п келдi,i,,
Сейiтке:—Тамус сұлтан—осы,—дедi.iтке:—Тамус сұлтан—осы,—дедi.тке:—Тамус сұлтан—осы,—дедi.i..

Сейiт сонда Тамустың қолын тұтты,iт сонда Тамустың қолын тұтты,т сонда Тамустың қолын тұтты,
—Не үшiн жасырып,iн жасырып,н жасырып, 
  ұғылдарымды тұттың?—дедi.i..
Көп захмат шектiрдiң маған,—дедi,iрдiң маған,—дедi,рдiң маған,—дедi,iң маған,—дедi,ң маған,—дедi,i,,
Бұ iс саған лайық па, сұлтан?—дедi.iс саған лайық па, сұлтан?—дедi.с саған лайық па, сұлтан?—дедi.i..

Тамус сонда:—Мен алмадым ұғылыңды,
Һалал жәду келтiрген мұнда оны.iрген мұнда оны.рген мұнда оны.
Ол малғұн майдан түзеп, отты жақты,
Өлтiруге ұғылыңды қасты еттi.iруге ұғылыңды қасты еттi.руге ұғылыңды қасты еттi.i..

Мархамат ұғылыңызға қылдым,—дедi,i,,
Сол малғұндардан ұғылыңды алдым,—дедi.i..
Сейiт сонда:—Хош, алыпсың оны,—дедi,iт сонда:—Хош, алыпсың оны,—дедi,т сонда:—Хош, алыпсың оны,—дедi,i,,
Не себеплi бiлдiрмедiң маған?—дедi.i бiлдiрмедiң маған?—дедi. бiлдiрмедiң маған?—дедi.iлдiрмедiң маған?—дедi.лдiрмедiң маған?—дедi.iрмедiң маған?—дедi.рмедiң маған?—дедi.iң маған?—дедi.ң маған?—дедi.i..
   
Тамус сонда:—Мен күйеу қылдым оны,
Айтарға қия алмадым мен ұғылыңды.
Жұмла әһлi ұлтымыз сүйдi оны,i ұлтымыз сүйдi оны, ұлтымыз сүйдi оны,i оны, оны,
Хабар айтсақ, алып кетер дедiк оны.iк оны.к оны.
 
Ғиззатлап патша қылдым ұғылыңды,
Қия алмай, хабар айтпай, тұрдық оны.
Сейiт сонда ашуланып, нағра салды,iт сонда ашуланып, нағра салды,т сонда ашуланып, нағра салды,
—Көп сөйлемей ұғылымды келтiр!—дедi.iр!—дедi.р!—дедi.i..

Әгар қазiр келтiрмесең ұғылымды,iр келтiрмесең ұғылымды,р келтiрмесең ұғылымды,iрмесең ұғылымды,рмесең ұғылымды,
Не қылармын мен саған тоқта әлi.i..
Бұ сөзбен келiспедi екiлiсi,iспедi екiлiсi,спедi екiлiсi,i екiлiсi, екiлiсi,iлiсi,лiсi,iсi,сi,i,,
Сол халде жетiп келдi Қызыр Нәби.iп келдi Қызыр Нәби.п келдi Қызыр Нәби.i Қызыр Нәби. Қызыр Нәби.

Тамус сұлтан Қызырды көрiп тұрды,iп тұрды,п тұрды,
Қолын қусырып, аяғына басын қойды.
Қызырға баян қылды сөзлерiнi,iнi,нi,i,,
Түзетiп екiлiсi өзлерiнi.iп екiлiсi өзлерiнi.п екiлiсi өзлерiнi.iлiсi өзлерiнi.лiсi өзлерiнi.iсi өзлерiнi.сi өзлерiнi.i өзлерiнi. өзлерiнi.iнi.нi.i..
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—Һалал жәдуден құтқардым ұғылыны,
Құрметлеп және бердiм сұлу қызды.iм сұлу қызды.м сұлу қызды.
Ендi менiм жазығым не-дүр?—дедi,i менiм жазығым не-дүр?—дедi, менiм жазығым не-дүр?—дедi,iм жазығым не-дүр?—дедi,м жазығым не-дүр?—дедi,i,,
Қате қылсам, бiлдiргiл жазығымды.iлдiргiл жазығымды.лдiргiл жазығымды.iргiл жазығымды.ргiл жазығымды.iл жазығымды.л жазығымды.

Екiсiнiң арасында көп сөз болды,iсiнiң арасында көп сөз болды,сiнiң арасында көп сөз болды,iнiң арасында көп сөз болды,нiң арасында көп сөз болды,iң арасында көп сөз болды,ң арасында көп сөз болды,
Сейiттiң екi ұғылыны һеш қия алмады.iттiң екi ұғылыны һеш қия алмады.ттiң екi ұғылыны һеш қия алмады.iң екi ұғылыны һеш қия алмады.ң екi ұғылыны һеш қия алмады.i ұғылыны һеш қия алмады. ұғылыны һеш қия алмады.
Сейiттiң ашуланар орны келдi,iттiң ашуланар орны келдi,ттiң ашуланар орны келдi,iң ашуланар орны келдi,ң ашуланар орны келдi,i,,
Қызыр аләйһиссалам үгiттеп:—Сабыр,—дедi.iттеп:—Сабыр,—дедi.ттеп:—Сабыр,—дедi.i..
Адамзатты бүйтiп болмас, Тамус,—дедi,iп болмас, Тамус,—дедi,п болмас, Тамус,—дедi,i,,
Сейiттiң екi ұғылын келтiр,—дедi.iттiң екi ұғылын келтiр,—дедi.ттiң екi ұғылын келтiр,—дедi.iң екi ұғылын келтiр,—дедi.ң екi ұғылын келтiр,—дедi.i ұғылын келтiр,—дедi. ұғылын келтiр,—дедi.iр,—дедi.р,—дедi.i..
Тамус сұлтан не қылсын бұған ендi,i,,
Шарасыз екi ұғылын алып келдi.i ұғылын алып келдi. ұғылын алып келдi.i..

Екi ұғылы атасыны құшақтады,i ұғылы атасыны құшақтады, ұғылы атасыны құшақтады,
Бiрiн-бiрi сүйiсiп, көп жылады.iрiн-бiрi сүйiсiп, көп жылады.рiн-бiрi сүйiсiп, көп жылады.iн-бiрi сүйiсiп, көп жылады.н-бiрi сүйiсiп, көп жылады.iрi сүйiсiп, көп жылады.рi сүйiсiп, көп жылады.i сүйiсiп, көп жылады. сүйiсiп, көп жылады.iсiп, көп жылады.сiп, көп жылады.iп, көп жылады.п, көп жылады.
Бұнлардың жылағаныны жұмла көрдi,i,,
Жұмла тұрған перiлер зар жылады.iлер зар жылады.лер зар жылады.

Сол уақытта Қызыр аләйһиссалам сөз сөйледi:i::
—Сабыр қыл, жаным ұғылым,—деп сөйледi.i..
Бұл уақыт тар уақыт-дүр, жаным,—дедi,i,,
Мұсылманлар интизар-дүр саған,—дедi.i..

Сен кеткен соң, бiр малғұн пайда болды,iр малғұн пайда болды,р малғұн пайда болды,
Мұсылманларның бiрәзiн мәлзам қылды.iрәзiн мәлзам қылды.рәзiн мәлзам қылды.iн мәлзам қылды.н мәлзам қылды.
Мұсылманлар интизар-дүр саған,—дедi,i,,
Сенсiз шарата болмас оған,—дедi.iз шарата болмас оған,—дедi.з шарата болмас оған,—дедi.i..

Қасыңдағы әскерлернi қайтар,—дедi,i қайтар,—дедi, қайтар,—дедi,i,,
Һәркiмлернiң дұшпаны бар, аңдыр,—дедi.iмлернiң дұшпаны бар, аңдыр,—дедi.млернiң дұшпаны бар, аңдыр,—дедi.iң дұшпаны бар, аңдыр,—дедi.ң дұшпаны бар, аңдыр,—дедi.i..
Қызыр аләйһиссаламның сөзiнi қабыл көрдi,iнi қабыл көрдi,нi қабыл көрдi,i қабыл көрдi, қабыл көрдi,i,,
Ғасажад илән жетпiс ықылымларға изин бердi.iс ықылымларға изин бердi.с ықылымларға изин бердi.i..

Тамус сұлтан Сейiттi қонақ қылды,iттi қонақ қылды,ттi қонақ қылды,i қонақ қылды, қонақ қылды,
Жетi күн-түн зауқы сафа рақат қылды.i күн-түн зауқы сафа рақат қылды. күн-түн зауқы сафа рақат қылды.
Сейiт хазiретке түрлi, алуан халғат бердi,iт хазiретке түрлi, алуан халғат бердi,т хазiретке түрлi, алуан халғат бердi,iретке түрлi, алуан халғат бердi,ретке  түрлi, алуан халғат бердi,i, алуан халғат бердi,, алуан халғат бердi,i,,
Асыл жауһар, қымбатлы заттар бердi.i..
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Сейiттiң екi ұғылына тонларды және бердi,iттiң екi ұғылына тонларды және бердi,ттiң екi ұғылына тонларды және бердi,iң екi ұғылына тонларды және бердi,ң екi ұғылына тонларды және бердi,i ұғылына тонларды және бердi, ұғылына тонларды және бердi,i,,
Ол тонлар алтын кебi жалтырайды.i жалтырайды. жалтырайды.
Сегiзiншi күн Сейiт хазiретке рұқсат бердi,iзiншi күн Сейiт хазiретке рұқсат бердi,зiншi күн Сейiт хазiретке рұқсат бердi,iншi күн Сейiт хазiретке рұқсат бердi,ншi күн Сейiт хазiретке рұқсат бердi,i күн Сейiт хазiретке рұқсат бердi, күн Сейiт хазiретке рұқсат бердi,iт хазiретке рұқсат бердi,т хазiретке рұқсат бердi,iретке рұқсат бердi,ретке рұқсат бердi,i,,
Дарияның жағасына алып келдi.i..
 
Ол жерде құшақтасып, досты болды,
Сейiттiң ұғылын сүйiп һәм жылады.iттiң ұғылын сүйiп һәм жылады.ттiң ұғылын сүйiп һәм жылады.iң ұғылын сүйiп һәм жылады.ң ұғылын сүйiп һәм жылады.iп һәм жылады.п һәм жылады.
Тамус сұлтан:—�адишаһ, 
   Жиһан палуан,—дедi,i,,
Сөзiм бар саған айтар менiм,—дедi.iм бар саған айтар менiм,—дедi.м бар саған айтар менiм,—дедi.iм,—дедi.м,—дедi.i..

Һәрқашан сәлем жазсалар менен,—дедi,i,,
Кешiкпей, сол уақытта келгiл,—дедi.
Саған дахи дұшпанлар 
   һұжымлық қылса,—дедi,i,,
Шақырсаң, мен барармын бұнан,—дедi.i..

Дариядай әскерлерiм бар менiм,—дедi,iм бар менiм,—дедi,м бар менiм,—дедi,iм,—дедi,м,—дедi,i,,
Бiр сағатта айлық жердi алар,—дедi.iр сағатта айлық жердi алар,—дедi.р сағатта айлық жердi алар,—дедi.i алар,—дедi. алар,—дедi.i..
Апарар қалаған жерiңе сенi,—дедi,iңе сенi,—дедi,ңе сенi,—дедi,i,—дедi,,—дедi,i,,
ұмытпаңыз дұғаңыздан менi,—дедi.

Әлқисса, көп сөз айтып уағдаласты,
Екiсi досты болып айырылысты.
Дариядан ұғылы илән Сейiт өттi,iт өттi,т өттi,i,,
Құдадан жәрдем болып тез-ақ өттi.i..

Сол уақытта бiр адам жетiп келдi,iр адам жетiп келдi,р адам жетiп келдi,iп келдi,п келдi,i,,
Өзiнiң Бәшiр деген құлы ердi.iнiң Бәшiр деген құлы ердi.нiң Бәшiр деген құлы ердi.iң Бәшiр деген құлы ердi.ң Бәшiр деген құлы ердi.iр деген құлы ердi.р деген құлы ердi.i..
Сейiттiң аяғына басын қойды,iттiң аяғына басын қойды,ттiң аяғына басын қойды,iң аяғына басын қойды,ң аяғына басын қойды,
—Жаным, қайдан келесiң?—деп Сейiт сұрды.iң?—деп Сейiт сұрды.ң?—деп Сейiт сұрды.iт сұрды.т сұрды.

Бәшiр айтты:—Сауда қылып жүрдiм ердi,iр айтты:—Сауда қылып жүрдiм ердi,р айтты:—Сауда қылып жүрдiм ердi,iм ердi,м ердi,i,,
Жол байланып, бұ шаһарда тұрмын,—дедi.i..
Сейiт сонда:—Не оқиға болған?—дедi,iт сонда:—Не оқиға болған?—дедi,т сонда:—Не оқиға болған?—дедi,i,,
Малатияның халқы аман ба анда?—дедi.i..

Бәшiр сонда:—Бiр малғұн шықты,—дедi,iр сонда:—Бiр малғұн шықты,—дедi,р сонда:—Бiр малғұн шықты,—дедi,iр малғұн шықты,—дедi,р малғұн шықты,—дедi,i,,
Бұ күнде мұсылманлар мәлзам,—дедi.i..
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Естiрсiң мажырасын оның,—дедi,iрсiң мажырасын оның,—дедi,рсiң мажырасын оның,—дедi,iң мажырасын оның,—дедi,ң мажырасын оның,—дедi,i,,
Құдайым аман қылсын сiзнi,—дедi.iзнi,—дедi.знi,—дедi.i,—дедi.,—дедi.i..

Сейiт сонда:—Сен қайсарға барғыл,—дедi,iт сонда:—Сен қайсарға барғыл,—дедi,т сонда:—Сен қайсарға барғыл,—дедi,i,,
Сүйiншi ол қайсардан алғыл,—дедi.iншi ол қайсардан алғыл,—дедi.ншi ол қайсардан алғыл,—дедi.i ол қайсардан алғыл,—дедi. ол қайсардан алғыл,—дедi.i..
Алып келдiм Такфур деген ұғылыны,iм Такфур деген ұғылыны,м Такфур деген ұғылыны, 
Бiзден бұрын қайсарға бер хабарны.iзден бұрын қайсарға бер хабарны.зден бұрын қайсарға бер хабарны.

Бәшiр барып, қайсарға хабар бердi,iр барып, қайсарға хабар бердi,р барып, қайсарға хабар бердi,i,,
Оны естiп шат болды.
Беклерiне ол қайсар:—Сейiтке барғыл,—дедi,iне ол қайсар:—Сейiтке барғыл,—дедi,не ол қайсар:—Сейiтке барғыл,—дедi,iтке барғыл,—дедi,тке барғыл,—дедi,i,,
Құрметiлеп, мұнда алып келгiл,—дедi.iлеп, мұнда алып келгiл,—дедi.леп, мұнда алып келгiл,—дедi.iл,—дедi.л,—дедi.i..

Алдынан өзiм бармақ керек ердi,iм бармақ керек ердi,м бармақ керек ердi,i,,
Бұ күнде халiм зағип, марид,—дедi.iм зағип, марид,—дедi.м зағип, марид,—дедi.i..
Әлқисса, үшбу сөзнi азайталы,i азайталы, азайталы,
Беклерi көп кiсiмен қарсы барды.i көп кiсiмен қарсы барды. көп кiсiмен қарсы барды.iсiмен қарсы барды.сiмен қарсы барды.iмен қарсы барды.мен қарсы барды.

Сейiт хазiретiне ғиззат илән сәлем бердi,iт хазiретiне ғиззат илән сәлем бердi,т хазiретiне ғиззат илән сәлем бердi,iретiне ғиззат илән сәлем бердi,ретiне ғиззат илән сәлем бердi,iне ғиззат илән сәлем бердi,не ғиззат илән сәлем бердi,i,,
Ғиззатлап �стамболға алып келдi.i..
Астур қайсар Сейiтке тағзым қылды,iтке тағзым қылды,тке тағзым қылды,
Жәду алған ұғылыны көзi көрдi.i көрдi. көрдi.i..

Құшақтап, ұғылының жүзiн сүйдi,iн сүйдi,н сүйдi,i,,
Сейiтке ықылас қылып, мүмiн болды.iтке ықылас қылып, мүмiн болды.тке ықылас қылып, мүмiн болды.iн болды.н болды.
ұғылы жұмла көргенiнi баян қылды,iнi баян қылды,нi баян қылды,i баян қылды, баян қылды,
Сейiттiң кереметiн аян қылды.iттiң кереметiн аян қылды.ттiң кереметiн аян қылды.iң кереметiн аян қылды.ң кереметiн аян қылды.iн аян қылды.н аян қылды.
   
�стамбол халқы естiп, қайран қалды,iп, қайран қалды,п, қайран қалды,
Сейiтке ықылас қылып, жұмласы мүмiн болды.iтке ықылас қылып, жұмласы мүмiн болды.тке ықылас қылып, жұмласы мүмiн болды.iн болды.н болды.
Сол күнде Астур қайсар марид болды,
Құдадан тағдыр болып, опат болды.
 
Сейiт оған намаз оқып, дәфiн қылды,iт оған намаз оқып, дәфiн қылды,т оған намаз оқып, дәфiн қылды,iн қылды,н қылды,
Астурдың ұғылы Такфурды патша қойды.
Бұрынғы уәзiр, беклернi уәзiр қылды,iр, беклернi уәзiр қылды,р, беклернi уәзiр қылды,i уәзiр қылды, уәзiр қылды,iр қылды,р қылды,
Такфур сонда уәзiр, беклерге халғат бердi.iр, беклерге халғат бердi.р, беклерге халғат бердi.i..
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Сейiт хазiретi ислам дiнiн баян қылды,iт хазiретi ислам дiнiн баян қылды,т хазiретi ислам дiнiн баян қылды,iретi ислам дiнiн баян қылды,ретi ислам дiнiн баян қылды,i ислам дiнiн баян қылды, ислам дiнiн баян қылды,iнiн баян қылды,нiн баян қылды,iн баян қылды,н баян қылды,
Мұхаммед Мұстафаның мұғжизасын 
    аян қылды.
—Ендi мен Малатияға жүрем,—дедi,i мен Малатияға жүрем,—дедi, мен Малатияға жүрем,—дедi,i,,
Дiнiңiздi махкам тұт,—деп уағдаласты.iнiңiздi махкам тұт,—деп уағдаласты.нiңiздi махкам тұт,—деп уағдаласты.iңiздi махкам тұт,—деп уағдаласты.ңiздi махкам тұт,—деп уағдаласты.iздi махкам тұт,—деп уағдаласты.здi махкам тұт,—деп уағдаласты.i махкам тұт,—деп уағдаласты. махкам тұт,—деп уағдаласты.

Такфур сонда Сейiтке ғұзыр қылды:iтке ғұзыр қылды:тке ғұзыр қылды:
—Бiр ұғылыңды қасымда қойғыл,—дедi.iр ұғылыңды қасымда қойғыл,—дедi.р ұғылыңды қасымда қойғыл,—дедi.i..
Сiз кеткен соң, мен мұнда қорқам,—дедi,iз кеткен соң, мен мұнда қорқам,—дедi,з кеткен соң, мен мұнда қорқам,—дедi,i,,
ұғылыңыз жәрдем қылсын сонда,—дедi.i..

Такфурдың Сейiт ғұзырын қабыл қылды,iт ғұзырын қабыл қылды,т ғұзырын қабыл қылды,
Бәшiр деген ұғылыны ол қалдырды.iр деген ұғылыны ол қалдырды.р деген ұғылыны ол қалдырды.
Нәзiрiн ертiп алып Сейiт жүрдi,iрiн ертiп алып Сейiт жүрдi,рiн ертiп алып Сейiт жүрдi,iн ертiп алып Сейiт жүрдi,н ертiп алып Сейiт жүрдi,iп алып Сейiт жүрдi,п алып Сейiт жүрдi,iт жүрдi,т жүрдi,i,,
Малатияның шаһарына Шаһ әулие сапар қылды.

Бұ қисса үшбу жерде тамам болды,
Мұхаммедке салауат, Сейiтке дұға қылғыл ендi.iтке дұға қылғыл ендi.тке дұға қылғыл ендi.i..
Естiтсеңiз Мұхаммед Мұстафаның есiмiнi,iтсеңiз Мұхаммед Мұстафаның есiмiнi,тсеңiз Мұхаммед Мұстафаның есiмiнi,iз Мұхаммед Мұстафаның есiмiнi,з Мұхаммед Мұстафаның есiмiнi,iмiнi,мiнi,iнi,нi,i,,
Иләһым салла алә Мұхаммед демек уәжип болды.

Сейiттiң баян қылдық ғазасыны,iттiң баян қылдық ғазасыны,ттiң баян қылдық ғазасыны,iң баян қылдық ғазасыны,ң баян қылдық ғазасыны,
Иләһым, нәсiп қылсын шапағатыны.iп қылсын шапағатыны.п қылсын шапағатыны.
«Әмин» деп бағышласа дұғасыны,
Құдайым қылсын жұмласыны.

Айыпқа бұйырмаңыз Тыныштық ұғылыны,
Насырны назым жазған мен ғасыны.
Тамам қылдым оқыған, 
  тыңлағанларның дұғасыны,
Дұғадан ұмытпасын деп бұ ғасыны.

Жиырмасыншы бап: Сұлтан Сейiт хазiретi �ап тауы�iт хазiретi �ап тауы�т хазiретi �ап тауы�iретi �ап тауы�ретi �ап тауы�i �ап тауы� �ап тауы�
на кеткенде, Бабек деймiш бiр малғұн адам шығып �Мен�iш бiр малғұн адам шығып �Мен�ш бiр малғұн адам шығып �Мен�iр малғұн адам шығып �Мен�р малғұн адам шығып �Мен�
Пайғамбар» деп, көп адамларны өлтiрiп, уа және көпiрiп, уа және көпрiп, уа және көпiп, уа және көпп, уа және көп 
адамларның дiнiн бұзғаны, ол залымды Сейiттiң өлтiргенiiнiн бұзғаны, ол залымды Сейiттiң өлтiргенiнiн бұзғаны, ол залымды Сейiттiң өлтiргенiiн бұзғаны, ол залымды Сейiттiң өлтiргенiн бұзғаны, ол залымды Сейiттiң өлтiргенiiттiң өлтiргенiттiң өлтiргенiiң өлтiргенiң өлтiргенiiргенiргенii

 
Бисмиллаһи деп және сөз башлалы,
Алланың есiмiн айтып сиыналы.iмiн айтып сиыналы.мiн айтып сиыналы.iн айтып сиыналы.н айтып сиыналы.
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Салауат Мұхаммед Мұстафаға 
   бiз айтып бағышлалы,iз айтып бағышлалы,з айтып бағышлалы,
Мұғжизат шапағатынан жұмламыз һәм сұралы.

«Көңiлiмiзге хайыр илһам салғыл» делi,iлiмiзге хайыр илһам салғыл» делi,лiмiзге хайыр илһам салғыл» делi,iмiзге хайыр илһам салғыл» делi,мiзге хайыр илһам салғыл» делi,iзге хайыр илһам салғыл» делi,зге хайыр илһам салғыл» делi,i,,
«Тiлiмiзге туғры кәлам салғыл» делi.iлiмiзге туғры кәлам салғыл» делi.лiмiзге туғры кәлам салғыл» делi.iмiзге туғры кәлам салғыл» делi.мiзге туғры кәлам салғыл» делi.iзге туғры кәлам салғыл» делi.зге туғры кәлам салғыл» делi.i..
Сұлтан Сейiт хазiреттiң хикметлернi,iт хазiреттiң хикметлернi,т хазiреттiң хикметлернi,iреттiң хикметлернi,реттiң хикметлернi,iң хикметлернi,ң хикметлернi,i,,
Айталық назым бiрлән сөзлерiнi.iрлән сөзлерiнi.рлән сөзлерiнi.iнi.нi.i..

Тыңлаңыз ықылас бiрлән сiзлер оны,iрлән сiзлер оны,рлән сiзлер оны,iзлер оны,злер оны,
Қиссаларның жауһары-дүр бiлсең мұны.iлсең мұны.лсең мұны.
Шаһ әулие Қап тауына барып келдi,i,,
Сиқыршы, перiлернi ол қырып келдi.iлернi ол қырып келдi.лернi ол қырып келдi.i ол қырып келдi. ол қырып келдi.i..

Ғайып болған екi ұғылын алып келдi,i ұғылын алып келдi, ұғылын алып келдi,i,,
Мұсылман �стамболды қылып келдi.i..
Шат болып �стамболдан қайтып ердi,i,,
Қасында ұғылы Нәзiр бiрге ердi.iр бiрге ердi.р бiрге ердi.iрге ердi.рге ердi.i..

Жол жүрiп биләдунға келер ердi,iп биләдунға келер ердi,п биләдунға келер ердi,i,,
Алдынан бiр керуен қарсы келдi.iр керуен қарсы келдi.р керуен қарсы келдi.i..
Шаһ әулие ол керуенлерден хабар сұрды:
—Не естiп, бiлгенiңдi бiлдiр?—дедi.iп, бiлгенiңдi бiлдiр?—дедi.п, бiлгенiңдi бiлдiр?—дедi.iлгенiңдi бiлдiр?—дедi.лгенiңдi бiлдiр?—дедi.iңдi бiлдiр?—дедi.ңдi бiлдiр?—дедi.i бiлдiр?—дедi. бiлдiр?—дедi.iлдiр?—дедi.лдiр?—дедi.iр?—дедi.р?—дедi.i..

ұлықлары Сейiт хазiретке жауап бердi:iт хазiретке жауап бердi:т хазiретке жауап бердi:iретке жауап бердi:ретке жауап бердi:i::
—Келермiз Бағдаттан бiзлер,—дейдi.iз Бағдаттан бiзлер,—дейдi.з Бағдаттан бiзлер,—дейдi.iзлер,—дейдi.злер,—дейдi.i..
Бұ күнде Мүслiм халифа опат,—дейдi,iм халифа опат,—дейдi,м халифа опат,—дейдi,i,,
Оның ұғылы Мағатғасым халифа болды,—дейдi.i..

Бұ күнде бiр малғұн адам пайда болды,iр малғұн адам пайда болды,р малғұн адам пайда болды,
«Мен �айғамбар болдым» деп хабар қылды.
Адамлар онан мұғжизат сұрап ердi,i,,
Ол малғұн мұғжизат деп көп көргiздi.iздi.здi.i..

Қылыш кеспес, сүңгi өтпес, оқ батпайды,i өтпес, оқ батпайды, өтпес, оқ батпайды,
Адамларның ата-анасын айтпай бiлдi.iлдi.лдi.i..
Қабiр астынан қақпасын ашып, мәр шығарды,iр астынан қақпасын ашып, мәр шығарды,р астынан қақпасын ашып, мәр шығарды,
�ақырларды бай қылып, алтын, 
    күмiс және бердi.iс және бердi.с және бердi.i..
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Бiрге туған қыз қарындасларды халал еттi,iрге туған қыз қарындасларды халал еттi,рге туған қыз қарындасларды халал еттi,i,,
Атасы өз қызын алса, дұрыс,—дедi.i.. 
Арақ iшпек, доңыз етi һәм халал,—дедi,iшпек, доңыз етi һәм халал,—дедi,шпек, доңыз етi һәм халал,—дедi,i һәм халал,—дедi, һәм халал,—дедi,i,,
Куллу шайда һеш харамлық жоқ-дүр,—дедi.i..

—Менiм атым—харам кәшиш,iм атым—харам кәшиш,м атым—харам кәшиш,
   пайғамбар,—деп сөйледi,i,,
Иланбаса ол маған, кәпiр,—дедi.iр,—дедi.р,—дедi.i..
Сiз кеткен соң ол залым пайда болды,iз кеткен соң ол залым пайда болды,з кеткен соң ол залым пайда болды,
Һешкiм ерселер аңа мұқабил бола алмады.iм ерселер аңа мұқабил бола алмады.м ерселер аңа мұқабил бола алмады.

Әлқисса, Сейiт хазiретi асылын сұрды:iт хазiретi асылын сұрды:т хазiретi асылын сұрды:iретi асылын сұрды:ретi асылын сұрды:i асылын сұрды: асылын сұрды:
—Бiлермiсiз қай шаһардан пайда болды?iлермiсiз қай шаһардан пайда болды?лермiсiз қай шаһардан пайда болды?iсiз қай шаһардан пайда болды?сiз қай шаһардан пайда болды?iз қай шаһардан пайда болды?з қай шаһардан пайда болды?
—Аңларсың, иә сұлтан, бiлдiк оны,iлдiк оны,лдiк оны,iк оны,к оны,
Бағдатта бiр ұры болған ердi.iр ұры болған ердi.р ұры болған ердi.i..

Оны ұрып, халифа қуған ердi,i,,
Тауға барып, бiреудiң сиырын бақты.iреудiң сиырын бақты.реудiң сиырын бақты.iң сиырын бақты.ң сиырын бақты.
Бiр күңмен ол зина қылған ердi,iр күңмен ол зина қылған ердi,р күңмен ол зина қылған ердi,i,,
Екi ай [да] бiр ұғлан онан туды.i ай [да] бiр ұғлан онан туды. ай [да] бiр ұғлан онан туды.iр ұғлан онан туды.р ұғлан онан туды.

Оның есiмiн Бабек деп қойған ердi,iмiн Бабек деп қойған ердi,мiн Бабек деп қойған ердi,iн Бабек деп қойған ердi,н Бабек деп қойған ердi,i,,
Сол оның күң ата-анасы өлген ердi.i..
Ол Бабек тез заманда өсiп жеттi,iп жеттi,п жеттi,i,,
Ол Бабекке бiр қарт адам келген,—дейдi.iр қарт адам келген,—дейдi.р қарт адам келген,—дейдi.i..

Ол қарт оған:—Мен—Жәбiрейiл,—деп айтыпты,iрейiл,—деп айтыпты,рейiл,—деп айтыпты,iл,—деп айтыпты,л,—деп айтыпты,
�айғамбарлық келтiрдiм саған,—дептi.iрдiм саған,—дептi.рдiм саған,—дептi.iм саған,—дептi.м саған,—дептi.i..
Бабек сонда:—�айғамбарлық 
   нешiк болар?—дептi,iк болар?—дептi,к болар?—дептi,i,,
—�айғамбарға мұғжизат керек, сұрса,—дептi.i..

—Мен сонда не айтармын соған?—дептi,i,,
Сұрасалар мұғжизат менен,—дептi.i..
Қарт сонда:—Мен бiлдiрем саған,—дептi,iлдiрем саған,—дептi,лдiрем саған,—дептi,iрем саған,—дептi,рем саған,—дептi,i,,
От жақпас, қылыш кеспес сенi,—дептi.i,—дептi.,—дептi.i..

Адамлар жиылып саған келсе,—дептi,i,,
Сұрамай, ата-анасын бiлдiр,—дептi.iлдiр,—дептi.лдiр,—дептi.iр,—дептi.р,—дептi.i..
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Мен сенiң қасыңда болам сонда,—дептi,iң қасыңда болам сонда,—дептi,ң қасыңда болам сонда,—дептi,i,,
Айтармын жұмласының есiмiн,—дептi.iмiн,—дептi.мiн,—дептi.iн,—дептi.н,—дептi.i..

уа және пақырларны шақырғыл жұмла,—дептi,i,, 
Тау астынан алтын, күмiс бергiл,—дептi.iс бергiл,—дептi.с бергiл,—дептi.iл,—дептi.л,—дептi.i..
Андан соңыра тәсiлiм болар саған,—дептi,iлiм болар саған,—дептi,лiм болар саған,—дептi,iм болар саған,—дептi,м болар саған,—дептi,i,,
Жаһанға мәшһүр болар есiмiң,—дептi.iмiң,—дептi.мiң,—дептi.iң,—дептi.ң,—дептi.i..

Бұ сөзнi Бабек малғұн мақұл көрдi,i Бабек малғұн мақұл көрдi, Бабек малғұн мақұл көрдi,i,,
Һәр жерден көп сорлыны шақырып салды.
Он мың пақыр адамларны бай қылыпты,
Һәр жерден көп жарлыны жинап алды.

Халифа бұ iстерден хабар бiлдi,iстерден хабар бiлдi,стерден хабар бiлдi,iлдi,лдi,i,,
Әсет деген бiр елшiнi ол жiбердi.iр елшiнi ол жiбердi.р елшiнi ол жiбердi.iнi ол жiбердi.нi ол жiбердi.i ол жiбердi. ол жiбердi.iбердi.бердi.i..
Әсет барып Бабек малғұнға тәсiлiм болды,iлiм болды,лiм болды,iм болды,м болды,
Қайтып келiп, халифаға хабар бердi.iп, халифаға хабар бердi.п, халифаға хабар бердi.i..

Халифа Нақтай уәзiрiн һәм жiбердi,iрiн һәм жiбердi,рiн һәм жiбердi,iн һәм жiбердi,н һәм жiбердi,iбердi,бердi,i,,
Жиырма мың әскер илән анда барды.
Бабекке Нақтай сонда туғры барды,
Бабектен:—Кiмсiң?—деп жауап сұрды.iмсiң?—деп жауап сұрды.мсiң?—деп жауап сұрды.iң?—деп жауап сұрды.ң?—деп жауап сұрды.

Нақтайға Бабек малғұн жауап бердi:i::
—Харам кәшиш, пайғамбар мен-дүр,—дедi.i..
Сонда Нақтай:—Нағұзу биллаһи 
   пайғамбар болмас,—дедi,i,,
Мәгәр болса пайғамбарда 
  мұғжизат болар,—дедi.i..

Бабек сонда:—Қылыш илән шалғыл менi,i,,
Кеспесе, тәсiлiм болғыл маған,—дептi.iлiм болғыл маған,—дептi.лiм болғыл маған,—дептi.iм болғыл маған,—дептi.м болғыл маған,—дептi.i..
Нақтай сонда алмас илән шалып ердi,i,,
Бабектiң һешбiр қылын кесе алмады.iң һешбiр қылын кесе алмады.ң һешбiр қылын кесе алмады.iр қылын кесе алмады.р қылын кесе алмады.

Сонда Нақтай атынан түсе қалды,
Қолын сүйiп, Бабекке тәсiлiм болды.iп, Бабекке тәсiлiм болды.п, Бабекке тәсiлiм болды.iлiм болды.лiм болды.iм болды.м болды.
Жиырма мың әскерлерi жұмла тәсiлiм болды,i жұмла тәсiлiм болды, жұмла тәсiлiм болды,iлiм болды,лiм болды,iм болды,м болды,
Әскер бастығы Нақтайды қылып қойды.
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Ғақбаның ұғылы уәлид малғұнды
     хажип қылды,
Ғақбаның iнiсi Сатханы найып қойды.iнiсi Сатханы найып қойды.нiсi Сатханы найып қойды.iсi Сатханы найып қойды.сi Сатханы найып қойды.i Сатханы найып қойды. Сатханы найып қойды.
Бұ күнде жүз мың ләшкер болып алды,
Бұ күнде Бағдатты ол малғұн қамап алды.

Халифа бұ күнде Шам шарифке барды,—дейдi,i,,
Һәр тараптан ләшкер жиып жатыр,—дейдi.i..
Сейiттiң қырық кiсi жаранларны,iттiң қырық кiсi жаранларны,ттiң қырық кiсi жаранларны,iң қырық кiсi жаранларны,ң қырық кiсi жаранларны,iсi жаранларны,сi жаранларны,i жаранларны, жаранларны,
Сейiттiң ұғылы Әлидi һәм зынданғаiттiң ұғылы Әлидi һәм зынданғаттiң ұғылы Әлидi һәм зынданғаiң ұғылы Әлидi һәм зынданғаң ұғылы Әлидi һәм зынданғаi һәм зынданға һәм зынданға 
    салып қойды.

Сейiт хазiретi мұны естiп, мәлүл болды,iт хазiретi мұны естiп, мәлүл болды,т хазiретi мұны естiп, мәлүл болды,iретi мұны естiп, мәлүл болды,ретi мұны естiп, мәлүл болды,i мұны естiп, мәлүл болды, мұны естiп, мәлүл болды,iп, мәлүл болды,п, мәлүл болды,
Мүмiнлерге қайғырып көп жылады.iнлерге қайғырып көп жылады.нлерге қайғырып көп жылады.
Қасындағы Нәзiр ұғылына әмiр қылды:iр ұғылына әмiр қылды:р ұғылына әмiр қылды:iр қылды:р қылды:
—Сен ендi Малатияға барғыл,—дедi.i Малатияға барғыл,—дедi. Малатияға барғыл,—дедi.i..

Анаң Һамайун Дәлфрузды келтiр,—дедi,iр,—дедi,р,—дедi,i,,
Сiзлердi Бағдаттан күтем,—дедi.iзлердi Бағдаттан күтем,—дедi.злердi Бағдаттан күтем,—дедi.i Бағдаттан күтем,—дедi. Бағдаттан күтем,—дедi.i..
Екiсi айырлысып жолға кiрдi,iсi айырлысып жолға кiрдi,сi айырлысып жолға кiрдi,i айырлысып жолға кiрдi, айырлысып жолға кiрдi,iрдi,рдi,i,,
Сейiттiң алдынан бiр адам қарсы келдi.iттiң алдынан бiр адам қарсы келдi.ттiң алдынан бiр адам қарсы келдi.iң алдынан бiр адам қарсы келдi.ң алдынан бiр адам қарсы келдi.iр адам қарсы келдi.р адам қарсы келдi.i..

Ол келген ибн Фаллах Мұхаммед ердi,i,,
Сейiттiң досты садық, бiр жолдасы.iттiң досты садық, бiр жолдасы.ттiң досты садық, бiр жолдасы.iң досты садық, бiр жолдасы.ң досты садық, бiр жолдасы.iр жолдасы.р жолдасы.
Ол Сейiттi құшақтап, зар жылады,iттi құшақтап, зар жылады,ттi құшақтап, зар жылады,i құшақтап, зар жылады, құшақтап, зар жылады,
Бабектiң хикаятын шарх айлады.iң хикаятын шарх айлады.ң хикаятын шарх айлады.

Керуенлердiң айтқанларын бұ да айтты,iң айтқанларын бұ да айтты,ң айтқанларын бұ да айтты,
Халифа: «Әмiр Омарға бар» деп айтты.iр Омарға бар» деп айтты.р Омарға бар» деп айтты.
—Шамнан жүрiп келер ердiм бүгiн,—дедi,iп келер ердiм бүгiн,—дедi,п келер ердiм бүгiн,—дедi,iм бүгiн,—дедi,м бүгiн,—дедi,iн,—дедi,н,—дедi,i,,
Бiр бұлақтан су iшiп,iр бұлақтан су iшiп,р бұлақтан су iшiп,iшiп,шiп,iп,п, 
  таһарат алып жаттым,—дедi,i,,

Түсiмде Хазiретi Расул Алланы көрдiм,—дедi.iмде Хазiретi Расул Алланы көрдiм,—дедi.мде Хазiретi Расул Алланы көрдiм,—дедi.iретi Расул Алланы көрдiм,—дедi.ретi Расул Алланы көрдiм,—дедi.i Расул Алланы көрдiм,—дедi. Расул Алланы көрдiм,—дедi.iм,—дедi.м,—дедi.i..
«Иә, Мұхаммед, мәлүл болмағыл,
     ұғылым,—дейдi,i,,
Сейiтбаттал Қап тауынан келдi,—дейдi,iтбаттал Қап тауынан келдi,—дейдi,тбаттал Қап тауынан келдi,—дейдi,i,—дейдi,,—дейдi,i,,
Мұсылман �стамболды қылды,—дейдi.i..
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Оянсаң, сен көрерсiң оны,—дейдi,iң оны,—дейдi,ң оны,—дейдi,i,,
Бабектi өлтiрер ұғылым Сейiт»,—дейдi.i өлтiрер ұғылым Сейiт»,—дейдi. өлтiрер ұғылым Сейiт»,—дейдi.iрер ұғылым Сейiт»,—дейдi.рер ұғылым Сейiт»,—дейдi.iт»,—дейдi.т»,—дейдi.i..
Оянып, намаз оқып жүрдiм ердi,iм ердi,м ердi,i,,
Шүкiр-ақ қазiр сiздi көрдiм,—дедi.iр-ақ қазiр сiздi көрдiм,—дедi.р-ақ қазiр сiздi көрдiм,—дедi.iр сiздi көрдiм,—дедi.р сiздi көрдiм,—дедi.iздi көрдiм,—дедi.здi көрдiм,—дедi.i көрдiм,—дедi. көрдiм,—дедi.iм,—дедi.м,—дедi.i..

Сейiт оған:—Халифаға барғыл,—дедi,iт оған:—Халифаға барғыл,—дедi,т оған:—Халифаға барғыл,—дедi,i,,
Менiң аман келгенiмдi бiлдiр,—дедi.iң аман келгенiмдi бiлдiр,—дедi.ң аман келгенiмдi бiлдiр,—дедi.iмдi бiлдiр,—дедi.мдi бiлдiр,—дедi.i бiлдiр,—дедi. бiлдiр,—дедi.iлдiр,—дедi.лдiр,—дедi.iр,—дедi.р,—дедi.i..
Әскер илән Бағдатқа келсiн,—дедi,iн,—дедi,н,—дедi,i,,
Мен барайын Бабекке тура,—дедi.i..
Сейiт хазiретi жолымен жүре тұрсын,iт хазiретi жолымен жүре тұрсын,т хазiретi жолымен жүре тұрсын,iретi жолымен жүре тұрсын,ретi жолымен жүре тұрсын,i жолымен жүре тұрсын, жолымен жүре тұрсын,
Ендi Бабек малғұнның сөзi келсiн.i Бабек малғұнның сөзi келсiн. Бабек малғұнның сөзi келсiн.i келсiн. келсiн.iн.н.

  Әзiн жаныбiн жаныбн жаныб

Бабек малғұн Бағдатта отыр ердi,i,,
Оң-солында төрт жүз мың ләшкер ердi.i..
Күлiп сонда малғұн сөз сөйледi:iп сонда малғұн сөз сөйледi:п сонда малғұн сөз сөйледi:i::
—Сейiтбаттал ертең келер мұнда,—дедi.iтбаттал ертең келер мұнда,—дедi.тбаттал ертең келер мұнда,—дедi.i..

Ол менi қайсар қылып келер,—дедi,i қайсар қылып келер,—дедi, қайсар қылып келер,—дедi,i,,
Ол маған тәсiлiм болмас һәр кез,—дедi.iлiм болмас һәр кез,—дедi.лiм болмас һәр кез,—дедi.iм болмас һәр кез,—дедi.м болмас һәр кез,—дедi.i..
Әгар тәсiлiм ол болса маған,—дедi,iлiм ол болса маған,—дедi,лiм ол болса маған,—дедi,iм ол болса маған,—дедi,м ол болса маған,—дедi,i,,
Жаһанның палуанлығын берем,—дедi.i..

Сонда Бабектiң жолдастары сөз сөйледi:iң жолдастары сөз сөйледi:ң жолдастары сөз сөйледi:i::
—Сейiтбаттал Қап тауына кеткен ердi.iтбаттал Қап тауына кеткен ердi.тбаттал Қап тауына кеткен ердi.i..
Жәдулер ол Сейiттi өлтiрiптi,iттi өлтiрiптi,ттi өлтiрiптi,i өлтiрiптi, өлтiрiптi,iрiптi,рiптi,iптi,птi,i,,
Естiдiк бұ хабарны бiзлер,—дейдi.iдiк бұ хабарны бiзлер,—дейдi.дiк бұ хабарны бiзлер,—дейдi.iк бұ хабарны бiзлер,—дейдi.к бұ хабарны бiзлер,—дейдi.iзлер,—дейдi.злер,—дейдi.i..

Бабек сонда:—Өлген жоқ әлi,—дедi,i,—дедi,,—дедi,i,,
ұғылын алып, ол мұнда келдi,—дедi.i,—дедi.,—дедi.i..
Жетпiс екi ықылым патшалардан ләшкер алды,iс екi ықылым патшалардан ләшкер алды,с екi ықылым патшалардан ләшкер алды,i ықылым патшалардан ләшкер алды, ықылым патшалардан ләшкер алды,
Һалал жәдунi өлтiрiп, мүлкiн алды,i өлтiрiп, мүлкiн алды, өлтiрiп, мүлкiн алды,iрiп, мүлкiн алды,рiп, мүлкiн алды,iп, мүлкiн алды,п, мүлкiн алды,iн алды,н алды, 
    һәлак қылды.

Әлқисса, ол Сейiттi көп мақтады,iттi көп мақтады,ттi көп мақтады,i көп мақтады, көп мақтады,
—Адамзаттан өнерi асқан,—дедi.i асқан,—дедi. асқан,—дедi.i..
Хош болар маған тәсiлiм болса,—дедi,iлiм болса,—дедi,лiм болса,—дедi,iм болса,—дедi,м болса,—дедi,i,,
Сабах садық таң атып, тауға шықты.
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  Әзiн жаныбӘзiн жаныбiн жаныбн жаныб

Ендi Сейiт хазiреттiң сөзi келдi,i Сейiт хазiреттiң сөзi келдi, Сейiт хазiреттiң сөзi келдi,iт хазiреттiң сөзi келдi,т хазiреттiң сөзi келдi,iреттiң сөзi келдi,реттiң сөзi келдi,iң сөзi келдi,ң сөзi келдi,i келдi, келдi,i,,
—Тез, қарсы ол Батталға барғыл,—дедi.i..
Бабекке шайтан малғұн хабар бердi:i::
—Тез, қарсы ол Батталға барғыл,—дедi.i..

Ол Бабек әскерi илән қарсы барды,i илән қарсы барды, илән қарсы барды,
Қисапсыз әскерлерге Сейiт келдi.iт келдi.т келдi.i..
Айғай салып, Шаһ әулие сөз сөйледi:i::
—Әй, ақылсыз, халайықтар,—деп сөйледi.i..

Мұхаммедтiң дiнiн қойдыңыз ба?iң дiнiн қойдыңыз ба?ң дiнiн қойдыңыз ба?iнiн қойдыңыз ба?нiн қойдыңыз ба?iн қойдыңыз ба?н қойдыңыз ба?
Малғұн шайтанның сөзiне ердiңiз бе?iне ердiңiз бе?не ердiңiз бе?iңiз бе?ңiз бе?iз бе?з бе?
Әй, халайықтар, Құдадан қорықпадың ба?
Не деп жауап берерсiз, бiлдiңiз бе?iз, бiлдiңiз бе?з, бiлдiңiз бе?iлдiңiз бе?лдiңiз бе?iңiз бе?ңiз бе?iз бе?з бе?

Әй, халайықтар, бiлiңiздер сiзлер менi,iлiңiздер сiзлер менi,лiңiздер сiзлер менi,iңiздер сiзлер менi,ңiздер сiзлер менi,iздер сiзлер менi,здер сiзлер менi,iзлер менi,злер менi,i,,
Сейiтбаттал ғазы-дүрмiн, көргiл менi.iтбаттал ғазы-дүрмiн, көргiл менi.тбаттал ғазы-дүрмiн, көргiл менi.iн, көргiл менi.н, көргiл менi.iл менi.л менi.i..
Қап тауына мен барып келдiм,—дедi,iм,—дедi,м,—дедi,i,,
Көп ғажайыпты көрдiм,—дедi.iм,—дедi.м,—дедi.i..

Һалал илән көп жәдунi қырдым,—дедi,i қырдым,—дедi, қырдым,—дедi,i,,
ұғылдарымды мен алып келдiм,—дедi.iм,—дедi.м,—дедi.i..
Малғұн Бабек алдапты бүгiн сiздi,iн сiздi,н сiздi,iздi,здi,i,,
Иншалла, өлтiрермiн бiр күн оны.iрермiн бiр күн оны.рермiн бiр күн оны.iн бiр күн оны.н бiр күн оны.iр күн оны.р күн оны.

Қанатос сонда Сейiтке жетiп келдi,iтке жетiп келдi,тке жетiп келдi,iп келдi,п келдi,i,,
—�айғамбарды не үшiн малғұн дейсiң?—дедi.iн малғұн дейсiң?—дедi.н малғұн дейсiң?—дедi.iң?—дедi.ң?—дедi.i..
Оның сөзiн естiп, қаһары келдi,iн естiп, қаһары келдi,н естiп, қаһары келдi,iп, қаһары келдi,п, қаһары келдi,i,,
Қанатосты қылыш илән төртке бөлдi.i..

Андан соң Һаблан малғұн келiп ердi,iп ердi,п ердi,i,,
Оны және ескi бөздей пәре қылды.i бөздей пәре қылды. бөздей пәре қылды.
Әлқисса, азайталық үшбу сөздi,i,,
Сол уақытта жүз кәпiрдi һәлақ қылды.iрдi һәлақ қылды.рдi һәлақ қылды.i һәлақ қылды. һәлақ қылды.

Андан соң Бабек малғұнның өзi келдi,i келдi, келдi,i,,
Сейiтке түрлi алуан сөз сөйледi:iтке түрлi алуан сөз сөйледi:тке түрлi алуан сөз сөйледi:i алуан сөз сөйледi: алуан сөз сөйледi:i::
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—Мен—�айғамбар, мұтиғ болғыл маған,—дедi,i,,
Мен мұғжизат көрсетем саған,—дедi.i..

Сейiт сонда:—Әй, лағин,—деп сөйледi,iт сонда:—Әй, лағин,—деп сөйледi,т сонда:—Әй, лағин,—деп сөйледi,i,,
Жүз мәрте көрсетсең де нанбан,—дедi.i..
Сен—бiр залым ұрының ұғылы,—дедi,iр залым ұрының ұғылы,—дедi,р залым ұрының ұғылы,—дедi,i,,
Шайтан малғұн алдаған-дүр, бiлгiл сенi.iлгiл сенi.лгiл сенi.iл сенi.л сенi.i..

Бабек сонда:—Мен—бiр жетiм ұғлан,—дедi,iр жетiм ұғлан,—дедi,р жетiм ұғлан,—дедi,iм ұғлан,—дедi,м ұғлан,—дедi,i,,
Ғинаят маған берген Алла,—дедi.i..
Мұхаммед Әмин, мысалы, жетiм ұғлан ердi,iм ұғлан ердi,м ұғлан ердi,i,,
Қадiр Алла �айғамбар қылған оны,—дедi.iр Алла �айғамбар қылған оны,—дедi.р Алла �айғамбар қылған оны,—дедi.i..

Сен де бiр жетiм қалған ұғлан ердi,iр жетiм қалған ұғлан ердi,р жетiм қалған ұғлан ердi,iм қалған ұғлан ердi,м қалған ұғлан ердi,i,,
Ғинаят саған да Алла қылған,—дедi.i..
Жаһанға атың мәшһүр болған,—дедi,i,,
Дию, перiлердi саған мұтиғ қылған,—дедi.iлердi саған мұтиғ қылған,—дедi.лердi саған мұтиғ қылған,—дедi.i саған мұтиғ қылған,—дедi. саған мұтиғ қылған,—дедi.i..

Менi дахи тасауир қыл соған,—дедi,i дахи тасауир қыл соған,—дедi, дахи тасауир қыл соған,—дедi,i,,
Бұ мүнәсиптi Алла маған берген,—дедi.i Алла маған берген,—дедi. Алла маған берген,—дедi.i..
Ғайрдай көрмегiл ендi менi,iл ендi менi,л ендi менi,i менi, менi,i,,
Харам кәшиш, пайғамбар, бiлгiл ендi менi.iлгiл ендi менi.лгiл ендi менi.iл ендi менi.л ендi менi.i менi. менi.i..

Әгар мұтиғ болсаң маған, палуан,—дедi,i,,
Мұхаммедтiң Әлиiндей қылам сенi.iң Әлиiндей қылам сенi.ң Әлиiндей қылам сенi.iндей қылам сенi.ндей қылам сенi.i..
Сейiт сонда:—Әй, малғұн, залым,—дедi,iт сонда:—Әй, малғұн, залым,—дедi,т сонда:—Әй, малғұн, залым,—дедi,i,,
Мұхаммедке Құран азим назил болды.

Сен көрсетшi назил болған аятты,i назил болған аятты, назил болған аятты,
Жоқ ерсе, шайтан һәлак қылды сенi.i..
Бабек сонда:—Ол Мұхаммед зерек ердi,i,,
Һәр не сөзнi өзi бiлiп, сөйлер ердi.i өзi бiлiп, сөйлер ердi. өзi бiлiп, сөйлер ердi.i бiлiп, сөйлер ердi. бiлiп, сөйлер ердi.iлiп, сөйлер ердi.лiп, сөйлер ердi.iп, сөйлер ердi.п, сөйлер ердi.i..

Сейiт сонда ол Бабекке сүңгi қылды,iт сонда ол Бабекке сүңгi қылды,т сонда ол Бабекке сүңгi қылды,i қылды, қылды,
Бабек сонда сүңгiсiн маниғ қылды.iсiн маниғ қылды.сiн маниғ қылды.iн маниғ қылды.н маниғ қылды.
Сейiт және қылыш илән шалып ердi,iт және қылыш илән шалып ердi,т және қылыш илән шалып ердi,i,,
Қылышы және ол малғұнға кәр қылмады.
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Және «Самсуар» күрзiсiн қолына алды,iсiн қолына алды,сiн қолына алды,iн қолына алды,н қолына алды,
Қаһар бiрлән ол малғұнға және ұрды.iрлән ол малғұнға және ұрды.рлән ол малғұнға және ұрды.
Сол ұрғанда ол малғұн жығылып ердi,i,,
Ол малғұн зиян көрмей, тұра келдi.i..

Ол күрзiнi Қап тауына ұрса ердi,iнi Қап тауына ұрса ердi,нi Қап тауына ұрса ердi,i Қап тауына ұрса ердi, Қап тауына ұрса ердi,i,,
Қап тауы талқан болып сынар ердi.i..
Сейiт сонда ол малғұнға қайран қалды,iт сонда ол малғұнға қайран қалды,т сонда ол малғұнға қайран қалды,
«Бұ iсте не хикмет бар?» деп қарап тұрды.iсте не хикмет бар?» деп қарап тұрды.сте не  хикмет бар?» деп қарап тұрды.

Малғұн ендi Сейiттi ұрып ердi,i Сейiттi ұрып ердi, Сейiттi ұрып ердi,iттi ұрып ердi,ттi ұрып ердi,i ұрып ердi, ұрып ердi,i,,
Сейiтке о да және кәр қылмады.iтке о да және кәр қылмады.тке о да және кәр қылмады.
Бұ iске бар халайықтар қайран қалды,iске бар халайықтар қайран қалды,ске бар халайықтар қайран қалды,
Кеш болып, екiлiсi қайта қонды.iлiсi қайта қонды.лiсi қайта қонды.iсi қайта қонды.сi қайта қонды.i қайта қонды. қайта қонды.

Бабек келiп әскерлерiне сөз сөйледi:iп әскерлерiне сөз сөйледi:п әскерлерiне сөз сөйледi:iне сөз сөйледi:не сөз сөйледi:i::
—Сейiттiң қайраты көп,—деп сөйледi.iттiң қайраты көп,—деп сөйледi.ттiң қайраты көп,—деп сөйледi.iң қайраты көп,—деп сөйледi.ң қайраты көп,—деп сөйледi.i..
Сейiт келiп бiр шайымнан таһарат алды,iт келiп бiр шайымнан таһарат алды,т келiп бiр шайымнан таһарат алды,iп бiр шайымнан таһарат алды,п бiр шайымнан таһарат алды,iр шайымнан таһарат алды,р шайымнан таһарат алды,
Құдаға сәна айтып, намазын оқып алды.
 
  Әзiн жаныбiн жаныбн жаныб

Намазын Хақ Тағала қабыл қылсын ендi,i,,
Мұхаммед ибн Фаллахтың сөзi келдi енді.i келдi енді. келдi енді.i енді..
Дамашыққа ибн Фаллах жетiп келдi,iп келдi,п келдi,i,,
Халифаға «Сейiт келдi» деп баян қылды.iт келдi» деп баян қылды.т келдi» деп баян қылды.i» деп баян қылды.» деп баян қылды.

Халифа оны естiп бек шат болды,iп бек шат болды,п бек шат болды,
Бес жүз мың әскер илән халифа жүрдi.i..
Үшбулер жолы бiрлән жүре тұрсын,iрлән жүре тұрсын,рлән жүре тұрсын, 
Сейiт илән Бабектiң сөзi келсiн.iт илән Бабектiң сөзi келсiн.т илән Бабектiң сөзi келсiн.iң сөзi келсiн.ң сөзi келсiн.i келсiн. келсiн.iн.н.

  Әзiн жаныбiн жаныбн жаныб

Сабах садық таң атып, Сейiт тұрды,iт тұрды,т тұрды,
Намазын оқып, Шаһ жиһан атқа мiндi.iндi.ндi.i..
Майданға Сейiт келiп, нағра салды,iт келiп, нағра салды,т келiп, нағра салды,iп, нағра салды,п, нағра салды,
«Малғұн Бабек майданға келсiн» дедi.iн» дедi.н» дедi.i..
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Сонда малғұн майданға қайтып келдi,i,,
Екiсi түс болғанша соғыс қылды.iсi түс болғанша соғыс қылды.сi түс болғанша соғыс қылды.i түс болғанша соғыс қылды. түс болғанша соғыс қылды.
Екiсiне де қылыш, оқ һеш кәр қылмады,iсiне де қылыш, оқ һеш кәр қылмады,сiне де қылыш, оқ һеш кәр қылмады,iне де қылыш, оқ һеш кәр қылмады,не де қылыш, оқ һеш кәр қылмады,
Халайықтар мұны көрiп, қайран қалды.iп, қайран қалды.п, қайран қалды.

Сол уақытта Шам шарифтан халифа келдi,i,,
Бес жүз мың ләшкер илән келiп тұрды.iп тұрды.п тұрды.
Майданда жалғыз тұрған Сейiттi көрдi,iттi көрдi,ттi көрдi,i көрдi, көрдi,i,,
—Бұ кiм?—деп, уәзiрлерден халифа сұрды.iм?—деп, уәзiрлерден халифа сұрды.м?—деп, уәзiрлерден халифа сұрды.iрлерден халифа сұрды.рлерден халифа сұрды.

—Көп әскердiң iшiнде жалғыз өзi,iң iшiнде жалғыз өзi,ң iшiнде жалғыз өзi,iшiнде жалғыз өзi,шiнде жалғыз өзi,iнде жалғыз өзi,нде жалғыз өзi,i,,
Неғып тұрған адам?—деп ғажап қалды.
уәзiрлер сонда:—Сiз бiлмейсiз ол Сейiттi,iрлер сонда:—Сiз бiлмейсiз ол Сейiттi,рлер сонда:—Сiз бiлмейсiз ол Сейiттi,iз бiлмейсiз ол Сейiттi,з бiлмейсiз ол Сейiттi,iлмейсiз ол Сейiттi,лмейсiз ол Сейiттi,iз ол Сейiттi,з ол Сейiттi,iттi,ттi,i,,
Көрген жоқсыз Сейiттiң қайратыны.iттiң қайратыны.ттiң қайратыны.iң қайратыны.ң қайратыны.

Талай мұндай көп көрген ләшкерлернi,i,,
Шөп мысалы қырар ердi кәпiрлернi.i кәпiрлернi. кәпiрлернi.iрлернi.рлернi.i..
Иләһым жәрдем берсе Сейiтке және,—дедi,iтке және,—дедi,тке және,—дедi,i,,
Бұ малғұнды өлтiрер бiр күн,—дедi.iрер бiр күн,—дедi.рер бiр күн,—дедi.iр күн,—дедi.р күн,—дедi.i..

Халифа аттан түсiп, жаяу келдi,iп, жаяу келдi,п, жаяу келдi,i,,
Сейiтке тағзым қылып, көрiс қылды.iтке тағзым қылып, көрiс қылды.тке тағзым қылып, көрiс қылды.iс қылды.с қылды.
Ол күнi екi әскерлер керi қонды,i екi әскерлер керi қонды, екi әскерлер керi қонды,i әскерлер керi қонды, әскерлер керi қонды,i қонды, қонды,
Сейiт илән халифа келiп бiрге қонды.iт илән халифа келiп бiрге қонды.т илән халифа келiп бiрге қонды.iп бiрге қонды.п бiрге қонды.iрге қонды.рге қонды.

Шатырын тiгiп, халифа таққа отырды,iгiп, халифа таққа отырды,гiп, халифа таққа отырды,iп, халифа таққа отырды,п, халифа таққа отырды,
Сейiт келiп топыраққа қарсы отырды.iт келiп топыраққа қарсы отырды.т келiп топыраққа қарсы отырды.iп топыраққа қарсы отырды.п топыраққа қарсы отырды.
Халифа сонда Сейiтке орын бердi,iтке орын бердi,тке орын бердi,i,,
—Неге отырдың топыраққа, Шаһым?—дедi.i..

Сейiт сонда:—Мен жоғары шықпан,—дедi,iт сонда:—Мен жоғары шықпан,—дедi,т сонда:—Мен жоғары шықпан,—дедi,i,,
Маған лайық үшбу жер болар,—дедi.i..
Бейдiн малғұн келiп тұр мұнда,—дедi,iн малғұн келiп тұр мұнда,—дедi,н малғұн келiп тұр мұнда,—дедi,iп тұр мұнда,—дедi,п тұр мұнда,—дедi,i,,
Ислам дiнiн кемiтiп, залал қылды,—деді.iнiн кемiтiп, залал қылды,—деді.нiн кемiтiп, залал қылды,—деді.iн кемiтiп, залал қылды,—деді.н кемiтiп, залал қылды,—деді.iтiп, залал қылды,—деді.тiп, залал қылды,—деді.iп, залал қылды,—деді.п, залал қылды,—деді.

Көп мұсылман адамларды кәпiр қылды,iр қылды,р қылды,
Бабамның дiнiн «қойғыл» деп бұйырады.iнiн «қойғыл» деп бұйырады.нiн «қойғыл» деп бұйырады.iн «қойғыл» деп бұйырады.н «қойғыл» деп бұйырады.
Дiн қылышын һәр уақытта ұрар ердiм,iн қылышын һәр уақытта ұрар ердiм,н қылышын һәр уақытта ұрар ердiм,iм,м,
Бабамның құрметiнде залымларды қырар ердiм.iнде залымларды қырар ердiм.нде залымларды қырар ердiм.iм.м.
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Дiн қылышын һәр уақытта ұрар ердiм,iн қылышын һәр уақытта ұрар ердiм,н қылышын һәр уақытта ұрар ердiм,iм,м,
Бабамның құрметiне залымларды қырар ердiм.iне залымларды қырар ердiм.не залымларды қырар ердiм.iм.м.
Тау мисли дию, перiлердi қырып ердiм,iлердi қырып ердiм,лердi қырып ердiм,i қырып ердiм, қырып ердiм,iм,м,
Бұ малғұнға қылышым өтпей, залил болдым.

Ол малғұнды мен һәлак қылмай,—дедi,i,,
Мен рахат қылмаспын һәркез,—дедi.i..
Әлқисса, сабах садық таң да туды,
Екi әскерлер даяр болып және тұрды.i әскерлер даяр болып және тұрды. әскерлер даяр болып және тұрды.

Сол уақытта Бабек малғұн жетiп келдi,iп келдi,п келдi,i,,
Үстiне жалғыз гөмлек киiп келдi.iне жалғыз гөмлек киiп келдi.не жалғыз гөмлек киiп келдi.iп келдi.п келдi.i..
—�алуан болсаң, Сейiтбаттал, келiң,—дедi,iтбаттал, келiң,—дедi,тбаттал, келiң,—дедi,iң,—дедi,ң,—дедi,i,,
Сен де үстiңе жалғыз гөмлек кигiл,—дедi.iңе жалғыз гөмлек кигiл,—дедi.ңе жалғыз гөмлек кигiл,—дедi.iл,—дедi.л,—дедi.i..

Халифаның оқшылары оны көрдi,i,,
Бабекке жаңбыр кебi оқ жаудырды.i оқ жаудырды. оқ жаудырды.  
Оқшылардың қуатын бiлсең ендi,iлсең ендi,лсең ендi,i,,
Тас қорғанларды талқан қылып бұзар ердi.i..

Атқан оқтар ол малғұнға кәр қылмады,
Болат оқтар қайрылып, жерге түстi.i..
Сейiт сонда киiмдерiн шеше бердi,iт сонда киiмдерiн шеше бердi,т сонда киiмдерiн шеше бердi,iмдерiн шеше бердi,мдерiн шеше бердi,iн шеше бердi,н шеше бердi,i,,
Халифа сонда: «Шешiнбе» деп жылады.iнбе» деп жылады.нбе» деп жылады.

Тiлiн алмай, бiр гөмлекпен атқа мiндi,iлiн алмай, бiр гөмлекпен атқа мiндi,лiн алмай, бiр гөмлекпен атқа мiндi,iн алмай, бiр гөмлекпен атқа мiндi,н алмай, бiр гөмлекпен атқа мiндi,iр гөмлекпен атқа мiндi,р гөмлекпен атқа мiндi,iндi,ндi,i,,
Қолына «тайғ Зухаки» қылышын алды.
Сейiт ендi дiн хақын бек сөйледi,iт ендi дiн хақын бек сөйледi,т ендi дiн хақын бек сөйледi,i дiн хақын бек сөйледi, дiн хақын бек сөйледi,iн хақын бек сөйледi,н хақын бек сөйледi,i,,
«Алла бiр, Мұхаммед Хақ,iр, Мұхаммед Хақ,р, Мұхаммед Хақ, 
  хатым Нәби» деп сөйледi.i..

Әлқисса, азайталық үшбу сөздi,i,,
Екiсi нәубет бiрлән қылыш ұрды.iсi нәубет бiрлән қылыш ұрды.сi нәубет бiрлән қылыш ұрды.i нәубет бiрлән қылыш ұрды. нәубет бiрлән қылыш ұрды.iрлән қылыш ұрды.рлән қылыш ұрды.
Екiсiнiң қылыштары кесе алмады,iсiнiң қылыштары кесе алмады,сiнiң қылыштары кесе алмады,iнiң қылыштары кесе алмады,нiң қылыштары кесе алмады,iң қылыштары кесе алмады,ң қылыштары кесе алмады,
Екiлiсiн ғажап қылып, халайық жұмла тұрды.iлiсiн ғажап қылып, халайық жұмла тұрды.лiсiн ғажап қылып, халайық жұмла тұрды.iсiн ғажап қылып, халайық жұмла тұрды.сiн ғажап қылып, халайық жұмла тұрды.iн ғажап қылып, халайық жұмла тұрды.н ғажап қылып, халайық жұмла тұрды.

Сейiтке малғұн және сөз сөйледi:iтке малғұн және сөз сөйледi:тке малғұн және сөз сөйледi:i::
—Мұтиғ маған болғыл,—деп сөйледi.i..
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Көрмей, кесерге қимадым сенi,—дедi,i,—дедi,,—дедi,i,,
Қуат қылсаң һәм күшiң жете алмай.iң жете алмай.ң жете алмай.

Мен кесерге қимадым сенi,—дедi,i,—дедi,,—дедi,i,,
Тәсiлiм болып көнер ме деп, бiр күн сенi.iлiм болып көнер ме деп, бiр күн сенi.лiм болып көнер ме деп, бiр күн сенi.iм болып көнер ме деп, бiр күн сенi.м болып көнер ме деп, бiр күн сенi.iр күн сенi.р күн сенi.i..
Әгар тәсiлiм бола қалсаң маған,—дедi,iлiм бола қалсаң маған,—дедi,лiм бола қалсаң маған,—дедi,iм бола қалсаң маған,—дедi,м бола қалсаң маған,—дедi,i,,
Жаһанға патша қоям сенi,—дедi.i,—дедi.,—дедi.i..

Сейiт сонда:—Әй, малғұн,—деп сөйледi,iт сонда:—Әй, малғұн,—деп сөйледi,т сонда:—Әй, малғұн,—деп сөйледi,i,,
Бiлмессiң Хақтың сырын, залым,—дедi.iлмессiң Хақтың сырын, залым,—дедi.лмессiң Хақтың сырын, залым,—дедi.iң Хақтың сырын, залым,—дедi.ң Хақтың сырын, залым,—дедi.i..
Мен сендей талай көрдiм сиқыршыны,iм сиқыршыны,м сиқыршыны,
Ақырында өлтiрдiм жұмласыны.iрдiм жұмласыны.рдiм жұмласыны.iм жұмласыны.м жұмласыны.

уақытың қазiр болмай-дүр сенiң,—дедi,iр болмай-дүр сенiң,—дедi,р болмай-дүр сенiң,—дедi,iң,—дедi,ң,—дедi,i,,
Иншалла, өлтiрермiн бiр күн сенi.iрермiн бiр күн сенi.рермiн бiр күн сенi.iн бiр күн сенi.н бiр күн сенi.iр күн сенi.р күн сенi.i..
Халайықтар екiсiнi көрiп тұрды,iсiнi көрiп тұрды,сiнi көрiп тұрды,iнi көрiп тұрды,нi көрiп тұрды,i көрiп тұрды, көрiп тұрды,iп тұрды,п тұрды,
«Бұ сырда не хикмет бар?» деп сөйледi.i..
 
�айғамбардың пенде қылған саш құрметi,i,,
Сейiттi сол себеплi кесе алмады.iттi сол себеплi кесе алмады.ттi сол себеплi кесе алмады.i сол себеплi кесе алмады. сол себеплi кесе алмады.i кесе алмады. кесе алмады.
Кеш болып, екi әскерлер керi қайтты,i әскерлер керi қайтты, әскерлер керi қайтты,i қайтты, қайтты,
Сейiт келiп атына мiнiп, жалғыз кеттi.iт келiп атына мiнiп, жалғыз кеттi.т келiп атына мiнiп, жалғыз кеттi.iп атына мiнiп, жалғыз кеттi.п атына мiнiп, жалғыз кеттi.iнiп, жалғыз кеттi.нiп, жалғыз кеттi.iп, жалғыз кеттi.п, жалғыз кеттi.i..

Бiр бұлақтан таһарат алып, намаз қылды,iр бұлақтан таһарат алып, намаз қылды,р бұлақтан таһарат алып, намаз қылды,
Аллаға мiнәжат қылып, зар жылады.iнәжат қылып, зар жылады.нәжат қылып, зар жылады.
Бұ iснiң пәнде бiлмес хикметтерiнi,iснiң пәнде бiлмес хикметтерiнi,снiң пәнде бiлмес хикметтерiнi,iң пәнде бiлмес хикметтерiнi,ң пәнде бiлмес хикметтерiнi,iлмес хикметтерiнi,лмес хикметтерiнi,iнi,нi,i,,
«Бұ мүшкiлдi асан қыл,—деп жылады.iлдi асан қыл,—деп жылады.лдi асан қыл,—деп жылады.i асан қыл,—деп жылады. асан қыл,—деп жылады.

Бiр малғұн хақ дiндi бұзып болды,iр малғұн хақ дiндi бұзып болды,р малғұн хақ дiндi бұзып болды,iндi бұзып болды,ндi бұзып болды,i бұзып болды, бұзып болды,
Бабам Мұхаммедтiң дiнiн ол қорлады.iң дiнiн ол қорлады.ң дiнiн ол қорлады.iнiн ол қорлады.нiн ол қорлады.iн ол қорлады.н ол қорлады.
Мұсылманлардың көңiлiн һәм құр қылды,iлiн һәм құр қылды,лiн һәм құр қылды,iн һәм құр қылды,н һәм құр қылды,
Хақ дiнге өзiң жәрдем бергiл» дедi.iнге өзiң жәрдем бергiл» дедi.нге өзiң жәрдем бергiл» дедi.iң жәрдем бергiл» дедi.ң жәрдем бергiл» дедi.iл» дедi.л» дедi.i..

Зар жылап, Шаһ әулие ұйықтап қалды,
ұйқысында хақ Мұхаммед хабар бердi:i::
«Қайғы қылмағыл, шүкiр күшам,iр күшам,р күшам, 
    ұғылым,—дейдi,i,,
Жұмла iсiң бiр Аллаға мағлұм дейдi.iсiң бiр Аллаға мағлұм дейдi.сiң бiр Аллаға мағлұм дейдi.iң бiр Аллаға мағлұм дейдi.ң бiр Аллаға мағлұм дейдi.iр Аллаға мағлұм дейдi.р Аллаға мағлұм дейдi.i..
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�ендесiнiң ықыласын Алла бiлдi,iнiң ықыласын Алла бiлдi,нiң ықыласын Алла бiлдi,iң ықыласын Алла бiлдi,ң ықыласын Алла бiлдi,iлдi,лдi,i,,
ләкин құлдарын сынап, залымды бердi.i..
Һәркiмлернiң ықыласын сынап бiлдi,iмлернiң ықыласын сынап бiлдi,млернiң ықыласын сынап бiлдi,iң ықыласын сынап бiлдi,ң ықыласын сынап бiлдi,iлдi,лдi,i,,
Иғтиқатсыз адамлар оған ердi.i..

Ол Бабектiң өлiмi сенен,—дейдi,iң өлiмi сенен,—дейдi,ң өлiмi сенен,—дейдi,iмi сенен,—дейдi,мi сенен,—дейдi,i сенен,—дейдi, сенен,—дейдi,i,,
Бiр күнлер қор қыларсың оны,—дейдi.iр күнлер қор қыларсың оны,—дейдi.р күнлер қор қыларсың оны,—дейдi.i..
Ол Бабекке шайтан малғұн келтiрдi,iрдi,рдi,i,,
Оқ атса, қылыш шапса, тұтар,—дейдi.i..

Сол себеплi қылыш кеспес әлi,—дейдi,i қылыш кеспес әлi,—дейдi, қылыш кеспес әлi,—дейдi,i,—дейдi,,—дейдi,i,,
Сен аңламай ғапылсың онан,—дейдi.i..
Һәр қаруларыңа Алланың есiмiн жазғыл,—дейдi,iмiн жазғыл,—дейдi,мiн жазғыл,—дейдi,iн жазғыл,—дейдi,н жазғыл,—дейдi,i,,
«лә хаула уа лә қууата илла биллаһи 
  әл-али, азим»*,—деген сөзнi.i..

Оқығыл үшбу сөздi сонда,—дейдi,i сонда,—дейдi, сонда,—дейдi,i,,
Сонда сенен ол шайтан қашар» дейдi.i..
Мұны естiп, Шаһ әулие тұра келдi,iп, Шаһ әулие тұра келдi,п, Шаһ әулие тұра келдi,i,,
«Алла» деп, һәр қаруларға сөздi жазды.i жазды. жазды.

  Әзiн жаныбiн жаныбн жаныб

Атқа мiнiп, майданға Сейiт жетiп келдi,iнiп, майданға Сейiт жетiп келдi,нiп, майданға Сейiт жетiп келдi,iп, майданға Сейiт жетiп келдi,п, майданға Сейiт жетiп келдi,iт жетiп келдi,т жетiп келдi,iп келдi,п келдi,i,,
«Малғұн Бабек келсiн!» деп, нағра салды.iн!» деп, нағра салды.н!» деп, нағра салды.
Ол нағраны екi ләшкерлер естiп бiлдi,i ләшкерлер естiп бiлдi, ләшкерлер естiп бiлдi,iп бiлдi,п бiлдi,iлдi,лдi,i,,
Қуанып халифа және атқа мiнiп жүрдi.iнiп жүрдi.нiп жүрдi.iп жүрдi.п жүрдi.i..

Түн бойынша халифа мәлүл ердi,i,,
Шатланып нағра соғып жұмла жүрдi.i..
Саплар тартып, әскерлер келiп ердi,iп ердi,п ердi,i,,
Күндей балқып Сейiттi тұрған көрдi.iттi тұрған көрдi.ттi тұрған көрдi.i тұрған көрдi. тұрған көрдi.i..

Сол уақытта Сейiт және нағра салды,iт және нағра салды,т және нағра салды,
Аспан жерге түскендей ғажап болды.
Сол уақытта көп халайықтар есiн танды,iн танды,н танды,
Бұрын даусын естiмегендер «Бұ не?» дейдi.iмегендер «Бұ не?» дейдi.мегендер «Бұ не?» дейдi.i..

* Жоғары, ұлық Алладан басқа еш күш-қуат жоқ. 
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Бұрын естiген екi тараптың адамлары,iген екi тараптың адамлары,ген екi тараптың адамлары,i тараптың адамлары, тараптың адамлары,
«Сейiттiң қаһарланған дауысы,—дестi.iттiң қаһарланған дауысы,—дестi.ттiң қаһарланған дауысы,—дестi.iң қаһарланған дауысы,—дестi.ң қаһарланған дауысы,—дестi.i..
Бұ мысалы қаһармен тиылса, әгар,—дестi,i,,
Дұшпанын һәлак қылмай қоймас» дейдi.i..

Башарат, халифа ағзам нағра шалды,
ләшкерлер шиғыр айтып, ойын қылды.
Сейiт және:—Иә, Бабек!—деп һәм шақырды,iт және:—Иә, Бабек!—деп һәм шақырды,т және:—Иә, Бабек!—деп һәм шақырды,
Әй, малғұн, тез майданға келгiл!—дедi.iл!—дедi.л!—дедi.i..

Ендi шайтан майданға келе алмады,i шайтан майданға келе алмады, шайтан майданға келе алмады,
Шарасыз Бабек малғұн өзi келдii келдi келдii
Өткен күндей жалаңаш келе алмады,
Жұмла қару, киiмiн киiп келдi.iмiн киiп келдi.мiн киiп келдi.iн киiп келдi.н киiп келдi.iп келдi.п келдi.i..

Сейiт сонда:—Әй, лағин Бабек,—дедi,iт сонда:—Әй, лағин Бабек,—дедi,т сонда:—Әй, лағин Бабек,—дедi,i,,
Үстiңе не үшiн кидiң киiм?—дедi.iңе не үшiн кидiң киiм?—дедi.ңе не үшiн кидiң киiм?—дедi.iн кидiң киiм?—дедi.н кидiң киiм?—дедi.iң киiм?—дедi.ң киiм?—дедi.iм?—дедi.м?—дедi.i..
Бабек айтты:—Бұ күн Жәбiрейiл келе алмады,iрейiл келе алмады,рейiл келе алмады,iл келе алмады,л келе алмады,
Қару алмай, киiм кимей, һеш болмайды.iм кимей, һеш болмайды.м кимей, һеш болмайды.

Сейiт сонда:—Әй, малғұн Бабек!—дедi,iт сонда:—Әй, малғұн Бабек!—дедi,т сонда:—Әй, малғұн Бабек!—дедi,i,,
Ол келген Жәбiрейiл емес, шайтан,—дедi.iрейiл емес, шайтан,—дедi.рейiл емес, шайтан,—дедi.iл емес, шайтан,—дедi.л емес, шайтан,—дедi.i..
Сенi ұры қылып жүр, лағин,—дедi,i ұры қылып жүр, лағин,—дедi, ұры қылып жүр, лағин,—дедi,i,,
Иман айтып, тез мұсылман болғыл,—дедi.i..

Ол иман айтпай, қарсы болды,
Сейiт сонда жұмырықпен салып қалды.iт сонда жұмырықпен салып қалды.т сонда жұмырықпен салып қалды.
Ат артынан жетi құлаш ұшып түстi,i құлаш ұшып түстi, құлаш ұшып түстi,i,,
Мұсылманлар оны көрiп шат болды.iп шат болды.п шат болды.

Әскерi Бабеклердiң жұмла шапты,i Бабеклердiң жұмла шапты, Бабеклердiң жұмла шапты,iң жұмла шапты,ң жұмла шапты,
Көптiгiмен Бабектi алып қашты.iгiмен Бабектi алып қашты.гiмен Бабектi алып қашты.iмен Бабектi алып қашты.мен Бабектi алып қашты.i алып қашты. алып қашты.
Мұсылманлардың ләшкерлерi және шапты,i және шапты, және шапты,
Бабектiң әскерлерiн қырып шапты.iң әскерлерiн қырып шапты.ң әскерлерiн қырып шапты.iн қырып шапты.н қырып шапты.

Мұсылманлар Бабеклердi бек көп қырды,i бек көп қырды, бек көп қырды,
Туын жығып, Бабеклердiң мүлкiн алды.iң мүлкiн алды.ң мүлкiн алды.iн алды.н алды.
Ол арада Бабек малғұн көрiнбедi,iнбедi,нбедi,i,,
Қарасып, һәрбiр жерден таба алмады.iр жерден таба алмады.р жерден таба алмады.
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Сейiт ендi әскерлерге қайтып келдi,iт ендi әскерлерге қайтып келдi,т ендi әскерлерге қайтып келдi,i әскерлерге қайтып келдi, әскерлерге қайтып келдi,i,,
Халифа Сейiттi көрiп, көзiн сүйдi.iттi көрiп, көзiн сүйдi.ттi көрiп, көзiн сүйдi.i көрiп, көзiн сүйдi. көрiп, көзiн сүйдi.iп, көзiн сүйдi.п, көзiн сүйдi.iн сүйдi.н сүйдi.i..
Сейiт ендi халифаға:—Қайтқыл,—дедi,iт ендi халифаға:—Қайтқыл,—дедi,т ендi халифаға:—Қайтқыл,—дедi,i халифаға:—Қайтқыл,—дедi, халифаға:—Қайтқыл,—дедi,i,,
Аз әскермен iздейiн ол Бабектi.iздейiн ол Бабектi.здейiн ол Бабектi.iн ол Бабектi.н ол Бабектi.i..

Қаласы ол малғұнның тауда ердi,i,,
Қорғаны қаласының биiк ердi.iк ердi.к ердi.i..
Үш күн ол қаланы Сейiт қамалады,iт қамалады,т қамалады,
Бiр түнi шынжыр тастап, iшке кiрдi.iр түнi шынжыр тастап, iшке кiрдi.р түнi шынжыр тастап, iшке кiрдi.i шынжыр тастап, iшке кiрдi. шынжыр тастап, iшке кiрдi.iшке кiрдi.шке кiрдi.iрдi.рдi.i..

Жиырма палуанлар Сейiтпен бiрге кiрдi,iтпен бiрге кiрдi,тпен бiрге кiрдi,iрге кiрдi,рге кiрдi,iрдi,рдi,i,,
Қапудағы күзетшiнi жұмла қырды.iнi жұмла қырды.нi жұмла қырды.i жұмла қырды. жұмла қырды.
Қапуды Сейiт хазiретi ашып ердi,iт хазiретi ашып ердi,т хазiретi ашып ердi,iретi ашып ердi,ретi ашып ердi,i ашып ердi, ашып ердi,i,,
Мұсылманлар iшке кiрiп,iшке кiрiп,шке кiрiп,iрiп,рiп,iп,п, 
  Бабеклердi түнде қырды.i түнде қырды. түнде қырды.

Бабектiң ұғыл-қызын Матха залым алып қашты,iң ұғыл-қызын Матха залым алып қашты,ң ұғыл-қызын Матха залым алып қашты,
Мұсылманлар қырып жүрiп, бiлмей қалды.iп, бiлмей қалды.п, бiлмей қалды.iлмей қалды.лмей қалды.
Таң туғанда Бабеклердi және қырды,i және қырды, және қырды,
Ол орында һеш аман, рахым қабыл алмады.

Сейiт хазiретi зынданға келiп кiрдi,iт хазiретi зынданға келiп кiрдi,т хазiретi зынданға келiп кiрдi,iретi зынданға келiп кiрдi,ретi зынданға келiп кiрдi,i зынданға келiп кiрдi, зынданға келiп кiрдi,iп кiрдi,п кiрдi,iрдi,рдi,i,,
ұғылы илән қырық төрт кiсiнi жатқан көрдi.iсiнi жатқан көрдi.сiнi жатқан көрдi.iнi жатқан көрдi.нi жатқан көрдi.i жатқан көрдi. жатқан көрдi.i..
Сейiттi көрiп, таныды жұмлалары,iттi көрiп, таныды жұмлалары,ттi көрiп, таныды жұмлалары,i көрiп, таныды жұмлалары, көрiп, таныды жұмлалары,iп, таныды жұмлалары,п, таныды жұмлалары,
Аяғына басын қойып, қылды зары.

Бабектi шикаят қылып көп сөйледi:i шикаят қылып көп сөйледi: шикаят қылып көп сөйледi:i::
—Көрмедiк ол мысалы һеш малғұнды.iк ол мысалы һеш малғұнды.к ол мысалы һеш малғұнды.
Шүкiр Алла, сақтады Алла бiздi,iр Алла, сақтады Алла бiздi,р Алла, сақтады Алла бiздi,iздi,здi,i,,
Қоймадық қанша айтса хақ дiнiмiздi.iнiмiздi.нiмiздi.iмiздi.мiздi.iздi.здi.i..

Сейiт айтты:—Қауiп қылмаңыздар ендi,iт айтты:—Қауiп қылмаңыздар ендi,т айтты:—Қауiп қылмаңыздар ендi,iп қылмаңыздар ендi,п қылмаңыздар ендi,i,,
Әлхамдулилла, лағинның 
  тылсымын бұздым,—дедi.i..
Бабек малғұн Заңкинәға барған ердi,i,,
Заңкинәнiң патшасы Асқат ердi.iң патшасы Асқат ердi.ң патшасы Асқат ердi.i..

Асқат бин Сағиттың ұғылы ердi,i,,
Бабектi ол шаһарға кiргiзбептi.i ол шаһарға кiргiзбептi. ол шаһарға кiргiзбептi.iргiзбептi.ргiзбептi.iзбептi.збептi.i..
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ләшкерлерi ол малғұнға қарсы тұрды,i ол малғұнға қарсы тұрды, ол малғұнға қарсы тұрды,
—Бұ шаһарға кiрерге жол жоқ,—дедi.iрерге жол жоқ,—дедi.рерге жол жоқ,—дедi.i..

Әсәд кофи лағин жетiп барды,iп барды,п барды,
—�айғамбарға не үшiн қылыш тұттың?—дедi.iн қылыш тұттың?—дедi.н қылыш тұттың?—дедi.i..
Асқат сонда:—Бұ Бабек—малғұн,—дептi,i,,
Малғұнды �айғамбар десе, кәпiр болар,—дептi.iр болар,—дептi.р болар,—дептi.i..

Асқат әскерлерiне:—Қаптаң,—дептi,iне:—Қаптаң,—дептi,не:—Қаптаң,—дептi,i,,
Бұ малғұнның жұмласын қырғыл,—дептi.i..
Әлқисса, жетi күндей соғыс болды,i күндей соғыс болды, күндей соғыс болды,
Асқаттың әскерлерi мәлзам болды.i мәлзам болды. мәлзам болды.

Сол уақытта мұсылманлардан ләшкер келдi,i,,
Асқаттың ләшкерлерiне үшбу жәрдем.iне үшбу жәрдем.не үшбу жәрдем. 
уа және қырық мың әскер әйла Миғад келдi,i,,
Ол және Бабеклерге қылыш ұрды.

Малғұнлардан лағун деген бiреу келдi,iреу келдi,реу келдi,i,,
Iшiнде малғұнлардың мықтысы ердi.шiнде малғұнлардың мықтысы ердi.iнде малғұнлардың мықтысы ердi.нде малғұнлардың мықтысы ердi.i..
Сейiт сонда ол малғұнға туғры келдi,iт сонда ол малғұнға туғры келдi,т сонда ол малғұнға туғры келдi,i,,
Төрт бөлiп, жаһаннамға жөнелдiрдi.iп, жаһаннамға жөнелдiрдi.п, жаһаннамға жөнелдiрдi.iрдi.рдi.i..

лағунның ләшкерлерiн мәлзам қылды,iн мәлзам қылды,н мәлзам қылды,
Қашып барып, Бабек малғұнға хабар бердi:i::
—Миғад патша бiзлердi һәлак қылды,iзлердi һәлак қылды,злердi һәлак қылды,i һәлак қылды, һәлак қылды,
Сейiттi танымай, Миғад деп айтып барды.iттi танымай, Миғад деп айтып барды.ттi танымай, Миғад деп айтып барды.i танымай, Миғад деп айтып барды. танымай, Миғад деп айтып барды.

Бабек сонда:—Өзiм барам ертең,—дедi,iм барам ертең,—дедi,м барам ертең,—дедi,i,,
Ол малғұнға бiлдiрмеңiз бiздi,—дедi.iлдiрмеңiз бiздi,—дедi.лдiрмеңiз бiздi,—дедi.iрмеңiз бiздi,—дедi.рмеңiз бiздi,—дедi.iз бiздi,—дедi.з бiздi,—дедi.iздi,—дедi.здi,—дедi.i,—дедi.,—дедi.i..
Сейiт барып бiр тауға жасырынды,iт барып бiр тауға жасырынды,т барып бiр тауға жасырынды,iр тауға жасырынды,р тауға жасырынды,
Суретiн перiлердей өзге қылды.iн перiлердей өзге қылды.н перiлердей өзге қылды.iлердей өзге қылды.лердей өзге қылды.

Сабах садық таң атып, әскерлер жүрдi,i,,
Екi тараптың әскерлерi сап болып тұрды.i тараптың әскерлерi сап болып тұрды. тараптың әскерлерi сап болып тұрды.i сап болып тұрды. сап болып тұрды.
Сейiт хазiретi сол уақытта таудан келдi,iт хазiретi сол уақытта таудан келдi,т хазiретi сол уақытта таудан келдi,iретi сол уақытта таудан келдi,ретi сол уақытта таудан келдi,i сол уақытта таудан келдi, сол уақытта таудан келдi,i,,
Адамзаттан ғайр сурет болып келдi.i..
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Майданға келiп, Шаһ әулие нағра салды,iп, Шаһ әулие нағра салды,п, Шаһ әулие нағра салды,
—Қап тауынан мен келген мақлұқ,—дедi.i..
Адамзаттан бiр пайғамбар шыққан,—дедi,iр пайғамбар шыққан,—дедi,р пайғамбар шыққан,—дедi,i,,
Оны естiп, жүз мың ләшкер келдiк,—дедi.iп, жүз мың ләшкер келдiк,—дедi.п, жүз мың ләшкер келдiк,—дедi.iк,—дедi.к,—дедi.i..

Әгар мұғжизат көрсетсе ол бiзге,—дедi,iзге,—дедi,зге,—дедi,i,,
Бас қойып, бiз еремiз оған,—дедi.iз еремiз оған,—дедi.з еремiз оған,—дедi.iз оған,—дедi.з оған,—дедi.i..
Досына дос болармыз бiзлер,—дедi,iзлер,—дедi,злер,—дедi,i,,
Дұшпанларын қырамыз жұмла,—дедi.i..
      
Оны естiп, Бабек малғұн жетiп келдi,iп, Бабек малғұн жетiп келдi,п, Бабек малғұн жетiп келдi,iп келдi,п келдi,i,,
Сейiт сонда:—�айғамбарсың ба?—дедi.iт сонда:—�айғамбарсың ба?—дедi.т сонда:—�айғамбарсың ба?—дедi.i..
Бабек малғұн:—Мен—�айғамбар,—деп сөйледi,i,,
Сейiт сонда:—Мұғжизаңды көрсет,—дедi.iт сонда:—Мұғжизаңды көрсет,—дедi.т сонда:—Мұғжизаңды көрсет,—дедi.i..

Малғұн сонда:—Қылыш кеспес менi,—дедi,i,—дедi,,—дедi,i,,
Оқ өтпес, от та жақпас және,—дедi.i..
Адамлардың ата-анасын бiлем және,—дедi,iлем және,—дедi,лем және,—дедi,i,,
Һешкiмнен сұрамаспын оны,—дедi.iмнен сұрамаспын оны,—дедi.мнен сұрамаспын оны,—дедi.i..

Сейiт сонда:—Сен бiлшi менi,—дедi,iт сонда:—Сен бiлшi менi,—дедi,т сонда:—Сен бiлшi менi,—дедi,iлшi менi,—дедi,лшi менi,—дедi,i менi,—дедi, менi,—дедi,i,—дедi,,—дедi,i,,
Кiмнiң ұғылы, есiмiм кiм менiм?—дедi.iмнiң ұғылы, есiмiм кiм менiм?—дедi.мнiң ұғылы, есiмiм кiм менiм?—дедi.iң ұғылы, есiмiм кiм менiм?—дедi.ң ұғылы, есiмiм кiм менiм?—дедi.iмiм кiм менiм?—дедi.мiм кiм менiм?—дедi.iм кiм менiм?—дедi.м кiм менiм?—дедi.iм менiм?—дедi.м менiм?—дедi.iм?—дедi.м?—дедi.i..
Малғұн сонда төрт тарапқа назар салды,
Ол жерде шайтан малғұн көрiнбедi.iнбедi.нбедi.i..

Сол уақытта ол малғұн ажиз қылды:
—Ертең айтам бұ iстi саған,—дедi.iстi саған,—дедi.стi саған,—дедi.i саған,—дедi. саған,—дедi.i..
Сейiт сонда:—Әй, малғұн, кәпiр, залым,—дедi,iт сонда:—Әй, малғұн, кәпiр, залым,—дедi,т сонда:—Әй, малғұн, кәпiр, залым,—дедi,iр, залым,—дедi,р, залым,—дедi,i,,
Сиқырыңды Сейiт бұзған сенiң,—дедi.iт бұзған сенiң,—дедi.т бұзған сенiң,—дедi.iң,—дедi.ң,—дедi.i..

Мен—Сейiттiң жаранлары, бiлгiл ендi,iттiң жаранлары, бiлгiл ендi,ттiң жаранлары, бiлгiл ендi,iң жаранлары, бiлгiл ендi,ң жаранлары, бiлгiл ендi,iлгiл ендi,лгiл ендi,iл ендi,л ендi,i,,
Қор қылып, малғұн, сенi өлтiрер,—дедi.i өлтiрер,—дедi. өлтiрер,—дедi.iрер,—дедi.рер,—дедi.i..
Бабектiң бiр жолдасы сөз сөйледi:iң бiр жолдасы сөз сөйледi:ң бiр жолдасы сөз сөйледi:iр жолдасы сөз сөйледi:р жолдасы сөз сөйледi:i::
—�айғамбарға не үшiн айттың жаман сөзнi?iн айттың жаман сөзнi?н айттың жаман сөзнi?i??

Сейiттi ұрайын деп оңтайланды,iттi ұрайын деп оңтайланды,ттi ұрайын деп оңтайланды,i ұрайын деп оңтайланды, ұрайын деп оңтайланды,
Сейiт сонда қылыш илән екi бөлдi.iт сонда қылыш илән екi бөлдi.т сонда қылыш илән екi бөлдi.i бөлдi. бөлдi.i..
Сейiтке куфи Мүртад һәм ұмтылды,iтке куфи Мүртад һәм ұмтылды,тке куфи Мүртад һәм ұмтылды,
Оны дахи қылыш илән пәре қылды.
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Бабек сонда:—Әй, палуан, сабыр,—дедi,i,,
Ертең саған жолығайын мен бiр,—дедi.iр,—дедi.р,—дедi.i..
Сонда Бабек әскерлерiне жүре бердi,iне жүре бердi,не жүре бердi,i,,
Сейiт сонда ат үстiнен жерге ұрды.iт сонда ат үстiнен жерге ұрды.т сонда ат үстiнен жерге ұрды.iнен жерге ұрды.нен жерге ұрды.

Кеудесiне шаһин кебi мiнiп алды,iне шаһин кебi мiнiп алды,не шаһин кебi мiнiп алды,i мiнiп алды, мiнiп алды,iнiп алды,нiп алды,iп алды,п алды,
Сақалынан махкам тұтып, бүрiп алды.iп алды.п алды.
Сол уақытта Бабек малғұн хайла қылды,
—Өлтiрмегiл, мен мұсылман болам,—дедi.iрмегiл, мен мұсылман болам,—дедi.рмегiл, мен мұсылман болам,—дедi.iл, мен мұсылман болам,—дедi.л, мен мұсылман болам,—дедi.i..

Алып жүргiл халифаға ендi менi,iл халифаға ендi менi,л халифаға ендi менi,i менi, менi,i,,
Сол жерде қарар қылам сенi,—дедi.i,—дедi.,—дедi.i..
Сейiт сонда Бабектiң қолын буды,iт сонда Бабектiң қолын буды,т сонда Бабектiң қолын буды,iң қолын буды,ң қолын буды,
Қолына Миғад патшаның оны бердi.i..

Ендi өзi кәпiрлерге қылыш ұрды,i өзi кәпiрлерге қылыш ұрды, өзi кәпiрлерге қылыш ұрды,i кәпiрлерге қылыш ұрды, кәпiрлерге қылыш ұрды,iрлерге қылыш ұрды,рлерге қылыш ұрды,
Қисапсыз кәпiрлернi өзi қырды.iрлернi өзi қырды.рлернi өзi қырды.i өзi қырды. өзi қырды.i қырды. қырды.
Бiр уақытта Сейiт хазiретi қайтып келдi,iр уақытта Сейiт хазiретi қайтып келдi,р уақытта Сейiт хазiретi қайтып келдi,iт хазiретi қайтып келдi,т хазiретi қайтып келдi,iретi қайтып келдi,ретi қайтып келдi,i қайтып келдi, қайтып келдi,i,,
Миғадқа ол:—Бабектi келтiр,—дедi.i келтiр,—дедi. келтiр,—дедi.iр,—дедi.р,—дедi.i..

Миғад сонда күзетшiге жетiп келдi.iге жетiп келдi.ге жетiп келдi.iп келдi.п келдi.i.. 
Күзетшiнiң басын кесiп, қашқан көрдi ердi,iнiң басын кесiп, қашқан көрдi ердi,нiң басын кесiп, қашқан көрдi ердi,iң басын кесiп, қашқан көрдi ердi,ң басын кесiп, қашқан көрдi ердi,iп, қашқан көрдi ердi,п, қашқан көрдi ердi,i ердi, ердi,i,,
Сейiтке Миғад келiп хабар бердi,iтке Миғад келiп хабар бердi,тке Миғад келiп хабар бердi,iп хабар бердi,п хабар бердi,i,,
«Аһ» деп Сейiт хазiретi және қуды.iт хазiретi және қуды.т хазiретi және қуды.iретi және қуды.ретi және қуды.i және қуды. және қуды.

Әскер илән Миғад және жұмла жүрдi,i,,
Бабектiң келген шаһарына бұнлар келдi.iң келген шаһарына бұнлар келдi.ң келген шаһарына бұнлар келдi.i..
Сейiт және ол шаһарға келiп, нағра салды,iт және ол шаһарға келiп, нағра салды,т және ол шаһарға келiп, нағра салды,iп, нағра салды,п, нағра салды,
—Әй, малғұн, құтылмассың менен,—дедi.i..

Түн iшiнде кәпiрлерге сайха салды,iшiнде кәпiрлерге сайха салды,шiнде кәпiрлерге сайха салды,iнде кәпiрлерге сайха салды,нде кәпiрлерге сайха салды,iрлерге сайха салды,рлерге сайха салды,
Кәпiрлер есiн танып соғылысты.
Бабеклер өздерiн есi кетiп танымады,
Түн iшiнде өздерiн бек көп қырды.

Таң туғанда Миғад шаһ және келдi,
Мұсылманлар Бабеклерге қылыш ұрды.
Бабеклер тағат тұтпай шаһарға кiрдi,
Шаһардың қапуын берiк қылды.
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Жетi күн, түн ол шаһарды қамалады,
Сегiз күнде Сейiт хазiретi бұзып кiрдi.
Iшке кiрiп, шаһар әһлiн және қырды,
Шаһар әһлi аман тiлеп, мүмiн болды.

Сейiт сонда:—Бабек малғұн қайда?—дедi,
Анлар сонда:—Ол малғұн қашты,—дейдi.
Қашқан жағын Сейiт сұрап және қуды,
Бiр шашмада ол малғұнға және келдi.

  Әзiн жаныб

Шайтан және Бабекке келiп хабар бердi:
—Тез тұрғыл, Сейiтбаттал келдi,—дедi.
Бабек тұрып, қаруларын жұмла алды,
Бабектiң ләшкерлерi атқа мiнiп, хамлә қылды.

Сейiт сонда қаһарланып, нағра салды,
Аспан жерге түскендей болып кеттi.
Адам түгiл хайуанлар есiн танды,
Бiрнеше жубун адамлар өлiп қалды.

Бұ нағрасы форсақ жерге барды,
Оны естiп Миғад патша жетiп келдi.
Бабеклердiң әскерлерiне қылыш ұрды,
Қырық мың әскер илән Абдулуаһап және келдi.

Бұ нағрасы көп форсақ жерге барды,
Оны естiп Бабек патша жетiп келдi.
Шаһ  әулие ол малғұнға қылыш ұрды,
Атының мойнын кесiп, жерге түстi.

Сейiт сонда атынан түсе қалды,
Ол малғұн бiр ағашқа атын қойды.
Сейiттен аман тiлеп, ол жалынды,
—Ендi атқа мiнбейiн һәркез,—дедi.

Сейiт сонда:—Амандық болмас,—дедi,
Әгар иман келтiрсең, болар,—дедi.
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Сол халде бiр жылаған дауыс шықты,
Сейiт сонда артына қарап көрдi.

Қараса, бiр қарт адам жылап отыр—дейдi,
«Аман бермей, бұ малғұнды өлтiр,—дейдi.
Хасен, Хұсайынды өлтiрген бұның нәсiлi,
Аман бермей өлтiргiл сол себеплi».

Оны естiп, Хұсайын үшiн көңiлi бұзылды,
Көзiне анлар үшiн жас толтырды.
Көзiн сүртiп, уа және қарап ердi,
Қарт та жоқ, Бабек те жоқ, қайран қалды.

«Аһ» деп, Шаһ жиһан өкiнiш қылды,
Ол алдаған шайтан малғұн екенiн бiлдi.
Ендi Сейiт Абдулуаһапқа:—Қайтқыл,—дедi,
Бабектiң ұғыл-қызын алып,—дедi.

Мен iздеп ол малғұнды кетем,—дедi,
Ендi тапсам, һәлак етем,—дедi.
Ол малғұн ләшкерсiз, жалғыз қашты,
Қатын илән баласын тастап қашты.

Сейiт хазiретi Бабектi iздеп кеттi,
Бiр күнлерi бұлақтан таһарат алып, 
    намаз қылды.
Сол уақытта бiр адам жетiп келдi,
Ол келген Мүмланның ұғылы Нұғман ердi.

Сейiттi көрiп, аяғына басын қойды,
Екiсi хал сұрасып, көп жылады.
Бабектi шикаят қылып, көп сөйледi:
—Ол малғұн көп халықты бұзды,—дедi.

Сейiт сонда:—Қорықпағыл онан,—дедi,
Iздегiл һәр тараптан ол малғұнды.
Әлқисса, Нұғман iздеп, хабар тапты,
Бiр таудағы руһбанларға барған ердi.
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  Әзiн жаныб

Ол малғұн қашып анда барған ердi,
Көп руһбанларды аздырып, бұзған ердi.
—Мен—Бабек, харам кәшиш пайғамбар,—дедi,
Жұмла жарлы малсыз болса, келсiн,—дедi.

Бұ сөздi руһбанлар жұмла бiлдi,
Жұмла малсыз жарлылар ол жиылды.
Жетпiс, сексен малсыздар бай болыпты,
Ол малғұнға «�айғамбар» деп иланыпты.

Әлқисса, әскер болып көп жиылыпты,
Бiр күнлерi сахараға ол шығыпты.
Сол сахарада Сейiт хазiретi ұшырады,
—Бабек малғұн қайда?—деп шақырады.

Бабек малғұн ләшкерiне:—Қапта,—дедi,
Батталды ортаға алып, өлтiр,—дедi.
Жалғыз Сейiттi сол уақытта ортаға алды,
Сейiт хазiретi күн батқанша соғыс қылды.

Сол уақытта Мүмлан ғазы жетiп келдi,
Он мың ләшкер қасына ертiп келдi.
Анлар және малғұнларға қырғын салды,
Малғұнлардың қанлары селдiк болды.

Сол уақытта Бабек малғұн және қашты,
Көп iздеп, ол малғұнды таба алмады.
Сейiт хазiретi Мүмланға изин бердi,
—Табриздың шаһарына сен барғыл,—дедi.

Жалғыз өзiм iздейiн ол малғұнды,
Құдайым қолға бергей ол малғұнды.
Ол арада бiр теңiз жақын ердi,
Жағасында кемелердi тұрған көрдi.

Бабек малғұн ол кемеге келген ердi,
Кiм екенiн бiлдiрмей мiнген ердi.
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Мәгәр Сатха ол кемеде болар ердi,
Сейiттi көрiп, Бабектi ол жасырды.

Сейiт келiп кемеге және кiрiп алды,
—Бабектi көрдiңiз бе?—деп сұрады.
Сатха сонда танымай ол сөйлейдi:
—Сонау кеткен кемеге мiндi,—дедi.

—Ол кеме қай шаһарға барар?—деп сұрады,
Анлар сонда:—Шын шаһарына барар,—дейдi.
Сатха өзiн бiлдiрмей, қызмет қылды,
Дәру салып, Сейiтке тағам бердi.

Сейiт оның тағамын iшiп ердi,
Есi кетiп, ол Сейiт жатып қалды.
Ендi Бабек малғұн Сейiттi қылыштады,
Сейiттiң бiр қылыны кесе алмады.

Қайран қалып, Сейiттiң қолын буды,
Мойнына ләнгар байлап, суға салды.
Күшi жоқ, Сейiт хазiретi суда қалды,
ләнгар басып, су түбiне жүре бердi.

Құдайым халас қылды ол Сейiттi,
Өздерiн топан соғып, һәлак қылды.
Кемесi сынып, тақтайлары таратылды,
Бiр тақтайға Бабек илән Сатха мiндi.

Екi малғұнды толқын айдап, шетке шықты,
Таудағы миуалардан терiп жедi.
Тауға шықса, бiр шаһарды анлар көрдi,
Қасында көп әскерлер һәм көрiндi.

Әскерлерден айырылған екi сорлы,
Барарға ол шаһарға бата алмады.
Сол уақытта шайтан малғұн жетiп келдi,
Бабек көрiп шайтанды зар жылады.
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—Сен әуре қылдың ғой менi,—дедi,
Сейiт маған көп жапа бердi,—дедi.
Шайтан сонда:—Қайғырмағыл ендi,—дедi,
Сейiт ендi көре алмас сенi,—дедi.

Бұ шаһардың патшасына барғыл,—дедi,
Мұғжизат сұрасалар, көргiз,—дедi.
Мен сенiң қасыңда болам сонда,—дедi,
Һеш нәрседен қауiп қылмай тұрғыл,—дедi.

Бабек малғұн бұл сөзге шат болды,
Шын шаһарының қапуына жетiп келдi.
Бiр адамға:—Сен патшаға барғыл,—дедi,
�айғамбар сiзден сұрды дегiл ендi.

Ол адам патшаға барып хабар бердi,
�атша оған:—�айғамбар болса келсiн,—дедi.
Бабек малғұн Сатхамен тура барды,
�атшаның ата-анасын баян қылды.

Түндегi көрген түстi һәм сөйледi,
Оған лайық тәдбирдi һәм сөйледi:
—Сiзлерде қанша болса жарлы,—дедi,
�әлен жерде алтындар бар, алсын,—дедi.

Бабектiң айтқан сөзiн мақұл көрдi,
«Қаз» деген таудан барып алтын алды.
�атша, беклер жұмласы ықылас қылды,
Бейшаралардың жұмласы кәпiр болды.
�ақырлары бай болып, шаттық тапты,
Жұмласы харам iстердi «халал» дептi.

  Әзiн жаныб
Сейiт хазiреттiң ��ақыт әлсарадан» мажырасы��ақыт әлсарадан» мажырасы�ақыт әлсарадан» мажырасы» мажырасы мажырасы

Шат болып ол хассылар тұра тұрсын,
Шаһ әулие Сейiттiң сөзi келсiн.
Шаһ әулие су iшiнде есiн жиды,
Ғажайып ғарионды көзi көрдi.
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«Дарияның түбiне кеттiм ердi,
Есiм жиып, көзiмдi аштым,—дедi.
Һәр тарапқа назар салып, бақтым ердi,
Судың бетi көктен алыс ол көрiндi.

Сол уақытта бiр адам басым тұтты,
Мойнымдағы ләнгар темiрдi шешiп алды.
Ол адамға назар салып бақтым ердi,
Көркем жүздi, ұзын бойлы көрдiм,—дедi.

Белiнде қылышы бар, бек һайбатты,
Шұһрасы арабстан сияпатлы.
Мойнында тасбиғы бар, маржан түстi,
Басында сәлдесi бар, жауһар түстi.

Құшақтап, менi төмен алып жүрдi,
Жүзiмнен оңды-солды және сүйдi.
Бiр уақытта шым түбiне жеттiк ердi,
Қарар қылып, жер басып жүрдiм ердi.

Сол уақытта ол маған сөз сөйледi:
—ұғылым, қайғырмағыл,—деп сөйледi.
Жаранлар көрер болар мұндай iстi,
Көрмеген адамзатлар ғажап iстi.

Құданың көп жаратқан хикметтерiн,
Көрерсiң үшбу жайда көп ғажапты.
Әлқисса, көп сөз айтып келер ердi,
Алдымыздан бiр ғажайып шаһар көрiндi.

Жақындап ол шаһарға келдiк ердi,
Алдымыздан ол шаһардан жанлар шықты.
Ол жанларға қасымдағы адам сөз сөйледi:
—Зиарат қылыңыз, Сейiтбаттал осы,—дедi.

Сол уақытта баршалары сәлем бердi,
Ғиззатлап баршалары тәуап қылды.
Ғиззатлап шаһарына алып жүрдi,
Ол жолда бейқисапсыз жанлар болды.
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Ол шаһардың ұлықлығы ғажап ердi,
Жетi бұрышы бар ердi тау ұқсаслы.
Ортасы көз жетпейтiн майдан ердi,
Үйiлген тау мысалы бидай ердi.

Халайықтар шуал-шуал алып кеттi,
Бiрi кетсе, бiрi келер, һеш таусылмайды.
Құмырсқадай шұбырған жұмлалары,
Онда да ол бидай таусылмайды.

Әлқисса, анлар менi бiр сарайға алып келдi,
Бiр ғажайып патшаны көзiм көрдi.
Тақтысы алтын, лағыл, гауһар ердi,
Басында тәжi шам мысалы жауһар ердi.

Оң, солында уәзiрлер отыр ердi,
Қызметшiлерi сап-сап болған әзiр ердi.
Жұмлалары тағзым қылып, тақтан түстi,
ұлық-кiшiк баршалары көрiс қылды.

—Хош келдiң, Сейiтбаттал ғазы,—дейдi,
Құданың Хабибiсiң, ұғылы сұлтан,—дейдi.
Көрерге интизар болдық сiзнi,—дейдi,
Чоқ шүкiр, сiздi көргiздi Алла,—дейдi.

Бұ жердi «Тақыт әлсара» деп атар ердi,
Бұ жердi адамзатлар һеш көрмейдi.
Аспаны жетi қабат Хақ жар еттi,
Жердi және жетi қабат ол жар еттi.

Әуелiнде адамзатлар болар,—дейдi,
Екiншiде перiлер илән жынлар,—дейдi.
Үшiншiде һешбiр нәрсе болмас,—дейдi,
Анда Хақтың хикметлерi болар,—дейдi.

Төртiншiде дию, перiлер болар,—дейдi,
Бесiншiде ғифрит, перiлер толған,—дейдi.
Алтыншысы бек зұлмат, ғажап,—дейдi,
Жетiншiсi жердi көтерген теңiз,—дейдi.
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Жұмласының сырын бiлмес һешкiм,—дейдi,
Жұмласы бiр Аллаға мағлұм,—дейдi.
Әлқисса, азайталық үшбу сөзнi,
Бек ғажайып көрмеген iстi көрдiк. 

Сегiз күн қонақ болдық анда,—дейдi,
Тоғызыншы күн рұқсат бердi бiзге,—дейдi.
Сәлем айтқыл Мұхаммед 
   Мұстафаға бiзден,—дейдi,
ұмытпасын шапағатынан жарын,—дейдi.

Айрылдық уағдаласып онан,—дедi,
Жолдасым: «Көзiңдi жұм, ұғылым» дедi.
Көзiмдi жұмып ердiм: «Ашқыл» дедi,
Ашып ердiм ол адам көрiнбедi.

Тұрған жерiм дарияның жағасы ердi,
Менi көрiп, атым ойнап, шауып келдi.
Атым келiп, иiскеп келiп тұрды,
Үстiнде жұмла қаруларым тамам тұрды.

Құданың құдiретiн көзiм көрдi,
Дарияға кеткен заттар да түгел келдi.
Киiм киiп, атқа мiнiп жүрдiм,—дейдi,
Бiр дарға бина қылған келдiм,—дейдi.
   
Ол дардан бiр руһбан шыға келдi,
Ол маған тағзым илән сәлем бердi.
—Хош келдiң, Сейiтбаттал ғазы,—дедi,
Сейiт сонда:—Неден бiлдiң менi?—дедi.

Руһбан сонда:—Түс көрдiм бүгiн,—дедi,
Мұхаммед расул Алла хабар бердi:
«Бүгiн саған шүкiр күшам, Сейiт келер,—дейдi,
Сен оны тағзым қылып сыйла,—дейдi.

Шапағат мен қылармын саған,—дейдi,
ұмытпаспын махшар күнде және» дейдi.
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уа және иман айтып, иқрар қылды,
Сейiттi тағзым илән қонақ қылды.

—Бұ шаһар, қай шаһар?—деп Сейiт сұрады,
Бабек малғұнды бiлдiң бе және?—дедi.
—Иә, Шаһ жиһан, Шын шаһары үшбу,—дейдi,
�атшасының есiмi—Оқас,—дейдi.

Бабек малғұн ол мұнда келдi,—дейдi,
Бұ шаһардың жұмласын кәпiр қылып, 
    бұзды,—дейдi.
Сейiт сонда мүмiнлерге қайғы қылды,
Құдайдан ғинаят тiлеп һәм жылады.

Қолына қалам алып, ол Сейiт қағаз жазды,
«Иә Алла, иә Мұхаммед» деп салауат жазды.
Өзiнiң Сейiт атын және жазды,
Оқасқа айтып баяндады.

«Бабек малғұн, мына қашқан залым,—дейдi,
Ол сiзлердi алдаған малғұн,—дейдi.
Бұ сөзiмнi тыңласаң хош-хал,—дейдi,
Тыңламасаң не қылармын тоқта» дейдi.

Ол хатты руһбан алып, анда барды,
Оқас илән Бабек малғұн оқып көрдi.
Бабектiң мұны көрiп, мәңзi солды,
Шарасыз iшкi сырын бiлдiрмедi.

Оқас сонда қаһарланып, сөз сөйледi:
«�айғамбарға еңiз қылған кiм-дүр?» дедi.
Әлқисса, әскер илән Оқас жүрдi,
Бабек малғұн әскер илән бiрге жүрдi.

Сейiт сонда қаһарланып нағра салды,
Аспан жерге түскендей мисли болды.
Көп адамлар есiн танып, аттан түстi,
Оқас сонда:—Бұ не ғажап сайха?—дедi.
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Бабек айтты:—Бұ—Сейiттiң нағрасы,
Соғысқа келсе, қылатын бiр әдетi.
�алуанлықта һеш назары болмас,—дедi,
ләкин тәсiлiм болмас маған,—дедi.

Оқас сонда Сейiтке назар салды,
«Жүсiп сәни болар ма!» деп ғажап қылды.
уа және жетпiс екi ойын қылып келдi, 
«�ерiште болар ма!» деп ғажап қалды.

Ақырған дауысына жер қозғалды,
«Рағд перiште» деп һәм ойлады.
Оқастың есiмiн айтып, сайха қылды, 
—Иман айтқыл, Сейiтбаттал мен-дүр,—дедi.

Жоқ десеңiз, һәлак қылам жұмлаңызды,
Көрерсiзлер жаһаннамда жаныңызды.
Оны естiп, бiр мүшiрiк келiп ердi,
Шаһ әулие көтерiп алып, ауаға атты.

Қара құстай айналып келiп ердi,
Жерге түспей, қылышпен екi бөлдi.
Әлқисса, азайталы үшбу сөзнi,
Жетпiс екi ойын илән көп өлтiрдi.

Сол уақытта Бабек малғұн әмiр қылды:
—Жекпе-жекке ол болмас, 
   жұмлаң қапта,—дедi.
Сол уақытта жүз мың жүһүдлер ортаға алды,
Сонда Шаһ уәли қаһар илә нағра салды.

Сейiттiң нағрасы бек ғажап болды,
Аспан жерге түскендей жер жарылды.
Көп адамлар сол уақытта есiн танды,
Шаһ әулие сол халде қырғын салды.

Жалғыз үш күн, үш түн соғыс қылды,
Табарик сол уақытта бiр шаршапты.
Бiр жерiнен жарақат болып ердi,
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Табариктiң жарасынан қаны ақты.
Бiр жерге сәжде қылып, зар қылыпты,
Шапағат �айғамбардан ол сұрапты.

  Әзiн жаныб
Сейiт хазiретi шаршағанда, �амус сұлтан келгенi�дүр

Сол уақытта ауадан сада келдi,
�ерiлердiң патшасы Тамус келдi.
Жүз мың перi қасында әскерлерi,
Келiп ол мүшiрiклерге қырғын салды.

Мүшiрiклердiң бастары алма кебi
Кiм кескенiн бiлмедi, ұша бердi.
Бiр сағатта төрт жүз мың кәпiр өлдi,
Шайтан малғұн Бабектi алып қашты.

Сейiт сонда бiр жерде отыр ердi,
Сүйенiп найзасына «Алла» дедi.
Сол уақытта Тамус сұлтан жетiп келдi,
Сейiттi тағзым қылып, көзiн сүйдi.

Тамусты көрiп, Шаһ әулие шат болды,
Екiсi хал сұрасып, сөз сөйледi.
Сейiттi шатырына алып келдi,
Түрлi ниғмат келтiрiп, құрмет қылды.

Бабек малғұнның iстерiн һәм сөйледi:
—Ол малғұн қайда болар?—деп сөйледi.
Тамус айтты:—Рұмға қашып кеттi,
Шайтан малғұн көтерiп ұшты,—дедi.

Андан соң екiсi шаһарға жүрдi,
Сияпат, азимат илән бұнлар келдi.
Бұ азиматты Оқастың көзi көрдi,
Айырылып ақылынан, есiн танды.

уа және Сейiт хазiретi сайха, нағра салды,
—Иә, Оқас, тез мұсылман болғыл,—дедi.
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Жоқ десең, һәлак қылармын жұмлаңызды,
Астын-үстiн қылармын шаһарыңызды.

Оқас сонда естiдi бұ хабарны,
Қапуын ашып, кiргiздi үшбулернi.
Сейiтке тағзым қылып, қойды басты,
Иман айтып, тамам қылды ықыласты.

Жетпiс пәре шаһардың жұмла қауымдары,
Жұмласы ықылас илән мүмiн болды.
Ол шаһарда Сейiт хазiретi  бiр ай тұрды,
Мәсжид салып, дiн ғылымын тағриф қылды.

Андан соңыра Тамус перiге изин бердi,
Тамус сұлтан уағдаласып, қайтып кеттi.
Шаһ әулие Оқас патшаға әмiр қылды:
—Әзiр қыл жақсы кеме бiзлерге, жүрем,—дедi.

Мен ендi Рұм шаһарына барам,—дедi,
Барған-дүр Бабек малғұн анда,—дедi.
Оқас патша жақсы кеменi әзiрледi,
Қырық палуан Сейiт илән жолдас болды.
Оқас илән уағдаласып бұнлар жүрдi,
«Алла» деп дiн жолына сапар қылды.

  Әзiн жаныб

Үшбулер «Алла» деп жүре тұрсын,
Қаслаған �стамболға келе тұрсын.
Ендi Бабек малғұнның сөзi келсiн,
Алланың лағнетi оған болсын.

Малғұн Бабек Сейiттен қашып ердi,
Бiр теңiздiң жағасына келiп ердi.
Сол уақытта шайтан малғұн жетiп келдi,
Халiн сұрап Бабектi жұбатыпты.

Бабектi шайтан малғұн алып ұшты,
Дарияны өтiп, �стамболға жақын түстi.
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—Сен ендi �стамболға барғыл,—дейдi,
Такфур илән Сейiттiң ұғылы бiрге,—дейдi.

Оны өлтiрiп, өшiңдi алғыл,—дейдi,
Сейiт естiп харратта қалсын,—дейдi.
Алдыңнан қырық кәшиш келер,—дейдi,
Ол саған тәсiлiм болып ерер,—дейдi.

Суыт жүрiп, пәлен тауға барғыл,—дейдi,
Келгенде қырық руһбанға сөйле,—дейдi.
Бабек малғұн ол жүрiп келер ердi,
Алдынан қырық руһбанды келер көрдi.

—Кiмсiң?—деп анлар Бабектен жауап сұрады,
Бабек сонда:—Сiзлер бiлдiргiл әуел,—дедi.
Және қайда барасыз жүрiп?—дедi,
Сiзлер бiзге бiлдiршi жөнiңiздi?

Анлар сонда:—Рұм халқы бiзлер,—дейдi,
Жөнiмiз �стамболдан келем,—дейдi.
Бабек сонда:—�атшаңыз кiм, бiлдiр?—дедi,
Анлар сонда:—�атшамыз Такфур,—дейдi.

Сейiтбаттал мейман қылды ол Такфурды,
Қасында Сейiттiң ұғылы, Бәшiр,—дейдi.
Бабек және сұрады жөнлерiнi,
—Ендi қайда барасыздар сiзлер?—дедi.

Анлар сонда Бабек малғұнға жауап бердi:
—�атшамыздың найыбы Қастур ердi.    
Жасырынып, дiн тұтып тұрар ердi,
Ол Қастурға пұттарымыз хабар бердi:

«Бабек пайғамбар жол жүрiп келер,—дейдi,
Иә болса, сiзлер барып келтiр,—дейдi.
Ол Бабек келер болса мұнда,—дейдi,
Такфурды Бәшiр илән өлтiрер» дейдi.
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Бұны естiп Бабек малғұн бек шат болды,
—Сол iздеген �айғамбарыңыз мен-дүр,—дедi.
Кәшишлер оны естiп шат болды,
Бабектiң аяғына басын қойды.

Бiр боқша тонлар алып келер ердi,
Малғұнға оны берiп, киiндiрдi.
Құрметлеп �стамболға алып жүрдi,
Алдынан Қастур лағин қарсы келдi.
Қолын сүйiп, құрметлеп алып келдi,
Бiр орынға жасырып оны қойды.
               
  Әзiн жаныб

Бiр күнi Такфур патша аңға шықты,
Қасына Сейiттiң ұғылы ере шықты.
Хабары жоқ, бұ екiсi ғапыл ердi,
Ғапыл күнде екiсiн шаһид қылды.

Андан соңыра Бабек малғұн заһир болды,
Дауыстап халайықтарға хабар бердi:
—Харам кәшиш, пайғамбар мен-дүр,—дедi,
Шын шаһарында өлтiрдiм Сейiтбатталды.

Сонан мен бұл шаһарға келдiм,—дедi,
Өлтiрдiм Такфур илән һәм Бәшiрдi.
Сiзлер мұтиғ болыңыздар бiзге,—дедi,
Мен мұғжизат көрсетем сiзлерге ендi.

Әлқисса, азайталық үшбу сөзнi,
Өзiне мұтиғ қылды халайықтарны.
Такфурға табиғ болған адамдарды
Өлтiрiп, шаһид қылды жұмлаларны.

Ол малғұн таққа мiнiп, тәдбир қылды,
Төрт тарапқа қағаз жазып, хабар қылды.
Оны естiп төрт жүз мың адам келдi,
Малғұнға мұтиғ болып, кәпiр болды.
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Бабек малғұн ол шаһардан әскер алды,
Малатияның шаһарына сапар қылды.
Ол уақытта Малатияның халқы ғапыл ердi,
Ғапыл халде қырық төртнiң палуанын 
    шаһид қылды.

Әли, Нәзiр—Сейiт хазiреттiң екi ұғылы,
Бiрнеше жаранлар илән соғыс қылды.
Нехасыл, көп әскерлерге күш жетпедi,
Жұмласы Райхан шаһарына барып тұрды.

Бабек малғұн әскерiне бұйрық қылды:
—Малатияны хараб қылып, бүлдiр,—дедi.
Бiр күнi Бабек малғұн пiкiр қылды,
Сейiттiң қайратын паш қылды.

«Ол Сейiт iзлер,—дедi,—ендi менi,Ол Сейiт iзлер,—дедi,—ендi менi,
Өгiздiң мүйiзiне кiрсем де табар» дедi.» дедi.дедi.
«Қабты» деймiш бiр шаһарлар болар ердi,
Көп ердi ол шаһарда көргенлерi.

Малатияда тұра алмай малғұн қашты,
�стамболдың ләшкерлерi қайтып кеттi.
Бабек малғұн Қабтыларға барып жеттi,
Өзiнiң қылған iсiн баян еттi.

  Әзiн жаныб

Бабек малғұн мақтанып тұра тұрсын,
Шаһ жиһан Сейiттен сөз бiтiлсiн.
Бабекке Хақтан лағнет дайым болсын,
Ендi Шаһ әулиенiң сөзi келсiн.

Бiр күнлерi Сейiт хазiретi Тарсусқа жетiп келдi,
�атшасы беклер илән қарсы келдi.
Ғиззатлап Шаһ әулиенi алып жүрдi,
ұлық-кiшiк адамлары Сейiтке құрмет қылды.
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Асап-iшiп, мәжiлiс қылып отыр ердi,
Бiр жiгiт сәлем берiп, кiрiп келдi.
Сейiттiң хозурына бiр хат қойды,
Хатты оқып, көзiне жас толды.

Үшбу хат әмiр Омардан келген ердi,
Бабектiң не қылған iсiн айтқан ердi.
«Бабек малғұн �стамболға барған,—дейдi,
Такфур илән Бәшiр ұғылың шаһид,—дейдi.

�стамбол әһiлiн жұмла кәпiр қылған,—дейдi,
уа және Малатияға ол малғұн келген,—дейдi.
Көп жаранларды ол шаһид қылған,—дейдi,
Малатияны хараб қылып, бұзған,—дейдi.

Райханның шаһарындамыз бiзлер,—дейдi,
Екi ұғылыңыз бiзлер илән бiрге» дейдi.
Жазған хаттың сөзiн жұмла бiлдi,
Отырған ұлық-кiшiк көп жылады.

Әлқисса, Сейiт хазiретi атқа мiндi,
Райханның шаһарына бұнлар жүрдi.
Абдулуаһап сахаба қарсы келдi,
Сейiттiң екi ұғылымен көрiс қылды.

Бабектi шикаят қып, көп сөйледi:
«Көрмедiм ондай малғұнды һәркез» дедi.
Сейiт хазiретi қалам алып, қағаз жазды,
Жiбердi халифаға Абдулуаһап сахабаны.

Абдулуаһап халифаға алып барды,
—Бұ күнде Сейiт хазiретi қайда?—дедi.
—Сейiт хазiретi Қабтыларға жүрiп кеттi,
Малғұн Бабек сонда деп бiлiп кеттi.

Халифа қырық мың әскерлердi әзiрледi,
Миғад илән Абдулуаһапты басшы қылды.
—Тез сiзлер Сейiт хазiретке барғыл,—дедi,
Жәрдемшi Шаһ әулиеге болғыл,—дедi.
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Күн-түн жүрiп, Сейiтке бұнлар келдi,
Екi күнде жетi күнлiк жерге келдi.
Әлқисса, Бабектiң қауымы бұнлардан хабар бiлдi,
Бес жүз мың әскер илән Бабек шықты.

Мұзубан деген бiр малғұн келiп ердi,
Абдулуаһап сахаба һәлак қылды.
Сол жерде Абдулуаһапты ортаға алды,
Сол халде Сейiт хазiретi нағра салды.

—Бабеклерге һеш амандық бермен,—дедi,
Сол жерде қаһар илән иамин қылды.  
уа және қаһарланып анларға қылыш ұрды,
Бiр күн, бiр түн анларды бек көп қырды.

Ол шаһарда Абдулсалып патша ердi,
Сол халде хазiретке туғры келдi.
«Аман жоқ» деп, Абдулсалыпты ұрып жықты,
Басын кесiп, әскерiне лақтырды.

Оны көрiп әскерлерi фариад қылды,
Сейiт хазiретi «иә, Алла» деп нағра салды.
Қырық нағра естiп, есiн танды,
Аспан жерге түскендей болып кеттi.

Тау гүрiлдеп, зiлзала болып кеттi,
Дария шалқып, сулары толқып кеттi.
Мұсылманлар сол уақытта қуат тапты,
Һәрқайсысы арысландай болып кеттi.

Мұсылманлар сонда қылыш ұрып ердi,
Қазан соққан жапырақтай бас төгiлдi.
Ой жер илән қыр жерлер бiлiнбедi,
Өлiмтiктен аттар басып жүре алмады.

Мұсылманлар оған рақым һеш қылмады,
Тек Бабеклер көрiнсе, қыра бердi.
Оны көрiп Бабектiң құты ұшты,
Айырылып ақылынан, үш күн қашты.
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Қандыабат аталған шаһар бар ердi,
Саһил деген патшасы һәм ердi.
Бабек барып Саһилге хабар бердi:
—Қорғалатын жер мұнда,—дедi.

Саһил оған:—Бiздiң шаһар тар-дүр,—дедi,
Жалғыз өзiң келерге болар,—дедi.
Бабек, Сатха, уәлид илән үшеу ердi,
Саһилдiң сарайында қонақ болды.

Бұнлардан Саһил патша хабар бердi,
Естiп Сейiт илән Абдулуаһап қаулы қылды.
Абдулуаһапқа:—Сен әскермен тұрғыл,—дедi,
Мен түнде ол шаһарға барам,—дедi.

Жақын жерде құлақ салып тұрғыл,—дедi,
Даусым шықса, әскер илән келгiл,—дедi.
Шаһ әулие ол шаһарға түнде барды,
Бiр жерден шынжыр тастап, iшке кiрдi.

Саһилдiң сарайына Сейiт келдi,
Бiр бөлмеде жасырынып, сөз тыңлады.
Арақ iшiп малғұнлар сөз сөйледi,
Бабек малғұн мақтанып көп сөйледi:

—Ертең мен ол Батталды өлтiрем,—дедi,
Жұмла шаһарыны үлестiрем сiзге,—дедi.
Ғақбаның ұғылы уәлид малғұн һәм сөйледi:
—Маған Бағдаттың шаһарын бергiл,—дедi.

Бабек сонда:—Хош, болсын сөзiң,—дедi,
Сатха саған найып болсын,—деп сөйледi.
Сол жерде сегiз кiсi отыр ердi,
Һәрқайсына бiр шаһарды үлестiрдi.

Сол уақытта Шаһ әулие кiрiп келдi,
—Маған қай шаһарды бересiң, малғұн?—дедi.
Кеудесiне қаршығадай мiнiп алды,
Аузы-мұрнын қан қылып, байлап салды.
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Оны көрiп Сатха, уәлид қаша бердi,
Қуып жетiп, екiсiн төртке бөлдi.
Сейiт хазiреттiң көптен жүрген ашуы ердi,
Жаһаннамға жiберiп, көңiлi тынды.

Сол жерде бар адамның бәрiн қырды,
Мәгәр Саһил патша Сейiтке басын қойды.
Аяғына басын қойып, иман айтты,
Шаһ әулие Саһилге рұқсат бердi.

—Тез барып шаһардың қапуын ашқыл ендi,
Жүгiрiп барып қапуны Саһил ашқан.
Сол халде Сейiт хазiретi нағра салған, 
Даусын естiп мұсылманлар шауып келген.

Келубан Бабеклерге қылыш ұрған,
Таң туғанша Бабеклердi бек көп қырған.
Бабеклерге мұсылманлар һеш рақым қылмады,
Үш күн-кеш Бабеклердi қырды.

Үш күн, үш түн аттарынан һеш түспедi,
Бабеклерден һешбiр адамды қоймай қырды.
Ендi Шаһ жиһан әулиенiң көңiлi тынды,
Бабек малғұнның мойнына шынжыр салды.

Саһилге жетелетiп алып жүрдi,
Бағдатқа барғанша азап бердi.
—Әгар менi босатып жiберсең, Саһил,—дедi,
Қияметте шапағат қылар ердiм саған,—дедi.

Бұ сөзнi Саһил патша айтты,
Сейiт сонда Бабекке:—Иман айтқыл!
Бабек сонда:—Мен—�айғамбар,—деп сөйледi,
Мұхаммедтiң дәуренi өткен,—дедi.

Оны естiп Шаһ уәлидiң қаһары келдi,
Малғұнның аузына қармақ салды.
Тiлiн қармақ илән тартып алды,
Түбiнен тiлiн кесiп, хурр әйлады.
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уа және екi көзiн ойып алды,
уа және құлақ-мұрнын кесiп алды.
Жол жүрiп Бағдатқа келер ердi,
Бабек және Саһилге мұны бiлдiрдi.

«Жiбер» деген ишараттың мазмұнын бiлдi,
Сейiтке Саһил мұны һәм бiлдiрдi.
Сейiт және «Иман айт!» деп һәм бұйырды,
Қолы бiрлән ол боқтап, сөз бiлдiрдi.

Сейiт сонда екi қолын кесiп алды,
Бұ сипатпен ол малғұнды жетеледi.
Оны көрген мұсылманлар шат болды,
Сейiтке ұлық-кiшiк жұмласы дұға қылды.

Бұ хабары халифаға естiлiп шат болды,
Шаһар әһлi естiп бек қуанды.
Халифа Сейiт хазiретке ғиззатлап қарсы барды,
Аттан түсiп, Шаһ уәли құшақтады.

Сейiттiң жүзiн сүйiп ғиззатлады,
Қолын тағзым қылып, көзге сүрттi.
Шаһарға тағзым илән алып келдi,
Той қылып, шаһар әһлiн қонақ қылды.

Сейiт хазiретi жаранларға әмiр қылды:
—Бұ шаһардың сахарасына от жақ,—дедi.
Жаранлары отын жинап, отты жақты,
Бабектi алып барып, отқа салды.
   
Бабек малғұн ойбайлап, отқа жанды,
Дүния ақыреттiң азаптарын бiрдей алды.
Бұ хабар һәр ықылымларға естiлдi,
Әһлi исламлар шат болып, дұға қылды.

Жаранлар, ғибрат алсаңыз үшбу сөзден, 
Сақтаныңыздар, бiлдiм, залымлардан.
Бабек деген, халайықтар, бәле болған, 
Көп халайықтардың дiнiн бұзып, кәпiр қылған.
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Бабек ердi қалмақты алдап, кәпiр қылған,
Сол себеплi харамлардан ол қашпаған.
Бұ заманғаше тауарис онан қалған,
Бабекке шайтан илән ықылас қылған.

Ол заманда Шаһ жиһан Бабектi көп iздеген,
Дiнiн бұзған адамларды мүмiн қылған.
Нехасыл, ықылассызлар керi қайтқан,
Мұсылманлардың ықыласы тамам болған.
 
Сол себеплi бұ заманғаше бұзылмаған,
Құдайым ғинаят бергенлер жолын тапқан.
Дiн үшiн һәр милләтләр талас қылған,
Құдайым қалаған құлды жолға салған.

Сейiт хазiреттiң сағадатлы дәулетiнен,
Талай жанлар мүмiн болып, жолын тапқан.
Ендi тамам қылалық бiз, иә, әһлi жаран,
Көп сөйлесек те болар бiрден нұқсан.

Мұхаммедке салауат, Сейiтке дұға қылған,
Тыныштықтың ұғылы деп бiлгiл, әй, жан,
Дұғаны тамағ қылды бұл пақыр ендi сiзден,
Айып қылмаңыз, сөзiмде болса нұқсан,
  
Ас салауат уас салам аләйк, 
   иә Хабиба ар Рахман* 
Бағдад мақлұқаты халқы жаһан.

Жиырма бiрiншi бап: Сұлтан Сейiт хазiретi �ағид жәдудi 
өлтiрiп, қырық патшалардың қыздарын халас қылып, 
мұсылман қылғаны

Бисмиллаһи деп уа және сөз башлалы,
Аллаға хамд айтып сиыналы.
Жұмла ғаламды бар қылған, иә Зүлжалалы,
Сиындым фазылыңа мен бiр сыналы.

* Әй, Рахманның сүйiктiсi, саған Алланың салауаты, жарылқауы мен 
қолдауы сәлемi  болсын.
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Иә, Мұхаммед Мұстафа,—Алланың хақ Хабибi,
Қыла көр мен ғасы құлыңа шапағатыңды.
Сұлтан Сейiтбатталдың мұнахибыны,
Айтайын ықылас бiрлән сүйiп оны.

Шаһ жиһан аталған ол сұлтанды,
Сөйлептi бұрынғы өткен жұмла уәли.
Риуаят рауиларның сөзi келдi,
Жоғалған халифаның бiр күн қызы.

София бану аталған—оның есiмi,
ұқсаған Зылихаға оның жисмi.
Халифа ханым илән көп жылады,
Үш күнше тышыра шығып, көрiсе алмады.

Халифа тақытқа шығып отырмады,
уәзiр илән беклерге сөз салмады.
Қатынының есiмi Сағида бану ердi,
Бiр күнi бақ-бақшада көп жылады.

Бiр ағаштың түбiнде жылап отыр ердi,
Ол ағаштың басына екi құс келiп қонды.
Хикмет Құда екiлiсi сөз сөйледi,
Екiсi бiр-бiрiне құп жауап бердi:

—Бұ қатын не үшiн жылар, ғажап?—дедi,
Мұңы жоқ халифаның қатыны ердi.
Бiрiсi айтты:—Қызы жоғалған мұның,—дедi,
Бiрiсi айтты:—Кiм алған мұның қызын?

Бiрiсi сонда:—Рағид жәду алған оны,—дедi,
Қасында саламат тұрар қазiр,—дедi.
Бiрiсi сонда:—Ол қыз қайда болар?—дедi,
Бiрiсi сонда:—Айн әл-Құтырдан әрман,—дедi.

Бiрiсi сонда:—Айн әл-Құтыр қайда?—дедi,
Бiрiсi сонда:—Жетi дариядан әрман,—дедi.
Ол малғұн қырық патшаның қызын алған,
Сейiт барса, жұмласын халас қылар ердi.
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Бұ сөздi айтып, екi құс ұшып кеттi,
Ханым естiп, халифаға хабар айтты.
Халифа ғажап қылып, бұ сөздi Сейiтке айтты:
—Бiлерсiз бе бұ не ғажап хикмет?—дедi.

Сейiт сонда:—Хақ Тағала Қадiр ердi,
Жаратқан сондай iске менi,—дедi.
Нешiк әмiрiн қылмайын оның,—дедi,
Машақатқа бұйырса сұлтан өзi.

Маған тағы бiр қызмет болған,—дедi,
Бұ қызметтi асан қылғай Алла өзi.
Сiзлер жары дұғада болғыл ендi,
Аллаға мен тәуекел қылам ендi.

Шаһ әулие «Алла» деп, сапар қылды,
Бiр күнлерi Амман деген шаһарға келдi.
Бiр уәсәнi пұт көтерiп келер көрдi,
Базарға алып келiп, әуез қылды.

—Бұның кебi пұт iстемес һешкiм,—дейдi,
Мен Құдайды iстейтiн санағ,—дейдi.
Бұ Құдайды, әгар, һәркiмлер алса,—дейдi,
Жұмла пәлелерден ол аман болар,—дейдi.

Шаһ жиһан естiдi бұ хабарны,
Ашуланып, ол кәпiрдi шiлтеледi:
—Әй, малғұн, сөйлеме мұндай сөзнi,
Сендей пұт жасай бiлмес бiр Тәңiрнi.

Қолмен жасап, Тәңiрi дейсiң бұ нәрсенi,
Көрмеймiсiң, әй малғұн, һәр нәрсенi.
Көзiңдi ашып қарашы һәр нәрсенi,
Тәңiрi ол-дүр жаратқан жұмла барды.

Күллi жанға ризық берген Қадiр өзi,
Маридларға шипа берген және өзi.
Ендi мұндай сөйлеме һешбiр сөздi,
Сөйлесең, жiберермiн жаһаннамға қазiр сенi.
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Сол уақытта ол малғұн ашуланды,
Қабахатлаб Сейiтке ол сөйледi.
Сейiт сонда жұмырық илән ұрып ердi,
Жаһаннамнан малғұн барып орын алды.

Мұны көрiп базар халқы шуылдады,
Жұмласы ол Сейiттi ортаға алды.
Сейiт сонда хамлә қылып, нағра салды,
Бiр демде көп адамларны қырып салды.

Бiреуi барып патшасына хабар бердi,
�атшасы атқа  мiнiп шауып келдi.
Ол патшаның есiмi Тағанош ердi,
Ол Сейiттi бұрын естiп, бiлер ердi.

Сейiттi көрiп, аттан түсе қалды,
Сәлем берiп, аяғына басын қойды.
Ғиззатлап сарайына алып келдi,
Астына алтын тақытын қоя бердi.

—Әй, Шаһ жиһан, палуан Сейiт,—дедi,
Хош келдiң, не қызметке жүрсiң?—дедi.
Сейiт сонда жүргенiн баян қылды,
Халифаның ғайып қызын аян қылды.

«Рағид жәду алған» деп естiлдi,
—Оның үшiн барармын сонда,—дедi.
Мұны естiп патша һәм жылады,
—Менiң де бiр қызым ғайып болған,—дедi.

Бар болса, алып келгiл мұнда,—дедi,
Әгәр мұнда келтiрсең оны, жаным,—дедi.
�ұт парасттан безермiн өзiм,—дедi,
Жұмла халқыммен мұсылман болам сiзге,—дедi.

«Хош болар» деп, Шаһ әулие сапар қылды,
Кеме илән қырық палуанлар бiрге жүрдi.
Бiр күнлерi топан соғып, кеме сынды,
Iшiндегi халайықтары һәлак болды.
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Дарияда атын жалдап, Сейiт жүрдi,
Сол уақытта бiр зор кеме жетiп келдi.
Ол кемеге аты илән Сейiт мiндi,
Iшiндегi адамлар Сейiттен жауап сұрды:

—Не себептен бұ дарияға түстiң?—дейдi,
Не қылып аман жүрсiң, ғажап?—дейдi.
Сейiт айтты:—Бiр дұшпаным болар ердi,
Әскер илән кемеге мiнiп қудық ердi.

Жел соғып, кемемiздi һәлак қылды,
Қасымдағы ләшкерлерiм суда қалды.
Бұ атты жалдап, суда жүрдiм,—дедi,
Құдайым сiзлердi айдап кез келтiрдi.
 
Әлқисса, ол дариядан бұнлар шықты,
Бiр таудағы мәрғазадқа ұшыратты.
Ол жерде шатыр құрып, рахат қылды,
Сол уақытта бiр мақұлық пайда болды.

Көрiндi қырық аршындай оның бойы,
Мисли аждаһадай оның құйрығы.
Аузынан түтiн шығып бұрқырайды,
Құйрығынан от шығып шашырайды.

уа және айғай салып, сөз сөйлейдi:
—Менiм мүлкiме келiп жатқан кiмсiң?—дедi.
Бiлмесеңдер, мен—Рағид жәду,—дейдi,
Қырармын жұмлаңызды қазiр,—дейдi.

Ол кеменiң бастығы Қантур ердi,
Ол Қантур қайсар қыздан туған ердi.
Жәду келiп Қантурдың қолын тұтты,
Шiрiген бөздей екi пәре қылып жыртты.

Әлқисса, афсүн оқып, үшкiрiп ердi,
Сол уақытта төрт жүз кiсiнi отқа жақты.
уа және Сейiт хазiретке келiп ердi,
Шаһ әулие бiр оқ илән атып қалды.
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Малғұнның сонда оқ көзiнен өтiп кеттi,
Сонда малғұн сайха қылып, қашып кеттi.
Ол кемеден жүз кiсi қалып ердi,
Сейiт сонда бiлдiрдi кендүсiнi.

Анлар сонда Сейiт хазiретке басын қойды,
Аяғына жығылып, мүмiн болды.
Бұнлар және кемесiне мiнiп алды,
Бiр ай тамам болғанда, бiр шаһарға келдi.

Сейiт сонда:—Бұ қай шаһар?—деп сұрды,
Анлар сонда:—Барынның шаһары,—дейдi.
Құмар шаһ—патшасының есiмi,—дейдi,
Сол уақытта бiр адам жауап сұрды.

Ол адам:—Қай милләттан сiзлер?—дедi,
Бұнлар сонда:—Бiзлер—
   халифадан елшi,—дейдi.
Анлар барып Құмар шаһқа хабар бердi:
—Халифадан елшi болса, келсiн,—дедi.

Құмар шаһ жетпiс екi кiсiнi һәм жiбердi,
Анлар барып Сейiт хазiреттi алып келдi.
Құмар шаһ тағзым илән қонақ қылды,
Не себеплi жүргенiн ол сұрады.

Сейiт сонда халифаның қызын баян қылды,
«Рағид жәду алған» деп аян қылды.
Құмар шаһ:—Сенiң есiмiң кiм-дүр?—дедi,
Сейiт оған есiмiн һәм бiлдiрдi.

Сонда Құмар шаһ тақыттан түсiп, 
    тағзым қылды,
Сұлтан Сейiт хазiретке басын қойды.
Сейiттiң қайратын естiр ердi,
Көрерге ол Сейiтке  ғашық ердi.
 
Тақыт үстiне Сейiттi ол шығарды,
Қолын қусырып Сейiтке ол сөйледi.
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Сейiтке:—Иә, сұлтан ғалым, палуан,—дедi,
Рағид жәду менiм бiр қызымды 
    және алған,—дедi.

Мұны жұмлалар кiтап ашып қарап ердi,
«Ол жәдуны Сейiтбаттал өлтiрер» дедi.
Бихамдилла, мүбәрак дидарыңды 
    көрдiм,—дедi,
Иләһым құтты қылсын жолыңызды.

Әгар менiм келтiрсеңiз ол қызымды,
Халқым илән тәсiлiм болам сiзге,—дедi.
Әлқисса, азайталық үшбу сөздi,
Бiр күн Құмар шаһпен аңға шықты.
 
Алдынан бiр манқыш киiк қашты,
Жұмласы ортаға алып, бұғау салды.
Сонда киiк сiлкiнiп ердi, бұғау түстi,
Және қашты, һеш адамлар жете алмады.

Сонда Сейiт қуып жетiп, бұғау салды,
Қанша салса, ол киiк құтыла бердi.
Әлқисса, ол киiктi Сейiт тұта алмады.
Шаршап келiп, бiр суға ғұсыл қылды,

Судан шықса, ат, тоны көрiнбедi.
Ғажап қалып һәр тарапқа қарап тұрды,
Бiр хикметтiң болғанын Сейiт бiлдi,
Ендi Аллаға мiнәжат қылып, зары қылды:

«Иә, Алла, Қадiр, Ханнан өзiң,—дедi,
�ендеге не бұйырсаң, хүкiмiң болар,—дедi.
Айрылдым атым илән жұмла құралымнан,
Таба алмай, ақылым болды менiң қайран.

Һәр уақытта жәрдем берген өзiң, Ханнан,
уа және жәрдем бергiл өзiң, Мәннан.
Иә, Мұхаммед Мұстафа, Сәруар жиһан,
Шапағат өзiң қылғыл ендi маған.
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Иә, шаһариарлар: Әбубәкiр, Омар, 
   Осман, Әли Арыслан,
Мен болдым бұл уақытта сәргардан.
Медет, жар ендi сұрадым мен сiзлерден»,
Бұны айтып, сәждеге басын қойған.

Сол уақытта Қызыр аләйһиссалам жетiп келген,
—Басыңды көтер, ұғылым!—деп сәлем берген.
Шаһ әулие сол халде сәлем алып тұра келдi,
Ғиззатлап екiлiсi көрiс қылды.
   
—Иә, ұғылым, не үшiн ғапыл болдың?—дедi,
Ол киiк Рағид жәдунiң қызы ердi.
Ол саған зиян қыларға келiп ердi,
Қорқытты Мұхаммед Мұстафаның саш құрметi.

Мұхаммед Мұстафаның мәзкүр саш құрметi,
Қолында баз уа бәнд қылып алған ердi.
Сол себеплi ол саған келе алмады,
Ол саған зарар қыларға бата алмады.

Ол сенiң алып кеткен ат, затыңды,
Апарып Рағид жәдуге берген,—дедi.
Иншалла, аларсың оның жұмласыны,
Сен оны қайғы қылма қазiр,—дедi.

Сарандибта iсiң бар, мәлiм,—дедi,
Жұм көзiңдi, жеткiзейiн соған,—дедi.
Көзiм жұмдым, сол халде тұтты менi,
Сарандибта мен көрдiм кендүзімні.

—Үшбу жер—атамыз сопы Алланың зираты,
Әуел уақытта салынған ғимараты.
Зиарат қылып тұра тұр, мұнда,—дедi,
Келтiрейiн Тамус сұлтанды саған,—дедi.

Бұны айтып Қызыр аләйһиссалам ғайып болды,
Саф адамға зиарат қылып тұрдым,—дейдi.
«Үш күн анда тафарраж қылып жүрдiм,—дедi,
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Оның бiр күн қадамладым мазарыны.
ұзынлығы жүз жиырма қадам болды,
Ғажайып Хақ сәнатын бiлдiм» дедi.
                        
  Әзiн жаныб

Ендi Тамус сұлтанның сөзi келдi,
Қызыр аләйһиссалам Тамусты:
   —Жаным,—дейдi.
Сейiтке жәрдем бергiл қазiр,—дейдi,
Бұйырған әмiрiнше болғыл,—дейдi.

Тамус сұлтан Сейiтке жетiп келдi,
Екi сұлтан сәлемдесiп көрiс қылды.
Екiсi бiр-бiрiнен хал сұрасты,
Шаһ әулие жүрген жұмысын баян қылды:

—Рағид жәдунiң мақамына жеткiз,—дедi,
Мен барарға ол жерге қиын,—дедi.
Тамус сонда:—Малғұнның жерi қиын,—дедi,
Жетi дариядан машақат илән өтер,—дедi.

Ол малғұн әккi сиқыршы, жауыз ердi,
Ол бiзге iлестiрмес пе зарар?—дедi.
Сейiт оған:—Аяр қыл сен бiзнi,—дедi, 
Иншалла, өлтiремiн ол малғұнны.

Тамустың оған келген әскерi бек көп ердi,
Мың перiнi анлардан таңдап алды.
Өзгесiне Шаһ сұлтан изин бердi,
Мың перiлер Сейiттi алып жүрдi.

Сейiт илән Тамусты алып ұшты,
Сейiт сонда ғажайыптарны көп көрiптi.
Бiр күнлерi бiр сахараға келiп түстi,
Ол жердi мисли жәннат ұқсас көрдi.

Сейiт сонда бiр мұғаззам шаһарды көрдi,
Бинәсiн ақ мәрмәрдан салған көрдi.
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Тамус сонда:—Айн әл-Құтыр үшбу,—дедi,
Ол жәду келгенiмiздi бiздiң бiлдi.

Иә, Шаһ жиһан, сен ендi сақ бол,—дедi,
Ол малғұн қазiр мұнда келер,—дедi.
Сейiт сонда қылыш илән саржа алды,   
Оқтарына дұға илән сөзлер жазды.

Сол уақытта Рағид жәду жетiп келдi,
Қолына алмас қылыш алып келдi.
Ол малғұн ақырып, нағра салды,
—Дұшпанымды келтiрдiң бе, Тамус!—дедi.

Әуелi өлтiрермiн Сейiтбаттал палуанды,
Андан соң өлтiрермiн, тоқта, сенi.
Ол малғұн афсүн оқып, от шығарды,
Сейiт хазiретке қаһарланып ол ұмтылды.

Сейiт сонда оғы илән атып ердi,
Малғұнның жүрегiнен өтiп шықты.
лағин сонда ат үстiнен ұшып түстi,
Сейiт сонда оның басын кесiп алды.

Тыңлаңыз лағинның зорлығын,
Жүз түйенi бауыздағандай қаны болды.
Тамус сонда Сейiтке тахсин қылды,
Сейiттiң аяғына басын қойды.

Сәжде шүкiр үшiн, намаз қылды,
—Сұлтаным, ғазаң мақбұл болсын,—дедi.
Ендi бұнлар шаһарларына келiп кiрдi,
Һәр сарайларның қапуын ашып көрдi.

Бiр сарайда тұтқын болған қыздарды көрдi,
Қыздар сонда қолын қусырып тұра келдi.
Қыздар және ол Сейiтке сөз сөйледi:
—Бұ жерге адамзатлар келмес ердi, 
    кiмсiз?—дедi.
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Сейiт сонда өз есiмiн баян қылды,
Қыздар сонда:—Садақа Расул,—деп жылады.
Бiзлер түнде көп жылап жаттық,—дейдi,
Түсiмiзде Мұхаммед Хабиб Алла хабар бердi.

Ол бiзлерге: «Көп жыламағыл, қызым,—дедi,
Ертең мұнда ұғылым Сейiт келер,—дедi.
Ол келiп Рағид жәдунi өлтiрер,—дедi,
Сiзлердi алып кетер мұнан» дедi.

Мүбәрак дидарыңызды көрдiк,—дейдi,
Бихамдул лиллаһи чоқ шүкiр,—деп жылады.
Сонда Шаһ әулие:—Жыламаңыз сiзлер,—дейдi,
Иншалла, көрсетермiн ата-анаңды,—[дейді].

Бұнлар сонда шат болып тұра келдi,
Сейiтке басын қойып, дұға қылды.
Шаһ әулие перiлердiң ләшкерлерiне 
    әмiр қылды:
—Бұ шаһарды талқан қылып бұзғыл,—дедi.

Һеш ғимарат қалмасын онда,—дедi,
уа және қазыналарын алғыл,—дедi.
�ерiлер Сейiт хазiреттiң әмiрiн қылды,
Шаһардың жыға қырып, өзiн бұзды.

Сонда Сейiттiң ат, тонын тауып алды,
Құдаға шүкiр үшiн, намаз қылды.
Сейiт және перiлерге әмiр, тәдбир қылды:
—Бұ қыздарды көтеретiн 
   бiр зор тақта жаса,—дедi.

�ерiлер сонда бiр зор тақтаны жасап алды,
Үстiне ол қыздарды мiнгiзiп алды.
Сейiт илән Тамус сұлтан бiрге мiндi,
�ерiлер аспан ара алып ұшты.

Баршасы тамашаларды көре келдi,
Сандабардың шаһарына жақын келдi.
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Бiреу барып, Құмар шаһқа хабар бердi:
—Сүйiншi, Сейiт хазiретi қызыңды алып келдi!

Құмар шаһ оны естiп, бек шат болды,
Ол адамға ауыр ауқат, халғат бердi.
Құмар шаһ шаһардан тышыра шығып ердi,
Азимат илән перiзат әскер көрдi.

Құмар шаһ, беклер илән қайран қалды,
—Бұ не ғажайып халайық?!—деп есiн танды,—
Әуелде жалғыз кеткен Сейiт ердi,
Иә, ғажап, бұ ләшкердi 
  қайдан алған?!—деп сөйледi.

Әлқисса, Тамус сұлтан перiнi көрдi,
Жаратқан Хақ сұңғатын ғажаплады.
Сейiт хазiреттiң аяғына басын қойды,
Сол жерде ықылас илән мүмiн болды.

уа және рағиятыны жұмлаларыны,
Сол жерде жинап алып, мүмiн қылды.
Сейiт хазiретi дiн жолын тағриф қылды,
Құмар шаһпен уағдаласып, сапар қылды.

уа және Тағанош патшаға бұнлар келдi,
Қызын алып, жұмла халқы мүмiн болды.
Ол дахи амандасып қала бердi,
Сейiттiң хикметiне жұмла қайран қалды.

Андан соңыра Мысыр шаһарына бұнлар келдi,
Қарун шаһ қызын алып шат болды.
Ол дахи Хақтың құдiретiне қайран қалды,
Сейiт хазiретiне ғажап қылып, дұға қылды.
 
Әлқисса, қырық патшалардың қызын 
     Сейiт бердi,
Жұмласы қызын алып, Сейiтке ықылас қылды.
Ендi Меккеге Тамус илән Сейiт келдi,
�ақырларға бес жүз мың алтын үлестiрдi.
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Тамус илән Мәдинеге Сейiт келдi,
уа және мың алтын пақырларға үлестiрдi.
Ендi келiп, Расул Аллаға зиарат қылды,
Жүзiн жерге қойып, зар жылады.

«Иә, Мұхаммед Мұстафа» деп салауат қылды,
Құдадан истағанат ендi талап қылды.
«Дiн үшiн көп қызмет қылдың,—дептi,
Сөйленер қияметкеше атың» дептi.
   
Сейiттiң көзлерiнен ол сүйiптi,
«Жаса, күшам, ризамын саған» дептi.
Бiр уақытта ұйқысы келiп, жатып ердi,
Мұхаммед Мұстафаны түсiнде көрдi.

  Әзiн жаныб

«Тез тұрғыл, бұ мақамнан, ұғылым,—дептi,
Бағдаттың шаһарына тез барғыл,—дептi.
Хауарижлар һұжымлық қылды анда,—дептi,
Мүмiнлер сенi iздеп зар жылайды» [депті].

Сейiт сонда оянып тұра келдi,
Тамус перiге түсiнен хабар бердi.
Тамус илән Сейiт хазiретi әзiрлендi,
�ерiлерге көтертiп, аспанға ұшты.

Бiр сағатта Бағдатқа  жетiп келдi,
Бағдатты қамаған әскерлердi Сейiт көрдi.
�айғамбар мұғжизасын заһир бұнлар көрдi,
Салауат айтып, Мұхаммедке сада қылды.

Әуелгi қисса үшбу жерде баяны тамам болды,
Мұхаммедке, Сейiтке дұға қылмақ келдi.
Оттан нәжат тiлесеңiз жауыңызны,
Жан тiлiмен салауат қылғыл сiзлер ендi.   
  
Насырды назым жазған мен ғасы құлды,
Кiнәсiн ғапу қыл деп сұра бiздi.
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Соғыстың бiр қызығы ғажап тағы келдi,
Айтармын, иншалла, ол соғысты.

Әлхамдулиллаһи рабби-аләмин уас салауат уас саламу алә 
хайри халқиһи Мұхаммадин әлиһи әжмағина*.

Жиырма екiншi бап. Сұлтан Сейiт хазiретiнiң хауариж�
ларды қырғаны 

«Бисмиллаһи» деп уа және сөз башлалы,
«Алла бiр, Мұхаммед—хақ пайғамбар»
     деп башлалы.
уа және Сейiт шаһ жиһаннан сөз ашалы,
�қылас бiрлән тыңлағанға сөз башлалы.

Сейiтке хикмет берген Қадiр Мәула,
Қысылса және жәрдем берген Нәби уәли.
Сұлтан Әл-әнбия миғраж Нәби,
Көрсеткен һәр орында мұғжизатыны.

Риуаят рауиларның сөзi келдi,
Айталық назым бiрлән сiзлерге оны.
Абамүслiм аталмыш бiр палуан өткен ердi,
Хорасанда көп қырған хауарижларды.

Хүкiм деп қойған ердi есiмiн,
Мәгәр анда қалып ердi иезидтiң бiр нәсiлi.
Ол малғұн һәр жерге көп қыдырды,
Қылыпты харамлық, айла, көп ұрлықты.
  
Көп харами жиналып көбейiптi,
Отыз мың әскер болып ол жүрiптi.
Һеш қылмай әмiр, шарғыны бұл шиырыпты,
Хауариж сол себеплi аталыпты.

* Барлық мақтау әлемдердiң Раббысы Аллаға арналады және Алланың сала-
уаты мен сәлемi жаратылыстың абзалы Мұхаммедке, оның барлық отбасына 
болсын. 
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Бiр күнлерi Хайбар шаһарына ол келiптi,
Алдынан Антур лағин жолығыпты.
Антур малғұн Хүкiмге сөз айтады:
—Менде бар жиырма мың ләшкер,—дедi.

Елу мың ләшкер илән бiз жүрелi,
Бағдаттың шаһарыны бүлдiрелi.
Оның бiз халифасын өлтiрелi,
Сен—халифа, мен уәзiр бiр болалы.

Әлқисса, екiлiсi қаулы қылып жүрдi,
Бiр түнде Бағдатқа бұнлар қырғын салды.
Исламның ләшкерлерi шаһарға кiрдi,
Келiп ол халифаға хабар бердi.

Халифа төрт тарапқа хабар салды,
Ол келгенше хауарижлар һұжым қылды.
Бағдаттың аз ләшкерiн мәлзам қылды,
Шаһарға қашып кiрiп қорғалады.
  
Жетi күн Бағдаттың шаһарын қамалады,
Сегiзiншi күн оларға жақындады.
Сол уақытта халифа ағзам тамға шықты,
Басын ашып, топыраққа жүзiн қойды.

Аллаға сәна айтып, ғинаят сұрды,
Мұхаммед Мұстафадан шапағат сұрды.
Сол уақытта Сейiт хазiретi жетiп келдi,
Шаһарды қамалаған әскер көрдi.

Шаһ жиһан оны көрiп, нағра салды,
«Иә, перiлер, қырғыл!» деп әмiр қылды.    
�ерiлер хауарижларға қылыш ұрды,
Қаһар илән Сейiт және қылыш ұрды.

Қазан соққан жапырақтай бастар төгiлдi,
Қан кеуденi көтерiп, наһр болды.
Хауарижларға һеш рақым қылмай қырды,
Аман сұраса, оның сөзлерiн тыңламады.
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Бiр уақытта Сейiт хазiретi 
  Хүкiм малғұнға ұшырады,
Бiр адам Сейiтбатталға хабар бердi:
—Бұ шаһарға келтiрген Хүкiм осы,—дедi,
Иә, Шаһ жиһан, танымассыз мұны,—дедi.
  
Сейiт сонда:—Әй, малғұн, бiлмедiң бе?
Халiң нешiк екенiн аңладың ба?
Сен халифа болар ма едiң, әй, қарақшы?
Саған лайық болар ма едi алтын тақты?

Бiлермiсiң �айғамбардың тақтысын?
Бiр қарақшы алар ма едi тәж, тақтысын?
Хүкiм сонда:—Әй, Баттал,—деп сөйледi,
Қасад қылсам, өз мүлкiме келдiм,—дедi.

Абамүслiм азап илән тартып алды,
Мұсылман болсаң, алып бергiл тақтысын.
Сейiт сонда жиды иезидлердi,
Ол бiр малғұн, қиянатшы, залым ердi.

�айғамбардың нәсiлiне қылыш ұрды,
Қылған iсi басына оның келдi.
Құданың құдiретiн аңласаңшы,
�айғамбардың нәсiлiнен ерлер шықты.

Әһлi өлдiнiң өшлерiн онан алды,
Тақтысын нәсiлiне алып бердi.
Аннан соң Хүкiм малғұн күрзi алды,
Сейiттi ұрайын деп оңтайланды.
  
Сейiт сонда көтерiп, жерге ұрды,
Қолын байлап, Қафадарға оны бердi.
Антұр малғұн Сейiтке һәм ұшырады,
Қафадарға оны дахи байлап бердi.

Нағра салып, хауарижларға және кiрдi,
Қаһарланып, анларға және қылыш ұрды.
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уа және перiлерге Сейiт:
  —Сақ бол!—деп әмiр қылды,
Қашып кетiп жүрмесiн, сақ бол!—дедi.

Әлқисса, жәрдем қылмай, 
  хауариждың бәрiн қырды,
Елу мыңнан һешбiрiн жiбермедi.
Хауарижлардың бәрiн қырып, Сейiт келдi,
Халифа Сейiттi көрiп жаяу жүрдi.

Сейiтке тағзым илән сәлем бердi,
Құшақтасып, Шаһ әулиенiң көзiн сүйдi.
Тамус сұлтан сахараға шатыр құрды,
Отырып шатырында рахат қылды.

Халифа илән Сейiт хазiретi және келдi,
Ғиззатлап Тамус сұлтанға көрiс қылды.
Тамус сұлтанға халифа көзiн салды,
Ғажаплап шұһрасына қайран қалды.
  
�ерiзаты көрмеген жұмлалары,
Сияпат шұһрасына тахсин қылды.
Әлқисса, асап iшiп, жұмла рахат қылды,
Сейiт ендi:—Хүкiм илән Антұрды келтiр,—дедi.

Хилаф қылған жазасын көрсiн,—дедi,
Бұнлардың терiсiн тiрi сойғыл,—дедi.
�ерiлер тiрсегiнен ағашқа оның iлдi,
Терiсiн тiрi сойып, азап бердi.

Тұлыбын сабан тығып, iлiп қойды,
Мүмiнлердiң ашуланған көңiлi тынды.
Ендi Сейiт Тамус сұлтанға изин бердi,
уағдаласып, аспанға Тамус ұшып кеттi.

Халифа Сейiт илән шаһарға келдi,
Қызын сүйiп, халифаның көңiлi тынды.
Әлқисса, нағра шалып, шаттық қылды,
�ақыр илән дәруiшлерге мал сарп қылды.
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Ол қыздың келгенiне халық қуанды,
Сейiттiң кереметiне бек қуанды.

  Әзiн жаныб

Тағзым илә сәлем берiп, жердi сүйдi,
уа және халифаның алдына бiр хат қойды.
Ол хатты Сейiт хазiретi оқып көрдi,
Хатқа жазған сөзiн жұмла бiлдi.

«Малатиядағы әмiр Омар опат,—дептi,
уа және Сейiттiң Һамайун қатыны опат» дептi.
Бұ сөзнi естiп, беклер кеңес қылды:
—Халифа қызын Сейiтке берсе нешiк,—дептi.

Әлқисса, халифа, беклер мақұл көрдi,
Сейiтке неках қылып, қызын бердi.
Сейiттiң бiр ұғылын Малатияға әмiр қойды,
Абдулуаһапты сарғаскер және қойды.

Малатияны екi ұғылына бағышлады,
«Дұғашысы Абдулуаһап болсын,—дедi.
Мен баратын iс жоқ-дүр анда,—дедi,
Бұ күнде дұшпанлар мәлзам болды» дедi.

  Әзiн жаныб

Ендi �стамбол тарапы сөзi келдi,
Мәлзам болған дұшпанлардың бiрi келдi.
Астур қайсардың екi ұғылы ердi,
Бiрiнiң есiмi Такфур деген ердi.

Қап тауынан Сейiт алып келген ердi,
�стамболға падишаһ қылып қойған ердi.
Бабек малғұн оны шаһид қылған ердi,
Баян Бабектiң бабында қылған ердi.

Астурдың бiр ұғылы Қанатус деген ердi,
Қанатус сол мәжiлiсте жетiп келдi.
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Ол Қанатус Сейiтке келiп, басын қойды,
Сейiттен ғұзыр қылып, тiлек сұрды:

—Иә, Шаһ жиһан, Сейiтбаттал палуан,—дедi,
Рұмға қайсар қойғыл менi,—дедi.
Хараж салғыл мойнымызға бiздiң,—дедi,
Қанша салсаң өзiңiз бiлiң,—дедi.

Жыл сайын келтiрейiн жанға,—дедi,
Һеш қиянат қылмайын жанға,—дедi.
Сейiт сонда:—Мұсылман болғыл, 
    бейшара,—дедi,
Қалмағыл жаһаннамның iшiнде,—дедi.

Қанатус сонда:—Иә, Шаһ жиһан,—деп сөйледi,
Жалғыз мұсылман болудан қорқам,—дедi.
Бiлерсiз Рұм халқы көп-дүр,—дедi,
Тәсiлiм болсам жалғыз, менi өлтiрер,—дедi.

Әлқисса, Қанатустың ғұзырын алды,
Рұмға Қанатусты қайсар қойды.
—Ендi мұсылманларға 
  һеш қиянат қылмаң,—дедi,
Қиянат қылсаң, мен кiм-дүр аңла,—дедi.

Қанатусты қайсар қойып, хатты бердi,
Қайсар болып Қанатус Рұмға кеттi.
Қанатустың қайсар болып көңiлi тынды,
Жыл сайын хараж берiп тұра бердi.

Әһлi ашқиялар қиянат мұсылманға қыла алмады,
Сейiттен қорқып, мойынын бұра алмады.
Жұмла әһлi исламлар ендi шат болды,
Хараж бiрлән пақыр-пұқырлар ғани болды.

Сейiттiң сағадатлы дәулетiнi,
Һәр жердегi әһлi исламлар көрiп тұрды.
Бұ қисса үшбу жерде тамам болды,
Бiр қаза Шаһ жиһанға тағы келдi.
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Айтармын, иншалла, тағы оны,
Мұхаммедке салауат, Сейiтке дұға қылың ендi.
Оттан мiнәжатласаңыз жаныңызды,
Иләһым Салла алә Мұхаммед демек ендi.

Насырды назым жазған бiз ғасы құлды,
Дұғадан ұмыта көрмеңiзлер сiзлер бiздi.
Тыныштық ұғылының жазған сөзi,
Дұға деп, назар қылған сiзге көзi.

Дүнияға келген жанлардың  кетер өзi,
Бiлiп айтсалар, артында қалар сөзi.
Талай қалған бұрынғылардан нақыл сөзi,
Ғалымдар өлсе, хаты қалар деген сөзi.

Жиырма үшiншi бап. Сұлтан Сейiт хазiретiнi �амус 
сұлтанның сиқыршы перiлерден қорқып шақырғаны. Сейiт 
хазiретi ол сиқыршыларды өлтiрiп келгенi

Бисмиллаһи хамд илән сөз башлалы,
«�иғылымызды түзе» деп зарласалы.
«Мұхаммед Мұстафа» деп сөз ашалы,
«Салауат сәлем оған болсын» деп ашалы.

Сұлтан Сейiт әулиенiң хикметiнi,
Естiмей жүргендерге бiлдiрелi.
Риуаят рауиларның сөзлерiнi,
Назым бiрлән баян қылам сiзлерге оны.

Иләһым, дүзегей ердi көңiлiмiздi,
Айтарға туғры қылып сөзiмiздi.
Сейiт хазiретi әһлi исламлардың ғимараты,
Құйылған ғарiплердiң мiнәжаты.

Шаһ жиһан бiр бақшаны кезер ердi,
Сол бақшада таң намазын оқып отыр ердi.
Мұсылман жерлерiнiң патшалары,
Анлар да Сейiт хазiреттен жәрдем сұрды.
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уа және жердi сүйiп, тағзым қылды,
Бiр хатты Шаһ әулиеге ұсынып бердi.
Ол хатты Шаһ жиһан оқып көрдi,
Тамус сұлтан жазыпты оны, бiлдi.

«Жүз мың сиқыршы дию бәрi келдi,—дейдi, 
Тоғыз ай болды, ол бiзлердi қамалады.
Оның бастығы Шамама Акфал деген,—дейдi,
Ол бiзлердi хараб қыларға жақындады.

Алла үшiн келе гөр мұнда,—дейдi,
Жоқса, һәлак қылатын бiздi» дейдi.
Мұны естiп Сейiт хазiретi пiкiр қылды,
�ерiлерден: «Қанша жерлiк?» деп сұрады.

�ерiлер сонда Сейiтке жауап бердi:
—Адам жүрсе, үш жылдық болар,—дейдi.
Бiзлер қырық күнде барармыз мұнан,—дейдi,
Рақым қылып жүрсеңiз анда,—дейдi.

Көтерермiз бiрiмiз сiздi,—дейдi,
Бiрiмiз көтерермiз қаруларыңызды.
Бiрiмiз көтерермiз азықтарыңызды,
Көрерсiз жолда түрлi ғажаптарды.

Әлқисса, үшбулермен Сейiт кеттi,
Һеш адамларға бiлдiрмей ұшып кеттi.
Бiр күнлерде бiр ғажап жерге келдi,
Мәскунаға бариз Ғафранның есi шықты.

Ол жердi ғажап қылып, бұнлар түстi,
Ол жерде рахат қылып, ниғмат iштi.
Сейiттiң үшбу жерге көңiлi түстi,
—Жаталық үшбу жерге бүгiн,—дептi.

�ерiлер сонда:—Әй, Шаһ жиһан,—деп сөйледi,
Үшбу жер жатарға болмас,—дептi.
Бұ жердi Тамус сұлтан бiлер ердi,
Арзақ жәду Тамусты мұнан қуды.
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Үшбу жер бек қатерлi жер-дүр,—дедi,
Кетелiк үшбу жерден тез бiз,—дедi.
Һәрқашан үшбу жерден жүрсек,—дедi,
Түнде жүрiп кетер ердiк бiзлер,—дедi.

Сейiт сонда ант етiп, сөз сөйледi:
—Бұ жердi сайран қылмай кетпен,—дедi.
�ерiлер көп жалынды, һеш болмады,
Киiк аулап, ол жерде рахат қылды.

Бiр күнi Сейiт хазiретi ұйықтап ердi,
�ерiлер қасындағы қорқып тұрды.
Сол уақытта ауадан бiр дию келдi,
Ол диюдың төрт басын бұнлар көрдi.

Оны көрiп перiлердiң құты ұшты,
Сейiттi оята алмай жасырынды.
Дию сонда:—Әй, Сейiтбаттал, аяр,—дедi,
Жақсы пұрсат табылды  маған,—дедi.

Сейiттi кемерiнен тұтып алды,
Көтерiп, аспан ара алып ұшты.
�ерiлердiң көзiнен ғайып болды,
Сейiттен үмiт үзiп, көп жылады.

Әлқисса, ол перiлер ұшып кеттi,
Барып сұлтан Тамусқа хабар айтты.
Тамус мұны естiп, зар жылады,
«Аһ, Сейiт палуан,—деп көп жылады.
Бiздiң үмiт қылғанымыз Сейiт ердi,
Ендi нешiк қылармыз?» деп жылады.
                
  Әзiн жаныб
 Каһланды өлтiргенi

Ендi Сейiт хазiреттiң сөзi келдi,
Дию малғұн көкке шығып, нағра салды.
«Сейiтбаттал, талай қырдың диюларны,
Оның қанын алармын сенен,—дедi.
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Талай өлiп, тiрiлдiң бұрын,—дедi,
Оттың iшiне салайын сенi,—дедi.
Сонда тiрiлiп көрмессiң бұ дүнияны,
Жақсы десең, барып көр ол дүнияны».

Сол уақытта Сейiт хазiретi көзiн ашты,
Өзiне пiкiр қылып, ақылын шашты.
Құданы зiкiр қылып, зары қылды,
«Иә, Мұхаммед Мұстафа,—деп тiленiп, 
     жар қылды.
Құдай-а, құдiрет бер күш, Алла,—дедi,
Бұ лағинға ғалиб қылғыл менi» дедi.

Ол малғұнның төрт басында мүйiз болды,
Сейiт оның мүйiзiнен махкам тұтты.
Бiр мүйiзiн жұлып алып, жерге атты,
«Әй, лағин, жерге түс!» деп, нағра салды.

Әлхасыл, төрт басында сегiз мүйiз,
Сейiт жұлса, сырқырады оның басы.
Сейiт оның мүйiзiнен айрылмады,
Сейiттi түсiре алмай, жерге түстi.
Екiсi үш күн күресiп, Сейiт жықты,
лағинның басын Сейiт кесiп алды.

Ол малғұн сол уақытта нағра салды,
Сайхасы жер мен көктi тiтiреттi.
Сол уақытта Абрақ  жәду жетiп келдi,
—Каһланды өлтiрдiң, Баттал,—дедi.

Рүстем қаһарман да ажиз ердi,
Анлар да өлтiре алмай кеткен ердi.
Сен келiп өлтiрiпсiң мұны,—дедi,
Мұның қанын сенен алмай қойман,—дедi.
 
Ол малғұн сиқыр оқып, топырақ шашты,
Жаһанды қараңғылық  қатты басты.
Сейiт сонда Қызырдың дұғасын оқып ердi,
Ол жәдудiң сиқырлары батыл болды.
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Ол жәдуге қылышты ұрып ердi,
Жәдуның бiр қолын кесiп түстi.
Сол уақытта ол қолын алып ұшты,
Ендi хамлә қыла алмай, қашып кеттi.

Сейiт ендi Аллаға шүкiр қылды,
Аллаға сәна айтып, зар жылап, намаз қылды.
Шаһ әулие ол жерден жүрiп кеттi,
Жетi күнде бiр шаһарға келiп жеттi.

Қабырғасының биiктiгi ғажап ердi,
Биiктiгi аспанға таласар ердi.
Қапуында екi арыслан тұрған көрдi,
Сейiтке аузын ашып, хамлә қылды.

Сейiт оның бiр басын һәлак қылды,
Бiрiсi ол Сейiттен қашып кеттi.
Сейiт хазiретi қапуға келiп ердi,
Ол қапуда жазылған жазу көрдi.

«Әй, Шаһ жиһан, палуан Сейiт,—дептi,
Бұ мақамға келесiң хош-хал,—дептi.
Бұ мәнзил—Таһмус патшасының 
    қабiрi,—дейдi,
Бұ қапудан сен iшке кiргiл,—дейдi.

Алдыңнан бiр аждаһа келер,—дейдi,
Оны һәм өлтiрерсiң, палуан, өзiң,—дейдi.
уа және бiр қапу бар алдыңда, жүргiл,—дейдi,
Сонда жазған жазуды көргiл,—дейдi.

Не сөз айтса, ол жазуды қылғыл,—дейдi,
Көрерсiң ғажайыпты талай, палуан» дейдi.
Бұны оқып, Шаһ әулие iшке кiрдi,
Алдынан бiр аждаһа қарсы келдi.

Шаһ жиһан «тайғ зухаки» қылышын алды,
Аждаһарды екi пәре қылып салды.
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Сол уақытта залымлары зайұл болды,
Бiр сарайды қарсысында және көрдi.

Оның және қапуында тақтаны көрдi,
Ол тақтада жазылған сөздi көрдi.
«Әй, Сейiтбаттал, хош келесiң мұнда,—дейдi,
Бұ мәнзил—Таһмус патшасының жерi,—дейдi.

Бұ қапудан iшкерi кiргiл,—дейдi,
Анда бар ғажайыпты көргiл» дейдi.
Сейiт сонда:—Ол қапудан кiрдiм,—дедi,
Төрт тарапқа назар салып көрдiм,—дедi.

Ортасында тақыт Сүлеймен мисли,—дедi,
Үстiнде бiр табытты көрдiм,—дедi.
Екi жағында екi табыт және болды,
Ортасында қызыл алтын тақта болды.

Ол тақтаға жазуды көп жазыпты,
Ол жазудың оқыдым жұмласыны.
«Иә, Шаһ жиһан, Сейiтбаттал ғазы,—дептi,
Бұ мәнзилге келерсiң хош-хал,—дептi.

Менiм есiмiм—Таһмус патша,—дептi,
Жүз мың диюлар құл болды маған,—дептi.
Масхар көп перiлердi қылдым,—дептi,
�атшалық көп дәурен сүрдiм,—дептi.

Екi табыт ол менiң уәзiрлерiм ердi,
Астурлап кiтабына маһир ғалым ердi.
Мен сұрадым анлардан бiр күн,—дейдi,
—Һешкiм мұнда келер ме?—деген ердi.

Бұнлар сонда кiтаптарын қарап ердi,
—Сейiтбаттал палуан келер мұнда,—дейдi.
Ақырзаманның �айғамбары 
   Мұхаммед болар,—дейдi,
Оның нәсiлiнен ол палуан туар,—дейдi.
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Ол жүрмеген жер болмас һәркез,—дейдi,
Бiзден соңыра ол мұнда келер,—дейдi.
Мен сонда:—Не үшiн келер?—дедiм ердi,
—Тамус сұлтанға жәрдем үшiн келер,—дейдi.

Каһлан дию аспанға алып ұшар,—дейдi,
Жерге алып, Сейiт ақыр түсер,—дейдi.
Сейiт ақыры өлтiрер ол Каһланды,
уа және Абрақ жәду келер сонда,—дейдi.

Оның және бiр қолын Сейiт кесер,—дейдi,
Қолын алып, ол Абрақ қашар,—дейдi.
Әлқисса, бұ сөзлердi жұмла естiдiм,—дейдi,
Сенiң үшiн бiр қанжарды қойдым,—дейдi.

Ол қанжарда екi гауһар болар,—дептi,
Қараңғыны мұнаууар қылар,—дейдi.
Бас астында ол қанжарды алың,—дептi,
Жәдiгер, сiз дұғада болғыл,—дейдi.

Сен мағрұр палуандыққа болма,—дейдi,
Бұ дүнияның опасы жоқ, жалған,—дейдi.
Бұ дүния талай жаннан қалған,—дейдi,
Соңында бiр күн қалар ақыры,—дейдi.

Бiр аманат сөзiм бар саған,—дейдi,
ұмыта көрмессiң оны, жаным,—дейдi.
Аман-есен Мәдинеге барсаң,—дейдi,
Сәлем айтқыл Мұхаммед Мұстафаға  бiзден,—дейдi.

Шапағатынан ұмытпасын бiздi,—дейдi,
Махшар күнi болғанда, аһи» дептi.
Әлқисса, көп насихат ол айтыпты,
Ол сөздi Сейiт естiп, көп жылапты.

Шаһ әулие ол жерден тұрып кеттi,
Бұл қиуға жетiп келдi.
�сқақтың шынжырын тұтып, төмен түстi,
Ол қиудың түбiне барып жеттi.
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Ол қиуыны сайран кезiп ердi,
Қараңғыдан һеш нәрсе көре алмады.
Мағлұм қанжар, гауһарды қолына алды,
Қараңғыны мұнаууар қылып көрдi.
         
Жетi перiлер шынжырлаулы отыр көрдi,
Сейiттi көрiп, аяғына басын қойды.
—Садақа расул Алла,—деп сөйледi,
Хош келдiң, Сейiтбаттал ғазы,—дедi.

Сейiт сонда:—Кiм бiлдiрдi саған?—дедi,
Өздерiңдi бiлдiршi маған,—дедi.
Сонда бұнлар зар жылап, сөз сөйледi:
—Бiзлер—Тамус сұлтанның уәзiрi,—дедi.

Абрақ малғұн бiзлердi тұтып алды,
Жүз жыл болды, бұ зынданға салып қойды,
Бүгiн түнде көп жылап жаттық ердi,
Түсiмiзде Расул Мұхаммед хабар бердi:

«Сорлы, зарлық қылмаңыз ендi,—дейдi,
Ертең мұнда Сейiт ұғылым келер,—дейдi.
Сiзлердi халас қылар мұнан,—дейдi,
уа және Тамус сұлтанға апарар» дейдi.

Шаһ әулие мұны естiп, пiкiр қылды.
Аллаға сәна айтып, шүкiр қылды.
Анлардың бағ-бұғауын жұмла шештi,
—Ол малғұнның жерi қайда, көргiз?—дедi.

—Ол малғұнның бiлмеймiз жерiн,—дедi,
Бұ жерге келiп-кетiп жүрер,—дедi.
Сейiт сонда пiкiр қылып отыр ердi,
Бiрiне-бiрiн соғып, һәлак қылды.

—Әй, ғайыр, келдiң бе мұнда?—дедi,
Абрақ жәду iздеткен сенi,—дедi.
Бiр қолын кесiпсiң оның,— дедi,
Каһланды өлтiрiпсiң сен және,—дедi,
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Оның үшiн алайын,—деп хамлә қылды.
Сейiт сонда жұмырық илән ұрып жықты,
уа және кеудесiне Сейiт шығып алды,
—Тез мұсылман болғыл!—деп, нағра салды.

Сонда Сейiттiң сөзiн қабыл қылды,
уа және иман айтып, иқрар қылды.
—Бiз әуелде мұсылман перiлер ердi,
Онымызды Абрақ  жәду қапуға салды.

Үшеуiмiздi бұ залым хурр әйлады,
Жетеумiздi қорқытып, дiнiн бұзды.
Ол алтаусын келтiрейiн сiзге,—дедi,
Анлар һәм мұсылман болып ерер,—дедi.

Изин бердi, ол анда ұшып кеттi,
Бiр сағатта  алтысын алып келдi.
Арасында бiреуiн Сейiт ғажап көрдi,
Жүзi раушан, толған айдай балқыр көрдi.

Сейiт оның ғажап қылып, атын сұрды:
—Бұның аты—Каһрабан палуан,—дедi,
Атасы—дию, анасы жын мұның,—дедi.
Бiздiң сәруар сұлтанымыз осы,—дедi,
Тәдбирiнде болармызлар мұның,—дедi.

Сейiт ендi Каһрабаннан сөз сұрады:
—Ол малғұндардың мәнзилдерi қайда?—дедi.
Сол уақытта Каһрабан сөз сөйледi,
Ғажайып көргендерiн көп сөйледi:

—Каһлан бек лағин, малғұн ердi,
Абрақ жәду сиқырлыққа маһир ердi.
Бұ жерге Рүстем илән Қаһарман келiп ердi,
Ажиз қылып, өлтiрмей кетiп ердi.
уа және хазiретi Әли келiп ердi,
Сонда қорқып, ол залым ердi.
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Бiр күнлерi хазiретi Әли дүния салды,
Оны естiп, ол және қайтып келдi.
Каһланды өлтiрiпсiң, сен, жақсы,—дедi,
Кесiп Абрақтың қолын,—дедi.

Ол малғұн афсүн оқып, қолын жазды,
Оның бар Сағида атты қызы,—дедi.
Әгар оны мұсылман қылсаң, Шаһ уәли,
Көп диюлар мұсылман болар сiзге,—дедi.
   
Сейiт сонда:—Сұра,—дедi,—ол малғұнды,
Бұ күнде қайда болар малғұн?—дедi.
—Бұ күнде аңға кеттi малғұн,—дедi,
Иншалла, тез келер мұнда,—дедi.

Сол уақытта бiр нағра пайда болды,
Жер-көктi тiтiретiп, жетiп келдi.
—Әй, Сейiтбаттал, ғайыр, ғажап, келдiң бе?!
Ажалың, ажалың айдап мұнда,—дедi.

Бiр шынардың терегiн суырып алды,
Сейiттi қаһарланып салып қалды.
Сейiттiң жолдастары үмiт үздi,
«Есiл ер һәлак болып қалды-ау!» дестi.
  
Сонда Сейiт кейiн секiрiп, кейiн тұрып ердi,
Шынар сонда балшыққа батқандай көрiнбедi.
Малғұн сонда мақтанып, сөз сөйледi:
—Батталға сол керек,—деп сөйледi.

Сейiт сонда қолтығынан шалып ердi,
Қиярдай таза пiскен екi бөлдi.
Малғұнның сиқырлығын тыңла ендi,
Кесiлген жарты тәнiн жұтып, сағы болды.
  
Әлқисса, Сейiт хазiретi жетпiс екi бөлiп ердi,
Һәр кесiгiн жұтып алып, сағы болды.
Сол уақытта Абрақ жәду сөз сөйледi:
—Әй, Баттал, бүгiн ғазаңды қойғыл,—дедi.
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Күн кеш болып,батты ғой қазiр,—дедi,
Ертең саған келейiн өзiм,—дедi.
«Хош, болар» деп Сейiт оны қоя бердi,
Ол малғұн ләшкерлерiне қайтып кеттi.

Сейiт және жолдастарына келiп ердi,
�ерiлер Сейiттiң аяғын құшақтады.
Бiр шашмадан таһарат алып, намаз қылды,
уа және тағам асап, рахат қылды.
    
уа және сабах садық таң да туды,
Шамшылар ләшкер илән және келдi.
Бiр дию мұнарадай көрiнiп келдi,
Мүйiзi қарағайдай көрiнедi.

Сейiтке нағра салып, сайха қылды:
—Атамды өлтiрдiң бе, Баттал,—дедi.
Рүстем, Қаһарман да ажиз қылып ердi,
Өлтiрдiң менiм атамды нағып?—дедi.

Каһраба шаһ Сейiтке һәм сөйледi:
—Бұ келген—Каһланның ұғылы,—дедi.
Қолында  тау мысалы оның күрзi,
Ат қойған «дәлшәмшад» деп оны перi.

Сейiт ендi дәлшәмшадын тартып алды,
Басынан айналдырып, қойып қалды.
Сол халде ол малғұн көрдiк болды,
Жаһаннамның iшiнен орын алды.

Сейiт ендi дәлшәмшадын қолына алды,
Келiп ол диюларды ұра бердi.
Каһрабаның алты перiсi һәм хамлә қылды,
Әлқисса, төрт мың диюды хараб қылды.
  
Сейiтке және құп суретлi дию келдi,
Сол уақытта Каһраба шауып келдi:
—Иә, Шаһ жиһан, сақ бол, қабыл қыл бұған,—дедi,
Бұ келген—Абрақтың қызы,—дедi.
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Аңсыз қалып, қаһар илән өлтiрме,—дедi,
Мұсылман болса, пайдасы тиер мұның,—дедi.
Сонда ол қыз Сейiтке келiп ердi,
Жұмырық илән бiр ұрып, оны жықты.

Қолына қанжарын алып һәм ұмтылды,
—Тез мұсылман болғыл!—деп һәм ақырды.
Қыз сонда ол Сейiтке һәм сөйледi:
—Каһрабанға берсең, мұсылман болам,—дедi.

Сейiт сонда ол қызға һәм сөйледi:
—Хош болар, қалағаның болсын,—дедi.
Қыз сонда Сейiт хазiретке басын қойды,
Сол жерде иқрар қылып, мүмiн болды.

Сейiт ендi бұ iске бек шат болды,
Құдаға шүкiр қылып, дұға қылды.
Сол уақытта диюлар қаптап ердi,
Сейiт сонда дәлшәмшадпен ұра бердi.
 
Каһраба алты дию илән және қырды,
Сейiт және нағра салып қаһарланды.
Сол уақытта үш мың дию қырылыпты,
Диюлардың ләшкерлерi ендi қорықты.

Бiр мың дию сол уақытта мүмiн болды,
Оны көрiп Абрақ жәду нағра салды.
—Әй, саш гөмлек сенiң iсiң осы ма?—дедi,
Не үшiн қылыш ұрдың бiзге?—дедi.

Сол уақытта Каһрабаға Абрақ ұшырады,
Көтерiп алып аспанға ұшып қашты.
Каһраба сонда Сейiтке сайха қылды:
—Менi ұмытып кете көрме, палуан,—дедi.

Сейiт сонда диюларға әмiр қылды:
—Күшiңiз жетсе, жүрiп алғыл,—дедi.
Мұсылман перiлердiң жұмласы қуып ердi,
Құтқара алмай, жұмласы қайтып келдi.
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Оның үшiн Шаһ әулие бек қайғырды,
Қыз сонда:—Қайғы қылма,—деп үгiт бердi.
Абрақ жәду ол менен қорқар,—дедi,
Каһрабаны өлтiрмей сақтар,—дедi.
 
Сейiт хазiретi ол қыздан һәм сұрады:
—Ол малғұнды табармыз қайдан?—дедi.
—Оның бар Саһил деген бiр iнiсi,
Мақамы Қап тауынан әрмен,—дедi.

Мұхиттың дариясында, жазирасында
Берiк қылып салынған қабырғасы.
Абрақ жәду сол жерге барған,—дедi,
Тұра алмас онан ғайр жерге,—дедi.
   
Сейiт ендi такаффара қылып, ойға қалды,
«Бармасам, хараб қылар оны,—дедi.
Каһрабаға бармасам мен мұнан,—дедi,
Оның көңiлi қала-дүр менен» дедi.

Қыз сонда ол Сейiтке сөз сөйледi:
—Барған бiрлән ол малғұн болмас,—дедi.
Оның бар мұхиттың дариясында бiр сандығы,
Болады-дүр оның iшiнде оның жаны.

Жер-көкке көгершiн фатра құс мисли оның жаны,
Қарасалар, оны таппас һешкiм,—дедi.
Һешкiмнiң қолы жетпес оған,—дедi,
Мәгәр Сүлейменнiң жүзiгi алұр,—дедi.

Сейiт сонда бұл iске қайран қалды,
—Ол жүзiктi табармыз қайдан?—дедi.
Қыз сонда:—Ол жүзiктi мен бiлем,—дедi,
Ол жүзiк сол патшаның қолында,—дедi.

Мен қызмет қылармын сiзге,—дедi,
Апарармын Саһилге сiзнi бiр күн,—дедi.
Әуелi Тамус сұлтанға бiз баралық,
Жәдулерден Тамусты құтқаралық.
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Андан соң тәдбирдi бiз қылалық,
Алла қосса, әуелi бiз баралық.
Мұны естiп Шаһ әулие шат болды,
Диюларға көтертiп, бұнлар ұшты.

  Әзiн жаныб

Диюлар аспан ара алып ұшты,
Бiр күнлерi Зер шаһарына жетiп келдi.
Сейiт келiп, ол шаһарға көзiн салды,
Атырабында шатыр құрған ләшкер көрдi.

Шаһ уәли қасындағы диюларға әмiр қылды,
—Сiзлер ауа жүзiнде тұрғыл,—дедi.
Һешбiрiсiн жiбермеңiз сiзлер,—дедi,
Мен мүбараз қылайын жерде,—дедi.

Сейiт келiп бiр биiк тауға шықты,
Қаһарланып бiр нағраны салып қойды.
Ол нағраның даусы ғажап болды,
Жер мен көктi тiтiретiп, тауды жарды.

Акфәл илән Шамама есiн танды,
Тақтысынан жығылып, қайта тұрды.
—Иә, ғажап, бұ сағиқа не-дүр?!—дедi,
Бiздiң кебi диюларды жықты,—дедi.

Акфәл сонда:—Бұл Сейiтбаттал болар,—дедi,
Тамусқа жәрдем үшiн келген,—дедi.
Тамус сонда естiдi бұ дауысты,
—Иә, ғажап, бұл—Сейiттiң даусы!—дедi.

Сонда Тамусқа бiр перi жауап бердi:
—Сейiттi Каһлан жәду алып кеттi.
Алтауымен бiрге болған,—дедi,
Не оқиға болған-дүр бiлмен,—дедi.

Тамус сонда:—О, Алла,—деп сөйледi,
Сейiттен ғайрға бұ нағра болмас,—дедi.
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Сол уақытта үш перi жетiп келдi,
Тамусқа тағзым илән сәлем бердi.

Тамустың аяғына басын қойды,
Тамус сонда:—Мархабан, хош келдiң,—дедi.
Сiз кеткелi бiр жүз жыл болып ердi,
Жаным, сiзлер қай тараптан келдiң?—дедi.

Анлар сонда:—Сұлтанымыз, тыңла,—дейдi,
Бiздi Абрақ жәду ұрлап ердi.
Апарып бiр қапасқа салып ердi,
Сұлтан Сейiт келiп, ол халас қылды.

Каһлан илән ұғылын ол өлтiрдi,
Абрақтың қызын мұсылман және қылды.
Қырық мың мүмiн қылып, мұнда келдi,
Қазiр келiп, нағра салған Сейiт,—дедi.
Бұны естiп Тамус сұлтан шат болды,
Тезлiк илән ләшкер алып, тышыра шықты.  

  Әзiн жаныб

Акфәл дию һайбат илән нағра салды,
—Әй, Баттал, ажалың айдап келдi,—дедi.
Төрт жүз батпан күрзiсiн қолына алды,
ләшкерлерiне «қапта» деп әмiр қылды.
  
Диюлар сол уақытта қаптап ердi,
Шаһ әулие қаһарланып нағра салды.
Диюлардың көплерi есiн танып сандалды,
Сейiт сонда қылыш илән қыра бердi.

Бiр сағатта төрт мың дию қалды,
Шаһ жиһанның бiр қылын кесе алмады.
Және Сейiт хазiретi Акфәлға ұшырады,
Сейiтке малғұн сөз сөйледi:

—Әй, Баттал, аярлықты қылдың,—дедi,
Жаһанды хараб қылып болдың,—дедi.
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Қаһланды өлтiрiпсiң анда,—дедi,
Оның қанын алармын сенен,—дедi.

Сейiт сонда қаһарланып қылыш ұрды,
Екi бөлiп, жаһаннамға Акфәлды жөнелдiрдi.
Ендi перiлердiң кәпiр, 
  мұсылманлары соғыс қылды,
Сейiт сонда тамаша қылып тұрды.

Аспаннан бұршақ кебi бас төгiлдi,
Жаңбыр кебi уа және қан төгiлдi. 
Шамама сол уақытта Сейiтке келдi,
—Акфәлды өлтiрдiң бе, Баттал,—дедi.

Мың жаныңнан қалдырман бiр жаныңды,
Ғайрлардай оңай көрме менi.
Сейiт сонда:—Мұсылман бол, бейшара,—дедi, 
Жаһаннамның iшiнде қалмасын жаның,—дедi.

Ол малғұн үшбу сөздi тыңламады, 
Сейiт сонда қылыш илән салып қалды.
Сол уақытта бiр қолын кесiп түстi, 
Қолын алып, ол Шамама қаша бердi.

Ол малғұн аспанға ұшып қашып ердi,
Артынан Рағид қойып кеттi.
Қыздың кеткенiн Сейiт бiлмедi,
«Ол қыз қайда кеттi?» деп қайғы келдi.

Бiр уақытта Рағид қыз жетiп келдi,
Шамама жәдунi қолын байлап, алып келдi.
Сейiт сонда Рағид қызға қайран қалды,
Шамаманы келтiргенге бек шат болды.

Шамамаға Сейiт:—Иман келтiр,—дедi,
«Алла—хақ, Мұхаммед—Хабиб Алла» дегiл ендi.
Шамама сонда:—Мың жыл ғұмыр сүрдiм,—дедi,
Ғұмырымда есiтпедiм мұндай сөздi.
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Сейiт сонда перiлерге: «От жақ» дедi,
�ерiлер отты жағып, оны салды.
Малғұн от iшiнде шыңғырады,
Жаны шығып, жаһаннамға жөнелдi.

Бұдан соң Тамус, Сейiт көрiседi,
Бiр-бiрiнен хал сұрасып шаттанады.
Әлқисса, патша, беклер шаһарға келдi,
Тамусқа дұшпан болғандар және келдi.

Тамустың аяғына басын қойды, 
Мұтиғ болып, жұмлалары ықлас қылды.
Һәр жердегi басын тартқан залымлары,
Жұмласы Сейiттен қорқып, мұтиғ болды.

  Әзiн жаныб
Каһрабаны iздегенi һәм Абрақты өлтiргенi 

Әлқисса, ол шаһарда үш ай тұрды,
Сейiт ендi Рағид қызға сөз сөйледi: 
—Қаһрабаны iзделiк ендi,—дедi,
Нешiк халас қылармыз оны?—дедi.

Рағид сонда:—Сiз захмат шекпе,—дедi,
Жүзiктi келтiрейiн сiзге,—дедi.
Сейiт оған:—Бұл iсiң болмас,—дедi,
Өзiм көрем жолда түрлi захматларды.

Сонда Рағид жиырма мың ләшкер алды,
Тамус сұлтан он мың ләшкер және алды.
Диюларға азық, құралын ол көтерттi,
Жұмласы аспанға ұшып, сапар қылды.

Бiр күнлерде Қап тауына келiп түстi,
Ол жерде түрлi ғажап жердi көрдi.
Топырағы күмiс илән зағыпыран ердi,
Шөптерi миск ғинбар ислi ердi.
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Сол жерде рахат қылып бұнлар қонды,
Рағид қыз Сейiтке құп сөз айтады.
Бiр күнлерде Қаһлан, Абрақ келiп қонды,
Мақсұдлары Саһил падишаға бармақ ердi.

Түн iшiнде үшбу таудан ләшкер келдi,
Анлар келiп, көп диюларды хараб қылды.
Сейiт сонда:—Алла—кәрiм өзi,—дедi,
Не бұйырса, қалағаны оның болар,—дедi.

Екiмiз күзетелiк бұ әскерлердi,
Көрермiз не келген сонда,—дедi.
Әлқисса, күзетiп ол ләшкердi жүрген ердi,
Рағид қыз бiр уақытта ұйықтап қалды.

Күзетiп Сейiт өзi жүрген ердi,
Алыстан екi шұғыла шам көрiндi.
Алдынан Шаһ әулие барып ердi,
Үш жүз аршын, қад қаматы дию келдi.

Көрiнген екi шұғыла көзi ердi,
Жарқырап, от мысалы жанар ердi.
Басы бар мисли тамның төбесiндей,
Қолы бар мисли шынардың ағашындай.

Аяғы бар мисли пiлдiң аяғындай,
Көрмеген һеш диюды Сейiт мұндай.
Зәңгi сонда Сейiттен сөз сұрады:
—Не мақлұқсың бұ жерге келген?—дедi.
 
 Сейiт сонда:—Мен адамзат болам,—дедi, 
Мен—Мұхаммед пайғамбардың үмбетi,—дедi.
Сейiттi қаһарланып ұрып ердi,
Күрзiсi жерге барып, жатып тұрды.

Сейiт сонда секiрiп кейiн тұрды,
уа және нағра салып, ұрып жықты.
Ол зәңгiнiң кеудесiне мiнiп алды,
—Тез мұсылман болғыл,—деп, нағра салды.
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Зәңгi сонда Сейiтке сөз сөйледi:
—Бiр жұмырықпен менi жыққан кiмсiң?—дедi.
Кiм боласың, асыл затыңды бiлдiр?—дедi,
Менiм кебi аждаһаны жықтың,—дедi.

Сейiт сонда кендүстi баян қылды,
Һәр ықылымларға жүргенiн аян қылды.
Зәңгi сонда:—Естiр ердiк сенi,—дедi, 
Ғашық болып жүр едiм саған,—дедi.

Мұсылманлықты бiлдiргiл маған,—дедi,
Шын ықлас қыламын саған,—дедi.
Сейiт сонда ислам дiнiн баян қылды,
Зәңгi сонда иман айтып, иқрар қылды.

—Әлхамдулилла, дидарыңды көрдiм,—дедi,
Мұратыма ерiштiм,—деп шүкiр қылды.
Әй, палуан, сен сабыр қылып тұрғыл,—дедi,
Мен барып ләшкерлерiме келем,—дедi.

Жүз мың зәңгi хүкiмiмде менiм,—дедi,
Жұмласын тәсiлiм қылам сiзге,—дедi.
Шаһ жиһан Сейiт ләшкерлерiне қайтып келдi,
Рағид қыз Сейiтке жүрiп келдi.

—Ғафлат ұйқы келiптi маған,—дедi,
Дауысыңды естiп, мен келдiм саған,—дедi.
Не iс көрдiң, иә, сұлтан ғалым?—дедi, 
Не себеплi нағра салдың, Шаһ жиһан?—дедi.

Сейiт сонда көргенiн баян қылды,
—Хонхар падишаны мұсылман қылдым,—дедi.
Ертең мұнда келе-дүр жұмла,—дедi,
Сол уақытта сабах садық таң да туды.

Қырық мың ләшкер Хонхарша жетiп келдi,
Һәр қиудан бiр табақ жауһар бердi.
Сейiттiң хозурына тағзым қылды,
Жұмласы тәсiлiм болып, мүмiн болды.
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Сейiт ендi Саһилге жүрмек болды,
Хонхарша:—Менде бiрге жүремiн,—дептi.
Сейiт аңа:—Хош болар, жүрерсiң,—дедi,Хош болар, жүрерсiң,—дедi,
Не қызметке барарсың анда?—дедi.

Хонхар сонда Сейiтке жауап бердi:
—Саһилдiң мен қызына ғашық,—дедi.
Ол қызының есiмi Жаһил ердi,
О дахи менi жақсы көрер ердi.

Сiзде хикметтiң дәулетi болар,—дедi,
Сол қызды алып бергiл маған,—дедi.
Сiзлер iлгерi жүре тұрғыл,—дедi,
Барармын бiр жағынан мен де,—дедi.

Әлқисса, перi илән диюлардың ләшкерлерi
Сейiттi көтерiп алып, аспанға ұшты.
Тастары лағыл, жауһар, маржан ердi,
Шоқылары зағыпыран миск ислi ердi.

Сейiт сонда сұрады үшбу жердi,
�ерiлер сонда:—Қап тауынан өттiк,—дедi.
Бұ жердi Харамабад дейдi,—деп сөйледi,
�адишасының есiмiн Саһил дейдi,—деді.

Сол көрiнген тау артында шаһары,—дедi,
Бұ сөздi Рағид қыз айтып тұрды:
—Сiзлер ендi бұ арада тұрғыл,—дедi,
Саһилге мен барайын ендi,—дедi.
Саһил көнер сөзiме менiм,—дедi,
Көнбесе, сiз келерсiз сонда,—дедi.
       
  Әзiн жаныб

Бiрнеше диюлар илән Рағид кеттi,
Саһилге бұнан бұрын хабар келдi.
Саһил мұны естiп, тышыра шықты,
Рағидты көрiп, ол сәлемдестi.
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Рағидты құшақтап, жүзiн сүйдi,
Ғиззатлап сарайына алып келдi.
Алдына түрлi ниғмат, ас келтiрдi,
Арап-шарап iшерге һәм келтiрдi.

Қыз сонда ол ниғматтардан асады,
Неше таклиф жалынсалар тыңламады.
Саһил сонда Рағид қызға сөз сөйледi:
—Сенiң халiң мағлұм болды,—дедi.

«Сейiт мұсылман қылған» деп естiлдi,
Үшбу сөз рас екен, бiлдiк ендi.
Баттал жолдан аздырған сенi,—дедi,
Зынданға тез апарып салғыл,—дедi.

Рағидтi зынданға салып қойды,
Қасына ерген диюлары қайтып кеттi.
Сейiтке бұнлар барып, хабар бердi,
Тамус илән Сейiт хазiретi бұны бiлдi.

Таң туғанша екiлiсi мәжiлiс қылды,
Сабах садық таң туғаннан соң, шаһарға жүрдi.
Саһилге «Баттал келдi» деп хабар бердi,«Баттал келдi» деп хабар бердi,
Саһил сонда жүз мың ләшкер алып шықты.

Майданға Саһил келiп, нағра салды,
—Әй, Баттал, не үшiн келдiң мұнда?—дедi.
Ғайрлардан жеңiл көрме менi,—дедi,
Ажалың айдап келген-дүр сенi,—дедi.

Ол ендi афсүн оқып, топырақ шашты,
Сейiттiң ләшкерiн зұлмат басты.
уа және ләшкерлерiнiң қолы байланды,
Анларда дауыс қылар хал болмады.
  
Сонда Сейiт Қызырдың дұғасын оқып ердi,
Ол зұлмат ашылып, жарық болды.
уа және сиқыр оқып, оттар шашты,
Сол уақытта көп диюлар отқа жанды.
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Сейiт және дұғасын оқып ердi,
Оты сөнiп, сиқырлары мәлзам болды.
Саһил сонда Сейiтке жетiп келдi,
Сейiттi ұрайын деп күрзi алды.

Сейiт оның күрзiсiн тартып алды,
Күрзiсiн ләшкерiне лақтырды.
Саһилге Сейiт бiр жұмырық ұрып ердi,
Мұғаллақ төбесiнен ол жығылды.

Кеудесiне шаһин кебi мiнiп алды,
—Жоқ десең, басыңды кесем қазiр,—дедi.
Сейiттiң екi қыла алмай әмiрiн,
Жатқан жерде иман айтып, мүмiн болды.

Тұра келiп, Сейiтке басын қойды,
—Сұлтаным, шаһарға жүр,—деп тағзым қылды.
Сейiт сонда:—Хош, әуел,—деп шаһарға келдi,
уа және сарайларға көзiн салды.

Сарайлардың бинасын ғажап көрдi,
Кiрпiштерi алтын илән күмiс ердi.
Ортасында төрт тақтын және көрдi,
Аяқтары лағыл илән маржан ердi.

Төрт гауһарны және көрдi,
Шұғыласы шамнан жарық көрiнедi.
Сейiт хазiретiн ол тақытқа отырғызды,
Алдына түрлi ниғматларды һәм келтiрдi.

Сейiт сонда:—Бұ ниғматларды жемен,—дедi,Бұ ниғматларды жемен,—дедi,
Мәгәр Рағид қызды келтiрсең жермiн.
«Мархабан» деп, Рағид қызды алып келдi,
уа және ол тақтыға отырғызды.
  
Жұмласы асап iшiп, рахат қылды,
уа және мәжiлiс қылып, хош сырласты.
Бiр уақытта Саһилдiң ләшкерiнен хабар келдi.   
«Хонхар зәңгiнiң ләшкерлерi келдi» дейдi.



15720

15730

15740

242 ДіНИ ДАСТАНДАР242 243

Саһилдiң ләшкерлерi қорқып келдi,
Саһилдiң және қорқып, қаны солды.
Сейiт сонда:—Бұ не хал?—деп сұрады,
Сейiтке Саһил патша жауап бердi:

—Бiздiң бiр дұшпанларымыз болар,—дедi,
Зәңгiлердiң падишасы Хонхар,—дедi.
Өзi мықты, бiр залым малғұн,—дедi,
Бақшамызға ләшкер илән келген,—дедi.

Сейiт сонда:—Қауiп қылмаңыз онан,—дедi,Қауiп қылмаңыз онан,—дедi,
Мен мұсылман қылғанмын оны,—дедi.
Бұны естiп Саһил патша шат болды,
Ол кеш ғайш-ғишратқа мәшғұл болды.

уа және сабах садық таң да туды,
Хонхар зәңгi, қырық мың ләшкерi жетiп келдi.
Сейiтке ғиззат илән сәлем бердi,
Сейiттiң аяғына басын қойды.
  
Саһил және Тамус сұлтанды қонақ қылды,
Ғажайып бақшаларын сайран қылып.
Ол бақтың iшiнде сарай көрдi,
Дийары алтын илән күмiс ердi.

Төбесiн зүбәржадтан жапқан көрдi,
Iшiнде түрлi ғажап хикмет көрдi.
Iшiне кiрiп һәр адамлар қарап ердi,
Машриқ, мағрибты заһир көрдi.
   
Сейiт илән Тамус сұлтан оны көрдi,
Хонхар зәңгi ғажайыпты бiрге көрдi.
Сейiт ендi Саһилден мұны сұрды:
—Бұ сарайды кiм салған, ғажап?!—дедi.

Саһил сонда бұнларға жауап бердi:
—Таһмус патша тылсым илән салған,—дедi.
Және Сейiт Саһилге сөз сөйледi:
—Сiзде екi қызметiмiз болар,—дедi.
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Саһил сонда:—Мархабан, хош сөйле,—дедi,Мархабан, хош сөйле,—дедi,
Бар болса қызметiңiз не алғыл,—дедi.,—дедi.
Сейiт онан Сүлейменнiң жүзiгiн сұрды,
—Бiрiсi, Хонхарға қызыңды бергiл,—дедi.
    
Саһил мұны естiп, көп пiкiр қылды,
—Абрақ жәдудi өлтiрермiсiң?—деп сұрады.Абрақ жәдудi өлтiрермiсiң?—деп сұрады.
Сейiт сонда:—Мұсылман болмаса, өлтiрем,—дедi,,—дедi,
—Хош болар,—деп, жүзiктi алып бердi.

Менiм қызым саған қарындас болды,—дедi,
Кiмге берсең, ықтияр сенде,—дедi.
Жетi күн Саһил падиша тойды қылды,
Некелеп, Хонхар падишаға қызын бердi.
   
Жоғарғы төрт гауһар шамшырақ тасты
Сейiтке «Жәдiгер болсын» деп және бердi.
Әлқисса, Саһил падиша көп сыйлық бердi,
Ендi патшалар шат болып, қайтпақ болды.

Саһилмен уағдаласып, бұнлар жүрдi,
Аспанға ұшып, Хонхардың жерiне келдi.
Ол жерге бұнлар түсiп, рахат қылды,
Хонхармен уағдаласып және жүрдi.

Жұмласы аспанға ұшып, сайран қылды,
Ғажайып, түрлi алуан, бек көп көрдi.
Мұхиттан, алты дарияны өтiп ұшты,
Бiр күнлерi Аутарының қаласына жетiп келдi.
 
Аутар деген бек сиқыршы патша ердi,
Бұнлардан хабар естiп, ләшкерiн алып шықты.
Сейiтке қарсы келiп тұра қалды,
Қад қаматы жетпiс аршын болар ердi.

Сейiтке сайха қылып, сөз сөйледi:
—Бұ жерге не үшiн келдiң?—деп сұрады.
Сейiт сонда:—Мен—Сейiт,—деп сөйледi,
Атаң жазған хат бар менде,—дедi.
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Әуелi хатын оқып көргiл,—дедi,
Жұмла жазған сөзiнi бiлгiн,—дедi.
Жазған хатқа тәсiлiм болсаң,—дедi,
Маған да тәсiлiм болып, ергiл,—дедi.
Әгар тәсiлiм болмасаң маған,—дедi,
Сонда соғыс қыларсың маған,—дедi.

Бұны айтып, Саһилдiң хатын бердi,
Ол хаттың сөзiн оқып, Аутар бiлдi.
«ұғылым, сен тәсiлiм болғыл Сейiтке,—дептi,
Һешкiмнiң халi жетпес оған,—дептi.
   
Қылыш тұта көрмеңiз оған,—дептi,
Һеш мақлұқ шақ болмас оған» дептi.
Аутар хаттың сөзiн жұмла бiлдi,
Сол арада көп пiкiр қылып тұрды.

Сейiт сонда:—Неге тұрасың босқа?—дедi,
Иә, тәсiлiм, иә мүбараз қыл, қазiр,—дедi.
Аутар ендi мүбараз қыла алмады,
Сейiтке тәсiлiм болып, мүмiн болды.

Сейiт ендi Аутарға разы болды,
—Абрақ жәду қайда?—деп және сұрды.
—Абрақ жәду аңға кетiп қалған,—дедi,
 Ол дахи қазiр мұнда келер,—дедi.,—дедi.

Шаһ әулие Каһрабаны және сұрды:
—Ол қайда қазiр, мұнда келтiр,—дедi.
—Ол Каһраба қапаста жатыр,—дедi,
Сиқыр илән байлап қойған оны,—дедi.

Оны келтiруге болмай-дүр һешбiр,—дедi,
Мәгәр оны Абрақтың қаны халас қылар,—дедi.
Әгар Абрақты өлтiрселер һәркiм,—дедi,
Қолын кесiп, қанына суартса,—дедi.

Сонда Каһраба халас болар онан,—дедi,
�адишаһ жиһан, бiз бiлсек солай,—дедi.
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Қыз илән Сейiт хазiретi жүрдi,—дедi,
Дарияға келiп, жүзiктi ұрды,—дедi.

Дейдi Сейiт хазiретi:—Әй, теңiздiң Тәңiрiсi!
Сеңа мағлұм-дүр жұмла құлдың нидасы.
Бiзге бергiл жәду малғұнның жаныны,
Кетiрелiк бұ әлемнен шарыны.

Сонда дария құдiретi Алла жош әйлады,
Бұнлардың қарсысына сандық келдi.
Сандықты Сейiт сонда алып көрдi,
Iшiнде жатқан көгершiндi ұстап алды.

Сол уақытта Абрақ жәду жетiп келдi,
Жер-көктi тiтiретiп, нағра салды.
—Әй, Баттал, нешiк келдiң мұнда?—дедi,
Қалдырман мың жаныңнан бiр жаныңды.

Сейiт сонда:—Әй, малғұн, залым,—дедi,
Әуре болмай, тез мұсылман болғыл,—дедi.
Сендей малғұнды өлтiргенмiн талай,—дедi,
Жаһаннамға жiбергенмiн көп малғұнды.

Ол малғұн ол сөзнi тыңламады,
Сейiттi ұрайын деп хамлә қылды.
Сейiт сонда көгершiннiң басын үздi,
Абрақ сонда көктен жерге кеп түстi.

Сейiт оның қолын кесiп алды,
Каһрабаның қолына оны жағып ердi.
Сонда Каһраба «иә, Алла» деп тұра келдi,«иә, Алла» деп тұра келдi,
Сейiттiң аяғына басын қойды.

Сол жерде Каһраба көп жылады,
Сейiт оған «жылама» деп көзiн сүйдi.
Аутардың шаһарына келiп түстi,
Бiрнеше күн ол шаһарда қонақ болды.
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Аутармен уағдаласып бұнлар жүрдi,
Рағид қыздың шаһарына келiп түстi.
Той қылып, Каһрабаға қызды бердi,
Мақсұдын екiсiнiң хасыл қылды.

Сейiт ендi Тамус сұлтанға изин бердi,
—Мен баратын қызмет жоқ анда,—дедi.
Құдайым аман қылсын жұмламызды,
Көңiлiмiзден тастамай Мәуламызды.
 
ұмытпаңыздар һәм Мұхаммед Мұстафаны,
Жұмла қуат бабамның мұғжизасы.
уа және Каһрабаға Шаһ әулие һәм сөйледi:
—Мен ендi өз жұртыма қайтам,—дедi.

Әлхамдулилләһи, дiн дұшпаны тамам болды,
Сiзлер ендi өз жұртыма жеткiз,—дедi.
Сонда бұнлар Сейiтке көп жылады,
«Ендi қашан көремiз?» деп жылады.

—Бiзлер зұлматтың қапусында болар ердi,
Шығардың ол зұлматтан нұрға бiздi.
�адишаһ жиһан, дұғадан ұмытпа бiздi,
Иқрар қылдық Хақ Мұхаммед Мұстафаны.

Сәлем айтқыл, көрсең сәруар Мұхаммедтi,
ұмытпасын шапағатынан бiз ғарiптi.
Ендi Шаһ жиһан жұбатты үшбулердi:
—Шапағат сұрасаңыз,Шапағат сұрасаңыз, 
  махкам тұтыңызлар дiндерiңiздi.

Құдайым аман қылсын сiздi, бiздi,
Саламат ақырғы демде иманымызды.
Әлқисса, уағдаласып сөзi бiттi,
Үш мықты диюларды әзiрлеттi.

Бiрiсiне асайтұғын азық бердi,
Бiрiсiне қару илән жауһар бердi.
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Бiрiсiне Шаһ әулиенi көтертедi,
«Хош бол» деп, аспанға ұшып кеттi.

Ғажайып-ғарайыпты көрiп жүрдi,
Бiр күнлерде Малатияға келiп түстi.
Сейiт хазiретi диюларға рұқсат бердi,
Диюлар уағдаласып, қайтып кеттi.

Шаһ жиһан «иә, Алла» деп сада қылды,
Жаранлары дауысын танып, қапу ашты.
Ол шаһардан Сейiт кеткелi үш жыл ердi,
Сейiттiң қайда кеткенiн бiлмес ердi.

Абдулуаһап илән жаранлары жұмла келдi,
Сейiттiң екi ұғылы және келдi.
Жұмласы Шаһ әулиеге көрiс қылды,
Хал сұрасып, жұмла iстен хабар бiлдi.

Халифаға хат жазып, һәм жiбердi,
«Шаһ жиһан Сейiт аман келдi» дейдi.
Халифа мұны естiп, шат болды,
«Мен де сағындым, тез мұнда келсiн» дейдi., тез мұнда келсiн» дейдi.» дейдi.

Халифаның жазған хаты келiп ердi,
Шаһ жиһан оның сөзiн оқып бiлдi.
Бағдатқа Шаһ әулие жүрмек болды,
Малатияның халайықларымен уағдаласты.

Шамшырақ төрт гауһарның небiрсiнi,
Абдулуаһап сахабаға һиба қылды.
Қалғанын халифаға алып жүрдi,
Халифа тағзым қып қарсы келдi.

Шаһ жиһан Сейiтке халифа сәлем бердi,
Құшақтап, ғиззат илән және сүйдi.
Ғиззатлап сарайына алып келдi,
Түрлi ниғмат ас iшiп, рахат қылды.
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Көргенiн берәм-берәм халифа сұрды,
Шаһ әулие көргендерiн баян қылды.
София бану халифаның қызы ердi,
Ол—Сейiттiң қатыны, көрерге мөштақ ердi.

Сейiт келiп Софияға амандасты,
Сау-саламат қосылып, шадлық тапты.
ләкин София жылап сөз сөйледi:
—Ескендiр ұғылың ғайып болды,—деп сөйледi.

Халифаның қызы бiр ұғлан туған ердi,
Есiмiн Ескендiр деп қойған ердi.
Өзi жоқта ол ұғылы ғайып болған ердi, 
Оның  үшiн көп қайғы қылған ердi.

Әлхасыл, ол ұғылыны таба алмайды,
Бұ күнлерi София дахи опат болды.
Сейiт ендi қаж қыларға сапар қылды,
Қаж қылып, Мәдинеге келiп  тұрды.
�айғамбарға зиарат қылып тұрды,
ләкин Ескендiрдi ойлар ердi.
 
Бiр күнлер Малатияға ләшкер келдi,
Ол келген диюлардан ләшкер,—дейдi.
Сейiтке халифадан хабар болды:
«Сiз келмесеңiз, Малатияны хараб қылар»Сiз келмесеңiз, Малатияны хараб қылар»» 
      дейдi.

Шаһ әулие хабар естiп тұра тұрсын,
ләшкерлерiн ол жинап келе тұрсын.
Бұ қисса үшбу жерде тамам болсын,
Мұхаммедке салауат, Сейiтке дұға қылсын.
Ғасы құл мұны жазған сөзiн қойсын,
Сiзлерден зары жылап, дұға сұрды.
Дұғаңызды Хақ Тағала қабыл қылсын,
«Әлхамдулиллаһи раббил аләмин»Әлхамдулиллаһи раббил аләмин»»* деп, 
    тамам қылсын.

* Барлық мақтау әлемдердiң Раббысы Аллаға арналады. 
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Жиырма төртiншi бап. Сейiт хазiретiнiң Ескендiр есiм�
лi ұғылы бес жасында ғайып болған, он беске келгенде 
табылғаны

Бисмиллаһи, хамд илән сөз башлалы,
Салауат Мұхаммед Мұстафаға һәм башлалы.
�қылас илән тыңлаңыз сөзлерiмнi,
Сейiттiң қайғы қылған мұңларыны.

Құла ағайында болғанның болар мұңы,
Тафаккүр һәр пендесi қылса мұны.                      
Қайғы жоқ, бiр Алла деп бiлсең мұны,
Көрсеңiз «Аллаһус Самад» деген аятты.«Аллаһус Самад» деген аятты.Аллаһус Самад» деген аятты.» деген аятты. деген аятты.

Риуаят рауиларның сөзлерiнi,
Айтайын тағзым бiрлән сiзлерге оны. 
Сейiттiң Ескендiр деген ұғылы болды,
Ол ұғылы бес жасында ғайып болды.

Оның үшiн Сейiт хазiретi бек қайғырды,
Көп қарап, һәр ықылымлардан таба алмады.
ұрлаған Ескендiрдi перiлер ердi,
Онымен өшiгiп кеп алған ердi.

Сиқырлап, өз баласы қылып алды,
Он жасында соғыстың ғылымын тамам бiлдi.
Он бес жасқа келгенде ғажап болды,
Көргендер «Жүсiп сәни» деп қайран қалды.«Жүсiп сәни» деп қайран қалды.Жүсiп сәни» деп қайран қалды.» деп қайран қалды. деп қайран қалды.

Бiр күнлерi Далфруз сиқыршы мәжiлiс қылды,
Көп перiлер арақ iшiп, бiрге отырды.
Бiрiсi сонда Далфрузға сөз сөйледi:
—Бiлермiсiң Сейiтбаттал деген адамзатты?

Ол сенiң зүриятыңды жұмла қырды,
Табынған пұттарыңды ол сындырды.
Оған һешкiмнiң қуаты жете алмады,
Жаһанды хараб қылды,—деп ол жылады,—
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Сенiң халiң нешiк-дүр, патша?—дейдi,
Өш алатын күн болар ма, аһи?—дейдi.

Малғұн Далфруз бұнларға жауап бердi:
—Сiзлер қайғы қылмаңызлар оны,—дедi.
Әскер жиып барармын оған,—дедi,
Қырамын мұхаммедилердi жұмла,—дедi.

Әлқисса, қырық мың ләшкер перiлер жүрдi,
Келiп ол Малатияға жақын түстi.
Ескендiр қалам алып, қағаз жазды,
Әуелi Нар-нұрдың есiмiн жазды.

«Менiм атым Ескендiр—Далфруз ұғылы,Менiм атым Ескендiр—Далфруз ұғылы,
Бiлмесеңiздер бiлiңiздер келiп бiздi.
Тұтып бергiл Сейiтбаттал палуаныңды,
Жоқ десеңiз, хараб қылармын жұмлаңызды».»..

Бұ хатты Оқас деген алып барды,
Келiп Абдулуаһапқа хатты бердi.
Абдулуаһап ол хатты оқып көрдi,
Ол хаттың жазған сөзiн жұмла бiлдi.

Оқастың құлақ-мұрнын кесiп алды,
—Ескендiр деген кiм болар, бiлмен,—дедi.Ескендiр деген кiм болар, бiлмен,—дедi.
Қолынан не iс келсе, қылсын,—дедi,
 Мен—Абдулуаһап сахаба, бiлсiн,—дедi.

Оқас сорлы тоналып, қайтып барды,
Есiткен, бiлген сөзiн айтып барды.
Оны естiп Ескендiр ашуланды,
Қаһарланып атына мiнiп, шаһарға келдi.

Сейiттiң екi ұғылы атына мiнiп алды,
Қырық мың әскер илән қарсы барды.
Майданда Ескендiр ер тұрып ойын қылды,
Екi ләшкерлер Ескендiрге қайран қалды.
уа және нағра салып, сайха қылды:
—Мен Ескендiр—Далфруздың ұғылы,—дедi.Мен Ескендiр—Далфруздың ұғылы,—дедi.
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Оның даусы жердi тiтiреттi,
Мұсылманлар «Сейiт пе?» деп сөз сөйледi.«Сейiт пе?» деп сөз сөйледi.Сейiт пе?» деп сөз сөйледi.» деп сөз сөйледi. деп сөз сөйледi.
Сейiттiң бiр ұғылы Әли майданға жетiп барды,
Екiсi жетпiс түрлi соғыс қылды.

Ескендiр сонда Әлиден сөз сұрады:
—Кiмнiң ұғылы боларсың, бiлдiр?—дедi.
—Менiм есiмiмдi сұрасаң Әли,—дедi,
Атам менiм—Сейiтбаттал ғазы,—дедi.

—Олай болса, әй, Әли палуан,—дедi,
Екiмiз қарындас болалы қазiр,—дедi.
Сенi көрсем, махаббатым артар,—дедi,
Қимаймын өлтiруге сенi,—дедi.

Бiздiң дiнге кiрсеңшi, палуан,—дедi,
Жүрегiм қайнар, сенi көрсем,—дедi.
Сейiт илән өлтiрсем халифаны,
Хақ дiн қайсы, кiрелiк соған,—дедi.

Әли сонда оның сөзiне ашуланды,
Ескендiрге қылыш алып, хамлә қылды.
Ескендiр сонда Әлиге қолын салды,
Көтерiп ат үстiнен-ақ алды.

Апарып тау түбiне байлап қойды,
уа және майданға келiп, нағра салды.
Сонда Сейiттiң Нәзiр атты ұғылы келдi,
Келiп ол Ескендiрге сөз сөйледi:

—Шыныңды айтқыл, әй, палуан, кiмсiң?—дедi,
ұқсай-дүр мұсылманларға шұһраң,—дедi.
Хата болып жүрмесiн жолың,—дедi,
Кiм болар асыл нәсiлiң, бiлдiр?—дедi.

Байларсың Сейiттiң ұғылын неге?—дедi,
Сейiт есiтсе, ол мұнда келер,—дедi.
Мың жаныңнан қалдырмас бiр жаныңды,
Көкке шығып қашсаң да онан,—дедi.
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Ескендiр сонда Нәзiрден сөз сұрады:
—Сен де Сейiттiң ұғылымысың?—деп сұрады.
«Бәлi» деп, Нәзiр оған жауап бердi,Бәлi» деп, Нәзiр оған жауап бердi,» деп, Нәзiр оған жауап бердi, деп, Нәзiр оған жауап бердi,
Асыл фасылын бiлдiрiп қарап тұрды.

Ескендiр мұның сөзiн туғры бiлдi,
�қылас ол Нәзiрге және қылды.
—Сен менiм дiнiме кiрсең, әгар,—дедi,
Адамзатларға падиша қылам сенi.

Нәзiр сонда:—Әй, Ескендiр,—деп сөйледi,
Менiм бабам—ақыретке падиша,—дедi.
Бұ дүнияның патшалығын ол сүймейдi,
Атам Сейiт патшалықты һәм сүймейдi.

Жердiң жүзiн сайран қылып кезген ердi,
Көп дұшпанлардың малын қырып алған ердi.
Сонда да патшалықты ол алмады,
Мұсылман қылып, өз жұртына падиша қойды.

Әлқисса, екiлiсi көп сөйлестi,
Екiлiсi дiн хақында келiспедi.
Екiсi қылыш, күрзi бiрдей алды,
Екi нәубет булар соғыс қылды.

Бiр-бiрiнiң қылын кесе алмады,
Аттан түсiп, екiсi күрес салды.
Ертеңнен түске шақлы күрес болды,
Екiсi бiрiн-бiрi жыға алмай, хамлә қылды.

Сол уақытта бiр тозаң пайда болды,
Ол тозаң халифаның ләшкерi ердi.
Үш жүз мың ләшкер илән халифа келдi,
Шат болып мұсылманлар қарсы барды.
 
Халифаның майданға көзi түстi,
—Күрескен ол майданда кiм-дүр?—дедi.—дедi.дедi.
Мұсылманлар анларды баян қылды,
Ескендiрдiң шұһрасын аян қылды.
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Ескендiрдiң әскерлерге көзi түстi,
Қозғалып қуаттары жош айлады.
Нәзiрдi сол уақытта байлап алды,
Апарып тау түбiне оны қойды.

Қайтып келiп, адамларға қылыш ұрды,
Һәркiм ұшырасалар, қиярдай бөле бердi.
Ескендiр және Абдулуаһапқа ұшырады,
Оны һәм тау түбiне байлап бердi.

Әлқисса, жетпiс адамларды байлап алды,
Һеш адамлар Ескендiрге шақ болмады.
уа және халифаға Ескендiр ұшырады,
Оны һәм байлайын деп оңтайланды.

Сол уақытта бiр сайха пайда болды,
Келiп ол халифаны халас қылды.
Халифа сонда жаранлардан сөз сұрады:
—Бұ халде халас қылған кiм-дүр?—дедi.Бұ халде халас қылған кiм-дүр?—дедi.—дедi.дедi.

Жаранлар, бiлдiңiз бе сiздер оны?
Сейiттiң нағрасындай даусы,—дедi.
Сонда бұнлар халифаға жауап бердi:
—Ол келген—Хауарзамин палуан,—дейдi.Ол келген—Хауарзамин палуан,—дейдi.

Сейiттiң қарындасының ұғылы,—дейдi,
Есiмi Мұхаммед палуан оның,—дейдi.,—дейдi.—дейдi.
Халифа оның үшiн дұға қылды,
Халайықтар, әһлi ислам «әмин» дейдi.«әмин» дейдi.әмин» дейдi.» дейдi. дейдi.
 
Сонда Ескендiр Мұхаммедке сөз сөйледi:
—Әй, бейәдеп, сен кiмсiң?—деп сөйледi.
Қолыма менiм түскен аңым ердi,
Айырдың не себеплi оны?—дедi.—дедi.дедi.

Қолына күрзi алып, қаһар қылды,
—Жер илән жексен қылам сенi,—дедi.Жер илән жексен қылам сенi,—дедi.
Мұхаммедтi ол сонда ұрып ердi,
Мұхаммедтiң күрзiсiн маниғ қылды.
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  Әзiн жаныб

уа және қылышын қолына алып ердi,
Сол уақытта қырық мың ту көрiндi.
Жұмласы темiр киген әскер ердi,
Һешкiм оның ерлiгiн бiлмедi.

Далфруз малғұн оны бiлер ердi,
«Ол келсiн» деп, хабарды берген ердi.Ол келсiн» деп, хабарды берген ердi.» деп, хабарды берген ердi. деп, хабарды берген ердi.
Ол келген Ғауан фараң деген жүһүд ердi,
Далфрузға жәрдем үшiн келген ердi.

Ол келiп мұсылманларға қылыш ұрды,
Мұсылманлар екi тарапқа алаң болды.
Сол уақытта Мұхаммед сөз сөйледi:
—Иә, Ескендiр, сенiң iсiң қалай?—дедi.

Өзiң мұнда майданда тұрсың,—дедi,
Әскерiң соғыс қылар анда,—дедi.
Ерлердiң iстерi солай ма?—дедi,
Бұ iстер қатынларда болар,—дедi.

Ескендiр сол уақытта қатты ұялды,
Ағзалары тiтiреп ашуланды.
—Әй, Мұхаммед, мен бiлмеймiн, Тәңiрi-Хақ,
Бейәдеп кiм екен-дүр келген тағы.
Баралық сол әскерге бiзлер тағы,
Қыралық екiлiмiз ол ләшкердi, Алла-Хақ.

Ескендiр келiп, ол ләшкерге нағра салды,
 —Кiмсiзлер әдепсiздiк қылған?—дедi.
Ғауан фараң Ескендiрге жауап бердi:
—Далфрузге жәрдем үшiн келдiк,—дедi.

Сол уақытта Далфруз жетiп келдi,
—Жаным, мұны келтiрген мен-дүр,—дедi.
Жәрдем бер деп шақырдым сiзге,—дедi,
Бұнларға ашуланбағыл, ұғылым,—дедi.
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Сонда Ескендiр Далфрузға ашуланды,
—Сен ендi һеш сөйлемей жай тұр,—дедi.
Мен қашан жәрдем сұрадым сенен?—дедi,
Не себеплi сұрамадың менен?—дедi.

Әуелде шыққан iсiң нешiк ердi?
Қайсарды халифа өлтiрмек ердi.
уа және Сейiтбатталды өлтiрмек ердi,
Андан соңыра,  рубуғ мәскүнтке 
   падиша болмақ ердi.
Қайсардан не үшiн жәрдем сұрдың?—дедi,
Һеш сөйлемей, жай тұрғыл ендi,—дедi.

Әлқисса, Ескендiр Мұхаммед илән қылыш алды,
Жүһүдлерге аш арысландай қырғын салды.
Бiр сағатта отыз мыңы өлiп қалды,
Ескендiр Ғауан фараңды һәм өлтiрдi.

Мұхаммед келiп жүһүдлердiң туын жықты,
Сел болып жүһүдлердiң қаны ақты.
Жүһүдлердiң қалғандары керi қашты,
Мұсылманлар оны қырып, малын жиды.

Ендi Ескендiр Мұхаммедке изин бердi,
—Сен ендi халифаңа барғыл,—дедi.
Үш күнкеше  мүбараз қылман,—дедi,
Төртiншi күн майданға келгiл,—дедi.

Мұхаммед өз әскерiне қайтып келдi,
Халифа Мұхаммедтi құшақтап сүйдi.
Жұмласы отырысып, рахат қылды,
Сейiттiң ұғландарына және бек қайғырды.

Әлхасыл, төртiншi күн болып ердi,
Екi әскер сап болып, қарсы тұрды.
Майданға Ескендiр илән Мұхаммед барды,
Мұхаммедке Ескендiр көп сөз айтты:
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—Иә, Мұхаммед, бiздiң дiнге кiргiл,—дедi,
Адамзатқа падиша қоям сенi,—дедi.
Мұхаммед сонда:—Иә, Ескендiр палуан,—дедi,
Бiлерсiң бiздiң дiннiң хақтығын.
      
Өзiң кiр, бiздiң дiнге, палуан,—дедi,
Болайын қызметiнде мәңгi,—дедi.
Ескендiр сонда Мұхаммедке жауап бердi:
—Кiрер ердiм, сенiң дiнiң хақ-дүр,—дедi.

Жәдулер: «Мықты қорықты деп айтар» дейдi,«Мықты қорықты деп айтар» дейдi,Мықты қорықты деп айтар» дейдi,» дейдi, дейдi,
Тауқымет қылар халайықтар,—деп айтады.
Мұсылманлардың абзалын көп айтады,
—Көңiлiм сiздi сүйер,—деп айтады.
 
Иә, Мұхаммед, сабыр қылғыл қазiр,—деп айтады,
Жай тұралық, Сейiт келгенше,—деп айтады.
Әуелi мен өлтiрсем Сейiтбатталды,
Халас қылам Сейiттiң ұғылыларын.

Һәр ықылымларға падиша қоям мен анларды,
Андан соңыра, қабыл қылам ислам дiнiн.
Әлқисса, Мұхаммедке көп сөз айтады,
Шатырына Мұхаммедтi алып барды.

Ендi Далфруз Ескендiрге күмән қылды,
«Мұсылман болмады ма?» деп ол қорықты.Мұсылман болмады ма?» деп ол қорықты.
—Әй, ұғылым, саған не iс болды?—дедi,Әй, ұғылым, саған не iс болды?—дедi,
Не үшiн құрмет қылдың дұшпаныңды?

Өлтiрген ата бiрлән қардашларыңды,
Не себеплi құрметлеп сүйдiң мұны?
Ескендiр сонда:—Иә, ана,—деп жауап бердi,
Бұнлардың жазығын бiлдiр,—дедi.

Сейiтбаттал өлтiрдi дерсiң жұмласыны,
Жазасыз өлтiрмелiк ғайрларды.
Ертең мұнда Сейiтбаттал келер,—дедi,
Хозурыңа әкелермiн соны,—дедi.
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Сейiттi өлтiрген соң, үшбулердi
Қарындас қылам, дiнге кiрсе мұны,—дедi.
Далфруз сонда:—Бұ сөзiңiз болмас,—дедi,
Бұнлар һәркез өз дiнiн қоймас,—дедi.,—дедi.дедi.

Ескендiр сонда бұнларға:—Жай тұр,—дедi,
Сөзiң, iсiңiз болмасын мұнда,—дедi.
Ендi Далфруз қорқып сөйлемейдi,
Ескендiр:—Шарап келтiр!—деп ақырады.—деп ақырады.деп ақырады.

Мұхаммед сонда:—Шарап iшiп болмас,—дедi,
Ол—бiздiң дiнiмiзде харам,—дедi.
—Олай болса, тағам келтiргiл,—дедi,
Мұхаммед және:—Ол тағамнан жемен,—дедi.

Ескендiр сонда:—Не үшiн жемедiң мұны?—дедi,
Ол сөзiне Мұхаммед ғазы жауап бердi:
—Қарындастарымыз тұтқында жатыр—дедi,
Мен нешiк тағам жеп, рахат қылам?—дедi.

Ескендiр сонда:—Алып кел оны,—дедi,
Абдулуаһапты Сейiттiң екi ұғылымен алып келдi.
Әли мен Нәзiр сонда сәлем бердi,
—Сәлемiмiз әһлi исламға болсын,—дедi.Сәлемiмiз әһлi исламға болсын,—дедi.

Күлiп сонда Ескендiр тұра келдi,
—Мархабан, қош келдiңiз, отыр,—дедi.,—дедi.дедi.
Жұмласы тағам асап, рахат қылды,
Хош мәжiлiс сөйлесiп, көп отырды.

Мұны көрiп Далфрузға қорқу түстi,
«Сырымыз әшкере болар ма» деп қорықты.Сырымыз әшкере болар ма» деп қорықты.
Үшбулер ақшам аса мәжiлiс қылды,
Мұхаммед уағдаласып, қайтып келдi.

  Әзiн жаныб

Сейiт хазiретi Мәдинеден келер,—дейдi,
Халифа құрмет қылып қарсы барды.
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Көрiсiп бiр-бiрiмен хал сұрады,
Ол жерде Әли, Нәзiр көрiнбедi.

Сейiт хазiретi сұрады үшбулердi,
Жаранлары баян  қылды Ескендiрдi.
—Күндiз сұхбат қыла-дүр бiрге,—дейдi,Күндiз сұхбат қыла-дүр бiрге,—дейдi,
Түнде байлап қоя-дүр һәм анларды.

уа және баян қылды Ғауан фараңды,
Мадақтап Ескендiрдiң қырғанын.
—Ескендiрдiң бiз көрдiк қад қаматын,Ескендiрдiң бiз көрдiк қад қаматын,
ұқсаттық сiз мысалы шұһрасын.

Сол уақытта Сейiт хазiретi пiкiр қылды:
—Далфруз малғұн ұрлаған-дүр Ескендiрдi.
Бұл пiкiрдi көп ойлап, көп жылады,
Аллаға мiнәжат қылып ол жылады.

«Жаратқан Қадiр Мәулам өзiң,—дедi,Жаратқан Қадiр Мәулам өзiң,—дедi,
Бұ сырды әшкере қылғыл бiзге,—дедi.
Қартайып хал-қуатым кеттi,—дедi,
Қуат-құдiрет бiр күш өзiң,—дедi.

Өзiңнiң хақтығыңды бiлдiр,—дедi,
Бабамның дiнiн дағиф қылма» дедi.» дедi. дедi.
уа және Мұхаммедке салауат айтып, 
    көп жылады,
«Бұ ұғланды әшкере қылғыл» деп жылады.Бұ ұғланды әшкере қылғыл» деп жылады.

Бұны айтып Шаһ әулие ұйықтап қалды,
Түсiнде хақ �айғамбар, Мұхаммед хабар бердi:
«Шүкiр күшам сен, қайғы қылма,—дейдi,Шүкiр күшам сен, қайғы қылма,—дейдi,
Ол Ескендiр—сенен туған ұғлан,—дейдi.

Харамзада Далфруз оны алған,—дейдi,
Сиқырлап, оны ұғлан қылған,—дейдi.
Сен оған хайла бiрлән барғыл,—дейдi,
Хайласыз ол Ескендiр болмас,—дейдi.
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Қолына екi гауһарды бәнд қылып тақтың ердi,
Iшiне дұға және жаздың ердi.
Шаһид қылып, ол гауһарды көргiз,—дейдi,
Сонда нанар iсiңде саған» дейдi.» дейдi. дейдi.

Мұны естiп, Сейiт хазiретi тұра келдi,
Тәбдил жаман киiм киiп, жетiп келдi.
Ескендiр шатырында отыр көрдi,
Әли, Нәзiр екi жанында бiрге көрдi.

Үшбу мәжiлiс қылып отыр ердi,
Оны көрiп Сейiт хазiретi есiн танды. 
уа және есiн жиып, тұрып ердi,
Есiттi Ескендiрдiң және сөзiн.
 
—Мен бiр ғажап түс көрдiм бүгiн,—дедi,
Мұхаммед илән Әли Мұртазаны бiрге,—дедi.
Ол маған: «Шүкiр күшам, ұғылым,—дедi,«Шүкiр күшам, ұғылым,—дедi,Шүкiр күшам,  ұғылым,—дедi,
Сен бiздiң нәсiлiмiзде тудың,—дедi.

Бiздiң ислам дiнiн қойдың,—дедi,
Жәдулердiң дiнiне ердiң,—дедi.
Сен—Сейiтбатталдың ұғылы, бiлiң,—дедi,
Ағаларыңа нешiк жапа бердiң?—дедi.
Сен ендi батыл дiндi қойғыл,—дедi,
Атаңның аяғына жығыл» дедi.» дедi. дедi.

Ескендiр Мұхаммед палуаннан бұны сұрды:
—Мен мұсылман болдым,—деп иқрар қылды,—
Бар ма едi Сейiтбатталдың ұғылы?—дедi,
Есiмiн Ескендiр деп қойған,—дедi.

—Бәлi,—деп Мұхаммед сонда жауап бердi,—
Халифа қызынан туған,—дедi.
Оның есiмiн Ескендiр қойған ердi,
Не пайда, ол Ескендiр ғайып болды.

Бес жасында ол Ескендiр ғайып ердi,
Оның үшiн Сейiт хазiретi көп қайғырды.
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Мұны естiп, Далфруздан жауап сұрды:
—Шын сөйлегiл, мен кiмнiң ұғылы?—дедi.

Далфруз мұны естiп қаны солды,
Тiтiреп ағзалары жауап бердi:
—Жаным, саған не нәрсе болған?—дедi,
Сенен ғайр ұғылым жоқ менiң,—дедi.
Жағасынан:—Шын сөйле,—деп және алды,—
Шын айтпасаң, басыңды кесем,—дедi.

Далфруз және жылап сөз сөйледi:
—Сен менiң жаным ұғылым,—деп сөйледi,—
Сейiтбаттал өлтiрдi ата-ағаларыңды,
Сенен басқа қалдырмады һешбiрiн.

Мұхаммедилер алдамасын сенi,—дедi,
Рәсуа қылмасын менi,—дедi.
Сол уақытта Сейiт хазiретi кiрiп келдi,
Ескендiрдi көрген соң, есiн танды.

Сол халде Далфруз сөз сөйледi:
—Бұ жатқан—Сейiтбаттал ғайыр,—дедi.
Жақсы пұрсат табылды, ұғылым,—дедi,
Бұ Батталды тез, ұғылым, өлтiр,—дедi.

Зинһар аман бермегiл бұған,—дедi,
Мұның сорынан құтылсын әлем,—дедi.
Ескендiр сонда Мұхаммедке қарап айтты:
—Сен не жауап айтарсың бұған?—дедi.

Мұхаммед сонда Ескендiрге жауап бердi:
—Бiр адам аяғынан жүрiп келсе,—дедi,
Хозурыңа ол келiп жатса,—дедi.
Бiр палуан келiп, оны шапса,—дедi,
Жаранларға ол iс нұқсан,—дедi.

Екiсi мұны  естiп тұрған ердi,
Сол уақытта Сейiт хазiретi тұра келдi.
Сейiт тұрып Ескендiрге сөз сөйледi:
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—Иә, Ескендiр, сен—менiм ұғылым,—дедi.
Харамзада Далфруз сенi ұрлапты,
Сиқырлап, ол малғұн ұғыл қылыпты.

Нанбасаң, екi қолыңды көргiз,—дептi,
Екi гауһар қолыңда болар,—дептi.
Өз қолыммен жазған мен дұға,—дептi,
Жоқ болса, майданға  жүрiп ұрыс,—дептi.

Сол уақытта Ескендiр қолын созды,
Екi бiлегiнде екi гауһарды заһир көрдi.
Сейiттiң өз қолымен жазған оқасыны
Ескендiр оны көрiп, қайран қалды.
   
Сол уақытта Сейiтке басын қойды,
Аяғын құшақтап және сүйдi.
Сейiт ендi Ескендiрдi құшақтады,
уа және жүзiн сүйiп, көп жылады.

Әлхасыл, көңiлiн баса алмай, көп жылады,
Есiн танып, екiлiсi құлап қалды.
Бұ сырлар халайықтарға әшкере, заһир болды,
Бұны көрiп, мұсылманлар есiн танды.

Сол уақытта Далфруз пұрсат тапты,
Халайықтарға сиқыр оқып, топырақ шашты.
Сол халде халайықтарды зұлмат басты,
Адасып, халайықтар қатты састы.

Сол уақытта Ескендiрдi алып ұшты,
Аспанға жұмла сиқыршылар ұшып кеттi.
Бiр уақытта Сейiт хазiретi ақылын жиды,
Ескендiр хозурында көрiнбедi.

Мұхаммед ғазы Сейiт хазiретке жетiп келдi,
Сейiтке басын қойып, зар жылады.
—Сiзлер күшсiз талғанда, 
  ол малғұн сиқыр шашты,
Сонда зұлмат халайықтарды қатты басты.
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Сонда менiм қуатым һеш болмады,
Ол малғұн Ескендiрдi алып қашты.
Мұны естiп, Сейiт және есiн танды,
«Аһ, дариға, ессiз-ау, ұғылым» деп жылады.Аһ, дариға, ессiз-ау, ұғылым» деп жылады.

Бұны естiп, жұмла мұсылманлар зар жылады,
«Аһ, есiл Ескендiр!» деп жылады.Аһ, есiл Ескендiр!» деп жылады.
Хусусан, Мұхаммед хауарзамин бек жылады,
«Аһ, бауырым Ескендiр!» деп жылады.Аһ, бауырым Ескендiр!» деп жылады.

—Сiзлер аман болыңыздар ендi,—дедi,
Iздеймiн Ескендiрдi жалғыз,—дедi.
Бұ дүнияның ләззаты 
  харам болсын маған,—дедi,
Табуында Ескендiрдiң өлем,—дедi.

Құдайым, Қадiр Сұбхан, сұлтан өзi,
Не бұйырса, көрермiн Мәулам өзi.
Жұмла тұрған халайықтар үгiттедi,
Халайықтардың сөзiне ол болмады.

Халайықтармен уағдаласып, жүре бердi,
Жұмла тұрған халайықтар 
  Мұхаммедке дұға қылды.
Сейiт және: «іздейiн» деп сөйлеп ердi,: «іздейiн» деп сөйлеп ердi, «іздейiн» деп сөйлеп ердi,«іздейiн» деп сөйлеп ердi,іздейiн» деп сөйлеп ердi,
Халифа илән халайықтар көп жылады.

«Бұ күнде қарилық жасқа жеттiң,—дейдi,Бұ күнде қарилық жасқа жеттiң,—дейдi,
Сабыр қылғыл, тағдыр хада еткен,—дейдi.
Иләһым Қадiр хада өзi,—дейдi,
�ендеге не бұйырса болар» дейдi.» дейдi. дейдi.

Әлхасыл, Сейiт хазiретi сабыр қылды,
Мәдинеге барып тұрарға сапар қылды.
Шаһ жиһан Мәдинеге барып тұрды,
Һәр патшалардан халғаттар келiп тұрды.

Мәдиненiң халқына дәулет толды,
Гуя пайғамбардың заманындай рахат толды.
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Ендi тамам қылалы бiз бұ қиссаны,
Шығаралық көңiлiмiзден көп құсаны.

Иншалла, айтармын және Ескендiрдi,
Құтылған Далфруздан себебiнi.
Сейiттiң жақындаған өмiрiнi,
Айталық ақырғы қылған соғысыны.

Айталық Мұхаммед Мұстафаға салауатты,
Және Сейiт шаһ әулиеге айталық  дұғамызды.
Насырды назым жазған мен ғасы құлды,
Дұғадан ұмыта көрме Тынышлық ұғылыны.

Ассалату уассәләму иә рахмату лил аләмин,
Ассалату уассаламу аләйка иә сайдал 
   әууалина уал ахирин*.

Жиырма бесiншi бап: Сейiт хазiретiнiң ақырғы өмiрiнде 
қылған соғысы, һәм жұмла жаранлары илән уағдаласқан ба�
яны�дүр

Бисмиллаһи, хамд илән сөз башлалы,
Салауат айтып, 
 Мұхаммед Мұстафаға бағышталы.
Салауат сәлем сенге болсын, иә, Сұлтан Нәби,
ұмытпағыл шапағатыңнан мен ғасыны.

Шаһ жиһан Сейiт хазiретiнiң соғысыны,
Хал жетпес ендi мұны тамамлалы.
Риуаят, нақыл илән айтылар тың  сөзлерiнi,
Қадари хал назым бiрлән баяндалы.

Сейiт хазiретi Мәдинеде отыр ердi,
Жаранлармен хош мәжiлiс қылар ердi.
Бiр жiгiт сәлем берiп, кiрiп келдi,
Сейiттiң қолын сүйiп, құрмет қылды.

*Әлемге рақым етiп жiберiлген, саған Алланың салауаты мен сәлемi болсын. 
Әуелгiлер мен соңғылардың, мырзасы, саған салауат пен сәлем болсын. 



16390

16400

16410

264 ДіНИ ДАСТАНДАР264 265

 Ол жiгiттiң есiмi Осман деген ердi,
Малатияның шаһарынан келген ердi.
Сейiт хазiретi халiн сұрап, баянлады:
 —Әһлi исламлар аман ба?—деп аянлады.Әһлi исламлар аман ба?—деп аянлады.

Осман сонда:—Иә, Шаһ жиһан палуан,—дедi,
Бұ күнде Қанатус қайсар бағи,—дедi.
Ғауаж фараңмен екiсi қаулы қылды,
Һәр тарапқа хат жазып, әскер жиды.

Малатияға елу, жүз мың ләшкер жүрдi,
Не уақиға болған-дүр бiлмен,—дедi.
Мұны естiп Сейiт хазiретi мәлүл болды,
Мұсылманлардың халiне бек қайғырды.

Шаһ әулие қайғы қылып, жатып ердi,
Түсiнде расул Алла Мұхаммед хабар бердi:
«Иә, шүкiр күшам, сен мұнан тұрғыл,—дейдi,Иә, шүкiр күшам, сен  мұнан тұрғыл,—дейдi,
Сен жылдам Малатияға барғыл,—дейдi.

Мұсылманлар бек зарлық қылды,—дейдi,
Сенiң үшiн бек интизар болды,—дейдi.
Сен барып жәрдем бергiл оған,—дейдi,
Сенсiз шара табылмас соған» дейдi.

Сейiт сонда: «Иә, көзiм нұры, дадам,—дейдi,«Иә, көзiм нұры, дадам,—дейдi,Иә, көзiм нұры, дадам,—дейдi,
Жасым тоқсан тоғызға келген,—дейдi.
Ғұмырымның ақыры жақын болды,
Үмбетiм топырағыңда қалмақ ердi.

Дiн үшiн талай қайрат қылдым ердi,
Алланың ризалығы үшiн жүрдiм ердi.
Көп жапа кеше, күндiз көрдiм ердi,
Құрметiңдi иә, Расул Алла, сақтап,—дейдi.
    
Қуарсың топырағыңнан менi,—дейдi,
Иә, Расул Алла, жазығым не-дүр» дейдi.» дейдi. дейдi.
Бұны айтып Шаһ әулие оянады,
Сәждеге басын қойып зарлады, жылады.
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«Иә, Иләһым, Қадiр Сұбхан өзiң,—дедi,Иә, Иләһым, Қадiр Сұбхан өзiң,—дедi,, Қадiр Сұбхан өзiң,—дедi, Қадiр Сұбхан өзiң,—дедi,
Жұмла халiм өзiңе мағлұм,—дедi.
�ерiлiк халiм бұ күнде болып ердi,
Кiмге жетер хал-қуатым менiм,—дедi.

Менiм ардуым достыңның топырағы ердi,
Қалуға жаным мiскiн арду ердi.
Бұ жерден нешiк қуды достың менi?
Ендi кiмге айтармын арызымны?».

Сол уақытта әуеден әуез келдi,
Естiлiп құлағына сада келдi:
«Иә, Сейiт, жүрек күшам, ұғылым,—дейдi,Иә, Сейiт, жүрек күшам, ұғылым,—дейдi,
Менi мажрух қылды ғой сөзiң,—дейдi.

Мен саған ризамын, ұғылым,—дейдi,
Дiн үшiн қайрат қылдың талай,—дейдi.
Сенiң топырағың Рұмда болар,—дейдi,
Мен сенiң қасыңда болам бiрге,—дейдi.

Һәркiмлер зиарат қылса саған,—дейдi,
Ол маған зиарат қылған болар,—дейдi.
Көп мұсылманлар жыладылар бұ түн,—дейдi,
Жұмла пайғамбар, әулиелер қылды зары.

Жұмласы сенiң үшiн мұнтазары,
Жұмласы хабар айта келдi бәрi.
Жаным, ұғылым, жәрдем бергiл соған ендi,
Сенсiз шара табылмас һешбiр» дейдi.» дейдi. дейдi.

Мұны естiп Шаһ әулие тұра келдi,
Аллаға шүкiр үшiн намаз қылды.
Мәдиненiң халайықтарына хабар бердi,
Жұмласымен бақұлдасып, уағдаласты.
 
Мәдиненiң халайықтары зар жыласты,
«Ендi қашан көрермiз» деп көп жыласты.Ендi қашан көрермiз» деп көп жыласты.
Әлқисса, мүбәрак сары атын ерлеп алды,
Отыз алты қаруларын жұмла алды.
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Көзiн сүйiп, ол атқа мiнiп алды,
«Иә, Алла» деп Хақ жолына сапар қылды.Иә, Алла» деп Хақ жолына сапар қылды.
Аллаға сәна айтып, зары қылды,
«Иә, Мұхаммед Мұстафа» деп һәм жылады.Иә, Мұхаммед Мұстафа» деп һәм жылады.

«Иә, ақ пiр халiмде бұ қалай сапар болды,Иә, ақ пiр халiмде бұ қалай сапар болды,
Жұмла дәрменлердiң дәсткерi өзiңiз» дедi.» дедi..
Аллаға мiнәжат қылып, Шаһ уәли зары қылды,
Көз жасын жайхун кебi жары қылды.
Аллаға мiнәжат қылып, Шаһ жиһан келе тұрсын,
Ендi Малатияның тарапының сөзi келсiн.

  Әзiн жаныб

Малатияда Абдулуаһап сахаба отыр ердi,
Мәжiлiсiнде Сейiттiң ұғылы бiрге ердi.
Сол уақытта бiр адам сәлем берiп, кiрiп келдi,
Есiткен, көргенiнен хабар бердi.
Қанатус илән  Ғауаж фараңнан хабар бердi:
«Сiзлер мұнда отырсызлар ғапыл,—дейдi,Сiзлер мұнда отырсызлар ғапыл,—дейдi,
Тез ләшкерiңiздi жинаңыз сiзлер» дейдi.» дейдi. дейдi.

Мұны есiтiп, мұсылманлар әскер жиды,
Сол шаһарда қырық мың әскер әзiр ердi.
Бағдадтағы халифатқа һәм хат жiбердi,
«Тез мұнда ләшкер илән келсiн» дейдi.Тез мұнда ләшкер илән келсiн» дейдi. дейдi.дейдi.

Бахтияр халифа мұны естiп, ләшкер жиды,,
Дұшпанлар халифадан бұрын келдi.
Сейiт хазiретiнiң Әли, Нәзiр екi ұғылы
Төрт бөлiп, қырық мың ләшкер құрды.

Түн iшiнде дұшпанларға хамлә қылды,
Ғинаят Хақ Тағала қылып, көбiн қырды. 
уа  және Абдулуаһап сахаба нағра салды,
Түн iшiнде бiр тараптан қырғын салды.

Ғауаж фараң Абдулуаһапқа артынан келдi,
Қараңғыда бiлдiрмей, соғып кеттi.
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Есiл ерге захмат ерiш тұрды,
Әскерiне қайтып келiп, шаһид болды.

Мұсылманлар Абдулуаһапқа көп жылады,
«Аһ, бiздiң дұғашымыз кеттi!» дестi.Аһ, бiздiң дұғашымыз кеттi!» дестi.
Әлхасыл, намазын оқып, дәфiн қылды,
«Инна лиллаһи уа инна иләйһи ражиғун»Инна лиллаһи уа инна иләйһи ражиғун»* 
     деп жылады.

Андан соң сабах садық таң да туды,
Дұшпанлардың көп ләшкерi және келдi.
Көп ләшкер мұсылманларға келiп кiрдi,
Сол уақытта мұсылманларды бұ да қырды.

Әлқисса, мұсылманлар мәлзам болды,
Түн болғанда тауға барып қорғалады.
Дұшпанлар Малатияның шаһарына кiрдi,
Шаһарды талқан қылып, көп бүлдiрдi.
Дұшпанлар нағра салып, шат болды,
Күн батып, һәрбiр жерге қонып жатты.

  Әзiн жаныб

Мүшiрiклер шат болып қона тұрсын,
Ендi Шаһ әулиенiң сөзi келсiн.
Түн iшiнде Шаһ жиһан шаһарға келдi,
Хараб болған шаһарды көзi көрдi.

Бiр шашмадан Шаһ әулие таһарат алды,
Намаз оқып, атына мiнiп алды.
Құдаға сәна айтып, мiнәжат қылды,
«Иә, Иләһым, Қадiр Сұбхан өзiң,—дедi.Иә, Иләһым, Қадiр Сұбхан өзiң,—дедi.

Мен бiр дағиф болған пендең,—дедi,
Қуат берсең Қадiрсiң өзiң» дедi.» дедi. дедi.
«Иә, Алла» деп, Шаһ әулие нағра салды,Иә, Алла» деп, Шаһ әулие нағра салды,
Үш мәртебе қаһарланып, сайха салды.

* Шындығында бәрiмiз Алладанбыз. Және де оған қайта оралмақпыз (Құран 
аяты). 
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Иә, ғажап, бұ сайханың дауысыны,
Көк түсiп, жер жарылған мисли болды.
Бұ дауыс неше форсақ жерге жеттi,
 Сахараның аңлары үркiп қашты.

Хайуанлар қалтырап тұра алмады,
Адамлары аяқ басып жүре алмады.
Және Сейiт:—Қанатус,, 
  Ғауаж фараң қайда?—дедi,
Сiзлер менi өлдi деп бiлдiң бе?—дедi.

Бұзыпсың уағдаңды сендер,—дедi,
Берейiн сазайыңды сiздiң,—дедi.,—дедi.дедi.
Қолына «тайғ зухаки» қылышын алды,«тайғ зухаки» қылышын алды,айғ зухаки» қылышын алды,
Дұшпанларға шапқан шөптей қырғын салды.

Мунадилдiң сүңгiсiн және алды,
Үшкiрiп, дұшпанларды отқа жақты.
Мұсылманлар Сейiттiң даусын бiлдi,
Әли, Назiр дұшпанларға қырғын салды.

Таң атып, күн шыққанша соғыс болды,
Халифа үш жүз мың ләшкер илән жетiп келдi.
Түске дейiн екi ләшкер соғыс қылды,
Күннiң жүзi шаң басып көрiнбедi.

Сейiт сонда Ғауаж фараңға ұшырады,
Ол малғұнды аты бiрлән төртке бөлдi.
Сол уақытта аспан ара ғауға шықты,
Қарасалар, Тамус сұлтан перi ердi.

Жүз мың ләшкер перiлер келген ердi,
Анлар және дұшпанларға қылыш ұрды.
Алма кебi жүһүдлердiң бастары ұша бердi,
Дұшпанлар ендi һәр тарапқа қаша бердi.

Ол соғыста һеш рахым бола алмады,
ұшырған жүһүдлердi қыра бердi.
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Қанатус сонда көрiнбей, қашып кеттi,
Алты жүз мыңнан бiр мың шақ құтылды.

Шаһ жиһан дұшпанлардың туын жықты,
Жұмла ләшкерлер Малатияға кiрiп келдi.
Сейiттi көрiп, халифа аттан түстi,
Ғиззатлап ол Сейiттiң қолын сүйдi.

Тамус сұлтан сахараға шатырын тiктi,
Келiп ол шатырында рахат қылды.
Тамус сұлтанға Сейiт илән халифа келдi,
Ғиззатлап ол сұлтанға көрiс қылды.

Мұсылманлар дұшпанларының малын жиды,
Бұзылған Малатияны ғимарат қылды.
Ендi Абдулуаһап сахабаны қайғы қылды,
Хатым Құран оқытып, мал сарп қылды.

Сейiт хазiретiнiң �ауым �абилса илән уағдаласқанының 
баяны�дүр

Бiр ұлық мәсжидтi һәм салдырды,
Жұма оқырға мiнбарға Сейiт шықты.
Халайықтарға Шаһ жиһан уағыз айтты,
уағызын есiткендер есiн танды.

Шаһ жиһан намаздан фариғ болды,
Мiнбарға қайта шығып, уағыз айтты.
Сейiт ендi бiр ғажайып сөз сөйледi:
—Ғұмырымның ақыры болды,—деп сөйледi.

Әй, халайықтар, тыңлаңыздар сөзлерiмдi,
Нұрларыңа мен тiктiм көзлерiмдi.
Ендi көрер күн болмас мен сiзлердi,
Қауым, қошым көрмессiз ендi бiздi.

Сiзлерден көп татқанмын тұз-ау, дәмдi,
Сiзлер халал қылдыңызлар үшбулердi.
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Жаһан кезiп, мұқаттым дұшпанларды,
Сарп қылдым дiн жолына қуатымды.

Алла үшiн сарп қылдым мал-мүлкатты,
Сiзлер үшiн көп көрдiм машақатты.
Алла үшiн мен қойдым рахатты,
Алла үшiн мен көрдiм машақатты.

Ендi ғұмырымның ақыры жақын болды,
Әлфирақ әлфирақы сапарының уақты болды.
Әлуадағ әлуадасы әлфирақ иә, әһлi жары,
Истаудағ  дiнiм әлуадиғ иә, әһлi жары.

Иә, әһлi ислам, махкам тұтқыл дiнiңiздi,
Дұғаңыздан ұмыта көрмегiл және бiздi.
ұлық-кiшiк адамлары мұны бiлдi,
Мисли қиямет күн болғандай зар жылады.

Халифаға тапсырды екi ұғылыны,
—Назарыңнан тастай көрмең сiзлер мұны.Назарыңнан тастай көрмең сiзлер мұны.
уа және Тамус сұлтанға сөз сөйледi:
—Сiз һәм халал қылыңыз қызметiңдi.

Көп iзгiлiк көрсеттiң маған,—дедi,
Көп дұшпанымды қорқыттың және,—дедi.
Жетi дариядан өткiздiң менi,—дедi,
Сол себеблi өлтiрдiм дию, сиқыршыларды.

Дүния ақыретте халал қылғыл жұмла сенi,
Иләһым, қабыл қылсын қызметiңдi.
уа және бiр аманат алғыл, менiм сөзiмдi,
Ескендiрге хабардар сал көзiңдi.

Iздеткiл Далфруз сиқыршыны,
Иншалла, сен көрерсiң Ескендiрдi.
Һәм Мұхаммед, шүкiр күшам ұғланымды,
Қалдырмағыл қатарыңнан және оны.
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Тамус сұлтан бұ сөзге зары қылды,
Гауһар кебi көзiнен жары қылды.
—Иә, Шаһ жиһан, Сейiт сұлтан, ғазы,—дедi,
Саған жәрдем бергiш Сұбхан Ғани,—дедi.

Менен жәрдем болған жоқ саған,—дедi,
Сенен жәрдем көп болды маған,—дедi.
Һалал жәдуны өлтiрген өзiң,—дедi,
Мал-мүлкатын алып бердiң маған,—дедi.

Рағид жәдуны өлтiрдiң және,—дедi,
Және өлтiрдiң Акфал илән Шамама сиқыршыны.
Арзақ илән Абрақ қайыршыларды,
уа және төрт басы бар Каһлан малғұнды.

уа және бек қисапсыз малғұнларды,
Жұмласын халал қылған өзiң,—дедi.
Мен сенiң талай көрдiм қайратыңды,
Құданың саған берген ғинаятын.
 
Дүния ақыретiнiң сұлтаны иә, шаһым,—дедi,
Жаным құрбан сенiң үшiн болсын,—дедi.
Менiң үшiн бiр дұға қылғыл ендi,
Сенiң дұғаң—хақ, қашанда мақбұл,—дедi.

Шаһ жиһан Тамус үшiн дұға қылды,
Көп сөз айтып, екiлiсi уағдаласты.
уа және халифаға Шаһ әулие рұқсат бердi,
«Сен дахи отаныңа барғыл,—дедi.Сен дахи отаныңа барғыл,—дедi.
Иләһым Қадiр Сұбхан, Мәулам өзi,—дедi,
 Әһлi исламлар қуат, құдiрет берсiн» дедi.» дедi. дедi.

 Ұғылына раһбаны

уа және ұғландарына насихаттар және айтты:
—Әй, қурратул айни, көздерiмнiң нұры,—дедi.
Сiзлер ендi тыңлаңыз сөзлерiмдi,
Жыламақтан тыйыңыз көздерiңдi.
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Сiзлер менен алыңыздар ғибратты,
Нақыс қылып жүрмеңiз ғибадатты.
Досты қылып сенбеңiз бұ дүнияны,
Сiзлер дахи көрерсiз ол дүнияны.

Бiлсеңiз бабаларының жолдарыны,
Сүймедi бұ дүнияның малдарыны.
Сарп қылды дiн жолына халдерiнi,
Аямай Хақ жолына жандарыны.

Атаң сенiң не қылды, бiлдiң бе оны,
Дiн жолына сарп қылған қайратыны.
Күн-түн жүрiп, көп көрдi машақатты,
Һеш нәпсiге қылмадым рахатты.

Сiзлер және сүймеңiзлер бұ дүнияны,
Сүйiңiз бiр жаратқан Аллаңызды.
Сейiттiң жұмла есiттi сөзлерiнi,
Халайықтарының жас алды көздерiнi.

Сейiттiң тыңлау қайда сөзлерiнi,
Болмадылар жиылғаннан кендүсiнi.
Мисли қияметтiң күнi болған болды,
Халайықтар сайха қылып, көп жылады.

«Аһ дариға, Шаһ жиһан!» деп жылады,Аһ дариға, Шаһ жиһан!» деп жылады,» деп жылады, деп жылады,
Әһлi исламлар шуылдап, көп жылады.
Сейiттiң һешкiм сөзiн тыңламады,
Халайықтардың басы төмен, жылай бердi.
Мұны көрiп мiнбардан Сейiт түстi,
ұлық-кiшiк жаранлармен көрiс еттi.

  Әзiн жаныб

Сейiт ендi Қанатусты:—Қайда?—дедi,
Бiлген бар ма, ол малғұн қайда барды?
Анлар сонда:—Бiз хабарын бiлдiк,—дейдi,
Ол малғұн мәсиханың шаһарына барған,—дейдi.
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Iшке кiрiп, қапуды жапқан,—дейдi,
Мың  кiсi күзетшi қойған,—дейдi.
Оны естiп, Сейiт хазiретi уағдаласты,
Мәсиханың шаһарына жалғыз кеттi.

Көп халайықтар артынан жылап қалды,
«Ендi қашан көрермiз» деп зарлық қылды.Ендi қашан көрермiз» деп зарлық қылды. деп зарлық қылды. зарлық қылды.
Мың кiсi күзетшiнi көзi көрдi,
Сейiт хазiретi мәсиха шаһарына жетiп келдi.

Сейiт сонда анларға нағра салды,
—Қайсар малғұн Қанатус қайда?—дедi.Қайсар малғұн Қанатус қайда?—дедi.
уағдасын не үшiн һәлак қылды?
Мұсылманларға жәбiр, жапа не үшiн бердi?

Мен келдiм жалғыз өзiм мұнда,—дедi,
�алуан болса, ол маған шықсын,—дедi.
Тек шықпаған тәнiнде жаны тұрды,
Не жүз бiрлән ол малғұн шықсын ендi.

«Не қазаға ұшырадым?—деп жылады,Не қазаға ұшырадым?—деп жылады,
Баттал маған қиямет болды» деп жылады.» деп жылады. деп жылады.
Қайсар сорлы зар қылып жылап ердi,
Шыдамай бiр мың ләшкер ұрыс қылды.

Сейiт хазiретi ол ләшкердi үш күн қырды,
Қалғаны шаһарына қорқып кiрдi.
уа және Сейiт хазiретi ол ләшкердi үш күн қырды,
«Әй, малғұнлар, ләшкерiң болса шығар!» дедi.Әй, малғұнлар, ләшкерiң болса шығар!» дедi.» дедi. дедi.дедi.

Дұшпанлар ол шаһардан шыға алмады,
Қапуын шаһарының берiк қылды.
Сейiт ендi ол шаһарға кiре алмады,
Таулардан тастар терiп лақтырды.

Ол тас тисе, адамларды һәлак қылды,
Адамлар өрген қойдай қаша бердi.
Тас кебiттiң iшiне кiрiп алды,
Қорқып, ас-суларын iше алмады.
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Және Сейiт үлкен тасты қолына алды,
�сқақтың шынжырына байлап алды.
Бұның бiрлән лақтырып және қырды,
Есiгiн сарайлардың һәм құлатты.

уа және керi тартып алып ердi,
Қорғанның бұрыштарын һәм құлатты.
Бұны көрiп дұшпанлары бек қорықты,
Хат жазып, �стамболға хабар кеттi.

Мажыра көргенлерiн жұмыла баян еттi,
«Бiзнi хараб қыларға жақынлады».Бiзнi хараб қыларға жақынлады».
�стамболдан он мың ләшкер жиналыпты,
Келерге ол Сейiттен сақтаныпты.

Сейiт хазiретi үш күн, үш түн хамлә қылды,
Қорғанның iштерiне тас толтырды.
Табарик сол уақытта бек шаршады,
Түс уақтында бiр тасқа басын қойды.

«Бiр рахат ұйықтайын мұнда,—дедi,Бiр рахат ұйықтайын мұнда,—дедi,
Аман тұрсам, бiр әрекет қылайын бұған,—дедi.
Күнде жұмыс қылғанша бұған,—дедi,
Бұ қорғанның бұзайын бiр жерiнi».»..

Бұны айтып Шаһ жиһан ұйықтап қалды,
Құдадан тағдыр болар уақты келдi.
Құданың тағдыр қылған себебiнi,
Айтайын әй, жаранлар, тыңла мұны.

  Әзiн жаныб
 Сейiт хазiретiнiң опат баяны

Қанатус қайсардың бiр қызы болар ердi,
Сейiттiң хақ дiнiне ғашық ердi.
Сейiттi там басынан көзi көрдi,
Көңiлiне ғашық оты жош әйлады.әйлады.йлады.
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Һәр тарапқа назар салып қарап ердi,
Көп ләшкернi түнделетiп келер көрдi.
Қыз сонда оны көрiп «аһ» дедi,«аһ» дедi,аһ» дедi,» дедi, дедi,
«Шаһ сұлтан ғапыл жолда жатыр,—дедi.Шаһ сұлтан ғапыл жолда жатыр,—дедi.

Үстiне үшбу әскерлер келсе,—дедi,
Аман бермей, өлтiрер аһ,—деп жылады.
Аһ, дариға, қайтiп бiлдiрем мұны,—дедi,
Сайха қылсам, рәсуа қылар дұшпан менi».»..

Әлқисса, бiр ақ тасқа хатты жазды,
«Үстiңе дұшпан келер, тұрғыл,—дейдi.Үстiңе дұшпан келер, тұрғыл,—дейдi.
Мен сенiң хақ дiнiңе ғашық,—дейдi,хақ дiнiңе ғашық,—дейдi,ақ дiнiңе ғашық,—дейдi,
Бұ сөзiм жалған емес, садық» дейдi.» дейдi. дейдi.

Бұны жазған тасты тастап ердi,
Сейiттiң жүрегiне келiп түстi.
Құданың құдiретiн көргiл ендi,
Ол тастан себеп болып, шаһид болды.

Алланың құдiретiн көрдiңiз бе?
Ғибрат ол Сейiттен алдыңыз ба?
Сейiтке Ғақба малғұн ағу бердi,
Аржистiң қиусына қайсар салды.

Iшiне көп аждаһаның келiп түстi,
Тас байлап, дарияға Бабек салды.
Жетi қат жер астына барып түстi,
Мақұлықларды адамлар көрмес көрдi.

�ерiлер аспанға алып оны ұшты,
Аспанда соғыс қылып, жерге түстi.
Жәдулер сиқыр оқып, отты шашты,
Зұлмат қараңғылық талай басты.

Жұмласына Хақтан жәрдем болып ердi,
Сейiттiң бiр қылына кәр қылмады.
Құдадан тағдыр тамам болып ердi,
Тобықтай тас Сейiтке қаза болды.
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Бiлсеңiз ғибрат сөз қанша болды,
Көңiлiне тауфиқлының сәна толды.
Жоғарғы ғашық қызының сөзi келiп,
Тыңлаңыз ғашық қызының қазасын.

Қыз пақыр тасын тастап тұрып ердi,
Сейiттiң тәсiлiм болған халiн бiлдi.
—Әй, ата, рұқсат бергiл маған,—дедi,
Келтiрейiн басын кесiп саған,—дедi.

Қанатус сонда:—Ол Баттал—аяр,—дедi,
Хайла қылып жатпасын, сақ бол,—дедi.
Қыз сонда:—Нар-нұр дәулет қылар,—дедi,
Мен бiлдiм кәмiл ұйықтап жатыр,—дедi.

Мен барып келтiрейiн басын,—дедi,
Сiз рұқсат берсеңiз қазiр,—дедi.
Изин бердi, қыз барып қапу ашты,
Тышыра шығып, Сейiтке жетiп барды.

Қыз келiп, ол Сейiтке көзiн салды,
Қараса, тағдыр Алла болған көрдi.
Қыз ендi аһ ұрып, зар жылады,
«Маған нәсiп қылмаған Алла» дедi.Маған нәсiп қылмаған Алла» дедi.

Қыз тұрып, сол уақытта пiкiр қылды,
«Өзiмдi өлтiрейiн,—деп ойлады.Өзiмдi өлтiрейiн,—деп ойлады.
Бұ дүнияда мақсұдым болмады,
Хақ қосса, қосылармын сонда» дедi.

Қанжарының сабын Сейiтке қойды,
Өзiнiң жүрегiне ұшын қойды.
Үстiне қайрат илән құлап ердi,
Iшiне қанжар кiрiп, о да өлдi.

Құдадан тағдыр болса, сондай болды,
Сол жерде екiлiсi шаһид болды.
Жан ғазизi Сейiтке уасыл болды,
Мұны көрiп бiр мүмiн риуаят қылды.
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Сейiттiң ат-құралы сол жерде ғайып болды,
Ол да ғайып жерден алған ердi.
Сол уақытта желдәрiм бұлт шықты,
Һайбат бiрлән жел есiп, жаңбыр жауды.

Топан кебi жаңбыр жауып, сулар ақты,
Бұнлардың тәндерiн мастур еттi.
Сол уақытта �стамболға қайсар қашты,
Сейiттiң өлi-тiрiсiн бiлмей қашты.
Ол шаһарда бiр адамлар қалмай қашты,
Қисабсыз мал-мүлкатын тастап қашты.

  Әзiн жаныб
 Сейiттiң ұғылының iздеп келгенi

Банағы қызының көрген әскерлерi,
Сейiттiң Әли, Нәзiр ұғылы ердi.
Ол екiсi мың ләшкермен келген ердi,
Мақсұды атасының дидары ердi.

Бұнлар келiп шаһарларны аралап ердi,
Иесiз қалған шаһарды бұнлар көрдi.
Не қыларын бiле алмай, қайран қалды,
Сол жерде зары жылап бұнлар тұрды.

Сол уақта бiр адам жетiп келдi,
—Иә, шаһзадалар, жыламаңыз сiзлер,—дедi.
Атаңыздың мен айтайын жайын,—дедi,
Құлақ салып тыңлаңыз, сiзлер ендi.

Банағы жоғарғы сөзнi бұнларға баян қылды,
Атасының мажырасын бұнларға аян қылды.
Оны естiп, шаһзадалар зар жылады,
Шын сөз деп, үшбу сөзге нана алмады.

Әлқисса, зар жыласып, ұйықтап қалды,
Түсiнде Сейiт хазiретi хабар бердi.
Шаһ әулиенi ақ жорғаға мiнген көрдi,
Басында тәж, ұжмақ iшiн кезер көрдi.
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«Әй, шүкiр күшам, көзiмнiң нұры,—дейдi,
Дүниядан iздемеңiз сiзлер менi.
Ол дүниядан мен сапар қылдым,—дейдi,
Құданың дидарына бардым,—дейдi.

Құдайым риза болды маған,—дейдi,
ұжмақтан жақсы орын алдым,—дейдi.
Мен сiзлерге жәрдемшi мұнда,—дейдi,
Сiзлер саламат болыңыз анда,—дейдi.

Ғазилық парызы Алла қылың,—дейдi,
Нәпсiнiң мұратына ермен,—дейдi.
Мағрур палуандыққа болмаң,—дейдi,
Дүнияны досты бiлiп сүймең,—дейдi.

Алланың ризалығынан ғапыл болма,
Ғапыл болып, нәпсi шайтанға сiзлер ұйыма.
�ақырларға  хақарат илән көзiң салма,
Һешбiр мүмiнлердi ренжiтiп, хақын алма.

Ғалым илән дәруiшлерден ғапыл болма,
Дұға алмай, анлардан мақрұм жүрме.
Жетiм илән тұлдардан дұға алғыл,
Қай орында мұқтаж көрсең, көңiлiн алғыл.

Анларға хайыр-ихсан берiп жүргiл,
Халiң жетсе, Мекке, Мәдинеге барып жүргiл. 
Һәр жақсыларға мүшәура қылып жүргiл,
Мүшәурада өкiнiш болмас мұны бiлгiл.

Менiм айтқан сөзiмнi қылып жүрсең,
Ғұмырыңызға берекет болар, мұны бiлсең.
Ғалым, ғұлама көргенде құрмет қылсаң,
Құрметлеп ол ғалымлардан дұға алсаң.

Жүзлерiңiз ақ болар мұны бiлсең, 
Екi дүнияда мұқтаж қылмас, бұны бiлсең.
Әлқисса, көп насихат бұнларға айтты,
«Хош бол» деп ұғылына ғайып болды.Хош бол» деп ұғылына ғайып болды.» деп ұғылына ғайып болды. деп ұғылына ғайып болды.
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Сол уақытта үшбулер тұра келдi,
Көрген түсiн берәм-берәм баян қылды.
Оянады ұйқысынан екiлiсi,
Төгiлдi су мисалы көзде жасы.

Түсiн айтып жыласты екiлiсi,
Екiсiнiң бiрдей болды көрген түсi.
Көп жылап отыр ердi екiлiсi,
Сол уақытта насихат айтты екiлiсi.

«Жыламақтан iс бiтпес, жаным,—дестi,Жыламақтан iс бiтпес, жаным,—дестi,
Алланың қалағаны болар» дестi.» дестi. дестi.
Әлқисса, жұмлалары шаһарға келдi,
Иесiз қалған мал-мүлкатты жұмла алды.

Шаһ әулиенiң дүниядан көшкен сиясаты,
Көп пақырларды бай қылды кереметi. 
Бiр күнлерi Малатияға бұнлар келдi,
Сейiттiң сапарынан хабар бердi.

Естiп, Малатия әһлi зар жылады, 
Хатым Құран оқысып шуылдады.
уа және халифа хазiретiне хат жазып, хабар бердi,
Халифа естiп үш күн һәм жылады.

Ендi халифа Сейiт үшiн мал сарп қылды,
Хатым Құран оқытып, пақырларға ас жегiздi.
Һәр шаһардан әһлi исламларға хабар бердi,
Есiтiп әһлi исламлар көп жылады.

Әһлi ислам һәр шаһардағы наза болды,
Оқысып хатым Құран, мал сарп қылды.
�ақыр илән дәруiшлер дұға қылды,
Қолында бiр пұлы болса, садақа қылды.

Сейiттiң талай көрген дәулетiнi,
Ижтиқад мұқтарынша мал сарп қылды.
Ғалым-ғұлама, тәлиб-тулабалар көп жылады,
Жұмласы ықылас илән дұға қылды.
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Аллаға сәна, Мұхаммедке салауат айтты,
Сейiт хазiретке дұға қылып «әмин» дестi.«әмин» дестi.әмин» дестi.» дестi. дестi.
Бiз дахи салауат оқып, Мұстафаны жад қылалы,
Шаһ әулиеге дұға оқып бағышлалы.

Сұлтан Сейiт хазiретiнiң ғазасыны, 
Қадари хал назым қылдым баяныны. 
Кiм тауысар ол сұлтанның ғазасыны,
Қысқарттым асан тiлмен аяныны.

Сейiттiң жетi жылда ғаза кiтабыны, 
Бiлдiрдiк қазақ тiлмен сiзге мұны.
Бұ жерде тамам қылдым Сейiттiң кiтабыны, 
Иншалла, ендi баян қылам Ескендiрдi.

Ескендiр Шаһ Сейiттiң ұғылы ердi,
Арманда шала көрiп қалған ердi.
Қиссасы жоғарыда баян болған ердi,
Тамамы кiтаптың ақырына қалған ердi.

Ендi баян қылайын сол сөзiнi, 
Бұ жерде салауат айтып, қыл дұғаны.
Оттан нәжат тiлесеңiз жаныңызны,
Салауат жаны, тiлмен жад қыл оны.

Салауат сәлем сенге болсын иә, Хабибi,
Күнәһкарлардың дертiне сен Тәбибi.
Бұ кiтаптi оқыған, тыңлаған иә, әһлi жары, 
Тынышлық ұғылы деп қылғыл фатиханы.

Жиырма алтыншы бап: Сұлтан Сейiт хазiретi Ескендiр 
есiмлi ұғылының Далфрузды өлтiргенi, Айн әл��ұтырға па�
диша болғаны

Әуелi бисмиллаһи деп сөз башлалы,
Құдаға хамд айтып зарласалы.
Құдаға сәна айтып, қылсын зары,
Ашылар көңiлiлерiнiң сонда баһиры.



16900

16910

16920

16930

280280 281ҒАЗАуАТ СұлТАН

Салауат айтып, Хақ Мұхаммедке қылсын зары,
Шапағат, шиад қылар келiп маһиры.
Таусылмас шапағаты мисли бахры,
Тоқтамай күн-түн аққан мисли наһры.

Жердiң жүзiн айналғай жұмла мажыра,
Қойдыр ол мажыраға жұмла наһры.
Әгар тамассала қылсаңыз сiзлер оны,
Шапағаты сол мысалы бiлсең оны. 

Жұмла халайықты Хақ жаратқан бiлсiн оны,
Жұмласында Хақ Мұстафаның шапағаты. 
Шапағаты тең тиiп тұр сияпаты,
Сол себеплi болған-дүр саламаты. 

Бiлсең бұрынғы өткен пайғамбарларны, 
Жоқ қылған қаһары келсе қауымларны.
Бағзыларының тәбдил қылған суретiнi,
Көрсеткен үмбетлерiне суретiнi.

Бiлсеңiз Нұх нәби Алла қаһар илән дұға қылды,
Жер жүзiн топан алып, һәлак қылды. 
Бiлсеңiз Мұхаммед Мұстафаның шапағатыны, 
Һешбiр жанға қаһарды ол қылмады.

Оның үшiн Сәруар ғалам деймiш оны,
Өз нұрынан жаратып, сүйдi оны.
Таусылмас баян қылсам шапағаты,
Мұхаммед Мұстафаның мұғжизаты. 

Ендi баян қылайын шаһзада Ескендiрдi, 
Ғайып болған Сейiт хазiретiнiң ұғылыны.
Арманда атасы үшiн болған ердi,
Дидарын шала көрiп қалған ердi.

Жоғарыда көрдiңiз ғой баяныны,
Таусылмай оның қалған тамамыны.
Риуаят рауиларның сөзлерiнi, 
Назым бiрлән бiлдiрейiн сiзлерге оны.
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Иләһым, түзегей ердi сөзi, тiлiмiздi,
уа және риясыз ықылас илән көңiлiмiздi.
Жаранлар, сiз дұғада болғыл ендi,
Жазайын назым бiрлән Ескендiрдi.

Сейiт илән Ескендiр талып ердi,
Сол уақытта Далфруз алып қашып ердi.
Айн әл-Құтыр шаһарға келiп түстi,
Ол малғұн таққа шығып һәм отырды.

Ескендiрдiң ақылы сонда кiрдi,
Афсүн оқып, қолыны байлап қойды.
Малғұн сонда «иә, ұғылым» деп сөйледi,«иә, ұғылым» деп сөйледi,иә, ұғылым» деп сөйледi,» деп сөйледi, деп сөйледi,
Ескендiр оған жауап һеш бермедi.

Малғұн және Ескендiрге сөз сөйледi:
—Не себеплi сөйлемейсiң маған?—дедi.
Мұхаммедилер аздырды ма жолдан сенi?
Сол себеплi сөйлемейсiң маған,—дедi.

Ескендiр сонда:—Әй, харамзада, залым,—дедi,
Сенiң iсiң Аллаға мағлұм,—дедi.
Халайықтың алдында пиғлың мағлұм болды,
Менi ұрлап ұғлан қылған, малғұн,—дедi. 

Қашан тақтың қолыма сен гауһарны?
Жұмла халайық көрдiлер мәшһүр оны.
Малғұн сонда:—Әй, Ескендiр,—деп сөйледi,—
Сейiтбаттал—хайлакер, аяр адам,—дедi.

Гауһарны хайла бiрлән ол байлады,
Сиқырлап, хайла бiрлән сенi алдады.
Ескендiр сонда «Алла бiр, Хақ» деп сөйледi,«Алла бiр, Хақ» деп сөйледi,Алла бiр, Хақ» деп сөйледi,» деп сөйледi, деп сөйледi,
—Мұхаммед пайғамбар түсiме кiрген 
    Хақ-дүр,—дедi.

Ол маған «сен—Сейiттiң ұғылы» дейдi,«сен—Сейiттiң ұғылы» дейдi,ен—Сейiттiң ұғылы» дейдi,» дейдi, дейдi,
Ол жалған сөйлемейдi һәркез,—дедi.
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Мен сенiң батыл дiнiңнен бездiм,—дедi,
Бабам Мұхаммедтiң дiнiне кiрдiм,—дедi.

Сол уақытта Далфруз ашуланды, 
Ескендiрдi сиқыр оқып, байлап қойды.
Торға салып, жоғары байлап қойды,
«Маған тәсiлiм болмасаң,Маған тәсiлiм болмасаң, 
  ғұмырың мұнда өтер» дедi.» дедi. дедi.
          
  Әзiн жаныб
 Ескендiрдiң халас болғаны

 Риуаят рауиларның сөзi келдi,
 Ескендiрдiң халас болар кезi келдi.
 Шаһрұх деген перiлерге падишаһ болды,
 �ерiлердiң халифасы, мысалы сұлтаны ердi.

Өзi әдiл, сұлтанат падиша ердi,
Оған мұңсыз перiлер кәпiр ердi.
Ол Шаһрұхтың бiр қызы болар ердi,
Есiмi Маһперуза деген ердi.
  
Ол қыздың хұсни жамалы ғажап ердi,
Көркi Зылихадай он бар ердi.
Жаранлардың асбабын киер ердi, 
Қыз, ер екенiн бiлдiрмей жүрген ердi.
  
Бiр күнлерi аң аулауға шыққан ердi,
Ескендiр және аң аулап жүрген ердi. 
Маһперуза Ескендiрдi көрген ердi,
Ғашық болып, iшiнен күйген ердi.

Ескендiр қыз екенiн бiлмедi,
Айрылып екiлiсi кеткен ердi.
Бiр күнлерi Маһперуза аһ әйлапты,
Бiр қызға Һамай атты сөз сөйлептi:

—Бiр күнлер аңға шығып жүрдiм,—дептi,
Далфруздың ұғылы Ескендiрдi көрдiм,—дептi.
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Ғашықтың оты тұтасты маған,—дептi,
Нешiк хайла табылар оған?—дептi.

Һамай сонда Маһперузаға жауап бердi:
—Ол Ескендiр—адамзада 
  Сейiттiң ұғылы,—дептi.
Бесiнде ұрлаған Далфруз оны,
Сиқырлап ұғыл қылған Ескендiрдi. 

Он бес жасқа келгенде Ескендiрдi,
Апарған Сейiтбатталдың шаһарына оны. 
Ол шаһарда көп қылған соғыстарды,
�аш болған ақырында оның сыры.

Әлқисса, алып қашқан Ескендiрдi,
Ап келiп, салып қойған қапасқа оны. 
Оны естiп және Маһперуза аһ қылды,
«Нешiк шара қылармыз оған?» деп жылады.Нешiк шара қылармыз оған?» деп жылады.» деп жылады. деп жылады.

Һамай сонда бiр ақыл оған айтты:
—Ағаңның қызы Сарафаразға айтқыл,—дедi.
Ол барып Шаһрұхқа айтар,—дедi,
Атаң сонда бiр тәдбир қылар,—дедi.

Бұ сөзнi Маһперуза мақұл көрдi,
Келiп ол Сарафараз бануға баян қылды:
—Иә, апа, бiр сөз айтам саған,—дедi,
Таппай айтсам, айып қылма оған,—дедi.

Өртедi ғашықтық оты менi,—дедi,
ұят, намыс қалдырмай менен,—дедi.
Бiр күнлерi аң аулауға шықтым ердi,
Далфруздың ұғылы Ескендiрдi көрдiм.

Мен сонда ғашық болдым оған,—дедi,
Ол менiң қыз екенiмдi аңламады.
Соған шара сұраймын сiзден,—дедi,
Мархамат қылып, хал сұрасаң менен,—дедi.
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Сарафараз сонда бұ сөзге жауап бердi:
—Ол Далфруз малғұн, кәпiр ердi.
Тiл алып, бiздiң дiнге кiрмес,—дедi,
Ол Ескендiрге нешiк тәдбир болар?—дедi,

уа және Маһперуза сөз сөйледi:
—Ол Ескендiр—адамзада, мүмiн,—дедi.
Сахипқыран Сейiтбатталдың ұғылы,—дедi,
Бес жасында ұрлапты Далфруз оны.

Сиқырлап, Ескендiрдi ұғыл қылыпты,
Кәмелет он бесiнде ер болыпты.
Сейiтбатталды өлтiрерге алып барды,
Өлтiре алмай, ол сырлар паш болыпты.

Ол арадан алып қашқан Ескендiрдi,
Қапасқа салып қойған және оны.
Мұсылманлар мұсылманға жәрдемшi ердi,
Жәрдем бермей, торға намаз нешiк?—дедi.

Сарафараз бану ол қызға сөз сөйледi:
—Далфруз лағин, сиқыршы малғұн ердi.
Айн әл-Құтыр атаңның тақты ердi,
Сиқырлап ол малғұн алған ердi.

Нешiк халас қылармыз Ескендiрдi?
Һешкiмнiң амалы жетпес малғұн,—дедi.
Маһперуза Сарафаразға жауап бердi:
—Иншалла, құтқарармын оны,—дедi.

Мен дахи оқығанмын ғылымдықты,
Бұзармын, иншалла, тылсымыны.
Мәгәр рұқсат атам берсе маған,—дедi,
Өзi һәм ләшкер алып жүрсе,—дедi.

Сарафараз бану Шаһрұхқа келiп кiрдi,
Ғиззатлап сәлем берiп, көрiс қылды.
Екiсi хал сұрасып отырысты,
Бiлмегендей Маһперузаның халiн сұрды.
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Сонда Шаһрұх қарындасына жауап бердi,
—Ол қыздың мен бiлмеймiн халiн,—дедi.
Бiр күнлерi барып көрдiм ердi,
Қисабы бұрынғыдай көрiнбедi.

Мен сонда оның халiн сұрдым ердi,
Ол маған әдеп сақлап үндемедi.
Менiм һәм халiм мәлүл сонан болды,
Бiлмеймiн неден қайғы болған?—дедi.

Сол уақытта Сарафараз бану сөз сөйледi:
—Мен бiлдiм ол қыздың халiн,—дедi.
Мақұл көрсеңiз, айтайын мен бiр соны,
«Бәлi» деп, Сарафараз сөз сөйледi:Бәлi» деп, Сарафараз сөз сөйледi:» деп, Сарафараз сөз сөйледi: деп, Сарафараз сөз сөйледi:

—Маһперуза бiр күн аңға шықмыш,—дедi,
Сол күнде Далфруз ұғылын көрген,—дедi.
Ескендiр оның ұғылы ғажап ердi,
Көрген жан ғашық болар ердi.

Оның ғашығы Маһперузаға кәр әйлады,
Сол себеплi оның ақылын зайұл қылды. 
Әгар сiз себеп болмасаңыз оған,—дедi,
лажсыз һәлак болып өлер,—дедi.

Шаһрұх сол уақытта пiкiр қылды:
—Далфруз—сиқыршы малғұн,—дедi.
Ескендiр оның ұғылы болса,—дедi,
Ол бiзiң дiнiмiзге кiрмес,—дедi.

Сарафараз бану уа және сөз сөйледi,
Ескендiрдiң мажырасын шарх айлады: 
—Ескендiр—кәмiл мұсылман, мүмiн,—дедi,
Шаһ жиһан Сейiт палуанның ұғылы,—дедi.

Бес жасында ұрлаған малғұн оны,
Сиқырлап, ұғыл қылған Ескендiрдi.
Он бес жасқа келгенде Ескендiрi,
Жаһаннан қайраты асқан палуан болды.
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Бiр күнлерi ләшкер ертiп жүрген,—дедi,
Малатияның шаһарына барған,—дедi.
Қастысы Сейiтбатталды өлтiрмек ердi,
Өлтiре алмай, сырлары мәшһүр болды.

Андан соңыра Ескендiрдi алып қашты,
Қапасқа салып, Ескендiрдi байлап қойды.
Бұ сырды Маһперуза бiлген,—дедi,
Бұны естiп, бiлдiрерге келдiм,—дедi.

Атамыз рұқсат берсе бiзге,—дедi,
Иншалла, құтқарармын оны,—дедi.
Шаһрұх мұны естiп, шат болды,
—Әскер жиып, баралық бiзде,—дедi.

Бiзден бұрын Маһперуза жүрсiн,—дедi,
Хайласын малғұнға қылсын,—дедi.
Ғапыл болып қалмасын анда,—дедi,
Ескендiрдей қалмасын торда,—дедi.
   
Әлқисса, Маһперузаға хабар бердi,
Шат болып жүз мың ләшкердi алып жүрдi.
Бiр күнлерi Айн әл-Құтырға жетiп келдi,
Далфруз сиқыршы хабар бiлдi.

Келiп ол Маһперузаға сөз сөйледi:
—Жаным, сен нешiк келдiң сонда?—дедi.
Маһперуза Далфрузға жауап бердi,
Бұрынғы өткен iсiн баян қылды:

—Мен бiр күнi аң аулауға жүрдiм ердi,
Мен сонда Ескендiрдi көрдiм,—дедi.
Көңiлiме ғашық оты түстi,—дедi,
ұят, намыс пердесiн ашты,—дедi.
 
Ғұзыр қыламын, келдiм саған,—дедi,
Мұның тәдбирiн өзiң бiл ендi,—дедi.
Далфруз сонда:—Әй, жаным, қызым,—дедi,
Баттал жолдан азғырды оны,—дедi.
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Бұ күнде мен қапасқа салдым оны,
Ол маған инкар қылып, бағи болды.
Маһперуза:—Ғажап қылам сiзге,—деп сөйледi,—
Өзiнiң ұғылын қапасқа салар ма кiсi,—дедi.

Рұқсат берсеңiз, мен Ескендiрге барам,—дедi,
Тiл алса, үгiттеп жолға салам,—дедi.
Әгар менiм сөзiмдi алса, Ескендiрдi,—дедi,
Хозурыңа келтiрем сенiң,—дедi.

Адамзатқа баралық бiзлер жұмла,—дедi,
Халифаны Баттал илән өлтiрелi.
Бұ сөзi Далфрузға хош келедi,
Маһперузаны Ескендiрге ап келедi.

—Бұ сарайдың iшiнде, торда,—дедi,
Қапаслап қойдым сонда,—дедi.
Ол болса үгiтiңе сенiң,—дедi,
Сол уақытта шақырғыл менi,—дедi.
  
Маһперуза бiр сарайға кiрiп келдi,
Торда тұрған Ескендiрдi көзi көрдi.
Шаһзада Ескендiрдi зағип көрдi,
Әрекет қылар халi жоқ оның бiлдi.

Маһперуза «аһ» деп сөз сөйледi,«аһ» деп сөз сөйледi,аһ» деп сөз сөйледi,» деп сөз сөйледi, деп сөз сөйледi,
Көрген соң ғашығын талып кеттi.
Бiр уақытта есiн жиып, уа және аһ қылды,
—Көргенiмше, көрмегенiм жақсы ердi.

Не қылармын бұл уақытта, аһ,—дедi,
Халсiз болып қалыпты шаһым,—дедi.
Сол уақытта Ескендiр сөз сөйледi:
—Менiм үшiн қайғырған кiмсiң?—дедi.

Нешiк келдiң бұ жерге, жаным?—дедi,
Далфруздан қорықпай мұнда,—дедi.
Сол уақытта Маһперуза сөз сөйледi:
—Мен—Шаһрұх падишаның қызы,—дедi.
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�әлен күнде аң аулап жүрдiм ердi,
Сiздi мен сол уақытта көрдiм ердi.
Сен менi ұғлан бiлiп кеттiң ердi,
Мен сонда бiлдiрмедiм саған,—дедi.

Мен сонда ғашық болдым саған,—дедi,
Һешбiр сабыр қалмады менде,—дедi.
Сол себеплi мен келдiм саған,—дедi,
Сен Сейiт сұлтанның ұғылысың, бiлдiм,—дедi.  

Ескендiр сонда:—Мен бiлмедiм,—дедi,
ұғлан санап, ғашық ердiм саған,—дедi.
«Қай падишаның баласы?» дедiм ердi,Қай падишаның баласы?» дедiм ердi,» дедiм ердi, дедiм ердi,
Сұрамай, ғапыл болып қалдым ердi.

Маһперуза ендi раушан сөз сөйледi:
—Әй, шаһзада Ескендiр,—деп сөйледi.
Сен—Сейiтбаттал палуанның ұғылы,—дедi,
Мұнан iстi көрмелiк мирас,—дедi.
Бұ қапастан құтқарсам, әгар, сенi,
Ол малғұнға қуатың жетер ме?—дедi.

Ескендiр сонда «Аһ» деп сөз сөйледi:«Аһ» деп сөз сөйледi:Аһ» деп сөз сөйледi:» деп сөз сөйледi: деп сөз сөйледi:
—Бұ сиқырдан халас болса басым,—дедi,
Бiр Алла жәрдем берсе маған,—дедi,
Мен талқан қылар ердiм ол залымды.

Маһперуза уа және сөз сөйледi:
—Бұ сиқырдан халас қылсам сенi,—дедi.
Сен қабыл қылып алармысың менi?—дедi,
уа және алмаспысың адамзатты?

Ескендiр сонда ант илән сөз сөйледi:
—Сенен рұқсатсыз алмаспын адамзатты.
Қыз сонда Сүлейменнiң дұғасын оқып ердi,
Сол уақытта Ескендiрге қуат кiрдi.

Қаһарланып, әрекет қылып ердi,
Шiрiген бөздей темiр торды пәре қылды.
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Қыз сонда:—Әй, шаһзада,—деп сөйледi,
Сабыр қыл, қару келтiрелiк саған,—дедi.
  
Қасына жолдас болған ләшкерлерi,
Бiрiсiнiң қаруын алып бердi.
Сол уақытта малғұн Далфрузға хабар барды,
Сонда малғұн:—Әй, шашы кесiлгiр,—
     деп сөйледi,
Мұнда келген жұмысың осы ма?—дедi,
Жетпiс жара қылайын,—деп нағра салды.
Оны естiп жүз мың сиқыршы әзiрлендi,
Сол уақытта Ескендiр де нағра салды.

Жетi қат көк жерге түскен мисли болды,
Таулар тiтiреп, сиқыршылар есiн танды.
Сонда Ескендiр «Аллаһу Акбар» деп, нағра салды.«Аллаһу Акбар» деп, нағра салды.Аллаһу Акбар» деп, нағра салды.» деп, нағра салды. деп, нағра салды.
Тау мен тасты тiтiретiп, қаһары келдi,

«Әй, малғұн Далфруз қайда?—деп ақырды.Әй, малғұн Далфруз қайда?—деп ақырды.
Көкке шығып қашсаң да қойман» дедi,» дедi, дедi,
Қолына қылышын алып, Ескендiр қыра бердi, 
Бiр сағатта он мың сиқыршы һәлак қылды.

  Әзiн жаныб

Ескендiр сиқыршыларды қыра тұрсын,
Ендi Шаһрұхтың сөзi келсiн.
Екi жүз мың перiлер илән ердi,
Қап тауындағы Рағидқа хатты жазған ердi.

«Сейiттiң ұғылын ДалфрузСейiттiң ұғылын Далфруз 
  қапасқа салған,—дейдi,
Тез келсiн әскер илән» деген ердi.» деген ердi. деген ердi.
Бұ хаты Рағид падишаға барған ердi,
Жүз мың перiлер ол жерден жүрген ердi.
Жол жүрiп, жүз мың перiлер келер ердi,
Бiр бұлақта ұйықтап жатқан адам көрдi.
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  Әзiн жаныб

Ол жатқан хауарзамин Мұхаммед ердi,
Ескендiрдi төрт жыл iздеп жүрген ердi.
Көп iздеп Ескендiрдi дал болды,
Бұ жерге шаршап келiп жатқан ердi.

�ерiлер оны сайха қылып оятыпты,
—Не қылып жатқан адамсың мұнда?—дептi.
Бұ жерге Рағид келер қазiр, тұрғыл,—дептi,
Аман бермей, өлтiрер сенi,—дептi.

Мұхаммед сонда перiлерге сөз сөйледi:
—Рағид кiм-дүр, ол мұнда келсiн,—дептi.
Қарныңызға тығайын басын,—дептi,
Сенiң басыңды тығайын оған,—дептi.

Сол уақытта бiр дию перi жетiп келдi,
Қаһарланып, отыны шашып келдi.
Мұхаммед сонда жұмырық илән ұрып ердi,
Диюдың басы алмадай ұшып түстi.

Сол уақытта көп перiлер нағра салды,
Оны естiп Рағид жетiп келдi.
Киiмi тозған бiр адамды көзi көрдi,
Рағидтың көңiлiне қорқу түстi.

—Алланың хақы туғыры сөйлегiл, адам,—дедi,
Бұ жерге неге келдiң, бiлдiр?—дедi.
Аты-жөнiңдi бiлдiршi маған?—дедi,
Қай жерден келерсiң мұнда?—дедi.

Мұхаммед сонда Рағидқа жауап бердi:
—Асыл затым—адамзат, араб,—дедi,
Бабам—Мұхаммед пайғамбардың хатымы,—дедi.
Туған нәсiлiм—Шаһ жиһан Сейiтбаттал,—дедi.

Мен оның бiр қызынан тудым,—дедi,
Тұрағым—Хауарзаминнiң шаһары,—дедi.



17240

17250

17260

292 ДіНИ ДАСТАНДАР292 293

Сейiтбатталдың бiр ұғылы болар ердi,
Далфруз малғұн ұрлапты оны,—дедi.

Оның үшiн мен кездiм бұ жиһанды,
Төрт жыл болды, мен болдым сәргардани.
Мұны естiп Рағидтың мейiрi келдi,
Атынан түсiп, тағзым илән қолын сүйдi.

—Қайғы қылмағыл, палуан, оған,—дедi,
Мен де iздеп келемiн ол шаһзаданы.
Шаһрұх жiберiптi бiзге хатты,
Сол себеплi барармыз оған,—дедi.
Мұны естiп Мұхаммед шат болды,
Ол Мұхаммедтi Рағид падиша алып жүрдi.

  Әзiн жаныб

Үшбулер жолы бiрлән жүре тұрсын, 
Ендi Маһперузаның сөзi келдi.
Жүз мың жәду Маһперузаны қамар ердi,
Ескендiр қылыш илән шабар ердi.

Тау келсе де бүгiн пәре қылар ердi,
Сол уақытта Шаһрұх жетiп келдi.
Қисапсыз ләшкер илән келген ердi,
Жұмласы жәдулерге қылыш ұрды.

Жәдулерден екi жүз мың ләшкер келдi,
Оны көрiп Далфруз шат болды.
Сол уақытта Ескендiрдiң қаһары келдi,
Аспан жерге түскендей нағра салды.
   
Көп жәдулер сол халде есiн танды,
Қырық мыңы жаһаннамға жөнеледi.  
Бiр малғұн Фитнә деген болар ердi,
Өзi жуан, басына көз жетпейдi.

Ескендiр оған бiр қылыш ұрып ердi,
Ол малғұнды екi пәре қылып салды.
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Оны көрiп сиқыршылардың құты ұшты,
Соғысарға халi келмей, қалтырады.

Сол уақытта Рағид илән Мұхаммед келдi,
Бұнлар және сиқыршыларға қылыш ұрды.
Шаһрұх көп перiлерге падиша ердi,
Хабар етiп көп перiлер келiп ердi.
   
Сиқыршы дию, перiлердiң падишалары,
Анлар да әскер жиып келiп ердi.
Жұмласы қосылып, соғысты қылып ердi.
Дария тасқан мисли қан төгiлдi,

Сол халде Далфруз малғұн қатты састы.
Сол халде Мұхаммедке ұшырасты.
Далфруз малғұн Мұхаммедке сайха қылды:
—ұғылымды жолдан азғырған сендер,—дедi.

Бұ жерге нешiк келдiң және?—дедi,
Қылармын жетпiс пәре сенi,—дедi.
Сол халде Мұхаммед оған сайха қылды:
—Алланың жәрдемi илән келдiм,—дедi.

Құдайым кез келтiрдi сен малғұнды,
Қылайын екi пәре қазiр сенi.
Далфруз сонда алмас қылышын қолына алды,
Мұхаммедтi шабайын деп оңтайланды.
   
Мұхаммед сонда қаһарланып ұмтылып ердi,
Қорқып Далфруздың қылышы түстi.
Сол уақытта Мұхаммед оны пәре қылды,
Сиқыршылардың жүзiнi қара қылды.

Сол уақытта Ескендiр жетiп келдi,
Мұхаммедтiң қайратын көзi көрдi,
Атынан түсiп, Мұхаммедтi құшақтады,
Екiсi зар жыласып, көрiс қылды.
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Әскерлер бұнларды көрiп, қайран қалды,
«Адамзатлар мұндай болар екен» дестi.Адамзатлар мұндай болар екен» дестi.» дестi. дестi.
Ескендiр мен Мұхаммедке ықылас қылды,
Сол жерде үш жүз мың сиқыршы мүмiн болды.

Сол уақытта көп сиқыршы қашып ердi,
Шаһрұхтың ләшкерлерi қуып қырды.
Сиқыршы жауларды жұмла қырды, 
Ендi Шаһрұхтың көңiлi тынды.

  Әзiн жаныб

Ендi Шаһрұхтың сөзi келдi,
Қайғы кетiп, шатлықтың өзi келдi.
Сарафараз бану, Маһперуза ендi келдi,
Ескендiр Мұхаммед илән және келдi.

Шаһрұх үшбулердiң көзiн сүйдi,
Ескендiрдi көп сүйiп, рахат қылды.
—Шырағым, ғазаң мақбұл болсын,—дедi,
Екi дүнияның дәулетi толсын,—дедi.

Бұ малғұн көптен маған дұшпан ердi,
Бұ малғұнға қолым жетпей жүрген ердi.
Әлхамдулилла, қолымыз жеттi бұған,—дедi,
Малғұнлардың сиқыры батыл болды.

Ендi жұмласы Айн әл-Құтырдың шаһарына кiрдi,
Отырып, жұмлалары мәжiлiс қылды. 
Маһперузаны Ескендiрге некахлады, 
Мұхаммедке Сарафараз бануды және бердi.

Той қылып, әскер әһлiн қонақ қылды,
«Әмин» деп жұмлалары дұға қылды.Әмин» деп жұмлалары дұға қылды.» деп жұмлалары дұға қылды. деп жұмлалары дұға қылды.
Ескендiрдi Айн әл-Құтырға падиша қойды,
Сүлейменнен қалған мирасты және бердi.

Андан соң Шаһрұх керi қайтты,
Рағид падишаһ ләшкер илән және қайтты.
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Өзiнiң шаһарларына барып тұрды,
Қараған рағиятлары шатлық тапты.

Айн әл-Құтырда, шаһарларда рахат тапты,
Машақаттың соңында қанша тапты.
Тынышлық ұғылы насыр сөздi назым айтты,
Қанша сөздi қате жазып, жолдан қайтты.

«уа, Алла, ағлам бис-сауаб» деп назым айтты,уа, Алла, ағлам бис-сауаб» деп назым айтты,» деп назым айтты, деп назым айтты,
Оқыған тәлибларға сәлем айтты. 
Қате болса сөзiмнi көзлең ендi,
уәли Алланың қиссасын түзеп ендi.

Бұ қисса үшбу жерде тамам ендi,
Мұхаммедке салауат, Сейiтке дұға қылғыл ендi.
Бұ қиссаны назым жазған ғасы құлды,
Дұғадан ұмыта көрмең сонда бiзнi.

Әлхамдулилла аләт тамам, Хабиб Алла, сенге сәлем,
Ақыр демде сәлемiңiзге болғай-дүр сәлем. 
Шапағат қыл иә, Хайрул анам, 
  жазушының көңiлi манам,
Ғасылықтан болды ма көңiлi манам, тiлi қиам.

Жиырма жетiншi бап: Шаһзада Ескендiр илән Мұхаммедтiң 
падишалығын тастап, адамзатқа келiп, атасының өшiн алғаны 

Бисмиллаһи деп бұ қиссаны және ашалы, 
Аллаға сәна айтып, зарласалы.
Мұхаммед Мұстафаға салауат сөз ашалы,
Естiмей, көрмегенге сөз шашалы.
   
Иләһым, жаратушы Сұбхан, Қадiр Мәула,
Түзеген фазылы бiрлән көңiлiмiздi.
Жазайын Аллаға сыйынып бұ назымды,
Ескендiрдiң керемет қайратын.   

Риуаят рауиларның сөзi келдi,
Ол сөздi назым бiрлән айтқым келдi.
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Айн әл-Құтырда Мұхаммед илән 
  Ескендiр падишада ердi,
Тақыт үстiнде мәжiлiс қылып отыр ердi.

Оң-солында палуан, беклерi бiрге ердi,
Аллаға сәна айтып отыр ердi.
Сол уақытта екi перi күткен келдi,
Ескендiрге дұға оқып, сәлемлер бердi.

Бiр хатты Ескендiрдiң алдына қойды,
уа және әдеп бiрлән кейiн тұрды.
Ол хатты Мұхаммед алып оқып көрдi,
Аллаға хамд, Мұхаммедке салауат сөзнi.

Тамус сұлтан жазыпты, оны бiлдi,
«Иә, Ескендiр, менен саған сәлем,—дептi.Иә, Ескендiр, менен саған сәлем,—дептi.
Атаң сенiң Сейiтбаттал палуан ердi,
Сенiң үшiн көп қасiрет қылған ердi.

Сенiң қасiретiң көңiлi нехасыл болды,
Алланың рахматына ол сұлтан уасыл болды.
Себебi, Қанатус қайсар бағи болды,
Оның үшiн мәсих шаһарында дүния салды.

Қияметке қалмасын дағы,—дептi,
Келiп алғыл ол малғұннан өшiн» дептi.» дептi. дептi.
Мұны естiп Ескендiр есiн танды,
Мұхаммед илән екiлiсi көп жылады.

�ерiзаданың палуанлары һәм жылады,
Мисли қиямет қылғандай зар жылады.
Әлқисса, қырық күн анда қаза қылды,
Хатым Құран оқытып, мал сарп қылды.

Ендi Ескендiр перiлерден ләшкер жиды,
ұлық палуандардан таңдап жиды.
Бiр күнлерi адамзатларға жетiп келдi,
Ол жерде шатыр құрып, рахат қылды.
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Сүлеймен пайғамбардың шатырыны, 
Ескендiрге салтанат үшiн оны құрды.
Ескендiр қалам алып, қағаз жазды,
Аллаға хамд, Мұхаммедке салауат айтып жазды.

уа және «мен—Ескендiр«мен—Ескендiрмен—Ескендiр 
  Сейiтбатталдың ұғылы,—дейдi,
Иә, Ғауаж фараң, тәсiлiм болып келгiл,—дейдi.
Сен келiп, маған қарындас болсаң,—дейдi,
Қанатусты өлтiрсем, тәж-тақтысын берем» дейдi.» дейдi. дейдi.

Бұны жазып, ол хатқа мөһiр басты,
Ол хатты Мұхаммед палуан алып кеттi.
Ғауаж фараңның шаһарына келiп ердi,
Қапуны бақылап, iшкерi жiбермедi.

Сол уақытта Мұхаммед палуанның қаһары келдi,
Қапуға қаһар илән күрзi ұрды,
Қапуны талқан қылып, iшке кiрдi.
Ғауаж фараң хабар естiп «келтiр» дедi,«келтiр» дедi,келтiр» дедi,» дедi, дедi,

Қорқып Мұхаммедтi ғиззатлап алып жүрдi,
�адишаның сарайына алып келдi.
Мұхаммед сонда үшбулерге сәлем бердi:
—Алланы бiр бiлгенге болсын,—дедi.

Сәнан деген бiр палуаны болар ердi,
Мұхаммедке ашуланып тұра келдi.
—Бейәдеп сәлем берген кiмсiң?—дедi,
�адишаны хақарат қылып сөйлеп,—дедi.

Қолына күрзi алып оңтайланды, 
Мұхаммед сонда қолынан тұтып алды.
Жұмырық бiрлән басынан ұрып ердi,
Алмадай басы оның ұшып түстi.

Сол жерде палуанлар тұра келдi,
Мұхаммедтi «Өлтiремiз» деп шуылдады.«Өлтiремiз» деп шуылдады.Өлтiремiз» деп шуылдады.» деп шуылдады. деп шуылдады.
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Ғауаж фараңның ұғылы сайха қылды:
—Сiзлер әзiр сабыр қылып, жәй тұр,—дедi.

Мұхаммед сонда ашуын басып, сабыр қылды,
Қойнынан хатын алып, Ғауажға бердi.
Ғауаж фараң қорыққанынан хатты сүйдi,
Ғиззатлап тұра келiп және оқыды.

Бұ хаттың мазмұнын Ғауаж бiлдi, 
Бiр хайла қылайын деп ойына алды.
—Әй, Мұхаммед, сен қонақ болғыл бұ түн,—дедi,
Ертең жауап берейiн сiзге,—дедi.

Мұхаммед «хош, болар» деп тұрсын ендi,«хош, болар» деп тұрсын ендi,хош, болар» деп тұрсын ендi,» деп тұрсын ендi, деп тұрсын ендi,
Ғауаж фараңның хайласын тыңла ендi.
«Тар зынданға Мұхаммедтi бiз салалы,Тар зынданға Мұхаммедтi бiз салалы,
уа және қол-аяғын бәнд қылалы.

Ескендiр жалғыз өзi қалса,—дедi,
Келсе де күшi жетпес бiзге» дедi.» дедi. дедi.
Малғұнлар сөз сөйлесiп тұрсын ендi,
Шаһзада Ескендiрден сөз тыңла ендi.

  Әзiн жаныб

Ескендiр Мұхаммед кеткен соң, пiкiр қылды,
Мұхаммедтiң кеткенiне  қауiп қылды.
«Мұхаммед һеш хайласыз палуан ердi,Мұхаммед һеш хайласыз палуан ердi,
Жалғызбын деп дұшпанлардан қорықпас. 

Бiр зиян ерiш тұрса оған,—дедi,
Қатты қасiрет хал болар маған» дедi.» дедi. дедi.
Ендi Ескендiр кәшиш мисли киiм кидi,
Ол шаһарға руһбан болып жетiп келдi.

Ескендiрдiң жамалы бек ғажап ердi,
Жүзiн көрген есiнен танар ердi.
Ол заматта  жиырмада  жасы ердi,
Оның нұры толған айдай балқыр ердi.
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Һәркiм көрсе, оған ғашық болар ердi, 
Һешкiм оған сөз айтып болмас ердi.
Әлқисса, Ғауаж падишаға алып келдi,
Ескендiр Iнжiлдi оқып, дауысын созды.

Есiткен халайықтар ғажап қылды,
«Айни Иса болар ма» деп қайран қалды.йни Иса болар ма» деп қайран қалды.» деп қайран қалды. деп қайран қалды.
Ғауаж падиша Ескендiрге басын қойды,
—Әй, дiн ұлығсы, арызым бар сiзге,—дедi.

Арабтан Сейiтбаттал палуан шықты,
Ол бiздiң Рұм халқын хараб қылды.
Нар-нұрдан жәрдем болып, Баттал өлдi,
Бiр ұғылы Ескендiр атты оның болды.

Бес жасында Далфруз сиқыршы алған,—дедi,
Он бес жаста келтiрген мұнда,—дедi.
Далфруздың ашылған сонда сыры,
уа және алып қашып кеткен оны.

Әлқисса, Далфрузды өлтiрiп, мұнда келдi,
Ендi бiзлерге «мұсылман бол» деп, тәдбир қылды.«мұсылман бол» деп, тәдбир қылды.мұсылман бол» деп, тәдбир қылды.» деп, тәдбир қылды. деп, тәдбир қылды.
Мұхаммед есiмдi ағасы, ұғылы мұнда келдi,
Ол келiп қапуымызды талқан қылды.

Менiң бiр палуаным һайбатлы болар ердi,
ұрыста мың кiсiге бара-бар ердi.
Мұхаммед келiп, бiр жұмырық ұрып ердi,
Оның басы алмадай ұшып түстi.

Мен хайла ол Мұхаммедке қылдым,—дедi,
Бұ түнi бiзге қонақ бол деп қойдым,—дедi.
Оны бiлмей бiреуi отыр,—дедi,
Кеш болса, байлатармын оны,—дедi.

Қайсарға хат жiбердiм мұнан,—дедi,
Бiлдiрiп мажыраны жұмла,—дедi.
Ендi сiз тәдбирiн қыл мұның,—дедi,
Ескендiрге болар ма хайла?—дедi.
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Сонда Ескендiр фараңға жауап бердi:
—Бұ сөзiңнiң айтайын жөнiн,—дедi.
Сен айтарсың палуан деп Ескендiрдi,
Сейiттен артық дерсiң қуатыны.

Сен байласаң жiберген елшiсiнi,
Ол мұнда соғыс қыла келер,—дедi.
Қайсар илән Фағфур келгенше мұнда,—дедi,
Жұмлаңызды хараб қылар келiп,—дедi.

Сен менiм мәслихатымды алсаң,—дедi,
Халғат кигiзiп, Мұхаммедтi жiбер,—дедi.
уа және мүһлат сұрағыл онан,—дедi,
Мұсылман болармын деп алдап,—дедi.
   
Бұ сөзi Ғауаж фараңға мақұл келдi,
Мұхаммедтi сол мәжiлiске алып келдi.
Мұхаммед сонда бұнларға сәлем бердi,
«Алланы бiр бiлгендерге болсын» дедi.Алланы бiр бiлгендерге болсын» дедi.» дедi. дедi.

Ғауаж фараң бұ сөздi естiп ашуланды,
—Арабтарда бейәдеп адамлар көп-дүр,—дедi.
Хозурында падишаның мен мысалы,
Мұндай сөздi сөйлер ме һешкiм,—дедi.

Сонда:—Ескендiрдiң нөкерi мұнда,—дедi,
Оның нешiк екен-дүр Ескендiрдi?
Ғауаж фараң мұны естiп, қорықты жаны,
Мұхаммедке ол бердi халғат тонды.

Мұхаммед сонда халғатын илән қайтарды,
—Мен сенен қашан сұрдым тонды?—дедi.
Бiр палуан сол халде тұра келдi,
—Нешiк қабыл қылмассың бұ тондарды?

Мұхаммед сонда:—Сенiң падишаң ит ұрды,
Иттiң тоны—бiзлерге харам,—дедi.
Мұны естiп бiр малғұн қылыш ұрды,
Мұхаммедтi шабайын деп оңтайлады.
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Мұхаммед сонда қылышты тартып алды,
Бiр ұрып, жаһаннамға жөнелдiрдi.
Сол уақытта жүһүдлер фариад қылды,
Мұхаммедтi өлтiруге ортаға алды.

Мұхаммед мұны көрiп нағра салды,
Тау-тасты тiтiретiп, қаһарланды.
Ескендiр және қаһарланып, сайха қылды,
Жүһүдлердiң шаһарына ол қозғады.

Мұны естiп дию, перiлер жетiп келдi,
Жұмласы мүшiрiклерге қылыш ұрды.
Қан кеуденi көтерiп, селдеп ақты,
Ғауаж фараңның шаһары қанға толды.

Ол шаһарда бек аз ғана адам қалды,
Қалғаны басын қойып, мүмiн болды.
Ендi Ескендiр жұмла малды тақсым қылды,
�ақыр, мiскiн, жетiм, тұлдарға үлестiрдi.
           
  Әзiн жаныб
 Ендi �стамболға жүргенi

Риуаят рауиларның сөзi келдi,
Ескендiр Қостантинға және жүрдi.
Ғауаж фараңның қайсарға хаты келген ердi,
Жәрдем үшiн жүз мың ләшкер жүрген ердi.

Ескендiрдiң не қылғанын бiлген ердi,
Шаһарға жақын келiп, шатыр құрды.
Сол уақытта Ескендiр жетiп келдi,
Шаһарға жақын келiп, шатыр құрды.

Сүлейменнiң шатырын құрып алды,
Ол түнi қонып жатып, рахат қылды.
Таң туып, екi ләшкер қарсы тұрды,
Қайсардан Арсағып деген палуан жүрдi.
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Тоғыз жүз батпан күрзiсi болар ердi,
Қаһарланып майданға келiп тұрды.
Ескендiрден бiр палуан оған барды,
Есiмi Кәрсашаб деп атар ердi.

Кәрсашаб Шын падишасының ұғылы ердi,
Қад қаматы жетпiс аршын болар ердi.
Арсағыптың көңiлiне қорқу түстi,
—Ескендiр деген палуан сен бе?—дедi.

Кәрсашаб оған:—Мен—Ескендiрдiң құлы,—дедi,
Қай тарапқа жұмсаса, мен барам,—дедi.
Арсағып сонда:—Сен қайсарға жүргiл,—дедi,
Қайсар сенi падиша қояр елге,—дедi.

Кәрсашаб сонда:—Әй, малғұн, бейдiн,—дедi,
Не жоқ сөздi сөйлейсiң босқа,—дедi. 
Мұхаммедтiң дiнiне кiргiл қазiр,—дедi, 
Жаһаннамның отында қалмай,—дедi.

Сонда малғұн қолына күрзi алды,
Ашуланып соғарға оңтайланды.
Кәрсашаб сонда ол малғұнға қылыш ұрды,
Ол барып жаһаннамнан орын алды.

Жүһүдлер сол уақытта сайха қылды,
Қайсар сонда «Қаптаңыз» деп әмiр қылды.«Қаптаңыз» деп әмiр қылды.Қаптаңыз» деп әмiр қылды.» деп әмiр қылды. деп әмiр қылды.
Ескендiр мен Мұхаммед сонда нағра салды,
Сол уақытта перiлер қырғын салды.

Мисли қияметтiң күнi болған болды,
Қан сонда су мысалы болып ақты.
Ескендiр сонда Фағфұршынға ұшырады,
Екi бөлiп, жаһаннамға жөнелдiрдi.

Сол уақытта дұшпанларға қорқу түстi,
Барабан соғып, ләшкерлерi керi түстi.
Ескендiр шатырына келiп түсiп ердi,
Мұхаммед, Кәрсашаб илән бұнлар түстi.
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Ескендiр таққа отырып, мәжiлiс қылды,
Жұмлалары тағам асап, рахат қылды.

  Әзiн жаныб

Ендi қайсар малғұнның сөзi келдi,
Тыңлаңыз, ол малғұнның сөзiн ендi.
Мың кәшишпен пұттарына сәжде қылды,
«Бiзге жәрдем қылғыл» деп көп жылады.Бiзге жәрдем қылғыл» деп көп жылады.» деп көп жылады. деп көп жылады.

—Бiз Батталдан құтылып тұрдық ердi,
Бiрнеше күн рахат қылдық ердi.
Оның ұғылы Ескендiр және келдi,
Ол Батталдан он есе артық болды.

Мұхаммед деген бiр жиенi және келдi,
Жұмырығы күрзiден мықты болды.
Оның қылышы кесе-дүр тау мен тасты,
Ақырса, тiтiретер жер мен көктi.

Және бар Кәрсашаб деген палуаны,
Келтiрген жын-перiлерден ләшкерлердi.
Нешiк хайла қылармыз оған ендi?
Әгар жәрдем бермесең, Нар-нұр,—дейдi.

Әлқисса, жұмла жанлары зар жылады,
Сол уақытта сабах садық таң да туды.
Қорғанның қапуыны берiк қылды,
Соғысқа һешбiр ләшкер шыға алмады.

Ескендiр ендi шаһарға келiп, сайха қылды:
—Нешiк тышыра шықпайсың, малғұн?—дедi.
Атамның қанын алам сiзден,—дедi,
Не себеплi өлтiрдiң?—деп сөйледi.

Қанатус қайсар там басына шығып тұрды,
—Атаңды мен өлтiрмедiм сенiң,—дедi.
Сенiң атаң өлтiрдi жұмла анам илән бабаларды,
уа және жұмла туысқан қарындастарымды.
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уа және көп ұрлады ұғыл илән қызларымды,
Қисапсыз және қырды ол бiзлердi.
Қылған iсi басына бiр күн келдi,
Оны барып өлтiрдi қызым,—дедi.

Оның дахи кеспетi қызға әсер қылды,
Сол жерде қызым және опат болды.
Оны естiп, Ескендiр һәм сөйледi:
—Жұмласы сенен болған сұмдық,— дедi.

уа және қаһарланып, иамин илән сөз сөйледi:
—Атамның қанын алмай қойман!—дедi.
Қаһарланып қапуға күрзi ұрды,
Қапуны талқан қылып, iшке кiрдi.

Қаһарланып Ескендiр нағра салып ердi,
Жер, көк сонда тiтiреп күңiрендi.
Мұны естiп, дию,перiлер көкке ұшты,
Шаһарына жұмла келiп және iшiне кiрдi.

Жұмла жүһүдлернi көп қырып ердi,
Қан кеуденi көтерiп, судай ақты.
Қанатус мұны көрiп, қашып кеттi,
Зәңгiбардың шаһарына ол жөнелдi.

Қалғаны Ескендiрге тәсiлiм болды,
Аяғына басын қойып, мүмiн болды.
Ескендiр Қанатусты көп қарады,
Ол залымды таба алмай, мәлүл болды.

�ерiлерден сұрады:—Көрмедiң бе, 
Ауада ұшып жүрiп сiздер оны?
�ерiлер:—Көрмедiк,—деп антын iштi,—Көрмедiк,—деп антын iштi,—өрмедiк,—деп антын iштi,—
Соғыс қылып жүргенде ғапыл,—дейдi.
 
  Әзiн жаныб

Ендi Қанатустың тыңлаңыз сөзiн ендi,
Ол малғұнның iстеген хайласыны.
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Сейiт хазiретi көшкен күнi рамл салды,
«Бұ шаһарға ендi келер ме һешкiм?»—дестi.Бұ шаһарға ендi келер ме һешкiм?»—дестi.»—дестi.—дестi.

Кiтабында көрдiлер ғажап iстi,
«Сейiттiң бiр ұғланы болар,—дестi.Сейiттiң бiр ұғланы болар,—дестi.
Он артық ол Сейiттен болар,—дестi,
Ол келiп, хараб қылар бiздi» дестi.» дестi. дестi.

Бұ сырды халайықтардан пiнһан қылды,
Отыз форсақ бiр жерден жолды қазды.
Бетiн жауып, ол жердiң қойған ердi,
Сол жерден бес жүз кiсi қашып кеттi.

Сол уақытта Тамус сұлтан ұшырады,
Ескендiрге жәрдем үшiн келер ердi.
Үш жүз мың қасындағы перi ердi,
Екi жүз жүһүдлердi бұнлар қырды.

Тамусты сонда қайсар көрiп қаша бердi,
Ортаға төрт жүз ләшкерi алып жүрдi.
Сол жерде жұмласыны Тамус қырар ердi,
Төрт жүз мың ләшкер Қанатурды келер көрдi.

Бұны көрiп, жөнiне жүре бердi,
Мақсұды Ескендiрдiң талабы ердi.
Қанатур малғұн қайсарға жолығады,
Шiлтелеп ол қайсарды көп сөйледi.

—Әй, қайсар, ұят-намысың қайда?—дедi,
Тәж-тақтыңды не үшiн тастап қаштың?—дедi.
Бұ  жерде өлтiрер ердiм сенi,—дедi,
Нар-нұрдың құрметi үшiн қойдым,—дедi.

Қанатур Фағфұршынның ағасы ердi,
Ескендiрдiң өлтiргенiн бiлiп келер ердi.
Ол малғұн есiп сөз сөйледi:
—Ескендiрдi өлтiрмей, рахат қылман,—дедi.
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Қайсар сонда Қанатурға сөз сөйледi:
—Ескендiрге һешкiмнiң қуаты жетпес,—дедi.
Сейiтбаттал көп қырып ердi нәсiлiмiзнi,
Ол өлiп, жан көңiлiмiз тынып ердi.

Ол Батталдан бұ Ескендiр туған,—дедi,
Бес жасында Далфруз оны алған,—дедi.
Сиқырлап, өзiне ұғлан қылған,—дедi,
Он бес жасында келтiрген мұнда,—дедi.

Батталды өлтiртуге келген ердi,
Өлтiрте алмай, оның сыры заһир болды.
Далфруз алып қашқан және оны, 
Апарып, салып қойған қапасқа оны. 

Әлқисса, жоғарғы сөздi баян қылды,
Далфруздың өлгенiн аян қылды.
—Ескендiр бек қайратлы болған,—дедi,
Он артық атасынан туған,—дедi.

Дию, перiлердi көп қырған және,—дедi,
Айн әл-Құтырға ол падиша болған,—дедi.
Көп ләшкер перiлерден алған,—дедi,
Оны алып ол Ескендiр мұнда келген,—дедi.

Һеш мақлұқ оған қарсы тұра алмайды,
Сенде оған пар болмассың, аңла,—дедi.
Сонда Қанатур малғұн қаһ-қаһ күлдi,
—Қарындасларымның қанын алмай қойман,—дедi.

Менiң бар тоқсан батпан күрзiм,—дедi,
Бiр ұрсам, күл қылармын оны,—дедi.
Әлқисса, ол мақтанып, сөз сөйледi:
—Менiм асылым—перизат,—деп сөйледi,—

Менiң анамды перiлер ұрлап ердi,
Мен сонда пайда болып, тудым,—дедi.
Оның маған қуаты жетпес,—дедi,
Сен менi ғайрлардай көрме,—дедi.
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  Әзiн жаныб

Мақтанып сөйлей тұрсын бұнлар ендi,
Тамус илән Ескендiрдiң сөзi келдi.
Ескендiр қайсарды бiле алмай, мәлүл ердi, 
Қай тарапқа кеткенiн бiлмес ердi.

Мұхаммед тұрып һәр тарапларға қарап ердi,
Аспанда келе жатқан ләшкер көрдi.
Ол келетiн Тамус сұлтан перi ердi,
Сұлтан Сейiтбатталдың досты ердi.

Әуелде оған Сейiт айтып ердi,
Оның үшiн Ескендiрге келер ердi.
Жұмлалары «Сәлем» деп, көрiс қылды,«Сәлем» деп, көрiс қылды,Сәлем» деп, көрiс қылды,» деп, көрiс қылды, деп, көрiс қылды,
Бiрiн-бiрi хал сұрасып, таныс қылды.

Сейiттiң жайын айтып, көп жыласты, 
Рухына Құран оқып, бағышласты.
Тағам асап, рахат ол қылысты,
Ендi қайсар малғұнның сөзiн айтты.

Тамус сонда:—Мен көрдiм оны,—дедi,
Анлардың екi жүзiн қырдым,—дедi.
Қырар ердiм аналардың жұмласыны,
Ол арада көп әскердi көрдiм,—дедi.

Төрт жүз мың ләшкер Қанатур келер ердi,
Оны тастап, мен сiзге келдiм,—дедi.
Оны естiп Ескендiр шат болды, 
Жұмласы әскер илән анда жүрдi.

Тамус сұлтан халифаға хатты жазған ердi,
Бiлдiрiп Ескендiрдiң келгенiнi. 
Халифа хатты оқып, хабарын бiлген ердi,
Ол хабарды Сейiттiң ұғылыларына берген ердi.

Мұсылманлар хатты оқып, шат болды,
Әли, Нәзiр қырық мың ләшкер алып жүрдi.



17730

17740

17750

308 ДіНИ ДАСТАНДАР308 309

Халифа жүз мың ләшкермен жүрiп ердi,
Сейiттiң ұғландары қарсы келдi.

Бiрiн-бiрi ғиззатлап, көрiс қылды,
Тамус сұлтанның жазған хатын бұған бердi.
Әли оқып, ол хаттың сөзiн бiлдi,
«Мұхаммед илән Ескендiр бiрге,—дейдi.Мұхаммед илән Ескендiр бiрге,—дейдi.

Далфрузды өлтiрiптi анлар,—дейдi,
Ғауаж фараңды өлтiрiптi және,—дейдi.
уа және �стамболға барған,—дейдi,
Ол шаһардан қайсар қашып кеткен» дейдi.» дейдi. дейдi.

Әлхасыл, жұмла сөздi бұнлар бiлдi,
Әскер илән Ескендiрге бұнлар жүрдi. 
Ендi Ескендiр хабар бiлiп, жүрмек болды,
ләшкерлерiн көршi шепке тапсырады.

Халифаға Тамус илән Ескендiр жүрдi,
Бес күнлiк жерден халифаға бұнлар келдi.
Тағзым қылып, жұмлалары атынан түстi,
Жұмласы құшақтасып, көрiс қылды.

Сейiттiң Әли, Нәзiр екi ұғылы
Мұхаммед илән Ескендiрдi құшақтап, 
    көп жылады.
Жұмласы Сейiт үшiн көп жыласты,
«Аһ, арманда қалдық» деп зар жыласты.Аһ, арманда қалдық» деп зар жыласты.» деп зар жыласты. деп зар жыласты.

Тамус сұлтан бұнларға үгiт бердi,
«Әй, жаранларым, сабыр қыл!» деп сөйледi.Әй, жаранларым, сабыр қыл!» деп сөйледi.» деп сөйледi. деп сөйледi.
Әлқисса, жылағанын бұнлар қойды,
Халифа Ескендiрге көзiн салды.

Сияпат, шұһрасына ғажап қалды,
Жер мен көктегi ләшкерлерге тахсин қылды.
«Бұның кебi адамзатларда болмас,—дестi,Бұның кебi адамзатларда болмас,—дестi,
Мәгәр артық болмаса Сүлеймен» дестi.» дестi. дестi.
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Әлқисса, жұмлалары мәжiлiс қылды,
Сейiттiң шариф тәнiн жұмла iздедi.
Алладан үшбулерге жәрдем болды,
Сейiттiң шариф тәнiн тауып алды.

Оның атасы Хұсайын хажыны және тапты,
Бұнларды тауып алып, қайран қалды.
Анларға бек зор қылып ғимарат салды,
Көрген жанлар таң қалып, есiн танды.
 
Ескендiр ендi мың құл алып азат қылды,
уа және мың пақырларға ат, тон бердi.
уа және ғалым-ғұламаларға мал сарп қылды,
Хатым Құран оқытып, құрмет қылды.
Әлқисса үшбу сөздi қысқарталы,
«уа, Алла Алим, Бисауаб» деп сөз ашалы.уа, Алла Алим, Бисауаб» деп сөз ашалы.» деп сөз ашалы. деп сөз ашалы.
  
  Әзiн жаныб

Риуаят рауиларның сөзi келдi,
Жоғарғы Кәрсашабтан хабар келдi.
Қанатурға қайсар илән хабар келдi,
«Ескендiр халифаға кеткен» дестi.Ескендiр халифаға кеткен» дестi.» дестi. дестi.

Қанатур лағин бейқисап әскер алды,
Келiп ол Кәрсашабқа жақын түстi.
Қанатур малғұн Кәрсашабқа қағаз жазды:
«Басың қойып, бiздiң дiнге кiргiл,—дейдi.Басың қойып, бiздiң дiнге кiргiл,—дейдi.

Ескендiр мен халифаны өлтiрем,—дейдi,
Тәж-тақтын саған алып берем,—дейдi.
Бұ сөзiмнi алмасаң, әгар,—дейтi,
Бiр жұмада өлтiрермiн жұмлаңызды дейді».»..

Шатран деген бiр малғұн алып барды,
Кәрсашаб оқып ол хаттың сөзiн бiлдi.
Шатранның құлақ-мұрнын кесiп алды,
«Қолынан келген iсiн қылсын!» дедi.Қолынан келген iсiн қылсын!» дедi.» дедi. дедi.
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Ол келiп Қанатурға хабар бердi,
Қанатур қаһарланып жетiп келдi.
Екi ләшкер сап болып тұрып ердi,
Бiр палуан зәңгiлерден жетiп келдi.

Ол зәңгi жүз кiсiге бара-бар ердi,
Мұсылманлардан елудi ол өлтiрдi.
Ол малғұн мақтанып нағра салды,
—Кәрсашаб нешiк өзi келмес?—дедi.

Кәрсашабта бiр палуан болар ердi,
Аты—лақме, Рағид падишаның ұғылы ердi.
Майданға Керкуданын мiнiп келдi,
—Әй, харамзада, не дерсiң, сөйле?—дедi.

Ескендiр бiр күн мұнда келер,—дедi,
Көкке шығып қашсаң да қоймас,—дедi.
лақменiң алпыс аршын бойын көрдi,
Тоғыз жүз батпан күрзiсiнен қауiп қылды.

Ол қорқып лақмеге сөз сөйледi:
—Сенiң атаң Қап тауында падиша ердi.
Сен келдiң не себеплi мұнда?—дедi,
Адамзатқа қызмет қылып босқа,—дедi.

Сен ендi бiздiң дiнге кiргiл,—дедi,
Айн әл-Құтырға падиша қоям сенi,—дедi.
лақме сонда:—Әй, малғұн,—деп сөйледi,
Дiннiң асылын айтайын саған,—дедi.

Хақ Мұхаммед—пайғамбар-дүр, бiлгiл,—дедi,
Оның дiнi Хақ ерер кiргiл,—дедi.
Әлқисса, екiлiсi дiн хақында келiсе алмады,
Екiлiсi нәубет бiрлән хамлә қылды.

Екiсiнiң де Керкуданы жығылып ердi,
Ағзалары қан болып, тұра келдi.
Екiсiне Керкудан алып келдi,
Күн кеш болып, екiсi қайтып кеттi.
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Кәрсашаб келiп, лақменiң көзiн өптi,
«Аһ, Ескендiр болмады-ау бұ күн!—дедi.Аһ, Ескендiр болмады-ау бұ күн!—дедi.
Сенiң ол қайратыңды көрер ердi, 
Сенiң үшiн хайыр дұға қылар ердi».»..
Бұнлар мәжiлiс, рахат қыла тұрсын,
Ендi малғұн Қанатурдың сөзi келдi.

  Әзiн жаныб

Жамһур деген бiр малғұн падиша болар ердi,
Сол күнде төрт жүз жастан озған ердi.
Ол малғұн сиқырлыққа маһир ердi,
Қанатурдан оған хабар барған ердi.

Ол лағин Қанатурға келген ердi,
Оның аяғын Қанатур сүйген ердi.
Шатырына келiп оны қонақ қылған ердi, 
Ескендiрдi ол шикаят қылып ердi.

Сонда Жамһур Қанатурға һәм сөйледi:
—Сiзлерде һешбiр қайрат жоқ-дүр,—дедi.
Әгар менiм жас күнiм болса ердi,
«Һай» дегенше, өлтiрер ердiм Ескендiрдi.Һай» дегенше, өлтiрер ердiм Ескендiрдi.» дегенше, өлтiрер ердiм Ескендiрдi. дегенше, өлтiрер ердiм Ескендiрдi.

Қанатур сонда:—Ескендiр жоқ мұнда,—дедi,
лақме деген Рағид ұғылы бар, мұнда,—дедi.
Екiмiз бүгiн көп мүбараз қылдық,—дедi,
Күшiм жетпей, мен шаршап тұрдым,—дедi.

Кәрсашаб деген ләшкер басшының,—дедi,
Қуаты лақмеден артық оның,—дедi.
Ескендiрдi есiттiк және,—дедi,
Оның қуаты жүз артық онан,—дедi.

Қайсар илән Қанатур мұны айтты,
Жамһурға басын қойып, зар жыласты.
Жамһур малғұн бұнларды жұбатыпты,
—Қайғырма мұның үшiн сiзлер,—дептi.
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Бiр шөлмектi пешатлы алып бердi,
—Бұ шөлмектiң iшi толған құм-дүр,—дедi.Бұ шөлмектiң iшi толған құм-дүр,—дедi.
Әгар қуатыңыз келмесе сiзiң,—дедi,
Бұ шишадан құм алып, шашқыл,—дедi.

Байланар анлардың қолы сонда,—дедi,
Кесiп сонда басын алғыл,—дедi.
Әлқисса, сиқырлық ол үйреттi,
Сабах садық таң атып, лақме келдi.

Қанатур сонда лақмеге сөз сөйледi:
—Кел, менiм аяғымды сүйгiл,—дедi.
уа және бiздiң дiнге кiргiл,—дедi,
Қимаймын өлтiрерге сенi,—дедi.

лақме сонда:—Әй, малғұн,—деп сөйледi,
Жаным сахи, хақ дiннен безбен,—дедi.
Қанатурды күрзi бiрлән салып ердi,
Керкуданның белi сынып, ол жығылды.

Аузы-мұрны қан болып, тұра келдi,
уа және бiр керiкке мiнiп алды.
Қолына шиша алып, топырақ шашты, 
лақме сол уақытта көзсiз болды.

Сол халде Қанатур малғұн қылыш ұрды,
Сол жерде лақменi шаһид қылды.
Оны көрiп, Кәрсашаб жетiп келдi,
—Әй, лағин, не қылдың тоқта?—дедi.

Ескендiр мұнда қазiр келер,—дедi,
Зүриятыңнан қалдырмас һешбiрiн,—деді.
Қанатур сонда бұ сөзге қаһ-қаһ күлдi,
—Ескендiр бiр ұрғанда өлер,—дедi.

Кәрсашабтың оны естiп, қаһары келдi,
Қанатур малғұнға күрзi ұрды ердi.
Күрзiсiн Кәрсашабтың маниғ қылды,
Өзi және қылыш илән хамлә қылды.
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Әлқисса, жарты күнше соғыс қылды,
Малғұнның күшi жетпей, шаршап тұрды.        
Топырақ салған шишаны ол қарады,
Соғыста түсiп қалып, таба алмады.

Сол уақытта бiр тозаңды келер көрдi,
Ол көрiнген Ескендiрдiң ләшкерi ердi.
Ол көрiп дұшпанларды, нағра салды,
Аспан жерге түскендей тау қозғалды.

Жер мен көк, тау-тастар ыңыранды,
Сол халде көп халайық есiн танды.
Кәрсашаб көзiн салып қарап ердi,
Есiн танып Қанатурды жатқан көрдi.

Сол жерде Қанатурды қылыш илән пәре қылды,
Малғұнды жаһаннамға жөнелдiрдi.
Ескендiр мен Мұхаммед жетiп келдi,
Сейiт хазiретiнiң Әли, Нәзiр ұғылы келдi.
 
Аспап илән нағра тартып ләшкер келдi,
Ол келген Тамус сұлтан перi ердi.
 Жұмласы жүһүдлерге қылыш ұрды,
Бiр сағатта жұмласын қырып салды.

Иә, ғажап, қырылған жанларының қандары 
Мисли сел наһрдай ағар көрдi.
Ендi перiлер қайсар илән Фағфурның ұғылын
Ескендiрдiң хозурына алып келдi.

Ескендiр «иман айтқыл!» деп әмiр қылды,«иман айтқыл!» деп әмiр қылды,иман айтқыл!» деп әмiр қылды,» деп әмiр қылды, деп әмiр қылды,
Әмiрiн қылмай «хараж сал» деп сандалады.«хараж сал» деп сандалады.хараж сал» деп сандалады.» деп сандалады. деп сандалады.
Сонда Ескендiр перiлерге әмiр қылды:
«Қостантинның ортасына от жақ» дедi.Қостантинның ортасына от жақ» дедi.» дедi. дедi.

Фағфурдың ұғылын қайсар илән отқа жақты,
Малғұндар азаптың дәмiн тапты.
Ендi Шаһ Ескендiрдiң көңiлi тынды,
Мұсылманлар дұшпанлардың малын жиды.



17910

17920

17930

314 ДіНИ ДАСТАНДАР314 315

Шаһ Ескендiр ол малдарны тақсым қылды,
Халифаға шығарды бестiң бiрiн.
Қалғанын ләшкерлерге бахшиш қылды,
Ол малдан хаббесiн һеш алмады.

Ескендiр Тамус сұлтанға рұқсат бердi,
Кәрсашабты Айн әл-Құтырға падиша қойды.
«Әлуадағ, аман болғыл сiзлер,—дедi,Әлуадағ, аман болғыл сiзлер,—дедi,
Мен ендi ол шаһарға барман» дедi.» дедi. дедi.

уағдаласып перизаттар қайтып кеттi, 
Ескендiр �стамболда тұрып қалды.
Ол шаһардың кәнисаларын жұмла жықты,
Орнына мәсжид-медресенi бина қылды.

Атасы Сейiт хазiретiнен қалған жердi,
Түзетiп дәрул ислам тамам қылды.
Төрт тарапқа хат жазып, тәдбир қылды,
�қылас қылған халайықтар мүмiн болды. 

Бағзы атыраптағы мүнкәрларға хараж салды,
Әлқисса, көп халайықтар тыныш болды.
�стамболдың падишасының лақап есiмi, 
Һәр уақытта «қайсар» деп атар ердi.«қайсар» деп атар ердi.айсар» деп атар ердi.» деп атар ердi. деп атар ердi.

Ескендiр ол есiмдi қойдырыпты,
Андан соңыра һеш «қайсар» деп аталмады.«қайсар» деп аталмады.айсар» деп аталмады.» деп аталмады. деп аталмады.
Ол шаһарда Осман деген бiр пақыр болар ердi,
Өзi заһид, жасырынып жүрер ердi.

Ескендiр ол Османды падиша қойды,
«Мұның тәдбирiнен шықпаңыз һешбiр» дедi.Мұның тәдбирiнен шықпаңыз һешбiр» дедi.» дедi. дедi.
«Османия мемлекетi» есiм қойды,Османия мемлекетi» есiм қойды,» есiм қойды, есiм қойды,
Ол есiм бұдан кейiн жоғалмады.

Ендi Ескендiр ол шаһардан сапар қылды,
Малатияның шаһарына жұмла келдi.
Ол шаһардың ұлық-кiшiк жұмлалары,
Ескендiрге тағзым қылып, көрiс қылды.
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Бiрнеше күн қонақ болып онан көштi,
Ол келiп Қыршында үш жыл тұрды.
Ол шаһарда атасының ғимарат-зираты,
Машһүр-дүр көп шаһидтың ғимараты.

Ол шаһарда зиарат қылып жатыр ердi,
Мұхаммед хауарзамин түстi көрдi.
Түсiнде Сейiт хазiретiн шат көрiптi,
Жәннаттың тақтысында паш көрiптi.

Қасында көп шаһидлер отырыпты,
Мұхаммедке Сейiт хазiретi сөз айтыпты:
«Ескендiрге бiзден сәлем айтқыл,—дептi,Ескендiрге бiзден сәлем айтқыл,—дептi,
Бiз риза Ескендiрге болдық,—дептi.

Оған һәм риза болсын Алла,—дептi,
Өзiң мүхман бiзге бол, ертең» дептi.» дептi. дептi.
Әлқисса, Мұхаммед ұйқысынан ояныпты,
Ескендiрге түсiн ол айтыпты.

Бұны естiп Ескендiр шаһ тұра келдi,
Екi ракағат намаз қылып, зар жылады.
«Мен бiлдiм, бұ Мұхаммед дүниядан көшер,—дедi,Мен бiлдiм, бұ Мұхаммед дүниядан көшер,—дедi,
Жалғыздық менiң басыма түсер,—дедi.

Иә, Алла, сенен тiлек қылдым ендi,
Бағышлағыл Мұхаммедтi маған ендi.
Барайын �стамболға мен ендi,
Атырабында көп ердi лаңкерлерi.

Мұсылманларға бiр қылар бiр күн,—дедi,
Анларға жәрдем берсек барып,—дедi.
Иә, Алла, мұнаууар қылғыл ислам дiнiн,
Залымдықтан сақтағыл һәр адамларды.

Иә, Алла, бұ тiлегiмдi берсең,—дедi,
Андан соң қалағаның болсын» дедi.» дедi. дедi.
Мұны айтып зар жылап жатып ердi,
Түсiнде Расул Алла хабар бердi:
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«Иә, шүкiр күшам, қам жемегiл, тұрғыл,—дейдi,Иә, шүкiр күшам, қам жемегiл, тұрғыл,—дейдi,
Құдайым тiлегiңдi бердi,—дейдi.
Тез, жаным, бұ орыннан тұрғыл,—дейдi,
уағдасын бұзған фараңларға барғыл».»..

Мұны естiп Ескендiр тұра келдi,
Аллаға шүкiр қылып, сол жерде намаз қылды.
Мұхаммедке түсiн айтып шат болды,
�стамболға ләшкер алып, сапар қылды.

Малатияға хабар айта Мұхаммед кеттi,
Әли, Нәзiр, Абдулсамад бұны бiлдi.
«Ескендiр �стамболға жүрдi,—дейдi,Ескендiр �стамболға жүрдi,—дейдi,
Сiзлер де ләшкер илән жүргiл» дейдi.» дейдi. дейдi.

Әлқисса, қырық мың ләшкер бұнлар жүрдi,
Келiп анлар Ескендiрмен бiрге жүрдi.
Және Ескендiр қалам алып, қағаз жазды,
«Айн әл-Құтырдан Кәрсашаб келсiн,—дейдi.Айн әл-Құтырдан Кәрсашаб келсiн,—дейдi.

Ғауаж фараң бағи болған, бiлсiн,—дейдi,
ләшкер илән тез мұнда келсiн» дейдi.» дейдi. дейдi.
Бiр перi хатты алып ұшып барды,
Кәрсашаб падишаға хатты бердi.
Кәрсашаб хатты оқып сөзiн бiлдi,
Тезлiк илән әскер жиып, бұ да жүрдi.

  Әзiн жаныб

Жолымен бұнлар ендi келе тұрсын, 
Ендi Осман сұлтанның сөзi келсiн.
Осман сұлтан бек әдiл падиша болды,
Қараған рағиятлары бек шат болды.

Һәр шаһардан мал, харажлар келер ердi,
Мұстаһиқ пақырларға берер ердi.
Өзi бiр әдет кәсiбi болар ердi,
Һәр уақытта ол кәсiбiн iстер ердi.
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Бiр күнлерi соқа жүргiзiп келер ердi,
Оның темiрi бiр тасқа ұшырады,
Ол тасты алып, Осман тастап ердi.
Астында нардибан салған үй көрiндi,

Ол басқышпен төмен жүрiп келiп ердi,
Оның iшiнде қырық шелек алтын көрдi.
Ол алтынды қырық түйеге артып алды,
Әкелiп қазыналарға оны қосты.

Қисапсыз ол шаһарда ғани болды,
ұрлық,  мақтаншақтық һеш келмедi. 
Зәрредей дүния бұзса көңiлiнi,
«Өлiм бар» деп, қорқытар ердi күнде өзiнi.Өлiм бар» деп, қорқытар ердi күнде өзiнi.» деп, қорқытар ердi күнде өзiнi. деп, қорқытар ердi күнде өзiнi.

Күн-түн қисап қылар ердi ол өз-өзiнi,
Ақыретке сарп қылар ердi мал-мүләкатiнi.
�адишалық мал дәулетке мақтанбады,
Бұ дүнияның пәнилығын бiлген өзi.

Бұ заманның ғажап болған адамлары,
Ақыреттi пiкiр қылмас көп жанлары.
Зәрредей дәулет бiтсе, көтермейдi,
Мас болып, дәулетiне әуре болды.
Бұ сөздi бiз қоялық, тыңлаң ендi,
Османның Ескендiрмен сөзi келдi.

  Әзiн жаныб

Ескендiр келiп, бiр жерге қонып ердi,                   
Бiр адам қағаз алып жетiп келдi.
Ескендiрге тағзым қылып, сәлем бердi,
Жердi сүйiп, алдына хатты қойды.

Хатты оқып Ескендiр сөзiн бiлдi,
Ол хаты Осман падишадан келген ердi.
«Ғауаж фараң бағи болды бiзге,—дептi,Ғауаж фараң бағи болды бiзге,—дептi,
Ол және тұхфат қылды сiзге,—дептi.
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ләшкер жиып келiп тұр мұнда,—дептi,
Мақсұды хараб қылмақ бiздi» дептi.» дептi. дептi.
Түсiнде Мұхаммед Мұстафаның айтқан сөзi,
Ескендiр Мұхаммед илән бiлдi өзi.

Ендi бұнлар ләшкер илән атқа мiндi,
Күн-түн жүрiп, �стамболға жақын келдi.
�стамболды қамаған әскер көрдi,
Сап болып екi ләшкер тұрған көрдi.

Ғауаж фараңнан бiр малғұн жетiп келдi,
Өзi кербез, бек реңклi малғұн ердi.
Оның күрзiсi тоғыз жүз батпан ердi,
Тауды ұрса да ол талқан қылар ердi.

Мұсылманлардан бiр дию барып ердi,
Бiр ұрып ол диюды күлдей қылды.
Оны көрiп Мұхаммедтiң қаһары келдi,
«Әй, малғұн, не қылдың?!» деп жетiп барды.Әй, малғұн, не қылдың?!» деп жетiп барды.» деп жетiп барды.деп жетiп барды.

Келiп оны көтерiп жерге ұрды,
Күл болып, жаһаннамға жаны барды.
Оны көрiп Ғауаж фараң жетiп келдi,
Мұхаммед илән ол малғұн хамлә қылды.

Ол малғұн әлгiден мықты ердi,
Мұхаммедтi ұрайын деп оңтайланды.
Оны көрiп Ескендiр шаһ нағра салды,
Жетi қат көк жерге түскен мисли болды. 

Иә, ғажап нағраның сайхасыны! 
Есiткен халайықтар есiн танды.
Жер жарылып, тау-тастар тiтiредi,
Мисли болат күркiреп от шашылды.

Мұхаммед сол уақытта қайтып келдi,
Ескендiр, Ғауаж фараң да қарсы тұрды.
Малғұнды жағасынан ұстап алды,
Алмадай айландырып, жерге ұрды.
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Жерге ұрған жұмыртқадай ол жарылды,
Жаһаннамның iшiнен орын алды.
Сол уақытта аспан ара ғауға шықты,
Қарасалар, Кәрсашаб перiнiң ләшкерi ердi.

Ескендiрдiң нағрасын естiп ердi,
Асығып, сол себеплi келген ердi.
Келiп ол жүһүдлерге қылыш ұрды,
Алмадай адамлардың басы ұша бердi.

уа және мұсылманлар да қылыш ұрды,
Ескендiр сайха қылып және қырды.
Қырылғанның қисабын Алла бiлдi,
Ой жерлерге қан толып, көлдей болды.

Ғауаж фараң ұғылы Ғалажды перiлер алып келдi,
Ескендiрге он мың жесiрдi айдап келдi.
Шаһ Ескендiр Ғалажға сөз сөйледi: 
—Бейшара, мұсылман болғыл ендi,—дедi.

Ғалаж сонда тағзым илән сөз сөйледi:
—Сұлтаным, қабыл көрсең айтам,—дедi.
Ғалаж сонда көп жылап, сөз сөйледi:
—Менiм атам бiлместiк қылды,—дедi.

Бiлместiк басына оның жеттi,—дедi,
Көп адамларын қырдырды босқа,—дедi.
Изин берсең, хараж салғыл бiзге,—дедi,
Һешбiр қылық қылмайын сiзге,—дедi.

Достыңызға дос болам сiздiң,—дедi,
Дұшпаныңа дұшпан болам және,—дедi.
Әлқисса, көп жалынып, ол сөйледi,
Ескендiр оның ғұзырын қабыл қылды.

—Һәр жылда мың қыз, мың ұғлан бергiл,—дедi,
уа және мың жүк алтын, күмiс бергiл,—дедi.
уа және мың жүк май, балды бергiл,—дедi,
«Жоқ» десең, мұсылман болғыл қазiр,—дедi.Жоқ» десең, мұсылман болғыл қазiр,—дедi.» десең, мұсылман болғыл қазiр,—дедi.десең, мұсылман болғыл қазiр,—дедi.
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Ғалаж сонда:—Мархаба, хош болсын,—дедi,
Әмiрiңше болайын  сенiң,— дедi.
Рұқсат алып, ол Ғалаж патша болды,
Қолын қойып, хат берiп, қайтып кеттi.

Ескендiр �стамболда он жыл тұрды,
Түзелiп әһлi ислам нұрға толды.
Ол тарапта дұшпанлар һеш қалмады,
�қылассыз халайықтар таратылды.

Ислам әһлi мүмiн болып тапсырылды,
Дәрул ислам аталып мәшһүр болды.
�стамболды Осман сұлтанға бағышлады,
Мұхаммед илән Қаз шаһарына сапар қылды.

Келiп анлар, Сейiт хазiретке зиарат қылды,
Сол түнi Мұхаммед ғазы түстi көрдi. 
Түсiнде хазiрет Расулды кәмiл көрдi,
Асхабы риза анларды жұмла көрдi.

Сейiтбаттал хазiретiн және көрдi,
Қасында көп шаһидларды бiрге көрдi.
Жұмласы мәжiлiс қылып отыр, көрдi,
«Хош келдiң, шүкiр күшам, ұғылым,—дедi.Хош келдiң, шүкiр күшам, ұғылым,—дедi.

Ескендiрге бағышладым әуел сенi,
Бұ дәмге шейiн сен болдың,—дедi.
Алла риза, Расул риза сiзге,—дедi,
Ертең мүхман болыңыз бiзге,—дедi.
Ескендiрге сәлем айтқыл бiзден,—дедi,
Мақсұды көңiлiндегi болды» дедi.» дедi. дедi.
Мұны естiп Мұхаммед ғазы тұра келдi,
Ескендiрмен таң намазын бiрге қылды.
 
Ендi көрген түсiн баян қылды,
Ендi екiлiсi уағдаласып, көп жылады.
Сол күнi Мұхаммедке тағдыр келдi,
«Инна лиллаһи уа инна иләйһи ражиғун»на лиллаһи уа инна иләйһи ражиғун»»* 
    деп, дәфiн қылды.

* Шындығында бәрiмiз Алладанбыз. Және де оған қайта оралмақпыз. 
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Атасының қасына оны қойды,
Бiр ұлық ғимаратты оған салды. 
Жетi күн хатым Құран және оқытты,
Көп малын садақа қылып, тасриф қылды.

Ендi Ескендiр ол шаһардан сапар қылды,
Меккенiң шаһарына келiп түстi.
Ол шаһарда Алла үшiн мал сарп қылды,
�ақыр, мiскiн, жетiм, тұлдардың көңiлiн алды.

Қаж қылып Қағба, Аллаға тәуап қылды,
Алланың әмiрi үшiн сауап қылды.
Андан соң Мәдине мұнаууараға келiп тұрды, 
Сұлтан әл Әнбияға шаһзада зиарат қылды.

Рази шариф мұжауир болды,
Қалған ғұмырын шариф сонда кештi.
Мәдиненiң халайықтары зар жылады,
Хатым Құран оқысып бағышласты.

Сұлтан Сейiт хазiретiнiң сағадаты,
Шаһзада Ескендiрдiң һәм шарапаты.
Мәдиненiң анлар болды ғимараты, 
Тимедi һеш залымларының кесапаты.

Мұхаммед Мұстафаның мұғжиза кереметi,
Бiлiнген жаранларға харақ әдетi.                  
Ендi тамам қылалы бұ ғаза қиссаны,
Жазған бiрлән таусылмас баянаты.

Сұлтан Сейiт хазiретiнiң кереметi,
Сөйлендi жоғарыда баянаты. 
Кiм тауысар ол сұлтанның ғазасыны,
Қадари хал тамам қылдым кiтабыны.

Бұ кiтаптың баяны жетi жыл-ды,
Қысқарттым асан тiлмен баяныны.
Жетiсiнiң лафыз сөзi �стамболы,
Бiлерге қазақ пақыр насырны ағыр болды.
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Сол себеплi назым қылып жаздым мұны,
Бiлмеймiн қанша болған қатесiнi.
Қате болса, айып қылмаң сөзлерiмнi,
Қатесiз пенде болмас, бiлсең мұны.

Жаранлар, оқысаңызлар бұ назымыны,
Түзеңiзлер, қате болса жазуымны.
Түзесеңiз, жеңіл қылсын жазаңызны,
Иман бiрлән көрсiн жаныңызны.

Жаранлар, оқысаңыз бұ ғаза кiтабыны,
Бек жақсы, тiлесең сүйiп мұны,
Рухы шаһидлардың сүйер сiздi,
Дұғада жад әйласаңыз сүйiп оны.

Әулие шаһидлардың баянаты,
Iшiнде Құран азимнiң келдi аяты.
«уа ла тақулу лиман йуқтал фи сабилиуа ла тақулу  лиман йуқтал фи сабили 
    Аллаһи әмуат,
Бәл ахиа уа ләкин ла ташғурун»»*.

Бiлсеңiзлер бұ аяттың мағынасын, 
Түзеңiз сол себеплi ықыласыңызды.
Әгар ықылас қылсаңызлар сүйiп оны,
Дұға оқып, жад қылыңызлар уәлилердi.

�аш қылып оқысаңызлар дұғаңызны,
Дұғадан тастай көрмеңiз бұ пақырны.
Насырды назым жазған ғасы құлны,
Иләһым, ғафу қылғай күнәсыны.

Бұ кiтапты оқыған, тыңлаған, жазғаныны,
Рахматың илән жарылқағыл иә, Ғани.
Тынышлық ұғылының қылған дұғасыны,
Күнәһым шомлығыдан қылман аһи.
Бұ ғасы бейшараның мiнәжаты,
«Иә, Алла, иә Мұхаммед» деп қылды аһи.Иә, Алла, иә Мұхаммед» деп қылды аһи.» деп қылды аһи. деп қылды аһи. 

* Құдай жолында жан қиғандарды өлдi демеңдер, бәлкiм олар тiрi, бiрақ  сен-
дер сезбейсiңдер. (Құран аяты).
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ТОМҒА ЕНГЕН МӘТіНГЕ  ТҮСіНіКТЕМЕ

«Бабалар сөзi» сериясының 14-томына енгiзiлiп отырған бұл 
мәтiн осының алдындағы томда (13-том) жарияланған «Ғазауат 
Сұлтан» дастанының заңды жалғасы. Мұнда шығарманың бас 
кейiпкерi Сейiтбаттал батырдың дiнсiздерге қарсы жорықтары 
одан әрi жалғасатынын көремiз. Бұл оқиғалар дастанның 15-
шi және 27-бабтарының аралығын қамтиды. Жырда сондай-
ақ, Сейiтбатталдың алдымен, екi ұлы, кейiннен кенже ұлының 
жоғалып, табылғаны жайындағы аңыз желiсi қызықты 
баяндалған. Сейiтбатталдың пұтқа табынушылар арасынан 
шыққан жалған пайғамбармен күресi—дастан оқиғасының 
басты арқауы. «Ғазауат Сұлтан» дастанының соңғы бөлiгiнде 
Сейiтбаттал ел-жұртымен, балаларымен қоштасып, пәниден 
бақи дүниеге аттанады. Дiн қайраткерi әрi батыр тұлғаның iсiн 
әрi қарай оның кенже ұлы, балаларының iшiндегi ең жүректiсi 
Ескендiр жалғастырады.

«Ғазауат Сұлтан» дастанын құрайтын негiзгi сюжет-
мотивтерi,  шығарманың көркемдiк-идеялық ерекшелiктерi 
мен нұсқалары толық сипатталатын көлемдi түсiнiктеме 13-
томда берiлдi.      

Оқырманға ұсынылып отырған «Ғазауат Сұлтан» дастаны-
ның мәтiнi 1908 жылы Қазан қаласында араб әрпiнде жарық 
көрген  кiтаптан еш өзгертусiз дайындалып, кирилл әрпiнде 
тұңғыш рет жарияланып отыр.

Томның көлемi—23,75 б.т. 
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МӘТіНДЕ 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  мұң-
сыз (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 таразы-
лап, бiреулерiн—жұмаққа, ендi бiреулерiн—тозаққа жiбере-
дi. Адамдарды дұрыс жолға түсiру үшiн Алла Тағала оларға 
мезгiл-мезгiл пайғамбарларды жiберiп тұрған. Мұхаммед 
(с.а.с.)**—Алланың адамдарға жiберген соңғы Елшiсi; оған 
Алланың Құраны Жәбiрейiл перiштенiң дәнекерлiгiмен жи-
ырма 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, қайырымды-
лығын, т.с.с. өзiне ғана тән қасиеттерiн оның тоқсан тоғыз есi-
мi көрсетедi. Мысалы: Акбар (ең ұлық), Тағала (ең жоғары), 
Кәрiм (жомарт), Рахман (мейiрiмдi), Рахым (рақымды), Халық 

* Құран Кәрiм. 112-«Ихлас» сүресi. 
** с.а.с.—салла Аллаһу аләйһи уас салам: Алланың жарылқауы мен қолдауы 

пайғамбарымыз Мұхаммедке—деген тiлек сөздiң қысқартылған түрi. Хазiрет 
Мұхаммедтiң атына жалғаса айтылады,  жазылады. 
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(жаратушы), Шәрiп (қасиеттi), Ахад (жалғыз), Самад (мәңгi), 
Жаппар (құдiреттi), Ғафұр (кешiрiмдi) т.б.

Алланың атын зiкiр ету рәсiмi Аллаһу акбар деген мадақ 
сөздi отыз төрт рет, Әлхамдулиллаһи, Сұбхан Алла сөздерiн 
отыз үш реттен айтып, тәсбих тастарын санамалау арқылы 
жүзеге асады. 

Адам ата—дiни аңыздар бойынша, Алла Тағаланың топы-
рақтан жаратқан алғашқы адамы. Балшық мүсiн ұзақ жылдар 
жансыз тұрады. Ақырында Алла Тағала Адамға жан кiргiзедi. 
Адамның бiр қабырғасынан Хауаны жасайды. Алғашында еке-
уi перiштелер қатарында болып, олардың арасында беделдi, 
құрметтi орынды иемденедi. �ерiштелер Алланың жарлығы 
бойынша Адам мен Хауаға бас иiп, ғибадат етедi. Бiрақ Iбiлiс 
атты перiште бұл жарлықты орындаудан бас тартады. Сол 
үшiн Алла Тағала Iбiлiстi жұмақтан қуып жiбередi. 

Осыған өкпелеген Iбiлiс Адам ата мен Хауа анадан өш 
алудың жолын iздейдi. Ақырында олар Iбiлiс шайтанның 
сөзiне иланып, алдауға түсiп тыйым салынған жемiстi жей-
дi. Осы күнәлары үшiн Адам мен Хауа бейiштен аласталып, 
көктен жерге түсiрiледi. Олардан бүкiл адамзат тарайды. 

Әбубәкiр�Мұхаммед (с.а.с.) қайтыс болғаннан кейiн 
тағайындалған алғашқы халифа. Ол құрайыш руынан шыққан, 
Меккедегi ықпалды саудагерлердiң бiрi едi. Мұхаммед (с.а.с.) 
исламға кiруге шақырғанда руластары мен үлкендердiң ара-
сынан бiрiншi болып жаңа дiндi қабылдаған.  

Әбубәкiр—Расул Алланың «төрт сахаба» аты берiлген 
сенiмдi серiктерiнiң бiрi. Оған адалдығы үшiн Сыдық де-
ген атау берiлдi. Мұхаммед (с.а.с.) қайтыс болғаннан кейiнгi 
дүрбелеңге толы қиын кезеңде Әбубәкiр араб-мұсылмандардың 
басын бiрiктiре бiлдi. Өзi халифатты басқарған жылдары 
Мұхаммед пайғамбарға (с.а.с.) түскен Құран аяттарының 
жинағын құрастырды.

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 
халифа.  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 
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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 
тұлпардың  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.

Дәуiт—Құран кейiпкерi, пайғамбар, Сүлеймен пайғам-iпкерi, пайғамбар, Сүлеймен пайғам-пкерi, пайғамбар, Сүлеймен пайғам-i, пайғамбар, Сүлеймен пайғам-, пайғамбар, Сүлеймен пайғам-
бардың әкесi. Көне еврей тiлiнде Давид.i. Көне еврей тiлiнде Давид.. Көне еврей тiлiнде Давид.iлiнде Давид.лiнде Давид.iнде Давид.нде Давид.

Ескендiрiрр—дастанның бас кейiпкерi Сейiтбатталдың хали-iпкерi Сейiтбатталдың хали-пкерi Сейiтбатталдың хали-i Сейiтбатталдың хали- Сейiтбатталдың хали-iтбатталдың хали-тбатталдың хали-
фа қызынан туылған ең кiшi, кенже баласы.iшi, кенже баласы.шi, кенже баласы.i, кенже баласы., кенже баласы.

Жәбiрейiл�дiни ұғым бойынша, Аллаға жақын перiште-
лердiң бiрi, Алла мен пайғамбарлар арасында жүрiп, оларға 
Алланың аянын жеткiзушi. Ол Алла Тағаланың әмiрiмен Мұ-
хаммедке (с.а.с.) келiп Құран аяттарын жеткiзген. Жәбiрейiл 
Адам атаға бейiштен қуылғаннан кейiн де қамқор болған, 
Нұхтың құтылуына көмектескен және оның ұлы �браһымды 
құтқарған. Жүсiпке көп тiл үйреткен, Дәуiттi сауыт жасауға 
баулыған, сонымен қатар Сүлейменге көмектесiп, Зәкарияға 
Жақияның қашан дүниеге келетiнiн болжап берген.

Жүнiс�iс�с�пайғамбар, сондай-ақ сахиб әл-хут және зуннун деп 
аталады, Құранның бiр сүресi оның атымен аталған. Аңыздарғаiр сүресi оның атымен аталған. Аңыздарғар сүресi оның атымен аталған. Аңыздарғаi оның атымен аталған. Аңыздарға оның атымен аталған.  Аңыздарға 
қарағанда Жүнiстiң Ирактың солтүстiгiндегi Найнауада бiрiстiң Ирактың солтүстiгiндегi Найнауада бiрстiң Ирактың солтүстiгiндегi Найнауада бiрiң Ирактың солтүстiгiндегi Найнауада бiрң Ирактың солтүстiгiндегi Найнауада бiрiгiндегi Найнауада бiргiндегi Найнауада бiрiндегi Найнауада бiрндегi Найнауада бiрi Найнауада бiр Найнауада бiрiрр 
құдайға сиынушылықты уағыздауы сәтсiз болған көрiнедi.iз болған көрiнедi.з болған көрiнедi.iнедi.недi.i.. 
Ол өз iсiнiң қиыншылықтарына шыдай алмай, кемеге жасы-iсiнiң қиыншылықтарына шыдай алмай, кемеге жасы-сiнiң қиыншылықтарына шыдай алмай, кемеге жасы-iнiң қиыншылықтарына шыдай алмай, кемеге жасы-нiң қиыншылықтарына шыдай алмай, кемеге жасы-iң қиыншылықтарына шыдай алмай, кемеге жасы-ң қиыншылықтарына шыдай алмай, кемеге жасы-
рын тығылып, қашуды ойлайды. Бiрақ кеме орнынан қозғалаiрақ кеме орнынан қозғаларақ кеме орнынан қозғала 
қоймайды, ол—кемеде қашқынның бар екендiгiнiң белгiсi едi.iгiнiң белгiсi едi.гiнiң белгiсi едi.iнiң белгiсi едi.нiң белгiсi едi.iң белгiсi едi.ң белгiсi едi.iсi едi.сi едi.i едi. едi.i.. 
Жеребе көрсеткендей, бар кiнә Жүнiсте болғандықтан, оныiнә Жүнiсте болғандықтан, онынә Жүнiсте болғандықтан, оныiсте болғандықтан, онысте болғандықтан, оны 
теңiзге тастайды. Суда үлкен балық Жүнiстi жұтып қояды.iзге тастайды. Суда үлкен балық Жүнiстi жұтып қояды.зге тастайды. Суда үлкен балық Жүнiстi жұтып қояды.Суда үлкен балық Жүнiстi жұтып қояды. 
Киттiң құрсағында аман қалған Жүнiс Алла Тағалаға сенiм-
сiздiк бiлдiрген күнәсiн мойындап жалбарынады да,  аман 
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қалады. Жағада қалып, әбден жүдеген Жүнiстi шөл далада 
бөкен қоректендiредi. Құранда Жүнiстiң есiмi бiрден аталмай-
ды, оның алдында сахиб әл-хут, зуннун сияқты суреттеме ес-
кертпелер аталады. Әңгiменiң сипаты, яғни әңгiме желiсiнiң 
қысқаша баяндалуы бұл хикаяның тыңдаушыларға өте та-
нымал екендiгiн көрсетедi. Бұл аңыз тiкелей Мұхаммедтi 
шыдамдылық танытуға үгiттейтiн нақты мысал ретiнде пай-
даланылады, яғни «құдiреттiң шешiмiн күте тұр, киттiң серiгi 
сияқты болып жүрме!» деген екен. 

Қазiргi кезде Иракта, Мосул қаласының қасындағы көне 
Найнауа қалдықтарында  орналасқан Жүнiстiң «қасиеттi» 
бейiтi кең танымал болып отыр.

Жүсiп�Зылиха�Шығыс халықтарының «Жүсiп—Зыли-
ха» атты әдеби-фольклорлық туындыларының кейiпкерлерi, 
махаббат пен сұлулық символы.  

Жүсiп—Жақып пайғамбардың кiшi ұлы, пайғамбар, Құран-
да оған үлкен сүре арналған. Сүреде оның тарихы толық қам-
тылған. Iнжiлде ол Сұлу Жүсiп (Иосиф �рекрасный) деп 
аталған. 

Жүсiп пайғамбар туралы аңыз-әңгiмелердi негiзге ала оты-
рып, Фердауси Тусиден бастап көптеген шығыс ақындары жүз-
ден астам дастан, жыр, поэма жазған. Қазақтарда да осы тақы-
рыпқа арналған ХIХ ғасырда баспа бетiн көрген дастан бар.

Зұлқарнайын (Зул Қарнайн—«қосмүйiздi»)—Құранiздi»)—Құранздi»)—Құранi»)—Құран»)—Құран 
кейiпкерiнiң лақап аты. Дерекнамашылардың пiкiрi 
әрқилы, бiреулерi Зұлқарнайын—Александр Македонский 
десе, екiншiлерi Йеменнiң бiр патшасы дейдi. Оның лақап 
аты Рұм мен парсыны билегендiктен бейнелеп қойылған деп 
жорамалданады. Оның патшалармен жүргiзген соғыстары 
туралы әр алуан аңыз бар; ол мәңгi жасайтын қасиет дары-
татын қайнар бұлақты iздеп, Батысқа аттанған деседi. Араб 
аңыздарында осыған ұқсас лақап аты бар әлденеше кейiп-
керлер суреттелген. Солардың бiрi—лахм патшасы әл-Мун-
зир, екiншiсi Йемен патшасы әл-Әкрам (ол да «мүйiздi»).«мүйiздi»).). 
Алайда бұл атақ Александр Македонскийге байланысты 
көбiрек тараған, өйткенi ол мүйiздi Құдай Юпитер—Амонға 
ұқсастырыла бейнеленген. Құран әңгiмесi де дәл осы бейнеге, 
нақтырақ айтқанда «Александр туралы романның» сириялық«Александр туралы романның» сириялық 
нұсқасының тұспалдарына меңзейдi. Құдiреттiлiктiң, 
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молшылық пен билiктiң бейнесi ретiнде мүйiз сарыны Ежел-
гi Шығыстың аңыз-әңгiмелерiнде өте көп тараған. Александр 
туралы аңыздар желiсi өзге әңгiмелермен ұласа келiп, орта 
ғасырда түрлi халықтардың жырлары мен хикаяларына өзек 
болған. Низами мен Науаидың осы тақырыптағы дастандары 
айрықша кең танылды.

Иса (Айса, Ғайса)—Иса Мәсiхтiң (Иусус) есiмi христиан 
дiнiндегi сияқты исламда да iлтипатпен еске алынады. Құран 
Кәрiмде Иса пайғамбарға бiраз орын берiлген, оның анасы 
Мәриям хазiретке арналған сүре бар. Алайда ислам қағидасы 
бойынша, Иса (а.с.)*—бар болғаны Алланың сүйiктi құлы, 
«кiтап түсiрiлген» төрт пайғамбардың бiрi. Христиандар Иса-
ны Құдайдың ұлы деп есептейдi, оның өзiн Құдай дәрежесiнде 
дәрiптеп, оған құлшылық жасайды. 

Кейбiрдiнзерттеушiлерi(әсiресе,еуропалықтар)Мұхаммедiрдiнзерттеушiлерi(әсiресе,еуропалықтар)Мұхаммедр дiнзерттеушiлерi(әсiресе,еуропалықтар)Мұхаммедiнзерттеушiлерi(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 
айтады. Шариғат зерттеушiлерi Исаны «Мұхаммедтiң дүние-iлерi Исаны «Мұхаммедтiң дүние-лерi Исаны «Мұхаммедтiң дүние-i Исаны «Мұхаммедтiң дүние- Исаны «Мұхаммедтiң дүние-iң дүние-ң дүние-
ге келерiн алдын ала бiлген» және Аллаға шын жүрегiменiн алдын ала бiлген» және Аллаға шын жүрегiменн алдын ала бiлген» және Аллаға шын жүрегiменiлген» және Аллаға шын жүрегiменлген» және Аллаға шын жүрегiменiменмен 
берiлген хақшыл �айғамбар ретiнде мойындайды. Исламiлген хақшыл �айғамбар ретiнде мойындайды. Исламлген хақшыл �айғамбар ретiнде мойындайды. Исламiнде мойындайды. Исламнде мойындайды. Ислам 
ғалымдары «Иса Құдай емес, оған ерушi жұрт адасты» депi жұрт адасты» деп жұрт адасты»  деп 
санайды.

�айсар—латынша патша, билеушi деген сөз. Ортаi деген сөз. Орта деген сөз. Орта 
ғасырдағы Византия (Рұм) елбасының титулы, атағы. Дас-Дас-
тандарда кiсi аты ретiнде қолданылған. Көбiнесе, ол сөз ежел-
гi Рим императоры Юлий Цезарьмен байланыстырылады. 
Қайсар патша кейiпкер ретiнде дiни дастандардың көпшiлiгiне 
кiрген (Мыс: «Салсал», «Зарқұм», «Сейiтбаттал» т.б.). Әдетте, 
ол—дiнсiздердiң, пұтқа табынушылардың патшасы ретiндегi 
символдық жиынтық бейне. 

�ызыр баба (�ыдыр баба)—көптеген шығыс халықта-
рының, сондай-ақ қазақтардың да мифтерiнде, фольклорын-
да, дiни аңыздарында жиi кездесетiн, аты аңызға айналған 
архаикалық образ.

Оның генезисi, тұлғалық сипаты өте күрделi, әлi толық 
зерттелiп айқындалмаған. Бiр ғалымдар Қызыр бейнесiн көне 

* (а.с.)—аләйһиссалам /а/—оны Алла жарылқасын деген тiлек сөздiң 
қысқартылған түрi. Мұхаммедтен (с.а.с.) өзге пайғамбарлардың атына жалғаса 
айтылады, жазылады. 
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архаикалық түсiнiк, көзқарастармен байланыстырып зерттесе, 
кейбiр ғалымдар—тек ислам ықпалымен пайда болған деп 
түсiндiредi.

Қызыр туралы әрбiр халықтың ғасырлар бойы ұстанып 
келе жатқан түсiнiгi бар.

Қазақ фольклорында Қызыр баба [Қыдыр]—ел аралап[Қыдыр]—ел аралапел аралап 
жүрген ақ киiмдi ақсақал кейпiндегi әулие, адамға қамқоршы, 
бақыт, дәулет берушi, әр түрлi қиындықтардан қорғаушы.

Мұхаммед—ең соңғы пайғамбар, ислам дiнiнiң негiзiн са-
лушы. Мұхаммед (с.а.с.) 570 жылы Мекке қаласында дүниеге 
келген. �айғамбардың әкесi Абдулла Мұхаммед өмiрге кел-
местен екi ай бұрын қайтыс болған. Ал анасы Әмина Расул 
Алла* алты жасқа толғанда дүниеден өтедi. Мұхаммед Мұста-
фа (с.а.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 алдында 
рамазан айында түстi. Мұхаммед 610 жылы 40 жасында Алла-
ны, яғни бiр Құдайға табынатын дiн—исламды уағыздай бас-
тайды.

Мұхаммед (с.а.с.) ислам дiнiн жария еткенде арабтардың 
басым көпшiлiгi пұтқа табынатын. Олар  ислам дiнiне 
қарсылық бiлдiрiп, түрлi қастандық жасады. Сондықтан б.д. 
622 жылы Мұхаммед (с.а.с.) өзiнiң жақтастарымен бiрге Мек-
кеден Мәдине қаласына қоныс аударады. Бұл жыл ислам жыл 
санауының басы деп есептеледi. Оның арабша атауы—«хиж-
ра», яғни «қоныс аудару» деген сөз. 

Мұхаммед Мұстафа (с.а.с.) бин Абдулла 633 жылы Мәдине 
қаласында қайтыс болды. 

Мұхаммед пайғамбардың «Мұстафа» (таза, нұрлы, си-
патты), «Расул» (елшi), «Хабибулла» (Алланың сүйiктiсi), 
«Сағидулла» (Алланың көмекшiсi) т.б. эпитет есiмдерi бар. 

Омар—Әбубәкiр өлгеннен кейiн (634 ж.) мұсылман қауы-iр өлгеннен кейiн (634 ж.) мұсылман қауы-р өлгеннен кейiн (634 ж.) мұсылман қауы-iн (634 ж.) мұсылман қауы-н (634 ж.) мұсылман қауы-
мына басшылық жасаған екiншi әдiлеттi халифа, исламныңiншi әдiлеттi халифа, исламныңншi әдiлеттi халифа, исламныңi әдiлеттi халифа, исламның әдiлеттi халифа, исламныңiлеттi халифа, исламныңлеттi халифа, исламныңi халифа, исламның халифа, исламның 
алғашқы кезеңiндегi iрi дiн қайраткерлерiнiң бiрi. Омар ха-iндегi iрi дiн қайраткерлерiнiң бiрi. Омар ха-ндегi iрi дiн қайраткерлерiнiң бiрi. Омар ха-i iрi дiн қайраткерлерiнiң бiрi. Омар ха- iрi дiн қайраткерлерiнiң бiрi. Омар ха-iрi дiн қайраткерлерiнiң бiрi. Омар ха-рi дiн қайраткерлерiнiң бiрi. Омар ха-i дiн қайраткерлерiнiң бiрi. Омар ха- дiн қайраткерлерiнiң бiрi. Омар ха-iн қайраткерлерiнiң бiрi. Омар ха-н қайраткерлерiнiң бiрi. Омар ха-iнiң бiрi. Омар ха-нiң бiрi. Омар ха-iң бiрi. Омар ха-ң бiрi. Омар ха-iрi. Омар ха-рi. Омар ха-i. Омар ха-. Омар ха-
зiрет Мұхаммед пен Әбубәкiр Сыдықтан соң мұсылмандықтыiрет Мұхаммед пен Әбубәкiр Сыдықтан соң мұсылмандықтырет Мұхаммед пен Әбубәкiр Сыдықтан соң мұсылмандықтыiр Сыдықтан соң мұсылмандықтыр Сыдықтан соң мұсылмандықты 

* Расул Алла—[Расул (а)—елшi]—Алланың елшiсi.
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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 онiрет басшы болған онрет басшы болған он 
жыл iшiнде ислам дiнi Ирак, Сирия, Египет және ливия жер-iшiнде ислам дiнi Ирак, Сирия, Египет және ливия жер-шiнде ислам дiнi Ирак, Сирия, Египет және ливия жер-iнде ислам дiнi Ирак, Сирия, Египет және ливия жер-нде ислам дiнi Ирак, Сирия, Египет және ливия жер-iнi Ирак, Сирия, Египет және ливия жер-нi Ирак, Сирия, Египет және ливия жер-i Ирак, Сирия, Египет және ливия жер- Ирак, Сирия, Египет және ливия жер-
лерiне орнықты.iне орнықты.не орнықты.

Омар халифа тұсында араб-мұсылман иелiктерiнде дiнгеiктерiнде дiнгектерiнде дiнгеiнде дiнгенде дiнгеiнгенге 
негiзделген әкiмшiлiк хұқықтың тәртiптерi және алым-салықiзделген әкiмшiлiк хұқықтың тәртiптерi және алым-салықзделген әкiмшiлiк хұқықтың тәртiптерi және алым-салықiмшiлiк хұқықтың тәртiптерi және алым-салықмшiлiк хұқықтың тәртiптерi және алым-салықiлiк хұқықтың тәртiптерi және алым-салықлiк хұқықтың тәртiптерi және алым-салықiк хұқықтың тәртiптерi және алым-салықк хұқықтың тәртiптерi және алым-салықiптерi және алым-салықптерi және алым-салықi және алым-салық және алым-салық 
жүйесi құрылды.i құрылды. құрылды.

Ол сондай-ақ мемлекеттегi шариғат жолының үлесiнi шариғат жолының үлесiн шариғат жолының үлесiнiнн 
күшейту мақсатында өзiнiң халифа лауазымына «Әмiр әл-му-iнiң халифа лауазымына «Әмiр әл-му-нiң халифа лауазымына «Әмiр әл-му-iң халифа лауазымына «Әмiр әл-му-ң халифа лауазымына «Әмiр әл-му-iр әл-му-р әл-му-
минин»  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 храмында намаз оқыды.iрiп, қаладағы қасиеттi Сүлеймен храмында намаз оқыды.рiп, қаладағы қасиеттi Сүлеймен храмында намаз оқыды.iп, қаладағы қасиеттi Сүлеймен храмында намаз оқыды.п, қаладағы қасиеттi Сүлеймен храмында намаз оқыды.i Сүлеймен храмында намаз оқыды. Сүлеймен храмында намаз оқыды. 
VII ғасырдың аяқ шенiнде үмийа халифы Әбд әл-Мәлiк хазi-II ғасырдың аяқ шенiнде үмийа халифы Әбд әл-Мәлiк хазi- ғасырдың аяқ шенiнде үмийа халифы Әбд әл-Мәлiк хазi-iнде үмийа халифы Әбд әл-Мәлiк хазi-нде үмийа халифы Әбд әл-Мәлiк хазi-iк хазi-к хазi-i-
рет Омар намаз оқыған жерге «Куббат ас-сахара» деп аталатын 
күмбез тұрғызды.

�үстем—Иран, Тұран елдерiне ортақ жартылай мифтiкiне ортақ жартылай мифтiкне ортақ жартылай мифтiкiкк 
әрi фольклорлық кейiпкер. Оның есiмi Орта ғасырдан бергii фольклорлық кейiпкер. Оның есiмi Орта ғасырдан бергi фольклорлық кейiпкер. Оның есiмi Орта ғасырдан бергiiпкер. Оның есiмi Орта ғасырдан бергiпкер. Оның есiмi Орта ғасырдан бергiiмi Орта ғасырдан бергiмi Орта ғасырдан бергii Орта ғасырдан бергi Орта ғасырдан бергii 
дәуiрдегi мұсылмандық шығыс әдебиетiнде тұрақты орынiрдегi мұсылмандық шығыс әдебиетiнде тұрақты орынрдегi мұсылмандық шығыс әдебиетiнде тұрақты орынi мұсылмандық шығыс әдебиетiнде тұрақты орын мұсылмандық шығыс әдебиетiнде тұрақты орынiнде тұрақты орыннде тұрақты орын 
алған, былайша айтқанда ертегi, аңыз, хикая-дастандардаi, аңыз, хикая-дастандарда, аңыз, хикая-дастандарда 
ол—батырлық пен ерлiктiң ғажайып үлгiсi. Рүстем дегенiктiң ғажайып үлгiсi. Рүстем дегенктiң ғажайып үлгiсi. Рүстем дегенiң ғажайып үлгiсi. Рүстем дегенң ғажайып үлгiсi. Рүстем дегенiсi. Рүстем дегенсi. Рүстем дегенi. Рүстем деген. Рүстем деген 
сөз қаһармандық пен орасан зор күштiлiктiң мәнiндегi эпи-iлiктiң мәнiндегi эпи-лiктiң мәнiндегi эпи-iктiң мәнiндегi эпи-ктiң мәнiндегi эпи-iң мәнiндегi эпи-ң мәнiндегi эпи-iндегi эпи-ндегi эпи-i эпи- эпи-
тетке айналған. Рүстем батырдың шығу тегi парсы елiндеi парсы елiнде парсы елiндеiнденде 
ертеде өткен Кианилер патшалығының әулеттерiмен тығызiмен тығызмен тығыз 
байланысты екенiн аңғарамыз. Атасы Сам палуан мен әкесiiн аңғарамыз. Атасы Сам палуан мен әкесiн аңғарамыз. Атасы Сам палуан мен әкесii 
Зал (Дастан) да ерен күштiң иелерi болған. Рүстемнiң өзiненiң иелерi болған. Рүстемнiң өзiненң иелерi болған. Рүстемнiң өзiненi болған. Рүстемнiң өзiнен болған. Рүстемнiң өзiненiң өзiненң өзiненiненнен 
өрбiген Сүһрап, Дарап, �әрамириз, Баһрам тағы басқа ұлдарыiген Сүһрап, Дарап, �әрамириз, Баһрам тағы басқа ұлдарыген Сүһрап, Дарап, �әрамириз, Баһрам тағы басқа ұлдары 
да шетiнен жүрек жұтқан сайыпқыран батыр ретiнде сипат-iнен жүрек жұтқан сайыпқыран батыр ретiнде сипат-нен жүрек жұтқан сайыпқыран батыр ретiнде сипат-iнде сипат-нде сипат-
талады. �арсының атақты шайыры Әбiлқасым Фердауси ат-iлқасым Фердауси ат-лқасым Фердауси ат-
Тусидiң «Шаһнамесiндегi» басты оқиғалардың бәрiне дерлiкiң «Шаһнамесiндегi» басты оқиғалардың бәрiне дерлiкң «Шаһнамесiндегi» басты оқиғалардың бәрiне дерлiкiндегi» басты оқиғалардың бәрiне дерлiкндегi» басты оқиғалардың бәрiне дерлiкi» басты оқиғалардың бәрiне дерлiк» басты оқиғалардың бәрiне дерлiкiне дерлiкне дерлiкiкк 
Рүстем мен оның ұрпақтары қатысады. Онда Иран мен Тұран 
елдерi арасындағы көп жылдық қырғи-қабақ соғыстардыңi арасындағы көп жылдық қырғи-қабақ соғыстардың арасындағы көп жылдық қырғи-қабақ соғыстардың 
шежiресi баяндалған. Осы ұлы шығарманы қазақ тiлiнеiресi баяндалған. Осы ұлы шығарманы қазақ тiлiнересi баяндалған. Осы ұлы шығарманы қазақ тiлiнеi баяндалған. Осы ұлы шығарманы қазақ тiлiне баяндалған. Осы ұлы шығарманы қазақ тiлiнеiлiнелiнеiнене 
толық, әрi көркем тiлмен көмкерiп аударушы—Тұрмағамбетi көркем тiлмен көмкерiп аударушы—Тұрмағамбет көркем тiлмен көмкерiп аударушы—Тұрмағамбетiлмен көмкерiп аударушы—Тұрмағамбетлмен көмкерiп аударушы—Тұрмағамбетiп аударушы—Тұрмағамбетп аударушы—Тұрмағамбет 
Iзтiлеуұлы. Дарынды қазақ ақынының бұл еңбегi өзi өмiрдензтiлеуұлы. Дарынды қазақ ақынының бұл еңбегi өзi өмiрденiлеуұлы. Дарынды қазақ ақынының бұл еңбегi өзi өмiрденлеуұлы. Дарынды қазақ ақынының бұл еңбегi өзi өмiрденi өзi өмiрден өзi өмiрденi өмiрден өмiрденiрденрден 
қапыда озғаннан соң, жиырма жылдан аса уақыттан кейiнiнн 
ғана жарық көрген. 1961 жылы «Шаһнаменiң» Тұрмағамбетiң» Тұрмағамбетң» Тұрмағамбет 
аударған нұсқасы бiраз бөлiгi қысқартылып, «Рүстем-Дас-iраз бөлiгi қысқартылып, «Рүстем-Дас-раз бөлiгi қысқартылып, «Рүстем-Дас-iгi қысқартылып, «Рүстем-Дас-гi қысқартылып, «Рүстем-Дас-i қысқартылып, «Рүстем-Дас- қысқартылып, «Рүстем-Дас-
тан» деген атпен кiтап болып басылды. Тәжiк, орыс режис-iтап болып басылды. Тәжiк, орыс режис-тап болып басылды. Тәжiк, орыс режис-iк, орыс режис-к, орыс режис-
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серлары парсы тiлiндегi туындының негiзiнде «Рүстем менiлiндегi туындының негiзiнде «Рүстем менлiндегi туындының негiзiнде «Рүстем менiндегi туындының негiзiнде «Рүстем менндегi туындының негiзiнде «Рүстем менi туындының негiзiнде «Рүстем мен туындының негiзiнде «Рүстем менiзiнде «Рүстем мензiнде «Рүстем менiнде «Рүстем меннде «Рүстем мен 
Сүһраб», «Сияуыш» т.б. кинофильмдер түсiрген.iрген.рген.

Сейiтбаттал—осы аттас және «Ғазауат Сұлтан» 
дастанының бас кейiпкерi. Оның эпитеттерi немесе құрметтi 
атақтары: Шаһ жиһан, Шаһ әулие, Сұлтан ғазы, Табарик т.б. 
Ол—аңыздық деректер бойынша, әзiрет Әлидiң шөбересi.  
Яғни, оның баласы Рабиғ, одан—Хасан, Хұсайын. Хұсайын 
ғазыдан—Жағыпар. Сейiтбаттал—Жағыпардың лақаб есiмi. 
Дастанда батырдың Зейнеп, Кәләндам, Фатима т.б. әйелдерi 
мен Башiр, Әли, Нәзiр, Ескендiр атты ұлдарының есiмдерi ата-
лады.

Сейiтбаттал—қазақ батырлары сияқты ерекше жағдайда 
дүниеге келедi. Ол ислам халифатының өсiп, өркендеп, 
күшеюiне, көптеген халықтардың мұсылман дiнiн 
қабылдауына зор еңбек сiңiредi. Шынында Әлидiң Рабиғ 
есiмдi ұлы болғаны туралы бiзге мәлiм емес. Ал Хұсайын ғазы 
болса, Кербала шөлiндегi соғыста шейiт болған. Одан қалған 
ұлдың аты—Зейнелғабиден. Ислам елдерiнде өздерiн Әли 
Арыстанның әулетiнен тарататындар кездесе бередi. Жал-
пы Сейiтбаттал—әлсiреген ислам мемлекеттерiнiң iргесiн 
нығайтып, рухани күш-жiгер беру үшiн халық қиялынан 
туған тұлға болуы мүмкiн. 

Сейiтбаттал жөнiндегi қисса-дастандар, түрiк топырағында 
туып, қазақ, татар, әзiрбайжан, өзбек т.б. мұсылман елдерiнiң 
халықтары арасында кеңiнен тараған. 

Сүлеймен—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 
бiрдей қаза болыпты. Сонда Дәуiт еш абыржымай, сабыр 
сақтап, Алла Тағалаға одан сайын ғибадат еткен. Осыған 
разы болған Жаратқан Ие Дәуiт пайғамбарға «отыз ұлға тати-
тын» бiр ұлды, яғни Сүлеймендi бередi. Сүлеймен мұсылман 
елдерiнiң ертегi, дастандарында «аң мен құстың, перi  мен 
жынның, жан-жануар, құрт-құмырсқаның тiлiн бiлген» деп 
дәрiптеледi.
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Фаридон�бiздiң заманымызға дейiнгi 750 жылдары парсыiздiң заманымызға дейiнгi 750 жылдары парсыздiң заманымызға дейiнгi 750 жылдары парсыiң заманымызға дейiнгi 750 жылдары парсың заманымызға дейiнгi 750 жылдары парсыiнгi 750 жылдары парсынгi 750 жылдары парсыi 750 жылдары парсы 750 жылдары парсы 
жерiн (Иран) билеген патша. Оның есiмi әсiресе «Авеста» менiн (Иран) билеген патша. Оның есiмi әсiресе «Авеста» менн (Иран) билеген патша. Оның есiмi әсiресе «Авеста» менiмi әсiресе «Авеста» менмi әсiресе «Авеста» менi әсiресе «Авеста» мен әсiресе «Авеста» менiресе «Авеста» менресе «Авеста» мен 
атақты «Шаһнаме» дастанында көп кездеседi. Фирдун, Фари-i. Фирдун, Фари-. Фирдун, Фари-
дон, Фирдус деген есiмдерiмен белгiлi кейiпкер.iмдерiмен белгiлi кейiпкер.мдерiмен белгiлi кейiпкер.iмен белгiлi кейiпкер.мен белгiлi кейiпкер.iлi кейiпкер.лi кейiпкер.i кейiпкер. кейiпкер.iпкер.пкер.

Фатима, Би�Бәтима (635 ж. дүние салған.)—Мұхаммед 
пайғамбардың қызы, төртiншi халифа Әлидiң әйелi, Хасен 
мен Хұсайынның анасы, мұсылман әлемiнде ерекше қадiр тұ-
татын қасиеттi әйел бейнесi. Фатимаға табыну, шамасы, Х-ХII 
ғасырларда, содан тарайтын әл-фатимийун әулетi ықпалының 
күшеюiне байланысты туып қалыптасса керек. Фатима—
шииттердiң дiни хикаяларының ең басты қаһармандарының 
бiрi. 

Фиранк�мұсылман халықтары үшiн Еуропа елдерiнiңiн Еуропа елдерiнiңн Еуропа елдерiнiңiнiңнiңiңң 
халқы, кейiн әскерлерi көбiнесе «фиранкiлер» деген жалпыiн әскерлерi көбiнесе «фиранкiлер» деген жалпын әскерлерi көбiнесе «фиранкiлер» деген жалпыi көбiнесе «фиранкiлер» деген жалпы көбiнесе «фиранкiлер» деген жалпыiнесе «фиранкiлер» деген жалпынесе «фиранкiлер» деген жалпыiлер» деген жалпылер» деген жалпы 
атаумен белгiлi болған. Фиранк деп, мәселен фран�уз, немiс,iлi болған. Фиранк деп, мәселен фран�уз, немiс,лi болған. Фиранк деп, мәселен фран�уз, немiс,i болған. Фиранк деп, мәселен фран�уз, немiс, болған. Фиранк деп, мәселен фран�уз, немiс,iс,с, 
ағылшын, тiптi, итальян әскерiн де атауы мүмкiн.iптi, итальян әскерiн де атауы мүмкiн.птi, итальян әскерiн де атауы мүмкiн.i, итальян әскерiн де атауы мүмкiн., итальян әскерiн де атауы мүмкiн.iн де атауы мүмкiн.н де атауы мүмкiн.iн.н.

Хабаши—Арабиядағы ежелгi ел, яки ұлыс-тайпалардың 
атауы. Мұхаммед (с.а.с) пайғамбардың ислам жолындағы 
алғашқы қадамына осы хабашилер көп қамқорлық көрсетiп, 
паналық жасаған. Дiни әдебиеттерде жиi айтылатын этно-
ним.

Хамза—Мұхаммед (с.а.с.) пайғамбардың немере ағасы. 
Ислам тарихына байланысты хикая-дастандар мен аңыздарда 
есiмi жиi кездесетiн кейiпкерлердiң бiрi. Мұхаммед Мұстафа 
Расул Аллаға көктен «аян» келiп, пайғамбарлық қызметiн 
бастаған кездерiнде алғашқы мұсылмандардың қатарында бо-
лып, оның қамқоршысы болған. Хамза—зор қайраттың иесi,Хамза—зор қайраттың иесi, 
балуан, батыр кiсi болған. Хазiрет Әли сияқты оның есiмiне 
де «арыстан», «шерi» эпитетi жалғанып айтылады.

Хасен—Мұхаммед пайғамбардың қызы Фатимадан туған, 
Әли ибн Әбутәлибтiң 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» деп деп 
санады. Хасен ибн Әли 669 жылы Мәдинеде қайтыс болды. 
Кейбiр аңыз-деректерге қарағанда, оған қарсыласы халиф 
Мағауия адамдары қастандық жасап, у берген.
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Хатымтай�ғалымдардың пiкiрi бойынша, Хатымтай 
ислам дiнiне дейiнгi дәуiрде бесiншi ғасырдың аяғы—алтын-
шы ғасырдың басында өмiр сүрген батыр, өте бай әрi мыр-
за, жомарттылығымен даңқы шыққан ақын болған-мыс. 
Арабтардың Тай руынан шыққан Хатымтай жомарт бей-
несiн далалықтар рухани жақын көрiп жылы қабылдады. 
Нәтижесiнде ол халқымыздың сүйiктi кейiпкерiнiң бiрi әрi 
жомарттық пен қонақжайлылықтың символына айналды. 
Оны қазақтар Атымтай, Әтiмтай деп атап кеткен.

Хашим (Һашим немесе Әшiм)—хазiрет Мұхаммедтiң (с.а.с.) 
арғы атасы. Арабтың құрайыш руынан тараған �айғамбар 
әулетiнiң бәрi де Хашимдi өздерiнiң бабасы деп санайды. 

Хұсайын—Хұсайын ибн Әли—Мұхаммедтiң қызы Фати-
мадан туған Әли ибн Әбутәлибтiң кiшi баласы, шииттердiң 
үшiншi имамы. Дiни әңгiмелерде Хұсайынның есiмi Ха-
сенмен бiрге аталады. 669 жылы Хасен өлгеннен кейiн Әли 
ұрпақтарына басшылық етедi.

Алайда 680 жылы халифа Мағауия қайтыс болғаннан 
соң Иракта үмийалықтарға қарсылық күшейедi. Осы кезде 
куфалық халиф Йазидтың белсендiлiгi де арта түстi. Оның 
адамдары Хұсайынның немере iнiсi Мүслiмдi дарға асып 
өлтiредi. Куфаға келе жатқан Хұсайын қайғылы хабарды естi-
се де, сапарын жалғастыра бередi. Оның Кербала шөлiнде ат 
суытқанын бiлген Йазид Хұсайынға қарсы төрт мың әскерiн 
қарсы аттандырады. 680 жылдың 10-қазанында күшi басым 
жаумен ерлiкпен айқасқан Хұсайын жолдастарымен бiрге 
ұрыс даласында шейiт болады.

Имам Хұсайын қайтыс болғаннан кейiн Кербала шииттер 
табынатын қасиеттi орынға айналады. Ал оның өлген күнiн 
барша шиит қауымы аза тұтып, құрметпен еске алады. 

Шаддад—оңтүстiк Араб елдерiнiң жартылай аңыздық, 
жартылай тарихи билеушiсi. Құран хикаяларының бiрiнде 
айтылғандай, ол жер бетiнде жұмақ орнату мақсатын көздеп, 
Ирамбақ деп аталатын керемет бау-бақшалар мен сарайлар 
салған. Құдiретi күштi Алла оны қиратты, себебi жер бетiн-
де жұмақ болмайды, жұмақ Алланың иелiгiнде ғана. Шығыс 
халықтарының фольклоры мен әдебиетiнде Ирамбағы 
ғажайып бақтың символы ретiнде айтылады.
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�браһым—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. �браһым 
әуелi күнге, айға, жұлдызға сенедi, содан соң бiр Аллаға 
деген сезiмi оянады. �браһым өзiнiң сезiмiн әкесiне және 
халқына түсiндiре алмайды; сонан соң қасиеттi орындарға 
кiрiп, бiрнеше пұтты зақымдайды да, келгендерге мұны 
ең басты пұт жасады дейдi. Олардың өз сөзiне сенiмсiздiгiн 
пұтқа сенiмдерiнiң жалғандығынан деп түсiндiредi, бiрақ 
оның уағызын олар түсiнбейдi. �браһымды патшалары-
на алып барады, ол оны өртеп жiберуге бұйырады. Алайда 
Алла Тағала өзiнiң пайғамбарын, оған сенген лұтпен бiрге 
құтқарып қалып, �алестинаға апарып орналастырады. Бiр-
де �браһымға лұт орныққан қаланың опасыз тұрғындарын 
жазалауға бара жатқан перiштелер келедi. Олар �браһымға 
өзiнiң және әйелiнiң қартайғанына қарамастан ұлды бола-
тынын болжайды… �браһым өзiнiң ұлы �смайылмен бiрге 
Меккедегi әл-Қағбаны салады. Бiрде оған түсiнде Алла Тағала 
өз ұлын құрбандыққа шалу жөнiнде аян бередi. �браһым да, 
ұлы да бұған әзiр едi, бiрақ Алла олардың адалдығына көзi 
жеткен соң райынан қайтады да құрбандыққа шалу үшiн ас-
паннан көк қошқар түсiредi. Алла өз үмбетiн осылай сынағанАлла өз үмбетiн осылай сынаған 
едi. �браһым Алладан өлiмге жан бiтiретiн қасиетiн көрсетудi�браһым Алладан 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 �браһымды әр кез жебеп-
желеп отырады, оған бiрнеше пайғамбар шыққан ұрпақ сый-
лайды.

�браһым есiмiмен әл-Қағбаға тәжiм ету ғана емес, 
қажылықтың барлық рәсiмi байланысты.

�сқақ (Исхак)—Құран кейiпкерi,пайғамбар,Ибраһымныңiпкерi,пайғамбар,Ибраһымныңпкерi,пайғамбар,Ибраһымныңi,пайғамбар,Ибраһымның, пайғамбар, Ибраһымның 
баласы, Таураттағы Исаак. Құранда Ибраһымға Алланың 
рақымы түсiп, қартайған шағында оның дiнге берiк, кiршiксiзiп, қартайған шағында оның дiнге берiк, кiршiксiзп, қартайған шағында оның дiнге берiк, кiршiксiзiнге берiк, кiршiксiзнге берiк, кiршiксiзiк, кiршiксiзк, кiршiксiзiршiксiзршiксiзiксiзксiзiзз 
өмiрi үшiн ұл сыйлағандығы айтылады. ұлының дүнияға ке-iрi үшiн ұл сыйлағандығы айтылады. ұлының дүнияға ке-рi үшiн ұл сыйлағандығы айтылады. ұлының дүнияға ке-i үшiн ұл сыйлағандығы айтылады. ұлының дүнияға ке- үшiн ұл сыйлағандығы айтылады. ұлының дүнияға ке-iн ұл сыйлағандығы айтылады. ұлының дүнияға ке-н ұл сыйлағандығы айтылады. ұлының дүнияға ке-
летiнiн қарапайым жолаушылар болып келiп, оның қонақжайiнiн қарапайым жолаушылар болып келiп, оның қонақжайнiн қарапайым жолаушылар болып келiп, оның қонақжайiн қарапайым жолаушылар болып келiп, оның қонақжайн қарапайым жолаушылар болып келiп, оның қонақжайiп, оның қонақжайп, оның қонақжай 
дастарқанынан дәм татқан перiштелер хабарлайды.iштелер хабарлайды.штелер хабарлайды. 
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Яхия—Құранда есiмi аталған пайғамбар. Ол көптегенiмi аталған пайғамбар. Ол көптегенмi аталған пайғамбар. Ол көптегенi аталған пайғамбар. Ол көптеген аталған пайғамбар. Ол көптеген 
дiни кiтаптар мен аңыздарда есiмi жиi ұшырайтын дiниiни кiтаптар мен аңыздарда есiмi жиi ұшырайтын дiнини кiтаптар мен аңыздарда есiмi жиi ұшырайтын дiниiтаптар мен аңыздарда есiмi жиi ұшырайтын дiнитаптар мен аңыздарда есiмi жиi ұшырайтын дiниiмi жиi ұшырайтын дiнимi жиi ұшырайтын дiниi жиi ұшырайтын дiни жиi ұшырайтын дiниi ұшырайтын дiни ұшырайтын дiниiнини 
тұлғалардың бiрi. Қазақ фольклоры мен әдебиетiнде Жақияiрi. Қазақ фольклоры мен әдебиетiнде Жақиярi. Қазақ фольклоры мен әдебиетiнде Жақияi. Қазақ фольклоры мен әдебиетiнде Жақия. Қазақ фольклоры мен әдебиетiнде Жақияiнде Жақиянде Жақия 
деген атпен белгiлi дiн жақсысы.iлi дiн жақсысы.лi дiн жақсысы.i дiн жақсысы. дiн жақсысы.iн жақсысы.н жақсысы.

Дастанда баяндалатын ғазауат соғыстарына 150-ден астам 
кейiпкер (батыр, палуандар) қатысады, мысалы:iпкер (батыр, палуандар) қатысады, мысалы:пкер (батыр, палуандар) қатысады, мысалы: Афлахун, 
Шамас, �уһбан, Кибрианус, Ибрианус, �арион, Мұхаммед 
Ибн Фаллах, Меһрионос, Самрух, �ауабил, Меһiран, Сыр�iран, Сыр�ран, Сыр�
жайыл, Шамғун, Китайун, һамайун, Наурызбану, Синбад, 
Ахратис, �айтұр, �асым, Ғазбан, Шамаб, Фирдус, Кәлиб, 
Әбузар, Митран, Кәландам, �остантин, �усин, Сақрат, 
�акфур, �уизамин сұлтан, Кишмир, �алауын т.б. Бұлардың 
бiреулерi мұсылман болса, екiншiсi—көпқұдайшылдар.iреулерi мұсылман болса, екiншiсi—көпқұдайшылдар.реулерi мұсылман болса, екiншiсi—көпқұдайшылдар.i мұсылман болса, екiншiсi—көпқұдайшылдар. мұсылман болса, екiншiсi—көпқұдайшылдар.iншiсi—көпқұдайшылдар.ншiсi—көпқұдайшылдар.iсi—көпқұдайшылдар.сi—көпқұдайшылдар.i—көпқұдайшылдар.—көпқұдайшылдар. 
Әйтседе  арасында, кейiн ислам дiнiн қабылдаған халықтардыңiн ислам дiнiн қабылдаған халықтардыңн ислам дiнiн қабылдаған халықтардыңiнiн қабылдаған халықтардыңнiн қабылдаған халықтардыңiн қабылдаған халықтардыңн қабылдаған халықтардың 
өкiлдерi де кездеседi. Көптеген кейiпкерлердiң аттары та-iлдерi де кездеседi. Көптеген кейiпкерлердiң аттары та-лдерi де кездеседi. Көптеген кейiпкерлердiң аттары та-i де кездеседi. Көптеген кейiпкерлердiң аттары та- де кездеседi. Көптеген кейiпкерлердiң аттары та-i. Көптеген кейiпкерлердiң аттары та-. Көптеген кейiпкерлердiң аттары та-iпкерлердiң аттары та-пкерлердiң аттары та-iң аттары та-ң аттары та-
ныс секiлдi болғанымен, дастанда олардың шығу тегi тура-iлдi болғанымен, дастанда олардың шығу тегi тура-лдi болғанымен, дастанда олардың шығу тегi тура-i болғанымен, дастанда олардың шығу тегi тура- болғанымен, дастанда олардың шығу тегi тура-i тура- тура-
лы нақты мәлiмет берiлмегендiктен, олардың нақты өмiрдеiмет берiлмегендiктен, олардың нақты өмiрдемет берiлмегендiктен, олардың нақты өмiрдеiлмегендiктен, олардың нақты өмiрделмегендiктен, олардың нақты өмiрдеiктен, олардың нақты өмiрдектен, олардың нақты өмiрдеiрдерде 
болған-болмағандығын ажырату мүмкiн емес.iн емес.н емес.
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СӨЗДіК
*

* Басқа тiлдерден енген сөздердiң бiрнеше мағынасы болуы мүмкiн, сондықтан 
мәтiн мазмұнына байланысты берiп тұрған мағынасын ғана сөз етемiз.

Ағзам /а/—ұлы, мәртебелi; ең зор; ең үлкен
Ағла /а/—ұлы, ең жоғары; ең биiк
Ағлам /а/—хабарлау, айту; ескерту
Ағлим /а/—бәрінен жақсы білуші, әрі сезуші
Ағу /т., тат/—у
Ағыр /т/—ауыр
Ажиз /т., а/—әлсiз, күшсiз, дәрменсiз, қайратсыз; нашар, 

жаман 
Азим, азимат /а/—ұлы, мәртебе, зор, айбындылық, ұлы-

лық, маңыздылық, абырой, әсемдiк; Алла Тағаланың 99 есiмi-
нiң бiрi

Азһар /а/—әшкерелеу; көрiну; ашылу; байқалу; айқындалу; 
көмектесу

Айлат /т/—жiберу, кетiру, аластату, аулақтату, 
қашықтату, қуып шығару; тазалау

Айлаты /т/—қаттырақ, көбiрек, әсiресе
Айн /а/—көз; қайнар, бұлақ; өркен; зат; дәулет, дүния, 

жиһаз, мүлiк; мақұлық, нәрсе; асылы, мән, мазмұн; адам, кiсi, 
тұлға

Айни Иса /а/—Исаның көзi
Ақ, Хақ /а/—шын(дық); күмәнсiз ақиқат; нағыз; Алла 

Тағаланың 99 есiмiнiң бiрi
Ақа /т/—аға
Ақд /а/—байлау, байланыстыру; келiсiм; шарт; түйiн
Аләм /а/—ту; тау; дiңгек; басшы, мәшһүр адам; кемеңгер; 

қайраткер 
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Аллаһу Акбар /а/—Алла ұлы/а/—Алла ұлы
Аллаһус Самад—Алла мұңсыз. Әр нәрсе оған мұқтаж
Аман /п/—аяушылық, рақым; құтылыс, құтқару; қатер-

сiздiк, қауiпсiздiк
Анда; андан соң; анлар /т/—сонда; содан кейiн; олар; оның
Аңа /т/—оған
Ард /а/—жер
Арду, арзу /а., п/—арыз, өтiнiш
Арыслан /тат/—арыстан
Асан /п/—жеңiл
Асбар /а/—шеткi, аяқ, ақыр, соңы; бiржолата, тұтас, түге-

лiмен, толық
Асир /а/—тұтқын
Асли Отан /а/—Отаны, түп негiзi
Астурлапқан, астурлық /а/—астролябия
Асфия /а/—қалаулы, адал дос
Асфна /а/—қалаулы; ақкөңiл 
Асхаб /а/—серiктер, жолдастар. Мұхаммед пайғамбармен 

бiрге ислам дiнiн қабылдап, мұсылман мемлекетiн құруға ат 
салысқандар. Мұхаммедтiң iстерi мен сөздерi туралы хадистер 
асхабтардың айтулары бойынша жазылып алынған.

Ауаз, һауаз /п/—дауыс, үн
Аулад /а/—бала, ұрпақ
Аурат /а/—әйел
Афдал /а/—адамгершiлiк; ар; құн; қызмет; аброй; еңбек 
Афдалу, афзалу /а/—абзалы, ең жақсысы, ең лайық, ең 

қасиеттi
Африн /п/—жақсы, керемет; мадақ; келiсiм; мақтаныш; 

мақтау
Афсүн /а., п/—дұға; сиқыр; арбау; айла
Ахбаб /а/—сүйiктiлер
Ахир /а/—соңғы, ақырғы
Аһ, аһи /а/—оһ, аһ ұру; өкiнiш; зор деген мағынада
Аһлы /а/—үшiн
Аша /т/—өте, аса; алмақ, алу
Ашқар—аттың есiмi
Ашқия /а/—бейшара, жарлы, кедей; кемтар; нашар, пақыр; 

сорлы; ғарiп; бақытсыз; ұятсыз; содырлы, тентек, жүгенсiз; 
қылмыскер; ашулы, долы; жауыз; сұм; қас; қатал; өш
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Аяр /а., тат/—қу, айлакер; ержүрек, елгезек, пысық, 
ширақ, шапшаң; жүректi, өжет

Аятул Күрси /а/—Құрандағы Күрсi аяты, «Бақара» 
сүресiнiң 255-256 аяттары

Әзелi—о баста, әуелде 
Әзкар /а/—еске түсiру; даңқ
Әзiн /а/—тiркеп жазу, суреттеу, әшекейлеу, әдемiлеу; алу, 

жинау, тәртiпке салу
Әйла /т/—жасау, iстеу; бос болу, елсiз; күйрету, ойсырату; 

азап шегу, күйзелу, налу, уайымдау, қамығу
Әлам /а/—ауру; қайғы, қасiрет; азап, жапа шегу, қиналу
Әл�Мұқаддұсстан /а/—Иерусалим жерi, өлкесi
Әлқисса—сөйтiп, сонымен, қысқасы, қысқаша айтқанда
Әлуадағ /а., п/—қоштасу, айрылысу
Әлуадғу /а/—жiберiлген, рұқсат берiлген; қалдырылған
Әлуадиғ /а/—жуас, жұмсақ, ұяң, момын; қарапайым, ақ 

пейiлдi, ибалы, кiшiпейiл,сыпайы
Әлфирақ /п/—айрылу, айрылыс, ажырасу, қол үзу
Әлхам /а/—Әлхамдулилла (Аллаға шүкiр)
Әлхасыл /а/—сонымен, сонан соң; бiр сөзбен, қысқаша 

айтқанда 
Әмин /а/—сенiмдi, адал, анық; сақтаушы; байқаушы; 

басқарушы
Әмирул мүминин /а/—мұсылмандардың әмiршiсi
Әмма /п/—ал, алайда, бiрақ
Әмма /а/—сонан соң
Әмти /т/—ендi, қазiр
Әмуат /а/—өлгендер, шейiт болғандар; бiлiмсiздiк; надан-

дық; адасушылық; жаңылу; соқырлық
Әре /п/—анық, расымен, шынында да, анығында
Әсәд /а/—арыстан 
Әуел, әууал /а/—басы, бiрiншi
Әузра /а/—уәзiрлер
Әфтара /а/— әлсiрету; кемiту; нашарлату; көңiлсiз; босаң; 

солғын; бос болу
Әһл /а/—қауым, халық, ел
Әһл Алла /а/—мұсылмандар, Алланың құлдары
Баб /а/—тарау, бөлiм
Бағ�бұғау /т/—шынжыр; арқан; жiп
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Бағзы /а/—кейбiрi, кейбiреу; бөлшек; бөлiм; бiреу, кей-
бiреу, әлдебiреу, әлдекiм

Бағи /п/—бүлiкшi, бүлдiргiш, көтерiлiске қатысушы 
Бағуз /т/—тамақ, бұғақ
Бағыр /т/—бауыр
Баз /п/—жаңа, жаңадан, қайта, қайтадан, қайыра; 

әйткенмен, әйтседе
Балқис /а/—Сүлеймен заманындағы патша әйел
Бариз /а/—томпақ, шошақ, дөңес, шошаю, сойдию; анық; 

көрнектi; ашық; үздiк
Батыл /а., п/—бұзық, күнәһар; әлсiз; бос; бекер; жалған; 

қате; құру, жоғалу
Бахис /а/—ғалым, зерттеушi
Бахр /а/— теңiз
Бахс /а/—дау, бәсеке, дискуссия
Бахшиш /а/—сыйлық
Баһадүр /п/—палуан, батыр
Баһар /п/—көктем
Баһиры /а/—жарқылдау, тамаша, керемет, әдемi
Башарат /а/—адам, адамзат, халық
Бәд сабах /п/—таңғы, сергiтетiн желiтетiн желтетiн желiн желн жел
Бәйiт /а/—үй; екi тармақты өлең жанры
Бән  /т/—мен
Бәнд /п/—байлау 
Бәңа  /т/—маған
Бәһана /п/—сылтау, сылтаурату, желеу, себеп, бұлтақтау, 

бәле, жала
Бей /т/—сыз, -сiз
Бейақыл /п., а/—ақылсыз
Бейәдеп—әдепсiз
Бейкүнаһ  /т/—күнәсiз
Бейқисап /а/—қисапсыз
Бейниһая  /п., а/—шексiз
Бейрази /п., а/—риза емес
Бейылаж /п., а/—ылажсыз, шарасыз; емсiз, дауасыз
Берәм�берәм /т/—жеке-дара, бiр-бiрден, жекелей, оңаша
Биарзу /п/—өтiнiшсiз, арызсыз 
Бижад /о/—печать; басылым
Биләдун /а/—ел
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Билән /т/—бiрге, және бiр, тағы
Бина /а/—құрылыс; ғимарат; үй
Бисауаб /а/—өте мейірімді, сауабы мол
Бисмиллаһи /а/—Алланың атымен
Бихамдилла /а/—Аллаға шүкiр
Биһуш болу /п/—естен тану, ессiз құлау; көңiлсiз болу
Боқша—ескi-құсқы, қоқыр-қоқыс
Боләнд /п/—қатты, қатты дауыстау; ашықтан-ашық; әш-

кере; жария
Будур /а/—толық ай, сұлу
Бұғазы /т/—тамағы, бұғағы
Бұл сахар—арай, таң, шапақ; сәрi
Бүбi—мырза
Бiрлән, илән, илә /т/—және, менен, бенен, пен
Гөмлек /түрiк/—көйлек
Гөруһ /а., п/—жексұрын, сүйкiмсiз, сиықсыз, дұшпан, 

жау; топ-топ, тобыр, көп ләшкер
Гуя /түрiк/—бейне, секiлдi, сияқты
Ғабид /а/—бас июшi, табынушы, қайраткер, қызметкер, 

қызметшi
Ғадаб /а/—ашу, ыза, қаһар
Ғадауат /а/—жаулық, қастық, дұшпандық
Ғади /а/—кәдiмгi, үйреншiктi, дағдылы, әдеттегi; ескi, 

көне.
Ғадұб /а/—ашу(лы), қаһар(лы)
Ғаза /а/—соғыс
Ғазал—шығыс поэзиясында негiзiнен кемi үш, көбi он екi 

бәйiттен түзiлетiн бiрыңғай ұйқасы бар өлең
Ғазауат /а/—дiн соғысы, қасиеттi соғыс; жортуыл, ша-

буыл, шабыншылық, шапқыншылық
Ғази, ғазы /а/—сарбаз, күрескер, ар-ождан жолында кү-

ресушi;  қасиеттi соғыс—ғазауатқа қатысушы мұсылман; дiни 
соғыста ерекше ерлiк көрсеткен адамға берiлетiн құрметтi атақ.

Ғазиз /а/—күштi, қуатты, құрметтi, Алланың 99 есiмiнiң бiрi
Ғазимат /а/—маңызды, үлкен iс, жағдай; бәле, қырсық, 

бақытсыздық, қайғы
Ғайат /п/—шек, шекара, көлем; iшiнде, iшi; шет; аяғы, 

бiтуi,  соңы, ақыры; мақсат, мүдде, нысана; талап, ниет, пейiл, 
ынта
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Ғайат /а/—жас қыз; сұлу, көркем
Ғаййата /а/—жылау, ойбайлау
Ғайқарғы /п/—кедергi, қиындық
Ғайр /а/—басқа, өзге
Ғайш�ғишрат /а/— дүниенiң қызығы, сауық-сайран
Ғайыр /а/—қаңғыбас, кезбе, диуана
Ғаламат /а., тат/—белгi, таңба; нышан; ырым; таңғажайып, 

керемет, ғажайып; пәле
Ғалиб /а/—жеңiмпаз, жеңiске жету, жеңу
Ғалтан /а/—қате; қателесушi; дұрыс емес
Ғалу /а/—биiк, жоғарғы жақ
Ғамы—жалпы
Ғани /а/—бай, дәулеттi адам; Алла Тағаланың 99 есiмiнiң 

бiрi
Ғанимат /а/—олжа, табыс, түсiм, өнiм, пайда
Ғапыл /а/—қапы қалу, бiлмеу, байқамау, сезбеу, аңқаулық
Ғар /а/—үңгiр
Ғарион /а/—ашық, кеңiстiк  
Ғарық /а., тат/—батып кету, бату
Ғасы /а/—күнәһар
Ғауам /п/—халық; қарапайым сөз, сөйлеу тiлi
Ғауға /п/—айқай, шу
Ғафал /а/—аңсыздық, елемеушiлiк, зейiнсiздiк, көңiл 

қоймаушылық, құнтсыз
Ғафлат /а/—ынтасыздық; елемеу; көңiл қоймау; салақтық; 

ұқыпсыздық; ақымақ; жайбарақат; бейқам
Ғашақа /а/—ынтық болу, сүю; сағыну, жақсы көру
Ғашиле /п/—құрмет, ықылас
Ғибадат /а/—сыйлау, қадiрлеу, құрметтеу; қызмет ету, та-

быну
Ғиззат /а/—сый, iзет, құрмет; атақ, даңқ; намыс; ар
Ғийат /а/—әуестену, елiгу, қызығу, берiлу, құмарлық; 

сүйiктi iс; бап, күй
Ғилман /а. п/—ұл бала; құл; жiгiт; тұтқын; қызметшi; 
Ғимама /а/—сәлде, шалма
Ғимарат /а/—сәулеттi құрылыс
Ғинаят /а/—қамқорлық, бас-көз болу
Ғинбар /п/—хош иiстi
Ғифрит /а/—құбыжық, жын, шайтан
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Ғишрат /а/—араласу; достық; жақындық
Ғуд /а/—ағаш, баған, дiңгек, сояу, өзек, бұтақ, сабақ; алоэ; 

сарғалдақ
Ғуллу—шектен шығушылық, жүгенсiздiк, қарқындылық; 

ыждағат, жiгер, ынта, ықылас, құлшыну
Ғұзыр /а/—өтiну; кешiрiм сұрау; ақталу; сылтау(рату); ке-

дергi
Ғұлғұла /п/—шу
Ғұруж /а/—шығу, көтерiлу
Ғұсыл /а/— су құйыну, жуыну.
Дағиф /а/—әлсiз; қауқарсыз; аурушаң; нашар; дәрменсiз; 

күшсiз; қайратсыз; пәрменсiз
Дағы /п/—игiлiктi сұраушы; сиынушы
Дада /т/—аға
Дайу /т/—деп, деген; сияқты
Дар /а/—үй; мекеме; ғимарат
Дахи /т/—тағы, дағы
Дая /п/—асыраушы; күтушi; тәрбиешi; нағашы
Дәре /п/—үй; ғимарат; есiк, қақпа; аңғар; алқап
Дәрул ислам /а/—ислам елi
Дәрус салам /а/—бейбiтшiлiк үйi, тыныштық пен 

бейбiтшiлiктiң мекенi 
Дәруiш /а/—суфизм ағымын қолдаушы, дүния қызығынан 

безген адам; диуана, қайыршы, кедей
Дәстанал—орамал
Дәсткерi /п/—көмек, қорғаушы, қамқорлық, қолдаушы-

лық
Дәуiт—көне сия сауыт
Дәфiн /а/—жерлеу, көму
Деймiш /т/—дейдi, деген
Дийар /п/—мекен; аймақ; өлке; үй; сарай
Дират /а/—айналым; кезең; шеңбер; кезек
Диуар /п/—қабырға
Доқлар /п/—егiздер
Дүр—маржан, iнжу, гауһар; зор, атақты
Ексiлмедi /т/—екшелмедi; азаймады
Екiлiсi /т/—екеуi
Еңiз /т/—төмен  қарау, еңкею
Ердi, ерүр /т/—едi
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Ершүр, ерiш /т/—ерер, ерiсер, еру 
Жағала /а/—iстеу, жасау, анықтау, санау
Жад /а/—адам баласына тән ой, ес
Жайхун кебi—Амудария сияқты
Жақ /т/ —садақ
Жаллад /а/— ләшкер;  жендет, бас алғыш 
Жамиғ /а/—бiрiктiру; бiрлестiру; жинау; бiрлестiк, одақ; 

жиын, топ; көп бәрi
Жаннат /а/—бақ. Дiни ұғым бойынша, о дүниеде күнәдан 

таза адамдардың баратын орны [жұмақ, пейiш]. Жаннат—
бұлақтар мен сулары мол, саялы бақ. Онда дәмi өзгермейтiн сүт 
өзенi, шарап, бал өзендерi ағады. Жаннатты Ризуан бастаған 
перiштелер күзетедi.

Жаныб /а/—бөлiк, бөлiм, бөлшек, тарау; сан, мөлшер
Жаппар /а/—ұлы, құдiреттi; Алла Тағаланың 99 есiмiнiң 

бiрi
Жары қалу—ағызу
Жаууаб /а/—ел кезушi, саяхатшы, жиһангез
Жаһаннам /а/—тамұқ, тозақ; дiни ұғым бойынша, күнәға 

батқандар дүние салғаннан кейiн баратын жер. Аллаға сенiм-
сiздiк бiлдiрiп, оған құлшылық етпегендер жаһаннам отында 
мәңгi жанады.

Жәбiрейiл Әмин—иман әкелушi перiште
Жәдал /п/—соғыс, ұрыс, шайқас
Жәду /п/—сиқыр, сиқыршы
Жәдiгер /п/—жақсының көзi, тұяғы; айтулы, тарихи жайға 

арналған архитектуралық  кескiндеме ескерткiш; 
Жесiр, йасир /а/—жесiр; тұтқын; құл
Жисм /а/—форма; құрылыс; түрi; тұлға; дене, тән
Жиһад /а/—тырысу, бiр нәрсеге қол жеткiзерде барлық 

күш пен мүмкiндiктi жұмсау; кең мағынада жиһад дегенiмiз 
адамның өзiнiң нәпсiсiмен күресуi [өзiнiң жаман мiнезiн 
жоюы], басқа дiндi уағыздаушылардың қысымына қарсы 
тұруы; ислам дiнiнiң салтанат құруы үшiн мұсылманның бар 
күш-жiгерiн, мүмкiндiктерiн, тiптi, қажет болған жағдайда 
өмiрiн де қию қажеттiлiгi. Мұсылман қауымының басты 
мiндеттерiнiң бiрi. Орта ғасырлардан берi «дiнсiздерге» 
қарсы қарулы күрес жүргiзуге байланысты бұл терминнiң 
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мағынасы кеңейтiлiп, «қасиеттi соғыс» деген түсiнiк берiп 
келедi. Демек,  жиһад ұғымының ауқымы кең. 

Жубун /а/—қорқақ, әлсiз, жүрексiз, қажырсыз
Жолан /т/—оңға қарай
Жоқса /т/—болмаса
Жош /п/—серпiлу; көңiлi тасу; қызыну
Жұда қылды—жоқ қылды
Жұмалық—белгiлi бiр шараны апта сайын өткiзу; жетiлiк; 

молдалардан оқыған шәкiрттердiң жұма сайын апаратын сыйы
Жұмла /а/—бәрi, баршасы, күллi, барлық
Жұмсауир /т/—жұмсар
Жұмырық /т/—жұдырық
Жүсiп сәни�екiншi Жүсiп, яғни сұлулығы Жүсiптей
Жүһүд /а/—жөйiт, еврей, яхуди, Мұса пайғамбардың 

үмбетi 
Забун /п/—әлсiз, күшсiз, нашар, бейшара, дәрменсiз; 

жексұрын, жеңiлген
Забұр—Забур, дiни кiтап
Зағип  /а/—соқыр; әлсiз; нашар; ауру
Зағип�мариз /а/—соқыр
Зағыпыран /а/—сары түстi гүл; мұң-шер, қайғы; мәтiндерде 

ауыспалы мағынада қолданылған
Зайұл /п/—кему, құру, жоғалу
Зайығ /а/—жоғалу; өткiзу; шығындану; құру; байқұс, 

мүсәпiр, бақытсыз
Залил /а/—қорланған, мойынсұнған
Замлап /а., п/—айыптап, қаралап, жамандап; ұялту, бетi-

не басу, кiнәлаушылық, айыптаушылық, мiнеушiлiк, ащы тiл, 
өсек, ғайбат

Занжабiл—инбирь
Зарар /а/—зиян, залал; шығын 
Зары афған /а/—айғай, зар еңiреу
Зауқы /п/—әдемiлiктi, сұлулықты әсемдiктi сезiну; 

құмарлық, әуестiк, көңiл көтерушiлiк, рахат, ләззат
Зауық /а/—қиындық, кедергi
Захмат /а/—қыспақ; сығылысу; кептелу; тығыздық; 

тарлық;   қалың топ; көпшiлiк; қиындық; астан-кестен
Заһар /а/—у
Заһид /а/—елеусiз; шағын, ықшам; қораш; кiшкене
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Заһир /а/—анық, ашық, нақты; Алла Тағаланың 99 есiмiнiң 
бiрi

Зәңгi—зор, үлкен қара түстi адам
Зәрре /а., п/—кiшкене бөлiк; түйiр(шiк); үзiм, тiлiм; кiш-

кентай
Зиарат /а/—көрiсу, құлшылық; құлшылық етуге бару
Зийада /а/—өсу, көбею, қосылу
Зинар /а/—белбеу, белдiк
Зинатлы /а/—көркемделген, оюлаған
Зиннәтләну /тат/—әдемiлену, құлпыру
Зинһар /п/—ашық, жасырмай айту
Зоурақ /п/—қайық, шағын кеме
Зу /а/—жарық; таза
Зулме /а., п/—әдiлетсiздiк; қараңғылық
Зұлмат /а/— қараңғылық, түнек 
Зүбәржад /а/—жасылдау түстi, жылтыр, асыл тас
Зүлжалал /а/—жоғары мәртебелi; Алла Тағаланың 99 

есiмiнiң бiрi
Зүрият /а/—тұқым; жұрағат
Зiкiр /а/—бақсылардың ауру адамды емдеу үшiн айтыла-

тын дiни сарыны; еске түсiру; жад, ес, қатер, ақыл; даңқ, атақ; 
дұға оқып жалбарынудың соңы, ең алдымен, көп адам топ бо-
лып Алланың есiмiн үздiксiз айтып қайталау

Иамин /а/—ант, серт
Ибахад /а/—ашылған, табылған; рұқсат; бостандық
Иғлаж /а/—дәрi-дәрмек, ем, шипа; аурудан жазылу
Иғлам /а/—хабар, хабарлау
Иғтибар /а/—құрмет; қадiр; сыйлау; мағына; маңыз; 

мәртебе, лауазым; қатынас; байланыс
Иғтиқад /а/—сенiм, көзi жетушiлiк, сенушiлiк, наным, 

нану, имандылық
Иезид /а/—иезидизмге табынушылар
Иектеу—төңiректеу, айналдыру, жақындау, жуықтау
Ижтиқад /а/—ықылас, ынта, ыждағат, тырысу, жiгер
Изин /п/—рұқсат; iзет
Изкар /а/—таныту, көрсету
Иқрар /а/—мойындау; жорамал, долбар; орнату; белгiлеу; 

дәлелдеу, анықтау; тану; сана; түсiнiк
Илән /т/—мен, -бен, -пен 
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Иләһ /а/—жаратушы, құдай
Илһам /а/—иландыру; рух; шабыт; аян
Инанба—иланба, сенбе
Инкар /тат/—мойындамау, безу, тану, қайту, қабыл алмау
Инсан, инсi /а/—адам(дар), кiсi(лер)
Интизар /а/—күту, тосу
Иншалла /а/—Алла бұйырса, Алла қаласа
Истағанат /а/—көмек сұрау; пайдалану
Истаудаға /а/—сақтау үшiн өтiну, сақтауға беру; бiреуге 

аманат етiп беру
Истиқамат /а/—туралық, түзулiк, ақиқаттылық, 

адалдық, әдiлдiк, дұрыстық, шындық
Иттифақ /а/—келiсiм, шарт; ризалық; мақұлдау; татулық; 

ынтымақтылық; сәйкестiк; кездейсоқтық
Ихсан /а/—жарылқаушылық, жақсылық, шарапат, қайыр; 

мейiрбандық, рахым; зекет, садақа, құдайы
Йар /т/—дос
Йараншы ерiшер /т/—ләшкер ерер
Йас /п/—батырлық, тәуекел
Йасин /а/—Құран Кәрiмнiң 36-сүресi. Бұл қасиетi зор 

сүренi ауру-сырқау, бәле-жаладан қорғану үшiн, сондай-ақ жан 
тапсырғалы жатқан мұсылманның иманын үйiргенде оқиды. 
�айғамбар бұл сүренi «Құранның жүрегi» деп санаған.

Йасту /түрiк/—құтпан намазының уақыты
Кәлам /а/—сөз, сөйлем
Кәлам Алла /а/—Алланың сөзi
Кәлим /а/—сөйлейтiн, әңгiмелесушi
Кәманд /п/—шынжыр
Кәмил, кәмiл /а/—толық, бүтiн, аяқталған
Кәниса /а/—кәпiрлердiң табынатын орны; шiркеу, храм
Кәпiр, кәуiр /а/—Құран Кәрiмде яһуди [жүһүдтер] мен 

христиандар жазба жұрты, кiтап иелерi [аһлул китаб] деп 
аталған, ал көпқұдайшылдар, яғни түрлi пұтқа—қолдан 
жасалған мүсiндерге, я отқа, тасқа, тауға, суға, т.с.с. басқа да 
жаратылыстарға табынып құлшылық етушiлер, шындықты 
мойындамағандар кәпiр делiнген. Соңғы дәуiрлерде ислам дiнiн 
ұстанушылар бүкiл мұсылман еместердi кәпiр деп атаған. 

Кәр—қаһар, ашу-ыза, ызбар; қиыншылық, таршылық
Кәрб /а/—уайым, қайғы, мұң, шер; сағыныш
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Кәрдан /п/—мойын
Кәрша /п/—қаншалықты, қандай?
Кәрiм /а/—жомарт; Алла Тағаланың 99 есiмiнiң бiрi
Кәуәкиб /а/ —жұлдыздар
Кәһи / п/—кейде, бiресе, бiрде; яки; не
Кәшиш /п/—поп, шiркеу адамы, қызметкерi 
Кебi /тат/—сияқты, секiлдi
Кемер /а/—белбеу, белдiк
Кенд /а/—қайырымсыз
Кендү /т/—өзi; өзiнiкi; жекеменшiк
Кере /т/—рет, мәрте
Керкудан /т/—жүйрiк жылқы, ат
Керiк /түс. сөз/—салт мiнiлетiн, жұмысқа пайдаланыла-

тын көлiк; үлкендiгi түйедей, өгiз сияқты маңдайында жалғыз 
мүйiзi бар аң; носорог

Кефаз /т/—тәкаппар
Кибитка, кебiт /о/—күрке, үйшiк
Кимия—химия
Кираһ /т/—керi
Көксiне /түрiк/—кеудесiне
Көрiш /т/—көрiсу, қауышу
Куллу шайин /а/—әр зат; бәрi, барлығы; бар; бүкiл; тамам; 

мүлде, барлық; әрдайым; әлi
Күлдек қылды—күлдей қылды
Күрси /а/—орын; орындық; тақ
Күшам /п/—ынталы, тырысушы, ұмтылушы, ықыласты, 

ыждағатты, ұқыпты
Кiре —жалдамалы күш көлiгi, лау; керуен, сауда сапары
Кiштап / п/—күзетшi
�абахат /а/—оңбағандық; дөрекi; ерсi; айуандық
�ағба—аспаннан түстi, Құдай жiбердi деп мұсылмандар та-

бынатын Меккедегi үлкен қара тас 
�ад қамат /а/—биiк, бойшаң
�адар /п/—сан, мөлшер; шамамен, долбар, жуық
�адари хал /п/—қолдан келгенше, аздан, хал-қадiрiнше, 

мүмкiндiгiнше, шамасынша
�адим /а/—ескi, көне, ежелгi; Алла Тағаланың 99 есiмiнiң 

бiрi
�адим қаумиса /а/—кәрiлiк заман, қарттық дәурен
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�адiр Алла /а/—Алла Тағаланың эпитетi
�аж /а/—қажылық—Құдайға құлшылық етiп, қажы атану 

үшiн Меккеге бару iсi
�айсар /а/—патша, император, �езарь 
�айым /а/—тұратын, көтерiлген, жоғарылатылған; өмiр 

сүрушi; түзу
�алға /а/—қорған, қамал; шаһар
�ама, қаму /а/—тұру; көтерiлу; шығу; арту, көбею, молаю; 

жету
�анадил /а/—шам, шырағдан, шырақ, аспашам
�анлұм /т/—өшiгiп жүрген адам
�аплау /тат/—жабу; бөгет; кедергi; пана, қорған
�апу /т/—есiк, қақпа
�арар /а/—шешiм, ұсыныс; тыныштық; мекенi, тұрған 

жерi; үй
�ардаш /түрiк/—қандас, туыс
�аршық /тат/—кемпiр, әйел
�ас /т/—таңдаулы
�асад—қастық, қастандық
�асам /а/—ант, серт
�асама /а/—бөлу, бөлiктеу; тарату, үлестiру
�асд /п., а/—мақсат, ынта; нысана; талап; ниет; ой
�атиғ  тариқ /а/—қарақшы, бандит
�атил /а/—өлтiрiлген, өлген, өлiк, құрбан
�атра ал�айн /а/—жастар (көз жасы)
�афил /а/—замок, iлгек; топ, керуен
�ахталық /п/—жұт, құрғақшылық; құтсыз
�аһ�қаһ, қаһқа /т/—қатты күлу
�аһаранды /т/—қаһарланды
�иам /а/—тұратын; орнынан тұру; кету, жүрiп кету; кейiн 

кету; шегiну; жiберу; өмiр, тiршiлiк; бар болу; орындау; iске 
асыру;  мәңгi өмiр сүрушi; тура, түзу, адал;

�илбарақлар—дастандағы шайтандар тобы
�исм /а/—бөлiк, бөлшек; бөлiм
�иу /т/—қойма, зындан
�орған бекiш /т/—қорған бастығы
�убба /а/—күмбез; үлкен ғимарат
�урратул айни /а/—қуанышым, көзiмнiң қарашығы
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�ұтпа, Хұтба /а/—жұма намазда және дiни мереке күндерi 
т.б. ерекше жағдайларда айтылатын уағыз. уағыз мақамға са-
лынып айтылады

�ұтыр /а/—ел; аймақ; жер 
�ыммат /түрiк/—қымбат
�ысас /п/—кек; есесiн алу; құн; жаза; есе; сазай
Лағин /а/—қарғыс атқан; шайтан
Лала /п/—жарқыраған, жалтыр
Лаухы /а/—тақта
Лафыз /а/—лебiз, сөз
Лә фил хал /а/—сол халде 
Ләббайка /а/—мiне, мен сенiң алдыңдамын
Ләкин /а/—алайда, бiрақ, онда
Ләнгар /п/—бақан, сырық, қада; якорь, маятник, ауыр зат, 

зiл, салмақ
Ләшкер /т/—әскер
Луқма /а/—үзiм, тiлiм, жапырақ
Лутфун /а/—мейiрiмдiлiк, кеңшiлiк, жұмсақтық, iзеттiлiк
Ма лайығ /а/—лайықсыз
Ма ләм /а/—жоқ
Мағбұд /а/—құлшылық етiлетiн , табынатын зат; нәрсе; 

құдай, тәңiрi; бұт 
Мағзұр /а/—кешiрiм, өтiнiш, ақталу; дәлел, сылтау
Мағибун /а/—болмай қалу; жоқ болу; жоқтық; бату
Мағмұр /а/—тұрғызылған нәрсе; қоныс тепкен; халық 

орналасқан; халқы көп, жиi отырған ел
Мағриб /а/—батыс, күнбатыс
Мағрұр /а/—алданған, соқырайған; атаққұмар, менменсiн-

ген, такаппар, менмен, өркөкiрек
Мажрух /а/—жаралы, жараланған
Мажыра /а/—оқиға, болған жай, таңғажайып оқиға
Мазһаб /а/—жүру жолы; дiни мектеп; ағым
Макир, Маккүр /а/—қу, айлалы, зұлым
Мақам /а/—мән; маңыз; дәреже; шен; орын; әуен; жер; 

орын; мазар; мавзолей
Мақбұл /тат/—қабыл болу, қабылдану, жарамды, тиiмдi, 

қолайлы, мақұлдау
Маллах /а/—моряк, суда жүзушi
Мана /п/—ұқсас, сияқты
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Манақиб /түрiк/—хикая, дастан
Манақиб /а/—мақтайтын қасиетi; мақтау; адамгершiлiк; 

қызмет, еңбек; абырой; баға; мәртебе, қасиет
Манам /п/—түс, ұйқы
Маниғ /а/—тыйым; қақпайлау; сақтап қалу; болдырмау; 

кедергi, қиындық, қарсылық, бөгет
Манқыш /а/—киiк, бөкен, дала тағысы
Мардан /п/—ер; адам; жауынгер, батыр, ержүрек, батыл; 

iзгi, асыл, жомарт, игi, мейiрбан, нұрлы, әзiз
Марид /а/—ауру
Мархабан, мархаба /а., п/—хош келдiңiз, бәрекелдi, тама-

ша, жарайсың
Мархамат, мархабат /а/—рақым, қайырым 
Мастур /а/—құпия, жасырын, жабық, жасырылған, 

тұйық; таза, адал, пәк
Масхар /а/—дуалау, сиқырлау; елiктiру; арбау; таң қалдыру
Матам /п/—қайғы, шер
Матим /а/—жерлеу рәсiмi, қаралы жиын
Мауфир /а/—толық; мол; байлық
Мафғарат /а/—мақтаныш; абырой; баға; бедел; қадiр; 

мәртебе; қасиет
Махала /а/—араздастыру, шағыстыру
Махбүб /а/—сүйiктi
Махбұс /а/—қапастағы адам, тұтқын
Махкам  /а/—мықты, берiк
Махл /а/—құрғақшылық, қуаңшылық, аштық; ашаршылық
Махшар /а/—ақырет күнi. Адамдардың о дүнияде жаза 

күнiне жиналатын орны, дүние салған адамның күнәсi тек-
серiлетiн кезең, ақырет 

Маһ /а/—ай
Маһир /а/—шебер; өнерлi; маман; бiлгiр; көрiпкел
Машриқ /а/—шығыс, күншығыс
Мәгәр /тат/—сiрә, яки, сонымен, тек; бiрақ; дегенмен; алайда
Мәжнүн /а/—есуас, жынды, түсiнiксiз мiнездi
Мәзкүр /а/—аталмыш, айтылған
Мәламат /п/—көре алмаушылар, күндеушiлер
Мәлзам, (мүләзiм) /п/—борышты; жауапты; мiндеттi; 

мәжбүр; жеңiлген
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Мәлүл /п., а/—көңiлi қалу, ренiштi, қапалы, күйiнiштi, 
қайғылы, мұңды; азап шеккен; шаршаған; қалжыраған; де-
гбiрсiз, сабырсыз, тағатсыз, шыдамсыз

Мәнзил /а/—пәтер; үй; орын 
Мәңзi /т/—мәнi, бағасы, маңызы
Мәр /а/—киелi, әулие, қасиеттi, аруақты
Мәрғазад /а/—шабындық; шалғын, жайылым, өрiс; шөп
Мәрд /а/—алып, үлкен
Мәрд мәжаз /а., п/—ерекше тұлға, адам, батыр
Мәсжид /а/—мешiт, Алланың үйi
Мәскун /а/—мекендеушi, тұрушы
Мәсiх, мәсиха /а/— христиан, кәпiр
Мәула /п/—қожа, әкiм, әмiр, ұлық; мырза; қамқоршы; 

қолдаушы; сүйеушi
Мәшалла  /а/—қандай жақсы!
Мәшғал /а/—iс, жұмыс
Мәшғұл /а/—шұғылдану, iспен айналысу; қолы бос болмау, 

бос емес
Мәшурат /п/—кеңес, ақылдасу, жиылыс, серуен(деу); ақыл
Мәшһүр /а/—атақты
Мейiл қылу /п., т/—қызығу, тiлеу, ұнату, көңiлi ауу, ұмтылу
Милләт /а/—халық, ұлт; дiн тобы; сенiм; дiн
Миск /а/—мускус; хош иiс
Мисли /а/—сияқты, сықылды
Мифтол  /а/—қарауыл үйi, мұнарасы
Михраб /а/—мешiттiң айшықты бөлiгi, намаз оқығанда бас 

қоятын бетi
Мөштақ /п/—үлкен арман; ынта; мақсат; ықылас; тiлек; 

көңiл бiлдiру; аңсау
Мөһiр /тат/—мөр
Муафиқ /а/—лайық, сай; келiсiлген; сәйкес
Муәзiн /а/—азан айтушы
Мубарар /а/—қайырымды iс, құдайшылық
Мудабир /а/—басқарушы, жетекшi; әдептi, үнемшiл
Мудәррис /а/—мұғалiм, ұстаз
Музафир /а/—жеңу, жеңiске жету, мақсатқа жету
Муйассар /а/—жеңiлдiктi; көңiлдегiдей; ойдағыдай; сәттi, 

жемiстi, жетiстiктi; олжалы; бай; лайықты, тең, сәйкес
Мунади /а/—жаршы
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Мунадил /а/—күрескер; қорғаушы; сақтаушы; жоқтаушы; 
қамқоршы

Мурууат /а/—ерлiк; айбын; қажыр, қайрат; жомарттық; 
ақ көңiлдiлiк, қайырымдылық; парасаттылық

Мұғаззам /а/—ұлы; маңызды; үлкен; даңқты; атағы жер 
жарған

Мұғаллақ /тәж/—ұшып түсу; домалау, тоңқалаң асу
Мұғжиза /а/—керемет, ғажап
Мұғра /а/—дөң
Мұғтабар /а/—құрметтi, қадiрлi
Мұдаббир /а/—қайырымды iс, құдайшылық; үнемшiл; 

басқаша, бастық
Мұжауир /а/—көршi, жақын; қайырымдылық іспен айналысу
Мұзлим /а/—қараңғы; түнек; қапас
Мұқабил /а/—қарсы болу, орын ауыстыру, өзгерту, орнына 

қою
Мұқаддам /а/—ләшкер басы, бастық, көсем
Мұнаууар /а/—жарық, жарқыраған
Мұнахиб /а/—қалаулы, таңдаулы
Мұнафиқ /а/—өтiрiкшi, екiжүздi; алғашында ислам дiнiн 

қабылдап, Мұхаммедтi Алланың елшiсi деп мойындаған, кейiн 
оның ықпалының күшейгенiнен қауiптенiп, қастандық жасаған 
Мекке тұрғындарының бiр бөлiгi

Мұнқиш бина /а/—мазар
Мұнтазир, мұнтазар /а/—тосушы, күтушi
Мұрсал /а/—елшi, уәкiл жiберiлген
Мұстахир /а/—сиқыр жасаушы, сиқыршы
Мұстаһиққу /а/—лайық болу; жарарлық; лайықты, сай
Мұтиғ /а/—бағыну, мойынсұну
Мұхлис /а/—шын, адал берiлген
Мұшатара /а/—серiктес, сыбайлас, әрiптес; тiлектес, ни-

еттес; аяушылық, мүсiркеу, жанашыр
Мұшраф /а/—құрмет, тағзым; биiктiк, үлкендiк
Мүбараз /а/—соғыс, шабыс, ұрыс
Мүбәрак /а/—Сейiтбатталдың эпитетi; таза; құтты; қасиеттi
Мүлкат /а/—иелiк, меншiк, қожалық; мүлiк
Мүмiн /а/— мұсылман
Мүнәсип /а/—жарасымды, лайықты; жағдай; қызмет; ла-

уазым
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Мүнкәр /а/—жеркенiштi, жиренiштi, жаман; жексұрын, 
қорқынышты, күнәлi; намыссыз; өлiм перiштесiнiң аты 

Мүртад /п/—дiннен шыққан, еретик
Мүсәмма /а/—есiм
Мүслiм /а/—Аллаға берiлген, исламды қабылдаған; мұсылман 
Мүхман /п/—мейман
Мүһлат /а/—мерзiм, мәулет, мұрсат, уақыт; мезгiл 
Мүшәура /а/—кеңес, жиын
Мүшiрiк /а/—Алла атына серiк қосушы, кәпiр; пұтқа табы-

нушы; көпқұдайшыл 
Мiнәжат /а/—құлшылық ету
Мiскiн /а/—бейшара, мүсәпiр, мүскiн 
Нағра /п/—соқпалы аспап, барабан, дауылпаз
Нағұзуби /а/—сүйену, сену, қолдану; көмекке шақыру; 

Алла сақтасын
Назала /а/—құлау; түсу; қону; орналасу
Назил /п., а/—төмен түсiру, түсiру, жiберу; Алланың бер-

генi, жiбергенi; қонақ, тұрғын
Назым /а/—өлең, жыр
Назыр /а/—тең, iспеттес, сияқты, тәрiздес, ұқсас, бiрдей; 

қарсыласы, бәсекелесi
Найып /а/—орынбасар
Нақарт /п/—дыбыс, нота
Нақу /а/—сөз, сөйлем өнерi, ғылымы
Нақыс /а/—күлкi қылу, келеке, келемеж
Налар /п/—ыңырсу, сарнау, зар жылау, зарлау.
Нама /п/—хат
Напағият /а/—пайдалы; жақсылық; пайдақорлық, 

пайдакүнемдiк; қанағатсыздық
Нар�нұр /а/—алау, от, өрт; жарық, сәуле, шұғыла; дастанда 

кәпiрлер табынатын пұт
Нардибан /п/—саты, жалғамалы саты
Насыр, нусрат /а/—жеңiс; жәрдем; көмек; медет; шара; 

қолғабыс 
Нафас /а., п/—дем, дем алу, дем шығару, тыныс; лебiз
Наһан /тәжiк/—алып балық; кит 
Наһр /а/—өзен
Нашр /а/—баспагер; жариялаушы; жариялану
Нәби [көпше түрі: әнбия] /а/—пайғамбар 
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Нәжат /а/—құтылу, құтқару; азат ету; бүтiндiк; амандық; 
түгел

Нәзiр /а/—құрбанның бiр түрi, уәжiп—құрбан; құдай жо-
лына берiлетiн садақа, қайыр

Нәмәрсе—нәрсе
Нәмiре /п/—барабан
Нәпақа /а/—шығын; шығындану 
Неках /а/—некелеу, үйлену, тұрмысқа шығу
Нида /а/—жар шақыру, дауыстау, айқайлау; жалбарыну; 

үндеу; ұран
Никар /п/—сүйiктi
Ниқаб /а/—бет перде, жапқыш
Нима болды /т/—немене болды
Ниса /а/—әйел кiсi
Нығмет, ниғмат /а., тат/—бақыт, бақытты өмiр; шапағат; 

сый; рақым; жарылқаушылық; жақсылық; шарапат; қайыр; 
байлық; береке; игiлiк; ырзық; тамақ, ас, ауқат

Орам /т/—көше
Ошал /түрiк/—осы
Өтмек—өтпек
Паймал /п/—тапталған, басылған, жаншылған; жойылған, 

қырылған
Паймал қылу /п/—аяғының астында таптау
Палас /п/—нашар, ескi; мұқтаждық; мүдде; қажет; кедей-

лiк; жарлылық; сорлылық; аздық; кедейлiк; кемшiлiк
Пәнжара /п/—терезе
Пәре /тат/— үзiм, тiлiм, бөлiк, бөлек, бөлшек; үлес
Пәришан /п/—қобалжу, уайым
Пәрмен /т/—кемiтiлу, азайтылу; қайту
Пәруана /п/—түнде ұшатын көбелек. Дастандарда 

поэтикалық образ ретiнде қолданылады. Сопылық ұғым бойын-
ша, мұсылмандар дiн үшiн жан-тәнiн аямай жаумен шайқасуын 
бiлдiретiн ұғым; жаушы, шабарман, қуғыншы; жаршы, хабар 
әкелушi, хабаршы мәтiнде Сейiтбатталдың эпитетi

Пәруардигар /п/—жаратушы Алла, Құдай, Жасаған
Пұт параст /п/—пұт, пұтқа табыну; пұтқа табынушы 
Пiнһан /п/—құпия, жасырын; тығулы, бүркеулi
Пiр—қажы, қазiрет, ишан сияқты iрi дiн басыларына  бай-

ланысты қолданылатын ұғым. Көбiнесе сопылар арасында кез-
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деседi. Дiни ұғымда пiр қолдаушы, қорғаушы, сүйенiш болып 
есептелiнедi, аруақ туралы түсiнiкке жақындайды.

Пырақ /п/—қиял-ғажайып ертегiлерде, эпостарда кезде-
сетiн қанатты тұлпар, жүйрiк ат, сәйгүлiк, арғымақ

�ағд кебi  /а., т/—найзағайдай
�ағиат /а., п/—өрiс; қол астындағы азаматы, халық, ша-

руа, жалшы, бағынышты, қызметшi
�ази /а/—жарасымды, жағымды, мейірімді, сүйкімді, аяу-

лы, ұнамды; разы
�акағат /а/—намаздың жартысы, бiр бөлiгi
�амл /а/—құм
�аммал /а/—құммен бал ашушы
�анжу /тат/—өкпе, ренiш; қайғы, ауру
�асаға /а/—жабысқан, байлау, буу, сабақтастыру, 

қиыстыру, ұштастыру
�ауан /п/—жүру, қозғалу, жылжу
�ауи, рауиат /а/—әңгiмешi, таратушы
�ауи /а/—толық; көп; мол; ағыл-тегiл; бай; жетiскен
�ауқ /а/—тостаған
�аушан /п/—нұрлы, сәулелi, әдемi
�ахим /а/—ерекше мейiрiмдi, Алла Тағаланың 99 есiмiнiң 

бiрi
�ахман /а/—аса қамқор, мейiрiмдi Алла Тағаланың 

есiмдерiнiң бiрi
�ахмат /а/—мейiрiм, шапағат
�аһба /а/—қорқыныш; айбар; зәре; қауiп; үрей; сескеншек-

тiк; қорқу
�әуеш /тат/—түр, кескiн, кейiп, бейне, тек, ажар, дидар, 

жүз, өң
�әуiш /п/—тәсiл, әрекет, қалып
�исалат /а/—жолдама, хат; пайғамбарлық; елшiлiк; мiн-

дет; зерттеу, хабарлама
�иуаят /а/—әңгiме; аңыз
�убуғ /а/—үлкен топ, компания; жер, территория, өлке, 

аймақ
�убуғ мәскүнт /а/—жер шарының 4/1 бөлiгi
�уғи /а/—әңгiмешi
�уза /п/—ораза, күн
�уйзамин /п/—жер бетi 
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�усғ /а/—бiлезiк сүйектер, жiлiншiк
�уһбан /а/—дiн басы; монах; дарашыл, ешкiммен аралас-

пайтын сопы 
Сабах садық /а/—таңғы уақыт; қасиеттi таң
Сағадат /а/—бақыт; мерей, аман-есендiк; мәртебелi
Сағиқа /а/—найзағай
Сағы /т/—сау, сауығу
Сада /п/—дыбыс, үн
Садда /а/—шығармау, жiбермеу, басу, сабыр ету,тоқтату, 

ұстау, сақтау; тойтарыс, қарсы соққы; сурет, бейне, кескiн
Садду /а/— бөгет, кедергi, тосқауыл
Садық /а/—дос
Сайрашүр—сайрайды
Сайха /п/—айғай, ойбай, сүрен салу
Сакран /а/—есiнен адасу, мас болу
Сақи /а/—шарап құюшы
Саққа /а/—су тасушы
Салауат /а/—намаз, дұға, сиыну, жалбарыну
Салих /а/—жақсы; мейiрiмдi; адал
Самад /а/—мәңгi; Алла Тағаланың 99 есiмiнiң бiрi
Самие /п/—құрметтi, мәртебелi, үздiк
Самсырар—бiрiнен соң бiрi тiзiлiп, қаз-қатар тұру; сансыз 

көп, қаптап кету
Санағ /а/—iсмер, шебер
Санбур /а/—ағаш
Сар хош /п/—хош көңiл
Сара /а/—байлық, молшылық; түнде жүру, қозғалу; ағу; өту
Сарғаскер /п/—ләшкер басы
Сариф /а/—таза; қарапайым
Сарраф /а/—салық жинаушы; айырбастаушы
Сары кәрдан, сәргардани /п/—адасу, кезу, тентiреу, кез-

белiк, қаңғыру; абыржыған; жоғалған; дәрменсiз; кәрiптiк
Сатыр /а/—жасырушы, құпия
Сауар /п/—ат үстiнде жүру, салт атты
Сафа /а., тат/—жақсы, таза, тұнық, ашық болу; рахаттану, 

көңiл көтеру
Сахаба (асхаб, асхаблар көп.түрi) /а/—�айғамбардың ар-

тына ерген серiктерi
Сахар /а/—таң алдында, алагеуiм; арай, таң, шапақ
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Сахи /а/—жомарт, қолы ашық; ақ көңiл
Сахиб /а/—ие, қожайын, дос, жолдас; iзбасар, ерушi, жо-

лын қуушы
Саш /т/—жарна, ауыс-түйiс, алыс-берiс, өзара есеп айы-

рысу; жаудыру; төгу; жаю; шашу; тарау; ысыраптау; жалтақ; 
жасқаншақ; қорқақ; адасу; жалтару; абыржу

Сәжда, сәжде /а/—Құдайға құлшылық етiп, намаз оқығанда 
жерге басын қою; тәжiм, бас ию; иiлу, сәжде қылу

Сәжда�и шүкiр /а/—намазға бас қою
Сәна /а/—мадақ; алғыс
Сәнжәбiл—инбирь
Сәни /а/—екiншi
Сәруар /а/—басшы, көсем (Мұхаммед пайғамбардың атына 

байланысты қолданылады)
Сәруар ғалам /п/—Әлемнiң қожасы (Алланың эпитетi)
Сексарлар—уәзiрлер; қызметшiлер; жендеттер
Селдiк—селдей
Сеңа /т/—саған
Сиар /а/—саяхат, жол жүру
Силхушур /п/—ләшкери өнер
Сиххат /а/—денсаулық
Сиясат /а/—басқарма; меңгеру; саясат 
Сұбхан /а/—жасаған, күштi, құдiреттi; Алла Тағаланың 99 

есiмiнiң бiрi
Сұлтан әл�Әнбия—пайғамбарлардың сұлтаны
Сұхбат /а/—қарым-қатынас, достық, жолдастық; таныс, 

тамыр
Сүннет, суннат /а/—дәстүр, жоралғы, кәде, рәсiм, салт, 

әдет-ғұрып, дағды; тәжiрибе; заң, қағида
�абарик /а., п/—бақыт, жақсылық тiлеу; құттықтау; бата 

беру, рұқсат беру, баталы; әулиелiлiк, киелiлiк, қасиеттiлiк; 
Сейiтбатталдың эпитетi

�абиб, тәбиб /а/—дәрiгер, емшi, тәуiп; Алла Тағаланың 
дастандағы эпитетi

�абиғ /а/—құл; тәуелдi
�ағир /п/—ашу; ыза; қарсылық; өзгерiс
�ағриф /а/—таныстыру, танысу; түсiндiру; анықтау
�айғ /а/—тiл алғыш, екi етпейтiн; көнгiш; бас июшi; 

құрметтеушi
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�айғ зухаки—бағынушы патша
�айғ мунхак /а/—ғажайып қылыштың аты
�акаффара /а/—мүдiру, толқу, қобалжу
�аклиф /а/—тапсырма; мiндет; борыш; еңбек; салтанат 
�ақсым /а/—бөлу, бөлiсу, бөлiмге бөлу, таратып үлестiру, 

таратып бөлу
�алиғ /а/—тағдыр, жазмыш; бақ; несiбе
�амағ /а/—шын тiлек, шын ықылас
�амам /а/—бiту, аяқталу
�амассала /а/—елестету, қиялдау; өзiн таныстыру; болып 

көрiну; келу; болу; туу
�амиға /а/—қатты ықылас бiлдiру, шын тiлеу, қалау
�анауил /а/—алу, жеу; беру; табыс
�арадду /а/—қайтару, тайдыру, маңайлатпау, қарсы болу
�арауыт /тат/—тығыз, тар
�ариқ /а/—жол 
�асауир /а/—сурет, бейне, фотография; портрет
�асдиқ /а/—сенiм; растау, мақұлдау
�асила /а/—жұбату, басу айту
�асриф /а/—өткiзу; бұру
�ауарис /п/—мирасқор, мұрагерлiк
�аурат—Тора, дiни кiтап; Алла Тағаланың Мұса 

пайғамбарға жiберген кiтабы
�ауфиқ /а/—ұйғару; татуластыру; басу; тыныштық орнату; 

көмектесу; жәрдем; табыс; келiсу; мәмiле; татулық, тыныштық; 
жәрдем; қолғабыс; медет; көмек; мерей; сәттiлiк; бақыт

�афаккүр /а/—ойлану, ой
�афарраж /а/—қараушы, қызықтап сүйсiну; қыдыру, се-

руендеу
�афир /п/—ескiру, бұзылу
�африқа /а/—бөлiну; бөлек; айырмашылық
�ахайара /а/—сайлау; артық көру; ұнату
�ахаммул /а/—мiндеттi қабылдау; қайғылану; шыдамдылыққайғылану; шыдамдылық
�ахқиқ  /а/—расында, шындығында
�ахсил /а/—олжа; салым; салықшы
�ахсин /а/—жақсарту; түгелу; жетiлдiру; кемелiне келтi-

ру; мүлiксiз ету; дұрыстау
�аһарат /а/—дәрет алу, тазалану. Құран Кәрiмдi оқырда, 

намазға жығылар алдында жасалынатын бiрден-бiр шарт—та-
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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 не-
месе бiлместiкпен iстелiнген күнәларың үшiн Алладан кешiрiм 
сұрау, жарылқау тiлеу.

�аһлил /а/—дауыстау, айқай, шу; мақұлдау; мадақтау
�аһмил /а/—мадақтау, дәрiптеу, «Алладан басқа Құдай 

жоқ» (лә иллаһа илла Алла) сөзiн айту(лә иллаһа илла Алла) сөзiн айту
�әбәссум /а/—жымию, күлiмсiреу
�әбдил /а/—өзгерту, өзгерiс, ауысу
�әдбир /а/—шара, амал; орналасу; басқару
�әждид /а/—жаңару, жаңғырту, орнына қайта келу, қайта 

құру, қалпына келу
�әзаккар /а/—еске алу
�әзкир /а/—Алла тағаланы еске алып, мадақ айту
�әкбир /а/—дәрiптеу, мадақтау; «Аллаһу акбар» сөзiн айту, 

Алланы дәрiптеу
�әкрар /а/—қайталау
�әкiрiм /п/—қошамет, құрмет
�әлиб, талаба /а/—жүрушi, келе жатқан, сұранушы,i, келе жатқан, сұранушы,, келе жатқан, сұранушы, 

өтiнушi, сұраушы; студент, шәкiрт, оқушыiнушi, сұраушы; студент, шәкiрт, оқушынушi, сұраушы; студент, шәкiрт, оқушыi, сұраушы; студент, шәкiрт, оқушы, сұраушы; студент, шәкiрт, оқушы
�әмсiл /а/—өсиет, нақыл түрiнде айтылатын, астарлы 

мазмұны бар әңгiме;  ұсыну, көрсету; ойын; түсiнiк; танысу
�әнзил /а/—аққан; түскен
�әпсiр /а/—түсiндiрме: Құранға түсiнiк берiп, оның 

мағыналарын ашу мақсатында жазылған кiтаптар
�әсбих /а/—Алланы мадақтау, дәрiптеу; 33 моншақ тас-

тан тұратын тiзбек. Тәсбi тарту—моншақ тастарды тере оты-
рып 34 рет «Аллаһу Акбар», 33 рет «Сұбхан Алла», 33 рет 
«Әлхамдулилла» деп Алла Тағаланы мадақтап сиыну. Бұл ере-
кше көркем сөздердi Мұхаммед пайғамбарымыз (с.а.с.) қызы 
Фатима анамызға үйреткен; кейiннен мұсылман әлемiнде нұр 
сәулелi Фатиманың тәсбiсi деп аталып, әр намаз сайын айтыла-
тын болған.

�әсiлiм /а/—көну, тапсыру; мойындау; жол беру; тану; 
ардақтау

�ижар /а/—саудагер
�ижарат /а/—сауда-саттық
�уғры /т/—тура
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�улаба /а/—шәкiрттер
�ұту /т/—қолмен мықтап ұстау, жiбермей қалу, жабысу, 

жармасу
�ұхфа /а/—сый, сыйлық
�ышыра /т/—тысқа, сыртқа
Уағда /а/—серт, уәде
Уағыз—үгiт, насихат
Уада /а/—төлеу, өтеу; төлеп алу; бастау; бағыттау; апару; 

жүргiзу; басқару
Уазифа /а/—қызмет; айлық; маусым; iс; орын; борыш
Уалаят /а/—уалаят, аймақ, жер, тұс; тарау, сала, жол; 

түпкiр; басқарма
Уасама /а/—әдемi, көрiктi, сымбат
Уасир /п/—қызметшi, жас жiгiт
Уасиф /а/—сипат, белгi, сапа 
Уасыл /а/—келушi; жалғаушы, дәнекер, қосушы
Уәжип /а/—еру; мiндеттi болу; керектi; тиiс, қажеттi; мақсат
Уәли /а/—әмiршi, ұлық, басқарушы
Уәсән /а/—пұт; табынатын адам
Ухра /а/—басқа, бөлек, бөтен, өзге, өңге, кей
Ұғыл /т/—ұл
Ұлығ /т/—үлкен
Ұра—адамның, жан-жануардың денесiне шыққан шығу, 

томпақ iсiк, бұлтық
Үзере /түрiк/—үстiнде
Үмбет /а/—ел, қауым, жамағат; Мұхаммедтiң үмбеттерi, 

мұсылмандар, Ислам дiнiне бағынушылар
Үрдек /т/—үйрек
Үшбу /т/�осы, бұл, сол
Үшкеше /т/—үшке дейiн
Фаған /п/—күрсiнiс, қиналыс, күңiрену
Фазыл, фазилат /а/—қайырым, шапағат, қайырымдылық
Фаразан /тат/—шамамен, мысалы
Фарақ /а/—қорқыныш, үрей
Фарахат—қуаныш; шаттық
Фариад /п/—айғай, жылау; зарлану
Фариғ /а/—бос, еркiн
Фасад /а/—бұзылу, арамдық, бұзықтық
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Фасыл /а/—мезгiл; бөлiк; бөлу, бөлiм; шығару; ерекшелiк; 
босату; тоқтам; қарар; қорытынды; шешiм

Фатих�нама /а/—жеңiмпаз, жаулаушының хаты
Фатиха /а/—беташар, кiрiспе; Құран Кәрiмнiң бiрiншi 

сүресi; бата
Фатра /а/—әлсiз; баяу
Фауж�фауж /а/—топ, жиын
Фахр /а/—атақ, даңқ; мақтаныш
Фәрiсi /п/—жылқы, ат
Фил арди /а/—жерде, жердегi
Фил хал /а/—сол халде, сол уақытта
Фирақ оты /а/—тозақ оты
Фитна /а/—дiн бұзушылық; арамдық
Форсақ /п/—қашықтық
Хабаты /п/—жындану, есi ауып сөйлеу
Хаббе /п/—аз, бiр тал, титтей, мысқал
Хабиб /а/—сүйiктi, қадiрлi; Алла Тағаланың 99 есiмiнiң 

бiрi
Хабиб Алла, Хабибулла /а/—Алланың сүйген құлы, 

Алланың сүйiктiсi
Хада /а/—өлшем, шек
Хадим /а/—құл; қызметшi
Хажип /а/—малай; қайраткер; жұмыскер
Хазiрет /а/—ағзам, мәртебелi, аса құрметтi 
Хайли /п/—сол; бiрден; қолма-қол
Хайыр /а/—жақсы, жақсылық; садақа; қайырымды 
Хайрул анам /а/—адамзаттың ең абзалы
Хайрул кәлам /а/—жақсы сөз
Хайыр�ихсан /а/—адамшылық; жақсылық
Хақ /а/—шындық, күмәнсiз ақиқат; мұсылман дiнiндегiлер-

дiң ұғымы бойынша, дүнияны жаратқан Алла Тағала, Құдай 
Хақарат /а/—бейшара, жеккөрiнiштi, жексұрын, сұмпайы, 

төмендету
Хақыр /а/—бейшара, байғұс, жексұрын, сұмпайы; елеме-

ген, менсiнбеген
Хал /а/— байлық, дәулет, қазына, мүлiк; хал-жағдай, кез 

орай, оқиға; жұмыс
Халал /а/—адал, рұқсат етiлген; заңды; толық; жеткен; 

ажыратылмайтын
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Халас /а/—арылу, құтылу, азат болу
Халғат /а/—сыйлық
Халифа /а/—ислам орнағаннан бастап ХIII ғасырға дейiн 

араб елдерiнде дiн мен үкiмет билiгiн бiр қолға ұстаған мемле-
кет билеушiсi

Халуат /а/—оңаша болу, жалғыз қалу, оңашалану; баспа-
на, пана

Халф /а/—серт, ант, уәде; дос, одақтас.
Хамд, хамду /а/—мадақ; мақтан; даңқ; дәрiптеу, даңқын 

шығару; рақмет, алғыс
Хамл /а/—жүктi, екiқабат
Хамлә /а/—шабуыл, жорық
Хандан /п/—күлкiлi, көңiлдi, көңiл көтеру
Ханнан /п/—мейiрiмдi, рақымды, қайырымшыл, Алла 

Тағаланың 99 есiмiнiң бiрi
Хараб /а/—қирау, жоқ болу, апатқа ұшырау; бұзылу
Хараж /а/—салық, салым; орта ғасырларда ислам пай-

да болғаннан кейiнгi мұсылман елдерiндегi жер салығы. Бұл 
салық мұсылман еместерден алынатын

Харақ /а/—жану, ыстық, аптап, шыжыған; шоқ; қоламта; 
ынта-жiгермен; қызумен 

Харам /а/—таза емес; заңсыз; шариғат бойынша тыйым 
салынған, яғни iшiп-жеуге, қолдануға жарамайтын нәрсе 
[Құран Кәрiмде бұл түсiнiк 71 жерде қолданылған] 

Харқ /а/—өртеу, жағып жiберу, күю, күйiп қалу, күйiк
Харр /а/—ыстық, жылу
Хасан /а/—жақсы
Хасыл /а/—нәтиже, қорытынды; арманына, мақсатына жету
Хассы /а/—бай, манап, бек, дәулетi барлар
Хатим /а/—өте жомарт
Хатир /а., п/—ой, идея, көңiл-қош
Хатым—белгiлi бiр iстiң қарсаңында дiндарлардың 

Құранды түгел оқып, аяқтап шыққан кезi және соның құрметiне 
берiлетiн ас-су, қатiм

Хатым �ұран /а/—Қасиеттi Құранды түгел оқу
Хауар /а/—әлсiреу, күшсiздiк, дәрменсiздiк
Хауариж /а/—Әли мен Мағауия арасындағы соғыста Әлиден 

бөлiнiп шыққан мұсылмандар тобы. Әли хауариждердiң оғынан 
қаза болады. 
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Хаун /п/—ыдыс-аяқ, тостаған
Хафиз /а/—сақтау(шы), қорғау(шы); жатқа бiлетiн; 

Құранды жатқа бiлетiн адам 
Хиафат /тат/—кескiн, кейпi, түрi
Хижаз /а/—жоғары, орын, төр
Хикмат, хикмат �ұда /а., п/—Құдайдың әмiрi, кереметi;  

хикмет, даналық, кемеңгерлiк, нақыл сөз, мақал, ақылды 
дәйектеме, негiз

Хикметулла /а/—Алланың хикметi
Хилаф /а/—қарама-қарсылық, қайшылық, алауыздық, та-

лас, дау
Хиндик / а/—ор, шұқыр
Хинзир /а/—доңыз, шошқа
Хозур /тат/—алды; iшiнде болу
Хортум /а/—пiлдiң тұмсығы 
Хоу /п/—төсенiш; сахна; ағаштар; қармақ бауы; сауыр, 

яғни шұрайлы, құнарлы жер; малдың үстi
Хукмат, хүкiм /а/—үкiм, бұйрық
Хурр /а/—бос, еркiн
Хусусан /а/—әсiресе
Хушун /п/—дөрекiлiк
Хұжра /а/—бөлме
Хұсни /а/—көркем, өте әдемi, ең жақсы, асқан сұлу
Хұсни иман /а/—иман жүздi
Хұтба, құтпа /а/—жұма намазда және дiни мереке күндерi 

т.б. ерекше жағдайларда айтылатын уағыз. уағыз мақамға са-
лынып айтылады

Хұшырат /а/—қалдық, қалғандары, бөлiк
Һадийа /а/—сыйлық
Һаза /а/—бұл
Һай�һу /т/—аһылау-үһiлеу; шу
Һамме /п/—барлық, бәрi
Һануз /п/—тағы, әлi де
Һауа /а/—ауа, әуе
Һауаз /а/—басшы
Һауасид /п/—қуару, сарғаю, көгеру
Һәйбәтләну /т/—әйбәтләну
Һәлакат /а/—бүлдiру; күйзелту; қирату; өлiм, ажал, қауiп-

қатер; залал; опат; қырылу
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Һәрзия /п/—бос, қуыс; мағынасыз
Һәузе, һауаз  /п/—тоған, бөгет
Һиба /түрiк/—сыйлық, базарлық, сый; сәлемдеме; садақа; 

тасаттық; құрбан
Һошсыз /тат/—халсiз; жағдайсыз; ессiз
Һұжым /а/—шабуыл, шабыншылық, шапқын, лап қою
Шадыман /п/—қуанышты
Шай(ун) /а/—зат, нәрсе, бұйым; дене; мүлiк, дүние; 

құбылыс, оқиға; оны-мұны, ондай-мұндай; кейбiр, бiрдеме, бiр 
нәрсе

Шайх /а/—ақсақал; әулие
Шайым—кiшкене көлшiк
Шайыр /а/—ақын, жыршы 
Шалғы—қобыз, скрипканың iшегiн тартатын ысқы, қияқ
Шанар /п., а./—намаз; ымырт; ұятсыздық; масқаралық
Шар /т/—ашу, ыза; жамандық; кесiр; пәле; зұлымдық; 

қаһар; қастық; қиянат; зарар; залал; зардап; зиян
Шараға /а/—беттету, қарату, бағыттау, жiберу, сiлтеу; заң 

шығару
Шарата /а/—шарт, талап, ахуал, ереже, келiсiм, бiтiм
Шарғ /а/—дiни, шiркеудiң заңы, шариат
Шариғат /а/—адам өмiрiнiң барлық жай-жапсарын 

қамтитын мұсылман дiнiнiң заңы, ережелерi
Шариф /а/—қасиеттi, киелi
Шарх /а/—түсiнiк; түсiндiрме; сипаттау, суреттеу
Шаршаулар—перделер
Шауаһир /а/—айлар, мезгiлдер
Шауқ /а/—нәпсi, ынтызар, ынтық, құмар, құштарлық
Шафиқ /а/—рахымды
Шаһадат /а/—куәлiк ету, куә болу. Кәлима-шаһадат Алла 

Тағала  мен оның елшiсi Мұхаммедке куәлiк бiлдiретiн сөз: 
Ашһаду ан лә иләһа илла Алла уа ашһаду әнна Мухаммадан 
ғабдуһу уа расулуһу (Алладан басқа Құдай жоқ және Мұхаммед 
оның құлы мен елшiсi екендiгiне сенiм бiлдiремiн). Ислам дiнiн 
қабылдау үшiн кәлима шаһадатты үш рет айту керек

Шаһар әһлiсi /а/—қала халқы
Шаһариар—шаһар /п/—төрт, яр /т/—жар, серiк, яғни 

Мұхаммед пайғамбардың төрт серiгi: Әбубәкiр, Омар, Оспан, 
Әли. Кейде төрт жар деп те аталады. Бұлар араб халифатын би-
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леген төрт әдiлеттi халифа болып, тарихта «ал-хулафа ар-раши-
дун» деген атқа ие болған

Шаһид /а/—ислам дiнi жолында қасиеттi соғыстарда 
қаза болған адамдарды шаһид, яғни шейiт деп атайды; куә, 
байқаушы, бақылаушы

Шаһин /п/—сұңқар, ақсұңқар
Шаһмардан—батырлардың патшасы. Жырдағы Әлидiң 

эпитетi
Шаһуат /а/—ынтық, ынтызар, құмар, қатты ынта болу, 

құмарлық
Шаш /т/—жалтақ, жасқаншақ, сескенгiш, үркек, жүрексiз, 

қорқақ, жасық; абыржу, асып-сасу, күйбеңдеу, әбiгерлену, 
асығу; жолдан жаңылу, адасу, таю, бас тарту, жалтару, тайқу

Шашма /түрiк/—бұлақ
Шәр—шаһар
Шейда /п/—махаббаттан есi ауған, ессiз құлай сүю
Шер /п/—арыстан
Шиад /а/—шаттық, қуаныш; көтерiлу; салу, құру
Шиғыр /а/—өлең, жыр
Шикаят /п/—шағым, арыз
Шиле /п/—алдау, арбау, өтiрiк, айла, жалтару, қулық
Шинаш /п /—лақ, шинеш
Шуал /п/—қоржын; сандық; қап
Шур /п/—тұздалған, тұзды
Шұһра, шұһрат /а., п/—атақ, даңқ, репута�ия; бет-бей-

несi, түр, әлпет
Шым /тат/—ақырын, ақырындап, баяу ғана, жай, жайлап, 

тыныш; бiлiнбей, байқатпай, көзге түспей
Шiлтеледi /тат/—жамандау, жазғыру 
Чиуал�чиуал /т/—кедей-кепшiк, дәулетсiз, жарлы, кемтар, 

пақыр
Чоқ /түрiк/—аса; орасан; тiптi; тым; анағұрлым; едәуiр; 

көп; мол; өте; әлдеқайда; өте-мөте; төтенше
�қылым /а/—жер; бөлiм, бөлiк; таныс емес, бөгде ел 
Iлтимас /а/—кешiрiм; ғафу ету; бұйымтай; тiлек, өтiнiш
Iнжiл—дiни кiтап, Библия. Дiни наным бойынша, Құдайдың 

әмiрiмен көктен түскен төрт кiтаптың бiрi
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ЖЕР-Су АТАулАР�

Айа София—Түркияның Стамбул қаласындағы атақты 
мұсылман мешiтi. Орта ғасырларда Византияны түрiктер жа-
улап алғанға дейiн мұнда жергiлiктi христиан храмы болған. 
Кейiн ежелгi Константинопол қаласы Стамбул атанып, ис-
лам дiнiндегi түрiктер көне шiркеудi мешiтке айналдырған. 
Ал қазiргi кезде бұл мешiт—халық көп баратын мұражайға 
айналған. 

Амман—Иордания патшалығының астанасы.
Бағдат—Ирак мемлекетiнiң астанасы. Қаланы 762 жылы 

халифа Мансұр сала бастағанда, оның аты «Мадинат ас-Са-
лам», яғни «Бейбiтшiлiк қаласы» болатын. Бағдат атауының 
шығуы жайындағы аңыздарда қаланың аты Дат деген кiсiнiң 
тағдырымен байланыстырылады. Бағдат шығыс ертегiлерiн-
де тұрақты орын алған көне қаланың аты. Ол кейде мифтiк-
ертегiлiк шығармалардың кеңiстiгiнде кездессе, ендi бiр-
де дiни-ғылыми орталық һәм тарихи шаһар ретiнде дастан 
оқиғаларының басты мекендерiнiң бiрi болып шығады. 

Бұхар—Орталық Азиядағы бұрынғы елдiң, қазiргi Өзбек-
стан мемлекетiндегi облыстың аты. Орталығы—Бұқара қала-
сы. Бұқара әсiресе ХVIII—ХIХ ғасырларда күштi өркендеп, 
исламның ықпалды тiрегiне әрi дiни-ғылыми орталықтарының 
бiрiне айнала бастады. Бiрқатар мұсылман халықтары, оның 
iшiнде қазақтар да оны «Бұқара Шариф», яғни қасиеттi қала 
деп атаған.

Иемен (Иаман, Емин)�араб елiнiң оңтүстiк батысында 
орналасқан мемлекет атауы. Бұл да көне дәуiрден берi бәдәуилер 
жайлаған, кейiн мұсылмандықтықты қабылдаған араб елiнiң 
бiрi. Йемен атауы ескi дiни аңыздар мен дастандарда көп кез-
деседi.
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Искандрия (Александрия)—Мысырдағы көне шаһардың 
аты. Қаланың негiзiн бiздiң заманымызға дейiнгi атақты грек  
қолбасшысы Александр Македони қалаған.

�айтұрабад (Хайдарабад)—Үндiстандағы штаттың 
(өлкенiң)  көне аты. Дiни дастандарда Қайтұр есiмдi патшаның 
есiмi де жиi аталады.

�ап тауы—Құран аңыздары бойынша, жер жүзiн қоршап 
тұрған тау тiзбегi. Бұл таулар аспан түстес зүбәржаттан 
құралған, ал ең биiк шыңында вулкан орналасқан. Жер бетiн-
дегi барлық таулар Қап тауымен байланысты, Алла Тағала осы 
таулар тiзбегiндегi шыңдардың бiрiне қолын тигiзсе, жер сiл-
кiнiсi болады. Қап тауының ар жағын йәжүж бен мәжүж де-
ген қорқынышты халықтар мекендейдi, олар әр күн сайын та-
уды егеу сияқты тiлдерiмен кеседi, бiрақ күндiз тау бастапқы 
қалпына қайта келедi, сөйтiп бұл халықтар жер бетiне шыға 
алмайды. Қап тауларымен байланысты көптеген аңыздар бар, 
Қап тауының ар жағында да керемет мақұлықтар, дәулер мен 
перiлер мекендейтiн ғажайып елдер бар деп айтады.

�ұддыс—қазiргi Израил, мемлекетiнiң астанасы, Иеру-
салимнiң ежелгi аты. Бұл шаһар әлемдiк дiндердiң шығу та-
рихымен байланысты зор құрметке ие болған. Онда иудей, 
христиан және ислам дiндерiнiң қатар табынатын қадiрлi дiни 
ескерткiштерi баршылық. Осы арада мұсылмандардың қасиет-
тi орындарының бiрi—«Әл-Ақса» (Бәйтул Мұқаддас) мешiтi 
бар. Құран Кәрiмдегi «Миғраж» сүресiнде және басқа да дiни 
аңыздарда Мұхаммед (с.а.с.) пайғамбардың «Көкке көтерiлу» 
(Алла тағаламен кездесу, дидарласу) сапары осынау мешiттен 
бастау алады.

Мағриб—араб жерiнiң батыс бөлiгiндегi елдердi әдетте осы-
лай атайды. Оған Марокко, Тунис т.б. мемлекеттердiң жерi жа-
тады.

Малатия—Түркиядағы көне шаһарлардың бiрiнiң аты. 
Дiни дастандарда жиi аталып отырады. Аңыз қаһарманы—
Сейiтбаттал, яғни Жағыпар батыр осы жерде дүниеге келедi.

Мысыр—араб елiнiң африкалық бөлiгiндегi көне шаһар 
әрi ел атауы. Жергiлiктi арабтар Египеттi де, оның астанасы 
Қаһираны (Қайыр) да Мысыр деп атайды. Қазақ фольклорын-
да, сондай-ақ көптеген шығыс халықтарының ауыз әдебиетi 
шығармаларында Мысыр шаһары жиi ұшырасады.
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Омбы�Ресейдегi қала аты (Омск).
�ұм (Ұрым, Үрiм)�көптеген шығыс халықтары, оның 

iшiнде қазақтар да Византиялықтарды осылай атаған. Бұл 
атау кейiнгi Осман империясының жерiне де қатысты көне 
географиялық топоним ретiнде сақталып келдi. Әдетте, қазақтар 
«ұлын—ұрымға, қызын—Қырымға» дегенде, Түркия мен 
оның иелiгiнде болған Қырым халықтарын айтатыны даусыз.

�ұр тауы (Тор тауы—Синай тауы)—аңыз бойынша, осы 
арада Мұса пайғамбар Алла Тағаламен тiлдескен делiнедi. Бұл 
қазiрге дейiн мiнәжат тауы деп аталады. Құран Кәрiмде бұл 
атау он мәрте кездеседi.

Хауарзамин—ежелгi Хорезм мемлекетiнiң атауы.
Хоражент—дастан оқиғаларының өткен мекендiк шекара-

ларына қарағанда, қазiргi Хоженд қаласы деп шамалауға бола-
ды.

Харасан, Хорасан—Иранның солтүстiк шығысындағы 
аймақ, шет жер. 

Шын елi—орта ғасырлық Шығыста Қытай жерiн осылай 
атаған. Бұл атаудың шығу төркiнi көне Цин империясының та-
рихымен байланысты болса керек.

�стамбол (Стамбул)—Түркия мемлекетiнiң бұрынғы ас-
танасы. Орта ғасырға дейiн Константинопол деп аталған және 
ежелгi Византияның орталық шаһары болған.

Бұлармен қатар «Ғазауат Сұлтан» дастанында өзге де көне 
қыстақ, қалалардың атаулары кездеседi, мысалы: Мушта�
ран, Харажын, Мағмурия, �арсус т.б. Бұндай шаһарлардың 
географиясы дастанда Үндiстан, Түркiстан, араб-иран, 
Қытай, Таяу Шығыс және кейбiр Еуропа елдерiнiң аумағын 
қамтиды. Олардың бiразының аттары қазiргi уақытта өзгерiске 
түскендiктен, дәл қай жер екендiгiн атап айту қиын. Аталған 
шаһарлардың дiни шығармаларда кездесуi ислам тарихының 
әр кезеңiндегi саяси оқиғаларымен байланысты болса керек.
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ТОМҒА ЕНГЕН ДАСТАНД� Ж�РлАуШ�, 
АЙТуШ� ҺӘМ ЖИНАуШ�                           

 ТуРАл� МӘліМЕТ

Маңқыстау �ыныштықұлы—бұрынғы Бөкей ордасын-
да, қазiргi Атырау облысының Есбол ауылында туған шайыр. 
Туған, қайтыс болған жылдары белгiсiз. Шамамен ХIХ 
ғасырдың екiншi жартысында дүниеге келген. Маңқыстау не-
гiзiнен оқытушы қызметiнде болып, медреселерде сабақ бер-
ген. Бiрнеше рет хажылық сапарға шығып, қасиеттi Қағбаға 
тәуаб еткен. Қажы әл-Хурмин деген құрметтi атағы бар, елге 
қадiрлi әрi тақуа адам. Шайырдың осы қасиеттерi оның дiни 
дастандарды жырлауына тiкелей әсер еткен секiлдi. Маңқыстау 
Тыныштықұлы өзi Қазанда бастырған «Ғазауат Сұлтан» (1908) 
дастанын шәкiрттерiне жаттатып, сол арқылы ол дастан өзге 
өңiрлерге де таралуы мүмкiн.

Маңқыстау Тыныштықұлының шығармашылық өмiрбаяны 
белгiсiз болғандықтан, ақынның соңында қандай мұрасы 
қалғаны да әзiрге жұмбақ күйiнде қалып отыр. Қалай болғанда 
да оның өз заманының сауатты, зиялы азаматы, қазақ 
даласындағы ислам құндылықтары мен фольклорлық үлгiлердi 
жырлап, насихаттаушылардың бiрi екендiгi даусыз. 



ШАРТТ� Қ�СҚАРТулАР

ӘӨИ—М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты
ОҒК—Орталық Ғылыми кiтапхана
ҚҚ—Қолжазба қоры
Ш—шифр
дәп—дәптер
а—араб
п—парсы
т—түркi, көне түркі
қ—қазақ
тат—татар
тәж—тәжiк
түрiк 
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көрген кiтаптар
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РЕЗЮМЕ

Институт литературы и искусства им. М.О.Ауэзова Минис-
терства образования и науки РК продолжает работу по подго-
товке и изданию томов стотомной  серии «Бабалар сөзi», выпол-
няемой в рамках государственной программы «Мәдени мұра» 
(«Культурное наследие»).

В предлагаемом вниманию читателей четырнад�атом томе 
указанной серии публикуется продолжение дастана  «Ғазауат 
Сұлтан» (с пятнад�атой по двад�ать седьмую главы включи-
тельно). �ервые четырнад�ать глав были опубликованы в 13-
томе. 

Главное содержание этих глав, как и предыдущих, составля-
ют героические подвиги Сейтбаттала, главного героя дастана. В 
частности, здесь описывается его противостояние с лжепроро-
ком из числа идолопоклонников, рассказывается о похищении 
и освобождении  сыновей героя, о кончине Сейтбаттала, а также 
о продолжателе его дела, о младшем сыне Ескендире. 

у тюркоязычных народов широко распространены легенды, 
сказания и объемные дастаны, повествующие о подвигах Сейт-
баттала, который воевал не только с идолопоклонниками но, 
как и большинство дастанных героев, с джиннами, пери, дива-
ми. То есть он, по существу, герой настолько же сказочный, на-
сколько и религиозный.

Судя по имеющимся данным, существовало несколько вари-
антов этого сказания, изданных до револю�ии в казанских ти-
пографиях Ш.Хусаиновым и Каримовыми, в том числе вариант 
исполнявшийся М. Юмачиковым. �ервое издание дастана было 
осуществлено в 1879 году книгоиздателем Ш.Хусаиновым в ка-
занской частной русской типографии Н.�.Коковина. Его назва-
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ние «Қисса Сейiтбаттал».  �озднее этот вариант был переиздан 
в 1883 и 1888 гг. также в Казани. 

Наиболее полный вариант дастана о Сейтбаттале был издан 
в публика�ии Манкыстау Тыныштыкулы  в 1907, 1908 гг. и со-
стоял соответственно из 334 и 386 страни�. �осле издания 1908 
г. дастан «Ғазауат Сұлтан» не издавался и не изучался.

Многотомный свод «Бабалар сөзi»— научное издание. �уб-
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. 

�редлагаемый читателю текст дастана «Ғазауат Сұлтан» 
подготовлен с казанской публика�ии 1908 года, осуществлен-
ной на арабской графике. Текст подготовлен адекватно ориги-
налу. На кирилли�е публикуется впервые.

Обьем тома—23,75 п.л.
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Summary

m.O. auezov Institute of Literature and arts,  ministry of 
Education,  republic of Kazakhstan is continuing activities on 
preparation and publishing of the volumes of hundred volume 
series «Babalar sozy» in the frame of the State program «medeni 
mura» («Cultural legacy»). 

The proposed fourteenth volume of the mentioned series in- proposed fourteenth volume of the mentioned series in-proposed fourteenth volume of the mentioned series in- fourteenth  volume of the mentioned series in-volume of the mentioned series in- of the mentioned series in-of the mentioned series in- the mentioned series in-the mentioned series in- mentioned series in-mentioned series in- series in- series in-
cludes the continuation of the dastan «�azauat Sultan» (from ��f-«�azauat Sultan» (from ��f-�azauat Sultan» (from ��f-» (from ��f-
teenth to twenty seventh chapters). First fourteen chapters were 
published in volume 13.

main content of those chapters is like in the previous ones and  
includes heroic feats of Seitbattal, the main hero of the dastan. 
Particularly it depicts his ��ght with false prophet who came from 
the idolaters, tells about kidnapping and release of his sons, Seit-
battal’s death and continuation of his deeds by his junior son Es-
kendir.

Turkic language people have widely spread legends and big das-
tans about feats of Seitbattal who fought against not only idola-
ters but peri, giants, genies i.e. he is both fabulous and   religious 
hero.

according to the available data several versions of this work to the available data several versions of this workto the available data several versions of this work the available data several versions of this workthe available data several versions of this work available data several versions of this workavailable data several versions of this work data several versions of this workdata several versions of this work several versions of this workseveral versions of this work versions of this workversions of this work of this workof this work  this workthis work workwork 
were published before revolution by S.�ussainov and Karimovpublished before revolution by S.�ussainov and Karimov before revolution by S.�ussainov and Karimovbefore revolution by S.�ussainov and Karimov revolution by S.�ussainov and Karimovrevolution by S.�ussainov and Karimov by S.�ussainov and Karimovby S.�ussainov and Karimov S.�ussainov and KarimovS.�ussainov and Karimov.�ussainov and Karimov�ussainov and Karimov and Karimovand Karimov KarimovKarimov 
in Kazan publishing houses including version performed by m. Kazan publishing houses including version performed by m.Kazan publishing houses including version performed by m. publishing houses including version performed by m.publishing houses including version performed by m. houses including version performed by m.houses including version performed by m. including version performed by m.including version performed by m. version performed by m.version performed by m. performed by m.performed by m. by m.by m. m.m.. 
umachikov. The ��rst edition was published in 1879 by publish- publish-
er  S.�ussainov in Kazan private russian publishing house ofS.�ussainov in Kazan private russian publishing house of 
N.P.Kokovin. Later this version was re-published in the years  Later this version was re-published in the yearsLater this version was re-published in the years the yearsthe years 
1883 and 1888 in Kazan.and 1888 in Kazan. 1888 in Kazan.  

The most complete version of dastan about Seitbattal was pub-
lished by  mankistau Tynyshtikululi in years 1907 , 1908 and in-
cluded 334 and 386 pages.  after publishing in 1908 the dastan 
«�azauat Sultan» was not published and investigated. 
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multi volumes collection «Babalar sozy»—is a scienti��c edi-
tion.  The published texts are presented in the original, adequate 
versions, i.e. any interpretation of the text is excluded.

The volume has scienti��c supplements which include the 
following: data on published texts and their versions; brief 
historic- folklore and textologic analysis of the texts; data on 
historical and religious ��gures whose names are mentioned  in the 
texts; vocabulary of the old Turkic , arabic and Persian words, 
terms,  notions and geographic names; data on narrators of folk 
tales, collectors and  publishers; list of used literature; summary in 
russian and English.

The proposed text of the dastan «�azauat Sultan»  is prepared 
from Kazan publication of 1908, published  in arabic letters. In 
Cyrillic it is published for the ��rst time. 

Size of the volume is 23,75 p.p.



378

МАЗМұН�

Құрастырушылардан  ........................................................... 5

Мәтiн
Ғазауат Сұлтан  ................................................................... 9

Ғылыми қосымшалар 
Томға енген мәтiнге түсiнiктеме  .........................................325
Мәтiнде кездесетiн тарихи және дiни есiмдер  .......................326
Сөздiк  .............................................................................338
Жер-су атаулары  ..............................................................368
Томға енген дастанды жырлаушы, айтушы
һәм жинаушы туралы мәлiмет  ...........................................371
Шартты қысқартулар  .......................................................372
�айдаланылған әдебиеттер  ................................................373
Резюме  ...........................................................................375
Summary  .........................................................................377



Научное издание

БАБАлАР СӨЗI

14 том

РЕлИГИОЗНО-НРАВСТВЕНН�Е ДАСТАН�
(на казахском языке)

утверждено к печати ученым советом Института литературы и искусства 
им. М. О. Ауэзова

Шығаруға жауапты �. Тұрлынова
Редакторы Ұ. Тілегенова

Техникалық редакторы Г. Бектібаева
Компьютерде терген Н. Садықова

Компьютерде беттеген М. Ноғайбаева

Дизайнын әзірлеген «Баур» баспасы«Баур» баспасыБаур» баспасы» баспасы баспасы

ИБ № 1953

Теруге 09.06.05 жіберілді. Басуға 01.07.05 қол қойылды. �ішіні 60х901/
16 

. 
Қаріп түрі «Мектептік». Офсеттік қағаз. Офсеттік басылыс.«Мектептік». Офсеттік қағаз. Офсеттік басылыс.Мектептік». Офсеттік қағаз. Офсеттік басылыс.». Офсеттік қағаз. Офсеттік басылыс. 

Шартты баспа табағы 23,75. Таралымы 3000 дана. Тапсырыс №319. 

«Фолиант» баспасы
473000, Астана қаласы, Қазақ көшесі, 87/1 

«Регис СТ—�олиграф» ЖШС баспаханасында басылдыРегис СТ—�олиграф» ЖШС баспаханасында басылды» ЖШС баспаханасында басылды
473000, Астана қаласы, Қазақ көшесі, 87/1 


