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ҚұРАСТыРуШылАРДАН

М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты 
Мемлекеттiк «Мәдени мұра» бағдарламасы шеңберiнде 
жарияланатын «Бабалар сөзi» атты жүз томдық басылымды 
дайындап, жариялау жұмысын жалғастыруда.

Серияның 18-томы ғашықтық (романдық) дастандарға 
арналған. Олар: «Қисса хазiрет Жүсiп аләйһиссалам илән  
Зылиханың мәселесi», «Қисса Шеризат—Күлшат», «Қисса 
Дандан», «Қисса Зияда, Шаһмұрат». 

Бұл дастандардың тақырыптары бiр болғанымен, с�жеттерiiр болғанымен, с�жеттерiр болғанымен, с�жеттерii 
сан алуан. Мысалы, «Қисса хазiрет Жүсiп аләйһиссалам иләнМысалы, «Қисса хазiрет Жүсiп аләйһиссалам иләнҚисса хазiрет Жүсiп аләйһиссалам илән  
Зылиханың мәселесi» дастанына арқау болған с�жет ежелгi» дастанына арқау болған с�жет ежелгi дастанына арқау болған с�жет ежелгi 
мифтерден, Таурат пен Iнжiл, Құраннан алынған. Ол шығыс 
пен батыс әдебиетiне бiрдей, кең тараған әлемдiк с�жеттердiң 
қатарына жатады. Осы тақырыпқа арналған шығармалардаОсы тақырыпқа арналған шығармаларда 
жақсылықтың мәңгi күшi туралы ойлар, жазаның болмай 
қоймайтындығы туралы және соңында зұлымдықтың жеңi-
лiсiмен аяқталатыны жайында, мiнез-құлықтың әлеуметтiк 
мәнi туралы бейнеленген. 

«Қисса Шеризат—Күлшат» дастаны орта ғасырлық парсы 
хикаясының желiсiмен жырланып, қазақ арасына кең тараған. 
Қазiргi кезде осы с�жетке негiзделген, бiр-бiрiнен бөлек, 
атаулары әр түрлi болып келетiн, фольклор және жазба әдебиет 
түрiнде жырланған, жазылған алты шығарма мәлiм болып 
отыр.

Бұларды дүниеге әкелген, өзiнше жырлап, халық арасына 
таратқандар—М.Ж.Көпеев, Ә.Найманбаев, Н.Нысанбайұлы, 
Е.Құнанбаев, К.Әлiмбетов т.б. Осы томға халықтық вариантын 
ұсынып отырмыз.
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«Қисса Дандан» және «Қисса Зияда, Шаһмұрат» шығыстың 
ғашықтық дастандарының классикалық үлгісі бойынша 
құрылған. Онда ғашықтық дастандар поэтикасына тән мотивтер 
сақталған: сырттай ғашық болу, қатерлi сапарға шығу, барлық 
қиындықтарды жеңiп, ақыры сүйгенiмен кездесу т.б. «Қисса 
Зияда, Шаһмұрат» дастанының бiр ерекшелiгi—екi жiгiт пен 
екi қыздың, яғни қос жұп арасындағы  махаббаттың жырлануы. 
Мұнда ол көбiне ертегiлiк-таңғажайып сипатта суреттеледi. 

«Қисса Дандан» мен «Қисса Шеризат—Күлшат» дастандары 
кирилл әрпiнде алғаш басылып отыр. Ал «Қисса хазiрет Жүсiп 
аләйһиссалам илән Зылиханың мәселесi» дастаны 1976 және 
1994 жылдары, «Қисса Зияда, Шаһмұрат» дастаны 1986 және 
1995 жылдары фольклорлық жинақтарда бiраз түзетулермен 
редакцияланып жарияланды. 

«Бабалар сөзi» сериясы—ғылыми басылым. Оның басылу 
принциптерiне сәйкес бұл том ғылыми қосымшалармен 
толықтырылды. Мұнда томға енген мәтiндерге жазылған 
түсiнiктемелер және олардың табылған варианттары жөнiнде 
мәлiметтер қамтылды. Сондай-ақ бұған сөздiк, жер-су атаулары, 
мәтiндерде кездесетiн тарихи тұлғалар мен дiни есiмдерге 
арналған түсiнiктер, дастанның жинаушылары мен оның 
жырлаушылары туралы деректер, пайдаланылған әдебиеттер 
тiзiмi, орыс және ағылшын тiлдерiнде жазылған түйiн кiрдi. 

Томды дайындау барысында ХIХ ғасырда араб әрпiнде 
жазылған қолжазбалар мен Қазан төңкерiсiне дейiн кiтап 
болып шыққан дүниелердi дұрыс тану үшiн мәтiндерге мұқият 
талдаулар мен сараптау жұмыстары жүргiзiлдi. Түпнұсқада 
қате жазылған сөздер қазақ тiлiнiң жалпыға ортақ жазу 
нормаларына және контекске сәйкес түзетiлiп отырды, ал 
кейбiр шумақтарда жекелеген сөздер мен жалғаулар түсiп 
қалған жағдайда қажеттi сөздер  жақшаға алынып берiлдi. 

Томға енген мәтiндер 1917 жылға дейiн жарық көрген 
басылымдар мен қолжазбадан еш өзгертусiз дайындалды.

Томның көлемi— 23,5 б.т.
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Бисмиллаһир рахманир рахим*

Бастаймын «бисмилла» деп Тәңiрiм атын,
Жақсылар, айып етпе жазған хатым.
Құдайым һәм пайғамбардан сөз бастасам,
Қалай терiс болады насихатым.

Құп тыңлап бұ сөзiмнен мағына алған,
Көңiлiне фаһим әйлап, қайғы салған.
Таңда махшар күнiнде пырақ мiнiп,
ұжмақтан хор қызымен орын алған.

Хазiретi Жүсiптен сөз бастайын,
Басқа сөз арасына һеш қоспайын.
Кәламда аты мәшһүр—Жүсiп сыдық,
Мақтамай, шамам келсе тастамайын.

Атасы Жақып нәби сушы болған,
Жәбiрейiл оларға елшi болған.
Бабасы—Халилолла ысқақ нәби,
Болады расул Алла тап солардан.

Мұхаммед расул Алла—Құдай досты,
Артық-дүр бұ ғаламнан оның нәсiлi.
Екi жаһан тұтқан қақпасын,
Шек келтiрген оларға жарамас-ты.

Қисса хазірет Жүсіп 
аләйһиссалам илән 
Зылиханың мәселесі

* Қайырымды, рақымды Алла атымен

10

20
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Расул Алла—жаһанның паналары,,
Биiк дәрахт саялы, бек шырын миуалары.
Кәлима шаһадатны жары қылған,
Шапағат, үмiт қылар жанның бәрi.

Басшысы Әбубәкiр шаһариардың,
Құрметiн тұтқан ғарда пайғамбардың.
«Сыдығым» деп ат қойған хақ Пайғамбар,
Шыншылдығы жете алмас баршалардың.

Жар болған онан соңы әдiл ғұмыр,
Расулның шариғатын қылған хабар.
Төрт мың төрт жүз мәсжиднi бина қылған,
Бұларны мадақтаған сауап табар.

Молда Оспан—төрт жардың үшiншiсi,
Олармен тең келмейдi һешбiрiсi.
Құранды жамиғ қылған, қате қылмай,
Артық-дүр көп адамнан мәртебесi.

Андан соңыра лә фата иллә* Әли,
Дiнсiзге үстем қылған тәңiрiм оны.
лә сайфу иллә** зұлпықар деп мәшһүр қылған,
Жiгiттер, ендi олардай адам кәнi�iгiттер, ендi олардай адам кәнi�гiттер, ендi олардай адам кәнi�iттер, ендi олардай адам кәнi�ттер, ендi олардай адам кәнi�i олардай адам кәнi� олардай адам кәнi�i��

Перзентi пайғамбардың—екi жiгiт,
Серкесi мұсылманның дiнге келiп.
Жiгiттiкте дүниядан жаннат барды,
Хасен, Хұсайын сұрасаң—екi шаһид.

Олардан көп әулие кейiн [болды],
Құдаға олар құлдық туғры қылды.
Хазiрет имам ағзам онан кейiн,
Көндiрдi шариғатқа талай елдi.

Оларға Рахман Ием рахматы мол,
Баспаған тiрлiгiнде һеш қисық жол.iрлiгiнде һеш қисық жол.рлiгiнде һеш қисық жол.iгiнде һеш қисық жол.гiнде һеш қисық жол.iнде һеш қисық жол.нде һеш қисық жол.

* Тек ұлан
** Тек қылыш

30
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Құдай артық жаратқан сол ерлерден,
Мен ғарiп медет тiлеп, көтердiм қол.

Иләһи, өзiң баста туғры жолға,
Қаламды «бисмилла» деп алдым қолға.
Өлең қылып аударған бұ кiтапты,
Жүсiпбектi, иә, Алла, өзiң оңла.

Сиындым медет тiлеп, иә, Зүлжалал,
Тауфиқ берiп, һидаят жолыңа сал.
Өзi надан, ақылсыз Жүсiпбектi,
Жамиғ пайғамбарлар, қолына ал.

Мен құлыңа рахмат қыл, Қадiр Мәула,
Саламат қыл қатерден, дiнiм сәуле.
Жарандар, құлақ салып, тыңлап тұрғыл,
Хазiрет Жүсiптен қалған қолы.

Келiптi бұ жаһанға Жүсiп нәби,
Атасы Жақып нәби—Хақ хабибi.
ыбраһым халилдiң зүрияты,
Бабасы ысқақ сушы—дiн табибi.

Раст қисса бұ сөзiм өңге сөзден,
Кәламда, кiтаптарда көрдiм көзбен.
Тыңлаған жан көз жасын тия алмайды,
Болмаса шыны-рас дiннен безген.

Көңiлiме тауфиқ бергiл, бiр Құдайым,
Не болса да бiлесiң өзiң жайым.
Жүсiп нәби қиссасы ендi келдi,
Жоқты-барды көп сөйлеп не қылайын.

Келгенде он бiр жасқа Жүсiп нәби,
Жақып сушы қасында ұйықтап едi.
Ғажайып ұйқысында бiр түс көрiп,
Тағбирын атасынан сұрай келдi.

60
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Натаким Құранда бұйырды қаулаһу Тағала: Инни раай-
ту ахада ашара каукабан уашшамса уал қамара раайтуһум ли 
сәжидина*

—Әй, ата, түсiмде толған ай мен бiр күн көрдiм,
Он бiр жұлдыз қасында бiрге көрдiм.
Он бiр жұлдыз ол айға сәжде қылды,
Тағбирiн, ата, сiзден сұрай келдiм. 

Қаулаһу Тағала қала:—Йа, бунаййа, лә тақсус руйака ала 
ихуатика файакиду ләка кайдан**.

—Әй, ұғылым, бұл түсiңiз—мүбәрак түс,
Құдайым берер сiзге нығмет уа күш.
Саған ғиззат уа рифғат қылар Сұбхан,
Һешкiмге бұ түсiңдi айтпағыл һеш.

Күншығыс, күнбатысқа кетер атың,
Алланың көрерсiңiз ғинаятын.
Ғаламға сенiң атың мәшһүр болар,
Көрерсiз пайғамбарлық рисалатын.

Менiм айтқан тiлiмдi алғын, балам,
Сұбханыңа хамд, сәна айтқыл, балам.
Естiсе ағаларың күндер сенi,
Хорлық көрiп жүрерсiң, нанғыл, балам.

Басыңа бақыт, дәулет қонар екен,
Он бiр ағаң қызметкер болар екен.
Патшалық, пайғамбарлық бәрi сiзге,
Құдайым нәсiп қылып, келер екен.

Жорыды Жақып нәби былайша деп,
Атасының жауабын тыңлады бек.

* Құранда Алла Тағала былай деп бұйырыпты: Расында да мен (түсiмде) он бiр 
жұлдыздың, күн мен айдың маған сәжде етiп жатқандарын көрдiм.

** Алла Тағала сөзiн айтты: Әй, балам, түсiңдi бауырларыңа айтпа, олар саған 
жамандық қылады.  
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Он ұғылымен туысқан бiр қыз мұны
Ағаларына айтады есiтiп кеп:

—Ағалар, Жүсiп iнiң түс көрiптi,
Бiр айға он бiр жұлдыз сәжде қыпты.
Сiздердi оған қызметкер болады деп,
Атаңыз құп жорыды естiдiм,—дептi.

Шайтан айдап келтiрген әлгi қызды,
Естiдi ағалары қыздан сөздi.
Күншiлiк құсалар iшке сыймай,
«Қызметкерi қыла ма,—деп,—баршамызды».

«Ол Жүсiп патша болса бәрiмiзге,
Қатты ар, намыс iс қой айтар сөзге.
Тоқалдың ұғылы бiзге патша болса,
Таяқпенен түртедi көзiмiзге.

Жүсiптi оңашаға шақыралық,
Рас па екен ол түсi бiз сұралық.
Әгар ол түс көргенi  рас болса,
Жүсiптi не қылсақ та өлтiрелiк».

Жүсiптi ағалары шақырады,
Оңаша үйге ертiп апарады.
«Түс көрдiң бе, қарағым, Жүсiпжан�» деп,
Жалынып ағалары қылды зарды.

Көп жалынып сұрады ағалары,
Жүсiпке тауазуғлық қылды бәрi.
Ата сөзiн бұза алмай Жүсiп отыр,
Жалынып қайта-қайта сұрады оны.

«Бiздi дұшпан көрдiң бе жасырғаның�
Болмаса, айналайын, айтсаңшы�» деп.
«Түс көрмедiм» демедi Жүсiп сыдық,
Отырды үндей алмай, көп қысылып.
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Ағаларының көңiлiн бұза алмады,
Жалған сөйлеп, мойнын бұра алмады.
Құдай шыншыл жаратқан Жүсiп сыдық,
Баян қыла бастады көргендерiн.

Жүсiп сөзiн тыңлады он ағасы,
Иаһуда едi бәрiнiң отағасы.
—Жүсiп бекер айтады жалған түстi,
Атам жақсы көрсiн деп, қылған қасы.

Атам жақсы көрсiн деп, айтқан өзiн,
Атам рас бiлдi ғой  жалған сөзiн.
Жалған сөзiменен атамды рәсуа қылар,
Онан да жоғалтайық мұның өзiн.

Атамыздан тiлелiк мұны барып,
Бiздерден жақсы көрер атам ғарiп.
Бiздердi жақсы көрер онан кейiн,
Мұны өлтiрсек, атамнан тiлеп алып.

Атамыз оны бiзден көредi артық,
Не iс болса тұрады оған тартып.
Еншi берсе, бiздерден артық берер,
үлкен қылып жүремiз оны қайтiп.

Сәлем берiп атасына келдi жетiп,
Қол қусырып, алдына тағзым етiп.
Арыз қылып Жүсiптi тiледiлер:
—Аңға барып келсiн,—деп,—тамаша етiп.

Жүсiпжан бiздерменен аңға барсын,
Көрмеген тамашалы жерлер көрсiн.
Аққан су, тау, ағаштар бәрiн көрiп,
Кешке жақын алдыңа қайтып келсiн.

Жүсiпжан барып келсiн бiзбен ерiп,
Таудағы дәрахтлардан миуа терiп.
Сiзге келiп, һәммасын баян қылсын,
Түрлi, алуан тамаша iстер көрiп.
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Тыңлады мына сөздi Жақып нәби,
Iшiне жаман қайғы қылды әнi.
Өзi бiр жаман түстi көрген екен,
Түсiн ойлап Жақыптың күптi жаны.

Балаларына айтады:—Бiр түс көрдiм,
Түсiмде он бiр қозы бағып жүрдiм.
Бiреуiн қасқыр келiп алып кеттi,
Бұ түсiм қалай түс деп, қорқып тұрдым.

Жүсiптi мен сiздерге бере алмаймын,
Жүсiбiмдi көре алмай тұра алмаймын.
Бұл түсiмнен қорқамын жаман қатты,
Бұл айтқан сөздерiңе ере алмаймын.

Олар айтты:—Жүсiптi құп сақтаймыз,
Жүсiпсiз бiздер, сiрә, дәм татпаймыз.
Көзiмiзден Жүсiптi таса қылсақ,
Қайтiп, ата, тұзыңды бiз ақтаймыз�

Көзден  таса қылмаймыз Жүсiпжанды,
Қорқытамыз Құдайдан басқа жанды.
Қасқыр түгiл, жолбарыс, арыслан, қабылан 
Қолмен ұстап аламыз талай аңды.

—Қойыңдар, Жүсiп, сiрә, аңға бармас,
Тамаша iс көрмектi ойына алмас.
Жүсiптi жiберiп отыра алман,
Қонып қалса, көзiмнен ағады жас.

Есiтедi он ұғылы мына сөздi,
Мұны естiп атасынан күдер үздi.
Жүсiптiң өзiн барып алдадылар,
—Тойға ертiп апарамыз,—дедi,—сiздi.

Жүсiпжан, бiздерменен аңға барғыл,
Көрмеген тамашалы жерлер көргiл.
Аққан су, тау, ағаштар бәрiн көрiп,
Кешке таман атаңа қайтып келгiл.
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Жүсiп айтты:—Әй, ата, ауға барсам,
Далада аң, судағы құсты көрсем.
Ағалармен iлесiп тамаша қып,
Рұқсат берсең қайтедi, барып келсем.

Бәни ысрайыл Жүсiпке рұқсат бермес,
Сағат таса қылуды рауа көрмес.
«Қой, перзентiм, барма!» деп айтып едi,
Мойнына асылып, жалынып маза бермес.

Жiбермесе, Жүсiптiң көңiлi қалар,
Қорқып тұрса, Құдайдан келдi хабар.
үшбу сөз көңiлiне заһир болды 
Иза жааль қаза аммиль басари*.

Мұны ойлап ысрайыл сабыр қылды,
Қаза келсе, үйде алып қалмас, бiлдi.
—Балаларым, Жүсiптi жiберейiн,
Күн батпай алып кел,—деп уағда қылды.

Мұны естiп қуанды балалары,
Көңiлiнiң кетер болды саналары.
Жүсiптiң де ойында һеш нәрсе жоқ,
Өлтiрмекке ант қылды ағалары.

Ол күн қонып, ертең жүрмек болды,
Жақып нәби Жүсiбiн бермек болды.
Кейiн «Құдай, кешiр» деп, тәубе қылсақ,
Обалын жүре барып, көрмек болды.

Таң атқан соң, орнынан тұрды бұлар,
Атасына барғалы жүрдi бұлар.
Жақыпқа сәлем берiп, қол қусырып,
—Кәне Жүсiп, бергiн,—деп, тұрды бұлар.
—Құп, балалар, Жүсiбiм барсын,—дедi,
Көзiнен ысрайылдың жас төгiлдi.

* Жазмыштан озмыш жоқ.
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Басын жуып, Жүсiптiң шашын өрiп,
ыбраһымның сәлдесiн басына орап.
Түрлi асыл киiмдер киiндi ендi,
Көзiне сүрме тартты, шашын тарап.

ысқақ нәби кемерiн белiне буып,
Жүсiптi алып шықты жолға қарап.
Түрлi, алуан Жүсiпке азық бердi,
Жақып сушы құшақтап зары қылды.

—Аманат Жүсiп жаным сiздерге,—де[дi],
Күн батпай, үйге қайтып әпкел,—дедi. 
Ренжiтпеңдер Жүсiптi, менi десең,
Арқалап көтерiңдер, жаяу жүрсең—[дедi]. 
Түзiк бата беремiн,балаларым,
Күн батпай, Жүсiбiмдi алып келсең.

Жүсiптi олар ертiп алады ендi,
Атасы жол аузында қалады ендi.
Жүсiптiң Дина деген қарындасы,
Зар жүгiрiп Жүсiпке барады ендi.

—Қызым, қайда барасың�—деп атасы айтты,
Неге жылап жүгiрдiң, жаным�—дептi.
Атасының тiлiне бұрылмастан,
Жүсiптi қуып жетiп, кейiн тартты.

Дина айтты:—Жүр, аға, үйге,—дедi,
Жылаудан басқа сөздер сөйлемедi.
Өзi төрт жаста едi, ғарiп Дина,
Жүсiптiң қолын ұстап жiбермедi.

Дина берi тартады, олар әрi,
Динаға қарамайды оның бәрi.
Қолын ұстап шырқырап тұрғаннан соң,
Арқалап алып қашты ағалары.

Тiлi анық шықпаған  Дина ғарiп,
Атасына жылайды, қайтып барып.
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—Түсiмде он қасқыр кеп Жүсiбiмдi,
Қолымнан алып қашты, тартып алып.

Атасы мұны естiп, зары ағлар,
Өкiнiп, бергенiне қайғы қылар.
«Қайран Жүсiп, перзентiм, аман бол!»  деп,
Қызын алып, үйiне жөнелдiлер.

Жүсiптi бұлар алып белден асты,
Жүсiпке сол арада қылды қасты.
Азықтарын Жүсiптiң төгiп тастап,
Ендi өзiн өлтiрмек боп ақылдасты.

Жүсiптi сүйреледi жолдан шығып,
Рауил деген бiреуi  ұрды шыбық.
Етiгiн шешiп алып, жалаң аяқ,
Жаны ашымай айдады, көздi жұмып.

Бұлардың қас қылғанын Жүсiп бiлдi,
«Ағалар, не жаздым�» деп зары қылды.
«Не күнәһым бар, ағалар, айтыңыз�» деп,
Ғазиз Жүсiп оларға көп жалынды.

Олар айтты:—Түс көрдiм дедiң жалған,
Атам сенi инанып, қасына алған.
Жалған сөзбен атама жақсы көрiнiп,
Сол сөзiңнiң жазасы саған салған.

Ғазиз Жүсiп жылады аяғы ауырып,
Шаршады шөлдеген соң, демi құрып.
«Ағалар, шаршадым» деп жылап едi,
«Сөйлеме!» деп, ақырды басқа ұрып.

Жүсiптiң тұщы етiне өттi таяқ,
Тым болмаса ұрмады бiреуi аяп.
Қамшыдан қорыққан соң зар жылайды,
Аяғын баса алмайды жалаң аяқ.
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Жүсiп айтты: —Маған қас қылдыңдар ма�
Iбiлiстiң уасуасасына ердiңдер ме�
Шыныңмен айналайын, ағаларым,
Менiм тәттi жанымды қидыңдар ма�

Көпсiңгенiң мен болсам, өлтiрерсiз,
Мақсаттарыңды орнына келтiрерсiз.
Құдадан тағдыр болса, амалым не�
Атамды қай жауаппен нандырасыз�

Қасiретке саларсыздар ысрайылды,
Көз жасынан қорықпастан ол залилды.
Тәңiрi алдына барғанда не айтасыздар�
Шын қорықпай, ұмыттың ба Хақ Жәлилдi�

Атама жүз мың матам салмаңыздар,
Қорқыңдар, бақытын қара қылмаңыздар.
Анам басқа болса да, атамыз бiр,
Қаным жүктеп, обалға қалмаңыздар.

Өзiм—Сыдық, атам—Жақып, бабам—ысқақ,
Сiздерден жапа көрiп, тақатым тақ.
Мен өлсем, атам көзден қан ағызар,
Қорқыңдар көз жасынан, болмаңыз ғақ.

Мұны естiп сонда Шамғұн ашуланды,
Пышағын қолына алып жетiп келдi.
—Бауыздаймын сенi,—деп айтып едi,
Бетiне қарап Жүсiп сонда күлдi.

Шамғұн айтты Жүсiпке:—Күлдiң неге�
Қуандың ба, өлтiрем дегенiме�
Неге күлдiң, мағынасын айтшы маған�
Жалынып, жылап едiң бұрын неге�

Жүсiп айтты:—Күлгенiмдi айтайын мен,
Анық ұғып, сөзiмдi қарағың сен.
Бiр күнi үйде отырып ойлап едiм,
Құдайсыз пенде көңiлi болмас екен.
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Құдiретiн көргiздi Құдай маған,
Ойлап ем «аман тұрса бұ он ағам
Қандай дұшпан тиедi маған�!» деп ем,
Сол сөзiмдi көрсеттi ендi маған.

Бұ күнде сiздер маған дұшпан болдың,
Мұны көрiп, сол сөзiме тәубе қылдым.
Алланың бұ тағдырын көргеннен соң,
Асылық қылғанымды бiлiп күлдiм.

Бiр күн үйде ойлап ем мен бiр iстi,
Мұңлық атам бейшара көрген түс-тi.
Сiздер жапа қылар деп ойламап ем,
Ақыры Тәңiрi салды мұндай iстi.

Ендi келдi атамның көрген түсi,
Жоқ сiздерге қой дейтiн һешбiр кiсi.
Бiреу тисе, жаны ашыр бауырларым,
Iнiсiне он жасар жеттi күшi.

Тәннен қуат, басымнан кеттi ақылым,
Сiздерден дүнияда жоқ һеш жақыным.
Сiздердi маған дұшпан қылғанына,
Алланың тағдырына жоқ тәдбирiм.

Мен өлген соң, мақсатқа жетер болсаң,
Тiрi жүрсем, қор болып кетер болсаң,
Сiздер үшiн жанымды құрбан қылдым,
Тәнiмде жүз мың, әгар, жаным болса.

Не қылсаң, ағаларым, разымын,
Мен жанымды аяман қажетiңнен.
Мен үшiн бәрiң бiрдей қор болмаңыз,
Бұ сөзiм анық шыным, Құдайға аян.

Ағаларым, тыңдағыл менiм сөзiм,
Жаттарға телмiрмесiн екi көзiм.
Сiздер үшiн жанымды құрбан қылдым,
Жақсы болып қайтемiн жалғыз өзiм.
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Бұл сөзге Иаһуданың жаны күйдi,
Мейiрi келiп, жаны ашып бұ аяйды.
—Айналайын қарағым, бауырым-ай,
лә тақтулу*, Жүсiп[тi], сендер,—дедi.

Жүсiптi «берi жүр» деп жетеледi,
Есiркеп, етегiмен жаба бердi.
Иаһуданың Құдайым мейiрiн салып,
Мейiрi түсiп, жаны ашып кетедi ендi.

Иаһудадан ол Жүсiп көрдi шапағат,
Көңiлi оған шат болды бек қабағат.
Олардың ұрып-соққан жапасынан,
Иаһуда сақтап тұрды сау-саламат.

Өзгесi кеп:—Жүсiптi жiбер,—дедi,
Тоқтатып неге қойдың бекер�—дедi.
Өлтiрiп, ерте жайғап қалайық та,
Қарап тұрсақ, күн батып кетер,—дедi.

Иаһуда айтты:—Жүсiптi өлтiртпеймiн,
Өлмек түгiл, таяқпен бiр түртпеймiн.
Алланың қаһарынан қорықсақ керек,
Атамызды тағы да ренжiтпеймiн.

Тоғызы жауап қылды сонда тұрып:
—Сөз тыңла, әй, Иаһуда, мойның бұрып.
Ант iшiп, уағда қылған сөзiң қане�!
ұятқа қалдық бекер қарап жүрiп.

Иаһуда айтты:—Дұрыс емес iстерiңiз,
Бұл Жүсiпке жетпей ме күштерiңiз�
Өлтiрген жан көрдiң бе бауырласын�!
Неге мұнша бұзылды түстерiңiз�!

Жақсы-жаман жаратқан Қадiр Сұбхан,
Бәрi әшкере өзiне қанша пiнһан,

* лә тақтулу—өлтiрмеңдер
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Пайғамбардың шаһид қылып қанын төгiп,
Қара жүздi болармыз екi жаһан.

Құдаға бәрi мағлұм батил амал,
Мұрсалдарның ұғылы-дүр, қылма обал.
Жұмақ берiп, тамұқты сатып алып,
Жанымызға қылмалық үлкен залал.

Бұл Жүсiп—бiздерменен бiр бауырлас,
Мұныңменен, жiгiттер, болмалық қас.
Тұқымымыз өспестен құрып кетер,
Пайғамбарды өлтiрген, асла, оңбас.

Бұ өлген соң, күнәһтан таза болар,
Шаһид болып дүниядан қаза болар.
«Қарғыс алған оңбайды» деген сөз бар,
Атамыз тағы бiзге наза болар.

Мұның ұлық бабасы—Мағрұф халил,
Отқа салды оны ол Намруд жаһил.
Жетi тамұқ бiрiндей болған оттан,
Құдiретiмен сақтады Мәула Жәлил.

Онан соң мұрсал болды халил Алла,
Тәубе қылып түсiңдер туғры жолға.
«Құрбан шал» деп Құдайым айтқаннан соң,
Атасы айтқан оны ысмайылға.

Бауыздар жерге ұғылы келген ерiп,
Атасы арыздасқан хабар берiп,
Пышақ сонда өтпеген ысмайылға,
Соның бәрiн тұрсыздар бiлiп, көрiп.

Бiздер тағы солардың нәсiлi болсақ,
Құдаға һеш оңбаймыз асы болсақ.
Жақып сушы Құдадан қатты қорқар,
Бiздер неге қорықпаймыз ұғылы болсақ�!
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Иаһуданың көрмедi сөзiн мақұл,
Құлағына кiрмедi айтқан ақыл.
Ақыреттiң азабын ойға алмады,
Насихатты тыңламас болды жәһил.

Жүсiптi тартып алды жабылып кеп,
Иаһуда жалғыз болды, өзгесi көп.
Иаһуда жалынады ендi оларға
«Туысқанның қанын көтерме» деп.

—Кел, жiгiттер, Жүсiптi өлтiрмелiк,
Бекер нақақ қанын көтермелiк.
Бiр құдыққа тасталық адам көрмес,
Көзiмiзден тасаға кетiрелiк.

«Құдыққа тасталық» деп ақылдасты,
Осы сөздi баршасы мақұлдасты.
Құдыққа тастамақшы болғаннан соң,
Зар жылап, Жүсiп көзден төктi жасты.

Фаслу сифати бири Йусуф аләйһиссалам*

Ғад бiр құдықты қазған екен,
Суы шықпай, қырық құлаш барған екен.
Қырық құлаш жерге барып, суы шығып,
Адам татпас, ащы боп қалған екен.

Адам татпас, ащы боп қалған екен,
Суы келiп аузына толған екен.
Қанша жыл һеш адамзат татпаған соң,
Жылан, шаян-iшiне қылған мекен.
  
Бiр молда болған екен сол заманда,
Жүсiптi бiлген «Забурды» оқығанда,
«Жүсiп атты бiр көрiктi жан болар» деп,
Тамаша қып айтыпты барша жанға.

* Жүсiп аләйһиссаламның құдығының сипаты туралы бөлiм. 
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Жүсiпке молда өзi ғашық болды,
Аллаға мiнәжат қып, дұға қылды.
«Құдауанда, Жүсiптi көрсеткiл» деп,
Аллаға зары қылып тiлеп едi.

Тiлегiн Алла Тағала қабыл қыпты,
Түсiнде уахи-Илһам көрiнiптi.
«Сол құдыққа келедi Жүсiп сыдық,
Келгенiнше сол жерде күткiл» дептi.

Ол молда сол құдыққа жатты түсiп,
Құдаға тағат қылып, көңiлi өсiп.
Һәр күнде бiр анарды ауқат қылып,
«Құдай-а, келедi,—деп,—қашан Жүсiп�»

Ол заһид мың екi жүз жасқа келдi,
Дұғасын Ғазиз уәжiл қабыл қылды.
Жүсiптi сол құдыққа тастамаққа
Ағалары сүйретiп алып келдi.
  
Жүсiптiң белiне кеп арқан тақты,
Зар қылды ғазиз Жүсiп сонда қатты:
—Шыныңмен, ағаларым, қидың ба�—деп,
Көзiнен қан аралас жастар ақты.

Һешбiрi тыңламады Жүсiп сөзiн,
Жүсiптен құтылмаққа жұмды көзiн.
Киiмiн үстiндегi шешiндiрiп,
Жап-жалаңаш тастамақ болды өзiн.

Жүсiп онда айтады:—Ағаларым,
Көзiм нұры, сүйiктi ғазиздарым.
Тiптi ғуриян қылмаңдар, тәнiмдi ашып,
Өлтiрсең де разымын, бауырларым.

Һеш болмаса қойыңдар көйлегiмдi,
Хайуанаттар көрмесiн ақ тәнiмдi.
Әгар өлсем, үстiмде кебiн болсын,
Құдай үшiн, жалаңаш қылма менi!
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Тыңламастан көйлегiн тағы шештi,
Мейiрi қатып, Жүсiптен жұмла кештi.
Белiне арқан байлап салбыратып,
Жоғары тартып тұрып, жiбiн кестi.

Жүсiп сонда бұлардан күдер үздi,
Ағалары Жүсiптен жұмла бездi.
Көйлегiн шешiп алып жатқанында,
Сөйледi Жүсiп сонда мына сөздi:

—Иләһи—Кәрим, Рахман айа Ханнан*,
Ғарiптердiң үмiтi көп-дүр сенен.
Ағалардан үмiтiм үздiм бүгiн,
Рақым әйла рахматтық, Қадiр Сұбхан.
Бауырларым болдылар мейiрi тас,
Жалынар һешкiм жоқ сенен өзге.
Не қылсаң, Қадiр Алла, байладым бас.

Иаһуда мұны естiп көп жылады,
Құдадан медет о да бек тiледi.
«Бiзден үмiт үзген соң, айналайын,
Бiр Аллаға жалынды-ау» деп жылады.

Ғарiптердiң сүйенiшi Қадiр Рахман,
Фазылымен Жәбiрейiлге қылды пәрмен:
«Пайғамбарлық жiбердiм Жүсiпке мен,
«Сүйiншi» деп, дертiне болғыл дәрмен».

Ошал дауыс малаик рух аламин**

Құдай артық жаратқан, бiлгiл тағин.
Жетi қат көк үстiнен ағып келдi,
Суға жетпей ұстады ол нәбиiн.

Жәбiрейiл айтты:—Иә, Жүсiп сыдық,
Құдайың сәлем, рахмат қылды тахқиқ.

* Менiм Құдайым, өте жомарт, ерекше мейiрiмдi, уа мейiрiмдi.
** Бұл—Жәбiрейiл перiштенiң дауысы

480

490

500



26 ҒАШыҚТыҚ ДАСТАНДАР26 27

Сүйiншi сұрай келдiм бүгiн сiзден,
Жiбердi Алла Тағала пайғамбарлық.

Рисалат құтты болсын басыңызға,
Өлгенше мен жолдас қасыңызға.
Ақиқат, Жүсiп сыдық, өзiң мұрсал,
Жәннаттан тағам келер асыңызға.

Жәбiрейiл екенiн Жүсiп бiлдi,
Башарат сүйiншiсiн естiп күлдi.
Хақтан рахмат хабарды есiткен соң,
Ғарiп махзин көңiлi шадыман болды.

Ол құдықтың түбiнде тас бар едi,
Жәбiрейiл тасты аузына шығарады.
Су астына тақыт қылып тасты қойып,
Жүсiп[ке]: «Тақ үстiне отыр!»—дедi.

Құдайым ол Жүсiпке рахмат қылды,
Тұрғаннан тастың үстi жұмсақ болды.
Күндiзгiдей ол құдық жарық болып,
Құдықтың һәмма iшi нұрға толды.

Алладан Жәбiрейiлге әмiр болды,
Ол Жәбiрейiл ұжмақ таба сапар қылды.
Бiр сағатта Жәбiрейiл барды дағы
ұжмақтан хулла, тағам алып келдi.

Хулла, тондар үстiне кигiзедi,
Бейiштiң ниғматтарын жегiзедi.
Жүсiптiң нұры көкке тiреу болды,
Жүсiптi заһидқа Хақ көргiзедi.

Жүсiп  сыдық қасына заһид келдi,
Заһид келiп Жүсiпке сәлем қылды.
«Мұратыма Құдайым жеткiздi» деп,
Көрiсiп хамд сәна шүкiр қылды.
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Жүсiпке заһид айтты:—Қайғырмағыл,
Ағаларыңнан көңiлiңдi айырмағыл.
Сiз менiм тiлегiммен келдiң мұнда,
Қапа боп, жауыз дұға һеш қылмағыл.

Жүсiп айтты:—Кiм едiң, айт, әй, пенде�!
Тiлегiңмен келтiрсең менi мұнда.
Бәддұға қып зынданға салсаң менi,
Не деп жауап бересiң Тәңiрi алдында�!

Заһид айтты:—Кiтаптан уасифiң көрдiм,
Жүзiңдi һәм көрмекке ғашық болдым.
Мың екi жүз жыл жасаған ғұмырымның
Төрт  жүзiн тағат бiрлән мұнда өткердiм.

Мұратым бүгiн менiм хасыл болды,
Шүкiр Алла, көрген соң көңiлiм толды.
Насихатын Жүсiпке айтып-айтып,
Онан кейiн заһидке ажал келдi.

Жолдасы өлiп, Жүсiп тағы жалғыз қалды,
Жалғыз қалып, көңiлi қамға толды.
Алланың әмiрi бiрлән ол Жәбiрейiл,
Жүсiп нәби қасына тағы келдi.

Келдi Жүсiп қасына тағы жетiп,
Насихат сөздер айтты, құрмет етiп.
—Құдықтан шығасыз аман-есен,
Бiрақ көрер алдыңда тауқыметiң көп.

Құдықтан шығып, құл боп сатыласыз,
Неше мехнат-жапаға қатыласыз.
Ақырында салтанат[ты] патша болып,
Тәж киiп, тақытқа отырасыз.

Күндеген ағаларың қызмет қылар,
Көзiнен жасы ағып, бек ұялар.
Пұшайман болып, қатты iстерiне
Қайғырып, көңiлiнен гериан болар.
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Атаңа һәм саламат көрiсесiз,
Көрген-бiлген iстерiн терiсесiз.
Мехнаттың ақырын рахат қылып,аттың ақырын рахат қылып,ттың ақырын рахат қылып,
Iзгiлiк мұратыңа ерiсесiз.

Жәбiрейiл мұның бәрiн қылды баян,
Есiттi Хақ сәлемiн заһир, аян.
Сабыр қылып, тағдырға разы болды,
Дерттерi жүрегiнен болды мийан.

Фаслу ружуғи ихуати Йусуф аләйһиссалам*

Жүсiп нәби құдықта жата тұрсын,
Алланың рахматына бата тұрсын.
Ендi он ағасынан сөз айталық,
Бұл сөзге, жамағаттар, құлақ салсын.

Жүсiптiң ағалары үйге қайтты,
Бiр жерде бауыздады бiр лақты.
Көйлегiне қанынан жағып-жағып,
Көрсеткелi атасына алып қайтты.

Ол уақытта күн кешке жақын барды,
Жүсiп кеткен жолына Жақып барды.
Алдынан шығайын деп баласының,
Жолға түсiп келедi жылап зарлы.

Сол уақытта екiндi уақты болды,
Бiр ағаштың түбiне намаз қылды.
Оқып болып намазын, жылап тұрса,
Аспаннан «жетпiс» деген әуез келдi.

«Жетпiс» деген әуездi тұрды тыңлап,
Жақып нәби «аһ» ұрды, зары ағлап.«аһ» ұрды, зары ағлап.аһ» ұрды, зары ағлап.
«Жетпiс күн, жетпiс ай ма, жетпiс жыл ма�
Оған шейiн жоқ екен» дедi жылап.

* Жүсiп аләйһиссаламның бауырларының қайтып келуi туралы бөлiм.
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үйге қайтты мұны естiп Жақып нәби,
«Ағалары қас қылды-ау!» деп ойлады оны.
«Ағалары қастықпен жоғалтты ғой,
уа, дариға, Жүсiбiм,—дедi,—қане�!»

Он ұғылы да ауылға жақын келдi,
«Бауырымдап баралық» деп уағда қылды.
Йасиғ оқып тұрғанда бәни ысрайыл,
«Аһ, Жүсiп!» деп, жылаған дауыс келдi.

Құлағына шулаған дауыс кептi,
Асығып үйден Жақып жүгіре шықты.
«Иә, ата, бiз Жүсiптен айырылдық» деп,
Он ұғылы бәрi шулап зарлық еттi.

Он ұғылы атасына келдi шулап,
Жақып нәби жүрегi кеттi тулап.
«Жүсiбiңнен айырылдық» дегеннен соң,
«Аһ!» деп барып, сылқ етiп қалды құлап.

Жақып сушы жығылды ақылын танып,
Жүсiп үшiн жүрегi оттай жанып.
Атасы жығылған соң өкiнiстi,
«Бекер қылған екенбiз!» дедi ұялып.

Түнiмен Жақып нәби жатты талып,
Балалары қысылды қайран қалып.
Есiн жиып алған соң сөз сұрады,
Балаларын алдына шақырып алып.

Шақырып балаларын сөз сұрады,
Жүсiп халiн бiлмекке тез сұрады:
—Ертiп алып кеткен Жүсiбiмдi
Қайда тастап келдiңiз�!—деп сұрады.

Балалар атасына бердi жауап,
ұялмай беттерiне сiрi жамап.
—Бәрiмiз де бiр жолы садақ тартып,
Кетiп едiк бәрiмiз соны қарап.
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Жүсiп қоста сол уақытта жалғыз қалды,
Сол уақытта қасқыр жептi Жүсiпжанды.
Қайтып келсек, көйлегi қан боп жатыр,
Бiзге Құдай осындай қайғы салды.

Жүсiпке қаза бердi Қадiр Құда,
Жүсiпке қылып едiк жанды пида.
Фа акалаһу-з-зибу далил* осы,
Сөйтiп, ата, Жүсiптен болдық жұда.

Жақып айтты:—Жүсiптi қасқыр жесе,
Қалмап па мүшесiнен һешбiр нәрсе�
Шаш, тырнағы қалса да алып келгiн,
Болмай ма шын өлгенiн көзiм көрсе�

Мен оны кебiн орап, қойсам көрге,
Мағлұм қылсам болмай ма һәр шаһарға�
Алладан тағдыр, ажал жеткен күнi,
Болмай ма, өзiм тағы жатсам бiрге�

Олар айтты:—Қарадық  һешбiр қоймай,
Өзiмiз жылап жүрiп, салып ойбай.
Жалғыз сүйек таппадық денесiнен,
Кетсе керек қасқырдың өзi тоймай.

«Көйлегi, мiнеки!» деп алып келдi,
Жақып сушы алдына алып көрдi.
«Аһ» ұрып, көйлегiн көргеннен соң,
Есi ауып, со жерде талып қалды.

Бiр заманда ақылын жиып алды,
Зар еңiреп, көйлектi қолына алды.
—Жүсiптi түк қалдырмай жегенiнше,
Көйлегiн жыртпағаны қалай�—дедi.

Жақып айтты:—Балалар, тыңла,—дедi,
Мұндай сұқ мiнездi қылма,—дедi.

* Сосын оны қасқырдың жегенi дәлел болды.
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Неге жалған жылайсың, көр болғырлар�!
Жайғап салып келдiңдер мұнда,—дедi.

Барыңдар, ол қасқырды ап келiңдер!
Менiм айтқан сөзiмдi құп бiлiңдер.
Жүсiптi не себептен жеген екен�
Сұрайын, алып келiп көрсетiңдер.

Болмаса, Рахманыма қылам зары,
Сiздерге қаһар қылар Азим, бәрi.
Менi наза қылмаңдар, қорық Тәңiрiден,
Мазлұмның мұстажаб-дүр дұғалары.

Мұны естiп он ұғылы қорқады ендi,
Қаһар қылса, баршасын құртады ендi.
Далбасалап бiр қасқырды тауып алып,
Атасының алдына әпкелдi ендi.

Жетелеп бiр қасқырды әпкеледi,
—Жүсiптi жеген қасқыр осы,—дедi.
—Жүсiптi жеген қасқыр сенбiсiң�—деп,
Бәни ысрайыл қасқырдан жауап сұрды.

—Әй, қасқыр, Жүсiптi неге жедiң�
Көйлегiн қорқып жыртпай, бүтiн қойдың�
Пайғамбардың жылатып баласын жеп,
Құдайдан не себептен қорықпадың�

Бiр Алладан қасқырға әмiр болды,
Алдында ысрайылдың «сөйле» дедi.
Құданың құдiретiмен тiл бiткен соң,
Жақыпқа қасқыр сонда сөйлейдi ендi.

Қасқыр айтты:—Жүсiптi көргенiм жоқ,
Һәм және қайда екенiн бiлгенiм жоқ.
уа, Алла, тақсыр, балаңды мен көрмедiм,
Бейкүнәмiн, әй, тақсыр, сөзiмдi ұқ!
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Өзiңiз кереметтi хақ Пайғамбар,
Құдаймен тұрмайсыз һәм бейхабар.
Аллаға аян, бiлесiз өзiңiз де,
Етi бiзге харам-дүр пайғамбарлар.

Бәни ысрайыл, тыңлағың менiм сөзiм,
Мысырдан жаңа келдiм менiм өзiм.
Бiр күшiгiм бар едi, жауға алдырып,
Жылаудан түк көрмейдi екi көзiм.

Баламды жау алғалы  он жетi күн,
Сонан берi татпадым тағам бүтiн.
Бiр тауда жылап-жылап жатыр едiм,
Тiптi жалған әпкелдi, бейкүнәмiн.

Әй, тақсыр, өзiм де ақ, сөзiм де ақ,
Маған Алла куә-дүр жаратқан Хақ.
Қан жағып ауызыма алып келдi,
Бейкүнәмiн, әй, тақсыр, сөзiме бақ.

Жақып сушы қасқырдың сөзiн бiлдi,
Өз қолымен қасқырға ас жегiздi.
«Құданың өзi берген қазасы» деп,
Қасқырды рұқсат берiп, қоя бердi.

Һәрбiр ойды ойлайды Жақып нәби,
«Пайғамбар қылған Алла өзi менi,
Сабырсыздық iс қылсам Құдайыма,
Қара жүздi болармын махшар күнi.

Разымын Құданың салғанына,
Жүсiптi қолымнан алғанына.
Мұратым хасыл қылар, тәубе қылсам,
Жауыз дұға қылмайын қалғанына».

Иаһуда ол құдыққа һәр күн келер,
Жүсiптiң халiн сұрап, хабар бiлер.
Жүсiппенен сөйлесiп ол Иаһуда,
Естiген, бiлгендерiн мағлұм қылар.
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Фаслу* Мәлiк бин Дұғар түс көргенi 

Мысырда болған екен бiр саудагер,
үлкен бай, аты оның—Мәлiк Дұғар.
Ғажайып ұйқысында бiр түс көрiп,
Тағбирiн жорушыға қылды хабар.

Дұғар айтты:—ұйқымда бiр түс көрдiм,
Түсiмде саудаменен Кiнған бардым.
Аспаннан күн түсiп бiр жерлерге,
Жағалап ғад қиусын жүрiп едiм.

Аспаннан ол күн келiп жерге түстi,
Етегiмнiң астына ол жабысты.
Етегiмнiң астынан өрлеп келiп,
Қойнымнан жоғары өрлеп, көкке ұшты.

Iнжу-маржан жаңбырдай жауды көктен,
Кезек-кезек мен тердiм екi етекпен.
Терiп-терiп сандыққа салып едiм,
Сандық толып, үйiме сыймай кеткен.

Тағбиршы, осы түстi көрдiм анық,
Қуанғаннан барамын iшiм жанып.
Бұ түсiм, қалайша түс, жорып бершi,
Тағбиршы, естиiн құлақ салып.

Тағбиршы жори бердi түсiн оның:
—Дәулетiң өседi екен ендi сенiң.
Ғад қиусын жағалап жүрген болсаң,
үстiне бiр шығарсыз барша елдiң.

Және сатып аларсыз бiр жақсы құл,
Аузыңа бiр қарайды оң менен сол.
Патшалардан дәрежең артық болар,
Қазынасынан Құдайым ашады жол.

* Фасл /а/—бөлiм, тарау 
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Және иман Құдайың нәсiп қылар,
Қанша шаһар атыңды жұмла бiлер.
Дiндi нәсiп қылады Тәңiрiм қалап,
Көңiлiңе иман, шамғ нұры келер.

Пайғамбар болар, сатып алған құлың,
Мұныңнан мың хәсса өсер малың, пұлың.
Кәпiрлiктен құтылып, иман тауып,
Екi дүния рақатын бiрдей алың.

Мәлiк Дұғар қуанды мұны естiп,
«Кiнғанға барамын» деп, кеттi көшiп.
Түсiндегi көргенiн қарамаққа,
Ғад қиусы басына жатты түсiп.

Қарады үмiт қылып һәр жерлердi,
Жiбердi һәр тарапқа қызметкердi.
Өзi келiп құдыққа қарап тұрса,
Ғайыптан құлағына әуез келдi.

Ол әуездi Мәлiк Дұғар тыңлап тұрды,
«Елу жыл бар алдыңда әлi,—дедi.
Ол баланы аласың, мұнда келсең,
Елу жыл болмайынша, келме» дедi.

Мәлiк Дұғар оны естiп, қайта көштi,
Онан кейiн елу жыл тамам кештi.
«уағда жеттi ғой» деп, қайта көшiп,
Ол қиуның басына және түстi.

Мәлiк Дұғар ол жерге келiп қонды,
Қонып жатып құдыққа көзiн салды,
Өзi бұрын көрмеген түрлi құстар
Құдықта үймелеп жүр, көзi көрдi.

Мәлiк Дұғар құстарды көредi ендi,
Мылтық алып атпаққа жүредi ендi.
Перiштелер екенiн қайдан бiлсiн,
Мәлiк Дұғар ол уақытта кәпiр едi.
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Құстарды келе жатыр атайын деп,
Құсты атып, қызыққа батайын деп.
Жақын келсе, жоқ болды құс дегенi,
Мәлiк Дұғар таң қалды «бұл қалай�!» деп.

Қарап тұрса, құдықтан шығады нұр,
Мәлiк Дұғар бұл iске таң болып тұр.
Есi ауып азырақ, бойы балқып,
«Бұл қалай тамаша�!» деп, таң болып жүр.

Ойлап-ойлап қосына қайта жүрдi,
«Бiр ғажайып, тамаша iс бар» дедi.
Қосқа келiп бiр-екi жiгiтiне
«Барыңдар, құдықтан су әпкел» дедi.

Бәшiр, Бәшира екеуi шелек алды,
Шелек, қауға алды да суға барды.
Қауғаларын құдыққа салды барып,
Жүсiп сыдық «бұ не�» деп, қарай қалды.

Қауға жылжып төмендеп, суға жеттi,
Құдайым Жәбiрейiлге әмiр еттi.
Жәбiрейiл сол сағатта жетiп келiп,
«Бұ қауғамен құдықтан шыққыл» дептi.
Бәшiр, Бәшира—қауғасын тартты екеуi,
Қауғадан берiк ұстады Жүсiп нәби.

Жәбiрейiл айтты:—Жүсiп, тыңла сөзiм,
Айнаға қарап едiң бiр күн өзiң.
«Менi бiреу құлым деп сатса, әгар,
Кiм баға қылар едi�» деген сөзiң.

«Сатушы, алушының бәрi әзiр,
Бағаңыз қанша екенiн көрiп тұрғыл.
Сол айтқан жауабыңды ендi көргiл,
Асылық қылғаныңа тәубе қылғыл.
Алланың тағдырына һеш шара жоқ,
Әр нешiк пендесiне болса үкiмi».
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Құдықтан Жүсiп нәби шыға келдi,
Толған айдай нұр жүзi туа келдi.
Дұғардың екi көзi құдықта екен,
Жүсiптi көрiп, ақылы бихуд болды.

—Иә Бәшiр, һаза-ғаллам*,—дедi Мәлiк,
Жiгiттер қосқа келдi Жүсiптi алып.
Толған айдай балқыған бiр жас бала,
Баршасы қарап тұрды қайран қылып.

Һәр қашан құлдарына айтады екен:
«Бiр құл тауып алам,—деп,—iздеп келген,
Оны қайсың келсеңдер тауып алып,
Азат қылам соны» деп айтады екен.

Бәшiр келiп Мәлiкке хабар бердi,
Қуанып Мәлiк Дұғар қарсы барды.
Жаман қатты шаттанды Мәлiк Дұғар,
Жүсiптi көргеннен соң қуанады.

Жүсiптiң көздеп жүрген ағалары,
Көредi қонып жатқан керуендердi.
Жүгiрiп кеп қараса ол құдыққа,
Жүсiп жоғын көредi баршалары.

Құдықта Жүсiп жоғын қарап көрдi,
Жиылып былай шығып, кеңес қылды.
—Бiздiң бiр қашып кеткен құлымызды,
ұстап алдың, керуендер, бергiн,—дедi.

—Бермесең,—дедi сонда Рауил тұрып,
Әй, керуендер, жiберсем бiр ақырып,
Қырыларсыз тiрi боп, бiрiң қалмай,
Құлымызды шапшаң бер, өлмей тұрып.

Ол Дұғардың ақылы зерек едi,
«Мiнеки, құлыңыз» деп, бередi ендi.

* Иә, қуанышты хабар, бұл ғалым.
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«Жүсiптi сатайық» деп ақылдасып,
«Сатамыз» деп, Дұғарға келедi ендi.

Бұлайша кеңес-ақыл ойладылар,
Жүсiпке ғабрише сөйледiлер:
—Сенi бiздер сатамыз құлымыз деп,
Разы болып сен оған тұр,—дедiлер.

Өлтiремiз, алмасаң тiлiмiздi,
Жалғаншы қылар болсаң, әгар, бiздi.
Ғабри тiлiмен Жүсiптi көндiрiп ап,
Мәлiкке:—Сатамыз,—дедi,—құлымызды.

Қуанды сатам дегеш Мәлiк Дұғар,
Қалмады көңiлiнде тақат, сабыры.
Ағалары сатамыз дегеннен соң,
Жүсiптiң қан боп кеттi жүрек, бауыры.

Жүсiп айтты:—Ағаларым, сатпаңыздар,
Менi қасiрет отына атпаңыздар.
Қасам еттiр һешкiмге айтпасыма,
Ауылға менi алып қайтсаңыздар.

Сатпаңыздар, жүһүдке құл болмайын,
Дiнсiзге пенде болып, қор болмайын.
Қарағым айналайын, ағаларым!
Қасiретпенен жер жатқызбай, жағаларым.

Құрметi үшiн кешiңдер күнәһiмдi,
Халилолла, ысқақпен, бабаларым.
Олар айтты:—Әй, Жүсiп, сөздi қойың,
Болмайды қанша айтсаң да сенiң ойың.
«Қасқыр жедi» дедiк бiз атамызға,
Болған жерi, Жүсiпжан, ендi тойың.

Иаһуда Жүсiпке айтты ақыл, үгiт:
—Дүнияда не көрмейдi еркек-жiгiт�!
Не қылса ағаларың разы болғын,
Болмаса өлтiредi, қылма үмiт.
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Ендi сен сатылмақты рауа көргiн,
Не айтса ағаларың жүре бергiн.
Аллаға қиын емес қайтып қосса,
Атаңнан ендi айырылдың, мұны бiлгiн.

Дұғар айтты:—Рас айт, құлыңыз ба�
Алайын деп мен тұрмын пұлымызға.
Ақыл-көркi сiздерден, тiптен, артық,
Сатыңыз, пиғылын баян қылыңыз да.

Сiздерге не iс қылды мұның өзi�
Мап-майда, тiптi, жақсы айтқан сөзi.
Анық айт, құлың ба, шыныңды айтшы�
Бастарыңнан артық тұр басқан iзi.

Ағалары Мәлiкке жауап бердi:
—Бiр жасында атам сатып алып едi,
Қасымызға ертiп жүрушi едiк,
Жүре-жүре бұл өзi ақымақ болды.

Неше мәртебе ауылға салды бүлiк,
Отырмайды адамға асылы күлiп.
Құдыққа түскен жерден тауып апсыз,
«Малға бар» деп жiберсек, қашып келiп.

Мәлiк айтты:—Жiгiттер, үшбу құлың,
Неше түрлi айыбы бар, айтқыл шының�
Сырын бiлмей, бiз дағы қор болармыз,
Һәммасын айыбының баян қылың.

Олар айтты:—Айталық құлдың сырын,
үш айыбы бар едi мұнан бұрын.
Өзi—ұғыры, жалғаншы, өзi—қашқын,
Мiндерiн жасырмалық һеш те бiрiн.

Мәлiк айтты:—Естiдiм сөздерiңiз,
Құлыңды, нәсiп болса, бiз алармыз.
Айыбын көре-бiле алмақ болдым,
Тағы да айт бағасын өздерiңiз.
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Мәлiк айтты:—Артқаным бәрi де пұл,
Алтын-күмiс ақшам жоқ, сен иланғыл.
Артқаным атлас, қамқа, торғын миңлық,
Ендi не аласыздар баян қылғыл�

Мұнан басқа азырақ жармағым бар,
Бұл құлыңды алмаққа мен харидар.
Не нәрсеге сатасыз құлыңызды�
Не алсаң да бағасын айтыңыздар.

Жүсiп бiр күн айнаны көрген екен,
Сонда «құл боп сатылсам,—деген екен,
Бағамды кiм айтады бұл менiм�» деп,
Көңiлiне осы сөздi алған екен.

Олар айтты:—Айталық сырымызды,
Алмаймыз атлас, қамқа, пұлыңызды.
Қанша болса, әйтеуiр, жармақ бергiл,
Не де болса алсаңыз құлымызды.

—Он сегiз жармағым бар, мұны алсаң,
Құлыңды сатқыл, бұған разы болсаң.
Мұнан басқа ақшам жоқ, не аласыздар�
Өзгесiн маған сыйла, пұл алмасаң.

Олар айтты:—Соныңа разы болдық,
Аз да болса он сегiз жармақты алдық.
Пұл алмаймыз, соныңа бiз разымыз.
Өзгесiн өзiңiзге сыйлау қылдық.

Сонда Мәлiк Жүсiптен сөз сұрады,
Мұның жайын бiлуге  тез сұрады:
—Қайдан шыққан баласың, кiм едiң�—деп,
Құл екенiң рас па�—деп сұрады.

Бұлар сенi құлым деп, сатты маған,
Мен тамаша боламын, жаным, саған.
Рас па осылардың айтқан сөзi�!
Түстерiне қарасам, тiптi жаман.
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Олар айтты Жүсiпке:—Құлмын дегiл,
Бiздiң айтқан жауапқа иқрар қылғыл.                  
Ғабрише айтады ағалары:
—Болмаса, өлтiремiз, мұны бiлгiл.

Ғазиз Жүсiп олардан қорқады ендi,
Айт дегенiн қорыққаннан айтады ендi.
«Жалған болса, иә, Алла, кешiргiл» деп,
«Құлмын» дегеш, көзiнен жас төгiлдi.

Олар айтты:—Әй, Дұғар, бiзге инан,
Бұ сөздердi қылмағыл һәркез күмән.
Бiр сағат босатсаңыз, айырыласыз,
Кiсенiн, асла, алма аяғынан.

Елiңе барғаныңша босатпағыл,
Өзi—аяр, есiркеп сөз қатпағыл.
Асла айтқан сөзiнiң шындығы жоқ,
үйiр қылып, қасыңа жолатпағыл.

Дұғар айтты:—Сiздерге мен инандым,
Айыбын есiте тұрып сатып алдым.
Бiттi, жазып қол қойып берiңiздер,
Он айыбы болса да қабыл қылдым.

Олар айтты:—Берелiк, мақұл,—дедi,
Сiздiң бұ сақтығыңыз ақыл,—дедi.
Құдадан қорықпай, батыл iстер қылып,
Жазып берiп, болмаңыз ғапыл,—дедi.

Қағаз алып, бiтiсiн Шамғұн жазды,
Жәһил болып, һәммасы жолдан азды.
Пайғамбарды құлдыққа сатты дағы,
Жүсiптен һәм Құдайдан жұмла бездi.

—Бәрiмiз бұл саудаға разы болдық,
Он сегiз жармақ алып, бiр құл бердiк,
Бәрi тегiс мұны айтып, қолын қойды,
«Бұл құлды iздемеске уағда қылдық».
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Жүсiп мұны естiп зары жылар,
Қасiрет от iшiн өртеп, бауырын тiлер.
Ағалары жөнелмек болып едi,
Жүсiп рұқсат Дұғардан тiледiлер.

—Рұқсат берсең, оларға барайын мен,
Жүздерiн тойғанша көрейiн мен.
Зарласып, қоштасып, амандасып,
Күнәһiларым олардан тiлейiн мен.

Мұны естiп жылады Мәлiк Дұғар,
Елжiреп, ерiп кеттi жүрек-бауыр.
Жүсiптiң жылауына қайран қалып,
Қалмады көңiлiнде тақат, сабыр.

Дұғар айтты Жүсiпке сонда тұрып:
—Не қыласың оларға бекер барып�!
Һешбiреуi сүймейдi барғаныңды,
Қылғандарын тұрсың ғой көзiң көрiп.

Олар сенi саттылар кем жармаққа,
Ниеттерi тек сенен айырылмаққа.
Мен сенi кем қылмаймын өз баламнан,
Келiспей тұр оларға сiз бармаққа.

Ол уақытта жармақтың мың төрт жүзi,
Бiр тiллә болушы едi зорға өзi.
—Осынша арзан сатып тұрғандарға,
Барғанмен жақсы көрмес,—дедi,—сiздi.

Сонда Жүсiп Дұғарға жауап бердi,
Көзiнен жастар ағып зар еңiредi:
—Өздерiнiң көңiлiне түзiк шығар,
Сiзге терiс болғанмен қылғандары.

Сонда Мәлiк Жүсiпке рұқсат бердi,
Айтқан сөз, ақылына көңiлi ерiдi.
«Ендеше амандасып барып кел» деп,
Жүсiптi Мәлiк Дұғар қоя бердi.
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Оларға қайтып барды ғазиз Жүсiп,
Қайтайын деп тұрғанда жолға түсiп.
«Ағаларым, не айтайын, аман бол» деп,
Көрiстi һәрқайсымен құшақтасып.

—Ағаларым, құтылдыңдар ендi менен,
Көңiлiң маған тас болды әлде неден.
Құдадан һәм менен де бездiңiздер,
Орын сатып алдыңдар жаһаннамнан.

ысрайылдан менi махрұм қойдыңыздар,
Кегiңдi алып, көзiмдi ойдыңыздар.
Атам жүзiн көруден кеттiм алыс,
Маған мұндай дұшпандық қылдыңыздар.

уа, дариға, ғазиз едiм, залил болдым!
Бауырларым, сiздерден жапа көрдiм.
Сiздерден анық бүгiн күдер үзiп,
Көңiлдерiң қатқанын ендi бiлдiм.

уа илән атам Жақып махрұм қалды,
Жылауменен көздерi көрмес болды.
«Жүсiбiм» деп ерте-кеш жылауменен,
Ғарiп-мұңлық атамның жүзi солды.

уа, дариға, пенде болды ғазиз басым!
Жыласам, кiм сүртедi көзiм жасын�!
Құданың құдiретi мұндай екен,
Туысқан сатады екен бауырласын.

Ағалар, менiм халiм—болды хараб,
Басымды кiм жуады, шашым тарап�!
Қайран менiм, мүсәпiр, ғарiп атам!
Екi көзi төрт болды жолға қарап.

Туысқан, бiр бауырлас, ағаларым,
Менi сатып, қанды ма табаларың�!
Бұ қасiрет, ақабатқа салдың менi,
Наза болып жүрмесiн бабаларым.

1000

1010

1020



4242 43ҚИССА ХАЗіРЕТ ЖүСіП...

Ғазиз басым жүһүдке болды пенде,
Тақат, сабырым қалмады зәрра менде.
Бiр сағат көзден таса қылмаушы едi,
ысрайыл қайтып отыр осы күнде�!

Арқалап жүрушi едi ғарiп атам,
Атам еске түскенде, қандар жұтам.
Жастыққа салушы едi ұйқым келсе,
Оянсам, берушi едi түрлi тағам.

Ағалар, салдың маған бұ қылықты,
Жүһүдке қайтiп қылам құлшылықты.
Мұнан соң қашан көрем, ағаларым,
Бұ күнде тағдыр қылды айырылмақты.

Бұ тағдырды Тәңiрден бiлсек керек,
Хақ үкiмiне құл разы болса керек.
Құданың ирадасыз нәрсе болмас,
Бiлесiң бе, сабырлық қылсақ керек.

Ғазиз Жүсiп мұны айтып жылады зар,
Құшақтап ағаларын қатты ағлар.
Көрiсiп жылағанын көргеннен соң,
Өксiп-өксiп жылады Мәлiк Дұғар.

Көрiсiп Жүсiп нәби көп еңiредi,
Қосылып Мәлiк бiрге бек еңiредi.
«Мұнан кейiн, кеткеннен соң, ағаларым,
Сiздердi қашан көрем�» деп еңiредi.

Ағалары жылады мұны көрiп,
Кетедiлер мiнезiне iшi ерiп.
«Бекер қылған екенбiз,—деп өкiнiстi,
Анық, шын iнi екен,—деп,—бiзге серiк».

Жүсiпке айтты:—Бiз сенi алар едiк,
Ауылға алып қайтып барар едiк.
Ендi не деп айтамыз атамызға�!
Әуелде сенi «қасқыр жедi» дедiк.
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Сенi бiз ауылға алып бара алмаймыз,
Атамызға жалғаншы бола алмаймыз.
Не болса да барасыз, Жүсiп, ендi,
Сенi апарып ел бетiн көре алмаймыз.

Жүсiп айтты:—Өткен iс қайтып келмес,
Алланың не қыларын пенде бiлмес.
Алланың салғанына разымын,
Асылық, күпiрлiк сөз айтып болмас.

Құданың һәр не қылса бiр өзiнен,
Жас ағып атам қалды ол көзiнен.
Екеу едiк бiр туған бiр анадан,
Ибн Иамин айырылды ендi менен.

Бұ тағдырды Тәңiрiден бiлiк мағлұм,
Атам Жақып қасiретпен қалды мағмұм.
Мұнан кейiн көредi менi қашан�
Бауырым Ибн Иамин қалды мағмұм.

Дұғар келiп Жүсiптi жетеледi,
Жөнелiп ағалары кетедi ендi.
Артына қарай-қарай жылап Жүсiп,
Дұғардың көштерiне жетедi ендi.

Жүсiптi Мәлiк Дұғар алып кеттi,
Ағалары үйiне қайтып кеттi.
Ағалардың айтқан сөзiменен,
Жүсiптiң қол-аяғын тас бекiттi.

Жүсiптiң қол-аяғын кiсендедi,
Қашып кетiп қалар деп сенбедi.
Астына кiлем жайып, көрпе төсеп,
Алып келiп бiр түйеге мiндiредi.

Мәлiктiң бiр құлы бар, Қылыш атты,
Түсi қара құл, бек айбатты.
Соған айтты «Жүсiптi сен баққыл» деп,
Мәлiкке сенiмдi едi саясатты.
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Сол сағатта керуендер одан көштi,
Бiр моланың жанынан өте көштi.
Анасы Рахиланың қабiрiне,
Жүсiп нәби ал сонда көзi түстi.

Анасының қабiрiн көрдi Жүсiп,
Зар жылады көңiлiне қайғы түсiп.
«Мейiрбан, ғарiп анам, жатырмысың,
Мен барамын мойныма шынжыр түсiп.

Мейiрбан, ғарiп анам, халiм көргiл,
Ағаларым саттылар менi, бiлгiл.
Күншiлдiкпен қас болып ағаларым,
Жырақ жерге жiбердi, тахқиқ бiлгiл.

Ағаларым атамнан айырдылар,
Қасiрет отпен жанымды қүйдiрдiлер.
Қол-аяғым шынжырлы, мойным бұғау,
Ғарбәт тонын үстiме кидiрдiлер.

Ағаларым салды маған ренiш, захмат,
Жас күнiмде түстi маған үшбу хикмат.
Пенде болып кеттiм бұ күнi,
Қылады Тәңiрiм маған қашан рахмат�

Әй, анам, менiм халiм көргiл заһир,
Пенделiкке сатып алды дiнсiз, кәпiр.
Жарылқар күнi маған болар ма екен�
Бұ iстi тағдыр қылды Мәулам ғафир.

уа, дариға, ғазиз анам, жатырмысың�!
Менiм мұндай халiмдi бiлермiсiң!
Темiрменен байлаулы қол-аяғым,
Менен хабар атама берермiсiң!

үн келдi қабiрiнен анасының: 
—Иә, Жүсiбiм, не болған халiң сенiң�!
Ағаларың нелiктен мұндай қылды,
Мехнатқа нағып түскен жаның сенiң�!
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Жан ұғылым, бұл пәлеге қайдан қалдың,
Қас болған ағаларыңа не iс қылдың�!
Рухым қозғап, өртедiң сүйегiмдi,
Зар ұрып қабiрiме жылап келдiң.

Атаң сенiң халiңдi бiлмедi ме�
Һешкiмге халiң мағлұм болмады ма�
Ғапыл болып пәлеге нағып түстiң�
Қасыңа жалғыз ағаң келмедi ме�

Құдай-а, бұ қасiретiм саған мағлұм,
үмiтi көп-дүр сенен жұмла мазлұм.
Фазылың бiрлә нәжат қыл, иә, Рахима,
Сатылып, пенде болған—менiм ұғылым.

Жүсiп оны естiп, бихуд болды,
Құдайым мiнәжатын қабыл қылды.
Рахиланың рухының зары үшiн,
Тәж-тақыт, салтанат нәсiп қылды.

Қылыш бақты Жүсiптiң түйесiне,
«үстiнде бар ма екен» деп иесiне.
Бара салып Дұғарға хабар салды,
Қалай деп, көзiн салмай жобасына.

Қайғырды Мәлiк Дұғар «Тұрсын керуен,
Жоқ болса, қашқан екен бұл құл ұғлан».
Жұмла керуен Жүсiптi қарайдылар,
«Қайда кеттi екен,—деп,—осы арадан�»

Қылыш құл мiнген едi арғымақ ат,
Ашуы жаман едi бек қабахат.
Елден бұрын Жүсiпке шауып барып,
Жүсiптi қамшыменен ұрды үш қат.

Қылыш айтты Жүсiпке:—Қаштың неге�!
Мен саған көрсетейiн көп әңгiме.
Құл қамшысы Жүсiпке өтiп кеттi,
Сонда Жүсiп жылайды жан иеге.
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Жүсiп айтты:—Иә,  Алла, не қыламын�
Бұ мехнаттан мен қайтып құтыламын�
Құдай-а, фазылың бiрлән құтқар менi,
Өзiң жәрдем қылмасаң не қыламын�

Құдауанда, әгар, мен қате қылсам,
Әмiрiң қойып, мен саған асы болсам.
Тәубе қылдым, фазылыңмен кешiр, Алла,
Атам Жақып әмiрiн бұзған болсам.

Иләһи, әгар, асы болмасам мен,
Қателiк, асылық iс қылмасам мен.
Бұ қауымға көрсеткiл бiр ғаламат,
Жүһүдтерге һәм қасылық қылмасам мен.

Құдайым мiнәжатын қабыл еттi,
Құдiрет бiрлән көктен бiр бұлт шықты.
Қарлы жаңбыр аспаннан қабат жауып,
Ашылмай, күнi-түнi боран соқты.

Жетi күн боран соқты ашылмастан,
Керуендер өлер болды ендi аштан.
От жағып, ауқат қылар еш лаж жоқ,
Құрғақ нәрсе таба алмай, халi қашқан.

Һеш адам бiрiн-бiрi көрмес болды,
Шуласып, зар еңiресiп, өлмек болды.
Көк қызарып, күркiреп, жасын түсiп,
Ғаламат, ұлық қатты айбат болды.

Һеш адам бiрiн-бiрi көре алмады,
Бiрiне-бiрi хабар бере алмады.
Мәлiк Дұғар қорқады жаман қатты,
Сөйлесер һешбiр адам таба алмады.

Мәлiк Дұғар шақырды керуендердi,
Шақырған соң, жиылып келдi бәрi.
Дұғар айтты:—Бұ хикмат не ғаламат�
Тәңiрiнiң неге бiзге келдi қаһары�
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Дұғар айтты:—Жарандар, болдық ойран,
Нұхтан соңғы ғаламат болды топан.
Аяғына жығылып жалынайық,
Арамызда бар едi бiр мазлұм жан.

Бiздерден ол мүсәпiр тұһмат көрдi,
Ол мүсәпiр тiлегiн Тәңiрiм бердi.
Бұл ғаламның иесi—Қадiр Рахман,
Мазлұмның көзi жасын есiркедi.  

Һәр қайсыңыз айтыңыз қылған iсiң,
Қорыққанымнан кетiп тұр есi-түсiм.
Һәлак болып қырылдық әй, жарандар,
Жасырма қылғаныңды һәрбiрiсiң.

Сол уақытта Қылыш құл жетiп келдi,
Көпке келiп қылғанын баян қылды.
Өзге кiсi болмады бұзық қылған,
«Бұ кесапат Қылыштан екен» дедi.

Сонда Мәлiк айтады қара құлға:
—Жүсiптен барып шапшаң, ғұзыр тiле.
Бiзге iзгi дұға қылар ма екен,
Көңiлiн хошнуд еткiл лутфың билән.

Жүсiптiң құшақтағың екi аяғын,
«Күнәһiмдi өткiн» деп зар жылағың.
Көңiлi разы болғандай iстер қылып,
Көңiлiнiң разылығын көп тiлегiң.

Қылыш келдi Жүсiптiң қастарына,
Пәруана боп айналды бастарына.
Екi аяғын құшақтап, бек жалынып,
Бетiн жуды көзiнiң жастарына.

Ол уақытта алдына Мәлiк барды,
Қол қусырып, алдына ғиззат қылды.
«Қаталық күнәмiздi кешiргiл» деп,
Жүсiпке зары қылып көп жалбарды.
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Мұны көрiп Жүсiптiң мейiрi келдi,
Оларға разы болып, дұға қылды.
Рахман ием қабыл қылып дұғасын,
Сол сағатта боран кетiп, күн ашылды.

Сонда Дұғар Жүсiптiң қолын шештi,
Жалынып, аяғына иiле түстi.
Басшы—Мәлiк Дұғар, жұмла керуен
Жүсiпке һәмма бәрi жалбарысты.

Қол-аяғын босатып ат мiндiрдi,
Жiбек, атлас үстiне тон кидiрдi.
«Керуен басы—Жүсiп» деп жар шақырып,
ұлық-кiшiк бәрiне һәм бiлдiрдi.

Жүсiпке барша керуен қызмет қылды,
Қасиетiн бәрi де анық бiлдi.
Мәлiк Дұғар хүкiмiн бергеннен соң,
Бәрi Жүсiп әмiрiнен шықпас болды.

Керуенге Жүсiп қылды онда пәрмен,
ұлық мансап бердi оған Қадiр Сұбхан.
Мәлiк Дұғар қызметкер болғаннан соң,
Һешбiрi шықпас болды әмiрiнен.

Баршасынан сөйлесе фаһимi артық,
Һәм және кеңес қылса, ақылы артық.
Көрген жан жамалына тояр емес,
Ақ жүзiнен тұрады нұры балқып.

Неше маддат керуен ол жолдар кештi,
Бiр шаһардың жанына келiп түстi.
Ол шаһардың һәммасы һинди екен,
Жүсiптi көрiп бәрi таң қалысты.

Жүсiпке һиндилердiң бәрi келдi,
ұлық-кiшiк шаһарда, жас пен кәрi.
Жүсiптiң жамалына қайран қалып,
Жүзiне қарап тұрды баршалары.
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Сонда тұрып кәпiрлер Жүсiпке айтты:
—Мұнша көрiклi жамалды кiм жаратты�
Сенiң бұ нақышыңды түзеткенге,
Бiз де пенде болалық, кiм түзеттi�

Жүсiп айтты:—Жаратқан менi Жаппар,
Бұл жаһанды түзеткен Кәрiм Саттар.
Сiздi, бiздi жаратқан өзi Алла,
Бұ сөзге нанбағанға қылар қаһар.

Баршасы үшбу сөзге инандылар,
Жүсiпке барша һинди бүгiледiлер.
Иман айтып, һәммасы дiнге кiрiп
Һәм Жүсiптi «пайғамбар» деп инандылар.

Онан көшiп, екiншi шаһарға келдi,
Жүсiптiң көркiн көрiп қайран болды.
Баршасы табынбаққа ол шаһардың,
Жүсiптiң картинкасын жасап алды.

Онан көшiп, Құддыс шаһарына тағы келдi,
Құддыс бегi түсiнде көрген едi.
Шаһарына жар салып:—Бiрiң қалмай,
Керуен келедi, алдынан шыққын!—дедi.

Құддыс бегi ләшкер жиып қарсы шықты,
—Керуен басы кiм-дүр�—деп жауап айтты.
—Мәлiк Дұғар—керуеннiң басшысы,—деп,
Керуеннiң бәрi тұрып хабар айтты.

Ойлайды сонда тұрып Мәлiк Дұғар,
«Көп ләшкер жиғанында не хикмат бар�
Мен жылда жүргенiмде бүйтпеушi едi»,
Қатты қорқып, бұ iске таң болдылар.

Жүсiпке келдi сонда Құддыс бегi,
Әдеппен сәлем берiп, қызмет қылды.
Жүсiптен Құддыс бегi жауап сұрап:
—Әй, жаным, жөнiңдi айт, кiмсiз�—дедi.
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Сонда Жүсiп ол бекке жауап бердi:
—Мен боламын түсiңде көрген,—дедi.
«Алдынан шық!» деген соң келiп тұрсыз,
Һеш күмәнсiз сол кiсiң—менмiн,—дедi.

Бұ сөздi ол естiп ғажап қылды,
Жүсiптi ертiп барып, қонақ қылды.
Ғиззат, икрам, сияпат, құрмет жасап,
Қасындағы жолдасымен құп сыйлады.

Бiр күн, бiр түн Жүсiптi құп сыйлады,
Құддыс бегi Жүсiпке сөз сөйледi:
—Маған бiр насихатыңды айтып кеткiл,
Сөзiңдi қылайын,—деп бек сөйледi.
Жүсiп айтты:—Әй, патша, есiт сөзiм,
Тұтыңыз көргенiңдi бәрiн өзiң.

Жүсiптi қатты сыйлап қонақ қылды,
Көп мал берiп, арғымақ ат мiндiрдi.
Он түйеге толтырып қазына берiп,
Алтын кемер белiне буындырды.

Алдына түрлi-түрлi ас келтiрдi,
«Бисмилла» деп, Жүсiп те бiр асады.
Бiр табақтан төрт жүздей кiсi тойды,
Сонда дағы бiр елi кемiмедi.

Құддыс хан Мәлiкке айтты жауап:
—Жүсiптiң қылған iсi—бәрi сауап.
Құлымыз деп нелiктен айттың маған�
Онан дағы қылсаңшы өзiң тауап.

Осындай жақсы адамды құл дей ме екен�!
Бұларға қызметiмдi қыл дей ме екен�!
Сiзбен бiзден бағасы мың есе артық,
Басшысын басшы қылмай боқ жей ме екен�!

Сонда Дұғар ол ханға жауап бердi:
—Басшысы бұл керуеннiң—Жүсiп,—дедi.
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Мен Жүсiптiң құлымын осы күнде,
Жүсiпке патшалық та лайық,—дедi.

Керуен көшiп ол жерден жолға түстi,
Құддыс ханы ел жиып құп кеңестi.
«Кәуiл баладан қапыда айырылдық»  деп,
Бәрiсi жаман қатты өкiнiстi.

Хан айтты:—Айтайын мен бiр ақыл,
Тартып алып қалалық, көрсең мақұл.
Он екi мың әскермен қуады ендi,
Мәлiк Дұғар о дағы емес ғапыл.

Мәлiк Дұғар қорқады жауды көрiп,
Қорыққан соң Жүсiпке айтты келiп:
—Жау таянды, не қылам бұған�—дедi,
Жүсiп айтты: «Қорықпа» деп сабыр берiп.

Шабуылдап жау сонда келдi жақын,
Жүзiнен Жүсiп ашты зер ниқабын.
Оны көрiп, есi ауып жұмла ләшкер,
Аттарынан құлады бәрi тағин.  

Он екi мың кiсi едi келген шауып,
Бiрi қалмай құлады есi ауып.
Керуен көшiп жөнелдi аман-есен,
Дұшпаннан кеттi алысқа қылмай қауiп.

Олардың есi ауып жатып қалды,
Керуен халқы бұ iске қайран қалды.
«Мендей көрiктi жаһанда жан бар ма�!» деп
Жүсiп тағы бұ iстi көңiлiне алды.

Сол сағатта Жәбiрейiл келдi әзiр,
«Жүсiпке көрiк берген Жаппар Қадiр.
Өзiңе-өзiң неге таң қаласың�!
Олай десең, Құданың құдiретiн көр!»
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үшiншi күн бiр шаһарға тағы кiрдi,
Ол шаһарды қараса, перi едi.
Жүсiп оны қараса һәрбiрiсi,
Жүсiптен көркi һәмма артық болды.

Һеш бiреуi Жүсiпке қарамады,
Мақтануға ендi Жүсiп жарамады.
Өзiнен һәммасының көркi артық,
Шаһарды бастан-аяқ аралады.

Һәммасының Жүсiптен нұры артық,
Бой нұсқасын қараса, нұры артық.
Өзiнен-өзi түңiлдi Жүсiп сонда,
Ақыл, көркi, фаһимi—бәрi артық.

Жүсiпке сонда уахи келдi Хақтан,
«Олар—мұрсал пайғамбар, кәмал тапқан.
Құдiретiмдi тамаша қылғыл менiм,
Сақтанғыл мұнан былай ол ғажаптан».

Құданың бұ хабарын заһир бiлдi,
Қате iс қылғанына тәубе қылды.
«Иә, Алла, асылығым кешiргiл» деп,
Сәждеге басын қойып, зары қылды.

Құдайым қабыл қылды ол тәубесiн,
Өзiне қайтып бердi көрiктi түсiн.
«Тiлегiңдi мен бердiм,—дедi Алла,
Иә, Жүсiбiм, сәждеден көтер басың».

Керуендер ол жерден және көштi,
Бұ арада бiрқатар күндер өттi.
Нiл дариясы жанына келдi керуен,
Мысырдың шаһарына жақын жеттi.

Керуен қонды Нiл дариясы жағасына,
Мәлiк алды Жүсiптi өз қасына.
—Жүсiпжан, суға барып шомыл,—дедi,
Бiр саяз су көрсеттi шамасына.
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—Тозаң-топырақ тәнiңнен кетсiн,—дедi,
Көрiктi жүзiң жанымнан өтсiн,—дедi.
Шомылмаққа Нiлге келiп Жүсiп нәби,
—Не айтсаңыз, көңiлiң бiтсiн,—дедi.

Жүсiп нәби ол суға келедi ендi,
Қол көтерiп бiр дұға қылады ендi.
«Тәнiмдi мақлұқтарға көргiзбе» деп,
Алладан Жүсiп пiр де тiледi ендi.

Алла Тағала дұғасын қабыл қылды,
Сол сағатта жаннаттан перде келдi.
Денесiн мақлұқтар көрмесiн деп,
Перде келiп, дарияға шомылды ендi.

Ол суда бiр үлкен балық болар едi,
Судағы балықтарға әмiр қылды:
—Әдеп сақтап, балықтар, қарамаңдар,
Құданың пайғамбары суға келдi.

Оны естiп балықтың қашты бәрi,
ұлық-кiшiк жұмласы, жас пен кәрi.
Жүсiп нәби құрметiн жұмла сақтап,
Қарамай, қашып кеттi онан әрi.

Ол балық Жүсiп нәби қасына келiп
Айтады:—Менi, тақсыр, мiнiңiз,—деп.
Балықтың арқасында мiнiп тұрып,
Тасбих айтты сол жерде шүкiр қылып.

Ол балық үстiнде ғұсыл қылды,
Нұры тағы мың есе артық болды.
Бейiштен хулла, тондар қолына алып,
Жәбiрейiл сол сағатта жетiп келдi.

Жүсiп нәби шомылып болғаннан соң,
Қасына киiмiнiң келгеннен соң,
Әлгi балық Жүсiпке арыз қылды,
Хулла киiп, көңiлi шат болғаннан соң.
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Жүсiпке айтты сонда ошал балық:
—Бақ, дәулет бердi маған Жаппар Халиқ.
Бұ судағы балықтың патшасы—мен,
Құдайым нәсiп қылған патшалық.

Патшасымын балықтың дәулетi мол,
Аралап көрдiм өзiм бiрталай жол.
Дүнияда бiр перзентке мұқтаж едiм,
Иә, тақсыр, менiм үшiн бiр дұға қыл.

Алла сiздiң дұғаңды қылар қабыл,
Фазылымен Тәңiрiм маған берер ұғыл.
Өзiм кетсем, орыныма мирасқор боп,
Артымнан дұға қылар, өлген соң ол.

Жүсiп сушы балыққа дұға қылды,
Құдайым дұғасын қабыл қылды.
Өздерi кереметтi, өзi—патша,
Ол балыққа Құдайым екi ұғыл бердi. 

Екi ұғылы болыпты кереметтi,
Жүнiстi ол балықтың бiрi жұтты.
Сүлейменнiң жүзiгiн жұтты бiрi,
Дүниядан патша болып олар да өттi.

Сонда Жүсiп қосына қайтып келдi,
Тасбих, таһлил Құдаға айтып келдi.
үстiнде хулла, тоннан нұры балқып,
Жер мен көк арасына тiреу болды.

Жүсiптiң келгенiн Дұғар көрдi,
Сандықтан түрлi асыл тон шығарды.
—үстiңiзге бұларды киiңiз,—деп,
Жүсiпке һәммасын алып бердi.

Жүсiп нәби қасына Дұғар барды,
үстiнде хулла көрiп қайран қалды.
—Кiм бердi,—дедi,—мұны, Жүсiп, саған�!
Мен ұстап көргенiм жоқ мұндай малды.
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Жүсiп айтты:—Тәңiрiм бердi бұ хилғатты,
Мәулам өзi разы қылды бұл дәулеттi.
Менiм сырым өзiне аян едi,
Берiп-дүр соның үшiн бұ рахатты.

Мәлiк Дұғар бұл сөзге қайран қалды,
Сөйтiп тұрған уақытта көш жөнелдi.
«Бiр ғазиз, жақсы кiсi келедi» деп,
Ауадан Мысыр ишара бiр әуез келдi:

«Дұғар тажир сарайына келген,—дедi,
Ол ұғланды тамаша қылғыл,—дедi.
Адамға ұқсамас оның нұры,
Мұқарраб перiштедей, бiлгiл,—дедi.

Келгенi ол адамның қатты тұрыр,
Ақылы артық, сөздерi тәттi тұрыр.
Көруге ғашық болғын һәммаларың,
Бұ жаһанда бек жақсы қылықты тұрыр».

Мұны естiп Мысыр елi қуанышты,
Көрмекке барша жұрттар құрдай ұшты.
«Жүсiп нәби жамалын көремiз» деп,
ұрғашы-еркек һәмма жұрт жиылысты.

Жүсiппен бiрге келдi ағыр ләшкер,
Олардың баршалары—перiштелер.
«Қошамет қыл Жүсiпке!» деген Алла,
Шаһарға Жүсiппен бiрге кiрдi олар.

Мұны көрiп таң қалды Мысыр елi,
Бұларды «адамзат емес» дедi.
«Көктен енген, бұл өзi—перiште» деп,
Баршалары Жүсiпке сәжде қылды.

Жүсiп сушы Мысырға келгеннен соң,
Тағамдарды қолына алғаннан соң.
Ғұд ғинбар секiлдi иiстер шықты,
Аузына Жүсiп нәби салғаннан соң.
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Мәлiк Дұғар үйiне келгеннен соң,
Жүсiпке тағам берiп болғаннан соң,
Сарайдан нұры балқып көкке шықты,
Жүсiп пердесiн жүзiнен алғаннан соң.

Оны көрiп, Мысыр елi жамиғ болды,
Мәлiктiң сарайына бәрi келдi.
«Құлыңызды бiздерге көрсеткiл» деп,
Тажирге шаһар халқы арыз қылды.

Тажир айтты:—Жүсiптi көргiзбеймiн,
Iшiне сарайымның кiргiзбеймiн.
Ер басына бермесең бiр тiлләдан,
үйiмнiң маңайынан жүргiзбеймiн.

Разы болып, бiр тiлләдан берiстiлер,
Дұғардың сарайына кiрiстiлер.
Көрген жан жамалына тояр емес,
Кешке шейiн кезекпен көрiстiлер.

Екiншi күн барша жұрт және келдi,
Екi алтыннан қолына ала келдi.
Жүсiп жүзiн көрмекке ғашық болып,
Көрген жан, зар сәргардан қайран қалды.

үшiншi күн, төртiншi күн, бесiншi күн,
Артадылар һәр күн сайын бiр-бiр алтын.
Көрген жан жамалына тояр емес,
Болмайды көрген жанның ақылы бүтiн.

Онан кейiн үшiншi күн тамам болды,
Ер басына он-оннан алтын салды.
Көрген жандар есiнен танып жатыр,
Шаһарда адам қалмай бәрi келдi.

Кейбiр жандар көредi қарсы алдынан,
Кейбiр жандар көредi арт жағынан.
Жете алмай сырттан сұрап, кей жандар тұр,
Жүзiн көрген талып жатыр ақылынан.
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Артқыға алдыңғылар жол бермейдi,
Топырлап, бiрiн-бiрi жiбермейдi.
Қолдарында көрсетiп тiлләларын,
Сырттағылар дауыстап, қол сермейдi.

Жүзiн көрген мал-жаннан жұмла бездi,
Көре алмаған жанынан үмiт үздi.
Шоқынып, шұлғып жатыр көрген жүһүд,
Есi ауып, жиырма мың адам өлдi.

Сол уақытта Құдайымнан пәрмен болды,
Мәлiк Дұғар Жүсiптi алып келдi.
Қораның ортасына алтын табақты
Қойды да, Жүсiпке «оған отыр» дедi.

Мәлiк сонда жұртына жар шақырды:
—Ендi мен Жүсiптi сатам,—дедi.
Жеткiзiп харидарлар баға қылса,
Ақшасы жеткен адам алсын,—дедi.

Мұны естiп жиылады Мысыр елi,
ұлы-кiшi, бай-пақыр бәрi келдi.
Шамасы келетiн де, келмейтiн де
Бәрi де «мен алам» деп үмiт қылды.

Бiр кемпiр келдi сонда «мен алам» деп,
Қолындағы бар пұлы—бiр келеп жiп.
Сылтауменен Жүсiптi көрiп алды,
Һеш малы болмаса да айла қылып.

Сол уақытта бiр салт басты қыз бар едi,
Әкесiнiң аты Табиун едi.
Бұ хабарды һәркiмнен естiген соң,
Көрмекке аламын деп о да келдi.

Мың түйе алтын-күмiс жүк әпкелдi,
Жүз құл, жүз арғымақ тағы әпкелдi.
Жүз құлын киiндiрiп, ат мiнгiзiп,
Жүз қыздың бәрi сұлу және әпкелдi.
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Осындай салтанатпен келдi сол қыз,
Жүсiпке назар қылды есiтiңiз.
Пайғамбарлық рисалат нұрын көрiп,
Қайран болып Жүсiпке тұрды ол қыз.

Жүсiпке айтты сонда ол қыз тұрып,
Жаһанда артық туған жүзiн көрiп.
—Қандай жанның ұғылысыз,—дедi,—жаным�
Адамзат туады екен сiздей болып.

Жүсiпке айтты:—Әй, ұғлан, шығар сөзiң,
Сататын құл емессiң сенiң өзiң.
Қай патша, қай сұлтанның баласысың�
Құл деуге батпай тұрмын менiм өзiм.

Құл деп айту сiздердi лайық емес,
Сiздердi сауда қылу байлық емес.
«Сатып алам» деп айтар неткен адам,
Сiздерге дүния малы баға келмес.

Не үшiн қайғың үлкен, қатарың тар�
Қам, құса жар болып-дүр саған, әй, жар.
Ахуалыңды айтсаңшы, жаным, маған�!
Бұ iске сiздi салған қандай жандар�!

Дәл сiздей бұ жаһанда адам болмас!
Сiзге ұқсап дүнияда адам тумас!
Сiздi мен перiштесiз деп ойлаймын,
Сипаты адамзаттың сiздей болмас!

Сiздi естiп, малымды жиып келдiм,
Сiздi сатып алмаққа үмiт қылып.
Ендi баға қылуға қорқып тұрмын,
Асығып әпкелiп ем мың түйе жүк.

Барша жұрт қыз сөзiне қайран қалды,
Сонда Жүсiп ол қызға жауап қылды.
Көзiнен гауһардай боп жас домалап,
Өз тiлiнше ол қызға сөйлейдi ендi.
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Жүсiп айтты:—Халiмдi Ием бiлер,
Құлына оның әмiрi лайық болар.
Бұ iстi құдiретiмен салды маған,
Не қылса да пендесiне өзi қылар.

Жаратқан менi мұндай Тәңiрiм өзi,
Құдiретiмен берген Алла көрiктi жүздi.
Һеш адам бұза алмайды оның әмiрiн,
Пенденiң күнәкарлық барша сөзi.

Құл керек болса, менi алғын сатып,
Жиылған халайыққа бағалатып.
Әгар да малың маған жетпес болса,
Жаның сақта үйiңе барып жатып.

Мұны естiп Жүсiпке ғиззат қылды,
Иман айтып Тәңiрiге мүмiн болды.
Құдайым дiндi оған нәсiп қылды,
Дәруiштерге, жетiмдерге көп мал бердi.

Ғұмырын тағат бiрлән өткермекке,
Мешiт салып, сол жерде жатып қалды.
Бар Құдай жарылқады осы қызды,
Дүнияда естiмедi һешбiр сөздi.
«Иә, Алла, ендi маған иман бер!» деп,
Мал-мүлкi, дүниясынан түгел бездi.

Фаслу фи баян Зылиха*

Жарандар, тыңлаңыздар, мына сөздi,
Зылиха патшазада—Таймус қызы.
Сипаты—бейiштегi хор мысалы,
Балқыды толған айдай нұрлы жүзi.

Ол Таймус патша едi күнбатыста,
Даңқы оның кеткен едi тiптi алысқа.
Құдай артық жаратқан патша едi,
Көп жаннан салтанаты артық, басқа.

* Зылиха туралы бөлiм.
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Қылғаны салтанатпен ойын-күлкi,
Дүнияда көп патшадан артық көркi.
Зылиха қызы едi сол патшаның,
Дүнияда адамзаттан артық көркi.

Зылиха Таймус патша қызы едi,
Жастығы атасының тiзесi едi.
Бiр күн көрiп түсiнде Жүсiптi ол,
Ғашық болып, қайран боп қызып едi.

Жүсiптi көрушi едi Жақып қандай,
Тәнiнде көрер едi шыбын жандай.
Жүсiптi қандай жақсы көрсе Жақып
Зылиха атасына—о да сондай.

Зылиха ұйықтап едi бiр күн жатып,
Түс көрiп, көп қызыққа қалды батып.
Жүсiптi түсiнде көрiп ғашық болып,
Оянды зар еңiреп, жасқа батып.

Оянып, жылап-еңiреп тұра келдi,
Алдына атасының жылап келдi.
—Қарағым, неден шошып ояндың�—деп 
Атасы Зылихадан сұрайды ендi.

—Қарағым, не себептен тұрдың жылап,
Зар ұрып, өзiңдi мұнша бұлап�!
Түсiңде қорықтың ба бiр нәрседен�
Сенi көрiп жүрегiм кеттi сулап.

Зылиха айтты:—ұйқымда бiр түс көрдiм,
Түсiмде тамашалы бiр iс көрдiм.
Жаһаннан сипаты асқан сурет көрiп,
Зар жылап, соның үшiн мен аһ ұрдым.

Ол сурет көз алдымнан кетпей отыр,
ұстауға қолым менiм жетпей отыр.
Ақыл, һүшім, сабырымды жұмла алып,
Көңiлiм бұл дүнияға бiтпей отыр.
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Таймус айтты:—Мен оны көрсем едi,
Тұрағын қайда екенiн бiлсем едi.
Нәсiп болса, оны мен саған қосып,
Жолыңда жаным пида қылсам едi.

Онан соң Зылиханы қайғы басты,
Қуарып, күннен-күнге түсi қашты.
«Жүсiп» деп, күнi-түнi жылауменен
ұйқы жоқ, татпас болды тағам, асты.

Осындай қайғыменен бiр жыл болды,
Түсiнде Зылихаға Жүсiп келдi.
«Зылиха, насихатым тұтыңыз» деп,
Ол Жүсiп насихатын айтады ендi:

—Тыңласаң, мен сенiкi, сен менiкi,
Ойлама олай-бұлай өзге кептi.
Көңiлiңiздi аударма ғашықтықтан,
Шығарма қатерiңнен, асла, менi.

Зылиха үшбу сөзге разы болды,
Оянып, ұйқысынан тұра келдi.
Оянса, қасында жоқ әлгi сурет,
Есi танып, сол жерде жығылды ендi.

Атасы мұны көрiп болды қайран,
Түскенiн ғашық оты бiлдi  баян.
Ертеңнен кешке шейiн тұрмай жатты,
Қылса да неше түрлi айла, дәрмен.

Жатады үш күн, үш түн тағам татпай,
Бiр ауыз һеш адамға жауап қатпай.
Әйтеуiр тiрiлiк бар рахаты жоқ,
«Аһ!» дейдi анда-санда тыныш жатпай.

Дәрiгерлер бұған дауа қыла алмады,
Кеселi не екенiн бiле алмады.
Не ұйқы, не күлкi жоқ, тағам татпай,
Тiк басып аяғынан жүре алмады.
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үшiншi жыл Жүсiптi және көрдi,
Жүсiптен ол Зылиха жауап сұрды:
—Жолыңда қайран қылдың менi мұндай,
Айтсаңшы, мекенiңiз қайда�—дедi.

Жүсiп айтты:—Зылиха, менi iздесең,
Мысырдың патшасымын, менi бiлсең.
Иншалла, жетерсiң мұратыңа,
Мысырда қосыласыз iздеп келсең.

Сабыр қыл, асықпаңыз, иә, Зылиха!
Жалбарғыл сабыр қылып жалғыз Хаққа.
Сабырсыздық пендеге пайда бермес,
Жетерсiң сабыр қылсаң тез мұратқа.

Зылиха бұл түсiнен оянады,
Қуанып бұл түстi ойға алады.
Атасына айтады бұ ахуалын,
Дертiнен онан кейiн оңалады.

«Мысырдың патшасы—ол жаны,
Көңiлiме салған менiм көп сәнаны».
Түзелдi Зылиханың ақыл, көркi,
Түзелдi сөзi менен түрi дағы.

Зылиха мағриб шаһтың қызы едi,
Ел-жұртының аузында сөзi едi.
Мұнан басқа перзентi жоқ атасында,
Айтатын шаһзаданың өзi едi.

Мекенi Зылиханың—мағриб елi,
Өлшеуi—Мысыр менен ара жолы,
Почтамен ай жарымда жетер екен,
Жүргенде тоқтамастан күнi-түнi.

Жиырма жетi ат мiнген жолаушылар,
Һәрбiрiнiң басында алтын тәждар.
Баршасы Зылиханы айттырмаққа
Әпкелдi қисабы жоқ қанша малдар.
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Жiберген бiр падишаһ елшiсi едi,
Елшiлер Зылиханы тiлеп едi.
Атасы Зылихадан сөз сұратса,
«Менi Мысыр патшасына берсiн» дедi.

Бұ сөздi атасына айтып салды,
Атасы қызының сөзiн қабыл алды.
Нама жазып Мысырдың патшасына,
«Бiр қызым бар, некахлап алсын,—дедi.
Таймус ибн Талус менмiн анық,
Бар едi жалғыз қызым сiзге лайық.

Мақұл десең, жiбергiл елшiлерiң,
Сiзге оны ғашық қылды Жаппар Халиқ.
Шаһзадалар көп тiлер, һәркез бармас,
Сiзден өзге адамды рауа көрмес.

Мақұл көрсең, жiбергiл қағаз жазып,
Көңiлiнен сiздi қызым һеш шығармас.
Соның үшiн қызымды сiзге берем,
Мың түйе жүк қызыма жасау қылам.

Мың қашарға беремiн алтын артып,
Қызметкерге тағы да мың құл берем.
Онан кейiн мың сұлу қыз беремiн,
Ненi қызым қаласа, құп көремiн.

Алтын менен күмiстен ер ерттетiп,
Мың атты жетелетiп бос беремiн.
Ол уақытта Мысыр шаһы Қытфир едi,
Елшiлер хатты алып жетiп келдi.

Елшiлердiң намасын қолына алды,
Қытфир шаһ оқып көрiп:—Мақұл,—дедi.
Мен де сүйем өзiмдi сүйген жанды,
Оңалтпаймын залалы тиген жанды.

Жақсылықтың жолында жаным пида,
Мен неге жақтырмайын ондай жанды�!
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Мұны айтып хат жазды Қытфир шаһы,
«Һәрқашан қажетiңе бiз панаһи».

Сәлем айтып, хат жазып Таймус ханға,
Жiбердi бiр елшiнi бұ да тағы.
Қытфирдың елшiлерi келдi жетiп,
Хатын бердi Таймусқа тағзым етiп.

Таймус хан оқып болып хат-намасын,
Жөнелтпек болды қызын жол түзетiп.
Мың түйе, мың қашарға жүктер артты,
Жiбектен һәр қайсысына арқан тартты.

Зылиханың қызметiне бермек үшiн,
Мың құл, мың қыз тағы да даярлатты.
Осындай қып жөнелттi Зылиханы,
Неше күнде Мысырға жақын келдi.

Салтанаты жаһаннан асқаннан соң,
Тамашаға қаратты тамам елдi.
Харир киiп, тәж орап, таққа мiндi,
Шат болып Зылиханың көңiлi тынды.

Нұры күндей балқыды Зылиханың,
Қалдырмай көңiлiнде зәрра мұңды.
Қуанды «Мұратыма жетемiн,—деп,
Дүниядан патша болып өтемiн,—деп.

Ғашық болған жарыма қосылған соң,
Ғайш-ғишрат iстердi етемiн» деп.
Бiр уақытта бектерменен патша келдi,
Бектер шығып, шаһ үйде жалғыз қалды.

Зылиха көрсе, ерi—бөтен кiсi,
Зар еңiреп оны көрiп, фариад қылды.
Зылиха зар жылайды фариад салып,
Қызметкерлер жиылды қайран қалып.
Алдына қызмет қылған қыз-келiншек,
Айтады Зылихаға бәрi келiп:
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—Мысырдың патшасы—Қытфир осы,
үшбу-дүр сұлтан ғазиз саған қосы.
Әдепсiздiк қылмаңыз, ұят болар,
Өзiң iздеп келген ерiң осы.

Мұны естiп Зылиханың ақылы ұшты,
Фариад қып, есi ауып жерге түстi.
Қытфир шаһы жылайды мұны көрiп,
уәзiрлер патшаменен қайғырысты.

Қыз-қатындар сұрайды шаһ жайын,
—Нелiктен зары ұрып, қылдың фаған�
Бiздерге мағынасын баян қылғыл,
Патшаны көрiп, қорықтың не мағынадан�

Зылиха айтты:—Алыс қалды менiм елiм,
Аһ, неден ғарiп болып, сынды белiм!
Неше күндiк мехнатым зая кетiп,
Болмады бұ сапарда менiм жолым.

Түсiмдегi көргенiм осы емес,
Бұ патшаң, сiрә, маған лайық емес.
Мен түсiмде көрiп ем бiр суреттi,
Ақыл, көркi, мiнезi бiр ұқсамас.

Нұрлы едi толған айдай оның жүзi,
Бал-шекерден тәттi едi айтқан сөзi.
Онсыз маған керек емес үшбу жаһан,
Дертiме дауа едi һәр лебiзi.

Маған ол анық уағда қылып едi,
уағдасын не себептен хилаф қылды.
Алыста қалды менiм қайран елiм,
Еңбегiм, бейнеттерiм зая болды.

Зылихаға көп насихат қылды қыздар:
—Һеш қызық көре алмаймыз сенсiз бiздер.
Сабыр қылсаң, жетерсiң мұратыңа,
Құр бекер қасiрет ұрып, қылмағыл зар.
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Қайдан бiлдiң Құдай себеп қылмайтынын,
Ол түсiң расқа келмейтiнiн.
Құдайға һәр не қылса қиын емес,
Кiм айтты мұратыңның болмайтынын.

Зылиха бұ үгiттi рауа көрдi,
Мысырда тұрмақтыққа көңiл бұрды.
Һеш адамға айтпады бұ сырларын,
Қытфир дағы бұ сырдан бiлмес едi.

Зылиха сонда тұрды сабыр қылып,
Қытфирдан өзi тағы құп сақтанып.
Қайғыменен шөптей боп, солып кеттi,
«Аһ, Жүсiп!» деп, күнi-түнi көп зарланып.

Құдай аман сақтады Зылиханы,
Жүсiп үшiн сақтады Тәңiрiм оны.
Зылиха деп құшады Қытфир ханы,
Жын қызын қосып қойды Жаппар Ғани.

Зылиха ол Қытфирға мұтиғ болмас,
Сақтанып, түн болғанда жақын келмес.
Зылиха деп құшады жынның қызын,
Қытфир шаһ бұ iстерден хабар бiлмес.

Соныменен жетi жыл тамам өттi,
Жүсiп нәби Мысырға жақын жеттi.
Мысырға келiп құл боп сатылғанын,
ұлық-кiшiк ол шаһар жұмла есiттi.

Базарға шапқыласты мунадилер,
«Бұ ұғланды кiм сатып аладылар�!»
Базарға алып шығып жарқыратып,
Пердесiн жүзiндегi көтердiлер.

Һеш адам мұны сатып ала алмады,
Қасына бiреу жақын келе алмады.
Дүния малын салмаса жиып әкеп,
Мысырдың малы баға бола алмады.
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Жұртына әмiр қылды Қытфир патша:
—Он қатар майдан жерге үстел жаса!
Ортасына бiр таққа Жүсiптi қой,
Жұрт түгел көрiп тұрсын қанша болса!

Он қатар үстел, күрси келтiрдiлер,
Айнала көтiн қойып отырдылар.
Жүсiптi әкеп қойды ортасына,
Сабыр қылмай барша жұрт тiк тұрдылар.

Жүсiптi көрдi сонда жұрттың бәрi,
ұлы-кiшi, шаһарда жас пен кәрi.
«Күндей боп жарқыраған немене�» деп,
Зылиха жетiп келiп көрдi оны.

Зылиха айтты топқа келгеннен соң,
Жүсiптi тани қалды көргеннен соң,
Бихуд болып жығылды һүшы кетiп,
Отырды есiн жиып алғаннан соң.

Зылиха есiн жиып түрегелдi,
Тұрған соң қыз-қатындар бәрi келдi.
—Нелiктен есiң ауып жығылдың�—деп,
Баршасы Зылихадан сұрайды ендi.

Зылиха айтты:—Қойыңдар мен тұрайын,
Азырақ бiр мәслихат, кеп құрайын.
Мұратым, уаслiмнiң күнi туды,
Фирқат халiн, ахуалын мен сұрайын.

Жаңа келдi қажетiм, оны бiлгiн,
Сiз оны мен үшiн сатып алғын.
Аяма, қанша баға десе дағы,
Патша сарып қылсын барлық малын.

Базарға, жар шақыртты шаһарына,
Елiнiң хабар салып баһарына.
«Он түрлi өнерi бар бұл құлдың» деп,
Мысырдың мағлұм қылды шаһарына.
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—Әуелi, орта бойлы, гауһар көздi,
Екiншi, өзi сұлу, көркем жүздi.
үшiншi, жетпiс екi тiлдi бiлер,
Сөйлесе, балдан шырын, жұмсақ сөздi. 

Төртiншi, шапағатты, мурууатлi,
Бесiншi, алып жүректi, бек айбатты.
Алтыншы, қырық кiсiнiң қуаты бар,
Бұ жүрген кiсiлерден һәм қуатты.

Жетiншi, дiнi таза, дианатты,
Сегiзiншi, залым емес, аманатты.
Тоғызыншы, пайғамбардың нәсiлiнен,
Оныншы, мiнезi артық, сөзi тәттi.

Патша мұны естiп қайран қалды,
Жүсiптiң жамалына назар салды.
Патшаның есi кетiп сол арада,
Жүсiптi көргеннен соң талып қалды.

Патша:—Мұны маған сатқын,—дедi,
Гауһар, жақұт, алтынға батқыл,—дедi.
Не десең де алайын бұ құлыңды,
Бағасын қазiр маған айтқыл,—дедi.

Мәлiк айтты:—Таразыға өлшеп көргiн,
Өзiнiң салмағындай алтын бергiн.
Төрт түлiк малдарыңды тағы алдырып,
Малыңнан сондай малды тағы бергiн.

Патша осы сөзге разы болды,
Алдына қазынаның өзi келдi.
Жүсiптi таразыға отырғызып,
Әпкелiп бiр жағына алтын салды.

Қисапсыз таразыға алтын салды,
Жүсiпке сонда дағы тең келмедi.
Жүсiпке барабарға жеткiзем деп,
Патшаның қазынасында түк қалмады.

1860

1870

1880
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Патша үй аспабын жиып алды,
Гауһар, жақұт, iнжу, маржан бәрiн салды.
Таразыға салуға нәрсе таппай,
Патша  «бұ қалай�!»  деп қайран қалды.

Патша айтты:—Ендi мен кедей болдым,
Барымды өзiмдегi тамам қылдым.
Дүния малын жисам[да] тең келер емес,
Ендi алуға мен[iң] күшiм жетпей қалды.

Ал десең, қалғанын сыйла  маған,
Болмаса, не беремiн ендi саған�!
Бұған разы болмасаң, берерiм жоқ,
Өзiмде бiр пұл қалмады, бiттi һаман.

Тажир айтты:—Бұған мен разы болдым,
Жетпесе де бұ малды баға қылдым.
Баланы шын алмаққа құмар болсаң,
Қалғанын, тақсыр, сiзге сыйлау қылдым.

Ол Дұғардан Жүсiптi патша алды,
Жүсiпке Мәлiк Дұғар назар салды.
Алдында нәбуат нұрын көрiп,
Өкiнiп сатқанына жылап қалды.

Жылап-жылап сөйледi Мәлiк Дұғар:
—Мен бұрын бұ жайыңды бiлсем, әгар.
Аһ, дариға, iс қолымнан кетiп қалды!
Сатпас ем бұрын, Жүсiп, берсең хабар.

Мәлiк Дұғар айтады:—Жүзiң нұрлы,
Һеш адамда көрмедiм сендей нұрды.
Перi ме, перiште ме деп ойлаймын,
Жайыңды, Жүсiп, маған айтшы ендi.

Жүсiп айтты:—Сырымды айтайын мен,
Менiм жайым саған мағлұм, айтайын мен.
Мәлiк Дұғар, бұ сөзге уағда қылғыл,
Һешкiмге менiм сырым айтпағыл сен.

1890

1900

1910

1920
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Сiз менiм кiм екенiмдi бiлгiл анық,
Ақиқат пайғамбармын, бiлгiл танып.
Арғы атам—Халиолла, бабам—ысқақ,
Қардашым—Зәбихалла, атам—Жақып.

Дұғар оны естiп қайғырды көп,
—Мен бұрын бұ жайыңды бiлмедiм,—деп.
Қапыда айырылдым сыдығымнан,
Пайғамбар екенсiз ғой—шын асыл тек.

Жайыңды бұрын сiздiң бiлсем едiм,
Әгар бiлсем, құлдыққа сатар ма едiм�!
Өлгенiмше өзiңе өзiм құл боп,
Азат қылып, атаңа iлiтер едiм.

Жүсiп айтты:—Ендi iс қолдан кеттi,
Бұ iстi Тәңiрi маған тағдыр еттi.
Хақ әмiрiне мойынды ұсынбақ керек,
Осындай болмақ iстi рауа еттi.

Мәлiк Дұғар айтады:—Жүсiп сыдық,
Бар едi жалғыз қызым, һеш ұғылым жоқ.
Һеш күмәнсiз дұғаңыз қабыл болар,
Тiлеймiн маған дұға қылыңыз деп.

Жүсiп сушы Мәлiкке дұға еттi,
Дұғасын Алла Тағала қабыл еттi.
Ол Мәлiкке Жүсiптiң дұғасымен,
Жиырма төрт ұғылды нәсiп еттi.

Мәлiк Дұғар Жүсiптен жауап сұрды:
—Сiздi маған сатқандар кiмдер едi�
Не себептен саттылар сенi маған�
Сiз маған сол сырыңды айтшы,—дедi.

Жүсiп айтты:—Ол сырымды һеш айтпаймын,
уағда қылған сөзiмнен һеш қайтпаймын.
Iшiмдегi сырымды жұртқа жайып,
Шайтанның көңiлiн байытпаймын.

1930

1940

1950
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Екеумiз айырылатын уақыт жеттi,
Әй, Мәлiк, маған разы бол,—деп айтты.
«Мен Жүсiптi көрдiм» деп, адамға айтпа,
Көңiлiңе сақта үшбу аманатты.

Қытфир шаһы онан соң ой ойлайды,
Iшiнде ойламаған ой қалмайды.
«Қазынамда қалмады бiр тиын пұл,
Жүсiптi неге алдым�!» деп қайғыланды.

Сонда Жүсiп сөйлейдi патшаға:
—Бiр кiсi жiбер,—дедi,—қазынаға.
Бiр кiсi қазынаға барып келсiн,
Қаласыз онан кейiн тамашаға.

Сонда бiреу қазынаға барып келдi,
Қазынадан хабарды алып келдi.
«Қазынашы бағып тұр қазынасын,
Алтын-күмiс толы» деп хабар бердi.

Жүсiп айтты патшаға:—Иә, сұлтан,
Жаратқан ием бар-дүр ұлық Сұбхан.
Жоқ iстердi бар қылмақ оған оңай,
Не болса да одан-дүр жұмла ихсан.

Бiлсеңiз, бұ ғинаят ол Тәңiрден,
Тысқары һеш iс болмас әмiрiнен.
Көп шүкiрлiк қыламын Құдайыма,
Һеш нәрсе үмiт қылман мен сiздерден.

Жүсiп сөзiн ол патша тыңлап тұрды,
Нәсiлi таза екенiн анық бiлдi.
«Таза күтiп, мұны сен сақтағыл» деп,
Жетелеп Зылихаға алып келдi.

—Зылиха, бұл балаға құрмет қылғыл,
Өзiне лайықтап ғиззат қылғыл.
Бiздерге осы бала ұғыл болсын,
Менi қандай сыйласаң, артық қылғыл.

1960

1970

1980
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Зылиха патша сөзiн мақұл көрдi,
Бек құрметтеп Жүсiптi сыйлай бердi.
үш жүз алпыс түрлi тон даярлап,
Күн сайын бiр түрлiсiн киiндiрдi.

Жүсiп айтты бiр күнi Зылихаға:
—Бұ киiмдер бәрi маған рауа ма�
Патша кимес киiмдер кидiресiз,
ұятқа қалып жүрме маған бола.

Зылиха айтар:—Тыңлағыл, иә жаным,
Патша өзi бұйырған мұның бәрiн.
Патша бек шаттанар кигенiңе,
Жақсы киiм киуден ұялмағын.

Өз қолымен Жүсiптiң шашын тарар,
Iнжу, маржан, меруертпен байлап-орар,
Күннен-күнге артады ғашық оты,
Көрген сайын қалмайды сабыр, қарар.

Мүшкiл халге түстi ол онда гозин,
Бiр сағатқа көрмесе Жүсiп жүзiн.
Не сөйлесе «Жүсiп» деп жауап қылар,
Iлмейдi құлағына кiсi сөзiн.

Сол заманда бiр адам қан алдырса,
Хәжжам оның тамырына ништар ұрса.
«Жүсiп» деп жазылады жер үстiне,
Әгар да қаны барып жерге тамса.

Ол Зылиха аспанға назар салса,
Көктегi жұлдыздарды көрер болса.
Барша жұлдыз көңiлiнде «Жүсiп»  дедi,
Ол Зылиха Жүсiптi көңiлiне алса.

Ғашық отымен Зылиха есiн танды,
Жүрегi ғашықтықпен оттай жанды.
Жүсiптiң бiр қолынан махкам ұстап,
Жетелеп пұтханаға алып келдi.

1990

2000

2010



74 ҒАШыҚТыҚ ДАСТАНДАР74 75

—Әй, санам, арыз айта келдiм саған,
Өзiме лайық екен үшбу ұғлан.
Бұл баланың көңiлiн маған салып,
Бiр медет жасай көргiл ендi маған.

Арыз қып ол санамға зар жылар,
Тақаты жоқ көңiлiнде сабыр қылар.
Пұтына жалбарады арыз айтып:
«Тыныш қыл,—деп,—қажетiмнен көңiлiм тынар».

Жүсiп сушы оны көрiп дұға қылды,
Пұт сынып, сол арада талқан болды.
«Жүсiптi пайғамбар деп сөйлегiн» деп,
Ол пұтқа бiр Алладан әмiр келдi.

Ол Зылиха Жүсiптен жауап сұрды: 
—Қарап тұрып пұт сынып ненi көрдi�
Жүсiп айтты:—Құданың құдiретi,
Бұ iстi қаламады саған,—дедi.

Зылиха айтты:—үшбу iс ондай болса,
Бұ санамға басқадан әмiр болса,
Дұға қылып түзеткiн, Жүсiп, мұны,
Жақсы болар бұл санам бүтiн болса.

Қорқамын пұтханаға патша кiрсе,
Сынып жатқан санамды, әгар, көрсе.
Не деп жауап беремiз патшаға,
«Кiм сындырды�» деп, бiзден жауап бiлсе.

Мұны естiп Жүсiп сушы дұға қылды,
Құдайым дұғасын қабыл қылды.
Зылиха қайран қалды мұны көрiп,
Ол пұты баяғыдай бүтiн болды.

Онан кейiн ғашықтық әсер қылды,
Ғашықтығы күннен-күнге қатты болды.
Ас iшпестен сарғайды, ұйқы көрмей,
Нұр жүзi Зылиханың гүлдей солды.

2020

2030

2040
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Бiр күнi Зылихаға патша келдi,
Шақырып бiр табибты алып келдi.
Тамырын кеп ұстады табиб сонда,
Ғашық оты екенiн заһир бiлдi.

Тәбиб айтты:—Бұ дертке дауа болмас,
Қанша ем қылғанменен дәрi қонбас.
Әйтеуiр мұның дертi iшiнде екен,
Мәнiсiн кеселiнiң айтып болмас.

Фаслу Зылихадан ахуал сұрағаны даясының*

Зылиха бiр күн үйде жатыр едi,
Бiр даясы бар едi оны көрдi.
—Әй, ханым, сенiң халiң қалай болған�
Мәнiсiн кеселiңнiң айтшы,—дедi.

Әй, жаным, не себептен қатарың тар�
Сарғайып, қатты азыпсың не азабың бар�
Өлуге де қалыпсың қатты жүдеп,
Мәнiсiн ренжуiңнiң қылғыл азһар.

Зылиха даясына айтты сырын:
—Менiм бұ халiмдi заһир бiлiң.
Кiсiге айта көрме, ана,—дедi,
Һешкiмге айтқаным жоқ мұнан бұрын.

Әй, ана, ол сүйгенiм—құл ұғланы,
Анықтап бiлемiсiз сiздер оны.
Соған мен ғашық болып, болдым мұндай,
Өлер халге жеткiздi ендi менi.

Даясы айтты:—Iс болса мұндай саған,
Айтпадың бұрын неге оны маған�
Мұратыңды қылар ем сенiң хасыл,
ұялып, айтпай жүрген өзiң жаман.

* Күтушінің Зылихадан халiн сұрағаны туралы бөлiм.

2050

2060

2070
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Әй, жаным, ғашық iсi оңай болмас,
Һеш табиб, дәрiгер оған дауа қылмас.
Ғашықтықтың мәнiсiн мен айтайын,
Барша жұрт күлсе дағы ғашық күлмес.

Зылиха айтты:—Әй, ана, шын айтасың,
Көңiлiмдегi iстердi құп табасың.
Әй, ана, ғашықтықтан өлер болдым,
Дертiмнiң дауасына не қыласың�

Даясы айтты:—Малың сарп қылмақ керек,
Ғашық кiсi малынан безбек керек.
Ғашықтарға бұ дүния неге керек�
Мал шашып, мұратына жетпек керек.

Зылиха айтты:—Әй, ана, разы болдым,
Не деген жауабыңа иқрар қылдым.
Не десеңде алайын тiлiңiздi,
Мал-мүлкiмдi бұ үшiн пида қылдым.

Кемпiр айтты:—Жиғызғын ұсталарды,
Жасатқын тiптен артық бiр сарайды.
Һәмма iшi нақышты, алуан болсын,
Ақылын алып тұрсын көрген жанды.

Iшiне дүр, маржан, фарш төсесiн,
Қызыл алтын ағаштар онда тiксiн.
Бiр ағашта жүз түрлi бұтақ болып,
Басында жемiстерi пiсiп тұрсын.

Түрлi-түрлi теректер онда тiксiн,
Теректерi алтын мен ақық болсын.
Бiрнеше iнжуменен лағыл болып,
Бiрнеше өңкей қызыл маржан болсын.

Алтыннан оған арғымақ ат жасасын,
Гауһар, жақұт, iнжу, маржан тұрман тақсын. 
Жайнап тұрсын ағаштар[дың] жемiстерi,
Көрген жан қайран қалып, һүшы кетсiн.

2080

2090

2100



7676 77ҚИССА ХАЗіРЕТ ЖүСіП...

Ол ағаштар бастарына құс қондырсын,
Сарайдың тамашасы мұндай болсын.
Дүниядағы иiстi гүлдiң бәрiн егiп,
Сарайдың тамашасы мұндай болсын.

Жұпар мен зағыпыранның гүлiн ексiн,
Жетпiс жерге гауһардан қанадил бiтсiн.
Ғұд ғинбар мисктiң бәрiн өртеп,
Бұ дүния нақышының бәрi бiтсiн.

Ол үйдiң ортасына тақыт орнат,
Өзiң асыл киiм ки неше қабат.
Басыңа гауһар, жақұт тәж орнатып,
Тақытқа отырыңыз хорлар сипат.

Жүсiптi сол уақытта қасыңа алғын,
Сөзiме  айтқан құлақ салғын.
Жүз мың сабыры болса да кетер құлап,
«Тақытқа отыр» деп, жетелеп қолын алғын.

Жүсiбiң сол уақытта сенi көрсе,
Көрген соң, саған оның көңiлi ерер.
Мұратыңды хасыл қып сол арада,
Дертiңе басыңдағы дәрмен берер.

Зылиха кемпiр сөзiн мақұл көрдi,
Кемпiрге сыйлау қылып алтын бердi.
Онан арман Зылиха өлмек болды,
Бiр күнi патша тұрып жауап сұрды.

Зылиха айтты:—Жиғызғын ұсталарды,
Жасатқын маған лайық бiр сарайды.
Ол сарай бұ жаһаннан артық болсын,
Көңiлiм қалап тұрар сондай жайды.

Кең сарай, нақышы асқан үй жасатшы,
Жаһаннан артық болсын тамашасы.
Миуа пiсiп, iшiнен сулар ақсын,
Һәр алуан жемiс болсын—ағаш басы.
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Қытфир патша жұртына әмiр қылды,
ұсталар, нақышшылар бәрi келдi.
Бұ жаһаннан өрнегiн артық қылып,
Айтқанындай бiр сарай-бина қылды.

Зылиха дүр, маржан тәж орнатты,
үстiне алтын қамқа тон киiндi.
Гауһардан алқа салып, үйге кiрiп,
Мысалы толған айдай боп көрiндi.

үйге кiрiп Жүсiптi «Келсiн,—дедi,
Сарайдың тамашасын көрсiн» дедi.
Көңiлiнде һешнәрсе жоқ келдi Жүсiп,
«Қасымда, тақта бiрге тұрсын» дедi.

—Қасыма таққа отыр, келгiн,—дедi,
Менi патша саған бердi, бiлгiн,—дедi.
Мұны айтып қолынан ұстап алды,
—Сұхбатты  бiрлән құрғын,—дедi.

Сол уақытта Жүсiп айтты:—Құдауанда,
Құдiретiңмен келтiрдiң менi мұнда.
Фазылыңмен сақта менi сабыр берiп,
Билiк жоқ бұ фитнада, асла, менде.

Зылиха айтты:—Мен сенi түсте көрдiм,
Көрмекке жамалыңа ғашық болдым.
Мұратымды қылыңыз бүгiн хасыл,
Елiмнен сiздi iздеп мұнда келдiм.

Зылиха берiк ұстады Жүсiп қолын,
Бекiтiп қойды бәрiн кетер жолын.
Толған айдай балқыды Жүсiп нұры,
Кетiрдi Зылиханың сабыр, көңiлiн.

Жүсiп айтты:—Аулақ сарай безенiптi,
Зылиха хор секiлдi түзенiптi.
Шайтанның уасуасасынан сақта, Алла,
Малғұндар аздырмаққа кезенiптi.
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Жүсiп айтты:—Әй, Зылиха, жiбер қолым,
ұнамас асла, сiрә, сенiң мұның.
Көп қорқамын жаратқан Аллаһымнан,
Баспайды кiнә iске менiм көңiлiм.

Сенiң бұл айтқан iсiң қыла алмаймын,
Шерменде Хаққа асы бола алмаймын.
Сабыр қылсаң, сынады шайтан мойны,
Фасад iстеп, боққа аунап қала алмаймын.

Зылиха айтты Жүсiпке қарсы тұрып:
—Қайтiп сабыр қыламын сенi көрiп.
Мiнезiң жаннан жақсы, жүзiң көркем,
Кетпесең жiбермеймiн тек өлтiрiп.

Сенi көрiп, кетiп тұр ақыл, һүшім,
Өртенiп бара жатыр күйiп iшiм.
Сарайдың жан-жағына көзiңдi сал,
Жасаттым бұ сарайды сенiң үшiн.

Жүсiп сонда бұл сарайға қарайды ендi,
—Жарайды, сарайыңыз жақсы,—дедi.
Жалғыз өзiң отырсың, патша жоқ,
Екеуiң бiрге отырсаң жарар,—дедi.

Сонда Зылиха Жүсiпке жауап берер:
—Патшаның бұ сарайда не iсi бар�!
Саған арнап жасаттым мұны өзiм,
Сарайдың өрнектерi саған ұқсар.

—Менi патшам пұлына сатып алды,
Мен үшiн сарп қылды талай малды.
«Балам» деп жүр бұл күнде патша менi,
Атама ойламаймын залым халдi.

Қиянатты Құдайым, асла, сүймес,
Дұшпанынан азабын һеш көтермес.
Бала қылған патшаға жәбiр қылсам.
Құдайым, асла, маған рахмат бермес.
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Сөз кiрмес Зылиханың құлағына,
Насихат сөз кiрмейдi бұл шағында.
Өз сөзi Зылихаға мақұл едi,
Жүсiптi алсам дедi құшағына.

Айтқан сөзi—Жүсiптi бәрi мақтау,
Жүсiп көңiлi—патшаның тұзын ақтау.
Жүсiпке жалынады зарлықпенен,
Жүсiп айтар «Илаһи, өзiң сақта!»

—Әй, Жүсiп, жүзiң нұрлы, сөзiң—шырын,
Бұ күнде iшкен асым—у мен iрiң.
Сен сөйлесең, көңiлiмнен сабырым кетер,
Сөзiмнiң тыңламайсыз бiрде-бiрiн.

Менiм сiзден тiлегiм—жан рақаты,
Нұр жүзiңнiң ыстығы iшiме өттi.
Қанжардай тiлдi бауырым[ды] нұрлы жүзiң,[ды] нұрлы жүзiң, нұрлы жүзiң,
Суретiң, ғажап түрiң, лебiзiң тәттi.

Саған ұқсар һеш адам болмас, сiрә,
Жан-тәнiм сенсiз қарар қалмас, сiрә.
Фирағыңда өртендi күйiп iшiм,
Дүнияны екi көзiм көрмес, сiрә.

Һилал сипатындай қастарыңыз,
Тiзген мерует секiлдi тiстерiңiз.
Өз қолыммен өруге лайықты тұр,
Жұпар сүмбiл секiлдi шаштарыңыз.

Бойың зипа, миск жұпар шашыңыз бар,
Мұхиттың гауһарындай басыңыз бар.
Кiрпiктерiң өкпеме қадалып тұр,
Нелiктен болдың маған қатарың тар�

Ақық пенен жақұттай жанарыңыз,
Алмадай қыз балықты иегiңiз.
Арманым жоқ, бiр сүйсем тамағыңнан,
Сымға тартқан күмiстей сүйегiңiз.
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Жас шыбықтай майысқан бармақтарың,
лағыл тастарындай тырнақтарың.
Алақаның жұмсақ-дүр харирдан,
Кафура сипатындай бiлектерiң.

Шын ақиқат, бейқарар қылдың менi,
Мағшұғым, қашан болар уасл күнi.
Жүзiңдi көрмей тұрсам, сабырым қалмас,
Құшамын, ғашық жарым, қашан сенi�!

Ақылымнан айырды екi көзiң,
Дертiме дауа болар айтқан сөзiң.
Сендей ұғыл тумайды һеш адамнан,
Муқарраб перiштедей анық өзiң.

Бұл сөздердi тыңлады Жүсiп сыдық,
Көңiлiн Зылиханың бiлдi анық,
Насихаттар айтады жылы сөзбен:
—Тыңла,—деп Зылихаға:—Құлақ салып.

Жүсiп айтты:—Зылиха, сөзiм тыңла,
Не айтқан жауабымды ұғып, аңла.
Жүзiң сұлу екен деп қызықпаңыз,
Өлген соң, нұр қалмайды үшбу тәнде.

Көрiктi жүз кебiн киiп, көрге кiрсе,
Көмулi көр iшiнде үш күн тұрса.
Қызықпақ түгiл, әуелi, қашар едi,
Қанша дос болса дағы сонда көрсе.

Көрiктi жүз көр iшiнде нұры кетер,
Менi сен ғашық болып сүйме бекер.
Шаш-мұрттарым сыпырылып, жидiген соң,
Сол уақытта көрсеңiз, зәрең кетер.

Қырағы көз көрмес боп солар сонда,
Iнжудей тiс төгiлiп қалар сонда.
Етiм шiрiп, сүйегiм қалған кезде,           
Көрсеңiз, көңiлiң маған толар сонда.
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Өлместей бiлiп тұрсыз бұ күн менi,
Нандырамын, Зылиха, не деп сенi�
Жаман iске Құдайдан қорқу керек,
Мордар iске қол суырып келмес жөнi.

Зылиха айтты:—Сенде менiм дертiм,
Қорқып, сабыр қыларға келмес уақытым.
уисал шауқың көңiлiмдi ғарат қылды,
Фирақ отын жұтыппын көп қасiретiм.

Әй, Жүсiп, сенiң өзiң не ойлайсың�!
Көңiлiңдi маған қарап бiр қоймайсың.
Сен[iң] маған қызықпайтын күшiң жоқ па�!
Болмаса, бiр адамнан қорқамысың�!

Жүсiп айтты:—Қорқамын Жаратқаннан,
Жаһанды құдiретiмен жаратқаннан.
Сол себептен мен сiздi қаламаймын,
Ақырет азабынан қорыққаннан.

Жүсiптi құшақтап ап қысты қатты,
Күлiмдеп Жүсiп сонда езу тартты.
Атасының дуасы боп сол арада,
«лә тақрабуз зина!»* деп дауыс кептi.

Ғайыптан былай деген үн есiттi:
«Жаман iстен қолыңды тартқын!» дептi.
Ол аятты есiтiп қатты қорқып,
Онан соң Жүсiп нәби сабыр еттi.

Орнатқан пұт бар едi ол сарайда,
ұқсатар Зылиха оны бiр Құдайға.
Бiр шапанмен ол пұтты жауып қойды,
«Құдайдан ұялам,—деп,—осындайда».

Зылихадан сұрады Жүсiп оны:
—Неге жаптың ол пұтқа шапаныңды�

* Сендер зинаға жақындамаңдар.
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Зылиха айтты:—ұяламын мағбұдымнан,
Сол себептен жапқаным шапанымды.

Жүсiп айтты:—Зылиха, ақымақ болдың,
Ақымақ болып бұ iстi неге қылдың�
Сен пұтқа шапаныңды жауып қойдың,
Жаратқан бiр Аллаға мен не қылдым�

Жаратқан бәрiмiздi Қадiр Сұбхан,
Заһир ерүр Аллаға қанша пiнһан.
Жаны жоқ, құр сурет—сенiң пұтың,
Не керек құр суреттi жапқаның�!
Құдайдан безiп оған табынбағың!

Құдай көрер құдiретiмен, сурет көрмес.
Бұл iсiң тамұқ отын сағынбағың,
Құдай көрер құдiретiмен, сурет көрмес.
Құдайға жазғандығын құлы бiлмес, 
«Ажал оғы» деп айтар оны пенде,
Алланың оғы тиген һәм оңалмас.
  
Бұ сөздердi Зылиха ойға алмады,
Көңiлi сонда дағы һеш қалмады.
Етегi мен қолынан берiк ұстады,
«Қашып кетiп қалар» деп сене алмады.

—Сен менiм жауабыма көнбей тұрсың,
—Құшақ жазып қойныма енбей тұрсың.
Дүниядағы қыздардан қай жерiм кем,
Неге менi лайық көрмей тұрсың�!

Жiгiттiк қызығынан неге қаштың�
Мен саған қанат жайып, қойнымды аштым,
Жiгiттiкте бiр қызық көрмеген соң,
Бекер-ақ өткенi ме есiл жастың�!

Жүсiп айтты:—Иләһи ғафур Рахман,
Менде жоқ мұнан кетер бүгiн дәрмен.
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Есiк берiк, һеш тесiк жоқ мен құтылар,
Құдай-а, құдiретiңмен құтқар мұнан!

Сол уақытта нида келдi Аллаһымнан:
«Тiледiң, Жүсiбiм, рахмат менен.
Құдiрет бiрлән ашайын жетi есiктi,
Құтқару, медет менен, қашпақ сенен».
  
Мұны естiп «Алла» деп жұла қашты,
Құдiрет бiрлән есiктiң бәрiн ашты.
Жетi есiктiң бәрiнен шыққан жерде
Әбден шаршап, Жүсiптiң өкпесi ұшты.

Шыққан жерде Жүсiптi қуып жеттi,
Жеткен соң, артқы етегiн махкам тұтты.
ұстаған жерiн жыртып алып қалды,
Қарамай етегiне қашып кеттi.

Қуып тысқа шыққанда патша көрдi,
Зылиханың ашуы келген едi.
Алдына шақырып алып бұл екеуiн,
Патша екеуiнен жауап сұрды.

Зылиха ашуланып жүгiрiп келдi,
—Бұ балаң маған қорлық қылды,—дедi.
Менi қатты бұйырды жаман iске,
Зынданға сал, иә, азап қылғын!—дедi.

Үшбу сөздiң дәлелi қаулаһу Тағала Қалат мә жазау мән ара-
да би аһлика суа илла ән иусжана ау азабун алим*

Патша айтты Жүсiпке:—Не iс қылдың!
Бұ iстi маған неге рауа көрдiң�!
Менi жұртқа осынша рәсуа қылып,
Тойынған соң, нәпсiңнiң тiлiне ердiң.

* Осы сөздiң дәлелi Алла—Тағаланың сөзi. Ол (әйел) айтты:—Сенiң үй-iшiңе 
жамандық қалаған адамның жазасы қапасқа тасталу немесе ауыр азап емес 
пе�!
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Жүсiп айтты:—Жаман iс қылғаным жоқ,
Хақтығым—Құдайға аян, көңiлiме тоқ.
Хақтығыма жас бала куә болар,
Ақтайтын Зылиханың куәсi жоқ.

Патша айтты:—Бар уәзiр ұғланына,
Он жетi күн болып-дүр туғанына.
Не деп бұған куәлiк берер екен�!
Қаралық расы мен жалғанына.

Жүсiп айтты:—Тыңлаңыз, иә сұлтан,
Сырымды бiлер менiм Азим Сұбхан.
Жас баланы сөйлетер құдiретiмен,
Хақтығым болғаннан соң өзiне аян.

Онан соң Қытфир шаһы әмiр қылды,
уәзiрдiң жас баласын алып келдi.
—Жүсiпке куәлiктi айт, ұғлан,—деп,
Баланы Қытфир шаһы қолына алды. 

Жас бала сөз сөйледi сонда тұрып,
Патша құлақ салды, мойын бұрып.
Патша менен халайық тыңлап тұрды,
Айтады куәлiгiн тiлге келiп.

Бала айтты:—Жамандық қыла алмаймын,
Сөзiмдi жалған сөйлеп, бұра алмаймын.
Құданың айт дегенiн айтамын мен,
Һәркез жалған куәлiк бере алмаймын.

Әй, патша, айтайын естi сөзiм, 
Шын көңiлiңмен иланып, тыңла өзiң.
Ақ,—дедi,—артқы етегi жыртық адам, 
Харам деймiн етегi жыртықсызын.

Сонда патша қарады етектерiн,
Құр бекер қарай ма жанның бәрiн.
Жүсiптiң артқы етегi жыртық екен,
Зылиханың ұялтып төктi арын.
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Зылихаға патша ұрыс қылды,
Баланың куәлiгiн дұрыс бiлдi.
—Жалғаншы болдың,—дедi Зылихаға,
Жүсiптiң аяғына жығыл,—дедi.

Зылиханың айтқаны болды жалған,
Жұрт қайран болды бұған құлақ салған.
Жиылған топ iшiнде жығылған соң,
Зылиха кеттi үйiне ұялғаннан.

Фаслу Зылихаға ғайбат қылған қатындардың баяны*

Мысырдың шаһарында бар қатындары
Мұны естiп, ақылын қосты бәрi.
Зылиханы ғайбаттап күлiседi,
«Жоқ екен Зылиханың тiптен ары».

«Зылиха бiр құлына ғашық болған,
Құлы оны жаратпай, рәсуа қылған.
Құлы үйден қашқанда қуа шықса,
Патша оны сырттан көрiп қалған».

Бұл өсек Зылихаға есiтiлдi [ендi],
Қонаққа қатындарды шақырды ендi.
Төрт жүз қатын жиылды шақырған соң,
Баршасы бiр сарайға отырды ендi.

Зылиха киiндiрдi Жүсiптi ендi,
Киiндiрiп, мәжiлiске алып келдi.
Һәммасына пышақ пен сәбiз берiп,
«Тезiрек, таза турап бергiн!» дедi.

Қатындар пышақ, сәбiз қолына алды,
Жүсiптi көрiп бәрi қайран қалды.
Жүсiпке қараймын деп есi кетiп,
Саусақтарын сәбiз деп турап салды.

* Зылиханы өсек қылған әйелдердi баяндайтын бөлiм.
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Қолдарын қызыл қан қып турап отыр,
Есiн бiлмей қатындар турап отыр.
Iсi жоқ қолыменен қатындардың,
Қолдарының қандары саулап отыр.

Зылиха айтты:—Қатындар, көргiн мұны,
Өсек қылма мұнан соң ендi менi!
Бiр көрем деп турадың қолдарыңды,
Тандыңдар ақылыңнан көрiп ненi�!

Мен көргелi Жүсiптi жетi жыл-дүр,
Ғашықтық көрген сайын күнде артар.
Сонда дағы сiздерден сабырым артық,
Менi ендi өсек қылмай, жайыңа жүр!

Қараңдар менiм реңiм, түрiм қандай!
Жүсiптiң жүзi нұрлы, туған айдай.
Тал бойында тарыдай бiр мiнi жоқ,
Ерiтер көрген жанды сары майдай.

Жүсiптi көрген қатын таң боп кеттi,
Адасып ақылынан қаңғып кеттi.
Тамақ iшiп, iшпегенi есiнде жоқ,
үстi-басы шиедей қан боп кеттi.

Зылиха ойлар «Жүсiптi талдырамын,
Не қылсам да тiлiмдi алдырамын.
Әгар хасыл қылмаса мұратымды,
Патшаға айтып зынданға салдырамын».

Сонда Жүсiп жылады «Құдайым» деп,
Күнәдан қорыққан соң уайым жеп.
«Бүйтiп жүрiп күнәға ұшырармын,
Бұ фитнадан жатуға зынданың еп».

Бар Құдайым дұғасын қабыл қылды,
Iбiлiс малғұн мұратын батил қылды.
Зылиханың көзiнен таса қылып,
Хабсаханат Жүсiпке мекен қылды.
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Зылиха айтты:—Тыңлағыл, Жүсiп,—дедi,
Ғашық отпен iшiм тұр пiсiп,—дедi.
Әгар хасыл қылмасаң мұратымды,
Зынданға жатамысың түсiп�!—дедi.

Жүсiп айтты:—Құдайға асы болман,
Сенiң айтқан iсiңдi асла қылман.
Қара жүздi болғанша Құдайыма,
Тiптi жақсы жатуға зындан маған.

Оны естiп iшiне от жабысты,
Ашуланып iшiнен қаны түстi,
Белiндегi кемерiн шығарып алып,
Харир, зипа киiмiнiң бәрiн шештi.

Мәлiк Риян Қытфирдiң iнiсi едi,
Зылиха арыз қыла соған келдi.
—Бiздiң бұ құл көп жаман iстер қылды,
Зынданға соны апарып салдыр,—дедi.

Көп малға ол баланы сатып алдым,
Ақырында пәлеге сонан қалдым.
Тiлiмдi алсаң, тезiрек зынданға сал,
Сонша жаман болған соң қапаландым.

Риян айтты:—Ендеше барғыл,—дедi,
Менiм бұ насихатымды алғыл—дедi.
«Құлым жаман болды» деп, қапа болма,
Рұқсат бердiм, зынданға салғыл,—дедi.

Зылиха сонда үйiне келдi қайтып,
Бiр сандық жасаттырды бұйрық айтып.
Жүсiптi сол сандыққа салды дағы,
Зынданға салмақ болды әзiрлетiп.

Сол уақытта Қытфир шаһ жетiп келдi,
Жүсiптiң ахуалынан хабар бiлдi.
«Шығарғыл» деп қатынға ашуланып,
«Пәлекеттiң бәрi де сенен» дедi.
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Жүсiптi ол сандықтан шығарды ендi,
Астына харир, атлас төсендiрдi.
—Зынданға түстiм ғой деп қапа болма,
Кешiкпей шығарамын, барғын,—дедi.

Аз күнде Қытфир шаһ дүния салды,
Бұйрықпен Әзiрейiл жанын алды.
Мәлiк Риян дейтұғын iнiсiне,
Қытфирдың патшалығы соған қалды.

Йемен шаһарынан екi адам келдi,—дедi,
«Патшасы Мысырдың өлдi,—дедi.
Риянды заһар берiп өлтiрелiк,
Онан соң бiз сұралық елдi» дедi.

Хабаз, Сақи бұлайша кеңес қылды,
Мәлiкке бұ хабары естiледi.
Шақырттырып алдырып ол екеуiн,
Мәлiк Риян зынданға махбұс қылды.

Жүсiптiң түстi үстiне олар барып,
Жай жүрмей пенде болып болды ғарiп.
Сақи жатып бiр күнi түс көрiптi,
—Жорушы бар ма�—дедi хабар салып.

Жүсiп айтты:—Түсiңдi жориын мен,
Не деген түс көрiпсiң, айтып көр сен.
Сақи сонда Жүсiпке түсiн айтты:
—Жорытып бiлсең, әгар, ақылы кең.

Сақи айтты:—ұйқымда бiр түс көрдiм,
Түсiмде үш бау жүзiм сығып тұрдым.
Қызыл алтын кесеге суын құйып,
Iшiп қойды Риянға берiп едiм.

Хабаз тағы:—Бiр түстi көрдiм,—дептi,
Төбеме нан көтерiп жүрдiм,—дептi.
Нанымды алып Риянға берiп едiм,
Құстар келiп, басымнан талап кеттi.
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Екеуiнiң жорыды Жүсiп түсiн,
—Сақидың оңғарады Құдай iсiн.
Мәлiк Риян—қылады сiздi уәзiр,
Берiңiз, бұ түсiңнiң сүйiншiсiн.

Хабазға айтты:—Қатерлi сенiң түсiң,
Оңалмас мұнан былай қылған iсiң.
Кешiкпей-ақ өлтiрер Риян сенi,
Құстар жеп, ада қылар тәннен басың.

Натаким Құранда бұйырды қаулаһу Тағала: Фатакулу ат-
тайру мин расиһи*

Хабаз сонда мұны естiп, қылды фаған:
—Мен түстi көргенiм жоқ, иә ұғлан!
Жүсiп айтты:—Тансаң да Тәңiрi қоймас,
Көрсеткен мен емеспiн түстi саған.

Натаким Құранда бұйырды қаулаһу Тағала:** Құдия әл-
амру әллази фиһи тастафтин

Сақи Жүсiп сөзiне бек қуанды,
Айтқанын жақсы көрiп һәм иланды.
Ашуланып ол Хабаз кәпiр болды,
Сақи сонда мүмiн боп дiнге ендi. 

Сақиды қасына алды Мәлiк Риян,
Қылмады бiр зәррадай оған зиян.
Құп сыйлап, уәзiр қылып қасына алды,
Аманат сөз тапсырды Жүсiп оған.

—Мәлiкке барсаң, бiзден сәлем дегiл,
Жүсiптiң күнәсi,—де,—екен жеңiл.

* Сондай-ақ Құранда Алла Тағала былай деп бұйырды: Құс оның басын 
шұқып жейдi.

** Сондай-ақ Құранда Алла Тағала былай деп бұйырды. Сен жауабын сұрап 
жатқан нәрсе орындалды (үкiм берiлдi).
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Минһума узкурни инда Раббикка*

Бейкүнә екенiмдi хабар бергiл.

Ол уақытта ғарыш иесi—ұлық Сұбхан,
Патшалардың патшасы—Қадiр Сұлтан.
Арыз айтып Жүсiп жалынған соң,
Жiбердi сәлем айтып Жәбiрейiлден.

—Атаңа сенi жақсы көргiзген кiм,
Ағаларыңнан айырып бергiзген кiм�!
Зынданнан халас қылып һәм шығарып,
Жақсы қып ара жолда жүргiзген кiм�!

Кiм құтқарды Зылиха жаласынан,
Куәлiк кiм айтқызды баласынан�!
Жетi қабат есiктен шығарған кiм,
Кiм шығарды патшаның қапасынан�!

Жүсiп айтты:—Тәңiрiмнен соның бәрi,
Он сегiз мың ғаламның Бiр уа Бары.
Мехнат, рахат берушi Тәңiрiм өзi,
Берген маған ғуфраным, ихсанларым.

—Олай болса, Тәңiрiңдi неге ұмыттың,
Риянды Құдайыңнан ұлық тұттың�
Жаратқан үкiм қылса кiм бұзады,
Не себептен Риянға арыз еттiң�!

Жүсiп сушы қатесiн өзi бiлдi,
Қате iс қылғанына пұшайман болды.
«Құдай-а, кешiргiл!»  деп мiнәжат қылып,
Тәңiрге жалбарынып тәубе қылды.

Хабазды бiр күн Мәлiк дарға асты,
Дарда басын құс жеп, миын шашты.
Бұл айтқаны айнымай келгеннен соң,
Сақи қойды Жүсiпке ықыласты.

* Раббыңның (қожайыңның) қасында менi еске ал.
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Жәбiрейiл сол сағатта жетiп келдi,
—Жүсiп нәби, Құдайың сәлем дедi.
Мың шүкiрлiк қылыңыз Құдайыңа,
«Кешiрiп, тiлегiңдi бердiм» дедi.

Бұ зынданда жатасыз бiрнеше күн,
Саламат шығарсыз тысқа  бiр күн.
Шыққаннан соң Мысырға патша болып,
Аузыңа қаратасыз барша жұртын.

Фаслу Кiнғаннан келген араб

Зынданда жатыр едi Жүсiп нәби,
Кiнғаннан келдi мысыр[лық] бiр ағраби,
Жолмен жүрiп керуендер бара жатса,
Көредi терезеден Жүсiп оны.
  
Керуен зындан қасына жақын келдi,
Жүсiптiң сонда екенiн түйе бiлдi.
«Мен Кiнғаннан келемiн, иә Жүсiп» деп,
Жүсiпке түйе боздап зары қылды.

Әлқисса түйенiң Жүсiпке жауап қылғаны

Түйе сонда боздады,
Әңгiмелер қозғады.
Тұсына жақын келген соң,
Тұра қалды сол жерде.
Ендi қадам созбады,
Жүсiптiң жүзiн көрсем деп,
Зынданның iшiн көздедi.

«Көрдiм,—деп,—атаң Жақыпты»,
Хал-ахуал сөйледi.
«Көрiп келдiм атаңды,
«Жүсiбiм» деп зар қылып,
Күнi-түнi сiздi iздедi.
«Көрермiн,—деп,—дүнияда»,
үмiтiн асла үзбедi.

2570

2580

2590



9292 93ҚИССА ХАЗіРЕТ ЖүСіП...

Көрiп келдiм атаңды,
Тартып жүр сенiң жапаңды.
Қасiретпенен зар қылып,
Кең дүниясын тар қылып,
Күндiз-түнi қан жұтып,
Көрдi сенiң қапаңды.
«Жүсiбiм» деп зар қылып,
Күнi-түнi жылады.
«Перзентiмдi көрсет» деп,
Алладан һәр күн сұрайды.
үмiт қып зауқы сафаңды,
Сiздi жоқтап атаңыз,
Күнi-түнi аңырайды.
Жас орнына көзiнен
Қызыл қандар парлайды.
Рахматына Алланың
Белiн махкам байлайды.
Фирағында өртенiп,
Кеше-күндiз зарлайды».

Атасынан Жүсiпке
Түйе хабар бередi.
Түйе боздап тұрған соң,
Жүсiп те жылай бередi.
Атасының хабарын
Түйеден естiп бiледi.
Жүсiп сонда жылады,
Жүсiптiң даусын есiтiп,
Түйе шөге қалады.
Айдаса да тұрмайды,
Керуендер қайран болады.
Шөгiп жатып боздады,
Жүсiп мұны көрген соң,
Қасiреттерiн қозғады.
Түйенiң айтқан сөздерi
Сүйегiне батады.
Өртенiп iшi елжiреп,
Жер бауырлап жатады.
Қайтiп сабыр қылады,
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Халi сондай болғанын,
Есiткен соң атаны.

Ғарiптi Тәңiрiм сүйесiн,
Жетiп келдi сол уақытта
Ол түйенiң иесi.
Ол түйенiң бар екен
Хайуан да болса киесi.
Ағаш алып қолына,
ұрайын деп жүгiрдi,
Тұрмаған соң түйесi.
Қолына алып келедi
ұрайын деп таяғын.
Құдiретi болып Құдайдың
Жер ұстады аяғын.
Ала алмады ағраби
Жерден тартып аяғын.
Жiгiттерiн шақырды
Қорыққанынан бейшара,
Ойбай салып бақырды.
Жер аяғын тұтқан соң,
Жүсiп сонда сөйлейдi,
Сөйлегенде бүй дейдi:

—Әй, ағраби, құлақ сал,
Таяқ алып жүгiрiп,
Бүлдiрдi неңдi хайуан-мал�!
Бейкүнә оны ұрасың,
Хайуанды бекер ұрам деп,
Құрыдың ендi, байғұс шал!
Қайдан келген адамсыз�!
Баян қыл бiзге сiз ахуал.
Ағраби сонда сөйлейдi:

—Мен айтайын халiмдi,
Жүк әпкелiп Кiнғаннан,
Бiтiрдiм сатып малымды.
Бұл араға келгенде,
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Аяғымды жер ұстап,
Сорып кетiп барады
Менiм екi санымды.
Қатты қорқып барамын,
Қояр ма Құдай жанымды�!
Жүсiп сонда сөйлейдi:

—Тыңла,—дедi,—Ей, ағраби,
Құлағың сал берi қарап.
Аяғың жерге жабысты,
Бұ түйенi ұрмаққа,
Жазықсыз қылдың сен талап.
Қайтқыл ендi райыңнан,
Болмағыл бекер құр хараб.
Ағраби сонда сөйлейдi,
Босатып жерден аяғын.
Қорыққанынан қолынан
Түсiп кеттi таяғы.
Тәубе қылып бейшара
Жалынады Құдайға
Ашуы кетiп баяғы.

—Кiнғаннан келдiм осында,
Жолдас қылып әпкелген
Жүз кiсiм бар қасымда.
Жетi жүз түйе жүк алып,
Келiп едiм басында.
Пұлымды сатып бiтiрiп,
Шығып едiм қосыма.
Жүсiп сонда сөйлейдi,
Сөйлегенде бүй дейдi:

—Кiнғаннан мұнда келдiң бе�
Ол шаһардың iшiнде
Қаба ағаш бiлдiң бе�
Он екi бұтақ басында
Түгел ме екен көрдiң бе�
Ол дәрахт орнында
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Түзу тұр ма иiлмей�
Саясынан жүрдiң бе�
Ағраби сонда сөйлейдi:

—Тыңладым айтқан сөзiңдi,
Кiм екенiң бiлдiршi�
Маған анық өзiңдi.
Бiлгенiмдi мен айтсам,
Жарасар едi тап сонда,
Көрiп тұрып жүзiңдi.
Биiк ағаш дегенiң,
Жақып нәби екен ол,
Көңiлiм менiм сезiндi.
Он бiр ұғылы түгел тұр,
Осы күнде қолында.
Он екiншi Жүсiбi[н]
Қасқыр жеген бұрында.
Құлақ салсаң сөзiмнiң,
Жалғаны жоқ-дүр айырымға.
«Жүсiбiм» деп зарланып,
Екi көзi Жақыптың
Шаһардың жұмла жолында.
«Келе ме,—деп,—Жүсiбiм»,
Шар тарапқа қарайды.
Қайғыменен қарайып,
Өткен күнiн санайды.
Алланың әмiрi тамаша
Демегiн, асла, қалай-ды.
Бiрнешенi жылатып,
Қуантқан неше талайды.
Жақып нәби сарғайды,
Алланың болып пәрменi,
Көрмес болды көздерi.
Тәнiнде қалмай дәрменi,
Бiр көрсе Жүсiп перзентiн
Қалмас едi арманы.
Тұрарында орнынан,
Сипалап жердi қармайды.
Жылауменен жасынан
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Көзi тiптi көрмейдi.
«Дәрул махзун» мақамнан
Шықпайды күндiз-түнiнде.
Сонда жатып «Жүсiп» деп,
Күңiренiп қатты сарғайды.
Жақын барған адамның
Тап-тақаты қалмайды.
«Жүсiбiм» деп аһ ұрса,
Есiткен адам аңырайды.
Жақыптың зарын естiген,
Екiншi қайтып бармайды.
Тура ажал жетпесе,
Қайғыдан адам өлмейдi.
Есiл Жақып пайғамбар
Жасыды сөйтiп сүйегi,
«Жүсiбiм» деп аңыраса,
Кемсеңдейдi иегi.
«Жарылқа деп, иә, Жаппар»,
Аузынан сағат тастамас,
Жаратқан қадiр Иенi.
Сонда да мұңлық Жақыптың
Көз жасын қабыл қылмады.
Неше жылдан бiр жылы
Жылаудан һәркез тынбады.
Шыбын жан тiптi-ақ берiк екен,
Сонда дағы сынбады.
«Жүсiпсiз маған харам» деп,
Дүнияға көзiн салмады.
Тоғыз жыл болды күңiренiп,
Бiр үңгiрде жатқалы.
Аузына тағам салмады,
Ибн Иамин болмаса,
Бала екен деп өзгесiн,
Көңiлiне алмайды.
Бұ сөздi естiп ал сонда,
Жүсiп қатты жылады.
Атасын жайын есiтiп,
Сүйегi жаман сынады.
«уа, дариға, атам!» деп,
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Жер бауырлап құлады.
Атасын ондай деген соң,
Қайтiп шыдап тұрады.
Атасы үшiн қайғырып,
Ағын судай тынады.
Асылзада пайғамбар
Ақыры сабыр қылады.
Қолын ұстап ағрабидiң
—Хош, елiңе қайт,—дедi.
Тапсырайын аманат,
Жақыпқа сәлем айт,—дедi.
ұмытпай барып тез айтсаң,
Болсын рахмат бад!—дедi.
Дұға қылсын қол жайып,
Мен ғарiптiң қақына.
Дұғасы қабыл олардың,
Қолымда жоқ бұ күнде
Беретiн сәлем хат,—дедi.
Халас болсам зынданнан,
Болсын көңiлiм шат.
Бұрылмай барып тез айтсаң,
Сiзге дұға қылайын.
Елiңе аман барғанша,
Аманат деп Аллаға
Тiлегiңдi тiлеп тұрайын.
Дұға қылса ол ерлер,
Иншалла, жарылқар
Менi қадiр Құдайым.
Сонда ағраби сөйлейдi:

—Бiлсем екен жөнiңдi,
Кiм екенiң бiлмеймiн,
Есiтемiн үнiңдi.
Көрiп қана кетейiн,
Көрсетшi маған түрiңдi�
Жақыпқа жөнiңдi айтайын,
Iшiме түйткiл болмасын,
Айтсаңшы маған сырыңды�!
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Жүсiптiң айтқан жауабы:

—Мәнiсi бар сырымды айтпайтұғын, 
уағда қылған iсiмнен қайтпайтұғын.
Мен сырымды айтуға рұқсат жоқ,
Рұқсатсыз iс қылуға батпайтұғын.

Рұқсат жоқ жүзiмдi көрсетуге,
Артымнан өсек сөздi ергiзуге.
Иесiнен қорқамын рұқсатсыз,
Бұйырмаған iстердi бергiзуге.

Онан дағы алыңыз бұл белгiнi,
Қызыл жақұт бiлезiк, бiлгiл оны.
Жиырма мың алтындық бағасы бар,
Аманат қолыңызға сақта мұны.

Бұ бiлезiк бағасы саған жетер,
Жиырма мың алтындық бағасы бар.
Ақыреттiң жарағын қылсаң керек,
Бұ дүния опасы жоқ, келер-кетер.

Ол керуен амандасып жүрiп кеттi,
Екi арада бiрнеше күндер өттi.
Бұ хабарды Жақыпқа жеткiрмекке,
Кiнғанның шаһарына барып жеттi.

Кiнғанға түнде келдi күндiз жетпей,
үйiнде ойланып жүр бекер кетпей.
Жақыпқа жүгiредi аттан түсiп,
үйiнде таң атуға сабыр етпей.

Жақыптың түнде үйiне жетiп келдi,
Есiктен тыста тұрып дыбыс қылды.
Дина шығып келдi де жауап сұрап:
—Сен өзiң түнде жүрген кiмсiң�—дедi.

Динаға жауап бердi ол ағраби:
—үйде ме,—дедi,—зарлы Жақып нәби�
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Аманат деп бiр сәлем айтып едi,
Мысырда пенде болған бiр ғабри.

Мұны естiп ол Дина үйге кiрдi,
Жақып нәби намазда отыр едi.
Сәлем берiп болған соң оң-солына,
Жақып нәби Динаға:—Не хал�—дедi.

Ағрабиды шақырды:—үйге кел,—деп,
үйге келiп, сөзiңдi баян қыл,—деп.
үйге кiрiп, көргенiн баян қылды:
—Сәлем айтты сiзге бiр ғабри құл,—деп.

Көп жылады зынданда тақаты-тақ,
Сiздi бiр көрмек үшiн болып мөштақ.
Мысырдың зынданында жатыр өзi,
Нәсiлi таза кiсi екен, сөзiме бақ.

Сiзден дұға тiлейдi сонда жатып,
Менi сол қайран қылды таңырқатып.
Дұға қылғыл, зынданнан халас болсын,
Қам-қайғыға көңiлi жатыр батып.

Жақып айтты:—Көрдiң бе оның жүзiн,
Аузынан есiттiң бе айтқан сөзiн�
Зынданға нағып кiрген адам екен,
Кiм екенiн бiлдiң бе оның өзiн�

Ағраби айтты:—Сұрадым, айтпады атын,
Һеш болмаса бермедi жазып хатын.
Сырын маған айтпады «ғабримiн» деп,
Бiрiн қоймай сұрадым асыл затын.

Жақып сушы ал сонда дұға қылды,
—Сенiң бұ айтқан сөзiң тәттi келдi.
Құдайыма қылайын мың шүкiрлiк,
Жаныма осы сөзiң рахат болды.
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Ағраби айтты:—Сауап iс керек маған,
Аманат оның сөзiн айттым саған.
Ол мүсәпiр бiр бiлезiк бердi өзi,
Жиырма мың тiллаға жетер тамам.

—Тыңла,—дедi Жақыпқа:—Әй, Исрайыл,
Маған да ақыреттiк дұға қылғыл.
Баянсыз пәни дүния керек емес,
Болады иман берсе мәула Жәлил.

Жақып сушы қол көтерiп, дұға қылды,
Дұғасы Хақ қасына қабыл болды.
Жәбiрейiл пәрмен бiрлән жетiп келiп,
Жүсiптен келiп сәжде сұрайды ендi.

Жәбiрейiл айтты:—Тыңла, Жүсiп сыдық,
Саған атаң дұғасы жеттi тахқиқ.
Мехнаттардан рахатқа шықтың қазiр,
Халық сеңа фауз нәжат қылды латиф.

Фаслу Жүсiп (а.с)-ның зынданнан шықпағы*

Зынданды он екi жыл мекен қылды,
Атасының дұғасы қабыл болды.
Түсiндiрiп айтып басқы сөзде,
Сол себептен зынданнан халас болды.

Сол сағат жетiп келдi ол Жәбiрейiл,
Жiбердi жарылқауын Рахман Жәлил.
Басында мехнат тосыннан болып едi,
Жарылқау тосыннан, мұны бiлгiл.

Бар құдай жарылқады Жүсiптi ендi,
Мәлiк Риян патша бiр түс көрдi.
Һеш адам бiле алмады түс тағбирiн,
Падишаһ жұртты жиып айтып едi.

* Жүсiп (а.с)-ның зынданнан шықпағы туралы бөлiм.
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Құранда бұйырды қаулаһу Тағала:* уа қалал малику инни 
әра сабға бақаратин симанин йакулуһунна сабғун ижаф уа 
сабға сунбулатин худрин уа ухара йа бисати йа аййуһа әл-Ма-
лау афтуни фи руйайа ин кунтум лил руйа тағбурун **

Түсiмде жетi семiз сиыр көрдiм,
Бәрiн де алдыма салып айдап жүрдiм.
Бiрiнен соң бiрiн мiндiм жетеуiн де,
Онан соң жетi арық сиыр көрдiм.

Тiптi арық жетi сиыр түрi жаман,
Iлiнiп өлгелi тұр, бәрi һаман.
Жетi семiз сиырды жетi арығы
Жеп бiтiрдi түк қоймай, бәрiн тамам.

Және тұр жетi астау толы бидай,
Жетi астау және де тұр құрыдай.
үш түйiр бидай сонда жерде қалды,
Өзге бидай көкке ұшты бәрi бiрдей.
  
Һеш адам түс мәнiсiн бiле алмады,
Алдында бұрынғыдай күле алмады.
Жұрттың бәрi сандалды жори алмай,
Сәлемге уәзiрлер де келе алмады.

Жұртына патша сонда ашу қылды,
Сол уақытта Сақи жүгiрiп жетiп келдi.
—Падишаһ, қаһарыңды қайтарыңыз,
Түс жорушы адамды бiлдiм,—дедi.

Мұны айтып ол Сақи көп өкiндi,
Патша айтты:—Ойладың сонша кiмдi�
Басың шайқап осынша неге өкiндiң�
Бұ iсiңнiң мәнiсiн айтшы,—дедi.

* Құранда Алла Тағала сөзiмен былай бұйырды
** Патша айтты:—Расында мен (түсiмде) жетi семiз сиырды жетi арық 

сиыр жеп жатқанын және жетi жасыл масақпен басқа да қураған масақтар 
көрдiм. Әй, жамағат, (патша төңiрегiндегiлер) түстi жори бiлсеңдер,  түсiмдi 
жорыңдар.
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Сақи айтты:—Тыңлаңыз, шаһ жиһан,
Зынданда көрiп едiм ғабри ұғлан.
Бұ түсiңнiң мәнiсiн сол бiледi,
Данышпан жаратып-дүр Қадiр Сұбхан.

Патша айтты:—Оны сен нағып көрдiң�
Оның түс жоритынын қайдан бiлдiң�
Сақи айтты:—Зынданда жатқанымда
Түсiмдi жорып едi, сонан бiлдiм.
  
Айтқанының айнымай келдi бәрi,
Перiште сипатындай нұр дидары.
Өзi—ғалым, мiнезi-жаннан артық,
Мақтай берсе, таусылмас онан әрi.

Сақи айтты:—Тәңiрi тағдыр жаман,
Он екi жыл зынданда ғұмыр кештi.
Патша айтты:—Ендеше, баршы жылдам,
Менiм түсiм мәнiсiн сұрашы жылдам.

Қызмет қылып алдына тiке тұрып,
Мәнiсiн әбден сұрап келшi жылдам.
Сақи айтты:—Баруға бата алмаймын,
Жүзiм шыдап, жауапты қата алмаймын.
Сiзге арызын айтпаққа уағда қып ем,
Ендi жүзiн көрерге бата алмаймын.

Сонда патша Сақиға айтады сөз:
—Сiз менiм жауабымды есiтiңiз.
Жақсы болса Тәңiрден, бiледi ол,
ұялмай-ақ алдына барыңыз тез.

Сонда Сақи зынданға келiп жетiп,
Жүсiпке сәлем бердi тағзым етiп.
ұялып тұр бейшара төмен қарап,
—Қор болдым,—дедi,—тақсыр, ұмытып кетiп.

Сонда Жүсiп Сақиға ғиззат қылды,
ұялып тұрғанын анық бiлдi.
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—Не қылсам, маған Тәңiрiм өз құдiретi,
Сiзде қате емес,—деп жауап қылды.

Жүсiпке айтты сонда Сақи тұрып:
—Патшамыз жаман састы бiр түс көрiп.
Жұрт жиылып, тағбирiн бiле алмады,
Мен айттым сонда сiздi хабар берiп.

Қаулаһу Тағала Йусуф аййуһас сиддиқ афтина фи сабғи 
бақаратин симанин йакулуһунна сабғун ижаф уа сабғи сунбу-
латин худрин уа уахара йа бисатин*

Жүсiп айтты:—Жетi жыл тоқтық болар,
Арзан болып, астыққа жаһан толар.
Онан кейiн артынан жетi жылдай,
Дүнияға жаһан қатты тарлық келер.

Онан кейiн берекет қайтып келер,
Дүнияға Рахман ием рахмат қылар.
Жесiр қатын, жетiм ұғыл мың қой айдап,
уаллаһи ағлам арзандық, тоқтық болар.

Мұны естiп Сақи сонда қайтып келдi,
Естiгенiн патшаға айтып келдi.
Патша тыңлап Сақидың айтқан сөзiн,
Қисыны бар болған соң, көңiлi тынды.  

 
Падишаһ айтты Сақиға:—Сен бар,—дедi,
Жүсiптi ол зынданнан шығар,—дедi.
Зынданда жатпақ оған лайық емес,
Құп сыйлап мехнатынан құтқар,—дедi.

Жақсы қызмет қылайын оған өзiм,
Аузынан есiтейiн айтқан сөзiн.

* Алла Тағаланың сөзi: Жүсiп, әй шыншыл, жетi семiз сиырды жеп жатқан 
жетi арық сиыр және жетi жасыл масақ пен қураған масақ туралы пәтуа бер 
(түсiндiрiп бер).
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Құтқарып мехнатты азабынан,
Ақылдас уәзiр қылам оның өзiн.

Ақылы артса, орнымды тағы берем,
Мен өзiм қызмет қылып, соңына ерем.
Жұмла жұртқа атын мәшһүр қылып,
ұлық-кiшiк бәрiне һәм бiлдiрем.

Зынданға барып Сақи есiк ашты,
Құдайым Жүсiпке ендi рахмат шашты.
—Сүйiншi!—дедi Сақи Жүсiпке,—Ендi
Қам-қайғы жамандықтың бәрi қашты.

Жүсiп айтты Сақиға:—Қайтып бар,—деп,
Қолы кесiк қатынды жиып ал,—деп.
Күнәмнiң мәнiсiн патша бiлсiн,
Менiм ахуал—жайымнан хабар сал,—деп.

Сақи сонда Риянға қайтып барды,
Риянға мағлұм қылды бұ хабарды.
Риян падишаһ бұ сөздi мақұл көрiп,
Жидырды қолы кесiк қатындарды.

Қолы кесiк қатынның бәрi келдi,
Зылиха да iшiнде бiрге келдi.
Падишаһ қатындардан жауап сұрап,
Куәге жиып қойды тамам елдi.

—Не болған,—дедi падишаһ,—қолдарыңа�
Не мүшкiл iстер болған халдерiңе�
Зылиха айтты:—Кiнәнiң бәрi бiзден,
Жүсiптi азап қылма жандарына.

Онан соң падишаһ жұртқа әмiр қылды,
Жүсiпке алтын сарай үй салдырды.
«Зынданнан Жүсiптi тез алып кел!» деп,
Қызметке бес жүз кiсi аттандырды.
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Бес жүз кiсi зынданға келдi жетiп,
Келген соң аттан түстi құрмет етiп.
Жүсiптi махбұсынан шығарған соң,
Жолдастары жылады шу-шу етiп.

Жолдастары зынданда жылап қалды,
Жүсiп нәби оларға көзiн салды.
Патшаға «азат қыл» деп Жүсiп сыдық
Һәммасын жолдасының тiлеп алды.

Мәлiк Риян һәммасын азат қылды,
Пенделiктен Құдайым нәжат қылды.
Тоғыз жүз кiсi зынданда жатыр екен,
Бәрiн Риян Жүсiпке бағыштады.

Мысыр халқы Жүсiпке келдi бәрi,
ұлық-кiшiк, шаһарда жас пен кәрi.
Басына дүрру, маржан, iнжу шашып,
Тағзымдап қатар тұрды баршалары.

Риян патша Жүсiптiң көрдi жүзiн,
Тыңлады құлақ салып айтқан сөзiн.
Ақылы, көркi, мiнезiне қайран қалып,
Бiлмедi бихуд болып өзi-өзiн.

Риянның Қадiр Алла мейiрiн салды,
Жүсiптiң жүзiн көрiп қайран қалды.
Жүсiпке тақытынан түсiп орнын берiп,
Мәлiк Риян орнына падишаһ қылды.

Тәж киiп, тақытқа отырды Жүсiп нәби,
Фазылымен жарылқады Тәңiрiм оны.
Көрген жан жамалына тояр емес,
Мысырдың шаһарының болды ханы.

Өзi—ғалым,  данышпан, ақылы кәмiл,
Қақ жарған қара қылды болды әдiл.
Аузынан шыққан сөзi шекер балдай,
Адамның һешбiрiне қылмас жәбiр.
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Мәлiк Риян иман айтып, мүмiн болды,
Жүсiп сыдық дiнiн қабыл қылды.
Жүсiптiң қолын тұтып, мұхлис болып,
Хақ пайғамбар екенiн тахқиқ бiлдi.

«Әй, тақсыр, дiнiңiздi тахқиқ бiлдiм,
Тағы да патшалыққа лайық көрдiм».
Жұртына айтты «Жүсiптiң әмiрiн тұт!» деп
Билiгiн бердi сонда тамам елдiң.

Тоған қазды бос тұрған көлдерiне,
Егiндi көп салдырды елдерiне.
Неше сарай, амбарды жасаттырып,
Астықты көп құйдырды елдерiне.

Астық төктi сарайға жетi жылдай,
Сарайды көп жасатты бiр күн тынбай.
Тоқшылық жетi күнi жеткенiнше,
Дүния раушан болды бiр шөп сынбай.

Жетi жыл өткеннен соң, тарлық келдi,
«Егiн салма!» деп, Жүсiп жарлық қылды
 Жетi жылдай аспаннан жаңбыр жаумай,
Салқыны жоқ,  жел тағы ыстық болды.

Ашықты бiр жылдан соң Мысыр елi,
Мал жұтап, астық шықпай, қалды пұлы.
Шөп шықпай, жердiң жүзi тақыр болып,
Дүнияның шаң басады соқса желi.

Сонда Жүсiп жұртына хабар салды:
«Тауысқаның мұнда кел,—дедi,—малды».
Астық пенен малдарын бiтiрген жан,
Жүсiптен алтын берiп, астық алды.

Бiтiрдi сата-сата малы, пұлды,
Өткердi соныменен алты жылды.
Мал таппаған ұғылы мен қызын сатып,
Баласыздар құл болып қызмет қылды.
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Жұрттың бәрi құл болды жетiншi жыл,
Сатуға таба алмады бiр жалғыз пұл.
Барша жұрт «құлыңбыз» деп уағда қылып,
Жүсiпке кеп ант бердi «бәрiмiз—құл».

Жiбердi Алла Тағала Жәбiрейiлдi,
«Иә, Жүсiп, ендi шүкiр қылғыл,—дедi.
Басында сенi құл деп сатып едi,
Барша жұрт һәмма сенiң құлың болды».

Алты толып, жетiншi жылға жеттi,
Жүсiпте астық қалмады, тамам бiттi.
Iшiнен «Жұртқа ендi не берем�» деп,
Жүсiп сушы Құдайға арыз еттi.

Сол уақытта Жәбiрейiл келдi әзiр,
Жүсiпке көрiктi берген Жаппар Қадiр.
«Құдiретiмдi тамаша қылғыл,—дедi,
Елiңе өз жүзiңдi көрсет заһир».

Онан соң Жүсiп жұртқа қылды пәрмен,
Падишаһтың пәрменiне не-дүр дәрмен.
«Ертең ерте шық бәрiң майдан жерге,
Келмей қалған үйiнде қылар арман».

Айтқан жерге жиылды жанның бәрi,
ұрғашы-еркек, қатын-қыз, жас пен кәрi.
«Жүзiме қара!» дедi сонда жұртқа,
Бәрi тегiс қарады келгендерi.

Жүсiптiң жамалына назар салды,
Мас болып, қараған жан талып қалды.
Сол орнында жатады бiр айға ше,
Бiлмедi ұйқыда боп дүния-малды.

Ай сайын көрсетедi Жүсiп көркiн,
Беттен перде алады, бастан бөркiн,
Бiр айдан тағам татпас есiн бiлмей,
Ойламай, мас боп жатар дүния-мүлкiн. 
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Фаслу Жүсiп (а.с.)*-ның уәзiр сайлағаны

Бiр күнi Жәбiрейiл жетiп келдi,
«Жүсiп нәби, Құдайың сәлем дедi.
Ерте тұрып, ат мiнiп көшеге шық,
Кiмдi көрсең, соны уәзiр қылғыл,—дедi.

Күмәнсiз бұл сөзiмдi анық бiлгiл,
Ең бұрын кiмдi көрсең, алып келгiл.
Елден бұрын алдыңа кез келгендi,
Соны өзiң алдыңа уәзiр қылғын».

Бар едi Жүсiптiң бiр арғымағы, 
Һәр не болса Тәңiрi берген бағы.
Арғымақтың бұрыннан әдетi едi,
Кiсiнеушi едi ерттейтiн болса шағы.

Ерттерiнде арғымақ кiсiнеушi едi,
Даусын естiп, жұрт тұрып келушi едi.
Әдетiнше ерттедi арғымағын,
Кiсiнеп едi, жұртына есiтiледi.

Екi жүз мың оңынан келушi едi,
Екi жүз мың солынан келушi едi.
Төрт жүз мың келедi алды-артынан,
Солай тұрып жамалын көрушi едi.

Атқа мiнiп, көшеге шығып едi,
Алдына жыртық тонды адам келдi.
Өзi—ғарiп, бейшара,  тоны жыртық,
Оны Жүсiп уәзiрге менсiнбедi.

«Бүгiн мен Мысырға падишаһ болсам,
Бұ жұртқа тақытқа мiнiп хүкiм қылсам.
Жұрттың бәрi мазақтап күлер менi,
Мұны мен өз алдыма уәзiр қылсам».

*  (а. с.)—аләйһиссалам /а/—оны Алла жарылқасын деген тiлек сөздiң қыс-
қартылған түрi. 
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Сол уақытта Жәбiрейiл және келдi,
«Қараттың аузыңа тамам елдi,
Жарамайды оны сен кем тұтқаның,
Мұның сен мәнi-жайын бiлгiл,—дедi.

Зылиха жапқан едi саған жала,
Куәлiк берген сонда бiр жас бала.
Бұл саған қалайдан лайық емес�!
Кез қылды бүгiн соны Алла Тағала».

Жүсiп оны үйiне алып келдi,
үстiне жақсы киiм киiндiрдi.
Ат-тұрманын түзетiп, құрмет етiп,
Жүсiп оны алдына уәзiр қылды.

Фаслу Зылиханы неках қылмақ баяны

Жүсiптiң түс көргенi бала күнi
Басында баян қылып айттық оны.
Неше түрлi мехнат көрiп,
Көп көрдi шиддаттар мен қам-құсаны.

Онан соң мехнат кетiп, рахат жеттi,
Жәбiрейiл перiште жетiп кептi.
«Тамаша қыл,—деп,—Хақтың пәрменiне»,
Һәммасын бастан-аяқ баян еттi.

«Һешкiмнен аямағыл шапағатың,
Мiскiнге артық болсын махаббатың.
Зынданда пенделерге мейiрбан бол,
Жақпағыл һеш адамға пәле отын».

Бұ сөзiн Жәбiрейiлдiң махкам тұтты,
Бұрынғы мехнат кетiп, рахат жеттi.
Рахым Мәула патшалық нәсiп қылып,
Күллi Мысыр шаһары құлдық еттi.

Һәрқашан ай жаңасы болғанында,
ләшкер жиылып, барша әзiр келгенiнде.
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Сегiз жүз мың iлесiп қастарына,
Жүсiп сыдық сейiл қылып жүргенiнде.

Зылиха зағип болды көзi көрмес,
Тағам, киiм алмаққа халi келмес.
Жүсiптi көңiлiнен тастамайды,
Қартайған ғарiптiгiн Жүсiп бiлмес.

Жүсiптiң зар еңiрейдi жолын күтiп,
Барады сол жылаумен күнi өтiп.
Жүсiп жүрер жолынан үңгiр жасап,
Сол жерде отырады үмiт етiп.

Тартады ғашықтықтың қасiретiн,
Өзi—кәрi, көзi жоқ—соқыр қатын,
Күндiз-түнi жатады сол үңгiрде,
үмiт қылып Жүсiптiң махаббатын.

Ай жаңасы болғанда һәрқашанда,
Бiр шығар Жүсiп нәби анда-санда.
Зылиха арғымақтың даусын естiп,
Былғанып зар еңiрейдi топырақ-шаңға.

Онысын Зылиханың Жүсiп бiлмес,
Бiлмеген соң қасына жақын келмес.
Қанша фариад зар қылып жыласа да,
Даусы [оның] құлағына естiлмес.[оның] құлағына естiлмес.оның] құлағына естiлмес.] құлағына естiлмес. құлағына естiлмес.

Зылиха қайғылы боп күнi өттi,
Ғашық оты iшiн өртеп, қандар жұтты.
Сонда дағы Зылиха үмiт үзбес,
Қанша жыл тыңламастан қасынан өттi.

Зылиха болды қайран неше жылдай,
Жылайды күндiз-түнi дамыл қылмай.
Пұтқа бiр күн табынбай өкпеледi,
«Не жаздым,—дедi,—саған медет қылмай�!
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Патша едiм, тұл қалып болдым ғарiп,
Ғашық оты iшiмдi кеттi жарып.
Бұ күнгеше бiр медет қыла алмадың,
Қолыңнан түк келмейдi, бiлдiм анық!

Мысырдың патшасының қатыны едiм,
Һәмма қатын iшiнде ақылды едiм.
Қолыңнан келсе, маған аяйсың ба�!
Сонан берi Тәңiрi деп сақтап едiм.

Жүсiп сыдық ол уақытта құлым едi,
Құлшылық Тәңiрiсiне қылар едi.
Тәңiрiсi ол Жүсiптi патша қылды,
«Ием бар» деп, әмiрiнен шықпас едi.

Керегiң жоқ, мен бездiм өзiңiзден!
Әй, санам, түк келмейдi қолыңыздан.
Қалдырдың қанша жылдай жолымыздан!
Жүсiптiң Тәңiрiсiне ендi жалынады.
үстiнде алтын менен күмiстерiн
Саттырып, бiрнеше күн ауқат қылды.

Онан кейiн ай тағы жаңа болды,
Атқа мiнiп майданға Жүсiп келдi.
«Иә, Жүсiп, менiм халiм көрсеңшi!» деп,
Зылиха айғай салып фариад қылды.

Бар құдай Зылихаға медет қылды,
Жүсiпке бүгiн даусы естiледi.
«Бұ кiм�!» деп, даусын естiп мойын бұрса,
Көзi жоқ, соқыр кемпiр зары қылды.

Сонда Жүсiп атының басын бұрды,
Жақын кеп, Зылихадан ахуал сұрды.
—Қажетiңе жеткiрейiн, әй, бейшара,
Не мұрат, арызың бар, айтшы!—дедi.

Зылиха айтты:—Әй, шаһ жиһан!
Халiм нашар, көзiм көр, бiлгiл баян.
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Назар салып қарашы бүгiн менi,
Мысыр шаһының қатыны Зылихамын.

Бұрын мен сiздi сатып алып едiм,
Бар малым сiзге сарп қылып едiм.
Бұл күнде душар болдым мұндай күйге,
Дертiңмен талай қайран болып едiм.

Қолымнан кеттi сонша наз-нығмет,
Бiрi қалмай жоқ болды мал-мүлкат.
Һәр уақытта ғашық отың өртер менi,
Таусылмас сонда дағы ғашық қасiрет.

Дiнiңнiң хақтығына иқрар қылдым,
Һәм «Жүсiп пайғамбар» деп анық бiлдiм.
Бұ туралы қалмады еш күмәнiм
«ла иллаһа илла алла»* мүмiн болдым.

Жүсiп сонда Зылиханы есiркедi,
Арзу ғашығын ойланып ғажап болды.
Сынамаққа сұрады Зылихадан,
—Сенiң бұ ғашықтығың бекер,—дедi.

Қайда,—дедi,—Зылиха, жайың, малың�!
Ол қайда зипа бойың, құп жамалың�
Толған айдай нұр жүзiң балқушы едi,
Бiрi жоқ үшбу күнде сол ахуалың.

Зылиха айтты:—Малымның бердiм бәрiн,
Күйдiрдi iшi-тысым ақ дидарың.
Бақыттан, тақыттан бәрiнен айырылған соң,
Тартқаным күндiз-түнi қайғы-зарың.

Жүсiп айтты:—Бәлi, сен ғашық болсаң,
Ғашықтық қасiретiнде сыдық болсаң,
Зылиха, бұл сөзiңе куә керек,
Шыныменен ғашық болып, дертке толсаң.

* Алладан басқа ешбiр Тәңiр жоқ
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Зылиха айтты:—Әй, Жүсiп, берi келшi,
Маған келiп қамшыңның сабын бершi.
Бекер болса, сынарсыз онан кейiн,
Ғашық болсам, сонан соң сынап көршi.

Сонда Жүсiп қамшының сабын бердi,
«Аһ!» деп ұстап, өзiне қайтып бердi.
Отқа көсеп алғандай ыстық екен,
ұстағанда Жүсiптiң қолы күйдi.

Қолы күйiп, қамшысын ол лақтырды,
Зылиха көзi жасын бұлап тұрды.
«Ғашығы Зылиханың шын екен» деп,
Осылайша iс қылып сынап тұрды.

Зылиха айтты:—Көрдiң бе менiм жайым�!
Қырық жылдай көңiлiме түстi уайым.
Қамшының сабы неге отқа жанды�!
Сол отты маған салды бар Құдайым.

От күйдiрдi қырық жылдан берi менi,
«Мағшұғым» деп, аһ ұрдым жоқтап сенi.
уасил шауқың көңiлiмдi ғарат қылды,
Жүрегiм болды менiм от мекенi.

Сол уақытта Жәбiрейiл жетiп келдi,
«Жүсiп, сiзге құдайың сәлем дедi.
Өзi падишаһ Зылиханы неках қылып,
Зылиханы Хақ жұфұт қылсын дедi».

Есiттi Жәбiрейiлден мұны Жүсiп,
Сөз айтты Зылихаға мейiрi түсiп.
«Аламын» деп есiттiрiп Зылихаға,
үйiне кеттi қайтып жолға түсiп.

Мұны естiп Зылиха бек қуанды,
Жаман қатты шаттанып, көп қуанды.
—Құдауанда падишаһым, Бiр уа барым,
Рас па Жүсiп сөзi�!—деп қуанды.
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Құдай-а, саған мағлұм менiм сырым,
Бай едiм, патша едiм мұнан бұрын.
Өзiм кәрi, бұ күнде көзiм соқыр,
Жамалымда қалмады зәрра нұрым.

Құдайым құдiретiмен рақым қылса,
Көзiм нұры өзiме қайтып келсе.
Бiр уа бар рахматымен жәрдем берiп,
Жүзiм тағы Жүсiпке лайық болса.

Сол уақытта Жәбiрейiл келдi жетiп,
Қанатымен сипады дұға етiп.
Көзi ашылып, өзi һәм қайта жасарып,
Күндей боп шыға келдi жарқ-жұрқ етiп.

Сол уақытта Зылиханы Жүсiп көрдi,
Ғашық оты Жүсiптiң iшiне кiрдi.
Йасиғтан соң төсекке жатқанынша,
Түстен кейiн арасы жылдай болды.

Некелеп Зылиханы Жүсiп алды,
Той қылып, барша жұртқа хабар салды.
ұлық-кiшiк шаһарда жұрт жиылып,
Жүсiптiң құрметiне сарай салды.

Екi ғашық төсекке жатып қалды,
Жүсiп сонда Зылиханы бикрледi.
«Қанша жыл бiр патшаның қатыны едi,
Бұ қалай тамаша�!» деп қайран қалды.

Сонда Жүсiп Зылихадан сөз сұрады,
Мұның жайын бiлуге тез сұрады:
—Бұл күнгеше бикрiң қалай аман�
Мәнiсiн баян қылшы�—деп сұрады.

Зылиханың Жүсiпке айтқан сөзi:
—Сақтады құдiретiмен Тәңiрiм өзi.
Мен екен деп патша оны құшар едi,
Жатарда келушi едi жынның қызы.
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—Ойыңда бар ма�—дедi Жүсiп оны,
«Зина қыл» деп шақырушы ең сонда менi.
Ол уақытта күнәдан аман едiк,
Соның үшiн жеткiрдi Жаппар Ғани.

Зылиха айтты:—Тыңлаңыз, Жүсiп нәби,
ұялтпа оны айтып ендi менi.
Фазылымен Пәруардигар бар Құдайым,
Ол фитнадан Егем сақтады сенi.

Толған айдай балқыды жүзiң нақышы,
Бал шекерден тәттiрек сөзiң жақсы.
Сiздi көрiп қалады кiмнiң сабыры,
Көңiлiме түстi мың қасiрет ғашығы.  

Екi ғашық мұратқа сөйтiп жеттi,
Құдайым Зылихаға рақым еттi.
Пендеге құдай берсе қиын емес,
Мысырға патша болып дәурен еттi.

Зылиха Жүсiппенен көп жыл тұрды,
Екеуi патша болып дәурен сүрдi.
Он екi ұғыл туды екеуiнен,
үлкен ұғылы Мүсәлiмге хилғат бердi.

Фаслу Жақып (а.с) балалары Мысырға барғаны

Аш болды бiр жылдарда Кiнған елi,
Су ақпай, құрып қалды шалқар көлi.
«Мысырда арзандық деп есiтемiз»,
Балаларына айтады Жақып оны.

—Балалар, ендi бiздер ашықтық қой,
ұнатсаңдар, мен бүгiн ойладым ой.
Мәнiмiз болмас, сiрә, астық таппай,
Балалар, бұ сөзiме құлақты қой.

Мысырдан келiңiздер астық алып,
Тыңлаңдар, бұл сөзiмдi құлақ салып.
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«Мұсылман, өзi әдiл, данышпан» деп,
Мақтайды патшасын көрген халық.

Патшасына айтыңыз бiзден сәлем,
Оныңыз бәрiңiз де барғын, балам.
Несие қып сұраңдар «ақша жоқ» деп,
Берер деймiн патшасы уаллаһи ғалам.

Оны да бiрге жүрдi түйе мiнiп,
Барады сапар шегiп ойнап-күлiп.
Ибн Иамин бармайды, үйде қалды,
Мысырға барды бұлар он бес қонып.

Құдайдан Жәбiрейiлге пәрмен болды,
Жүсiпке ағаларын баян қылды.
Мұны естiп қуанды Жүсiп нәби,
үш күннен соң Мысырға жетiп келдi.

Жебiрейiлден есiттi бұ хабарын,
Қуанып тосып тұрды ағаларын.
Құдаға мың мәртебе шүкiр қылып,
Тұрады жақсы көрiп келгендерiн.

Босатып қойды түзеп бiр сарайды,
Iшiне атлас, қамқа кiлем жайды.
Кiргiзiп ағаларын ол сарайға,
Құрметтеп ағаларын құп сыйлады.

Алдына неше алуан тағам қойды,
Тағам жеп ағалары әбден тойды.
«Бiздердi неге мұнша сыйлады�!» деп,
Ол оны кеңес қылып ойлайды ойды.

—Бiздi патша бай адам деп ойлайды,
Ертең көп алтын берер деп ойлайды.
Пұлымыздың жоқтығын қайдан бiлсiн,
Оның үшiн бiздердi көп сыйлайды.
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Шамғұн айтты:—Атамызды патша бiлер,
Оның үшiн бiздерге құрмет қылар.
Пайғамбар деп есiтiп атамызды,
Сол себептен бiздерге ғиззат қылар.

Рауил айтты:—Бұл патша әдiл екен,
Кереметтi бұл өзi фазыл екен.
Есiркеп, мүсәпiр деп бiздi патша,
Мен бiлдiм солай қылып жатыр екен.
Меймандарға қылмаққа жақсы қызмет,
Мүсәлiм келiп тұрды жандарына.

Мүсәлiм меймандарға қылды қызмет,
Мойнына түскендей-ақ үлкен мiндет.
Алдына тiк тұрып қызмет қылды,
Көрмеген бұлар бұрын мұндай һиммат.

Олар сонда сұрады Мүсәлiмнен:
—Әй, бала, тудың,—дедi,—қандай жаннан�
Жүзiң нұрлы, әдептi, сөзiң жақсы,
Бiздерге қызмет қылдың һизар—шыннан.

Мүсәлiм сонда тұрып жауап айтты:
—Патша маған  «Қызмет қыл,—дедi,—қатты».
Сiздердi патша атам жақсы көрер,
Қыламын соның үшiн бұ қызметтi.

Жүсiп сонда түзеттi тақытын, бақытын,
Тамамын рас қылып саз уа сахтын.
«Кiнғандықтар келсiн» деп хабар салды,
Қызметкерлер түзетiп һәм ол уақытын.

Оларға үш күн ұдай қызмет қылды,
Һәр қайсысын жекелеп әбден бiлдi.
Патша оларды жоғары отырғызып,
үстiне атлас, қамқа тон кигiздi.

Олар келiп сарайға кiргеннен соң,
Патшаға тағзым қылып тұрғаннан соң,
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Оны бiрдей сәждеге басын қойды,
Патшалық салтанатын көргеннен соң.

Жүсiп айтты:—Бастарың көтер,—дедi,
Тоңқайып жатпаңыздар бекер,—дедi.
Баян қыл, неге келдiң бұл шаһарға�
Осы қылған қызметiң жетер,—дедi.

Ол оны сонда бiрден көтердi бас,
Тiтiреп, көздерiнен төгiсiп жас.
Тұра келдi баршасы қол қусырып,
Тағы келдi алдына һәр түрлi ас.

Астына баршасының күрси қойды,
Қорқысып неше алуан ойлайды ойды.
«Әлхаифа-әлхаифа» десiп олар,
Iшiп-жеп тағамдардан әбден тойды.

Жүсiп сонда ағаларын бәрiн бiлдi,
Жекелеп һәр қайсысын фаһим қылды.
«Жүсiп деген» олардың ойында жоқ,
Құдаға Жүсiп сонда шүкiр қылды.

Сонда Жүсiп бұларға:—Кiмсiз�—дедi,
Не iздеп, не жұмыста жүрсiз�—дедi.
Бiр туған адамсыз ба осы бәрiң�
Түрлерiңiз бiр, ұқсап тұрсыз,—дедi.

Олар айтты:—Кiнғаннан келдiк,—дедi.
Он екi ұғыл бiр кiсiден едiк,—дедi.
Бабамыз—ысқақ, атамыз—Жақып нәби,
Көп жылдай қайғы-қасiрет шектiк,—дедi.

Жасында қасқыр жедi кенжемiздi,
Бiздер мұнда көргелi келдiк сiздi.
Жақсы көрген ұғылынан айырылған соң,
Атам үйге ап қалды бiрiмiздi.
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Жүсiп айтты:—Айтпаңдар жалған сөздi,
Пайғамбар дедiңiздер атаңызды.
Пайғамбарға ондай iс лайық емес,
Артық жақсы көрмегi бiрiңiздi.

Олар айтты:—Әй, патша, есiт сөзiм,
Өлген кiшiмiздi көрсең көзiң.
Жүзiн, тақсыр, көрмедiң, не айталық,
Жүз мың артық сүйер едiң көрсең өзiң.

Бiздер де оны жақсы көрушi едiк,
Күнде жүзiн көрмекке келушi едiк.
Өтiрiк «түс көрдiм» деп атама айтып,
Сонан кесiр болды деп бiлушi едiк.

Жүсiп айтты:—Ол iнiң не түс көрдi�
Атаңыз оның түсiн не деп жорыды�
—Атам айтты  «Патша боларсың,—деп,
Мысырдың шаһарына» деп жорыды.

Жүсiп айтты:—Ол түсi болмады ма�
Атасының жоруы келмедi ме�
Ол тараптан хабарын бiлмейсiз бе�
Жүсiп ұғылы патша болмады ма�

—Тақсыр-ау, ол бала өзi қайда�! 
Жүргенiн құдай бiлер қандай жайда�!
Он жасында баланы қасқыр жеген,
Ажалға жоқ қой, тақсыр, сiрә, айла.

Өз жайымызды айталық, тақсыр, ендi,
Атамыз сiзге «дұғай сәлем» дедi.
Аштықтан жүдеген соң келiп едiк,
Берсеңiз, несие астық алам,—дедi.

Алдыңызға келдiк бiз мұқтаждықтан,
Өлуге аз қалып ек бiз аштықтан.
Бiр қайыр қылғыл, тақсыр, бiз ғарiпке,
Әдiлет, жомарттықтан даңқың шыққан.
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Жүсiп айтты:—Сөздерiң мақұл болсын,
Сiздердiң бiреуiңiз мұнда қалсын.
Тағы астық алыңдар қайтып келiп,
Екiншi, Ибн Иамин бiрге келсiн.

Сiздер, әгар, түзiктiк қылсаңыздар,
Атаңа бiзден хабар берсеңiздер,
Пұл алмастан беремiн тағы да астық,
Ибн Иаминдi бiрге алып келсеңiздер.

Ол оны бұ жауапқа разы болды,
Кепiлдiкке Шамғұн онда қалды.
Түйесiне жүктерiн артып алып,
Өзгесi елдерiне тiк жөнелдi.

Бұларға айтты жауап Жүсiп сыдық,
Көп сыйлап, құрмет қылды тауазуғлық.
—Көп кешiкпей, тез қайтып келiңiздер.
Атаңызға айт,—дедi—сәлем құлдық.

«Хош болар» деп, онан соң кеттi көшiп,
Ойнап-күлiп барады жолға түсiп.
Патшадан айтады көрген сыйын,
Жол үстiнде кiм кетсе жолығысып.

«Һәрқашан бiз базарға келушi едiк,
Шаһарға қонып түсiп жүрушi едiк.
Сiрә, көрген емеспiз мұндай ғиззат,
Астықты бекер алдық бiр жылшылық».

Бұлар сөйтiп елiне барып жеттi,
Алдына атасының жетiп кептi.
Балаларынан сөз есiтiп күлдi дағы,
«Аһ!» деп барып ақылын танып кеттi.

Көргенiн атасына сөйлейдi ендi:
—Мысыр шаһы мұсылман екен,—дедi.
Шамғұнды кепiлдiкке алып қалды,
Екiншi, Ибн Иаминдi әпкел,—дедi.
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Мұны естiп жылады Жақып нәби,
—Неге тастап келдiңдер ол Шамғұнды�
Ибн Иаминдi  мен ендi қайтiп берем�
Алдап алып, жоқ қылдың Жүсiбiмдi.

Балалары Жақыпқа жауап бердi:
—Падишаһ сiздi сыртыңнан жақсы көрдi,
Сiздi айтып жылайды қатты зар қып,
Қайта-қайта сiзге көп сәлем,—дедi.

Сонда Жақып оларға рұқсат бердi,
—Ибн Иамин iлесiп барсын,—дедi.
Келгенде тоғыз едi және он боп,
үш күннен соң Мысырға қайта жүрдi.

Жақып айтты:—Мысырға барсаң,—дедi,
Екi-екiден жүр шаһарға кiрсең,—дедi.
Тiл-көз болып жүрмесiн, балаларым,
Топтанып бәрiң бiрге жүрсең,—дедi.

Екi-екiден көшеден кiрдi барып,
Ибн Иамин жылайды жалғыз қалып.
Қайран болды бiле алмай барар жолын,
Зар еңiреп қарап тұрды қайран қалып.

Көшеде қайран болып қарап тұрды,
Алдына кез келгеннен жауап сұрды.
Айтқан тiлiн бiлмейдi һешбiр адам,
Сандалып сол арада жылап тұрды.

Келдi сонда Жәбiрейiл рухил әмин,
Жүсiпке айтты келiп Хақ сәлемiн:
—Сүйiншi сұрап келдiм,—дедi,—тақсыр,
Келдi бауырың көшеге Ибн Иамин.

үстiңе қоңыр-құба киiм кигiн,
Астыңа көрпе салып, түйе мiнгiн.
Жүзiңе перде салып жасырынып,
Бауырың жүзiн көрмекке шапшаң жүргiн.
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Даладан шаһар iшiне келiп жүрер,
Жол сұрап һәр адамға бiр жалынар,
Ғабри тiлмен айтқанын жан бiлмейдi,
Қапа боп ызаланып жылап тұрар.

Сонда Жүсiп базарға жетiп келдi,
Көшеде жылап тұрған адам көрдi.
Ибн Иамин екенiн тани алмай,
Жүсiп кеп сәлем берiп, жауап сұрды.

Жүсiп айтты:—Әй, ғазиз, кiмсiз�—дедi,
Алақтап немене iздеп жүрсiз�—дедi.
Ғабри тiлмен сұрады:—Жөнiңдi айт,—деп,
Көшеде неге жылап тұрсыз�—дедi.

Сонда айтты:—Кiнғаннан келген жанмын,
Патшаның үйiн iздеп жүрген жанмын.
Осы жерде айырылдым жолдасымнан,
Жақып ұғылы Ибн Иамин деген менмiн.

Иамин айтты:—Кiм едiң өзiң жақсы�
Мұсылман нәсiлiндей сөзiң жақсы.
Бұ тiлдi қайда жүрiп үйренгенсiз�
Арабша сөйлеген сөзiң жақсы.

Жүсiп айтты:—Кiнғанда жүрiп едiм,
Ол шаһарды жасымда көрiп едiм.
Ғабри тiлiн үйрендiм сол уақытта,
Жас күнiмде бiрқатар тұрып едiм.

Ибн Иамин айтты:—Әй, мурууаттар,
Сенiң жүзiң көрмекке мұратым бар.
Бетiңдегi ашсаңшы пердеңiздi,
Көңiлiм ойран болып, тақатым тар.

Жүсiп айтты:—Ондай iс ете алмаймын,
Жүзiмдегi пердемдi көтермеймiн.
Сабыр қылғыл, рұқсат жоқ бет ашуға,
ұятымды бұ жерде кетiрмеймiн.
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Жүсiп айтты:—Сен сабыр қылғыл,—дедi,
Бiр бiлезiк бердi де:—Алғыл,—дедi.
Мың тiллалық мұнымның бағасы бар,
Бұ жақұтты қолыңа салғыл,—дедi.

Жүсiп Ибн Иаминге басшы болды,
Дүкендердiң алдына алып келдi.
Ибн Иаминге көрсетiп ағаларын,
Жүсiп өзi үйiне қайтып келдi.

Жүсiп айтты:—Жiгiт, маған рұқсат бергiл,
Ағаларың қасына барып тұрғыл.
Ағаларың қасынан ендi қалма,
Падишаһтың сарайына бiрге кiргiл.

Ибн Иамин қалғысы келмейдi ендi,
Алдында ағаларын көрмейдi ендi.
—Сiздi көрiп балқыды тұла бойым,
Көңiлiм сiзден һеш қалғысы келмейдi ендi.

Сонда Ибн Иаминнiң көңiлдерi езiлiп жылап айтқан 
ғазалы 

Мұны айтып ал сонда                                
Ибн Иамин жылады,
Көзiнiң жасын бұлады.

—Сiзден қалғым келмейдi,
Дүнияны көзiм көрмейдi.
Ағаларым қасына
Баруға көңiлiм ерiмейдi.
Бiр сөзiм бар көңiлiмде
Айтуға аузым бармайды.
Жалғыз бауырым жоғалған,
Жүсiпке түрiң беңзейдi.
Ибн Иамин мұны айтып,
Онан жаман еңiрейдi.
Бiр туған бауыры екенiн
Айтпаса да бiлiп тұр,
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Рухы мен жаны, денесi.
Екеуiнiң өзгеден
Бiрге едi енесi.
Падишаһ қылды Жүсiптi
Жаратқан қадiр Егесi.
Ибн Иамин келгенде,
Қайран болып жүзiне
Қарайды он ағасы.

—Бүгiн неге,—деседi,
Көтерiлiп талайы,
Артық болды бағасы�
Жүсiптi қасқыр жегелi,
Күлген емес едi бұл.
Екi езуi құлақта,
Жайылып кеткен жағасы.
Қуандың неге, айт�!—дедi,
Көңiлiңнiң кетiп санасы�
Сонда Ибн Иамин сөйлейдi:

—Адасып сiзден қалғанда,
Бiр адам келдi қасыма.
Нұры бөлек жалғанда,
Түйесi бар астында.
Ғабри тiлмен сөйлейдi,
Ол кiсiден айырылып,
Мен ғарiп қалдым арманда.
Сiздердi маған көрсетiп,
Бiлезiк бердi маған ол.
Түзу жолға салғанда,
Жарылып кеттi жүрегiм.
Бiлезiктi мен алып,
Бiлегiме салғанда, 
Қайғым кетiп көңiлiмнен,
Шаттық маған орнады,
Қолыма соны салғанда.

Иаһуда:—Бiлезiгiң қане�—дедi,
Көрейiн немене екен оны,—дедi.
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Өзiңе сақтап берейiн маған бергiл,
Сенде жүрiп бола алмас сәнi,—дедi.

Иаһуда бiлезiктi қолына алды,
Қашып шығып, өзiне қайтып барды.
Рауил [бiлезiктi]«көрейiн» деп алып едi,
Ибн Иамин[нiң] өзiне қашып барды.

Рауил алды Иаминнен қайта сұрап,
Қолынан кеттi ағып мисли сынап.
Ибн Иамин[нiң] өзiне қайтып барды,
Қолында һешқайсының тұрмады ұнап.

«Көремiз» деп ағалары бәрi де алды,
ұстап тұрып айырылып бекер қалды.
Бәрi де ыза болды ұстай алмай,
Ибн Иамин өзi алып, қолына салды.

Фаслу Жүсiп (а.с) сарай жасатқаны

Жидырды Жүсiп нәби ұсталарды,
«Жасап бер,—дедi,—үлкен, кең сарайды».
Ол бұрышы бұ бұрышынан қырық құлашты,
«Жақсы қып жаса,—дедi,—сондай жайды».

Жүсiп айтты:—ұсталар келсiн,—дедi,
Айтқанымдай бiр сарай қылсын,—дедi.
Жақыптың ұғылыменен суреттерiн
Жүсiпке не қылғанын салсын,—дедi.

Атасынан Жүсiптi алдап алғандарын,
Жап-жалаңаш құдыққа салғандарын.
Һәммасын жаздырды үй iшiне,
Өлтiрмекке шын қастық қылғандарын.

Жүсiпке не қылғанын жазды бәрiн,
Дұғарға «құлымыз» деп сатқандарын.
«үш айыбы бар-дүр» деп арзан сатып,
Қалдырмай жазды соның һәммаларын.
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Сарайды әбден тамам жасап болды,
Iшiне түрлi тағам әзiр қылды.
Астына кiлем жайып, көрпе төсеп,
Шақырып ағаларын алып келдi.
  
Ағалары сарайға  келiп кiрдi,
Рауил қарап, жазуды көзi көрдi.
—Бiздердiң қылған сұмдық iсiмiз,—деп,
Бiрiне-бiрi айтып күңкiл қылды.

—Атамыздан Жүсiптi алғанымыз,
Атам мен Хаққа асы болғанымыз.
Патшаның сарайына жазылыпты,
Һәрне iстер Жүсiпке қылғанымыз.

Олар сонда жазуға көзiн салды,
ұялып қылғандарын көңiлiне алды.
ұялғаннан жүрегiне тамақ батпай,
Қор болып, ас iше алмай қайран қалды. 

Жүсiп сонда бiреуге әмiр қылды:
—Неге жылар, ас iшпей, сұрағыл�—дедi.
Ол жiгiт жетiп келiп меймандарға
—Неге ас iшпейсiз�—деп сұрайды ендi.

Олар сонда ол жiгiтке жауап бердi:
—Бiздiң бiр кенже iнiмiз болған едi,
Сол iнiмiзден айнымас анау сурет,
Жасында оны қасқыр жеген едi.
  
Жаңа өлгендей болдық бiз оны көрiп,
Тамақты iше алмадық көңiл ерiп.
«Ол үйде отырмасаңдар мұнда кел» деп,
Бiр сарайға әпкелдi түзеттiрiп.

Шақырған соң ол үйге келдi бәрi,
Жа�лы, даяр едi тағамдары.
Отыра салып тағамнан жедi бұлар,
Ибн Иамин ас жемей қылды зары.
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Жүсiп айтты:—Жылайсың неге, жаным�
Жүзiң сары, көзiң жас, ғарiп халiң.
Он ағалы кiсiде мұң бола ма�
Жылайсың неге, маған айт ахуалың�

Әлқисса, сонда Ибн Иаминнiң Жүсiпке айтқаны: 

Ибн Иамин сөйлейдi,
Сөйлегенде бүй дейдi:

—Барар ем қайтып әлгi үйге,
Маған рұқсат берсеңiз.
Көрейiн әлгi суреттi,
Қасыма өзiң ерсеңiз.
Жүсiбiме ұқсайды,
Өзiңiз жүрiп көрсеңiз.
Көрген соң әлгi суреттi,
Күл болды сынып сүйегiм,
Бұ сөзiме сенсеңiз.
Жүсiп рұқсат бередi,
Ибн Иамин қуанып,
Сарайға жүгiрiп келедi.
Жүсiптiң келiп суретiн
Айналдырып көредi.
Суретке қарап жылайды,
Көзiнiң жасын бұлайды.
Сығалап Жүсiп көредi,
Басындағы қайғысын
Суретке қарап тередi.

Жүсiп мұны көрген соң,
Мүсәлiмге:—Бар,—дедi.
Сарайдағы жылаған,
Ағаңыз болар ол сiздiң.
Сұраса, айтқын хал,—дедi,
Жайыңды айтқын сұраса,
Алдында қызмет қыл,—дедi.
Жұбатқын, әгар, жыласа.
Мұны естiп Мүсәлiм
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Сарайға жетiп келедi.
Ибн Иамин жылап тұр,
Артынан келiп қараса.
Иаминнiң келiп Мүсәлiм
Қасына тұрды жанаса.
Қасына келiп тұрған соң,
Ибн Иамин қарады,
Мүсәлiмнiң жүзiне.
Мүсәлiмнен сұрады,
Жасын алып көзiне.

—Қайғымды сен тындырдың,
Қарап едiм өзiңе.
Қандай жанның ұғылысыз�
Жауап бер менiм сөзiме.
Айнымай Жүсiп секiлдi
Көрiнесiң көзiме.
Айтсаңшы маған, шырағым,
Кiмсiң, кiмнiң ұғылысың�
Мән-жайыңды сұрадым.
Елжiреп iшiм барады,
Қайда болар тұрағың�
Ибн Иамин сөзiне,
Жауап бердi Мүсәлiм.

—Айтайын ендi жөнiмдi,
Қаттырақ менi қыстадың.
Жан аға, құлақ салыңыз,
Айтып һәрбiр сөздердi,
Аяғымды тұсадың.
Жүсiп сыдық—атамыз,
Жақып нәби—бабамыз.
Атам—Жүсiп пайғамбар,
Тыңдағыл мұны, ағамыз.
Бабам—Жақып ысрайыл,
Хабаршылары—Жәбiрейiл.
Атам—Мысыр патшасы,
Рисалат берген Хақ Жәлил.
Ибн Иамин мұны естiп,
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«Аһ!» деп барып жығылды.
Есiн жиып ала алмай,
Бiр бұрышқа барып тығылды.
Есiн жиып алған соң,
Мүсәлiм жауап сұрады:

—Кеселiңiз бар ма�—деп,
Жығылған соң шошыдым,
Айтшы,—дедi,—мұныңды.
Ибн Иамин сөйлейдi,
Сөйлегенде бүй дейдi:

—Ақша бiр жауған қар едi,
Мен ғарiптiң, шырағым,
Тақатым жаман тар едi.
Жүсiп атты жоғалған
Жалғыз iнiм бар едi.
Сол себептен жығылдым
Есiмдi бiлмей, шырағым.
Iнiсiнен айырылған
Мен бейшара зар едi.

Мүсәлiм айтты:—Әй, аға,
Сөзiмдi менiм аңлағыл.
Мен бiр жауап айтайын
Құлақ салып тыңлағыл.
Мен сол Жүсiп ұғылымын,
Өз iнiңнiң баласы,
Шыныңмен, аға, жылағыл.
Көшеде тұрған уақытыңда,
Түйемен барды қасыңа.
Бiлезiк берген айтыңыз,
Көзден аққан жасыңа,
Бiлезiк берген iнiңiз.
Қызыл жақұт бiлезiк 
Бiр ердiң жетер басына.
Көрiселiк, кел берi,
Бекер жылап жасыма.
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Ибн Иамин мұны естiп,
Қайтадан есiн танады.
«Бауырыңмын» деген соң,
Iшi-бауыры жанады.
Сылқ етiп барып жығылып,
Есiн жиып алады.
  
—Рас па,—деп,—жауабың�!
Мүсәлiмдi тұра кеп
Құшақтай барып алады.
Бауырына басып құшақтап,
Мейiрi сонда қанады.
Сөйтiп тұрған кезiнде
Жүсiп жетiп келедi.
Көрiсiп тұрған екеуiн
Артынан қарап көредi.
Талып түсiп тұрғанын,
Көрген соң Жүсiп көңiлi
Қайтiп шыдап тұрады.
Кiрiп келiп сарайға,
Пердесiн алды жүзiнен,
Ибн Иамин көрген соң,
Жас тыймай кеттi көзiнен.
Биһұш болып жығылды,
Адасып кетiп көзiнен.
Есiн жиып алған соң,
Тұра келдi зарланып.
Жүсiппенен көрiсiп,
Зорға тұр басып сандалып.
Өксiгiн баспай еңiредi,
Жас кеттi көзден парланып.
Арманда болып айырылған,
Екi бауыр табысты.
Құшақтары айқасып,
Керегедей қабысты.
Аға-iнi көрiсiп,
Құшақтары жабысты.
Екi бауыр көрiсiп,
Екеуi бiрдей еңiредi.
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Айналдырған үшеуi,
Оңаша бiр сарайда
Қой-қозыдай маңырады.
Екеуiнiң дауысын,
Перiштелер тыңлады.
Жүсiп көңiлiн тыйса да,
Ибн Иамин қоймайды.
Ибн Иамин төбесi
Тигендей болды аспанға.
Жүсiп сынды iнiсiн
Бауырына қысып басқанда,
Жарыла жазды жүрегi.
Дариядай көңiлi тасқанда,
Жетпiс жылдай айырылып,
Бiр күн көрер бар екен,
Әзелде нәсiп шашқанда.
Ибн Иамин болыпты,
Көзi оттай жасылды.
Құшақтасып, жыласып,
Көңiлдерi басылды.

«Қарағым, iнiм, бауырым» деп,
Мүсәлiмге асылды.
Мүсәлiмдi құшақтап,
Ибн Иамин жылады.
Екi iнiсiн көрген соң,
Аллаға шүкiр қылады.
Жүсiп Ибн Иаминнен,
Хал-ахуал сұрады.
«Аман ба атам�» дегенде,
Жүсiп нәби есi ауып,
Сылқ етiп барып құлады.
Бiр уақыттар болғанда
Көтерiп басын алады.
Ибн Иамин жүзiне
Және тағы қарады.
Атасының ахуалын
Қайырып және сұрады.
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Ибн Иамин Жүсiпке
Бiр-бiрлеп айта бередi.

—Жылауменен атаңның,
Екi көзi көрмейдi.
үңгiрде жатыр шықпастан,
Һешкiмге жауап бермейдi.
Қанша адамдар сөз айтса,
Жауапқа асла ермейдi.
«Жүзiңдi қашан көрем�—деп,
Аһ, Жүсiп!» деп еңiрейдi.
Жетпiс жылдай жылаумен,
үмiтiн, асла, үзбейдi,
«Жүсiбiм қашан келер�!» деп,
Төңiрегiн көздейдi.
Өзге жұрт үздi күдерiн,
Күдерiн атаң үзбейдi.
Дина дағы жылайды,
Атаңменен қосылып.
«Ағакем!» деп зар қылып,
Бүтiн көйлек кимедi.
Жүрек-бауырын қан қылып,
«Ағекем» деп жыласа,
Есiткен жұртты таң қылып.
Күндiз-түнi жылаумен,
Һешкiмге жауап қатпайды.
үш күнде бiр нәр татып,
уақытымен тағам татпайды.
«Бұзылар,—деп,—тiлеуiм»,
Төсекке шешiнiп жатпайды.
Айта берсем баршасын,
Дина менен атаңның,
үш күнде сөзi бiтпейдi.

Әлқисса, сонда Жүсiптiң айтқан жауабы

Жүсiп айтты:—Бар,—дедi,
Ағаларың қасына.
Бiрге барып отырғыл,
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Олардың iшкен асына.
Ибн Иамин қорқады,
Бұрыннан тиген басына.
—Бар ендi,—дедi,—оларға,
—Бiрге жүрсең қасыма,
Арманда сiзден айырылып,
Жетпiс жылдай көре алмай,
Қойыным толды көл болып.
Аман қылса құдайым,
Ендi сiзден айырылман.
Көрiне салып жоқ болсаң,
Көңiлiмнен кетпес уайым.
Жетпiс жыл тарттық қасiрет,
Сiздi жоқтап күн сайын.
Жетпiс жыл көрген күйiмнiң,
Қараңғылық бәрiсi,
Қайсы да бiрiн айтайын.

Жүсiп айтты:—Оларға барғыл,—дедi,
Құп тыңлап менiм сөзiмдi алғыл,—дедi.
Мұнда алып қалармын ертең сiздi,
Бүгiнше қастарында болғыл,—дедi.

Мен түнде қаптарыңа астық салам,
Айламенен мен сiзге қылған жалам.
Алтын леген жүгiңе тығып қойып,
Онан соң айыпты қып алып қалам.

«ұры» деп, алып қалам сiздi мұнда,
Қасымда бiрге отыр бүгiн түнде.
Өз қасымда боларсыз онан кейiн,
Бiле алмас бұл сырымды һешбiрi де.

Ибн Иамин ағаларына келiп кiрдi,
Көңiлi шат боп, жүзiнде нұры тұрды.
Олар айтты:—Қуандың не себептен�
Неге күлiп келдiң�—деп жауап сұрды.
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Перде киiп оларға Жүсiп келдi,
«Екi-екiден отыр» деп жауап қылды.
Су құйып, дастарқанды жайғаннан соң,
Екеуара алдына табақ қойды.

Алдына табақ қойды екеуара,
Жолдассыз Ибн Иамин қалды дара.
Өзгелерi тағамды жей бастады,
Ибн Иамин жылайды ол бейшара.

Жүсiп айтты:—Жылама, тағам жегiн,
Неге төктiң, бейшара, көзiң жасын�
Мен қасыңа болайын саған серiк,
Өзiңнiң болайын мен бауырласың.

Ибн Иамин қуанып тұра келдi,
Жүсiп оң жағынан орын бердi.
Жүсiппенен тағына бiрге отырып,
Табақтан екеуара ол да жедi.

Меймандары тағам жеп, әбден тойды,
Ибн Иамин қайғының бәрiн жойды.
Екi-екiден баршасы тағам жесiп,
Дұға қып, дастарқанын алып қойды.

Тағамнан соң «Даярла қайың» дедi.
Өлшеуге алтын леген алып келдi.
Астық салып болған соң, өлшеуiштi
Ибн Иамин жүгiне тығып қойды.

Жүгiн артып онан соң жөнелдiлер,
Жолда барып бiр жерге бөгелдiлер.
Сол жерде Жүсiп барды жүз кiсiмен,
«Падишаһ неге келдi�» деп тiгiлдiлер.

Екеуiнен бiлмейдi басқа кiсi,
—Патшаның бар,—дестi,—қандай iсi�!
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—Өлшеуiш легенiмдi ұрладыңдар,
Иннакум ласариқун*, болдың кiшi.

Олар айтты:—уаллаһи бiз алғамыз жоқ,
Харам ас аузымызға салғамыз жоқ.
ұрлық қылған емеспiз ғұмырымызда,
Әуел-ақыр батил iс қылғамыз жоқ.

Олардың сөзiн Жүсiп тыңлап тұрды,
«Тiнтем» деп, көшiн шаһарға алып жүрдi.
Қораға алып келiп, қамап қойып,
Жүктерiн қаптарымен тiнттiрдi.

Ибн Иамин жүгiнен алды тауып,
Оларды айыптады жала жауып.
—Қане, ұрлық қылмаймыз дегендерiң�!
Бұған неге кеттiңдер көңiлiң ауып�!

Тұзымнан қорықпадыңдар, надан,—дедi,
Сiздерге өтiрiк сөз—жаман,—дедi.
Төрт жүз сомдық легенiмдi ұрлап алдың,
Не iс қылсам, өкпе айтпа маған,—дедi.

Мұны естiп олар жаман сасады ендi,
Беттерiнен қандары қашады ендi.
Не айтарын бiлмейдi жаман сасып,
Ибн Иаминге азуын басады ендi.

Олар сонда Жүсiпке жауап бердi:
—Мұның бiр iнiсi де жаман едi,
Екеуi Рахила атты бiр анадан,
О дағы бұ секiлдi ұры едi.

Оларға сонда тұрып Жүсiп айтты:
—Жастарыңнан жамандық қылдың қатты.
Атаңызды жылаттың неше жылдай,
Тарттырдың неше жылдай қасiреттi.

* Шынында сендер ұры екенсiңдер
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Қанша жылдай жылаттың атаңызды,
Мойныңа мен қояйын қатаңызды.
Жүсiптi алып барып құл деп сатып,
Харам боқ жеп, көр байыттың жөнiңiздi.

Жүсiп айтты:—Жалладтар қайда�—дедi,
ұрының өзiн тұтып, байла,—дедi.
Шариғаттың үкiмiн қылсам керек,
Зынданнан оған орын сайла,—дедi.

Олар сонда Жүсiпке айтты жауап,
Аяғын құшақтайды қылып тәуап.
—Оны қойып, бiздердiң бiрiмiздi ал,
Атамызға қылыңыз бiраз сауап.

Жүсiп айтты:—Ол iстi мен қылмаймын,
Кiнәлiнi жiберiп, сауды алмаймын.
ұрының өзiн тұтып, байла жылдам,
Әдiлдiк мiнезiмнен айырылмаймын.

Сонда бұлар қор болып шыға бердi,
Оңаша бiр жерге кеп кеңес қылды.
Иаһуда айтты:—Мен бiр ақырайын,
Бәрiңiз қылыш тартып жүрiң,—дедi.

Даусым шықса, жиылып келiңiздер,
Қолдарыңа қылыш алыңыздар.
Шаһардың өзi ойран болған шақта,
Тiрi адам қоймастан қырыңыздар.

Олардың бұ кеңесiн Жүсiп бiлдi,
Кiшi ұғылы Мәмилеге әмiр қылды.
Иаһуданы көрсетiп жiбердi де,
«Арқасын сипа, шапшаң барғыл» дедi.

Мәмиле ата сөзiн қабыл алды,
Қасына Иаһуданың жетiп барды.
Байқаусызда арқасын сипап едi,
Даусы Иаһуданың шықпай қалды.
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Бұрыннан әдетi едi Иаһуданың,
Арқасын кеп сипаса бiреу оның,
Өкпесi солып, даусы шықпас едi,
Қызығын қараңыздар әңгiменiң.

Иаһуданың өкпесi жаман солды,
Күн батып, қосқа барар уақыт болды.
Даусы күн батқанша шықпаған соң,
«Бұл қалай тамаша�» деп қайран болды.

Олар айтты:—Неге сен ақырмадың�
Бұ шаһарды нелiктен һеш қырмадың�
Әдейi уағда қылған жауабыңмен,
Бiздi майдан жерiне шақырмадың.

Иаһуда айтты:—Ахуалым сондай болды,
Бiр бала байқаусыз жетiп келдi.
Арқамды бiр-ақ сипап кетiп едi,
Даусым сонан кейiн шықпай қалды.

Олар естiп бұ iске қайран болды,
—Мұндай iс бұ шаһарда қайдан болды�
Өзiмiздiң тұқымнан бiреу бар ма�
Болмаса, сенiң өкпең неге солды�

Оларға айтты сонда Жүсiп келiп:
—Әй, залымдар, қалсаңшы мұнан да өлiп.
Қылғаның бастан-аяқ бәрi жаман,
Менен өзге сiздерге жүрмес көнiп.

Осымен екi мәртебе келдiңiздер,
Бiр пұл жоқ, көп астықты алдыңыздар.
«Жақып нәби ұғылымыз» дейсiз маған,
Тұздан қорықпай жамандық қылдыңыздар.

Әлде болса сыйладым атаңызды,
Атаң үшiн кешiрдiм қатаңызды.
ұрының өзiн алып қалайын мен,
Болмаса, қырар едiм баршаңызды.

4050

4060

4070



138138 139ҚИССА ХАЗіРЕТ ЖүСіП...

Бұлар қорықты Жүсiптiң айбатынан,
Бұрынғы айырылған соң қайратынан.
Рұқсат берiп жiбердi өзгелерiн,
Өзгесi елге қайтты Иаһудадан.

Ибн Иаминдi Иаһуда бағып тұрды,
Өзгесi амандасып жолға кiрдi.
Арада бiрнеше күн сапар жүрiп,
Мәнiсiн кеп атасына баян қылды.

Жақыпқа әңгiмесiн айтты келiп,
—ұят қылды Ибн Иамин ұрлық қылып.
Иаһуданы қасына қойып кеттiк,
ұялып кеттiк бiздер тiрi өлiп.

Жақып сушы бұ iстi бiлдi баян,
Қайғысы артық болды бұрынғыдан.
—Ибн Иамин ұрлықты қылғандығын,
Көрдiң бе көздерiңмен заһир аян�

Жақыпқа жауап бердi балалары:
—Патшаның бiзге артық қылғандары.
Алтын леген жоғалып, ол падишаһ
Ибн Иамин жүгiнен тапты оны.

Жақып айтты:—үмiт көп құдайымнан,
Қуанып бұ сөзiңе жылайын мен.
Иншалла, көрермiн Жүсiбiмдi,
Ғарiп көңiлiм құтылар уайымнан.

—Не айтасыз�—дедi олар атасына,
Өздерiнiң қарамады қатасына.
Жақып айтты:—Алладан рахмат болса,
Пенденiң рақым әйлап панасына.

Мехнат-қайғы ақырын рақат қылар,
Ахуалын пендесiнiң өзi бiлер.
Әгар ол патша бекер кiсi болса,
Иаһуда, Шамғұн неге бекер келер�!
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Балалары айтты:—Оны бiр қылар едiк,
Өзiмiзден оны бiз күштi көрдiк.
Қолымыздан һеш қайрат келмеген соң,
ылажсыз бiздер оған мойын бердiк.

Жақып нәби Динаға әмiр қылды:
—Қалам, сауыт қағазбен әпкел!—дедi.
Шамғұнге қалам, сауыт, қағаз берiп,
—Мысыр шаһына бiр нама бәйт жаз!—дедi.

«Пайғамбарлар кiсi қақын алмас болар,
Жұртқа әшкере жаман iс қылмас болар.
Аллаға қара жүздi болатұғын,
Аузына харам асты салмас болар.

Мұнан бұрын бiзге көп қылдың ихсан,
Қайырыңыз арта берсiн, болмай нұқсан.
Босатып ол баланы жiберiңiз,
Балаға бекер жала қылмағыл сен.

Менi мұндай жаламен ренжiтпегiн,
Сәждеде дұға қылсам, әгар, бiр күн,
Мүсәпiрдiң қорқыңыз дұғасынан,
Құрып кетер тұқымың қалмай бүтiн».

Жүсiпке бұл сәлемiн алып келдi,
Ашпай тұрып қағазды өбiп алды.
—Өпкенiмнiң мәнiсiн бiлдiң бе�—деп,
Оларға сонда Жүсiп жауап қылды.

—Қай патша, әгар да, әдiл болса,
Қол хаты жақсылардың оған келсе,
Құдай Тағала тiлегiн берер,—дедi,
Әуелi хатын өбiп, көзге сүртсе.

Мұны айтып оқыды хатты Жүсiп,
Фирқат от бауырын ерiттi iшке түсiп.
Атасының жауабын көргеннен соң,
Көзiнен кеттi жасы тыймай жосып.
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Бетiнде ол Жүсiптiң пердесi бар,
Жылағаны, көңiлiнде зердесi бар.
«Хат жазып атасына жiберсiн» деп,
Жiбердi Жәбiрейiлден Қадiр Жаппар.

Жәбiрейiл айтты келiп «көп жылама,
Атаңа жазғыл,—дедi,—сәлем-нама».

Мұны естiп атасына сәлем жазды,
«Ғиззатлы сәлем,—дедi,—ысрайылға.
Ғиззатлы ысрайылға дұғай сәлем,
Әуел сөзiң дұрыс емес, уаллаһи ағлам.
Құдаға құл пенделер олай демес,
Сүйедi шүкiрлiктi Алла Тағалам».

Балалары ол хатты алып келдi,
Жақып нәби ол хатты ашып көрдi.
Қағазды ашып көрiп қайран болып,
«Мына сөз—пайғамбарлар сөзi» дедi.

Онан соң айтты Жақып балаларға:
—Кiдiрмей, тез барыңдар ол Мысырға.
Ибн Иамин Жүсiппен бiрге екен,
Жаратқан үмiт қылам ол Жаппарға.

Олар сонда ол Мысырға келдi қайтып,
Жүсiпке атасынан сәлем айтып.
—Атамызға болдық бiз қара жүздi,
Оны жiбер, бiздi ұста ендi қайтiп.

Сонда Жүсiп оларға бiр хат бердi,
«Өздерiң қолыңа алып оқы» дедi.
Iштерiнен оқысып һәрқайсысы,
Өздерi жазған хатын өзi көрдi.

Өздерi жазған хатын көрдi өзi,
Жүсiптi жамандасып жазған сөзi.
Жазған хаты Жүсiптi сатқандағы,
Өздерiнен ұялды көрiп өзi.
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Жүсiп айтты:—Бұ хатты һешкiм бiлмес,
Бұ шаһардың адамы тiлiн бiлмес.
Һешкiм оқып мағынасын айта алмады,
Сiздердiң тiлiңiзден айырып болмас.

Олар айтты:—Бұ хатты бiз бiлмеймiз,
Оқып және мағынасын айта алмаймыз.
Жазуы жаман екен бұ қағаздың,
Мағынасына бұ хаттың жете алмаймыз.

Ол хатты олар өзi жазған едi,
«Құлымыз» деп Жүсiптi сатқан едi.
«үш түрлi айыбы бар өзiнiң» деп,
Мәлiк Дұғар қолына берген едi.

Ол хат Жүсiп қолына түскен екен,
Жүсiп оны махкамлап тұтқан екен.
Бек қатты ықтияттап, таза сақтап,
Сандығының түбiне тыққан екен.

Жүсiп айтты:—Менен сөз тыңлаңыздар,
Бұрын сiздер бiр құлды сатыпсыздар.
«үш түрлi айыбы бар өзiнiң» деп,
Бұл хатты сiздер сөйтiп жазыпсыздар.

Олар айтты:—Бiз жазған хат емес ол,
Шын айтамыз, тақсыр, сiз иланғыл.
Жүсiп айтты:—Есiңнен тансаңыздар,
Алдыма алтын леген алып келгiл.

Ол легендi алып келiп өзiңiздер,
Құп тыңлап сiздер сонда тұрыңыздар.
Алтын леген шыңғырлап не сөз айтса,
Жауабына иқрар болыңыздар.

Олар сонда бұ сөздi «мақұл» дедi,
Бiр жiгiт алтын леген алып келдi.
Сонда патша таяқпен қағып едi,
Құдiретiмен леген тұрып сөйлейдi ендi.
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легенге патша келiп ұрды таяқ,
«Тыңла» деп отырғызды бәрiн таяп.
Жүсiпке ағалары не қылғанын,
Алтын өлшеу сөйледi бастан аяқ.

Жүсiп айтты:—Ендi иқрар қылдыңыз ба�
легенiм не айтқанын бiлдiңiз бе�
Сiздер қылған ұрлықтың бәрiн айтты,
Жалған айтпай, шын сөзге көндiңiз бе�

Сiздер әуел Жүсiптi алдапсыздар,
«Бiздермен тамашаға кел» депсiздер.
Өлтiрмекке ант iшiп уәделесiп,
Қанша көп жалынса да болмапсыздар.

Жақыптың айырыпсыз сүйген ұғылын,
Сатқанда «Бұл жаман,—депсiз,—залым».
Маған кеп «жақсымыз» деп мақтанасың,
Жақсы адамның iсi ме тап осының�

Сiздердiң қолдарыңды мен кесейiн,
Қосақтап мойныңыздан дарға асайын.
Бұ iстердi қылады Жүсiп нәби,
—Өлтiрiп, қандарыңды мен шашайын.

Натаким Құранда бұйырды қаулаһу Тағала Қала һәл алим-
тум мә фаалтум би Йусуфа уа ахиһи*

Олар айтты:—Әй, тақсыр, күнәһiмiз кеш,
Атамыз құрметi үшiн байлаудан шеш.
Атам Жақып жылаудан көзi көрмес,
лаж жоқ, не қылсаңыз бiздерде еш.
Жасымызда айырылды бiрiмiзден,
Не болар тағы айырылса ендi бiзден�!
Атамыз ендi тiптi жаман болар,
Кеңдiк, тарлық қылсаңыз өзiңiзден.

* Алла Тағала Құранда былай деп бұйырды. Ол айтты:—Жүсiп пен оның ба-
уырына не жасағандарыңды бiлдiңдер ме�
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Оны естiп Жүсiптiң ақылы қашты,
«Аһ!»[деп] жылап, жүзiнен перде ашты.[деп] жылап, жүзiнен перде ашты. жылап, жүзiнен перде ашты.
«Бастарыңды көтерiп отырғыл» деп,
Бәрiнiң де қолы мен көзiн шештi. 

Қаулаһу Тағала  Қалу иннака лә анта Йусуф*

Жалынады Жүсiптi көрiп бәрi,
—Сiз анық Жүсiппiсiз,—дедi,—әлi�!
Сiз анық Жүсiпсiз ғой!—дедi шулап,
ұятымен болмаған соң беттiң ары.

—Бек жақсы әдiлеттi iсiң,—дедi,
Жүсiпке ұқсап тұрар түсiң,—дедi.
Басқа кiсi болсаңыз қорықпас едiк,
Артық тұр бұ ғаламнан күшiң,—дедi.

Қаулаһу Тағала Құранда бұйырды Қала ана Йусуф уа һаза 
ахи**

Оларға Жүсiп айтты сонда тұрып:
—Мен Жүсiппiн, тыңлаңыз мойын бұрып.
Мен өздерiңмен туысқан Жүсiбiңмiн,
Құдайым қойды менi патша қылып.

Өздерiңмен туысқан Жүсiбiңмiн,
Бұ күнгеше сақтады Тәңiрiм аман.
Мысырға патша қылды Тәңiрiм менi,
Айтайын мен жайымды ендi саған. 

Мұны естiп баршасы ақылын танды,
Жүсiптiң жауабына әбден қанды.
Анық Жүсiп екенiн таныған соң,
ұялғаннан беттерi оттай жанды.

* Алла Тағаланың сөзi: Олар айтты:—Расында да сен Жүсiпсiң ғой!
** Алла Тағала Құранда бұйырды Ол айтты:—Мен—Жүсiппiн, мынау— ба-

уырым.
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ұялғаннан көзiнен төктi жасын,
Жүсiптiң аяғына қойды басын.
Жабырласып аяғын құшақтайды,
Көрген соң патша болған бауырласын.

Жүсiп айтты:—Бастарыңды көтер,—дедi,
Аяғымды құшақтама бекер,—дедi.
ұялмаңыз, мен ұмыттым күнәһларың,
Осы қылған қызметiң жетер,—дедi.

Тұра келiп көрiстi жабырласып,
ұялғаннан баршасы зар жыласып.
Мұратына Құдайым жеткiзген соң,
Жүсiптiң көңiлi кеттi судай тасып.

Жылай-жылай ағалары қалды налып,
Жұрт жиылды бұларға қайран қалып.
Ағаларымен Жүсiптiң жылағанын,
Перiште де тыңлады құлақ салып.

Амандасып отырды күлiп-ойнап,
Ағалары ұялды iсiн ойлап.
«Мен кештiм, ұялмаңдар» дегеннен соң,
Қуанып кеттi бәрi «Иә, Құдайлап».

Фаслу Жүсiп (а.с) көйлегiн атасына бергенi

Жүсiп сонда сөйлейдi
Ағаларын келтiрiп.
—Тыңла,—дедi,—сөзiмдi,
Көзiне жасын толтырып.
Ендi барып тiрiлткiн,
Атамды қойдың өлтiрiп.
Қуантайын ол мұңлық,
Ғарiп, махзун атамды.
Тiрi екенiм бiлдiрiп,
Жейдемдi берiп жiберем.
Қолына алып иiскеп,
Қайғылы көңiлi сүйiнсiн.
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«Тiрi екен,—деп,—Жүсiбiм»,
Көйлегiн көрiп тойынсын.
Жетпiс жылдай жылаттың,
Қояйын ендi күлдiрiп.
Жетпiс жылдай жылаттың,
Қартайғанда атамды.
Мордар болып кетерсiз,
Тiлеңiздер қатаңды.
«Күнәһiмызды кешiрiп,
Бергiл,—деп,—талаптарыңды».
Жiберейiн мен берiп,
Жасымда киген жейдемдi.
Бұ жейдемдi сұрасаң,
Құдыққа сiздер салғанда,
Алып келдi Жәбiрейiл.
Құдықта жалғыз қалғанда,
Жұмақтан әкеп кидiрдi.
Ғарiп, мұңлық атамнан
Айырылған уақта арманда.
Иншалла, жеткiзер,
Ендi Қадiр Құдайым.
Көре ме екенмiн деп едiм,
Атамды тiрi жалғанда.
Мың шүкiрлiк, Иләһи, 
Дедi Жүсiп пайғамбар.

—Мен көргенше тыңайсын,
Көйлегiмдi қолына
Мұңлық атам алғанда.
Жас күнiнде Жүсiптiң
Өлген едi анасы.
Жетiм қалған артында
Жүсiп нәби баласы.
Сол уақыттың кезiнде
Сатып алған бiр шоры
Жақып нәби атасы.
Бiрге келген ол күңнiң
Бар едi еркек баласы.
Жақып нәби ол күңдi
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Жүсiпке қылған даясы.
Қасындағы ұғылын
Айырып, сатты бiреуге.
Жанында жалғыз саясы
Сатқан ол күң баласын,
Жылап есiн танады.
Жетпiс қатрат көзiнен
Жастары ағып тамады.
Перзентiнен айырылып,
Iшi оттай жанады.
«Бiлесiң өзiң сырым» деп,
Аллаға қылды сәнаны.

«Жаратқан, Қадiр Зүлжалал,
Айырып сатып жiбердi,
Қасымда еркек тайымды.
Өзiм—шоры, балам—құл
Өлтiрдiң тағы байымды.
Арызымды кiмге айтайын�
Жаратқан, Жаппар Иләһым,
Жақсылық бар ма дайынды�»
Мұны айтып бейшара
Жылап-жылап жатады.
Көңiлi қамды бейшара
ұйқыға таман жатады.
ұйықтап кетiп түс көрдi,
Хақтан хабар жетедi:

«Мiнәжатың, әй, пендем,
Жетi қат көктен өтедi.
Тiлегiңдi мен бердiм,
Оның да сүйген баласы
Атасынан айырылып,
Көзiңнен жетпiс жас тамды,
Жетпiс жылға кетедi.
Жетпiс жыл тамам бiткенше,
Әуелi сенiң балаңды
Қосамын сенiң өзiңе.
Шығарып көңiл санаңды,
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Оны да сендей жылатам,
Бөлiскен көргiл панамды».

Әлқисса, Жүсiптiң сатып алған құлы атасына барғаны

Жүсiп нәби сол кезде
Сатып алған бiр құлды.
Аты Бәшiр ол құлдың,
Бердi оған көп пұлды.
Көйлегiн алып баруға
Жiбермек болды сол құлды.

«Сен бар,—дедi,—атама,
Бiлесiң,—дедi,—һәр жолды».
Көйлегiн берiп ол құлға,
«Алып бар,—дедi,—атама».
Патшадан әмiр болған соң,
Қызметтен тоқтап жата ма.
«Атама алып бар,—дедi,
Көйлегiм менен хатымды».
Шығарып салып жолына,
«Болма,—дедi,—ғапыл-ды».
Хат бергенде қолына
Айтып бердi ақылды.
Көйлектi алып хатымен
Бәшiр жолға кiредi.
Күнi-түнi асығып,
Неше күн сапар жүредi.
Сабан желi Құдаға
Сонда арыз қылады.
Көйлегi менен қағазын
Жақыпқа алып барады.
Құдiретiмен Құдайым
Желге рұқсат бередi.
Тәңiрi рұқсат берген соң,
Келе жатқан Бәшiрден
Он күн бұрын келедi.
Жүсiптiң иiсiн Жақыпқа
Иiскете бередi.
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Жүсiптiң иiсi келген соң,
Жақып шүкiр қылады.
«ұғылымның иiсi келдi» деп,
Жақын нәби жылады.
Сонда тұрып сөйлейдi:

—Құдiретi күштi, Құдай-а,
Соқтырдың мынау самалды.
Жүрегiм менiм жарылып,
Ақылым менiм қамалды.
Мұрныма бiр иiс келген соң,
Тозып кеткен ақылым
Қайтып келiп өзiме,
Бiртiн-бiртiн жамалды.
Жетпiс жылдай қан аққан,
Жараларым оңалды.
Ақырын соққан, әй самал,
Бiлемiсiң амалды�
Анық келсiн иiсi
Перзентiмнiң мұрныма.
Иншалла, Жүсiбiм
Пайғамбар болар орныма.
Сүйегiм балқып барады.
Жаратқан Жаппар Иләһым
Тiлегiмдi бердi ме.
Сабан желi соққан соң,
Жүсiптiң келдi иiсi.
Сүйiншi сұрап келдi ме
Өлiп едiм, тiрiлдiм.
Көзiмнiң нұры ашылып,
Шеменге толған жүрегiм,
Барады бүгiн басылып.
Сабан желi ескен соң,
Келген күнгi иiсi,
Келiп тұр маған шашылып.
Ендi арман қылмайын,
«Өспедi,—деп,—Жүсiбiм,
Мойныма ойнап асылып».
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Өсек қылды сонда жұрт,
Жақыптың айтқан мұнысын.

—Бiле қойды қайдан�—деп,
Жүсiптiң иiсiн.
Жетпiс жылғы баласын,
Иiсi келдi дегенi,
Жаңылғаны күйiсiн.
Мазақ қылды жұрт сонда,
«Бiлдiрдi,—деп Жақыпты
Кәрiлiктiң белгiсiн». 

Әлқисса, Бәшiрдiң келгенi

Онан соң он күн болғанда,
Сол сөзiмен жұрты тұрғанда,
Бәшiр жетiп келедi.
Су басында кiр жуған,
Бiр кемпiрдi көредi.
Бәшiр келiп кемпiрден
Жауап сұрай бередi:
—Жақыптың үйi қайда�—деп.

Кемпiр айтты:—Жақыпты не қыласың�
Ат үстiнен асығып көп сұрайсың�
Бiр нәрсеге сүйiншi сұрағандай,
Мен бiлсем, тап сүйiншi сұрап жүрсiң.

Менi Жақып баста сатып алған едi,
Жүсiпке менi дая қылған едi.
Бәшiр атты ұғылымды айырып сатып,
Менi қатты қайғыға салған едi.

Сонда мен жылағанмын Құдайыма,
Көңiлiм қатты толған соң уайымға.
Қасымда жалғызымнан айырылған соң,
Жыламай сабыр қылып тұрайын ба�
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Рахман Алла есiркеп көз жасымды,
Ғинаят салған менi мүләйiмге.
Құдайым сонда маған хабар қылды:
«Көзiңнен жетпiс қатрат жас төгiлдi.
Сүйгенiнен айырып жылатам» деп,
Бар Құдай уағда қылды жетпiс жылды.

Құдайым маған солай уағда қылды,
«ұғылыңа сенi бұрын қосам» дедi.
Қане, менiм келген Бәшiр ұғылым�!
Жақыпқа сүйiншiге келесiң,—дедi.

Бәшiр айтты:—Әй, ана, жыламағыл,
Көл қылып көзiң жасын бұламағыл.
Менмiн, ана, сол айтқан Бәшiр ұғылың,
«Хақ уағдасы қайда!» деп, қам жемегiл.

Кемпiр сонда ақылынан танды құлап,
Бәшiр ұғылы басында тұрды жылап.
Есiн жиып тұра кеп көрiседi,
Екеуi жамыраған қойдай шулап.

Екi пақыр жыласып көрiседi,
Мұңдарын бастан кешкен терiседi.
Амандасып көрiсiп болғаннан соң,
Ендi екеуi Жақыпқа келiседi.

Сонда Бәшiр келдi де үйге кiрдi,
Жақыпқа кiрiп келiп, сәлем бердi.
Көйлектi хатыменен берiп едi,
Қолға алып Жақып нәби көре бердi.

Көйлекпенен хатты алып Жақып нәби
Бәшiрден:—Сен кiмсiң�—деп жауап сұрады.
Бәшiр айтты:—Жасымда саттың менi,
Сондағы құлыңмын,—деп жауап бердi.

Сонда Жақып қағазды көрдi ашып,
Бiледi қайда екенiн мауқын басып.
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Жүсiп патша Мысырға болғанын
Бiлген соң, көңiлi кеттi судай тасып.

Сонда Жақып Құдайына шүкiр қылды,
ұғылының патшалығын анық бiлдi.
Жүсiптiң жазған хатын көргеннен соң,
Көзi ашылып, көңiлi раушан болды.

Ағаларын қайтарды Жүсiп сонда,
Шақыртады атасын «Кел,—деп,—мұнда».
Алтын-күмiс, ат-инғам, сарпай берiп,
«уатуни биаһликум ажмаина*» дедi сонда.

Кiнғанға бұлар сонда қайтып кеттi,
«Атамды әпкелем» деп айтып кеттi.
Елiне барғаннан соң атасына,
«Күнәһiмызды кешкiн» деп арыз еттi.

—Қолыңнан Жүсiбiңдi алдап алдық,
Құл деп сатып, құдыққа және салдық.
Мысырға патша бопты осы күнде,
Әй, ата, ендi ұялып арыз қылдық.

Жақып айтты:—Мен бүгiн болдым разы,
Болғанда мағлұм болсын Тәңiрi қазы,
Құдайым рахмат қылды бiрақ маған,
Жылаттың жетпiс жылдай қысы-жазы.

Жүрдi Жақып Жүсiпке түйе мiнiп,
Қуанып келе жатыр ойнап-күлiп.
Жетпiс үш кiсi жолдас қасына алып,
Келедi дамыл қылмай күн-түн жүрiп.

Бiр күндерде Мысырға жақын келдi,
Жақыпқа балалары зары қылды.
Жүсiпке жiбередi бiр кiсiнi,
«Жүсiпке барып хабар қылғыл» дедi.

* Маған барлық туған-туыстарыңды алып келiңдер.
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Жүсiпке атасынан хабар келдi:
«Атаң келе жатыр» деп шабар келдi.
Сегiз жүз жолдас кiсi қасына алып,
Жүсiп нәби ол да атқа мiнедi ендi.

Алдынан атасының келе жатыр,
Ергенi қасындағы өңшең батыр.
Елден оқшау кiсiнетiп арғымағын,
Алтын-күмiс жарағын жарқылдатар.

Келе жатыр сегiз жүз әскер алып,
Жаратқан басында артық Жаппар Халиқ.
Патшалық салтанатпен келе жатыр,
Дүбiрi тақсыр ердiң жердi жарып.

Көрген соң шүкiр қылды Жақып оны,
ұғылының құлағына келдi зары.
Қарасын баласының көргеннен соң,
Аттан түсiп тұрады баршалары.

Нұрланып күндей шығып келе жатыр,
Сәулетпен патшалық Жүсiп батыр.
«Сабыр түбi сары алтын» деген осы,
Жеткiзген мұратына осылай ақыр.

Құрметтеп келе жатыр қауым—елi,
Аруақтанып аспанға шықты белi.
Бұрынғы ғарiп болып жүрген күнде,
Құдайға тiл тигiзген бар ма жерi�

Келедi аруақтанып перi күштi,
Оны көрген дұшпанның ызасы ұшты.
Қарасын атасының көрген жерден,
«Әдепсiздiк болар» деп аттан түстi.

Аттан түсiп тұрады Жақып нәби,
Жүсiп те аттан түстi көрiп оны.
Жүсiптiң құрметiне аттан түсiп,
Атын тастап, жаяулап жүрдi бәрi.
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Атын тастап жаяулап Жүсiп жүрдi,
Тақат қылмай атасы жылап тұрды.
Ақыр асыл пайғамбар—бәни ысрайыл
Жыласа да жүгiрмей шыдап тұрды.

«уа, атам!» деп зар жылап келдi Жүсiп,
Атасын құшақтады қатты қысып.
Жүсiп пенен атасы көрiскенде,
Перiште келдi аспаннан топ-топ түсiп.

Ата мен ұғылы көрiсiп қылды зары,
Жылады естiген жұрт, жанның бәрi.
«Екеуi қосылған соң қайтедi» деп,
Жүсiптiң қорқып тұрды ағалары.

Ата мен ұғылы көрiстi құшақтасып,
«Шүкiр, Алла!» деседi мауқын басып.
Баласын аман-есен көргеннен соң,
Жақып нәби кетедi судай тасып.
  
Жүсiп айтты «Шайтанның белi сынды»,
Бiрiн-бiрi көрген соң көңiлi тынды.
Амандасып көрiсiп болғаннан соң,
Ендi атына тұрмастан қайта мiндi.

Неше түрлi сәулетпен Жүсiп батыр,
Атасын шаһарға алып келе жатыр.
Жiберiп жасауылдар шаһарына,
Мейманхана, орындар дайындатар.

Мысырдың келе жатыр қаласында,
Қарашы ақылының данасына.
Патшалық сарайына алып келдi,
Неше түрлi қызмет қып дадасына.

Той болды ол Мысырдың қаласына,
Бар Құдай жазған бұлай о басында.
Бұрынғы жаулық қылған он ағасы,
Бұлардың олар да жүр арасында.
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Ағаларының күнәһiсiн бәрiн кештi,
Күнә еш пайғамбарда болмас һеш-тi.
Атасын көргенiнiң қуанышына,
Пақырларға нәзiр қып алтын шашты.
  
Жетiстi мұратына ұғыл-ата,
Сөзiмде, айып етпе, болса қата.
Пайғамбарлар қиссасын өлең қылдым,
Оқыған жан, маған да қылғыл бата.

Жақып нәби Мысырда қырық жыл тұрды,
Жәбiрейiл бiр күн келiп хабар бердi:
«Мұнан былай Мысырда тұрмасын деп,
Иә, ысрайыл, Құдайың сәлем дедi».

Жақып нәби бұ сөздi Жүсiпке айтты:
«Алладан бүгiн маған хабар жеттi.
Қош бол!»—деп, амандасып ата—ұғыл,
Елiне Жақып нәби қайтып кеттi.

Насихат сөздер айтты баласына:
«Мысырдың тұрма,—дедi,—қаласына».
Хатым Құран қылдырды жүрер күнi,
Халил, ысқақ, ысмағұл бабасына.

«Бұл шаһарда тұрма» деп атасы айтты,
Атасын шығарып сап үйiне қайтты.
Өзiмен ерiп келген жолдастарын
Қалдырмай, бәрiн тамам алып кеттi.
  
Елiне бiр күндерде келдi Жақып,
Аз күннен соң, көп тұрмай өлдi Жақып.
Халиолла Сара мен ысқақ нәби,
Қасында о да бiрге болды Жақып.

Мысырда Жүсiп нәби көп жыл тұрды,
Салтанатпен патша боп дәурен сүрдi.
«Мен өлiп, сiздер тiрi қалсаңыздар,
Дiнiңнен айырылма» деп үгiт бердi.

4590

4600

4610

4620



156 ҒАШыҚТыҚ ДАСТАНДАР156 157

Бiр күндерде Зылиха дүние салды,
Зылиха өлiп, Жүсiп жесiр қалды.
Жаназалап көмбекке Зылиханы,
Шаһардағы мұсылманды жиып алды.

Жүсiпке ажал келдi онан кейiн,
Биiк төбе үстiнен қазды жайын.
Балалары, ағалары жылап бәрi,
«Иманды қылғыл,—дедi,—бар Құдайым».

Жүсiп тiрi күнiнде жұрт тоқ едi,
Қайғысы, уайымы һеш жоқ едi.
Жесiр қатын, жетiм ұғыл мың қой айдап,
Дау-жанжал тағы да жоқ боп едi.
  
Тарлық болды елiне Жүсiп өлiп,
Шаһары ренжiдi аштық болып.
Жүсiптiң сүйегiн кеп сұрайды ендi,
Мүсәлiмнен Риянның өзi келiп.

Мүсәлiмге келедi Мәлiк Риян,
—Атаңа тiрлiгiмде қылман зиян.
Өлсе дағы көтерем сүйегiн мен,
Бермесең, ұрысуға елдi жиям.

Мұсылманның таусылды айлалары,
—Ақтартпаймыз қабiрiн,—дедi бәрi.
—Көп қызмет қылған Риян атаңа,—деп,
ұрыспа,—деп айтады ағалары.

Жүсiптiң сүйегiн Риян алды,
Сандық жасап, iшiне орап салды.
Нiл дарияның кiшкене аралына,
Сөре қылып үйгiздi терек-талды.

Жел, су тимес келiстi орын жасап,
Жүсiптi сонда қойды сандыққа сап.
Дүния-мал арзаншылық, тоқтық болды,
Дүния гүлдей көгердi қайта жасап.
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Шаһарға құт-берекет кiрдi басып,
Һәркiмнiң несiбесi судай тасып,
Һеш шаһар тоқ болмады онан асып.
Жүсiп нәби сол жерде қырық жыл тұрды,
Пайғамбар боп Мысырға Мұса келдi.
Мұсаға бiр Алладан әмiр болды:
«Сыдығымды шығар,—деп,—су iшiнен»,

Мұса кәлим Жүсiптi iздедi ендi,
Сүйегi қайда екенiн бiле алмады.
Бiр қатын жетiп келiп сол уақытта,
«Мен Жүсiптiң сүйегiн бiлем» дедi.

Ол қатынның аты екен Балу маржан
Жүсiп нәби сүйегiн көрсеттi оған.
Кiнғанға алып барып Мұса кәлим,
Атасының қасынан қылды дәфiн.

Қасынан қабiрiн қазды атасының,
Бiлмеймiн қанша екенiн қатесiнiң.
Халил, Сара, ысқақ пен Жақып, Жүсiп
Қабiрi бiр арада баршасының.

Сұрасаң, мұны жазған мен—Жүсiпбек,
Дүнияда пенде едiм күнәһым көп.
Соның үшiн кiтапқа атым салдым,
Оқыған жан бiр дұға қыла ма деп.
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Шабытым көкке шарықтап,
Құмармын дастан, нақылға.
Домбыра, сырнай үйренiп,
Болып ем үйiр басында.
Қалам алып қолыма,
Әр сөздiң болдым нәшiнде.
Өлеңiммен таныстым
Алыс пенен жақынға.
Жастайымнан көп болдым
Жақсылардың қасында.
Бұл дастанды шығардым
Алпысқа келген жасымда.

Көркiнше шықты патша боп
үндiстан деген қаладан,
Жәмшид пенен Кейқауыс
Нәсiлiнен соның тараған.
Әдiлдiкпен халқының
Қабағына қараған.
Бiр кемдiгi дүниеде,
Қайғылы едi баладан.
Болмаған соң перзентi,
Ашылмас көңiлi жарадан.

Жасы елуге келгенше
Бiр перзент деп жылады.
Бiр күнi тақта отырып
Бұзылды жаман қиялы.

Қисса Шеризат—Күлшат
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«Өзiн кессе ағаштыңӨзiн кессе ағаштың
Орнынан шыбық шығады.
Бiр перзенттiң өзi өлсе
Өшкенi жанған шырағы.
Өзiм өлсем тағыма
Кiм иелiк қылады�!»
Көзiнен жасы тамшылап,
Екi бетiн жуады.
«Елдегi сорлы мен бе» деп,Елдегi сорлы мен бе» деп,
Маңдайына ұрады.
«Аһ, дариға, перзент» деп,
Тағынан патша құлады.

үстiне келдi патшаның
Пархизат деген iнiсi.
Әкесiмен әкелес,
Сол едi жақын туысы.
Әйелi тумай мұның да,
Оңалмай жүрген жұмысы.
Патшаның көрiп жатқанын,
Қалады бiтiп тынысы.

Бiр сұмдықтың болғанын,
Iнiсi де бiледi.
Қайғысы деп баланың,
Зар жылап, iшi күйедi.
Аң-таң болып Пархизат,
Патшаның басын сүйедi.
«Қайғысы кетiп көкемнiң,
Болғай да қабыл тiлегi».

—Айналайын, падиша,
Сенсiз менiң күнiм жоқ.
Сүйенгенiм сен едiң,
Артымда ерген iнiм жоқ.
Құйрық-жалым қуарып,
Менiң де ұл мен қызым жоқ.
Көшiп кетсем жалғаннан,
Артымда қалар iзiм жоқ.
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Көркiнше айтты:—Пархизат,
Тiлектi Құдай берер ме,
Екi мұңлы зарласақ,
Көздiң жасын көрер ме�!
Соңымыздан аталап,
Бiздiң де перзент ере ме.

Осыны айтып Көркiнше,
Орнынан қарғып тұрады.
Күнi-түнi зар жылап,
Бiр перзент болды сұрағы.
Тiлегiмдi бергiн деп,
Мiнәжат Аққа қылады.

Көркiнше айтты:—Пархизат,
Бiр шикi өкпе көре алмай,
Болмады сенiң көңiлiң шат.
Не көрмейдi дүниеде
Қам сүт емген адамзат.
Берер болса Құдайым,
Екеумiзге бiр перзент.
Менен ұл, сенен қыз туса,
Бiр-бiрiне қосалық,
Қабыл көрсе жалғыз Хақ.

Менен туса егер қыз,
ұлыңа сенiң берейiн.
Қызыма күйеу болған соң,
Мен неге бөтен көрейiн.
Тiлегiмiз қосылып,
Болғай да үстем мерейiм.
Қабыл көрсе Жаратқан,
уайым-қайғы жемейiн.

Пархизат айтты:—Көркiнше,
Туысқаның мен,—дедi.
Қабыл еттiм, я, тақсыр,
Бұл сөзiңiз жөн,—дедi.
Бұ тiлектi, Жаратқан,
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Өзiң қабыл көр,—дедi.
Күнi-түнi зар жылап,
Бiр перзент деп еңiредi.

Раушан болды бiр күнi,
Кiсi едi патша ақылды.
Жүктi болды әйелi,
Той қылып, халқын шақырды.
Жамбы тiгiп айттырып,
Күрестiрдi батырды.
ырза қылып қайтарды
Алыс пенен жақынды.

Бiр перзент деп зар жылап,
Неше жылдай зарықты.
Қуаныш түбi тарық-ты,
Қараңғы түбi жарық-ты.
Падишаның әйелi
Туарға аз күн қалыпты.

Көңiлiнен патшаның қайғы шықты,
Дос көркейiп, дұшпаны тiзе бүктi.
Әйелi Пархизаттың көп ұзамай
Көтерiп бұ да бала, болды жүктi.

Бiр күнi патша жазған қысылады,
Қандай ғып ендi бұдан құтылады.
Айымның күнi бiтiп отырғанда,
Көркiнше бiр кеселге ұшырады.

Падиша қапа болды кеселiне,
Дүниенiң жетпейдi ешкiм есебiне.
Хан, уәзiр, бектерiн алды жинап,
Жалғаннан көзi жетiп өтерiне.

Көркiнше тапсырады кәрi-жасқа,
—Пархизат өз орныма болсын патша.
Балама алтын тақты қайтып берсiн,
Әйелiм мен өлген соң ұғыл тапса.
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уақтынша отырсын патша болып,
Толғанша туған балам он бiр жасқа.
Қыз туса Пархизаттың әйелi де,
Балама бермекшi едi менiң баста.
Қыз туса, балама алып берiңiздер,
Қалыстық етiңiздер сөзден қашса.

«Мақұл» деп, барлық халық тақ тұрады,
Қағаз қып, бұған пешет бастырады.
уәзiр, сардар бәрi де қолын қойып,
Бұл жұмыс бұзылмасқа ант қылады.
Парс деген бар едi дана уәзiр,
Қағазды аманат деп тапсырады.

Әлқисса, «халық» деп пешет басылып, қол қойылған қағазды 
Парс данаға тапсырып, Көркiнше дүниеден көштi. Пархизат 
патша болды. Әйелi Пархизаттың жүктi болды.

уақты күнi бiткен соң,
Дүниеден патша жөнедi.
Сұм қара жер, ойласақ,
Кiмдердi жалмап жемедi.
Жалғаннан тайды табаны,
Патшаның болмай дегенi.
Тiрлiгiнде перзент деп,
уайым-қайғы жегенi.
Тiлеген ұлын көре алмай,
Кездестi өлiм кезеңi.
Мұнымен бұл сөз тоқтасын,
Патшадан айтып берелi.

Патша болды Пархизат,
Көркiннiң мiнiп тағына.
Әдiлдiк қылып отырса,
Кiм таласар бағына.
үкiм қылып отырды,
Қол астындағы барына.
Көңiлiн шайтан азғырып,
Қарайды жаман қанына.
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Парс деген уәзiрiн
Шақырып алды жанына.

Парс кеп сәлем берiптi,
Айтайын деп бiр сөздi,
Екпiндеп патша демiктi.
«Аулақ үйге жүргiн» деп,
уәзiрдi патша ерiттi.
Еш адам жоқ оңаша
Бiр үйге алып келiптi.
Алтын, гауһар, жiбек тон
уәзiрге патша берiптi.
Бiр бүлiк елге салмаққа
Пархизат патша желiктi.

уәзiр айтты:—Падиша,
Көңiлiңде қандай жұмыс бар�
Қолдан келер iс болса,
уәзiрiң бәрiн дұрыстар.
Кеудеде басым тұрғанда,
Дұшпанға кетпес намыс-ар.
Айтпақшы болды қиялын,
Патшаға тиiп ықтияр.

Пархизат айтты:—уәзiрiм,
Сөзiме құлақ салыңыз,
Бұл тiлiмдi алыңыз.
Бiр қиялды ойланып,
Қапа боп отыр ханыңыз.
Патшалық бiзге аманат,
Бiлесiң мұны бәрiңiз.

Патшаның қатыны ұл туса,
Менен тақты алады,
Қайғы-қамға салады.
Осыған өзiң ақыл тап,
Амалы қандай болады.
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Туарға қалды жақындап,
Өзiне болсын обалы.
Өлтiрсем деп әйелдi,
Көңiлiм соған соғады.
уәзiрiм, өлтiр қатынды,
Берейiн сенiң ақыңды.
Мәртебеңдi асырып,
Шығарайын атыңды.

Бұл айтқаны патшаның
уәзiрге қатты батқаны.
Не деп жауап айтудың
Амалын қиын таппағы.

Көркiншенiң тұзын көп татқан,
Аруағын сыйлап сақтады.
Сақтағанмен не пайда,
Бұзуға сөзiн қорқады.

уәзiр айтты:—Я, тақсыр,
ұнаттым айтқан сөзiңдi.
Қайғы түссе басыңа,
Құтқарайын өзiңдi.
Ардақтаймын өлгенше
Өзiңдей асыл тегiмдi.

Он жiгiт маған берiңiз,
Бұзылмасын сөзiңiз.
Олай десең, падиша,
Келемiз жамдап оны бiз.

Падиша айтты:—уәзiрiм,
ырза болдым сөзiңе.
Еш адамның әйелдi
Көрсетпей әкет көзiне.
Бiр адам мұны сезбесiн,
Қалмайық елдiң сөзiне.
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Әлқисса, патша уәзiрге он жiгiт қосып бердi. Парс дана 
Көркiнше үйiне жақын келiп, өзi көрiнбейiн деп, сыртта қалып, 
он жiгiтке «Көркiнше қатынын байлап алып шығыңдар» деп 
әмiр қылды. «Орман-тоғайға алып барып өлтiремiз» дедi.

Падиша бұлай дегенде
«Мақұл» деп Парс жөнедi.
уәзiрдiң қолына
Он жiгiт сайлап бередi.
Көрiнбейiн өзiм деп,
Көңiлiне осы кеп едi.
Жiгiттерге әмiр қып,
уәзiрдiң мынау дегенi:
«Көркiншенiң әйелiн
Алып шық байлап» деп едi.
Кiрiп барып сарайға,
Әйелдi жатқан көредi.
Жатыр едi толғатып,
үйiнде ешкiм жоқ едi.
Байлап алды бас салып,
Ешбiрi пәлен демедi.
Алып кеттi өңгерiп,
Түн ортасы боп едi.
Ортасында дарияның
Аралға үлкен келедi.
Көрмеген  адам жер едi,
А�, қабылан, жолбарыс,
Айдаһары көп едi.

Көрмейiн деп уәзiр,
Жағада тұрып қалады.
Қалың орман, тоғайға,
Жалладтар алып барады.
Сонда Айым зар жылап,
Көзiнен жасы тарады.
Толғақ та қысып жиiлеп,
Сабыр-тақат қалмады.
Қай пейiлiмнен таптым деп,
Сондағы айтқан ғазалы.

230

240

250

260



166 ҒАШыҚТыҚ ДАСТАНДАР166 167

—Айналайын, Жаратқан,
Нағылып мұнша қинадың.
Ерiм патша болса да,
Менмендiк, сiрә, қылмадым.
Жетiм-жесiр, ғарiптi
Алдыма келсе сыйладым.
Тым болмаса баламды
Бiр сағат бұрын тумадым.
Жылаған дауысын есiтiп,
Көре алмай кеттiм дидарын.
Осыған денем дуылдап,
Жүрегiм қатты суылдап,
Ашиды удай тырнағым.
Шикi өкпем шықса сыртыма,
Садаға болсын бiр жаным.

Падишадан айырылып,
Тасыған көңiлiм болды пәс.
Өзегiме өрт түсiп,
Өз жақыным болды қас.
Қылмас едi мұндай iс,
Егер де болса жатырлас.
Өлiмге қалай қиды екен,
Әттегене, жарамас.

Жабайы аңға жем болып,
Қалдым-ау елсiз аралда.
Далада қалды сүйегiм,
Қосылмай кеттi мазарға.
Өзiм өтiп жалғаннан,
Артымда балам қалар ма�!
Ақтың отын өшiрген,
Кездессiн залым зауалға.

Бұл осылай дегенде,
Он жiгiт тұра жүгiрдi,
Анталап бәрi үңiлдi.
Шашынан сүйреп бiреуi,
Қынаптан қылыш суырды.
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Құлағының астынан
Қылышпен дәлдеп бiр ұрды.
Омыртқасын опырып,
Өтедi кесiп жұлынды.
Артына басы салбырап,
Тамырға жалғыз iлiндi.
Тыпырлап жатты қорылдап,
Жан шықпақ өте қиын-ды.
Жолбарыстың ыңыранған
Қалыңнан даусы бiлiндi.

Жiгiттер қатты шошынып,
Кейiн қарай жүгiрдi.
Парстың барып алдына,
Қол қусырып кiдiрдi.
—Өлтiрдiк,—дедi,—бiр шауып,
Бiр бөлек басы үзiлдi.

Бұлардың сөзiн есiтiп,
уәзiр iштен тыныпты.
Көрейiн деп көзiммен,
Тоғайға өзi жүрiптi.
Қалыңға кiрдi асығып,
Он жiгiт тоқтап тұрыпты.
уәзiр қайтып барғанша,
Ханымның жаны шығыпты.
Жан шығарда қиналып,
ұл бала әйел туыпты.

Әлқисса, уәзiр әйелдiң өлгенiне қатты күйiнiп, баланы жер-
ден алып құшақтап, баланың өмiр тарихын қағазға жазып, 
тұмар жасап, баланың бiлегiне байлап жатқаны:  

уәзiрдi көргеннен соң қайғы басты,
Көзiнен шыдай алмай төктi жасты.
Баланы жерден алып, жүзiн сипап,
Құшақтап бауырына, мауқын басты.
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Жылады өткен iске iшi күйiп,
Баланың аймалады бетiн сүйiп.
Қолына қалам менен қағаз алды,
Көзiнiң ендi уәзiр жасын тыйып.

Қағазға болған iстiң жазды бәрiн,
«Шешеңнiң сорладым,—деп,—жүктеп қанын.
Пархизат iнiсiне орнын берген,
Өлерде бұйрығы боп Көркіншенiң.

Шырағым, сенiң әкең Көркiн патша,
Жоқ едi еш перзентi сенен басқа.
Пархизат дұшпандықпен мұндай қылды,
Жан ашып, рақым етпей сендей жасқа».

Жазады бұл тоғайға келтiргенiн,
«Басымда болмады,—деп,—еркiм менiң».
Патшаның әмiрiнен қорыққанынан,
Анасын тоғайға әкеп өлтiргенiн.

Он дана қалтасынан алды гауһар,
«Шырағым, достығым деп саған айтар».
Қағазды тұмар жасап, сыртын қаптап,
Деп жатыр «тiрi жүрсе, кейiн байқар».

«Әкеңнен қалған мынау жаднама» деп,
Байлады бiлегiне баланың кеп.
«Құдай сақтап дүниеде тiрi жүрсең,
Есiңнен мұны, сiрә, тастама,—деп.

Патшаға сенiң жаның қас көрiндi,
Көркiнше, көрмей кеттiң жас бөрiңдi.
Бiр Алла, мұны сiзге тапсырдым» деп,
Көзiнен қан аралас жас төгiлдi.

Қайтады уәзiр жылап етiп арман,
Жiгiттер тұрған жерге қайтып барған.
Опат қып он жiгiттi жеп кетiптi
Жолбарыс, тоғайдан кеп шерi, қабылан.
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уәзiр мұны көрiп қатты састы,
Атына мiнiп алып, қамшы басты. 
Тоқталмай Пархизаттың алдына кеп,
Көрiсiп патшасымен амандасты.

Патшаға  болған iстi мәлiм еттi,
«Жолбарыс жiгiттердiң бәрiн жептi.
Әйелдi баласымен өлтiрдiм» деп,
Көңiлiне падишаның шаттық жеттi.

Барайық Көркiншенiң баласына,
Орманның тастап кеткен арасына.
Шырылдап бала жылап жатыр едi,
Аймалап аузын ашып анасына.

Тоғайды көп жолбарыс жүрген жайлап,
Жеушi едi кездескендi жүндей шайнап.
Балаға бiр жолбарыс кез келедi,
Көрген соң қалтырады қаны қайнап.

Жолбарыс қайғылы едi бұ да көптен,
Баласы жоқтығынан қасiрет шеккен.
Туса дағы баласы өлiп қалып,
Зар жылап екi көзден жасын төккен.

Баласы өлгенiне үш күн болған,
Жүрегi қапалықпен қанға толған.
Емшек iсiп, сүт кернеп, азап көрiп,
Құтылмай жүрушi едi қалың сордан.

Қалтырап жолбарыстың барлық тәнi,
Баласы өлгенiне қайнап қаны.
Аузын ашып жас бала шырылдайды,
Шыдасын жолбарыстың қайтiп жаны.

Балаға жолбарыс та мейiр салды,
Қасына шыдай алмай жетiп барды.
Емшегiн емiзгелi емiренiп,
Баланы бауырына тартып алды.
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Шерiнiң көзi жанып, рақымы келдi,
Исiнiп, ауызына сап емшек бердi.
Ажалсызға бiр себеп болады екен,
Бала да солқылдатып еме бердi.

Табиғат жолбарысқа тапсырады,
Көңiлiн «өз балам» деп шат қылады.
«Ақ иiлiп сынбайды» деген осы,
Бұл сөздi ақылдылар парық қылады.

Тоқтасын мұныменен бұл сөз мұнда,
Ал ендi басқа жерден сөздi тыңда.
Екi-үш жыл бұл ортада өтiп кеттi,
Жолбарыс еге болып қалған ұлға.

Ақ жұмыс нақақ болмас жыласаң зар,
Балаға жолбарыс та болды ықрар.
Бағдат деген шаһардың қаласында
Есепсiз дүниесi көп саудагер бар.

Дейдi екен Қожа Әсет оның намын,
Бiлмейдi дүниесiнiң ешкiм санын.
Жүредi әр шаһарға сауда қылып,
Баһадүр, қасына ертiп палуандарын.

Келедi бiр шаһардан сауда қылып,
Бiр жерге қонды бұлар шатыр құрып.
«Ауасы бұл араның жақсы екен» деп,
Бiраз күн тынығады рахат қылып.

Саудагер бай кiсi едi дүниесi көп,
Артқаны қырық қашарға тiллә мен оқ.
Қырық палуан, қызметкер бес құлы бар,
Сәулетi мұның қылған патшада жоқ.

Бұл жерде көп күн жатып рахат еттi,
Бiр күнi аң аулауға көңiлi кеттi.
Құсбегi, аңшыларын қасына алып,
Тоғайға ендi бұлар жүрiп кеттi.
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Көредi қалың орман, бадал жердi,
Аралап бұлар тура бара бердi.
Алдынан бiр жолбарыс қарсы шауып,
Қожаның екi бiрдей адамы өлдi.

Жабылып жолбарысты ортаға алды,
Қылышпен басын шауып, iшiн жарды.
Тоғайдан тағы шығып бiр жолбарыс,
Ақырып айбатпенен айбарланды.

Жолбарыс қайтпай шапты қара шұбар,
үстiнде мiнiп алған баласы бар.
Қожа Әсет мұны көрiп қайран қалды,
Жүзiнен шұғыла берiп, нұры шығар.

Қожа айтты:—Жiгiттерiм, құлағың сал,
Жабылып жолбарысты ортаға ал.
Тұзақ тастап, тiрiдей бiз ұсталық,
Балаға үстiндегi қылмай залал.

Қырық жiгiт жолбарысты ортаға алды,
ұмтылып тұс-тұсынан тұзақ салды.
Мойнына жетi тұзақ қабат түсiп,
Баланы дақ түсiрмей ұстап алды.

Баланы алдына алып жүзiн сүйiп,
Айрықша Қожа Әсет құрсанттанды.
Тазалап жас баланы шомылдырды,
Табиғат аямастан берген нұрды.
Патшалықтың жүзiнен нұры шығар,
Қожа Әсет ақылменен мұны бiлдi.

үстiне таза киiм киiндiрдi,
Белiне тiллә кемер буындырды.
Бiлегiне байлаған тұмарды алып,
Қожа Әсет ашып оқып, сырын бiлдi.

Он дана гауһар менен алды хатты,
Айтылған жазуменен бәрi нақты.
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«Әкесi Көркiн патша» деп жазыпты,
Болар деп патшазада салтанатты.

Қағазды гауһар менен қойды тығып,
Бiлдiрмей барлық сырын iшке бүгiп.
Өзi де перзентi жоқ адам едi,
Артықша қуаныш қып отыр күлiп.

Қуанып Қожа Әсет болады шат,
Балаға Шеризат деп қойыпты ат.
Ендi көшiп ол жерден жүрiп кетiп,
Өзiнiң шаһарына барды Бағдат.
Қожа Әсет қуанышты баласына,
Бағдаттың той берiптi қаласына.
Мектепке жетi жаста тапсырады,
Қараңдар ақылының данасына.

Әлқисса, Қожа Әсет Шеризатты оқытып жата берсiн, ендiгi 
сөздi Көркiншенiң орнына патша болған Пархизаттан айтамыз. 
Мұның да әйелi ай-күнiне жетiп, бiр қыз туады. Халыққа той 
берiп жатқаны:

Тағы да бiраз ғана келдi дастан,
Айтайын мұны қойып әуел бастан.
Iнiсi Көркiншенiң ел басқарып,
Пархизат патша болып, көңiлi тасқан.

Отырды алтын тақта үкiм етiп,
Көңiлiнен қапалығы мұның кетiп.
Бiр күнi Пархизаттың әйелi де
Бiр қыз туды, уақтылы күнi жетiп.

Қуанды қыз да болса ата-анасы,
Бұрыннан Пархизаттың жоқ баласы.
Зарығып жылап жүрiп сұрап алған,
Көзiнiң ағы менен бұл қарасы.

Қырық күндей халайыққа тойын бердi,
Тамаша халық жиналып ойын көрдi.
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Билерге ат мiнгiзiп, шапан жауып,
Жетiмдi, ғарiп-ғасiр тойындырды.

Шаһардан жиып алды ғалымдарын,
Қызы үшiн iзет етiп оның бәрiн.
Күлшат деп ол қызының атын қойып,
Қайтарды риза қылып жанның бәрiн.

Бағуға әйелдерге қызды бердi,
Он төртке Күлшат қыздың жасы келдi.
Жүзiнен нұр шашылған сұлу болып,
Тамаша таң қалдырды барлық елдi.

Көрiктi болды Күлшат қыз,
Алтын жiбек тұлымды.
Айнадай жүзi жарқырап,
Атадан артық туылды.
Жүзiнен нұры тамшылап,
Екi бетi жуылды.
Хабарлады падиша,
Барлық жұрт қалмай жиылды.
Күлшатқа сарай салмаққа,
ұсталарға бұйырды.

Орнатқан жерi ойласып,
Таудың салқын саласы.
Көгорай шалғын құлпырған,
Дарияның үлкен жағасы.
Бұрқылдап бұлақ қайнаған,
Бау-бақша соның арасы.

Бағбандарды шақырып,
Мәуелi ағаш ектiрдi.
Айналасын қорғандап,
Әр түрлi гүлден септiрдi.
Жетi қабат жай салып,
Алтыннан қақпа соқтырды.
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Iшi-сыртын нақыштап,
Асырды даңқын халқынан.
Сыртын сырлап гүл салып,
Су тартты күмiс-алтыннан.

Асыл тастардан тұрғызып,
Күмiстен суын жүргiзiп.
Қазық қағып алтыннан,
Гауһардан шырақ iлгiзiп.

Кенiштен илеп балшығын,
Мүшкi зағыпыранмен сылады.
Жақындаса қасына,
Иiсi аңқып ұрады.
Шеризаттан бастайын,
Айтармыз кейiн бұларды.   

Әлқисса, Пархизат патша Күлшаттың қасына қырық нөкер 
қосып бердi. Әлқисса, [олар] сарайда тамашасын iстеп жата бер-
дi. Ендiгi сөздi Шеризаттан айтайын.

Жетiге Шеризаттың жасы жеттi,
Қожа Әсет  «перзентiм» деп құрмет еттi,
«Баламды оқытайын молдаға» деп,
Апарып өз қолымен табыс еттi.

Оқыды молдалардан сабақ алып,
Тұрады Қожа Әсет те хабар алып.
Он төрт жаста iлiмдi тамам етiп,
Бақ-дәулет бiрдей қонды балаға анық.

Шынарға шықты бiр күн бұл Шеризат,
Жүз жiгiт қосып бердi мiнгiзiп ат.
Аң аулап, ит жүгiртiп, құсын салып,
Боп жүрдi күнделiктi көңiлi шат.

Ойнайды жүз жiгiтпен атып оқты,
Келетiн  бұған қарсы адам жоқ-ты.
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Тiрiдей жолбарысты ұстап алып,
Өнерге неше түрлi қайыл бопты.

Айрықша Қожа Әсет болады шат,
«Баламды қауiп-қатерден қыл,—деп,—азат».
Құдайы ғып ғарiпке дүние берiп,
Қылады күндiз-түнi көп мiнәжат.

Саудагер үндiстаннан келдi бiр күн,
Аралап Бағдаттың көрдi жұртын.
Қожа Әсет басшыларын шақырады,
«Қонақ боп кетiңдер,—деп,—бiзге бiр түн».

Кәсiбi Қожа Әсеттiң әуел бастан,
Шаһарға мейман келсе әрбiр тұстан,
Шақырып қонақ етiп жiбередi,
Хикая, неше түрлi сұрап дастан.

Шақырып керуендердi мейман еттi,
Сұрайды әр шаһарда болған кептi.
Көргенiн керуендер де айтып жатыр,
Iшiнде шешендерi аузы ептi.

Сұрады Қожа Әсет:—Патшаң кiм�—деп,
Халыққа әдiлетi қалай-дүр�—деп.
Олар айтты:—Шәрiмiз үндiстаннан, 
Пархизат патшамыз, болсаң бiлмек.

Патшамыз айтарлықтай жаман емес,
Айталық тыңдасаңыз бiраз кеңес.
ұлы жоқ, патшамыздың бiр қызы бар,
Келмейдi сұлулыққа ешкiм теңдес.

Ол қызын жанынан да артық көрiп,
Атақты ұсталарды алды терiп.
Дарияның жағасынан бағы бустан,
Қызымды шат қылсам деп жай сап берiп.
Ғажайып бiр тамаша iстедi бау,
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Таң қалды барлық адам мұны көрiп.
Дүниенiң гүлiнiң бәрi де бар,
Ақылын адамзаттың тұрар бөлiп.
Бұралып сол бақшада отыр Күлшат,
Жүредi қырық қыз нөкер соңына ерiп.

үй салды бау iшiнен бөлек түрi,
Мұнара жетi қабат алтын сыры.
Жетеуiнiң порымы жетi басқа,
Ауызбен айтып болмас ешкiм мұны.

Күлшат деп ол қызына қойған атты,
Сұлу жоқ бұл сияқты салтанатты.
Қасына қырық қыз нөкер қосып берген,
Iстейдi бау iшiнде саяхатты.

Ол бауға қыздан басқа адам бармас,
Қарауыл бағбаны бар өзiне хас.
Керуен қатты мақтады Күлшат қызды,
Дүниеде сұлу жоқ деп оған ұқсас.

Шеризаттың айтқан замат ышқы кеттi,
Ашықтық iшке түсiп, ақылын елiттi.
Түнiменен сөйлесiп керуендер де
Таңертең қош айтысып қайтып кеттi.

Шеризат ғашық болды қызға қатты,
Түн болса, жастық қойып ұйықтамапты.
Шыдамай ашығына күйiп-жанып,
Бiр күнi атасына бұл сөздi айтты.

—Атажан, қабыл көрсең бұл iсiмдi,
Айтайын көңiлдегi жұмысымды.
Шаһармен-шаһар жүрiп сейiл еткiзiп,
Таныстыр көзiңiздiң тiрiсiнде.

Қожа айтты мұны естiп барлық сырын:
—Қарағым, жаным перзент, көзiм, нұрым.
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Шырағым, сенен басқа перзентiм жоқ,
Қалаймын шаттығыңды, жалғыз ұлым.

Iстейiн айтқаныңды, берейiн мен,
Тiрлiгiм, бұл дүниеде қуатым сен.
Шаһармен-шаһар жүрiп аралатып,
Жан балам, жол көрсетiп келейiн мен.

Қожа Әсет жол жүрудiң қамын жептi,
Нәрсенi керек-жарақ даяр еттi.
Қырық қашырға алтын мен гауһар артып,
үндiстан қаласына жүрiп кеттi.

Шеризат жүз жiгiтiн қасына алды,
Тiллә жабдық атына егер салды.
Бұлардың сәндi-сәулет порымына
Бәрi де көрген жанның қайран қалды.

Ал, ендi Қожа Әсет кеттi жүрiп,
Жолдарда аңын аулап, сейiл құрып.
Тынбастан неше күн-түн жолда болып,
Бiр тоғай жағасына жатты кiрiп.

«Ауасы жақсы екен» деп қонды бұлар,
Гүл ашқан, шашма бұлақ, бiткен шынар.
Тынығып сол тоғайда бiр күн жатып,
Шығады аң аулауға ендi бұлар.

Шеризат он жiгiтпен ауға шықты,
Атадан ұл тумапты мұндай мықты.
Қалың бадал тоғайға кiрген екен,
Алдынан бiр жолбарыс қарсы шықты.

Суырып алмас қылыш қолына алды,
Жолбарыс Шеризатқа пәнже салды.
Шеризат қарсы келiп шапқанында,
Қылышы ортасынан екi жарды.
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Артынан бiр жолбарыс тағы шықты,
Ақырып Шеризатқа айбат қыпты.
Аты үркiп жолбарыстан қаймығады,
Атынан сонда бала қарғып түстi.

Жолбарыс жақын келдi көзi жанып,
Құйрығын сипаңдатты мұны танып.
Шеризатты асыраған анасы екен,
Сипады маңдайынан мұның барып.

Жылады жолбарыс та үнiменен,
Жалады Шеризатты тiлiменен.
Өз анасы iлгергi асыраған,
үстiне бұрын жаста мiнiп жүрген.

Қараңдар Шеризаттың данасына,
Жолықты асыраған анасына.
Аймалап тiлiменен жалай бердi,
Аңсаған жолыққан соң баласына.

Шеризат жолбарысты алды мiнiп,
Жiгiттер қайран қалып тұрды күлiп.
Шеризат, жолбарыс та жүре тұрсын,
Айтайын Күлшат қыздан баян қылып.

Әлқисса, Пархизаттың қызы Күлшат сұлу ауға шығып келе 
жатқан жерi:

Пархизат падишадан бiр қыз туды,
Күлшат та қырық қызбен сонда тұрды.
Аты—Күлшат, қырық қыз нөкерi бар,
Жағалай дарияны сейiл қылды.
Сол күнi аң аулауға көңiлi кетiп,
Ат мiнiп қырық қызбенен бұ да жүрдi.

Қыздармен сейiл қылып ауға кеттi,
Шеризат жүрген жерге жақын кептi.
Тоғайдан бiр топ адам шыға келдi,
Бұларға сонда Күлшат назар еттi.
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Бiр жiгiт жолбарысты мiнiп алған,
Жүздерi туған айдай раушанданған.
Адамзаттан бөлекше, үр мысалы,
Күлшат қыз мұны көрiп естен танған.

Күлшаттың көрген замат ышқы кеттi,
Шеризат мұны көрмей өтiп кеттi.
Бiр қызына Күлшат та тапсырады:
«Бұлар кiм, барып хабар бiлгiн» дептi.

Бiр қызы бұйырған соң шауып кеттi,
Қарсы кеп Шеризатқа тағзым еттi.
—Жолбарыс мiнген жiгiт, атыңыз кiм�
Қай жаққа барасыздар сiздер�—дептi.

Шеризат айтты:—Елiм Бағдаттан,  
Сауда қып келе атырмыз үрiм жақтан.
Көшемiз екi-үш күнде елге қарай,
Мейманбыз шатыр құрып, қонып жатқан.

Қызға айтты:—Бiлдiр маған өздерiңдi,
Бұл жерге не жұмыспен келгенiңдi�
Жүрсiңдер бұл тоғайда қыздар нағып,
Баяндап айтып кетшi өз жөнiңдi.

Қыз айтты:—Шаһарымыз бiздiң жақын,
Пархизат патшамыздың дейдi атын.
ұлы жоқ, Күлшат деген бiр қызы бар,
Ауызбен айтып болмас салтанатын.

Қызына бұл жақыннан жай сап берiп,
Ол қызға адамда жоқ бiткен көрiк.
Аң аулап бұл араға келiп едiк,
«Бiлiп кел» деп жiбердi сiздi көрiп.

Келген қыз өз жайына қайтып барды,
Күлшатқа көрген iсiн айтып барды.
Шеризат қыздың атын естiген соң,
Ғашықтық iшке түсiп, күйiп-жанды.
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Жолбарысты мiнiп ап ер Шеризат,
Қайтып кеп атасының қолын алды.

Бала айтты:—Мен тоғайды қылдым сайран,
Қожа Әсет мұны көрiп қалды қайран.
—Шырағым, өмiрiңдi берiк қылып,
Сақтасын панасында сенi Аллам.

Шеризат қоя бердi жолбарысты,
Қайтқалы өзi келген жолға түстi.
Жолбарыс Шеризатпен ырзаласып,
Көтерiп оң аяғын қолға қысты.

Кеш болып, тамақтанып жатты бәрi,
ұйқыға жан рахат батты бәрi.
Күлшат түсiп есiне Шеризаттың,
Жандырып ғашық оты жатқызбады.

Ғашықтық iшiн өртеп жаққан шамдай,
Отырды таң атқанша ұйықтай алмай.
Шеризат мұндай халде жата тұрсын,
Ал, ендi тыңдаңыздар Күлшат қандай.

Күлшат та ғашықтықтан жатып қалды,
Әр заман «Шеризат» деп «аһ» ұрады.
Күлшаттың тамақ iшпей жатқанына
Бәрi де қырық қыз нөкер қайран қалды.

Күлшатқа сонда қыздар сөйлейдi кеп:
—Ас iшпей бүйтiп неге жатырсыз�—деп.
Күлшат жауап бермейдi бұл қыздарға,
«Жайымды менiң сұрап не етесiз�» деп.

Қоймады қой дегенмен ол қыздары,
«Сырыңды айтыңыз» деп көп қинады.
«Қыздарға айтпағаным болмас-ты» деп,
Ғашықтық қасiретiн көп жырлады. 
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«Жiгiтке ғашықпын» деп қасiрет шектi,
Қыздарға барлық сырын мәлiм еттi.
—Ал, қыздар, мұның жолын табыңыздар,
Қалай қып жолығамыз бұған,—дептi.

Ақыры қалам менен қағаз алып,
Жазумен мәлiм еттi барлық  дерттi.
Бiр қызына тапсырды бұл қағазды,
«Апарып сол жiгiтке бергiн» дептi.

Қағаз ап, бiр қыз кеттi мiнiп атқа,
Шатырға жетiп келдi шай уақытта.
«Бұл қағазды мәлике жiбердi» деп,
Тапсырды өз қолымен Шеризатқа.

Қағаздың мазмұны мынау екен:

Күлшаттың жазған қағазы,
Шеризат, мұны оқып көр.
Құлағыңа мазалы,
Бағы бустан бiзде бар,
Мысалы жәннат базары.

Iшiнде гүлдер ашылған,
Атырапқа сулар шашылған.
Бiр көрген адам екiншi
Көрсем деп көңiлi жосылған.
Iшiне кiрген адамның
Көңiлiнiң кiрi ашылған.
Жетi қабат үйiм бар,
Бiрiнен-бiрiн асырған.
Сырты күмбез безенген,
Төбесi көкке асылған.

Сiзге айтар сөзiм бар,
Бұл жаққа қадам бұрыңыз.
Гүл бағымды аралап,
Тамаша бiзбен қылыңыз.
Өмiрiңдi хош қылып,
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Сұлумен ойнап-күлiңiз.
Жетi күмбез үйiм бар,
Iшiне келiп кiрiңiз.

Алтыннан құрған тағым бар,
үстiне соның шығыңыз.
Бұлбұл сайрар бағым бар,
Бұл сөзiмдi бiлiңiз.

Қаласа егер көңiлiңiз,
Келудiң қамын қылыңыз.
Осымен сөздi тоқтаттым,
Иә, келерсiң, келмессiң,
Ендi өзiңiз бiлiңiз. 

Әлқисса, Шеризаттың қайтарған жауабы

Күлшаттың мынау ғазалы
Құлағыма жақты ғой.
Сөзiңiз шырын мазалы,
Қуаныш мен де етемiн,
Жарымның түссе назары.

Қолыма тидi ғазалың,
О басыда керуеннен
Есiтiлген хабарың.
Керуен болып бұл жерге
Келгенiм—сенiң себебiң.
Бiр Алла нәсiп әйласа,
Қосылмақ едi талабым.
Өзiңнен тiлек болған соң,
Тоқтауға жоқ қой амалым.

Тоқтауға менде тағат жоқ,
Жаннан артық жанатным.
Осылай менiң пiкiрiм,
Мәнiсiн оқып қарағын.
Хат жазып мен де жiбердiм,
Артынан өзiм барамын.
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Келген қыз қағазды алып қайтып кеттi,
Күлшатқа алып келiп табыс еттi.
Жазғанын Шеризаттың оқып көрiп,
Көңiлiне Күлшаттың да шаттық жеттi.

Шеризат таң атқан соң атқа мiндi,
Қасына он жiгiттi ертiп жүрдi.
«Аң аулап келемiн» деп атасына,
Басқа сыр бiлдiрместен жолға кiрдi.

Ат мiнiп Шеризат та жүрiп кеттi,
Дарияның жағасына келiп жеттi.
Ғажайып неше түрлi бағы-бустан,
Көрмеген адам, сiрә, «бұл не�» дептi.

Айнала баудың сыртын қорған құйған,
Бiр жерден дарбаза қып, құлпын ұрған.
Iшiнде неше түрлi миуалы ағаш,
Гүл ашылып, бұлбұлдар сайрап тұрған.

Сарайдың жетi қабат көрдi бәрiн,
Тiлләмен нақыштаған сыртын оның.
Келгенiн Шеризаттың Күлшат көрiп,
Алдынан ертiп шықты қырық қыздарын.

Қасына қырық қыз нөкер ертiп шықты,
Күлшат кеп Шеризатпен көрiсiптi.
Iзетпен құрмет етiп тамам қыздар,
Ордаға ортаға алып келiсiптi.

Шығарып Шеризатты алтын таққа,
Қыздар тұр қол қусырып екi жақта.
Ашық-машық екеуi отырады,
Кiрiсiп неше түрлi сұхбатқа.

Сыбызғы, сырнай шалып құрды ойын,
Күлшат қыз қиғаштады бұрып мойын.
Шыдамай ашықтықтың әсерiне,
Бiлегiн айқастырып ашты қойнын.
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Тартылып керней-сырнай құрды бәзiм,
Әр түрлi iстеп отыр сұлу назын.
Қыздар тарқап ойыны аяқталып,
Iледi лашын құс көлдiң қазын.

Күлшаттың жайнап жатыр көзi жанып,
Қармаққа iлiнгендей жайын балық.
Айдыннан аққу iлген қаршығадай,
Жұмарлап жатыр бала бауырға алып.

Ғашықтық ештеңенi елемедi,
Тарқады күй құмары денедегi.
Бағбаны Күлшат қыздың мұны көрiп,
Патшаға айтайын деп жөнеледi.

Күлшатқа бұрын ғашық бағбан болған,
Жүрегi ғашықтықпен қанға толған.
Көрген соң бұл жұмысты бастан-аяқ,
Патшаға айтайын деп шықты жолдан.

Ойланды падишаға барайын деп,
Бетiне қыздың күйе жағайын деп.
Ақыр маған бұл қыздан еш пайда жоқ,
Кегiмдi сөйтiп бұдан алайын деп.

Бағбанның бауыры жанып, iшi күйдi,
Патшаға дереу барып арыз қылды:
—Иә, тақсыр, дәулетiңiз ұзын болсын,
Қызыңды бүгiн түнде Құдай ұрды.

Қызыңыз бiр жiгiттi алып кiрiп,
Күндiз-түнi шарап iшер, бәзiм құрып.
ышқы барлық қылады ол жiгiтке,
Тақтында кешке-күндiз бiрге отырып.

Падиша мұны естiп қатты састы,
Кеудеден жан шығуға жақындасты.
Реңi ұшып, патшаның есi кетiп,
Халқына «жиналсын» деп хабар шашты.
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Бар едi падишада екi палуан,
Жүрегi қайтқан емес ешбiр жаудан.
Алмас, Қоймас аттарын дейдi оның,
Падиша екеуiне ақыл салған.

—Тез барып қызым менен ол жiгiттi
ұстап ап, қол-аяғын байла мықты.
Екеуiн дарға тартып өлтiрейiн,
Жинап ап дар астына барлық жұртты.

«Мақұл» деп, екi палуан атқа мiнiп,
Асынды жарақ-сайман, сауыт киiп.
Екi жүз тағы артынан әскер ертiп,
Күлшаттың сарайына барды кiрiп.

Күлшатқа бiр қыз келiп сәлем бердi:
—Иә, Күлшат, атаңыздан адам келдi.
«Атаңның Алмас, Қоймас палуаны
Кеп тұр,—деп,—әскер ертiп» хабар бердi.

Бiр дұшпан Шеризатты көрген шығар,
Патшаға барып хабар берген шығар.
Болмаса, бұл палуандар келмес едi,
Атаңның әмiрiмен келген шығар.

Күлшаттың мұны естiп есi кеттi,
Қыздардан Шеризатқа хабар жеттi.
«Жiгiттiң обалына қалдым ғой» деп,
Көзiнен жасын төгiп зар еңiрептi.

Күлшаттың бала көрiп жылағанын
Сұрайды:—Не болды,—деп,—саған, жаным�
Қыз айтты:—Атам бiзден хабар тауып,
Көп әскер, жiберiптi палуандарын.

Дариға, құныңызға болдым серiк,
ұсталып не боламыз кетсек өлiп.
Мен болмасам, бұл жерге келмес ең,—деп,
Жылайды екi көзден жасын төгiп.
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Шеризат айтты қызға:—Зар еңiреме,
Күлшатжан, қайғырасың мұнша неге�!
Не келер дейсiң оның қолдарынан,
Қапа боп, ғашық жарым, қайғы жеме.

Шеризат осыны айтып түрегелдi,
Жарақ-сайман сауытын кие бердi,
—Оларды iздеп келген көрейiн,—деп,
Күлшатжан, қарап тұр,—деп күле бердi.

Ол келген палуандар сыртта тұрып,
Сөйлейдi Шеризатқа ашу қылып:
—Берi шық, патшаға айдап бiз барамыз,
Iстепсiң бейәдептiк бауға кiрiп.

Есiтiп мұның сөзiн бала күлдi,
Есiрiк екендiгiн ендi бiлдi.
«Иә, Күлшат, бiр пиала шарап келтiр,
Iшiп, жауап қылам» деп қарсы тұрды.

Шарапты Күлшат сұлу алып келдi,
Кесесiн iшiп бала қайтып бердi.
Екi палуан алыстан мұны көрiп,
Қапа боп, iшi күйiп қайғы ендi.

Алмас айтты Қоймасқа:—Берi қара,
Қылды ғой бiздi мазақ мына бала.
Аттан түсiп, сен барып ұстап ап кел,
Қылайық байлап алып хас масқара.

Шеризат езу тартып қарғып тұрды,
Тұрғанын түлен түртiп ендi бiлдi.
«Аулаққа шатырымды тiгiңдер» деп,
Шақырып жiгiттерге әмiр қылды.

Жiгiттер қызметiнде тiке тұрған,
Шатырын сыртқа апарып, тiктi жылдам.
Шатырда шарап iшiп отырады,
Олардан уайым қып, жемедi қам.
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Шеризаттың Қоймас көрiп бұ қылғанын,
Аузынан ашуланып шықты жалын.
Шеризаттың қасына жетiп барды,
Суырып қынабынан қылыштарын.

Балаға Қоймас келiп қылыш салды,
Шеризат ашуланып ұстай алды.
Қылышын жұлып алып өзiне ұрып,
Қоймасты ортасынан екi жарды.

Табиғат Шеризатқа берген күштi,
Қақ жарып ұрған қылыш бөлiп түстi.
«Маған да ажал жақын келдi ме» деп,
Алмастың мұны көрiп зәресi ұшты.

Арсылдап Алмас келдi аузын ашып,
Балаға найза ұрды көңiлi тасып.
Айқайлап Алмасты да масқара еттi,
Найзасын жұлып алып, өзiн шаншып.

ұстап ап айналдырып аспанға атты,
Ашуы Шеризаттың келдi қатты.
Сүйегi төрт жүз қырық төрт уатылып,
Қырық қадам жерге түсiп, қаза тапты.

Екеуiн өлтiрген соң ойран қылып,
Әскерге қарсы шауып, нағыра тартты.
Алақтап алдындағы қаша бердi,
Алмастың әскерiнде жан қалмапты.

Патшаға тоқтамастан барды қашып,
Сөйлеуге мажалы жоқ аузын ашып.
—Өлтiрдi Алмас, Қоймас палуаныңды,
Құтылдық бiздер қашып асып-сасып.

Күлшат та отырады тамға шығып,
Зар жылап уайым қып iштен тынып.
Қайратын Шеризаттың көргеннен соң,
Жалынды Жаратқанға шүкiр қылып.
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Қуанды жаңа ашылған жайнап гүлдей,
Тұра ма Күлшат сұлу ендi күлмей.
Табақ-табақ шашады тiлләләрiн,
Бетiне нұр шашылып сәуле гүлдей.

Шеризат отырады таққа мiнiп,
Күлшат та қызмет қылды тiке тұрып.
Бәзiм қып Күлшатпенен шарап iшiп,
Ол түндi өткiзедi ойнап-күлiп.

Көңiлiне падишаның қайғы енiп,
Әскерге «аттан» дедi хабар берiп.
Өзi бас боп аттанып падишаның,
Сап тартып бау алдына тұрды келiп.

Келгенiн падишаның қыздар көрiп,
Айтады Шеризатқа хабар берiп.
Есi шығып қыздардың қалтырайды,
«Патшадан өлемiз» деп қорқу енiп.

Шеризат мұны естiп атқа мiндi,
Патшаның әскерiне қарсы жүрдi.
Пархизат Шеризатты көргеннен соң,
Айтады уәзiрге осы сырды.

—Құлақ сал,—патша айтты,—уәзiрiм,
Баланың байқадың ба қандай түрiн.
Сен барып ила ғып бiр алдамасаң,
Амалы табылмайды басқа мұның.

Патшаның Парс уәзiр тiлiн алды,
Алдына Шеризаттың жетiп барды.
Келедi Көркiншеге барлық түрi,
Бетiне тура қарап, назар салды.

Балаға сәлем бердi уәзiр барып,
Қарады Шеризат та назар салып.
уәзiр айтты:—Иә, жiгiт, жолың болсын,
Патшаның шарбағында жүрсiң нағып�
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—Мен өзiм баласымын бөтен елдiң,
Бағдаттың шаһарынан мұнда келдiм.
Күлшаттың ғашық болып ажарына,
Алуға сапар шегiп қызға келдiм.

Патшаның қызын берсе, аламын деп,
Күлшат қыз қаламаса, амалым жоқ.
Жақсылықпен бермесе егер қызын,
Халқына тұрмын ойран саламын деп.

уәзiр айтты:—Қалай жалғыз жүрiс�
Қыласың жалғыз басың қайдан ұрыс�
Көпке топырақ шаша ма жалғыз адам,
Бұл сөзiң айтқанменен емес дұрыс.

Балалық қылмасайшы, мырза,—дедi,
Сөзiмдi менiң айтқан тыңда,—дедi.
Күнәңдi падишадан мен тiлейiн,
Сен ұрыс жалғыз басың қылма,—дедi.

Күнәңдi падиша да сенiң кешер,
Өзiңдi  әскер басы, сардар етер.
Парс уәзiр айтады насихатын :
—Құр әуре ұрысамын деп болма бекер.

—Келмейдi алдасаң да менiң қашқым,
Халқынан ерегiссем түк қоймаспын.
Жалғыздың жары Құдай болып тұрса,
Неше мың әскерiне өзiм баспын.

уәзiр Шеризаттан мұны естiп,
Нәйүмiт боп патшаға келдi жетiп,
Баладан бастан-аяқ есiткенiн
Айтады бiрiн қоймай мәлiм етiп.

Падиша мұны естiп ашуланды,
Қызарып екi көзi оттай жанды.
«Тез барып байлап алып келiңдер» деп,
Атақты жiберiптi палуандарды.
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«Мақұл» деп, бiр палуаны қарғып тұрды,
Мақтанып өзiн-өзi көп лепiрдi.
Қаһарланып ақырып айбатпенен
Аямай Шеризатқа найза ұрды.

Найзасын тартып алды зорлық қылып,
Тұтасып күш-қайраты, көзi тұнып.
Ат үстiнде қол салып карданына,
Тұмақтай жiбередi лақтырып.

Палуанды жiгiттерi алды байлап,
Шеризат айқайлады қаны қайнап.
«Түбiме осы бала жете ме» деп,
Бармағын падиша да қалды шайнап.

Содан соң бiр палуаны тағы барды,
Қарсы кеп Шеризатқа қылыш салды.
Қылышын жұлып алып өзiне ұрып,
Қауындай ортасынан екi жарды.

Палуандар бiрте-бiрте келе бердi,
Келгенi Шеризаттан өле бердi.
ұстап ап, бiреуiне-бiрiн қоспай,
Келгенiнiң сыбағасын бере бердi.

Падиша уайым жеп қысылады,
Шеризат аш қасқырдай құтырады.
Бәз бiреуiн бiр ұрып жұмырықпен,
Кәлләсiн алмадай қып ұшырады.
Сол күнi елу палуан қолға түсiп,
Ақылдан ендi патша ұтылады.

Кеш болып, осыменен күн де батты,
Тарқасып жай-жайына бәрi қайтты.
Патшаға түнiменен қайғы түсiп,
ұрыстың таң атқан соң найын тартты.

Сап тартып екi жаққа тұрды барып,
Майданға шықты бала айқай салып.
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Шыдамай Шеризаттың айқайына,
Әскерi падишаның тұр қамалып.

—Жекеге қорықпасаңдар келшi бiрiң,
Оның кел, маған десең келгiн жүзiң.
Жүзiң қорықсаң, мыңың кел,—деп айтады,
Тиемiн әскерiңе өзiм бүгiн.

Патшаның әскерiнен жүзi барды,
Қамалап айналасын ортаға алды.
Бiрiн ұрып қылышпен, найза шаншып,
Бұл жүздi бiр сағатта қырып салды.

Падиша мұны көрiп естен танды,
«Жабылып, тұзақ сал!» деп айқай салды.
Көтерiп үш жүз адам тұр тұзағын,
Тастауға Шеризатқа ыңғайланды.

Тұзағын үш жүз адам туралады,
Шырмауға Шеризатты илалады. 
Көптiк қып қанша қайрат қылғанменен,
Бойына үш жүз тұзақ шырмалады.

Шеризат нағыра тартып жүгiредi,
Жанынан көрген адам түңiледi.
Домалап үш жүз адам құлап қалды,
Быт-шыт боп шынжыр арқан үзiледi.

Босанып бұл арқаннан бала тұрды,
Айқайлап ендi әскерге өзiн ұрды.
Қойға қасқыр шапқандай дал-дал қылып,
Әскердiң қарсы келген бәрiн қырды.

Атасы Қожа Әсет те жетiп келдi,
Жүз баһадүр жiгiттi ертiп келдi.
Шеризат жалғыз өзi қырғын салып,
Бояды қызыл қанға қара жердi.
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Қожа Әсет жүз жiгiтпен қойды атты,
Аралас бұлар да кеп қырғын сапты.
Жүз жiгiт қасындағы бәрi палуан,
Өлiктер төбе-төбе болып қапты.

Падиша мұны көрiп жаман састы,
Тұра алмай қарсыласып бұлар қашты.
Iшке кiрiп бекiтiп қақпаларын,
Хан уәзiр, бектерiмен ақылдасты.

ұрыстан Шеризат та қолын тартты,
Бiрқанша олжаменен кейiн қайтты.
Бау iшiне тiктiрiп үлкен шатыр,
Қалдырмай атасына сырын айтты.

Баласы атасымен бiрге болды,
Күлшаттың Шеризатқа көңiлi толды.
Жамалын Күлшат қыздың көргеннен соң,
Айрықша Қожа Әсет те риза болды.

Отырды сұхбат құрып бұлар әнша,
Айтылып неше түрлi сөздер қанша.
Ахуалын падишаның бiлдiрейiн,
Тамаша еттi бұлар таң атқанша.

Әлқисса, патша уәзiр, бектерiмен ақылдасып:—Бұған 
қандай ақыл айтасыздар�—дейдi. Парс дана уәзiр «мен барып 
бұл баланың жай-күйiн бiлейiн» деп, Шеризатқа келiп уәзiрдiң 
айтқан сөзi: 

Былай деп Қожа Әсет сөз қайырды,
Дастарқан түрлi тамақ кең жайылды.
—Не жұмыспен келдiңiз бұл араға�
уәзiр, айта бергiн сен жайыңды.

«Мақұл» деп Парс уәзiр сөзге келдi,
Жұмысын ойындағы сөйлейдi ендi.
—Атақты, ел басқарған падишамыз
Қаратқан үкiмiне талай жердi.
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Патшаға қарсы болып тұрмаңыздар,
Сөзiмдi менiң айтқан тыңдаңыздар.
Сiздер—жүрген саудагер адамсыздар,
Халықты әуре-сарсаң қылмаңыздар.

Шеризат, ұрысты қой, болалық ел,
Сендер менiң бұл айтқан сөзiме ер.
Патша қызын бермейдi сiзге, тегi,
Бұл жерден көп кiдiрмей жөнеңiздер.

уәзiрдiң  мына сөзi келмедi оңға,
Жақсылап қоя алмады сөзiн жолға.
—Патшаның қызы түгiл, тақытын алам,
уәзiр, қапа болма маған онда.

Былай деп Қожа Әсет келдi шынға,
—Сен, Парс, құлақ салып сөздi тыңда.
Айтайын Шеризаттың ахаулын,
ұзақ қой хикаясы бұл мазмұнда.

Бiлсеңiз бұл Шеризат—патшазада,
Әкесi—болған екен бәрiңе аға.
Кияншаһтың нәсiлiнен арғы атасы,
Көркiнше өз әкесi мұның және.

Бiлесiз әкесiнiң шаһары бұл,
Бұл уаққа шейiн мен де айтпадым сыр.
Айтайын мұның жайын ендi саған,
уәзiр, құлақ салып тыңда да тұр.

Бастады бұл тоғайға барған жайдан,
Баланы жолбарыстан алған жайдан.
Он дана бiлегiнде гауһарымен,
Қағазға барлық iстi жазған жайдан.

—Патшаның дұшпандығы сiзге аян,
Анасын өлтiргенiн қылды баян.
—Он сегiз содан берi жыл болды,—деп,
Қожа Әсет әңгiмесiн қылды тамам.
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—Шеризат бұл баланың қойдым атын,
Көрсетпей тығып қойдым жазған хатын.
Қағазды алып қолына бере салды,
—Мiнеки, оқып көр,—деп,—хикаясын.

Қағазға уәзiр ашып назар салды,
Хаты екен өзi жазған тани қалды.
«Шырағым, айналайын, перзентiм» деп,
Құшақтап Шеризатты естен танды.

—Басымда,—Парс айтты,—күнәһым көп, 
Сен үшiн көп жыладым уайым жеп.
Атаңның қызметiн көп қылып ем,
Бұл iстi ендi баян қылайын,—деп.

Көркiнше халайыққа болған әдiл,
Пархизат iнiсi едi тұрған әзiр.
Қатыны өлерiнде жүктi қалды,
Қожа Әсет, тыңда сөздi, қылып сабыр.

Көркiнше өлерiнде халқын жиып,
Iнiсiн өз орнына патша қылып,
«Қатыным мен өлген соң ұғыл туса,
Орнымды берiңдер,—деп,—уәде қылып,
Хат жазып, көп алдында пешет ұрған,
Өлген соң, iнiсi жоқ оны қылған.
«Қатынын падишаның өлтiргiн» деп,
Бiр күнi мен байғұсқа жарлық қылған.

лажсыз оның сөзiн қабыл еттiм,
Әйелдi бiр тоғайға алып кеттiм.
Қасымда құлдарыма өлтiргiзiп,
Нақақтан бейшараның қанын төктiм.

Өлгенiн көрейiн деп бардым және,
Туыпты барсам қатын ұғыл бала.
Он гауһар мен хат жазып тағып кеттiм,
«Шығар,—деп,—тiрi жүрсе» мен бейшара.
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Мұны айтып зар жылайды уәзiр ғарiп,
Көзiнен жылағанда жасы ағып.
«Күнәмдi кешiңiз» деп зар жылайды,
Танады болған iстен ендi нағып.

Әлқисса, Шеризат Парс уәзiрге:—Күнәңiз болса кештiм. 
Сiзде күнә жоқ,—дедi. Ендi патшаңызға барып айт[ыңыз], 
жақсылықпен атамның орнын берсiн. Халықтың обалына 
қалмасын,—дейдi. Сонда Парс патшаға барып айтып тұрған 
сөзi бұл:

Шеризаттан рұқсат ап,
уәзiр жүрiп кетедi.
Ешбiр жерге қайрылмай,
Ордаға тура жетедi.
Патшаның келiп алдына,
Көргенiн баян етедi.

—Рұқсатыңмен, тақсыр-ау,
Шеризатқа барғаным.
Жағдайына түсiнiп,
Сөзiне әбден қанғаным.

Атасының орны екен,
Ол баланың таласы.
Сөзiне, тақсыр, қараса,
Көркiннiң екен баласы.
Өлтiргенде аралға
Туған екен анасы.

Туғанын өзiм көрiп ем,
Өлтiрмей тастап келiп ем.
Болған iстi хатқа сап,
Тұмар ғып байлап берiп ем.
Тiрi жүрсе дүниеде,
Шығарын сонда бiлiп ем.

Қожа Әсет саудагер
Ол тоғайға барыпты,
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Жолбарыстан баланы
Ажыратып алыпты.
Iлiм-бiлiм үйретiп,
Жақсылық жолға салыпты.
Қызыңызға ғашық боп,
Iзденiп келiп қалыпты.
Жалған емес, иә, тақсыр,
Бұл сөзiм менiң анық-ты.

Мұны есiтiп падиша,
Ақыл-естен танғаны.
«Жүзiқара болдым» деп,
Бетiнде қаны қалмады.
Өткен iске өкiнiп,
Боларын iстiң аңлады.
—уәзiрiм, қалай сақтайсың
Қарабет мендей пенденi�

Амалын өзiң таппасаң,
Сен едiң менiң сенгенiм.
Шеризаттың қолында,
Ендi менiң өлгенiм.

Падиша бұлай дегенде,
Дана уәзiр сөйледi:
—Тағын берсең баланың,
Болады сонда жөн,—дедi.

Патша айтты:—Сонда қоя ма, 
Тағын берсем қолына. 
Атасының ол шығып
Отырса, егер, орнына.
Ақыры менi өлтiрер,
Анасының құнына.
Амалым жоқ, қайтейiн,
Түскеннен кейiн қолына.

Тәж-тағын берiп кетейiн,
Басымның қамын етейiн.
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Шеризаттың көзiне,
Көрiнiп мұнда нетейiн.

уәзiр айтты:—Падиша,
Сабырлық бұған қылыңыз,
Сөзiмдi айтқан бiлiңiз,
Шеризаттың алдынан
Өзiңiз әуел шығыңыз.
«Күнәһымды кешкiн» деп,
Өтiнiш, арыз қылыңыз.
Шеризат кешер күнәңдi,
Бұл сөзiмдi бiлiңiз.
Шеризат, егер, кешпесе,
Тiлеп алар қызыңыз.

Парстың айтқан бұ сөзiн
Падиша мақұл көредi,
Шеризатқа тарту ап,
уәзiрмен бiрге жөнедi.

Бұлардың келiп қосына,
Келгендiгiн бiлдiрiп,
«Кiрелiк iшке» дегенi.
Шеризатқа бiлiндi
Бұлардың келген дерегi.
Баладан рұқсат болған соң,
уәзiр мен патша кеп едi.
Падишаның күнәсiн,
Шеризаттан уәзiр тiледi.
Падишаны көрген соң,
Шеризаттың долданып,
Ашуы қатты келедi.

Шеризат айтты уәзiрге:
—Сөзiме менiң қарағын,
Шаһардың жина адамын.
Патшаны менен сұрама,
Амалын өзiм табамын.
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Әлқисса, уәзiр «мақұл» деп, ордаға келiп, барлық  
жұртты жинап, Қожа Әсет, Шеризатты келтiрiп, барлық 
жұртқа жар салды. Пархизаттың барлық iстеген жұмысын 
әшкереледi. Көркiншенiң әйелiн өлтiргенiн, Шеризатты жол-
барыс асырағанын, Қожа Әсет оны бала қылып алғанын, қызға 
қосылғанын айтты. Халық «Пархизатты өлтiремiз» дегенде 
Күлшат атасының қанын сұрап, былай дедi: 

—Әкемiз, ер Шеризат, бiр туысқан,
Мен доспын қияметтiк, әкем—дұшпан.
Болып ең, Парс уәзiр, жұртқа аға,
Сенiң де хабарың бар бұл жұмыстан.

Әкемнiң әрi қызы, баласымын,
Көзiнiң ағы менен қарасымын.
Әкемнiң қамқорлығын ақтамасам,
Мойныма қаны жүк боп қалатұғын.

Бұл жерде жасыңыз бар, кәрiңiз бар,
Бұл iстi шариғатқа салыңыздар.
Өлмесе әкем, тiрi жаза тартса,
Сiздерге зорымыз жоқ, зарымыз бар.

Осылай деп Күлшат жылады,
Көзiнен жасы шұбады.
«Қанын бер,—деп,—әкемнiң»,
Қожа Әсеттен сұрады.
Қожа Әсет пен ер Парс
Мақұл деп мұны ұнады
Пархизатты он жылға,
Бадарғы зындан қылады.
Патша болып Шеризат,
Алтын таққа шығады.
ынтымақпен Парсты,
Най уәзiр қылады.
Осылайша баланың
Әсiл болды мұрады.
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Бисмилла, мен сөйлейiн Тәңiрiм атын,
Мұны жазған Сергелi уақ затым.
Ақылбектiң өлеңiн тыңдасаңыз,
ыбраһым шаһның сөйлейiн хикаятын.

Ақылбек Сабалұғылы мұны жаздым,
Қайғыға зағыпырандай болып аздым.
Хикаятты өлеңге айналдырып,
Талайын шығарушы ем өлең наздың.

Нағашым Рахмет, Абай өткен,
Құнанбай балаларын еркелеткен.
Жалғаннан өлмей, сiрә, кiм қалады,
Анам Талжан, Асылбай, бәрi кеткен.

Мен де белгi тастайын өлмей тұрып,
Алланың аманатын бермей тұрып.
Артыма қисса басып қалдырайын,
Түндiксiз, қараңғы үйге кiрмей тұрып.

Қиссаны шығарушы деген құрсам,
Кiтаптағы нұсқаға мойын бұрсам.
Мирас көрiп һәр адам оқыр ма екен,
Бiр күнi қаза жетiп өлiп қалсам.

Тiлiме келтiрейiн жалғыз Хақты,
Безейiн шамам келсе тiл мен жақты.

Қисса Дандан
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ыбраһым падишаның хикаятын,
Жарандар, ендi айтайын сал құлақты.

Құдайым жәрдем берсе, жазайын хат,
Аллаға қабыл болсын көп мiнәжат.
Өтiптi ыбраһым атты бiр падиша,
Шаһарын мен айтайын Хадарабад.

Бар екен бiр баласы жүзi көркем,
Һәркiмге мейiрiн салып жүрген екен.
Атасы бегiрек жақсы көредi өзiн,
Есiмi бұл баланың Дандан екен.

Жаратқан көркем етiп Жаппар Халиқ,
Атасы жақсы көрген мейiрiн салып.
Қайда барса өзiменен бiрге болып,
Һәрқашан отырады қасына алып.

Бiр саудагер бұ шаһарға келген жетiп,
Он бiр ай сапар қылған тамам етiп.
Екi-үш күн бұ сапарда тұрды дағы,
Көрiсерге патшаға тағзым етiп.

Бiр кiшкене алтын сандық алып келдi,
ыбраһымге сәлем берiп қарсы тұрды.
Сандықты һәдия үшiн бердi дағы,
Жолда көрген әңгiме[сiн] тамам қылды.iн] тамам қылды.н] тамам қылды.

—Әй, тақсыр, мен сауданы қылдым,—дедi,i,,
Көп ғажап шаһарларды көрдiм,—дедi.iм,—дедi.м,—дедi.i..
Мұнда да бiр ай сауда қылсам керек,iр ай сауда қылсам керек,р ай сауда қылсам керек,
Бұ сандықты һәдия үшiн бердiм,—дедi.iн бердiм,—дедi.н бердiм,—дедi.iм,—дедi.м,—дедi.i..

Мұның да тамашасын көзiң көрсiн,iң көрсiн,ң көрсiн,iн,н,
Бiз ғарiп, сiз патшаға баян қылсын.iз ғарiп, сiз патшаға баян қылсын.з ғарiп, сiз патшаға баян қылсын.iп, сiз патшаға баян қылсын.п, сiз патшаға баян қылсын.iз патшаға баян қылсын.з патшаға баян қылсын.
Iшiнде нәрсесi бар көрсетейiн,шiнде нәрсесi бар көрсетейiн,iнде нәрсесi бар көрсетейiн,нде нәрсесi бар көрсетейiн,i бар көрсетейiн, бар көрсетейiн,iн,н,
Құрметтi Дандан ұғылың шығып тұрсын.i Дандан ұғылың шығып тұрсын. Дандан ұғылың шығып тұрсын.
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«Құп» дейүп, Дандан тысқа шығып кеттi,i,,
Сандықты падишаға жақын елттi.i..
Саудагер сандықты ашты дағы:
«Әй, тақсыр, қара,—дедi,—бұл суреттi».i,—бұл суреттi».,—бұл суреттi».i».».

Падиша көзiн салса, қыз суретi,iн салса, қыз суретi,н салса, қыз суретi,i,,
Мұндай ғажап жаратар Құдiретi.iретi.ретi.i..
Жас жiгiттер қараса бұ суретке,iгiттер қараса бұ суретке,гiттер қараса бұ суретке,iттер қараса бұ суретке,ттер қараса бұ суретке,
Көңiлiне пайда болар ғашық дертi.iлiне пайда болар ғашық дертi.лiне пайда болар ғашық дертi.iне пайда болар ғашық дертi.не пайда болар ғашық дертi.i..

Саудагер айтты:—Бұған жоқ теңдесi,—дедi,i,—дедi,,—дедi,i,,
Дидарын һешбiр адам көрмес,—дедi.iр адам көрмес,—дедi.р адам көрмес,—дедi.i..
Бұ суреттi сатады он мың алтынға,i сатады он мың алтынға, сатады он мың алтынға,
Одан төмен атасы, бермес,—дедi.i..

Шаһардың көп қызына бас болады,
Дидарын көрген адам мас болады.
Атасы падиша бермек болса,
Заданың екiншiсi қас болады.iншiсi қас болады.ншiсi қас болады.iсi қас болады.сi қас болады.i қас болады. қас болады.

Атасы көрсетпейдi оның үшiн,i оның үшiн, оның үшiн,iн,н,
Бар адам ғашық болар көрсе түсiн.iн.н.
Мiнекей сұрасаңыз мұның жайы,iнекей сұрасаңыз мұның жайы,некей сұрасаңыз мұның жайы,
Бiтпеген һеш адамға мұндай пiшiн.iтпеген һеш адамға мұндай пiшiн.тпеген һеш адамға мұндай пiшiн.iшiн.шiн.iн.н.

Бұ қыздың шаһарына мен де бардым,
Сауда қылып көшесiн араладым.iн араладым.н араладым.
Сiзге мен һәдия үшiн берейiн деп,iзге мен һәдия үшiн берейiн деп,зге мен һәдия үшiн берейiн деп,iн берейiн деп,н берейiн деп,iн деп,н деп,
Он мың қызыл алтынға сатып алдым.

Атасы мұны сатып жүрдi дейдi,i дейдi, дейдi,i,,
Алғандар ғашық дертiн көрдi дейдi.iн көрдi дейдi.н көрдi дейдi.i дейдi. дейдi.i..
ұғылыңыздың алдында мен көрсетсем,
Әлбетте о да ғашық болар едi.i..

Патша айтты:—Ақыл көп сенде,—дедi,i,,
Әгар мұны көрмесем де күнде,—дедi.i..
Өзiмнiң кәрiлiгiм болмаса, әгар,iмнiң кәрiлiгiм болмаса, әгар,мнiң кәрiлiгiм болмаса, әгар,iң кәрiлiгiм болмаса, әгар,ң кәрiлiгiм болмаса, әгар,iлiгiм болмаса, әгар,лiгiм болмаса, әгар,iгiм болмаса, әгар,гiм болмаса, әгар,iм болмаса, әгар,м болмаса, әгар,
Ғашық бола жаздадым мен де,—дедi.i..
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Падиша қалам менен қағаз алып,
Суретке саудагердiң атын салып,iң атын салып,ң атын салып,
«Пәлен байдың келтiрген һәдиясы» деп,iрген һәдиясы» деп,рген һәдиясы» деп,
Андан кейiн сандыққа қойды апарып.iн сандыққа қойды апарып.н сандыққа қойды апарып.

Бiр хадимге бердi патша бұ сандықты,iр хадимге бердi патша бұ сандықты,р хадимге бердi патша бұ сандықты,i патша бұ сандықты, патша бұ сандықты,
«Қазынаға қойың,—деп,—қымбаттықты».
«Ендi өзiмнiң саудама барайын» деп,i өзiмнiң саудама барайын» деп, өзiмнiң саудама барайын» деп,iмнiң саудама барайын» деп,мнiң саудама барайын» деп,iң саудама барайын» деп,ң саудама барайын» деп,
Падишамен қоштасып үйден шықты.

Шаһзада мұны көрiп болды күптi,iп болды күптi,п болды күптi,i,,
«Бар сырды жасырды менен,—дептi.i..
Атам менен саудагер һеш айтпады,
Сандықтың iшiндегi болған кептi».iшiндегi болған кептi».шiндегi болған кептi».iндегi болған кептi».ндегi болған кептi».i болған кептi». болған кептi».i».».

Бұ пiкiрде шаһзада жүрдi дейдi,iкiрде шаһзада жүрдi дейдi,кiрде шаһзада жүрдi дейдi,iрде шаһзада жүрдi дейдi,рде шаһзада жүрдi дейдi,i дейдi, дейдi,i,,
Бiр күнi қазынаға келдi дейдi.iр күнi қазынаға келдi дейдi.р күнi қазынаға келдi дейдi.i қазынаға келдi дейдi. қазынаға келдi дейдi.i дейдi. дейдi.i..
Сақшылардан кiлтiн алды дағы,iлтiн алды дағы,лтiн алды дағы,iн алды дағы,н алды дағы,
Қазынадағы суреттi көрдi дейдi.i көрдi дейдi. көрдi дейдi.i дейдi. дейдi.i..

Сол сағат көрдi дағы болды ғашық,i дағы болды ғашық, дағы болды ғашық,
Дидарын бiр көруге болады асық.iр көруге болады асық.р көруге болады асық.
Бiр дана уәзiрi болған едi,iр дана уәзiрi болған едi,р дана уәзiрi болған едi,iрi болған едi,рi болған едi,i болған едi, болған едi,i,,
Отырды соныменен ақылдасып.

Қайғысы шаһзаданың болды басқа,
Болды ғой қайғы бөгеу iшкен асқа.iшкен асқа.шкен асқа.
Бұ суреттi қазынадан алып келiп,i қазынадан алып келiп, қазынадан алып келiп,iп,п,
Өзiнiң үйiне келдi дуарасқа.iнiң үйiне келдi дуарасқа.нiң үйiне келдi дуарасқа.iң үйiне келдi дуарасқа.ң үйiне келдi дуарасқа.iне келдi дуарасқа.не келдi дуарасқа.i дуарасқа. дуарасқа.

Сақтады бұ суреттi неше күндей,i неше күндей, неше күндей,
Сарғайды зағыпырандай һешкiм бiлмей.iм бiлмей.м бiлмей.iлмей.лмей.
Қасындағы уәзiрiмен ақылдасып,iрiмен ақылдасып,рiмен ақылдасып,iмен ақылдасып,мен ақылдасып,
Жүредi атасына жақын келмей.i атасына жақын келмей. атасына жақын келмей.

Бiлмедi ыбраһым падишасы,iлмедi ыбраһым падишасы,лмедi ыбраһым падишасы,i ыбраһым падишасы, ыбраһым падишасы,
Осындай бұ суреттiң тамашасы.iң тамашасы.ң тамашасы.
Ол бiр уәзiр ақылды, дана екен,iр уәзiр ақылды, дана екен,р уәзiр ақылды, дана екен,iр ақылды, дана екен,р ақылды, дана екен,
Һәрқашан бұ Данданның ашынасы.
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уәзiр айтты:—Сөз тыңда, шаһизада,iр айтты:—Сөз тыңда, шаһизада,р айтты:—Сөз тыңда, шаһизада,
Бар екен осы сурет дүнияда.
Мағшұқты жiгiт iздеп таппақ керек,iгiт iздеп таппақ керек,гiт iздеп таппақ керек,iт iздеп таппақ керек,т iздеп таппақ керек,iздеп таппақ керек,здеп таппақ керек,
Тұратын пайда бермес бұл арада.

Бар ма екен саудагерден мен сұрайын,
Шамам келсе, жұмысың мен қылайын.
«Бар» деп, маған хабарын берсе, әгар,
Iздеуге құрбандығың мен болайын.здеуге құрбандығың мен болайын.

Осылай деп уәзiр сөзiн бiттi,iр сөзiн бiттi,р сөзiн бiттi,iн бiттi,н бiттi,iттi,ттi,i,,
уәзiрiн сұрайын деп жүрiп кеттi.iрiн сұрайын деп жүрiп кеттi.рiн сұрайын деп жүрiп кеттi.iн сұрайын деп жүрiп кеттi.н сұрайын деп жүрiп кеттi.iп кеттi.п кеттi.i..
Қай шаһарда мағлұмын бiлейiн деп,iлейiн деп,лейiн деп,iн деп,н деп,
Саудагердiң үйiне барып жеттi.iң үйiне барып жеттi.ң үйiне барып жеттi.iне барып жеттi.не барып жеттi.i..

үйiне саудагердiң келдi жетiп,iне саудагердiң келдi жетiп,не саудагердiң келдi жетiп,iң келдi жетiп,ң келдi жетiп,i жетiп, жетiп,iп,п,
«Сол қыздан айта ма» деп мағлұм етiп.iп.п.
Алдынан бiр адам шығып хабар бердi,iр адам шығып хабар бердi,р адам шығып хабар бердi,i,,
«Саудагер жаңа өлдi,—деп,—күнi бiтiп».i,—деп,—күнi бiтiп».,—деп,—күнi бiтiп».i бiтiп». бiтiп».iтiп».тiп».iп».п».

Осылайша ол адам жауап берiп,iп,п,
Тындады сөйлегенiн қарсы тұрып.iн қарсы тұрып.н қарсы тұрып.
«Тағам жеп отырғанда балық асап,
Өлдi,—деп,—тамағына сүйек кiрiп».i,—деп,—тамағына сүйек кiрiп».,—деп,—тамағына сүйек кiрiп».iрiп».рiп».iп».п».

уәзiр қапа болып кейiн қайтты,iр қапа болып кейiн қайтты,р қапа болып кейiн қайтты,iн қайтты,н қайтты,
Бұрылып, аттың басын кейiн тартты.iн тартты.н тартты.
«Саудагер опат болып қалыпты» деп,
уәзiр шаһизадаға келiп айтты.iр шаһизадаға келiп айтты.р шаһизадаға келiп айтты.iп айтты.п айтты.

уәзiр айтты шаһзадаға:—Жақын,—дедi,iр айтты шаһзадаға:—Жақын,—дедi,р айтты шаһзадаға:—Жақын,—дедi,i,,
Саған да мен айтайын ақыл,—дедi.i..
үш күннен соң екеумiз жөнелейiк,iз жөнелейiк,з жөнелейiк,iк,к,
Бұдан артық болмайды ақыл,—дедi.i..

Бiрге жолдас болмағым анық,—дедi,iрге жолдас болмағым анық,—дедi,рге жолдас болмағым анық,—дедi,i,,
Бiзден бөтен бiлмесiн халық,—дедi.iзден бөтен бiлмесiн халық,—дедi.зден бөтен бiлмесiн халық,—дедi.iлмесiн халық,—дедi.лмесiн халық,—дедi.iн халық,—дедi.н халық,—дедi.i..
Дариямен жүрейiк, мен де iздесем,iк, мен де iздесем,к, мен де iздесем,iздесем,здесем,
Екеумiз де мiнейiк қайық,—дедi.iз де мiнейiк қайық,—дедi.з де мiнейiк қайық,—дедi.iнейiк қайық,—дедi.нейiк қайық,—дедi.iк қайық,—дедi.к қайық,—дедi.i..
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Мен алайын үйiмнен он мың алтын,iмнен он мың алтын,мнен он мың алтын,
Бiлмесiн бiзден бөтен өзге халқың.iлмесiн бiзден бөтен өзге халқың.лмесiн бiзден бөтен өзге халқың.iн бiзден бөтен өзге халқың.н бiзден бөтен өзге халқың.iзден бөтен өзге халқың.зден бөтен өзге халқың.
Сен де он мың алтынды алың,—дедi,i,,
Құдай қосса, болады жүзiң жарқын.iң жарқын.ң жарқын.

Бұ сөзiн шаһизада қабыл еттi,iн шаһизада қабыл еттi,н шаһизада қабыл еттi,i,,
үш күндей жол жарағын әзiрлеттi.iрлеттi.рлеттi.i..
Ақшам мезгiл болғанда қайық мiнiп,iл болғанда қайық мiнiп,л болғанда қайық мiнiп,iнiп,нiп,iп,п,
Дариямен екеуi жүрiп кеттi.i жүрiп кеттi. жүрiп кеттi.iп кеттi.п кеттi.i..

Қайыққа жол жарағын салып алып,
Құдай-а, медет бергiл Жаппар Халиқ.iл Жаппар Халиқ.л Жаппар Халиқ.
Патша ұғылын iздейдi, жоқ болды деп,iздейдi, жоқ болды деп,здейдi, жоқ болды деп,i, жоқ болды деп,, жоқ болды деп,
Қайда екенiн бiлмейдi тамам халық.iн бiлмейдi тамам халық.н бiлмейдi тамам халық.iлмейдi тамам халық.лмейдi тамам халық.i тамам халық. тамам халық.

Қайда деп шаһизада алаңдады,
Iздегенмен көп адам таба алмады.здегенмен көп адам таба алмады.
Патша айтты «Хәкiм уәзiр ақылы көп,iм уәзiр ақылы көп,м уәзiр ақылы көп,iр ақылы көп,р ақылы көп,
Бекерге қаңғырмас» деп ой ойлады.

Таба алмады падиша ұғылын тез,
Бiр адам көрмеген соң көзбе-көз.iр адам көрмеген соң көзбе-көз.р адам көрмеген соң көзбе-көз.
Бұлар мұнда таба алмай тұра берсiн,iн,н,
Шаһизада, уәзiрден есiтiң сөз.iрден есiтiң сөз.рден есiтiң сөз.iтiң сөз.тiң сөз.iң сөз.ң сөз.

Екеуi қайықпенен жүредi ендi,i қайықпенен жүредi ендi, қайықпенен жүредi ендi,i ендi, ендi,i,,
Он күндей дарияда келедi ендi.i ендi. ендi.i..
Он күн тамам өткенде көздерiне,iне,не,
Алыстан бiр жазира көредi ендi.iр жазира көредi ендi.р жазира көредi ендi.i ендi. ендi.i..

Таба алмай ұғылын қалды патша,
Он мыңнан екеуiнде болған ақша.iнде болған ақша.нде болған ақша.
Жазираға жақындап келсе жетiп,iп,п,
Тағы да көрiнедi көркем бақша.iнедi көркем бақша.недi көркем бақша.i көркем бақша. көркем бақша.

Бақшаға тағы бұлар жақын келдi,i,,
Алыстан бұл бақшадан кiсi көрдi.iсi көрдi.сi көрдi.i көрдi. көрдi.i..
уәзiрi шаһзадаға:—Барғыл,—дедi,iрi шаһзадаға:—Барғыл,—дедi,рi шаһзадаға:—Барғыл,—дедi,i шаһзадаға:—Барғыл,—дедi, шаһзадаға:—Барғыл,—дедi,i,,
Қайық тұтып қалайын осы жерде.
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Шаһзада уәзiр сөзiн қабыл алды,iр сөзiн қабыл алды,р сөзiн қабыл алды,iн қабыл алды,н қабыл алды,
Белiне қылыш байлап кетiп қалды.iне қылыш байлап кетiп қалды.не қылыш байлап кетiп қалды.iп қалды.п қалды.
Ғұмырымды өткiзiп тұрмайын деп,iзiп тұрмайын деп,зiп тұрмайын деп,iп тұрмайын деп,п тұрмайын деп,
Бақшаның есiгiне жетiп барды.iгiне жетiп барды.гiне жетiп барды.iне жетiп барды.не жетiп барды.iп барды.п барды.

Хәкiм уәзiр сақтамаға қайықта тұр,iм уәзiр сақтамаға қайықта тұр,м уәзiр сақтамаға қайықта тұр,iр сақтамаға қайықта тұр,р сақтамаға қайықта тұр,
Жамағат, бұ сөзiме мойынды бұр.iме мойынды бұр.ме мойынды бұр.
Шаһизада бақшаға жақын келсе,
Есiк алдын сыпырып бiр адам жүр.iк алдын сыпырып бiр адам жүр.к алдын сыпырып бiр адам жүр.iр адам жүр.р адам жүр.

Ол кiсi айтты:—Сарайға кiргiл,—дедi,iсi айтты:—Сарайға кiргiл,—дедi,сi айтты:—Сарайға кiргiл,—дедi,i айтты:—Сарайға кiргiл,—дедi, айтты:—Сарайға кiргiл,—дедi,iргiл,—дедi,ргiл,—дедi,iл,—дедi,л,—дедi,i,,
Iшiнде қожамыз бар, бiлгiл,—дедi.шiнде қожамыз бар, бiлгiл,—дедi.iнде қожамыз бар, бiлгiл,—дедi.нде қожамыз бар, бiлгiл,—дедi.iлгiл,—дедi.лгiл,—дедi.iл,—дедi.л,—дедi.i..
Бiз—оның қызметшi адамдары,iз—оның қызметшi адамдары,з—оның қызметшi адамдары,i адамдары, адамдары,
Жауабыңды өз аузыңмен бергiл,—дедi.iл,—дедi.л,—дедi.i..

Бақшаға шаһизада келдi кiрiп,i кiрiп, кiрiп,iрiп,рiп,iп,п,
Ақ сақалды адамға сәлем берiп.iп.п.
«Қош келдiң, мейманым, ғазизым» деп,iң, мейманым, ғазизым» деп,ң, мейманым, ғазизым» деп,
Қасына отырғызды жақсы көрiп.iп.п.

Шаһизада:—Арман бар бiзде,—дедi,iзде,—дедi,зде,—дедi,i,,
Бiр сауалым бар едi сiзде,—дедi.iр сауалым бар едi сiзде,—дедi.р сауалым бар едi сiзде,—дедi.i сiзде,—дедi. сiзде,—дедi.iзде,—дедi.зде,—дедi.i..
Бұл жерде ұзақ тұрсам ғұмыр өтер,
Бар едi бiр ғажайып көзде,—дедi.i бiр ғажайып көзде,—дедi. бiр ғажайып көзде,—дедi.iр ғажайып көзде,—дедi.р ғажайып көзде,—дедi.i..

Бiр сурет бар көрсетейiн сiзге,—дедi,iр сурет бар көрсетейiн сiзге,—дедi,р сурет бар көрсетейiн сiзге,—дедi,iн сiзге,—дедi,н сiзге,—дедi,iзге,—дедi,зге,—дедi,i,,
Қазiр мұнда көргiзсем көзге,—дедi.iр мұнда көргiзсем көзге,—дедi.р мұнда көргiзсем көзге,—дедi.iзсем көзге,—дедi.зсем көзге,—дедi.i..
Әгар бiлсең суреттi, әй, жан ата,iлсең суреттi, әй, жан ата,лсең суреттi, әй, жан ата,i, әй, жан ата,, әй, жан ата,
Хабарын айта көршi бiзге,—дедi.i бiзге,—дедi. бiзге,—дедi.iзге,—дедi.зге,—дедi.i..

Қарт айтты сурет көрiп:—Бiлем,—дедi,iп:—Бiлем,—дедi,п:—Бiлем,—дедi,iлем,—дедi,лем,—дедi,i,,
Мен дағы сiзге хабар салам,—дедi.iзге хабар салам,—дедi.зге хабар салам,—дедi.i..
Менде де бар сурет бегiрек көркем,iрек көркем,рек көркем,
Көрмесем, ауру болып қалам,—дедi.i..

Таппадым iздесем де, бар деп айтқан,iздесем де, бар деп айтқан,здесем де, бар деп айтқан,
Мен дағы сiздей болып қайғы жұтқам.iздей болып қайғы жұтқам.здей болып қайғы жұтқам.
Ол заман өтiп кеттi, мiне сурет,iп кеттi, мiне сурет,п кеттi, мiне сурет,i, мiне сурет,, мiне сурет,iне сурет,не сурет,
Қатын болып бiрнеше бала тапқан.iрнеше бала тапқан.рнеше бала тапқан.
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Бұл суретiң жаңа екен дүнияда,iң жаңа екен дүнияда,ң жаңа екен дүнияда,
Жылдам iздеңiз, шаһизада.iздеңiз, шаһизада.здеңiз, шаһизада.iз, шаһизада.з, шаһизада.
Ол қартаяр, ғашықтық таусылмайды,
Бiтiрме ғұмырыңды бұл арада.iтiрме ғұмырыңды бұл арада.тiрме ғұмырыңды бұл арада.iрме ғұмырыңды бұл арада.рме ғұмырыңды  бұл арада.

Осыны айтып пердесiн жапты бетке,iн жапты бетке,н жапты бетке,
—Менi мұндай салған,—деп,—қайғы дертке.i мұндай салған,—деп,—қайғы дертке. мұндай салған,—деп,—қайғы дертке.
Тезiрек, шаһизада, iзде,—дейдi,iрек, шаһизада, iзде,—дейдi,рек, шаһизада, iзде,—дейдi,iзде,—дейдi,зде,—дейдi,i,,
Жапан түздi қаңғырып, шығып шетке.i қаңғырып, шығып шетке. қаңғырып, шығып шетке.

Ғашықтық он жасымда жеттi,—дейдi,i,—дейдi,,—дейдi,i,,
Мен һешкiмге айтпадым тiптi,—дейдi.iмге айтпадым тiптi,—дейдi.мге айтпадым тiптi,—дейдi.iптi,—дейдi.птi,—дейдi.i,—дейдi.,—дейдi.i..
Менен көрiп ғибрат ал, шаһизада,iп ғибрат ал, шаһизада,п ғибрат ал, шаһизада,
Сонан берi алпыс жыл өттi,—дейдi.i алпыс жыл өттi,—дейдi. алпыс жыл өттi,—дейдi.i,—дейдi.,—дейдi.i..

Мұны естiп шаһзада қайтып келдi,iп шаһзада қайтып келдi,п шаһзада қайтып келдi,i,,
Естiгенiн Хәкiмге айтып келдi.iгенiн Хәкiмге айтып келдi.генiн Хәкiмге айтып келдi.iн Хәкiмге айтып келдi.н Хәкiмге айтып келдi.iмге айтып келдi.мге айтып келдi.i..
Ақсақалдың бар көрген хикматын,
уәзiрге бастан-аяқ баян қылды.iрге бастан-аяқ баян қылды.рге бастан-аяқ баян қылды.

Мұныменен екеуi жүрiп кеттi,i жүрiп кеттi, жүрiп кеттi,iп кеттi,п кеттi,i,,
Су үстiнде жете алмай бiр ай өттi.iнде жете алмай бiр ай өттi.нде жете алмай бiр ай өттi.iр ай өттi.р ай өттi.i..
Дарияда балық салып отыр екен,
Бiр әдемi жiгiтке келiп жеттi.iр әдемi жiгiтке келiп жеттi.р әдемi жiгiтке келiп жеттi.i жiгiтке келiп жеттi. жiгiтке келiп жеттi.iгiтке келiп жеттi.гiтке келiп жеттi.iтке келiп жеттi.тке келiп жеттi.iп жеттi.п жеттi.i..

Бұл екеуi сөйлестi жақын барып,i сөйлестi жақын барып, сөйлестi жақын барып,i жақын барып, жақын барып,
«Мұнан да кетейiк,—деп,—хабар алып».iк,—деп,—хабар алып».к,—деп,—хабар алып».
—Ей, жiгiт, ғапыл болып, ғұмырыңдыiгiт, ғапыл болып, ғұмырыңдыгiт, ғапыл болып, ғұмырыңдыiт, ғапыл болып, ғұмырыңдыт, ғапыл болып, ғұмырыңды
Неге сен өткiзесiң балық салып�!iзесiң балық салып�!зесiң балық салып�!iң балық салып�!ң балық салып�!

Жiгiт айтты:—Балықты тұтамын мен,iгiт айтты:—Балықты тұтамын мен,гiт айтты:—Балықты тұтамын мен,iт айтты:—Балықты тұтамын мен,т айтты:—Балықты тұтамын мен,
Бiр алтынға бiр балық сатамын мен.iр алтынға бiр балық сатамын мен.р алтынға бiр балық сатамын мен.iр балық сатамын мен.р балық сатамын мен.
Он балықты сатамын он алтынға,
Сонымен рахатта жатамын мен.

Бiр қызы падишаның бегiрек көркем,iр қызы падишаның бегiрек көркем,р қызы падишаның бегiрек көркем,iрек көркем,рек көркем,
«Алам» деп шаһизада келген екен.
Соған мен бұл балықты апарамын,
Шаһзадалар «балық алам» деген екен.
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Дидарын көрген адам мас болады,
Он алтын маған көпке ас болады.
Бiрiне шаһзаданың бермек болса,iрiне шаһзаданың бермек болса,рiне шаһзаданың бермек болса,iне шаһзаданың бермек болса,не шаһзаданың бермек болса,
Заданың екiншiсi қас болады.iншiсi қас болады.ншiсi қас болады.iсi қас болады.сi қас болады.i қас болады. қас болады.

Бұлар сонда көрсеттi бұ суреттi,i бұ суреттi, бұ суреттi,i,,
—Осы сурет бiздердi ғашық еттi.iздердi ғашық еттi.здердi ғашық еттi.i ғашық еттi. ғашық еттi.i..
Нәркестiң суретi осы ма екен,iң суретi осы ма екен,ң суретi осы ма екен,i осы ма екен, осы ма екен,
Баян қылшы бiлсеңiз оны,—дептi.iлсеңiз оны,—дептi.лсеңiз оны,—дептi.iз оны,—дептi.з оны,—дептi.i..

Жiгiт көрiп суреттi:—Бәлi,—дедi,iгiт көрiп суреттi:—Бәлi,—дедi,гiт көрiп суреттi:—Бәлi,—дедi,iт көрiп суреттi:—Бәлi,—дедi,т көрiп суреттi:—Бәлi,—дедi,iп суреттi:—Бәлi,—дедi,п суреттi:—Бәлi,—дедi,i:—Бәлi,—дедi,:—Бәлi,—дедi,i,—дедi,,—дедi,i,,
Мұны адам алған жоқ әлi,—дедi.i,—дедi.,—дедi.i..
Безгек болған кезiнде салынған ғой,iнде салынған ғой,нде салынған ғой,
Азырақ бұ сурет сары,—дедi.i..

Осы күнде көрсеңiз әгар,—дедi,iз әгар,—дедi,з әгар,—дедi,i,,
Сiздерге мен айтайын хабар,—дедi.iздерге мен айтайын хабар,—дедi.здерге мен айтайын хабар,—дедi.i..
Диуана болып кетесiң жүзiн көрсең,iң жүзiн көрсең,ң жүзiн көрсең,iн көрсең,н көрсең,
Мұнан да артығырақ нұр бар,—дедi.i..

Бұлар айтты жiгiтке:—[Тыңда],—дедi,iгiтке:—[Тыңда],—дедi,гiтке:—[Тыңда],—дедi,iтке:—[Тыңда],—дедi,тке:—[Тыңда],—дедi,i,,
Саған да бiз айталық сөздi,—дедi.iз айталық сөздi,—дедi.з айталық сөздi,—дедi.i,—дедi.,—дедi.i..
Пәтер тауып берiңiз ертiп барып,iңiз ертiп барып,ңiз ертiп барып,iз ертiп барып,з ертiп барып,iп барып,п барып,
Ақы[с]ын берiп разы етем сiздi,—дедi.iп разы етем сiздi,—дедi.п разы етем сiздi,—дедi.iздi,—дедi.здi,—дедi.i,—дедi.,—дедi.i..

Мұны естiп ол жiгiт қабыл еттi,iп ол жiгiт қабыл еттi,п ол жiгiт қабыл еттi,iгiт қабыл еттi,гiт қабыл еттi,iт қабыл еттi,т қабыл еттi,i,,
Бiр хамалға бұлармен келiп жеттi.iр хамалға бұлармен келiп жеттi.р хамалға бұлармен келiп жеттi.iп жеттi.п жеттi.i..
Екеуiне үй тауып бердi дағыiне үй тауып бердi дағыне үй тауып бердi дағыi дағы дағы
Хақын алып, жайына қайтып кеттi.i..

Пәтерде үш күн жатты бұлар келiп,iп,п,
Базарды аралады ертең тұрып. 
Базарды бұлар келiп араласа,iп араласа,п араласа,
Айқайлап бiр адам жүр нида қылып.iр адам жүр нида қылып.р адам жүр нида қылып.

Айқайлап:—Ғашық адам бiлсiн,—дедi,iлсiн,—дедi,лсiн,—дедi,iн,—дедi,н,—дедi,i,,
Ертеңгi күн бағ-санамға келсiн,—дедi.i күн бағ-санамға келсiн,—дедi. күн бағ-санамға келсiн,—дедi.iн,—дедi.н,—дедi.i..
Бағ-санам жанына келген жерде,
Нәркестiң құп жамалын көрсiн,—дедi.iң құп жамалын көрсiн,—дедi.ң құп жамалын көрсiн,—дедi.iн,—дедi.н,—дедi.i..
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Бармасын ғашық болмаған адам,—дедi,i,,
Қасиетiн бiлмейдi надан,—дедi.iн бiлмейдi надан,—дедi.н бiлмейдi надан,—дедi.iлмейдi надан,—дедi.лмейдi надан,—дедi.i надан,—дедi. надан,—дедi.i..
Құп жамалын көргенде көңiл берiп,iл берiп,л берiп,iп,п,
Құдай бiлер, қандай адам алар,—дедi.iлер, қандай адам алар,—дедi.лер, қандай адам алар,—дедi.i..

Бұлар сонда сұрады бiр адамнан,iр адамнан,р адамнан,
Қышқырғушы адамның айқайынан.
—Мұның айтқан сөзiне түсiнбедiк,iне түсiнбедiк,не түсiнбедiк,iнбедiк,нбедiк,iк,к,
Бiр хабарын сөйлеңiз,—дедi,—мұнан.iр хабарын сөйлеңiз,—дедi,—мұнан.р хабарын сөйлеңiз,—дедi,—мұнан.iз,—дедi,—мұнан.з,—дедi,—мұнан.i,—мұнан.,—мұнан.

Ол айтты:—Нәркес ертең келер,—дедi,i,,
Бағ-санам iшiнде жүрер,—дедi.iшiнде жүрер,—дедi.шiнде жүрер,—дедi.iнде жүрер,—дедi.нде жүрер,—дедi.i..
Тамам ғашық сол жерде әзiр болып,iр болып,р болып,
Патша қызын бәрi де көрер,—дедi.i де көрер,—дедi. де көрер,—дедi.i..

Ертеңiнде бұлар барды сонда,iнде бұлар барды сонда,нде бұлар барды сонда,
Бағ-санамда бiр бақша көрдi сонда.iр бақша көрдi сонда.р бақша көрдi сонда.i сонда. сонда.
Бұлттан жаңа шыққан күндей болып,
Нәркес қыз бiр уақытта келдi сонда.iр уақытта келдi сонда.р уақытта келдi сонда.i сонда. сонда.

Тамам жұрт қаптап алған айналасын,
Көрдi [ол] шаһизада һәр баласын.i [ол] шаһизада һәр баласын. [ол] шаһизада һәр баласын.
Бұл Данданды көргенде ғашық болып,
ұнатты сипатының тамашасын.

Хәкiмге қайтып келдi Дандан бала,iмге қайтып келдi Дандан бала,мге қайтып келдi Дандан бала,i Дандан бала, Дандан бала,
«Қыз дағы ғашық болды көре сала».
Хәкiм айтты:—Сiз көрген қызың ба екен,iм айтты:—Сiз көрген қызың ба екен,м айтты:—Сiз көрген қызың ба екен,iз көрген қызың ба екен,з көрген қызың ба екен,
Қосылар күн бар ма екен, Хақ Тағала.

—Осы екен қызымыз менiм көрген,iм көрген,м көрген,
Шаһизада көп екен бәрi келген.i келген. келген.
Хәкiмге:—Разымын сiзге,—дедi,iмге:—Разымын сiзге,—дедi,мге:—Разымын сiзге,—дедi,iзге,—дедi,зге,—дедi,i,,
Менiмен сапарда бiрге жүрген.iмен сапарда бiрге жүрген.мен сапарда бiрге жүрген.iрге жүрген.рге жүрген.

уәзiр айтты:—Аллаға сиын,—дедi,iр айтты:—Аллаға сиын,—дедi,р айтты:—Аллаға сиын,—дедi,i,,
Асыңды iшiп болған соң, киiн,—дедi.iшiп болған соң, киiн,—дедi.шiп болған соң, киiн,—дедi.iп болған соң, киiн,—дедi.п болған соң, киiн,—дедi.iн,—дедi.н,—дедi.i..
Бiр хабарын алмасаңыз осы қыздан,iр хабарын алмасаңыз осы қыздан,р хабарын алмасаңыз осы қыздан,
Жуырда қосылмағың қиын,—дедi.i..
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Шаһзада уәзiр сөзiн қабыл алды,iр сөзiн қабыл алды,р сөзiн қабыл алды,iн қабыл алды,н қабыл алды,
Белiне [алмас] қылыш байлап алды.iне [алмас] қылыш байлап алды.не [алмас] қылыш байлап алды.
Қарауылшы ұйықтаған мезгiлiнде,
Бақшаның есiгiне жетiп қалды.

Мысықтай өрмелеп, бақшаға кiрдi,
Ас пiсiрген тағы да кәнизак көрдi.
Кәнизак тағы бiр жаққа кеткенiнде,
Қазанның дәл қасына жақын келдi.

Қазанға Дандан сонда дәру салды,
Тамам кәнизак тағамды алдына алды.
Дәру салған тағамды асаған соң,
Бәрi де ұйықтағандай талып қалды.

Нәркес байқап қарады мұның өзiн,
Жығылып қалған көредi кәнизак қызын.
«Бiреу келiп дәрудi берген екен,
Бiлдiм ғой талғанынан мұның өзiн.

Мен үшiн бiреу бар ғой өлейiн деп,
Жамалымды түнде келiп көрейiн деп,
Соның үшiн бiр адам келген екен,
ұйықтап жатқан жерiмде бiлейiн деп».

Бұлайша Нәркес жатыр ой ойланып,
Түрегелдi алтынды қылыш алып.
«Өз көңiлiм жақтырмайтын жiгiт болса,
Өлтiрейiн қылышпен бiрақ салып.

Жақтырсам ол жiгiттi әгар,—дедi,
Қосылуға айтайын хабар, - дедi.
Бiрнеше күн ғишрат құрып жүрiп,
Құдай қосса, халалдыққа алар» дедi.

Қызға жақын Дандан да келдi жүрiп,
Қарады қыз да оған көңiл бұрып.
Қыз сонда ғашық болып Дандан ерге,
Көңiлiнде ұнатады қабыл көрiп.
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Мойынын бiр-бiрiнiң құшақтасты,
Аймалап бiраз тұрып мауқын басады.
Бiр-бiрiнiң халдарын бiлмек үшiн,
Өзiнiң халiнен сөз сұрасады.

Кәнизактың бiреуiне дәру салды,
Есiн жиып, саламат болып қалды.
Бәрiн де солайша түзеткен соң,
Тамам кәнизак естерiн жиып алды.

Екеуi ғишрат етiп жатты дейдi,
Ертең және келмек боп қайтты дейдi.
Шаһизада уәзiрге келдi дағы,
Қызбенен қосылғанын айтты дейдi.

Хәкiмге дұға қылды шаһизада,
Һеш арманы жоқ болды дүнияда.
«Құдай қосса, бұл қызды алып қайтып,
Жатпайық көп кешiгiп бұ шаһарда».

Нәркес те орнынан түрегелдi,
Бақшадағы бiр хауыз суға кiрдi.
Судан шығып киiмiн киiнгенше,
Аспаннан қара бұлт жетiп келдi.

Қара бұлт жақын келдi жерге түсiп,
Көрген жерде Нәркестiң зәресi ұшып.
Қолынан Нәркестiң ұстады да,
Аспанға ап жөнелдi алып ұшып.

Нәркестi аспанға алып кеттi,
Артындағы нөкерi зарлық еттi.
«Аспаннан қара бұлт алды» деген,
Падишаға тезiрек хабар жеттi.

Падиша атқа мiнiп шығып кеттi,
Қасындағы қыздары зарлық еттi.
Шаһардан алысырақ бiр заһид бар,
Падиша бұл молдаға барып жеттi.
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Молдаға баян қылды қыздың халiн,
«Әй, молда, маған айт,—деп,—ахуалын».
Патшаға бiр хабарын айтайын деп,
Ол заһид осы халде ашты балын.

Балын ашып, патшаға хабар берген:
—Мен бiлсем, қызыңызға залым келген.
Қап тауының ар жағында көп ди�дың,
Падишасы бар екен Қәһқәһә деген.

Ол патша қызыңызға ғашық екен,
Алуға келiп-кету машық екен.
Қызыңыз суға барып шомылғанда,
Тезiрек ап кетуге асық екен.

Патшаның балаларын жиын,—дедi,
Жiбермесең, болады қиын,—дедi.
«Iшiңдегi бiреуiң барып кел» деп,
Әй, тақсыр, оларға бұйыр,—дедi.

Бiреуi перi халқын бiлер,—дедi,
Бәрi де ғашық болып жүрер,—дедi.
Бiреуiн жiберсеңiз ол ди�ға,
Әлбетте қызыңызды алып келер,—дедi.

Менде бiр көгершiн бар, алғыл,—дедi,
Қондырып задаларға, салғыл,—дедi.
Минут қадар басына қондырыңыз,
Тезiрек қауымыңа барғыл,—дедi.

Тезiрек қауымыңызға жөнелiңiз,
Бiр-бiрден бастарына қондырыңыз.
Қайсысының басында сөз сөйлесе,
Соны ди�ға тезiрек жiберiңiз.

Падиша бек қуанып қайтып кеттi,
Өзiнiң мақамына барып жеттi.
«Қызыма ғашық болған күллi зада,
Ертеге жиылың» деп хабар еттi.
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Ертеге падишаның балалары,
Алдына падишаның келдi бәрi.        
Дандан да оларменен келдi бiрге,
«Қайсының болады,—деп,—ғашық жары».

Патша айтты:—Заһидке бардым,—дедi,
Нәркестен жақсы хабар алдым,—дедi.
«Қәһқәһә ди� алып кеттi» дейдi,
Соның үшiн қайран боп қалдым,—дедi.

Аннан соң заһид бердi бiр көгершiн.
Шаһизадалар, тыңдаңыз сөздерiм шын,
Бiреуiңiздi жiберсем ол ди�ға,
Нәркестi мұнда алып келермiсiң.

Заһид айтты: «Мен хабар бiлемiн,—деп,
Жиылған задаларың бiледi деп.
Қайсысының басында сөз сөйлесе,
Сол барып Нәркестi алып келедi» деп.

Қәһқәһә алып кеткен менiм қызым,
Кiм барып әкеледi оның өзiн.
Жиырмаңыз бiрiне бермек болсам,
Маған қас болар едiң он тоғызың.

Падиша задаларды жиып көрдi,
Заһидтiң өсиетiн айтып бердi.
«Басымызға келгенде сөйлесе» деп,
Бәрi де задалардың тiлеп тұрды.

Бастарына задалардың қондырды ендi,
Заһидтың айтқан сөзiн қылдырды ендi.
Ақырында Данданға қонғанында,
Көгершiн басындағы сөйледi ендi:

—Әй, Дандан, Қәһқәһәға барасың сен,
Ақылды жолдасыңа саласың сен.
Ди�ларды өлтiрiп патшасымен,
Нәркестi халалдыққа аласың сен.
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Көгершiн осылайша сөйлеп кеттi,
Есiткен тамам халық тамаша еттi.
Дандан ендi Нәркеске жүрмек болып,
Хәкiмге жайын айтып барып жеттi.

Бұлар сонда қайыққа мiнбек болды,
Нәркеске мұхитпенен жүрмек болды.
Құдай қосса өлтiрiп Қәһқәһәнi,
Нәркестi мұнда алып келмек болды.

Бұлар сонда қайыққа мiнiп кеттi,
Мұхиттың дариясында бiр ай өттi.
Тәттi суы бiткен соң «алалық» деп,
Жазираның қасына барып жеттi.

Тәттi суды жазирадан бұлар алды,
Бiр ағаш бiткен екен көзiн салды.
Ол ағашта жазылған бiр жазу бар,
Екеуi оқымаққа келiп қалды.

Ол жазудың сөздерi: «Адам,—дейдi,
Бiр махлұқ болса, әгар, жаман,—дейдi.
Жүнi күйсе яки қанаты жоқ,
Мұны сүртсе, болады тамам,—дейдi.

Әгар мұның шыбығын алса,—дейдi,
Сиқырларға осыны салса,—дейдi.
Сиқыры ди�лардың бiтер деген,
Адамға керек екен, барса» дейдi.

Бұлар алды шыбық пен жапырақтан,
Тәуекелдi тiледi бұлар Хақтан.
Тағы да бiр ай жүрiп дариядан,
үлкендiгi пiлдейiн бiр құс тапқан.

Құсқа келсе, қанаты жоқ бiр жағының,
«Отына күйдi,—дейдi,—аждаһаның».
Екеуi құсқа таман жақын келдi,
Мұндай халiн көргенде бейшараның.
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Құс айтты: —Дәрiгер бол маған,—дедi,
Мен де себеп қылайын саған,—дедi.
Қай жаққа барсаңыз да алып барам,
уағда болсын ендi бұған,— дедi.

Жапырақты сүрттi құстың қанатына,
Шат болды Данданның рахматына.
Сүрткен халде, құс аспанға ұшып кеттi,
Құданың қараңыздар құдiретiне.

Құс айтты:—Мұхташам менiм атым,
Қап тауының артында мекен-затым.
Жылда жейдi баламды бiр айдаһар,
Тартамын өз баламның мехнатын.

Бiз үшеумiз-екеумiз дүнияда,
Бiрiмiздiң мекенi Қап тауында.
Дандан айтты:—Қәһқәһә ди� қайда�
Шамаң келсе, жеткiзiң менi сонда.

Құс айтты:—Бiр айлық азық алың,
үстiмiзге екеуiң мiнiп барың.
Дарияда бiр айдай ұшқаннан соң,
Өз үйiме жетемiн, құлақ салың.

Екеуi дәл бiр айлық азық алды,
Мұхташам ендi ұшуға қанат салды.
Бiр айдай дарияда ұшып жүрiп,
Мұхташам ұясына келiп қалды.

Бұларды ұясына тастап кеттi,
Өзi және аспанға ұшып кеттi.
Бiр күн ұшып ауада жүрдi дағы,
Данданға уәзiрменен келiп жеттi.

Құс айтты:—Екеуiңiз ендi сақтан,
Айдаһар келе жатыр мына жақтан.
Шамаң келсе, Данданым, өлтiрiп көр,
Тiлейiн медет[деп] мен де Хақтан.
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Данданға айтты бұлай жақын келiп,
Екеуi сақтанады мұны бiлiп.
Құсқа айтты:—Менi алып бар ана ағашқа,
Иншалла, өлтiрем[оны] пара қылып.

Данданды бiр ағашқа қондырады,iр ағашқа қондырады,р ағашқа қондырады,
Өзiнiң айтқанындай қылдырады.iнiң айтқанындай қылдырады.нiң айтқанындай қылдырады.iң айтқанындай қылдырады.ң айтқанындай қылдырады.
Мұнда бұлар бекiнiп тұрғанында,iнiп тұрғанында,нiп тұрғанында,iп тұрғанында,п тұрғанында,
Айдаһар да ағашқа құлдырады.

Айдаһар үлкен таудай келдi жетiп,i жетiп, жетiп,iп,п,
Дандан өте бердi дiр-дiр етiп.i дiр-дiр етiп. дiр-дiр етiп.iр-дiр етiп.р-дiр етiп.iр етiп.р етiп.iп.п.
Қасынан өтiп бара жатқанында,iп бара жатқанында,п бара жатқанында,
Қылышпен салды басқа қаһар етiп.iп.п.

Айдаһар екi бөлек өлiп қалды,i бөлек өлiп қалды, бөлек өлiп қалды,iп қалды,п қалды,
Жер жүзi қызыл қанға толып қалды.i қызыл қанға толып қалды. қызыл қанға толып қалды.
Бiр сызғырған дауысы айдаһардыңiр сызғырған дауысы айдаһардыңр сызғырған дауысы айдаһардың
Мағриб пен машриққа жетiп барды.iп барды.п барды.

Мұхташам дауысын естiп келдi жетiп,iп келдi жетiп,п келдi жетiп,i жетiп, жетiп,iп,п,
Қуанды өлгенiне шаттық етiп.iне шаттық етiп.не шаттық етiп.iп.п.
Данданның келдi дағы қолын өптi,i дағы қолын өптi, дағы қолын өптi,i,,
«Өлтiрдiң,—деп,—менiм де сөзiм күтiп».iрдiң,—деп,—менiм де сөзiм күтiп».рдiң,—деп,—менiм де сөзiм күтiп».iң,—деп,—менiм де сөзiм күтiп».ң,—деп,—менiм де сөзiм күтiп».iм де сөзiм күтiп».м де сөзiм күтiп».iм күтiп».м күтiп».iп».п».

Аннан соң түгiнен бердi бiраз жұлып,iнен бердi бiраз жұлып,нен бердi бiраз жұлып,i бiраз жұлып, бiраз жұлып,iраз жұлып,раз жұлып,
Отқа салсаң менен сен үмiт қылып,iт қылып,т қылып,
Осы жүннiң иiсiмен саған келем,iң иiсiмен саған келем,ң иiсiмен саған келем,iсiмен саған келем,сiмен саған келем,iмен саған келем,мен саған келем,
Алдыңа келiп тұрам, әзiр болып.iп тұрам, әзiр болып.п тұрам, әзiр болып.iр болып.р болып.

Ди�ды бұлар құсқа мағлұм еттi.i..
Данданды ұшырып алып кеттi,i,,
Неше күндер ұшқанда ол екеуi,i,,
Екi айырылған бiр тауға келiп жеттi.i айырылған бiр тауға келiп жеттi. айырылған бiр тауға келiп жеттi.iр тауға келiп жеттi.р тауға келiп жеттi.iп жеттi.п жеттi.i..

ұяға тастап кеттi ол Хәкiмдi,i ол Хәкiмдi, ол Хәкiмдi,iмдi,мдi,i,,
үш күндей ұшып бұлар жүре бердi.i..
Екi тау қосылады, айырылады,i тау қосылады, айырылады, тау қосылады, айырылады,
Қайран боп Мұхташам көзi көрдi.i көрдi. көрдi.i..
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Құс айтты Данданға:—Мына тұрған,
Ди�лар екi тауды сиқыр қылған.i тауды сиқыр қылған. тауды сиқыр қылған.
Мен ендi өте алмаймын екi таудан,i өте алмаймын екi таудан, өте алмаймын екi таудан,i таудан, таудан,
Қылатұн қайлаң бар ма ендi бұған�i бұған� бұған�

Дандан сонда сол жерде ол шыбықты
Оқтай атып, ол тауға оны соқты.
Шыбықты атқаннан соң тау жоғалып,
Мұхташам бiр күн ұшып әрмен шықты.iр күн ұшып әрмен шықты.р күн ұшып әрмен шықты.

Бiр күн ұшып тағы да жүредi ендi,iр күн ұшып тағы да жүредi ендi,р күн ұшып тағы да жүредi ендi,i ендi, ендi,i,,
Жанып тұрған бiр отты көредi ендi.iр отты көредi ендi.р отты көредi ендi.i ендi. ендi.i..
«Осы тұрған—ди�дың сиқырлары»,
Данданнан Мұхташам тiледi ендi.iледi ендi.ледi ендi.i ендi. ендi.i..

Дандан тағы оқ атты ол шыбықтан,
Мұхташам тағы ұшып әрмен шыққан.
Бiр мағара көрiндi алдарында,iр мағара көрiндi алдарында,р мағара көрiндi алдарында,iндi алдарында,ндi алдарында,i алдарында, алдарында,
Көздерiн бұ екеуi салып баққан.iн бұ екеуi салып баққан.н бұ екеуi салып баққан.i салып баққан. салып баққан.

Құс айтты Данданға:—Бұ мағара,
Қәһқәһә мақамы, бермен қара.
Бұл мағара iшiнде Қәһқәһә бар,
Шамаң келсе, қылыңыз пара-пара.    

Бiр жаққа осы жерден кетемiн мен,iр жаққа осы жерден кетемiн мен,р жаққа осы жерден кетемiн мен,iн мен,н мен,
Бұл жердi сенсiз нетемiн мен.i сенсiз нетемiн мен. сенсiз нетемiн мен.iз нетемiн мен.з нетемiн мен.iн мен.н мен.
Керек болсам, жүнiмдi тұтатсаңыз,iмдi тұтатсаңыз,мдi тұтатсаңыз,i тұтатсаңыз, тұтатсаңыз,
Алыстан қасыңызға жетемiн мен.iн мен.н мен.

Шаттанып Дандан жерде тұрды,
Келуге мағараға ендi жүрдi.i жүрдi. жүрдi.i..
Тағы да бiр зор есiк көрiнедi,iр зор есiк көрiнедi,р зор есiк көрiнедi,iк көрiнедi,к көрiнедi,iнедi,недi,i,,
Есiк ашып, iшiне енiп кiрдi.iк ашып, iшiне енiп кiрдi.к ашып, iшiне енiп кiрдi.iшiне енiп кiрдi.шiне енiп кiрдi.iне енiп кiрдi.не енiп кiрдi.iп кiрдi.п кiрдi.iрдi.рдi.i..

Кiрiп барса, ол ди� бiр мұнара,iрiп барса, ол ди� бiр мұнара,рiп барса, ол ди� бiр мұнара,iп барса, ол ди� бiр мұнара,п барса, ол ди� бiр мұнара,iр мұнара,р мұнара,
Басын қасып отыр екен қыз бейшара.
Данданға айтты:—Бұ жерге келдiң бекер,iң бекер,ң бекер,
Ендi сенi қылмасын пара-пара.i сенi қылмасын пара-пара. сенi қылмасын пара-пара.i қылмасын пара-пара. қылмасын пара-пара.
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Ди�ға тәуекел деп салды қылыш,
Өлтiрiп шаһизада тұрды тыныш.iрiп шаһизада тұрды тыныш.рiп шаһизада тұрды тыныш.iп шаһизада тұрды тыныш.п шаһизада тұрды тыныш.
Қыз келiп Данданның қолын өптi,iп Данданның қолын өптi,п Данданның қолын өптi,i,,
—Һеш жаққа келмеймiн[мен] сенен бұрыс.iн[мен] сенен бұрыс.н[мен] сенен бұрыс.

Мәлике бану болады атым,—дедi,i,,
Машриқ жақта болады жұртым,—дедi.i..
Пикин деген болады өз шаһарым,
Осылай менiм саған датым,—дедi.iм саған датым,—дедi.м саған датым,—дедi.i..

Жетi жылдай сарғайдым мұнда жетiм,i жылдай сарғайдым мұнда жетiм, жылдай сарғайдым мұнда жетiм,iм,м,
Мағұл патша болады менiм атам.iм атам.м атам.
Азрақа деген ди� алып келiп,iп,п,
Мұнан басқа жоқ едi һешбiр қатам.i һешбiр қатам. һешбiр қатам.iр қатам.р қатам.

Шаһизада, артық-дүр күш, қуатың,
Маған сал шамаң келсе мархабатың.
Қап тауында қалдырмай менi,—дедi,i,—дедi,,—дедi,i,,
Кәнизагың мен болайын, алып қайтың.

Дандан айтты:—Сен тұршы осы жайда,
Жаман-жақсы болмағың бiр Құдайда.iр Құдайда.р Құдайда.
Сенi мен қалдырмай-ақ кетер ем,i мен қалдырмай-ақ кетер ем, мен қалдырмай-ақ кетер ем,
Әй, Бану, Қәһқәһә мен Нәркес қайда�

Қыз айтты:—Сұрасаңыз хабар,—дедi,
Олар да осы жерде болар,—дедi.
Мына жерде тағы да бiр есiк,
Оны ашсаң, табылар олар,—дедi.

Дандан тағы бiразырақ жерге жүрдi,
Алдында қарсы тұрған есiк көрдi.
Есiктi қатты жұлып ашты дағы,
Iшiне қаһарланып кiрiп келдi.

Бұ ди� жасынан болған ғашық,
Шаһизада жетiп келдi асып-сасып.
Қаһарланып ол Дандан келiп кiрсе,
Ди�дың Нәркес отыр басын қасып.

570

580

590



218 ҒАШыҚТыҚ ДАСТАНДАР218 219

Ди�дың қыз түсiрдi басын жерге,
Құшақтап амандасты Дандан ерге.
—Мына ди� өлтiрер сiздi қазiр,
Ғашығым, неге келдiң осы жерге�!

Құсқа мiнiп келдiң ғой, Дандан зерек,
Байқасам, тамам жұрттан ақылың бөлек.
Менен басқа саған бiр қыз табылмай ма�
Қор болмай, шаһизадам, кету керек.

Ди�ды оятуға қылды барыс,
Аяғына қылыш тықты жарты қарыс.
Ди� сонда «а-а» деп ояныпты,
Қарасаң сипатына бiр жолбарыс.

—Сен келмесең, орныңды басар едiм,
Қаныңды судан жаман шашар едiм.
Нәркестi аламын деген үшiн,
Сенi әкеп, кәуап қып асар едiм.

Ендi келдiң алдыма менiм,—дедi,
Ендi жаның қалмайды сенiң,—дедi.
Өзiм барып, сенi мен өлтiрмекшi ем,
Қис-лақис тәңiрiм өзi бердi,—дедi.

Мұны айтқанда ди�ға салды қылыш,
Екi жарып кәпiрдi тұрды тыныш.
Нәркеспенен екеуi шықты дағы,
Мәликебануды алуға қылды жүрiс.

—Әй, Нәркес, сен осында тұрғыл,—дедi,
Менiменен уағда қылғыл,—дедi.
Мәликебану бiр қызға уағда еттiм,
Оны мен алып келем, бiлгiл,—дедi.

Мұны айтып ол Дандан шығып кеттi,i,,
Мәликебану қасына барып жеттi.i..
Нәркес жоқ мағараға қайтып келсе,
Екеуi қайран қалып тамаша еттi.i қайран қалып тамаша еттi. қайран қалып тамаша еттi.i..
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Мұхташамның жүнiн салып от тұтатты,iн салып от тұтатты,н салып от тұтатты,
Қасына Данданның келiп жеттi.iп жеттi.п жеттi.i..
—Әй, Мұхташам, сен оны бiлемiсiң,iлемiсiң,лемiсiң,iсiң,сiң,iң,ң,
Мәликебанудан қайта келсем, Нәркес жоқ-ты.

Құс айтты:—Мен айтайын оның жайын,
Бұл өзi бiлмесеңiз үш ағайын.i бiлмесеңiз үш ағайын. бiлмесеңiз үш ағайын.iлмесеңiз үш ағайын.лмесеңiз үш ағайын.iз үш ағайын.з үш ағайын.
Қәһқәһә, Азрақа Афласа менен,
Оларды күштi қылған бар Құдайым.i қылған бар Құдайым. қылған бар Құдайым.

Афласа мұнда Нәркеске келген шығар,
Қәһқәһәны өлтiргенiн бiлген шығар.iргенiн бiлген шығар.ргенiн бiлген шығар.iн бiлген шығар.н бiлген шығар.iлген шығар.лген шығар.
Анасына Афласа айтқан халде,
Қис-лақис Нәркестi ұрлап алған шығар.i ұрлап алған шығар. ұрлап алған шығар.

Қис-лақис—мың жасаған жаны,—дейдi,i,,
Көп ди� «Тәңiр» дейтiн оны,—дейдi.iр» дейтiн оны,—дейдi.р» дейтiн оны,—дейдi.iн оны,—дейдi.н оны,—дейдi.i..
Оның мен бiлдiрейiн жайын айтып,iлдiрейiн жайын айтып,лдiрейiн жайын айтып,iрейiн жайын айтып,рейiн жайын айтып,iн жайын айтып,н жайын айтып,
Осылайша, Данданым, халi,—дейдi.i,—дейдi.,—дейдi.i..

Өзi және сиқыршы бегiрек асқан,i және сиқыршы бегiрек асқан, және сиқыршы бегiрек асқан,iрек асқан,рек асқан,
Жанынан адам түгiл перi қашқан.iл перi қашқан.л перi қашқан.i қашқан. қашқан.
Мұхташам осыны айтып тұрғанында,
Бiр кемпiр бiр тас алып, қадам басқан.iр кемпiр бiр тас алып, қадам басқан.р кемпiр бiр тас алып, қадам басқан.iр бiр тас алып, қадам басқан.р бiр тас алып, қадам басқан.iр тас алып, қадам басқан.р тас алып, қадам басқан.

Құс айтты:—Келе жатыр осы қатын,
«Қис-лақис» деп айтады мұның атын.
Сиқыр қылмай тұрғанда, бұрын атқыл,
Әйтпесе сен көресiң ғаламатын.iң ғаламатын.ң ғаламатын.

Шаһзада мұны естiп бiр оқ атты,iп бiр оқ атты,п бiр оқ атты,iр оқ атты,р оқ атты,
Сол жерде кәпiр малғұн өлiп жатты.iр малғұн өлiп жатты.р малғұн өлiп жатты.iп жатты.п жатты.
Бiр «қиқә» деп атқанында жығылыпты,iр «қиқә» деп атқанында жығылыпты,р «қиқә» деп атқанында жығылыпты,
Мұнан бұрын салдылар ғаламатты.

Мұны көрiп көп ди� жабырласты,iп көп ди� жабырласты,п көп ди� жабырласты,
Қолына бiр-бiр таудай алды тасты.iр-бiр таудай алды тасты.р-бiр таудай алды тасты.iр таудай алды тасты.р таудай алды тасты.
Шаһзада дем алмай бәрiн атып,iн атып,н атып,
Қандарын кәпiрлердiң судай шашты.iрлердiң судай шашты.рлердiң судай шашты.iң судай шашты.ң судай шашты.

630

640

650

660



220 ҒАШыҚТыҚ ДАСТАНДАР220 221

Атқанда құйрығы үзiлiп, жерге түсер,iлiп, жерге түсер,лiп, жерге түсер,iп, жерге түсер,п, жерге түсер,
Кәпiрдi шаһизада оқпен тесер.iрдi шаһизада оқпен тесер.рдi шаһизада оқпен тесер.i шаһизада оқпен тесер. шаһизада оқпен тесер.
Жаныменен қимылдап жерге түссе,
Мәликебану қылышпен басын кесер.

Қасына шаһизаданың келмедiлер,iлер,лер,
Бiрi де соғысам деп тұрмадылар.iрi де соғысам деп тұрмадылар.рi де соғысам деп тұрмадылар.i де соғысам деп тұрмадылар. де соғысам деп тұрмадылар.
Ауада бiр-бiрiне хабар берiп,iр-бiрiне хабар берiп,р-бiрiне хабар берiп,iрiне хабар берiп,рiне хабар берiп,iне хабар берiп,не хабар берiп,iп,п,
«Кетейiк бұл бәледен» дедiлер.iк бұл бәледен» дедiлер.к бұл бәледен» дедiлер.iлер.лер.

Мың жасаған Тәңiрiсiн өлтiрдi ендi,iрiсiн өлтiрдi ендi,рiсiн өлтiрдi ендi,iсiн өлтiрдi ендi,сiн өлтiрдi ендi,iн өлтiрдi ендi,н өлтiрдi ендi,iрдi ендi,рдi ендi,i ендi, ендi,i,,
Жанына тұғры қаза келтiрдi ендi.iрдi ендi.рдi ендi.i ендi. ендi.i..
«Мұнда тұрмай, алысқа кетпек керек,
Қиратып бәрiмiздi бiтiрдi ендi».iмiздi бiтiрдi ендi».мiздi бiтiрдi ендi».iздi бiтiрдi ендi».здi бiтiрдi ендi».i бiтiрдi ендi». бiтiрдi ендi».iтiрдi ендi».тiрдi ендi».iрдi ендi».рдi ендi».i ендi». ендi».i».».

Бәрi де мұны айтып кеттi қашып,i де мұны айтып кеттi қашып, де мұны айтып кеттi қашып,i қашып, қашып,
Шаһзада қырған соң қанын шашып.
«Нәркес қыз қайда маған хабар бер» деп,
Отырды Мұхташаммен ақылдасып.

Құс айтты:—Алтыннан бiр сарай бар,iр сарай бар,р сарай бар,
Бұ сарайға жетпейдi һеш сарайлар.i һеш сарайлар. һеш сарайлар.
Есiгiн тап iшiнен бекiткен-дүр,iгiн тап iшiнен бекiткен-дүр,гiн тап iшiнен бекiткен-дүр,iн тап iшiнен бекiткен-дүр,н тап iшiнен бекiткен-дүр,iшiнен бекiткен-дүр,шiнен бекiткен-дүр,iнен бекiткен-дүр,нен бекiткен-дүр,iткен-дүр,ткен-дүр,
Iшiнде Нәркес пенен Афласа бар.шiнде Нәркес пенен Афласа бар.iнде Нәркес пенен Афласа бар.нде Нәркес пенен Афласа бар.

Шаһзада таң қалады қайран болып,
Жетiп келдi жүрегi ойран болып.iп келдi жүрегi ойран болып.п келдi жүрегi ойран болып.i жүрегi ойран болып. жүрегi ойран болып.i ойран болып. ойран болып.
Есiгiн бiр таспенен ұрып едi,iгiн бiр таспенен ұрып едi,гiн бiр таспенен ұрып едi,iн бiр таспенен ұрып едi,н бiр таспенен ұрып едi,iр таспенен ұрып едi,р таспенен ұрып едi,i,,
Сол жерде бұзылады талқан болып.

Афласа есiктен шығып кеттi,iктен шығып кеттi,ктен шығып кеттi,i,,
Аспанға Данданды алып өттi.i..
Теңiзге алып салам дегенiнде,iзге алып салам дегенiнде,зге алып салам дегенiнде,iнде,нде,
Мәликебану қасына келiп жеттi.iп жеттi.п жеттi.i..

Қылышпенен Мәликебану салып қалды,
Афласа таудай болып өлiп қалды.iп қалды.п қалды.
«Мархаба патша қызы, әй, Бану» деп,
Шаһизада шаттанып қабыл алды.
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Бiр-бiрi Нәркеспенен құп көрiстi,iр-бiрi Нәркеспенен құп көрiстi,р-бiрi Нәркеспенен құп көрiстi,iрi Нәркеспенен құп көрiстi,рi Нәркеспенен құп көрiстi,i Нәркеспенен құп көрiстi, Нәркеспенен құп көрiстi,iстi,стi,i,,
[Қыз]бенен ғашықтық сөз сөйлестi.i..
үшеуi Мұхташамға мiнiп алып,i Мұхташамға мiнiп алып, Мұхташамға мiнiп алып,iнiп алып,нiп алып,iп алып,п алып,
Бұл құстың ұясына келiп түстi.iп түстi.п түстi.i..

Өткiздi ғишратпенен ерте уа кеш,iздi ғишратпенен ерте уа кеш,здi ғишратпенен ерте уа кеш,i ғишратпенен ерте уа кеш, ғишратпенен ерте уа кеш,
Шаһизада мехнатқа уайым жемес.
Аман-есен көрiсiп Хәкiмменен,iсiп Хәкiмменен,сiп Хәкiмменен,iп Хәкiмменен,п Хәкiмменен,iмменен,мменен,
Бар көрген әңгiмесiн қылды кеңес.iмесiн қылды кеңес.месiн қылды кеңес.iн қылды кеңес.н қылды кеңес.

Мұхташам қызмет қылды қабыл көрiп,iп,п,
Һешқайда босанбады мойын бұрып.
Азық алып мiнiсiп Мұхташамға,iнiсiп Мұхташамға,нiсiп Мұхташамға,iсiп Мұхташамға,сiп Мұхташамға,iп Мұхташамға,п Мұхташамға,
Дариядан жерге түстi бiр ай жүрiп.i бiр ай жүрiп. бiр ай жүрiп.iр ай жүрiп.р ай жүрiп.iп.п.

Мұхиттан аман-есен өтiп алды,iп алды,п алды,
Бiр айда қара жерге жетiп қалды.iр айда қара жерге жетiп қалды.р айда қара жерге жетiп қалды.iп қалды.п қалды.
Шаһизада бұл құсқа дұға қылып,
Қайтарып мұны азат етiп салды.iп салды.п салды.

Мәликебану бiр тал шашын қолына алды,iр тал шашын қолына алды,р тал шашын қолына алды,
Күйдiрiп сол арада отқа салды.iрiп сол арада отқа салды.рiп сол арада отқа салды.iп сол арада отқа салды.п сол арада отқа салды.
Бұл шаштың түтеткен иiсiменен,iсiменен,сiменен,iменен,менен,
Бiрталай көгершiндер келiп қалды.iрталай көгершiндер келiп қалды.рталай көгершiндер келiп қалды.iндер келiп қалды.ндер келiп қалды.iп қалды.п қалды.

Бiреуi арасында тақытқа мiнген,iреуi арасында тақытқа мiнген,реуi арасында тақытқа мiнген,i арасында тақытқа мiнген, арасында тақытқа мiнген,iнген,нген,
Амандасып Мәликеге қарсы келген.
Мәликебану айтты бұларға:—Шаһарыма,
Қонақ болып қайтсақ,—деп жауап берген.

Адамның суретiне бәрi кiрген,iне бәрi кiрген,не бәрi кiрген,i кiрген, кiрген,iрген,рген,
Қарсыласып Мәликеге сәлем берген.
Сiлкiнiп сол арада көгершiндер,iлкiнiп сол арада көгершiндер,лкiнiп сол арада көгершiндер,iнiп сол арада көгершiндер,нiп сол арада көгершiндер,iп сол арада көгершiндер,п сол арада көгершiндер,iндер,ндер,
Жиылып адамзаттар болып жүрген.

Мәликебану шаһизадаға:—Сiзге,—дедi,iзге,—дедi,зге,—дедi,i,,
Мен бiр ақыл айтайын сiзге,—дедi.iр ақыл айтайын сiзге,—дедi.р ақыл айтайын сiзге,—дедi.iзге,—дедi.зге,—дедi.i..
Пикин деген шаһарым бар-дүр менiм,iм,м,
Қонақ болып қайтайық бiзге,—дедi.iзге,—дедi.зге,—дедi.i..
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«Құп болар» деп бәрi де мiндi тақытқа,i де мiндi тақытқа, де мiндi тақытқа,iндi тақытқа,ндi тақытқа,i тақытқа, тақытқа,
Құдай-а, мен пақырды өзiң сақта.iң сақта.ң сақта.
Мәликебану шаһары Пикин деген,
Перiлер алып келдi бiр сағатта.iлер алып келдi бiр сағатта.лер алып келдi бiр сағатта.i бiр сағатта. бiр сағатта.iр сағатта.р сағатта.

Мәликенiң қарсы шықты ата-анасы,iң қарсы шықты ата-анасы,ң қарсы шықты ата-анасы,
Қызы үшiн көзiнен ағып жасы.iн көзiнен ағып жасы.н көзiнен ағып жасы.iнен ағып жасы.нен ағып жасы.
Аман-есен көрiстi бiр-бiрiне,iстi бiр-бiрiне,стi бiр-бiрiне,i бiр-бiрiне, бiр-бiрiне,iр-бiрiне,р-бiрiне,iрiне,рiне,iне,не, 
Жол болды жер мен көктiң екi арасы.iң екi арасы.ң екi арасы.i арасы. арасы.

уақиғаны бастан-аяқ айтты бәрiн,iн,н,
Бiлiстi күллi адамдар ахуалдарын.iлiстi күллi адамдар ахуалдарын.лiстi күллi адамдар ахуалдарын.iстi күллi адамдар ахуалдарын.стi күллi адамдар ахуалдарын.i күллi адамдар ахуалдарын. күллi адамдар ахуалдарын.i адамдар ахуалдарын. адамдар ахуалдарын.
Мағрип пен машриққа хабар кеттi,i,,
«Нәркестi ди�дан алғандарын».i ди�дан алғандарын». ди�дан алғандарын».

«Дандан бала Қәһқәһәға барды» деген,
«Нәркес пен Мәликенi алды» деген,i алды» деген, алды» деген,
Төңiрек төрт бұрышына кеттi даңқы,iрек төрт бұрышына кеттi даңқы,рек төрт бұрышына кеттi даңқы,i даңқы, даңқы,
«Қис-лақис пара болып қалды» деген.

«Жазасын бұ малғұнның бердi» деген,i» деген,» деген,
Жаман екен Қис-лақис негiзi деген.iзi деген.зi деген.i деген. деген.
Мәликебану сұлуға ғашық екен,
Баласы—Мәржум патшаның Синсизи деген.

Жүз мың әскер жиып алды қасына,
Қайраты бұ малғұнның асып ендi.i..
«Соғысып, Мәликебануды аламын» деп,
Жетiп келдi шаһарын басып ендi.iп келдi шаһарын басып ендi.п келдi шаһарын басып ендi.i шаһарын басып ендi. шаһарын басып ендi.i..

Ол Синсизи Данданға елшi салды,i салды, салды,
Бұ дағы бұл елшiден хабар алды.iден хабар алды.ден хабар алды.
«ықтиярмен берейiн Мәликебануды,iн Мәликебануды,н Мәликебануды,
Нәркеске тимесiн» деп хабар салды.iн» деп хабар салды.н» деп хабар салды.

Синсизиге жауап айтты елшi барып,i барып, барып,
Дандан мен Мағұл патшадан хабар алып.
Бұ сөздi есiткен соң ол Синсизи,i есiткен соң ол Синсизи, есiткен соң ол Синсизи,iткен соң ол Синсизи,ткен соң ол Синсизи,
Елшiге сөз сөйлейдi ашуланып.iге сөз сөйлейдi ашуланып.ге сөз сөйлейдi ашуланып.i ашуланып. ашуланып.
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—Мен өзiм соғысуға тұрамын,—деп,iм соғысуға тұрамын,—деп,м соғысуға тұрамын,—деп,
Нәркеске мойынымды бұрамын,—деп.
ықтиярмен бермесе бұл Нәркестi,i,,
Данданды шаһарымен қырамын,—деп.

Елшiге тағы Дандан айтты сөзiн:iге тағы Дандан айтты сөзiн:ге тағы Дандан айтты сөзiн:iн:н:
—Қимайды бұ Нәркестi менiм көзiм.i менiм көзiм. менiм көзiм.iм көзiм.м көзiм.iм.м.
Дандан айтты елшiге:—Бара тұршы,iге:—Бара тұршы,ге:—Бара тұршы,
Ертеңгi күн соғысайын менiм өзiм.i күн соғысайын менiм өзiм. күн соғысайын менiм өзiм.iм өзiм.м өзiм.iм.м.

Оның сөзiн мақұл деп көре алмаймын,iн мақұл деп көре алмаймын,н мақұл деп көре алмаймын,
Екiншiлей қасына келе алмаймын.iншiлей қасына келе алмаймын.ншiлей қасына келе алмаймын.iлей қасына келе алмаймын.лей қасына келе алмаймын.
Мехнат шегiп неше жыл жүргенiмде,iп неше жыл жүргенiмде,п неше жыл жүргенiмде,iмде,мде,
Соғыспай, бұ Нәркестi бере алмаймын.i бере алмаймын. бере алмаймын.

Әскерiне бұл елшi хабар еттi,iне бұл елшi хабар еттi,не бұл елшi хабар еттi,i хабар еттi, хабар еттi,i,,
Синсизи патшаға барып жеттi.i..
«Ертеге Данданменен соғысамыз»—
Синсизи әскерiне әмiр еттi.iне әмiр еттi.не әмiр еттi.iр еттi.р еттi.i..

Мұны айтып Синсизи ұйықтап қалды,
Бiр заманда өзiне көзiн салды.iр заманда өзiне көзiн салды.р заманда өзiне көзiн салды.iне көзiн салды.не көзiн салды.iн салды.н салды.
Аяқ-қолы байлаулы зынданда тұр,
Мұны көрiп Синсизи қайғыланды.iп Синсизи қайғыланды.п Синсизи қайғыланды.

Ертеңменен Дандан ер киiм кидi,iм кидi,м кидi,i,,
Соғысқа өз басының қамын жедi.i..
Мәлике сұрды:—Қай жаққа барасың�—деп,
—Синсизимен соғысуға барам,—дедi.i..

Мәликебану күлдi де жауап бердi:i де жауап бердi: де жауап бердi:i::
—Өңкей жыннан бұйырдым тамам ердi.i..
Жүз мың әскер кiсiсiн өлтiрдi де,iсiсiн өлтiрдi де,сiсiн өлтiрдi де,iсiн өлтiрдi де,сiн өлтiрдi де,iн өлтiрдi де,н өлтiрдi де,iрдi де,рдi де,i де, де,
Патшасын зынданға салып бердi.i..

Зынданға қолын байлап салдым,—дедi,i,,
Кегiңдi, сөйтiп содан алдым,—дедi.iңдi, сөйтiп содан алдым,—дедi.ңдi, сөйтiп содан алдым,—дедi.i, сөйтiп содан алдым,—дедi., сөйтiп содан алдым,—дедi.iп содан алдым,—дедi.п содан алдым,—дедi.i..
Әскерi өлiп, өзi қолға кiргенiнде,i өлiп, өзi қолға кiргенiнде, өлiп, өзi қолға кiргенiнде,iп, өзi қолға кiргенiнде,п, өзi қолға кiргенiнде,i қолға кiргенiнде, қолға кiргенiнде,iргенiнде,ргенiнде,iнде,нде,
Соғысуға ендi кiмге бардың�—дедi.i кiмге бардың�—дедi. кiмге бардың�—дедi.iмге бардың�—дедi.мге бардың�—дедi.i..
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«Синсизидi алып кел!» деп әмiр еттi,i алып кел!» деп әмiр еттi, алып кел!» деп әмiр еттi,iр еттi,р еттi,i,,
Алдына шаһзаданың алып кептi.i..
—ықтиярмен Мәликенi бермек едiм,i бермек едiм, бермек едiм,iм,м,
Қадiрiн бiлмедiң оның,—дептi.iрiн бiлмедiң оның,—дептi.рiн бiлмедiң оның,—дептi.iн бiлмедiң оның,—дептi.н бiлмедiң оның,—дептi.iлмедiң оның,—дептi.лмедiң оның,—дептi.iң оның,—дептi.ң оның,—дептi.i..

Ендi өзiм Бануды алдым,—дедi,i өзiм Бануды алдым,—дедi, өзiм Бануды алдым,—дедi,iм Бануды алдым,—дедi,м Бануды алдым,—дедi,i,,
Сенi ендi өлiмге салдым,—дедi.i ендi өлiмге салдым,—дедi. ендi өлiмге салдым,—дедi.i өлiмге салдым,—дедi. өлiмге салдым,—дедi.iмге салдым,—дедi.мге салдым,—дедi.i..
Өзiңнiң тәкаппарың тапты өзiңдi,iңнiң тәкаппарың тапты өзiңдi,ңнiң тәкаппарың тапты өзiңдi,iң тәкаппарың тапты өзiңдi,ң тәкаппарың тапты өзiңдi,iңдi,ңдi,i,,
Әй, малғұн, арманда боп қалдың,—дедi.i..

Синсизидiң жалладтар терiсiн сойды,iң жалладтар терiсiн сойды,ң жалладтар терiсiн сойды,iсiн сойды,сiн сойды,iн сойды,н сойды,
Сабан тығып, көшеге iлiп қойды.iлiп қойды.лiп қойды.iп қойды.п қойды.
Ол күнi Мәликебануды Дандан алып,i Мәликебануды Дандан алып, Мәликебануды Дандан алып,
Тамаша бұ шаһарда қылды тойды.

Тағы да бiрнеше күндер өттi,iрнеше күндер өттi,рнеше күндер өттi,i,,
Нәркестiң шаһарына келдi жетiп.iң шаһарына келдi жетiп.ң шаһарына келдi жетiп.i жетiп. жетiп.iп.п.
Анда барғаш, Нәркеске ата-анасы
Қуанышты той қылды тамаша етiп.iп.п.

Алты айдай шаһзада тұрды сонда,
Ерте-кеш ойын, тамаша қылды сонда.
Өз үйiне қайтып кеп ата-анасыiне қайтып кеп ата-анасыне қайтып кеп ата-анасы
Ойынның қызықтарын құрды сонда.

Жолдасы Хәкiм қызын тағы да алды,iм қызын тағы да алды,м қызын тағы да алды,
уәзiр байғұс Данданға ата болды.iр байғұс Данданға ата болды.р байғұс Данданға ата болды.
Бұ сапарда үш сұлу қыздарды алып,
Шаттанып шаһзада көңiлi толды.iлi толды.лi толды.i толды. толды.

Алты айдай патша болар өз орнында,
үш айдай Нәркестiң шаһарына.iң шаһарына.ң шаһарына.
үш ай патша болады Мәлике шаһарына,
Данданның кiм пар келер қаһарына.iм пар келер қаһарына.м пар келер қаһарына.

үш айдай патша болды үш шаһарға,
Дүнияда кiм пар болар Дандан ерге.iм пар болар Дандан ерге.м пар болар Дандан ерге.
Нәркестi осылайша алғандығы,i осылайша алғандығы, осылайша алғандығы,
Жайылды заманында һәр бiр жерге.iр жерге.р жерге.
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Нұсқа екен кiтабында сөйлер сөзi,iтабында сөйлер сөзi,табында сөйлер сөзi,i,,
Бұрын өлең болмаған мұның өзi.i..
Жай сөздi өлең қып шығарам деп,i өлең қып шығарам деп, өлең қып шығарам деп,
Ақылбек бейшараның талды көзi.i..

Мұнымен жазған қиссам болды сегiз,iз,з,
Сөйлесем, таусылмайды сөзiм теңiз.iм теңiз.м теңiз.iз.з.
«Әдһәмдi» болған соң, мұны жаздым,i» болған соң, мұны жаздым,» болған соң, мұны жаздым,
Оқыған жан, Ақылбекке рахмат деңiз.iз.з.828
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Бағдат Мысыр бiрлән—екi үлкен шәр,
Сарғайүр қайғы бiрлән мағшұғы бар.
Ирамбақ перiлердiң ойнағы екен,
Азапты жолы қиын бек кiрiптар.
Екi ғалам жаһанда Хақ Тағала,
Һәркiмге хасыл қылсын нұр сипаттар.
уасифiн көрiп түсiнде перiзаттың,
Көп бағлан сапар шеккен қара пiл, нар.
Ақырында Құдайым қосылдырған,
Неше жыл қасiрет бiрлән болса да зар.
Расул өткеннен соң дүние салып,
Артында хүкiм қылған төрт шаһариар.
Солардың заманында жиһан кезген
Сөйлейiн бiр жiгiттен сөз қиссалар. 

Мысырда бай болған мүлкi толған,
Нұр сипат қайғы көрсе, бiр күн солған.
Бiр ханның Зада деген дәулетi асқан,
Жиһазы мың шаһармен бiрдей болған.

Гауһары сексен базар түзiлмеген,
Саудасы жер қалмады кезiлмеген.
Өзi де бiр керемет әдiлеттi,
Шынжыры тұғры түсiп үзiлмеген.

Салдырды мың бiр сарай, тоқсан тақты,
Бағында бұлбұл сайрап, сулар ақты.
Безентiп лағыл, iнжу, зүбәржатпен,
Зүлфiден тақ орнатып, гауһар шапты.

Қисса Зияда, Шаһмұрат

10

20



226 227ҚИССА ЗИЯДА, ШАҺМұРАТ

Дәулетпенен биниһаят сарай салып,
Бек әдiл хан болыпты аруақты.

Тексерген шариғатпен әдiл жүзiн,
Күллi жан қабыл көрдi айтқан сөзiн.
Айбынып һайбатынан көп падиша,
Көруге жарамайды басқан iзiн.
Ақылы әдiлi мен тең болған соң,
Исламға хан қылыпты жалғыз өзiн.
Екi қыз, бiр ұл болды падишадан,
Тұтатын сұлулықпен күннiң көзiн.

Шаһмұрат патша ұғылы жетi жаста,
Ғаламнан сұлулығы еркiн асты.
Атадан Зада хандай бала туып,
Дұшпанның талай қиын көңiлiн басты.
Шаһардан бай мен бектiң ұлын жиып,
Мысыр[да] бойдақ жолдас өңкей жасты.
Жасынан шаһизада сейiл құрып,
Өсiрдi жапан түзде ғарiп басты.
Аш белбеу, алтын айдар ханның ұлы,
Екi қыз Хорлы—Ғайын жұпар шашты.
Тең болып төрт құбыласы шаһзаданың,
Көтердi мың жарым пұт қара тасты.
Жасынан батыр, палуан болғаннан соң,
Байлапты аш белiне жек алмасты.

Гауһар тас кемер белбау салтанатты,
Мiнедi боз арғымақ жан салмасты.
Астары торғын, жiбек, торқа, жақұт,
Киедi алтын жаға күн шалмасты.
Зiлзала жер мен көктi талқан қылған,
Айырды алтын тақтан көп болмасты.

Екi ханшаның баяны

Ханшаның зүбәржаттан шарбағы бар,
Ханзада нәсiлi патша сабағы бар.
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Ақ маңдай, қас зүбәржат, көзi гауһар,
Назы көз, қиғаш қара қабағы бар.
Нәсiлi адамзаттан болса дағы,
Безегей хор қызына тамағы бар.
Көрмей жүзiн, естiген көп бозбала
Болады екеуiне шала құмар.
Нөкерi екеуiнiң елу төрттен,
Һешбiрiнiң бiр мiнi жоқ адам сынар.
ұқсайды һәрбiрiсi ай мен күнге,
Қыз емес айта берсе көңiлiн тынар.
Сипатын шын мүбәрак көрген жолы,
Жiгiтте тағат қалмас мүлкiн санар.
Елу төрт қыз қойнында райхан гүлi
Шам-шырақ панарындай күнде жанар.
Күн батса қос ханша пәрмен қылып,
Көшеге жақтырады лағыл панар.
Неткен пенде екеуiне қосылар екен,
Неше жыл қасiрет бiрлән болса да зар.

ұқсайды тоты құсқа бас игендерi,
Пердесiн сурет қылды түргендерi.
Жиһанның ләулiк нұры жан ләззаты,
Сайраған бұлбұлдайын күлгендерi.

Бейне хор жүрулерi бұраңдаған,
Һеш пенде тағат қылып тұра алмаған.
Екеуiн ай мен күн деп ойлайды екен,
Әгарда бiреу көрсе сұралмаған. 

Адамнан артық туған екi ұлғат,
Бiтпейдi һеш пендеге мұндай тұлғат.
Аршын төс, алтын сипат қос ханыша,
Құдайым хасыл қылған қандай сипат.

ұжмақтай иiсленген қойындары,
Бағында бұлбұл сайран ойындары.
Iнжуден отыз тiсi, ернi лағыл,
Ақ тамақ, алтын иек мойындары.
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Сайраған бұлбұл, тоты бау-шарбағы,
Саф гауһар перде жапқан алтын тағы.
Көмейi—халуа-шекер, тiлi—балдан,
Сықылды пiскен жүзiм бет пен жағы.

Меруерт кiрпiктерi бейне тiзген,
ұқсамас адамзатқа көзiн сүзген.
Мас болып, дидарына талып қалып,
Жанынан көрген адам күдер үзген.

Болмаған һеш пенденiң мұндай түрi,
Шаһары сауық қылар өлең-жыры.
Сипаты бұған теңдес адам болмас,
Құданың мансаптаған ләулiк нұры.

Бұлардың дүниеден артық сәнi,
Падишаның қосымша меһiрбаны.
Көрсетсе мысал үшiн бiр тал шашын,
Жаһанды жарық қылар раушаны.

Һешбiрiн қияр емес бөтен жарға,
Бұйыртсын Хақ Тағала мағшұқ жарға.
Ғаламат ай мен күн деп ойлайды екен,
Көрiнсе қос ханыша пенделерге.

Әлемге мәшһүр олған мұның сәнi,
Шықпаған тал бойынан һешбiр мiнi.
Сарайдан нұры шығып жарық қылған,
Шаһарда қап-қараңғы айсыз түнi.

Сұрасаң, қос ханыша Хорлы—Ғайын,
Құдайым артық қылған осындайын.
Бiрi—он жетi, бiреуi он бес жаста,
Мағруф құлға берген туған айын.

Сарайы Ирамбақтай шарбағы бар,
Нөкерi жүз сегiз қыз, айтсам жайын.
Бек бiрлән сұлтан қызын нөкер қылды,
Шаһардың былай қойып өңкей байын.
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Кеулесе саф лағылдай тарантасы,
Пар жегiп он арғымақ қылды дайын.
Қырық күндей ат шаптырып той қылады,
Сейiлге ханның қызы шыққан сайын.

Көшеден бiр өткенде жүзiн көрген
«Түсiме енсе екен» деп зары қылған.
Сипаты елу төрт қыз екеуiндей,
Жағынған опа-далап иiстi майын.

Мекенi Зада ханның—Мысыр жерi,
Ойнағы өңкей араб талапты ерi.
Бәрiнен сипаты артық екеуiнiң,
Тұлпардың сағым жетпес ақтаңгерi.

Ханшаның отыз тiсi меруерттен,
Мүшесi, кеудесi алтын, зүбәржаттан.
Райхан гүлi бiткен екi қолы,
Безенген алтын, iнжу, шын жақұттан.

Арабтан бұған ғашық талай батыр,
Пердесi алтын тақтың торғын шатыр.
Желпидi нөкерлерi хайла бiрлән,
Iшiнде қос ханша ұйықтап жатыр.

Пердесi саф лағылдан жiбектерi,
Ақ маңдай, нұрлы сипат иектерi.
Ғашық қып көп патшаны диуана еттi,
Суғарған аб кәусәрдан сүйектерi.

Безеген алтын бутал құлақтары,
Сан патша ғашық болған балалары.
Қарасаң сағымданып көз жетпейдi,
Қолының созған гауһар салалары.

Бағында баға болмас iнжу қақпа,
Бұлбұл құс, сандал ағаш, сулар ақпа.
Сыртынан нұры балқып мас қылады
Пердесi, бiр қарасаң алтын таққа.
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Халайық әдiл көрдi Зада ханды,
Падиша шапағаткер меһiрбанды.
Шаһардан түстiк жерге иiсi шығып,
Мас қылар маңайында тамам жанды.

Сарайдан күнде соққан нұрдың желi,
Мас болды маңайында мұқым елi.
Орнаған ләулiк нұры Хорлы—Ғайын,
Адамнан асып туған бұраң белi.

Бап. Бағдат патшасы илә Мұхтар шаһтың қиссасы

Болыпты талай патша бұл арабта,
Зададай һәрбiреуi шартарапта.
Бiр ханның бұған теңдес салтанаты,
Жүргiзген мыңдап әскер жүз карабта.

Дәулетi аның дағы жан жетпеген,
уақытында бiр өзiндей жан бiтпеген.
Бiр өзi билегенi—жетi түрлi ел,
Жарлығын падишаның екi етпеген.

Задаға заманында тең болыпты,
Тең келмес онан басқа патша тiптi.
Тоты құс, бұлбұл гуя бау-шарбағы,
Бiр өзiн отыз мыңдай нөкер күттi.

Асыпты талай хадiнден салтанаты,
Әлиден Шаһимардан арғы заты.
Задаға заманында тең болыпты
Дәулетi биниһаят, Мұхтар аты.

Билептi халқын жақсы әдiлдiкпен,
Қымбатты бұл жүргiзген һәр түрлiктен.
Мың сарай салдырыпты безендiрген,
Iшiнде тоты сайрап түзендiрген.
Қақпасы тоғыз есiк зүбәржаттан,
Жүз кiсi қарауылшы кезендiрген.
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Шарбағын жасатыпты мрамордан,
Жаралған арғы заты ләулiк нұрдан.
Тұрағын Бағдат шаһары деп айтады,
Бағасы һеш болмайды мұндай қорған.

Елiнiң ханы болды жақсы көрген,
Сейiлде сансыз әскер қасына ерген.
Алса да неше қатын бала көрмей,
Меккеде үш мың түйе нияз берген.

Елiне әдiлдiкпен қылды жарлық,
Пендеге жаман емес қолда барлық.
«Иесiз өлсем тағым қалады» деп,
Құдайдан бала тiлеп қылды зарлық.

Бiр бала нәсiп еттi бiр Құдайым,
Тарқады қайғылы шер, сары уайым.
Зияда деп ат қойды баласына,
Аты екен анасының Мұлғұзайым.

Жалғыз ұл Мұхтар ханнан туды манап,
Сипаты артық жамал, қызыл далап.
Бiр де болса бағасы сан патшаға,
Жүрiптi жетi жаста әскер санап.

Жетiптi Зияданың кәмiл жасы,
Артылды талай ханнан ғазиз басы.
Атасы ұғылына орнын берiп,
Болыпты Бағдаттың падишасы.

Дәулетi Зада ханмен тең болыпты,
Тең келмес онан басқа патша тiптi.
Тоты құс, бұлбұл гуя бау-шарбағы,
Бiр өзi отыз мыңдай қол күтiптi.

Мұхтар деген хан болды
Бағдат шаһары iшiнде.
Гауһардан шамын орнатқан
Мүбәрак құтты кешiнде.
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Разы болмақ пендеге
Алланың қылған iсiне.
Хан ұғылы Зияда ғашық болған,
Хорлы — Ғайын сипатын түсiнде.

Бағдатта Мұхтар ханның дәулетi асқан,
Шаһарға құдайы қылып қазына ашқан.
Данышпан ақылы артық сан патшадан,
Халқына әдiлiмен пәрмен шашқан.
уәзiрi һәрбiреуi бiр патшадай,
Қисабы қырық жетi екен ақылдасқан.
Шетiнен жауға шапса мың кiсiлiк,
Бұлардың жан болмаған көңлiн басқан.
Зияда Мұхтар ханның жалғыз ұғылы,
Түсiнде Хорлыменен сұхбаттасқан.
Оянса, туған айдай мағшұғы жоқ,
«Дариға, бұ қалай�» деп жаман сасқан.

Көңiлiне қиял кiрдi осылайша,
«Кiрген жоқ Хорлы—Ғайын түске жайша.
Шын менiң жарым ба екен Құдай қосқан
Бұрынғы ер Баһрам мысалынша».

Зияда Хорлы—Ғайынды түсiнде көрiп жоқтағанының баяны

Оянған соң жылайды,
«Дидарын қашан көрем» деп.
«Жерiн бiлсе бiр адам,
Дүние малын берем» деп.
Азық сайлап, ат жиды,
«Хорлыны iздей жүрем» деп.
«Шын туған болсам Мұхтардан,
Түсiме енген махбүбтiң,
Бiр хабарын бiлем» деп.
«Мен—ақ сұңқар, ол—аққу,
Көп көлдерден көрiнсе,
Көлденеңнен iлем» деп.
Хат жазады Мұхтарға:
«Рұқсат берсе хан ием, 
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Хасыл мұрат Алладан,
Жарымменен ойнап-күлем» деп.

«Әуара қылды бұ түсiм
Он төрттен-он бес жасымда,
Һеш нәрсенi ойламас
Хан балиғы басымды.
Түсiмде көрген суретке
Бiр жерде тұрмас жүрегiм,
Iше алмаймын асымды.
Рұқсат берiп жөнелтсiн,
Атекем келiп таратып
Алтын айдар шашымды.
Түсiмде көрген нұрлы жоқ,
Оянған соң сипасам,
Алтын тақыт қасында-ай.
Сапарыма жүргiзсiн,
Сұраған берiп iсiмдi.
Қасiрет-қайғы сарғайтты
Нұр сипатты түсiмдi.
Қай етейiн, нұрлы жамалың
Ойлағанда кетiрүр
Әл-қуатты күшiмдi.
Шыдап үйде тұра алман,
Сабыр, хайла қыла алман,
Күйдiрүр дертiң iшiмдi.
Балам десең, атекем,
Рұқсат берiп, әзiрле
Маған қосар кiсiңдi.

Асыл туған нұрлы жан,
Ғашық болдым уасифiңе,
Түсiмде көрген өңiнен.
Шын уағда байласып,
Халал жұфұты болмаққа
Құшақтап едi мойнымдан.
Түске кiрген нәрсенiң
Қайғы[сы] қатты, дариға,
Оянып кетсем таңертең,
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Кетiп қапты қойнымнан.
Тұра сала iздедiм
Пердесi алтын тағымнан, 
Iздеп хабар таппадым
Сайраны бұлбұл бағымнан.
Халыққа хабар шаштырдым,
Бiле ме деп бiр адам
Бағдат шаһары жағымнан.
Тiнтпеген жердi қоймадым,
Бұлбұл сайрап, гүл шыққан
Дария, теңiз ағымнан.
Перi ме, адамзат па екен
Түсiмде көрген Хорлыжан�
Тапсырамын сәлемдi
Жел бiрлән ұшқан сағымнан.
Бөгелемiн iздеуге,
Атам бiрлән анам бар,
Қайран басым, хан басым,
Он бес жасар шағымда.

Басыма қайғы түстi осылайша,
Кiрген жоқ Хорлы—Ғайын түске жайша.
Барат кешесiндей он төртiншi
Сипаты мәшһүрленген туған айша.

Һеш сабыр ете алмаймын өзiн көрмей,
Хорлының түсiме енген қасына ермей.
Есiмдi сағат сайын ұмытпасқа,
Жүзiктi лағыл жапқан қолдан бермей.

Перi ме, адамзат па, бiле алмадым,
Қайғысы iшке енген соң күле алмадым.
Таңертең көзiмдi ашсам қасымда жоқ,
Жүрегiм күл-ойран боп тұра алмадым».

Зияданың Хорлыны жоқтап айтқан ғазалы

—Нұр сипатты Хорлыжан,
Сипатың естен кетер ме-ай�!
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Хасыл қылып мұратқа,
Жасаған Ие Құдайым
Қуаныш көңiлiн етер ме-ай�!
Перi десем—белгiң жоқ,
Адамзат десем—артықсың,
Пендеге ұқсар белгiң жоқ.
Ирамбақ болса шаһары,
Адамның ұғылы жетер ме-ай�!
Шын мағшұғын iздемей,
Талапты жiгiт жетер ме-ай�!
Кеше-күндiз қайғысы,
Зердесi болса бойында,
Қосылмай тағам татар ма-ай�!
Ханның ұғылы болған соң,
Мүкаммал жиһан толған соң,
Хорлыдайын махбүбтi
Дүниелiкке сатар ма-ай�!

Шаһзада осылай деп қайғыланды,
Тек емес нәзiкүлiк мың мен санды.    
Ақылдасып жол-жөнiн сұраймын деп,
Жидырды шаһардағы бiткен жанды.

Падиша шаһарына пәрмен еттi,
Хабары жүрем деген көпке жеттi.
Тәж бен тақ, мал-мүлкiнден қабат бездi,
Хорлыдай iздеймiн деп алма беттi.

Мұхтардың әдiл патша арғы тегi,
Жиылды ақыл айта өңкей бегi.
Баласын падишаның ортаға алды
Шаһардың сайыпқыран қаракөгi.

Шаһзадаға молдалар[дың] тоқтау салғаны

Молдалар кiтап ашыпты
Хикаяттың сөзiнен.
—Ғашық бопсың бiр қызға,
Түсте көрген кезiнен.

330

340

350



236236 237ҚИССА ЗИЯДА, ШАҺМұРАТ

лағыл, гауһар мүшесi,
Райхан шырақ көзiнен.
Жаның қиып сапарға
Шын iздегiң келедi,
Бiр күн айтқан махбүбiң
Халуа-шекер сөзiнен.
Перiлер екен ғашығың,
Iздеп мүмкiн болмайды,
Хабар алмай өзiнен.

Бап. Шаһзаданың молдаларға жауап бергенi

—Молдалар, мына сөзiң жарамайды,
Жаманды жақсы адамға баламайды.
Ер жiгiт ғашық болса қасiреттi,
Халқына дүниелiкпен қарамайды.

Iздемей тұра алмаймын Хорлыжанды,
Жолына сарып қылдым шариф тәндi.
Байласқан қатты уағда, қайран мағшұқ,
Қосылмай ойламаймын патша-ханды.

Бiр сөзiн сөйлегенде бұлбұл еткен,
Түсiме енгеннен соң есiм кеткен.
Сипатын неше түрлi айта берсем,
Хор қызы тырнағына әрең жеткен.

Хан басым қапа болды қайғы басып,
Сүйегiм әдiл затты кеттi жасып.
Ағалар, менi жолға жүргiзе гөр,
Атаммен Мұхтар патша ақылдасып.

Ғашықтан маған жеткен қасiреттi оқ,
Түсiмде бiр қыз салды iшiме шоқ.
Мекенiн сапар жүрiп iздемесем,
Жанымнан үйде отырып үмiтiм жоқ.

Атамның жалғызы едiм балам деген,
Хан қылып, талайдан кек алам деген.
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Ел-жұртым, алтын тағым, Бағдатым,
Ойлап па ем тiрi айырылып қалам деген.

Мұхтар патшаның ұғылы зарлағаны

Мұхтарға хабар жеттi мына сөзден,
«Жалғызым, қор болды екен қандай кезден.
Сорым,—деп,—қартайғанда бұ да болса»,
Жас ақты қан аралас екi көзден.

—Қайтейiн, жалғызым ең алдыма алған,
Алтын тақ алпыс түрлi перде жапқан.
Жүзiңдi көрген тұрмас деушi едiм,
Мұндай iс ақырында Құдай салған.

Өтiптi бiзден бұрын Абдолла шаһ,
Қайғылы бұл неткен iс, қасiрет, аһ.
Қыз үшiн Малатияда өлген екен,
Дәл соның болады ғой жалғыз уәншаһ.

Зияданың анасының ғазалы

—Құлыным, кетемiсiң тiрi тастап,
Салыпты мұндай iске Құдай бастап.
Зар жылап ханым шықты ордасынан,
Басының шашын жайып, жалаңаштап.

—Тоғыз ай сенi көтерiп,
Толғатып үш күн туғызған.
Сылау май қылып жұпардан,
Аб кәусармен жуғызған.
Сәлде киiп, тәж салған,
Гауһармен белiн буғызған.
Қамалға шапса жау алып,
Дұшпанның көңiлiн суғызған.
Саяға шықса сан батыр,
Тұлпармен тағы қуғызған.

Асыл туған, жалғызым,
Бағдаттың затынан.
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Мейiрiм түскен туғанда,
Зияда деген атыңнан.
Тұрмайды деп ойлаушы ем
Бұл шаһарға бiтпеген,
Тұрпаты бөлек затыңнан.
Түсiнде көрiп бiр қызға,
Жас құлыным, жалғызым,
Тағаты кеткен жасынан.

Перi болса келдi екен
Қай шаһардың елiнден�
Қап тауы ма екен келгенi, 
Дария, мұхит көлiнен.
Iздеп адам бара алмас,
Перiден қызды ала алмас,
Құры жылап сәлем айтпаса
Сағымның соққан желiнен.
Топ iшiнде көрнектi,
Сейiлде жүрген Зияда
Гауһар түстi белiнен.
Жылап пайда таппайды,
Хорлыжан деп зар илеп,
Көзiнен аққан селiнен.

Түсiнде көрген қыз үшiн
Безiптi алтын тағынан.
Атлас көрпе, мамық жай,
Пердесi торғын ағынан.
Жасында түстi бiр қайғы,
Бейнетi көп боп бағынан.
Қадiрлi ханның заты едi,
Кетеген ұлан қағынан.
Қызды солар бiледi,
Жiберiп кiсi сұраңыз.
Баһрам, Шаһбал мекенi,
Шаһары Мысыр жағынан.

Ханым бiрлән хан жылар,
ұғылының қайғы жағынан.
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Түсiнде көрген бiр сурет
Кетпедi деп ойынан.
Жылаумен қайтiп жөнелтем,
Қайран, балам, тарқамас
Iштегi қайғым молынан.
Зияда жаным туғанда,
Елi-жұрты жиылып,
Келiп жеген тойынан.
Ей, тұлпарым, жалғызым,
Ғашық болып бiр қызға
Тәжiн кимей басына,
Зұлпықар түскен бойынан.
Қыз үшiн қайтiп жүдейдi,
Тоятын алған, шырағым,
Құланның құлын-тайынан.
Зияда сапар кеткен соң,
Бүтiн Бағдат шаһары
Айрылар шолпан, айынан.

Гүл жүзiм солды қапа боп,
Баламның қылған зарынан.
Iздесе хабар табар ма-ай
Түсiнде көрген жарынан.
Перi болса үмiт жоқ,
Сонысы қиын бәрiнен.
Кiмдi iздеп сапар қылады,
Ақ пердесi алтын тақ,
Аяулы туған жалғызым,
Кетпеген ұят-арынан.
Өледi деп қорқамын,
Һеш хабарын бiлмедiң,
Қыз үшiн зарлап жылайды,
Һеш татпайды нәрiнен.

Мұхтар хан ғазалы

—Жалғызым, қайғылы боп жүзiң солды,
Перiзат түнде көрiп мамық қолды.
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Құдай-а, салғаныңға ризамын,
Жалғызым бiр қыз үшiн мұндай зарлы.

Шекербанд, көз қуанышым, жалғыз ұғлым,
Жолыңа азат еттiм мың сан құлым.
Күн-түнi құлыным деп зар жылайды,
Солды ма қолда ойнақ қызыл гүлiм�!

Затынан ләулiк тәжi кетпегенiм,
Пәрменiн ислам екi етпегенiм.
Шөлдейдi бiр қыз үшiн жапан түзде,
Арабтан көп падиша жетпегенiм.

Жасынан күйге салған Құдiрет Кәрiм,
Қайтейiн, Зиядажан, бар қарарым.
Басынан жел ұшпаған заманында,
Жолында бiр сағымның ынтызарым.

Қуаныш қызыл гүлiм қолда ойнаған,
Сорлы атаң жалғызым деп һеш қоймаған.
Құрт-құсқа жапан түзде жем болады-ау
Жүзiне әдiл патша жан тоймаған.

Зибажан, пәрмен солай айырылғаным,
Аш белiң алтын сымдай майрылғаным.
Жел соқса айдалада қор болады-ау,
Пақыр мен мүсәпiрге қайрылғаным.

Iнжу тас, гауһар, жақұт, қимат пұлым,
Қай етейiн, қош-аман бол, ей, құлыным!
Келүр деп сенi тiрi үмiтiм жоқ,
Қолда ойнақ бар қарарым қызыл гүлiм.

Зияда, қош-аман бол, асыл жасым,
Қор болды бiр қыз үшiн ғазиз басың.
Салынған қызыл жақұт ләулiк тәжiм,
Қай етейiн, алтын айдар, iнжу шашың.
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Құлыным, қош-аман бол, зиба жаным,
Құдайдан сұрап алған меһiрбаным.
Жалғызым, сапар шексе сен сипатты,
Отырүр қай етiп менiң сорлы жаным.

Балаған бiр де болсаң отыз ұлға,
Қалар ма азат берсем мың сан құлға.
Белгiсiз, перi ме екен ғашық қызы,
Iздейтiн талап етiп алыс жолға.

Ғашығы перi болса қайдан екен,
Шаһары қандай есiм жайған екен.
Кетүрдi жалғызымның есi-түсiн,
Тигенде нұр сипаты айдан екен.

Тигенде адам болса қайсы жақтан,
Падиша қызы ма екен алтын тақтан.
Қыздары көл жазираның суы едi,
Шықпаса ғашық қызы жол тараптан.

Қап тауының бұғы, марал, ақтан керi,
Жиһанның мекен еткен қандай жерi.
Перiге түсте ғашық болушы едi,
Мысырдың өңкей сұлу талапты ерi.

Шықпаса сол тараптан ғашық еткен,
Белгiсi ғашықтықтың жанына өткен.
Ғаламды кездiрейiн адам болса,
Япырым-ай, перi болса қайда кеткен.

Әгарда перi болса Ирамбақтан,
Келмесе перi қызы сондай жақтан.
Қап тауы дүниенi шыр айланған,
Ағын су сапар шектi алтын тақтан.

Қап тауы перi болса жолы қиын,
Ханзадам, қара басың күнде жиын.
Алар ем адамзаттың қызы болса,
Мың шаһар берсем дағы қалың сыйын.
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Қай етейiн, әуел бастан қыстаған соң,
Қайғысын қатты шыдар баспаған соң.
Тақ пен тәж, мал-мүлкiм не қылайын,
Жалғызым сен сипатты тастаған соң.

Мұхтар патшаның ұғылын жүргiзбек болған ғазалы

—Ей, халайық, жараным,
Жалғызымдан айрылдым 
Тұлпар атқа мiнгiзген,
Көп дұшпанды мұқатып
Талай жауды жеңгiзген.
Ғадiлеттi халқына
Шарапат жол бiлгiзген.
Алтын түлек ақ сұңқар
Көлiнен аққу iлгiзген.
Сауық қылып шаһарын,
Азаматын күлгiзген.
Сейiлге шықса жаяуға,
Инсi мен тұрғын тiлгiзген.
үйренiп әскер мысалын
Тағзым бiрлән жүргiзген.
Тексерiп халқын әдеппен,
Әдiл билiк жүргiзген.

Тоты құс ұшты бағынан,
Мекен етпей жиһанды,
Бағдат шаһар жағынан.
Бiр қыз үшiн безiптi
Отырған бәни тағынан.
Жүргiзейiн сапарға,
Бiр тәуекел Аллаға,
Жаман-жақсы болса да,
Өзiне бiткен бағынан.
Ессiз болды, тағатсыз,
Түсте көрген махбүбтiң
Сипаты нұрлы бағынан.
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Сипатты туған жалғызым,
Қайыр уа май едi халқына,
Сан пақырды тойғызған.
лағылдан сарай жасатып,
Мейман үшiн қонғызған.
Мысыр шаһар сұлтаны
Жүсiптейiн жомартым,
Қонаққа тұлпар сойғызған.
Пердесi жайын пәк етiп,
Саф гауһардан ойғызған.

Ескендiрдей сұлтаным,
Дұшпанға бермей намысын,
Хорлы халқың, саум елiң
Иттифақта болдырған.
Қайғысы басқа түскен соң,
Ғашық болып бiр қызға
Төрт тарапты шалдырған.
Сағым үшiн далада
Топырақ басып қалады,
Iнжуге тәжiн малдырған.
Дүниеде ғашық қатты екен,
Елi-жұрттан шын безiп
Зарлатып менi қалдырған.

Шаһзаданың анасының ғазалы

Баласы үшiн зар жылап,
Ханым афған салады.
Iшi-бауыры елжiреп,
Биһұш болып талады.
—Ардақтаған бiр күнде
Ақ сұңқардай зибажан,
Менен де жырақ болады.
Қайғымен жүзiм солады,
Құлынынан айрылған
Кер тағы өскен құландай
Iшiме қайғы толады-ай.
Перi болса бұл қызы,
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Iздеп қай етiп алады.
Сапар шексе жалғызым,
Сорлы байғұс ананың
Отпен iшi жанады.
Зияда келiп сапардан,
Қай уақытта, дариға-ай,
Мұңлы көңiлiм тынады.
Тапсырамын аманат,
Ей, шырағым, ғазизiм,
Мен тiлесем де зар,
Шыныңмен тастап кеттiң бе,
Көз қуанышым, жалғызым.

Нәби затты жаралған,
Шаһимардан нәсiлi
Заһидтардан таралған.
Әдiлдiктi көрсетiп
Өзiне жиһан қаралған.
Перi ғой, тегi, мағшұғы,
Адамзат болса бiлмей
Қалмады жиһан сұралған.
Әуара қылып баламды,
Түсiне кiрген жарының
Бар ма екен жерi торылған.
Ғұмыр ғазиз сипатты
Заты бөлек Зияда,
Һәр түрлi нұрдан құралған.
Парасатпен сөз тартып,
Зейiнi мол болған соң,
Көп патшадан сұралған.
Жиһанда жүрiп құрт-құсқа
Жем болады, дүние-ай,
Шыбықтай белi бұралған.

Қыз үшiн сапар жүрмекке
Дүниелiгiн сайлаған.
Тұлпар мен дүлдүл ат жиып,
Мiнуге жолға байлаған.
Артыңда халқың не болар,
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Дұшпаны көп Бағдаттың
Қамқоры жалғыз сен едiң,
Талай жауды айдаған.
Суретiн көрiп сағымның
Жалынмен iшi қайнаған.
Адамзаттың асылы
Айдыны үлкен Зияда,
Сан патшадан таймаған.
Пәрмен Алла болған соң,
Себепкер болып түсiнде,
Баламды бiр қыз қоймаған.
Айрылдық деп жылайды,
Әдiлдiк көрген ел-жұрты
Қызығына тоймаған.
Иесiз қалды артыңда,
Бұлбұл сайрап шарбағың,
Қызыл гүлi солмаған.
Сапар шегiп, жүрiп жол
Талай бейнет көредi
Шам-шырағым жайнаған.

Жидырды тамам елiн шарбағына,
Сиынды дiн Исламның аруағына.
Амалсыз ханның келдi жүргiзгiсi,
Баласы айланған соң бармағына.

Жасанды жүз парахот, сексен караб,
Көп ердi жолдас қылды жеке талап.
Сиынып бiр Аллаға тәуекел қып,
Затынан Шаһимардан, нәсiлi араб.

Сұлтандар ақыл айтты бiрталай көп,
«Жол қиын, дұшпандар көп, тiлiңiз еп».
«Шаһарға неше күндей мағлұм қылды,
Хан ұғылы дүйсенбi күн жүредi» деп.

Жүрер күн ел жиылды Бағдат шаһар,
«Сұңқардан айырылдық» қылдылар зар.
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Бәрi де қолын жайып бата бердi:
«Қарағым, дұғаңызда һәмма мүмiндер».

Хан жылар:—Қош-аман бол, қуат-белiм,
Су аққан зәмзәм шариф дария-көлiм.
үстiнде боз арғымақ зар жылайды:
—Қай етейiн, аман бол,—деп,—қайран елiм.

Дұғадан тастамаңыз кеткендердi,
Құрметтеңiз, ей, жарандар, ата-анамды.
үлкен аға, кiшi iнi, жамағатым,
Айтыңдар менен қайғы өткендердi.

Зияданың ғазалы

Зияда сонда жылайды,
Амандасып елiмен,
Неше сұлтан, неше бек,
Сарыарқаның белiмен.
—Құдай қосып, айырылдым,
Ғашық болып түсiмде
Сағымның соққан желiмен.
Адамзат болса бiлермiн,
Мысыр жақты iздесем,
Өзен аққан Нiлiмен.
Ғашығымды iздеп таппасам,
ләззаты жоқ дүниенiң,
Қымбатты баға пұлымен.
Қыз үшiн азат қылады
Қызметкерi, құлымен.

Амандасты ел-жұрты,
«Аман бол,—деп,—зибажан»,
Мұхтардың жалғыз ұлымен.
Бағында тұрмай тез ұшқан,
Ғайыптың қызыл гүлiмен,
Теңiзге түсiп жөнелдi
Индулияның көлiмен.
Арыздасып, жыласып,
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Айрылады халқындан
Теңiздiң аққан селiмен.

Шығарды елi-жұрты атын сайлап,
«Оңғар,—деп,—жастың жолын, иә, Құдайлап».
ұғылына он екi мың әскер бердi,
Белгiге Шаһимардан туын байлап.

Төрт кiсi сүйеп жүрдi Мұхтар ханды,
Халқына шапағаткер меһiрбанды.
«Амандасып осы жерден қайтыңыз» деп,
Тоқтатты неше мыңдай тамам жанды.

Бәрi де зар жылайды афған салып,
Көп қылған шапағаттарын көңлiне алып.
«Аман бол, зибажан» деп Мұхтар патша,
Атынан жер бауырлап түсе салып.

Зар жылап, тамам халқы фариад салды,
Мұхтар хан ханым бiрлән естен танды.
Жөнелiп Теңiз деген дария бiрлән,
Артынан изiн етiп жылап қалды.

Шаһардан шыққан күнi дария толды,
Көңiлiне алмақ болды һазар iстi.
Әскердiң он екi мың баршалары
Шетiнен мың кiсiлiк, бәрi күштi.

Дариямен үш күн ақты кеме саулап,
Патшаның ән салады көңiлiн аулап.
Теңiзге Индi деген келгеннен соң,
Тоқтатты парахотты шынжыр баулап.

Сол жерде жау-жарағын асынысты,
Тамаша күнде сейiл, аты түстi.
Бес күндей Индулияда ағып жүрiп,
Аралға Кабил деген әрең жеттi.
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Ол жерде жетi күндей тағы жатты,
Аң аулап, құлан қуып, киiк атты.
Тағы да жөнеледi кеменi айдап,
Көп жердiң бiр қыз үшiн дәмiн татты.

Батыр-ды жолдас қылған талай мықты,
Жағынан мағриптiң бұлт шықты.
Толқынның биiктiгi Қап тауындай,
Кеменiң баршасын да суға тықты.

Шынжырды тоқтатуға ала алмайды,
Қорқысып, үрейлерi һеш қалмайды.
Толқыннан қаһары бар ысрапылдай
Бiр-бiрiн адам танып, бiле алмайды.

Бiр жерге толқын кеме жиып едi,
Патшаны бiр қыз түсте қайғылы еттi.
Екi кiсi құтылды парахотпен,
Өзгесiнiң һәммасы суға кеттi.

Жел шықты сол уақытта күнбатыстан,
Құбыламен бiрдей соқты екi тұстан.
Соққан жел Амрұққа айдап келдi,
Күңiренген дүниесi бұлбұл құстан.

Шаһзада есiн жиды соққан желден,
Жел қуып айдап келдi мұхит-көлден.
Бiр шақырым келгенде жерге таман,
үн шықты айғайлаған сондағы елден.

Парахот жақындайды жерге таман,
Қарайды қасындағы ерге таман.
Айрылып неше мыңнан екеу қалды,
Бiр күнде патша болған қайран заман.

Жақын келсе Анкума биiк тау жер,
Айырылып жолдасынан «дариға» дер.
Палуан Зияданың өзiндей-ақ
Дейтұғын Қосмалия талапты ер.
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Екеуi жау-жарағын байлап алды,
Кеменiң суын төгiп, жайлап алды.
Алтын семсер, ақ алмас наркескендi
Өткiртiп шарық тасқа қайрап алды.

Патша айтты: — Ей, жiгiт, жан жолдасым,
Тазалап, тез қайнатып пiсiр асың.
Қандай халық бар екен бұл арада,
Байқайын қарауылдап таудың басын.

Шығарды парахоттан арғымақты,
Қолға алды наркескендi екi жақты.
Жалаңаш күнге кепкен адамдары
Көрiндi басқа халық аруақты.

Отырды қарауылдап тау басында,
Қайғыға ұшыраған әу басында.
Неше түрлi көрiндi адамдары,
Жапырақ киiмдерi кеудесiнде.

Өңi жоқ адамының зәңгi түстi,
Көредi жолда жүрiп һәрбiр iстi.
Адам байқап болмайды айтқан сөзiн
Шаһизада сөйлеуге iшi пысты.

Алыстан тамаша еттi соны байқап,
Биiк тау, отырған үлкен қиқап.
Есiттi даңылдаған дауыстарын,
Сөйлестi бiр-бiрiне басын шайқап.

Миуасы, таудың iшi жемiсi көп,
Отырды тамаша етiп, һәрбiрiн жеп.
Жолдасы ас пiсiрдi сол уақытта,
Сауыт пен алтын шелек су алып кеп.

Мосын асты, отын жағып, түтiн салып,
Жылғаның ағып жатқан суын алып.
Жалаңаш от көрмеген халықтары
Түтiнге қарадылар аң-таң қалып.
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Пенде үшiн жаратыпты бұл жалғанын,
Табады қай уақытта еске алғанын.
Айланып шаһизада жемiстерге
ұмытты жолдасының не болғанын.

Шаһзада ойға алады жаққан отты,
Бiле ме надан адам сұрау-сотты.
Орнына қайтып келсе, жолдасы жоқ,
Құр байлап, тастап кеткен парахотты.

Зияда қайран қалып алаңдайды,
Белгiсiз мекен еткен мұндай жайды.
Шапқылап дарияның жағасында,
Болдыртып тұлпар атын таба алмайды.

Айырылды жолдасынан жалғыз қалып,
Сол жерде зар жылайды фариад салып:
—Ермегiм, елi-жұртым, жан жолдасым!—
Дедi де неше заман жатты талып.

Бiр уақыт есiн жиды талғанынан,
Дүниенiң пайда болмас жалғанынан.
Падиша ғазал әйлап зарлық еттi,
Айырылып Қосмалиядан қалғанынан.

— Әуелде үйден он екi мың ер,
Халқына сөйлесуiң бұ қиын жер.
Кетейiн мұнда болса бiр тiлдесiп,
Құдай-а, мен пендеңнiң мұратын бер.

ұмытты жолдас үшiн ғашық [жарын],
Кетiрдi ашуланып шын қаһарын.
Бiлейiн бiр хабарын достымның деп,
Жөнелдi қуат әйлап Бiр уа Барын.

Жолдасын iздеп жүрдi зәңгi жақтан,
Бек жақсы таудың iшi бау-шарбақтан.
— Айрылдым қасымдағы жолдасымнан,
Безiп ем бұ жиһанда алтын тақтан.
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Табамын сенi қайдан iздегенмен,
Бiлмеймiн жердiң жүзiн кезлегенмен.
Тiл қайырып, достымды сұрар едiм,
ұқпаймын айтқан сөзiн сөзлегенмен.

Жолдасым қайда кеттiң, сымбақ сәнiм,
Болмаған падиша едiм һешбiр мiнiм.
Айырылып жолдасымнан мұндай болдым,
Билеген мың шаһарды, қайран күнiм!

Жаралған падиша едiм дәулетi асып,
Қыз үшiн сапар шектiм қайғы басып.
Айырылған ел-жұртынан екеу едiк,
Кетпедiм тым болмаса арыздасып.

Жолдасым, жолығамын қашан саған,
Бейхалдiк сұрасар күн бар ма маған.
Зар илеп Зиядажан отырғанда,
Есiттi бiр дауысты айғайлаған.
Немене айғайлаған елсiзде деп
Жүгiртiп шыға келдi құба дөңге.

Сол жерде көрiнедi жығылған ер,
Шаһзада зар жылайды ағызып сел.
Қосмалия «Зияда» деп айғай салды:
—Қалайын арыздасып, қасыма кел.

Сол жерде қаһарланды намыс етiп,
Бойына ақыл кiрдi, ашу кетiп.
Қорқатын Зияда жай падиша ма,
Қасына жолдасының келдi жетiп.

Зәңгiлер таң қалады келбетiне,
Қарайды тамаша етiп әлпетiне.
Бұғаудан Қосмалия қашып шықты,
Патшаның мас болған соң суретiне.
Келедi тамам зәңгi хандарына,
Тұрғысыз адам шыдап маңдарына.
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Зәңгiлер жетi мың қол айдап шықты,
Бәрi де өз заңынша батыр мықты.
Карабтан Қосмалия атқа мiнiп,
Семсермен қойдай қырып қайта тықты.

ұстауға хайла қылды зиба ханды,
Соғыстан аямайды ғазиз жанды.
Екеуiнен жетi мың қол қашқан соң,
Сұлтаны жалаңша дөң ашуланды.

Жан тумас Зияданың нұрындай боп,
Болат соғысады қырындай боп.
Зияда сол соғыста қимыл қылды,
Әли мен Қаһарманның бiрiндей боп.

Шығарды зәңгi сонда отыз мың қол,
Бәрiнiң тастан шоқпар, қаруы мол.
ұмтылса есiк қылар жүрген жерiн,
Наркескен екi жүздi оңы мен сол.
Соғыстан падишаның бас-көзi iстi,
Болса да не хайла етсiн, бәрi күштi.

Мысырдың ғашық еткен көл далабы,
Қуаты түгелдi ме ер талабы.
Зияда, Қосмалия қолға түстi,
Арабтың аруақтаған қос манабы.

Байлайды қол-аяғын кiсен салып,
Екеуi бейнет көрдi қолда қалып.
Не айтса әмiрiмен қылалық деп,
Он мың ер жүрмек болды ханына алып.
Патшасы бiр кiсiнi жiберiптi:
—Ап келсiн, етiн жеймiн ханның ұлын.

Жиылды көп жалаңша зәңгi халық,
Елiнiң жеген асы—жылан-балық.
—Қанын iшсiн жылыдай сұлтанымыз,
Тiрiдей ендi екеуiн апаралық.
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Ханына алып келдi Зияда ердi,
Хорлы үшiн аралапты талай жердi.
Зәңгiнiң падишасы әмiр қылып,
Сегiз ай зындан салды падиша ердi.

Зәңгiлер қарамайды зарларына,
Жеткiзсiн жалғыз Алла арманына.
Сексен құлаш зынданның тереңдiгi,
Салдырды алып барып зынданына.

Сақтады сегiз айдай азап қылып,
Һешкiм жоқ халiн сұрар, жайын бiлiп.
Жиһанның бiр сұлуын мұндай қылды,
Жүретiн падишаны ойнап-күлiп.

Жүрегi падишаның дертке толды,
Бiр елге менi бiлмес қолды болды.
Қоштасып жолдасымен зар жылайды,
Көп жүрген ойына алып алыс жолды.

—Бiр күнде Бағдаттың сұлтаны едiм,
Дүлдүлден затым шыққан тұлпар едiм.
Жолықтым қалың торға құтылмастай,
Ақ торан тоят алған сұңқар едiм.

Қайғыдан беңзiм кетiп күнде солдым,
Бейнетi қатты болды осы жолдың.
Аман бол, Қосмалия бiрге жүрген,
Ирамбағы сапарында қасыма ерген.
Ауызбен бахилдiктi сұрар едiк,
Көрмедiк елi-жұртты көзi көрген.

Бағдатта падиша едiм әдiл затты,
Хорлыжан, қайғы салдың маған қатты.
Халiм сұрар сөйткенмен һеш адам жоқ
Дейтұғын «Зиядажан қайда жатты�»
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Зияданың Қосмалияға айтқан ғазалы

—Қосмалия, аман бол,
Бахилдiк сұрап алайын,
Бiр заманда хан болып,
Қызықтың көрдiм талайын.
Құтылуға дәрмен жоқ,
Есiм барда, жолдасым,
Арыздасып қалайын.
Хақ Сәруар Құдайым,
Тiлегiмдi берүр ме,
Зар илеп афған салайын.
Мұндай болды заманым,
Падиша болған шағымда
Ойлап [па] ем зындан болайын.
Шаһимардан бабамның
Аруағына сиынып,
Алладан медет сұрайын.

Есен шықсам зынданнан,
Түсiме кiрген жарымның
Әдiлдiктi көрсетiп,
Бағдаттың жерiне.
Падишаһ болған заманым,
Қор болды ғазиз ғұмырым
Зәңгiнiң қазған көрiне,
Хабар айтар адам жоқ
Мен сорлының елiне.
Ақыр өйтiп өлем де,
Тапсырып сәлем болмайды
Мұхиттың соққан желiне.
Медет бер өзiң, Құдай-а,
Зындан толды түн-күнi
Көзiмнiң аққан селiне.
Қосмалия, аман бол,
Алла қосып осылай,
Мұндай болды патшаның
Буынған гауһар белiне.
Медет бер деп жылайын
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Дiн Исламның дiнiне.
Зынданда жатып қор болды,
Зиядадай патшаның
Таң қалғандай сынына.
Зәңгiлерге кез болдым,
Тым болмаса түспедiк
Ирамбақтың жөнiне.
Әйласын қуат Мұртаза,
Ерлердiң қайғы жөнiне.
Сұлтанның қолы жетпейдi
Наркескендi алуға,
Қол-аяғы байлаулы,
ұмтылса да қынына.
Мен-ау сорлы душар болдым
Жаман кәуiр қолына.

Зынданда хан қор болды күлiмдеген,
Жарынан һешбiр хабар бiлiнбеген.
Зар жылап, арыздасып отырғанда,
Есiттi бiр дауысты дүрiлдеген.

Дәл сонда айғай салды бiр адам кеп,
—Осында, екi адамзат, бармысыз�—деп.
Арқаннан тiрi болсаң ұста,—дедi,
Патшамыз жарлық қылды соямыз деп.

Зияда сол уақытта қаһарланды,
Әйтеуiр қинады деп шыбын жанды.
Талқан қылып сындырды кiсендерiн,
Қанатып неше жерден шариф тәндi.

«Құдай-а, оңғар,—дедi,—бiздiң халдi»,
Жолдасының байлауын шешiп алды.
—Арқан ұстап шығуға дәрменiм жоқ,
Қолым шешiп шығар,—деп айғай салды.

Зәңгiлер сол уақытта жиын қылған,
Патшаны өлтiрем деп қиын қылған.
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Бiрiн-бiрi шақырып, қонақ қылып,
«Адам сойып берем» деп сыйын қылған.

Арқанның жiбердi зынданға ұшын,
Зияда қаһарланып жиды күшiн.
Тағы да тыста тұрып айғайлайды:
—Зынданда екi адам, тiрiмiсiң�

Көңiлiне хайла қылмақ келдi дейдi,
«Биледiм Бағдат шаһар елдi»,—дейдi.
—Менi сойып жесеңiз, тiрi тұрмын,
Жолдасым қасымдағы өлдi,—дейдi.

Қуанды бiреуi өлсе, бiреуi бар,
Жүдеттi падишаны бiр ғашық жар.
—Арқанға өлгенiңдi байлап жiбер,
Онан соң өзiң керек, ей, жiгiт зар.

Екеуi есiтедi айтқан сөзiн,
Хайланың қатты қылды ендi кезiн.
Арқанға өлiк қылып байламаққа
Тартады Зияданың екi көзiн.

Өлiкше Зияданы қойды байлап,
Тәуекел бiр Аллаға зарлық әйлап.
Iшiнен қоса таңды киiмiнiң
Қылышын екi жүздi өткiр қайрап.
Iшiнен наркескендi орап таңды
Ақ торғын Мұртазаның туыменен.

Қаруын бiрге өзiмен таңды сайлап,
«Тәуекел, медет бер,—деп,—иә, Құдайлап».
Зынданнан «тартып ал» деп айғай салды,
—«Арқанға жолдасымды қойдым байлап».

Зәңгiге хабар бердi мынадайдан,
Болмағың жақсы-жаман бiр Құдайдан.
Қуанып «байладым» деп айтқаннан соң,
Тартады бұлдыратып әлдеқайдан.
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Арқанға кiсi таңған көзiн салды,
Бiр Алла медеттесiн ғарiп жанды.
Қайғысыз «өлген кiсi жеймiз ғой» деп,
Таңулы бiр адамды тартып алды.

Әдетi зәңгiлердiң адам сойған,
Нұрына ғашық жардың болмас тойған.
Асты-үстiн арқанменен шарып байлап,
Бiреуiн тартып алды байлап қойған.

Тартып алып байлаудың жiбiн шештi,
Жақсыға мол бередi ақыл-естi.
Зияда шешiп жатса ойлап жатыр,
Осы жол соғыспаққа жаннан кештi.

Бiр жерi шешiлмеген һеш қалмады,
Тiрi ме, өлi ме деп көз салмады.
Әбден шешiп болған соң қылайын деп,
Шаһзада былқ-сылқ етiп қозғалмады.

Қарауға шешiп қойып бата алмайды,
Садақпен өлген ғой деп ата алмайды.
Шыдамай зәңгiлердiң дүбiрiне
Шаһзада қаһар қысып жата алмайды.

Падиша шешiп алды баулап қырды,
Ойлайды шаһизада талай сырды.
«Ата-бабам, ер Әли, медет бер» деп,
Қолға алып наркескендi атып тұрды.

Сипаты ай мен күнге теңелдiлер,
Қуанып тұрғаннан соң оңалдылар.
Өлген кiсi тұрған соң қылышы бар,
Зәңгiлер шошыған соң жөнелдiлер.

Көтердi Мұртазадан қалған туды,
Тарқатты iште қайғы сары суды.
Сиынып Арысланның аруағына,
Кәпiрдi қойдай қырып үш күн қуды.
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Қан қылды Амрұқтың жүрген жерiн,
Зәңгiнiң тартып мiндi тұлпар керiн.
Зәңгiнiң он бес мыңдай бiрiн қоймай,
Қиратты неше мыңдай талай ерiн.

Дүниенiң көз жетпейдi пернесiне,
Алланың белгi болмас һәрнесiне.
Шығарып жолдасымда алайын деп
Келедi терең зындан жар басына.

—Зәңгiден тартып мiндiм кердi,—дедi,
Қираттым он бес мыңдай ердi,—дедi.
Көрсеттiң осы жолы хайла,—дедi,
Ерлерге хайла қылмақ пайда,—дедi.
Зынданға сексен құлаш арқан салып,
—Белiңнен, Қосмалия, байла,—дедi.

Жолдасын шығарып ап амандасты,
Әуелден iздеп шыққан қолаң шашты.
Бiрiгiп атқа мiнiп жөнелдiлер,
Байлаулы парахотқа һәм келдiлер.
Түзетiп кемесiнiң һәр нәрсесiн,
Сол жерде неше күндей көп тұрдылар.

Неше күн балық алды, азық сайлап,
Ас-суын даяр қылып алды жайлап.
«Дүйсенбi жүрелiк,—деп,—Ирамбаққа,
Қойдылар жұма күнi уағда байлап.

Түсiнде ғашық болды сағымменен,
Бiр айтқан уағда сөзi жағыменен.
Аралдан жазғытұрым сең жүредi,
Теңiзден Мұзды деген ағымменен.

Жүруге парахотты қойды бұрып,
Қорқады сындырұр деп сең мұз ұрып.
Жағада сеңдерi бар орнап қалған,
Әкетер бiрiн-бiрi түн-күн ұрып.
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Бiр күнi жүрермiз деп үмiт еттi,
«Қор қылма, Жаппар Құдай, бiздi» дептi.
Мұз үстiнен су алам деп жүргенiнде,
Жолдасы сол күйiнше ағып кеттi.

Жалғыз қалды, жолдасы ағып кетiп,
Жер емес алып қалар қуып жетiп.
ұстауға қалың мұздан кеме жүрмей,
Жығылды шаһизада есi кетiп.

Бiр уақыт есiн жиып атқа мiндi,
Қосмалия ағып кеттi патша сынды.
«Жайындардан жаныңды сақтарсың» деп,
Семсерiн лақтырды алтын қынды.

Айырды бiр-бiрiнден күн мен айды,
Жад қылып сиынады бiр Құдайды.
Жағада шауып жүрiп амандасты:
«Қарағым, қай етейiн�!» деп зар жылайды.

—Барасың, Қосмалия, сумен ағып,
Серiк боп, ажалыңа түстiң нағып.
Тұлпар ат болдырған соң тұрып қалды,
Айырылып жолдасынан санын қағып.

Теңiздiң жан-жағына көз жетпейдi,
Қайғысы жолдасының һеш кетпейдi.
Ат болдырып, жапанда жалғыз қалды,
Қайғылы падишадай жан бiтпейдi.

Зияда қайтып келдi мекен жерге,
Құдай-а, берме қайғы талапты ерге.
Болдырғаш Қосмалияның атын тастап,
Мiнедi өз тұлпары бозғыл керге.

Жер емес хабар айтар жазған хатпен,
Шаһзада зар жылайды мiнәжатпен.
Қимады айырылуға жолдасынан,
Бозғыл кер қайта қуды тұлпар атпен.
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Төрт күнде қуып жеттi аққан сеңдi,
Қайыспас падиша едi, қайғы жеңдi.
Сеңiнiң һәрбiреуi Қап тауындай,
Қашырды һайбатынан қайран өңдi.

Сеңдерi Қап тауындай қарап тұрса,
үлкен хал келмейдi шетке бұрса.
Тау мен тас дауысынан дүрiлдейдi,
Бiр сеңдi бiр сең келiп қатты ұрса.

Сол уақыт жел шығады күншығыстан,
Теңiздiң үстi суық қаңтар қыстан.
Құбыланың жағынан қырауланып,
Һайбатпен сеңдi айдады екi тұстан.

Зияда тұлпарымен жағалайды,
Қаһарлы қайғы басты екi байды.
Жел қуып, сеңнiң бәрi шетке шықты,
Жолдасын су жүзiнен таба алмайды.

Зияда жолдасынан қалды дейдi,
Бар Құдай мұндай күйге салды дейдi.
Қосмалия әйтеуiр өлемiн деп,
Мойнынан бiр балықтың алды дейдi.

Балықты тоғыз құлаш ұстап алды,
Туласа жiбермейдi, су шайқалады.
Кемерiн белiндегi шешiп алып,
Мойнына ол жайынның махкам салды.

Көп тулады үстiнен жығайын деп,
Теңiзге Дүние айналған шығайын деп.
Шын болмасын бiлген соң адамзаттың,
Малтыды балық шетке шығайын деп.

Құйрығын малтиын деп есiп алды,
Жайынның жуасымас несi қалды.
Бұйдалап желкесiнен басып тұрып,
Танауын наркескенмен тесiп алды.
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Сиынып Қосмалия зарлап тұрды,
Сiздерден аямайық бiлген сырды.
Арда екен арғымақтай жеке үйреткен,
Бұлқытып ары-берi мiнiп жүрдi.

үстiнен аққан сеңнiң құтылды аман,
Әуелден қайраты көп, емес жаман.
Қамшымен борбайына салып қалып,
Малтытты Қосмалия шетке таман.

Қайғымен Қосмалия көңiлi күптi,
Көрмеген жамандықты бұрын дептi.
Жайын әкеп жағаға шығарған соң,
Алады мойнынан таққан жiптi.

Қуанды  көргеннен соң құрғақ жердi,
Сарғайтты қайғы-қасiрет талапты ердi.
Құданың бұ да болса пәрменi деп,
Жайынды жiбiн шешiп қоя бердi.

Жүредi жағаменен көңiл бөлiп,
Сарғайды зағыпырандай жүзi солып.
Жаяулықты көредi Қосмалияекең,
Бiр күнде жүрген оның қасына ерiп.

Теңiздiң балығы көп шуылдаған,
Жел қуып, аққан сеңi суылдаған.
Жағамен қапа болып келе жатса,
Есiттi бiр дауысты дуылдаған.

Қорқады немене деп дауыс шыққан,
Бәрi су киiмiнiң жеке шыққан.
Ғапыл болмай, жау болса бiлейiн деп,
Қолға алды наркескендi қынға тыққан.

Жағада құлақ салды тоқтай қалып,
«Зияда қор болды екен қайда қалып�!»
Зар жылап Зияда отыр «жолдасым» деп,
Семсерiн келе жатса қолына алып.
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Танысты бiрiн-бiрi әлдеқайдан,
Қазасын Құдай қосып һәрбiр жайдан.
Зияда көрген жерден талып қалды,
Патшаның көңiлi жұмсақ сары майдан.

Қосылды қалмаған соң жапанда өлiп,
Сүйедi Зияданың басын келiп.
Кiсiнеп жердi тарпып қоя бердi,
Келгенiн Қосмалияның тұлпар бiлiп.

Зияда есiн жиып тұра келдi,
Хорлы үшiн аралады талай жердi.
Қосылып жолдасымен екеулерi,
Баяғы парахотқа қайта келдi.

Алдылар атына артып, азық сайлап,
Екеуi жолға түстi «иә, құдайлап».
«Бiр айлансақ мiнермiз, Құдай қосса»,
Тастады парахотты мықтап байлап.

Хан едi әдiл заттан асыл тектi,
Салт мiнiп, тұлпар атпен сапар шектi.
Тауының биiгiнен күн көрiнбес,
Болмайды жерден байқап аспан-көктi.

Қарата Ирамбаққа сапар қылды,
Өткiздi зарлықпенен неше жылды.
Арада талай бейнет қайғы көрдi,
Түстегi iздеймiн деп назы гүлдi.

Табам деп ғашық жарын үмiт еттi,
Арада мейлiм менен көп күн өттi.
Миуасы, бас-аяғы аққан бұлақ,
Иесiз, дым сасыған баққа жеттi.

Бағына көз жетпейдi бұлдыраған,
Кәусардың шәрбат ағып сылдыраған.
лағылдан, iнжу-гауһар қақпалары,
Мұндай бақ бұ дүниеде һеш болмаған.
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Жасаулы сырлы сарай, алтыннан тақ,
Нәрсесiн қарап тұрсаң, бейне ұжмақ.
Қызығы дүниенiң бәрi сонда,
Сайраған бұлбұл гуя бiр бау-шарбақ.

Бағының айналасы алты қорған,
Һеш жан жоқ мекен етiп мұнда тұрған.
Һәр түрлi үнмен сайрап сандуғаш[тар],
Бiрiнен-бiрi келiп сауал сұрған.

Жасапты пердесi аппақ бiр алтын тақ,
Зейнеттi мұнан артық болмайды бақ.
Сарайдың қызыл жақұт кiрпiштерi,
Гауһардан терезесi, лағыл қақпақ.

Адамзат мекен етпес мұндай жердi,
Тарқатты бақта жатып қайғы-шердi.
Тақытқа тамаша етiп қарап тұрса,
Алтын потал үстiнде жазу көрдi.

Дүние бес күн тiрiлiк жалған екен,
Зияда хатқа көзiн салған екен.
Ол хатты таққа жазған оқып көрсе,
Бұл сарай Ескендiрден қалған екен.

Шарбақта сейiл құрды, жемiс тартып,
Аттарын қоя бердi дамылдатып.
Қосмалия қалады бақ iшiнде,
ұйықтады Зияда кеп таққа жатып.

Патша[ға] Құдай бердi артық түрдi,
Жаратқан дәргаһында ләулiк нұрды.
Бұрынғы Бағдаттағы күнiндей боп,
Түсiне Хорлы жары тағы кiрдi.

Түсiнде сөйлеседi Хорлыменен,
Неше жыл ғашық болған нұрлыменен.
Сол үшiн ел-жұртынан қабат безген,
[Зияда] сұхбаттасты Хорлыменен.
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—Қарағым, Зиядажан ғашық еткен,
Көргелi сенi түсте есiм кеткен.
Әйтеуiр мекенiмдi бiр таптыңыз,
Шын асыл патша болсаң сөзге жеткен.

Зибажан, қайғың түстi маған қатты,
Белгiсi ғашықтықтың жанға батты.
Көрмесем сенiң жүзiң, шаттығым жоқ,
Қай етейiн, сахих сөзiң балдан тәттi.

Ғаламды нұр сипатың жасырғаным,
Қайғыңыз қатты болды, мағшұқ, сенiң.
Жалғызы Шаһбалдың күләндамдай,
Бiр сенде мағшұғым бар, патша менiм.

Аш белiң алтын сымдай бұралғаным,
Данышпан парасатпен сұралғаным.
Әгарда жiгiт болсаң, бiр iздеп тап,
Затынан Шаһимардан жаралғаның.

Зүбәржат кiрпiктерiң, лағыл маңдай,
Сипатың белгiлiмсiң атқан таңдай.
Әгарда мендiк болсаң, бiр iздеп тап,
Мағшұғым, жақсы көрген ғазиз жандай.

Түсiнде осылайша уағда еттi,
Белгiсi ғашықтықтың жанына өттi.
Сұрасып бастан-аяқ ахуалдарын,
Ғайып боп сол уақытта Хорлы кеттi.

Хорлыдай түсте көрген бұраң белдi,
Сол үшiн тастап кеткен тамам елдi.
Қозғалып ары-берi алтын тақта,
Сипалап төңiрегiн түрегелдi.

Сайраған бұлбұлы бар бау-шарбақтың,
Пәрменi мұндай болды жалғыз Хақтың.
Оянса, жан-жағында дәнеме жоқ,
Қараса перде түрiп алтын тақтың.
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Тағынан шаһизада түрегелдi,
Хорлыны бау-шарбақтан iздейдi ендi.
Түске кiрiп, ғайып боп кеткеннен соң,
Бiрталай аһ, фариад қылады ендi.

Зияданың Хорлыны жоқтап айтқан ғазалы

Ей, Хорлыжан, ғашықпын
Түсiме өзiң кiргелi.
Сенi iздеп бейнет көп көрдiм
Сапарында жүргелi.
Мейiрi тәттi, сымбатты,
Дәргаһыңа ергелi,
Бiр сен үшiн безiп ем
Атам бiрлән анамнан,
Қолымнан белгi бергелi.

Бүгiн тағы сөйлестi
Меһiрбаным тұлғалы.
Қай уақытта табармын,
Тәж бен тақты тастап ем
Бiр саған ғашық болғалы.
Мекенiңдi айтпадың,
Шын мағшұғым, Хорлыжан,
Басыма қайғы салғалы.
Талап еттiм сапарға
Бiр сенi iздеп алғалы.
Табар уақыт болар ма,
Иiлдiм афған сенiң үшiн,
Ғашықта басым қалғалы.

Хорлыжан, сенсiз бiр күн тағатым жоқ,
Қайғылы көкiректi еттiң шоқ.
Құдай-а, қай уақытта көрсетесiң,
Iшiме менiң салды тағы да шоқ.

Сөйлестi түнде жарым қасыма кеп,
Айтқанда шырын тағзым сөзiнде еп.
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Перi ме, адамзат па, бiле алмадым,
Айтады «мен де саған ғашықпын» деп.

Қолынан ғашық жарым бiр дәм таттым,
Өңiмде ғашық жармен сөздi қаттым.
Түсiме Хорлы жарым кiрүр ме екен,
Пердесi алтын таққа қайта жатсам.

Бұ сөзбен алтын таққа келдi жетiп,
Жығылды таққа келiп, есi кетiп.
Түсiрiп перделерiн, көзiн жұмды,
Түсiме кiрер ме деп үмiт етiп.

Сапарда өткiзедi ғазиз жасын,
Көп баға жолда шашты лағыл тасын.
Атлас көрпе, торғыннан төсектерi,
Бүркейдi ұйықтайын деп аяқ-басын.

Ғашықтан сарғаяды iшi пысып,
ұйқысы һеш келмейдi қайғы қысып.
«Хорлыжан, сенi қашан көрүрмiн» деп,
Бiр уақыт зар жылайды тақтан түсiп.

—Сен үшiн безiп едiм тәж бен тақтан,
Көңiлiм ашылмады мұң мен наздан.
Бiр саған қосылмаққа жаһатым бар,
Сапарда жүргенiм жоқ қайғым аздан.

Пәрмендi патша едiм алтын тақтан,
Iздейiн мекенiңдi Ирамбақтан.
Әйтеуiр үмiтiмдi һеш үзбейiн,
Тәуекел, қосылдырмақ жалғыз Хақтан.

Iздеуге ой қылады жұпар шашты,
Сипатты, жамалы артық қиғаш қасты.
Неше күн аунап-қунап мекен еткен
Бағымен Ескендiрдiң амандасты.
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—Хорлыжан, қай уақытта табам,—дедi,
Қайғыңнан мен жүдедiм тамам,—дедi.
Тағыңда алтын перде он күн жаттым,
Медет бер, Зұлқарнайын бабам,—дедi.

Бiр iске Құдай салды әуел бастап,
Тұлпарды жүрмек болды таққа тастап.
Жаяулап Қап тауынан аспақ болды,
Жолдасы жүрмек болды сөзiн қостап.

Жөнелдi екi жаяу қадам басып,
Сүйегi әдiл патша кеттi жасып.
Бiле алмай жолдың жөнiн бейшаралар,
Iшiнде қалың таудың кеттi адасып.

Жол бiлмей бейшаралар адастылар,
Қай жерде тастан тайып құластылар.
Шыға алмай Қап тауына басы айналып
Табаны жерге тайып жыластылар.

Бап. Мысырдың патшасының қызы Хорлы Зиядаға ғашық 
болған ғазалы

Хорлының нәзiк белi қындай болды,
Бармағы нәзiк тартқан сымдай болды.
Сөз бастайын Мысырдың ғазизiнден,
Сұлтаны Бағдаттың мұндай болды.

Мысырдың сөз бастайын хандарындан,
Құрметтi үкiм еткен жандарындан.
Патшаның екi қызы Хорлы—Ғайын,
Жүрмеген һеш адам маңдарындан.

Мысырға Зада патша пәрмен еткен,
Жүзiнен әдiлдiктiң дәрмен еткен.
Сейфүлмәлiк көп iздеп Бәдiғұлды,
Жерiне Ирамбақтың ол да жеткен.
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Ғашықтық бұ шаһардан үзiлмеген,
Дүниеде жер қалмады кезiлмеген.
Тақ пен тәж мал-мүлкiнен қабат безiп,
Iсiне бiр Алланың не хайла еткен.

Хорлыжан Зияданы ғашық еткен,
ұқсас-ты назы күлген, сипат бiткен.
Көп патша үмiт етiп көре алмаған,
Екеуiн жүз сегiз қыз нөкер күткен.

Зияда Хорлы қызды ғашық еткен,
Оған да артық болып сипат бiткен.
Түсiнде Зиядаға ғашық болып,
Хорлының афған әйлап есi кеткен.

Дертiнен ғашықтықтың жүре алмаған,
Нөкерi мұндай iстен сыр алмаған.
Елжiреп iшi-бауыры ғашықтықтан
Орнынан оянған соң тұра алмаған.

Заданың екi қызы, бiр ұғылы бар,
Ғашық боп назы гүлге көп адамдар.
Ғайын мен Хорлыдан сөз бастайын,
Тағы да есiтiңiз бiр қиссалар.

Бiрiнiң аты—Хорлы, бiрi—Ғайын,
Жасаған қызыл жақұт мекен-жайын.
Сол күнде нешелер ғашық болып,
Заданың ала алмаған күн мен айын.

Бермедi неше жақсы патша-ханға,
Һәркiмдi Құдай салар ғашық заңға.
«Хорлыжан, Ғайынменен екi балам,
Берем,—деп пәрмен еткен,—сүйген жанға».

Ғайын мен Хорлы екеуi жаннан өткен,
Кәмiл жас шарапатқа толық жеткен.
Пердесi алтын тақта жатады ұйықтап,
Екеуiн жүз сегiз қыз нөкер күткен.
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Сарайы екеуiнiң екi басқа,
Болады қайғы бөгеу iшкен асқа.
Жiберсе неше патша хош алмайды,
Жаздырып алтын потал лағыл тасқа.

Бiр күнi Хорлы жатты сарайында,
Сипаты нұр жаралған шырайында.
Түсiнде ұйықтап жатса махаббатты,
Бiр бақтың сейiл құрды маңайында.

Түсiнде баққа келiп сейiл еттi,
Ағұр су, алтын тақты жерге жеттi.
Әуес қып бұлбұл гуя сандуғашын,
Айналып қызығынан онан да өттi.

Көредi келе жатып бiр ақ шатыр,
Бақшаның миуалары балдай татыр.
Ханыша сол шатырға көзiн салса,
Iшiнде бiр адамзат ұйықтап жатыр.

Хорлының сипаты бар ғазиз жандық,
Не қайғы кез келмейдi шариф тәндiк.
Қалмады һеш сабырлық, қызда дәрмен,
Бұл жiгiт, жаным құрбан, болса мендiк.

Жiгiтпен Хорлы келiп бiр жатады,
Аузынан шәрбат-ләззат дәм татады.
Оятып мойнынан құшақтап ап,
Зибамен ұйықтап жатқан сөз қатады.

Сол уақыт жiгiт тұрды перденi ашып,
Қасында бiр қыз отыр бетiн басып.
Көрген соң ханышаны ғашық болып,
Шаһзада тұра келдi асып-сасып.

Хорлы айтты:—Жiгiт, сөзiң балдан тәттi,
Бәрi рас айтқан сөзiң инабатты.
Жиһанда сан патшаны көрсем дағы,
Һешбiрi жаралған жоқ сен сипатты.
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Тiлiң бал, тiсiң меруерт, жiгiт, сенiң,
Жаралған шыны нұрдан шариф тәнiң.
Етпесе рақым өзi Хақ Тағала,
Сен үшiн қатты болды ғашығым менiң.

Қараса, бiр сұлу қыз бетiн басқан,
Шын ғашық белгiсi емес сөзден қашқан.
Бұраң бел, ернi ақық, көзi гауһар,
Сипаты бұ ғаламнан еркiн асқан.

Пердесiн, бетiн ашып, қолын алып,
Қарады бiр-бiрiне көзiн салып.
Екеуi бiр-бiрiне ғашық болды,
Жаралған нұрларына қайран қалып.

Мойнына падишаның қолын салды,
Таныса түсте көрдi мұндай халдi.
Байласып қатты уағда екi мағшұқ, 
Тiлiнен тақ үстiнде ләззат алды.

Қыз айтады:—Ей, жiгiт, ғашық жарым,
Қайғының мен айтайын iште барын.
Өз жөнiмдi сұрасаң, атым—Хорлы,
Жөнiңдi айт, мағлұм етiп ахуалдарын.

Сөйлестi талай-талай қос бұраң бел,
Зарынан ғашықтықтың ағызып сел.
—Мекенiңдi айт, ей, жiгiт, ғашық жарым,
Болады тұрмыс жерiң қай шаһар, ел�

Хорлының жаннан асқан қиғаш қасы,
Аршын төс, алтын иек, iнжу басы.
—Зияда—өзiм атым, атам—Мұхтар,
Бағдаттың осы күнгi падишасы.

Түсiнде сейiл құрды екеу бақта,
Көп жатты сұхбаттасып алтын тақта.
Суретiне түсте көрген не хайла етсiн,
Оянып ханша кеттi сол уақытта.
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Билеген Зада патша тамам елдi,
Түсiнде Хорлы көрдi сағым желдi.
Ханыша «ұйқым емес, өңiм ғой» деп,
Сипалап екi жағын тұра келдi.

Оянса, қасында жоқ көрген шатыр,
Бермедi һешбiреуге жауап қатар.
Көзiн ашып жiберсе Хорлы байғұс,
Баяғы өз сарайы, тақта жатыр.

Ойлайды: «көрген ғашық кiсiм екен,
Басыма бiр қайғы жол iсiм екен.
Нөкерiм, тағым менен мынау тұрған,
Дариға, не хайла етсем, түсiм екен».

Тұрған соң ойға түстi көргендерi,
уағда бiр-бiрiне бергендерi.
Күнi-түнi ханшаны зарлатады
Бақшада сейiл құрып жүргендерi.

«Түсiмде көрген жiгiт, қайда кеттiң�
Көңiлiмдi ғашық әйлап, қайғылы еттiң».
Нөкерлерi сұрайды ханышадан:
—Япырмай, бүгiн жүдеп, не зар еттiң�

Ханша айтты:—Нөкерiм, ақылдасым,
Жолықты бiр қайғыға ғазиз басым.
Түсiмде бiр iс көрдiм бек қайғылы,
Адамзат айтып болмас мәселесiн.

Жиылып нөкерлерi тұрадылар,
Фариад ханша үшiн ұрадылар.
—Халiңдi бастан-аяқ мағлұм ет,—деп,
Баршасы тағзым етiп сұрадылар.

—Айтайын сiздерге ендi көргенiмдi,
уағда бiр жiгiтке бергенiмдi.
Оянсам, қасымда жоқ ғашық жарым,
Бақшада сейiл құрып жүргенiмдi.
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Түсiмде жiгiт көрдiм—Зияда есiм,
Ғашықтық қайғы салды маған қысым.
Дүниеде халал жұфұт жар болмаққа,
Сол едi ұшып кеткен бұлбұл құсым.

Не етейiн дүниенiң мүлiк-малын,
Басыма қайғы түстi қатты, қалың.
Һеш нәрсе хош келмейдi көңiлiме,
Жiгiттiң бiлмейiнше ахуалдарын.

Сипатын бұ жалғанда айтып болмас,
Қайғылы, қасiреттi көңiлiм толмас.
Дариға, өңiм десем, түсiм екен,
Сипаты бұ жалғанда естен қалмас.

Сары алтын киiмдерi бiр қызыл гүл,
Данышпан, жан жеткiсiз бейне дүлдүл.
Өңiмдей түс те болса сұхбаттасып,
Заманым сайран еткен тоты бұлбұл.

Ғашықтан сарғайды iшi пысып,
Жылады күнде зарлық тақтан түсiп.
Неше күндей дәм татпай жатып алды,
Жылайды Зияда деп тағын құшып.

Неше күн мұның бiрлән көп күн өттi,
Бiр жiгiт ханышаны қайғылы еттi.
Ғашықтан күнi-түнi афған салып,
Ханшаның зарлық бiрлән беңзi кеттi.

Гауһардан отыз тiсi, лағыл—тiлi,
Заданың Хорлыжаны—назы гүлi.
Кетiптi қатты жүдеп ханышажан,
Исламның түсiне енiп бiр бұлбұлы.

Гауһардан, басы, жақұт, мойны ақық,
Ханыша ғашық болды түсте тахих.
Сарғайды сипат нұры бейшараның
Сайраған тотыдайын сөзi сахих.
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Һеш сабыр қыла алмай iшкi дертке,
Түсiнде жiгiт салды жанған отқа.
Түсiнде құшақтасып сейiл құрған,
Жетем деп зар жылайды айтқан сертке.

Зар жылап күнi-түнi ғашық үшiн,
Қасiрет-қайғы басты нұрлы түсiн.
Солдырды Хорлыжанның нұр сипатын,
Ғашықтың қатты көрдi мұндай iсiн.

Ғашықтан қайғы басты нұрлы беттi,
Бек жүдеп, жiгiт үшiн беңзi кеттi.
Түсiнде айтқан сөзiн есiне алып,
Бiрталай Зияда деп ғазал айтты.

Хорлының ғазалы, Зияданы жоқтағаны

—Түсiмде көрген Зиядажан,
Шыбықтай белi бұралған.
Суретiн түсте көрген соң,
Қалмады тағат, тұра алман.
Сөйлесе сөзi бұлбұлдай,
Зияда атты жан жiгiт,
Аузына жиһан қаралған.
От перiдей заты бар,
Шаһимардан ғазиздiң
Рухынан таралған.
Ондай да патша туар ма,
Медине—Мекке арабтан
Сөзi сахих жаралған.

Сөйлесе сөзi көңiлден,
Тұлпар атты жүрiстi,
Жиһанды кезiп таппаққа,
Түсiнде уағда берiстi.
Ғашық қылды от жағып,
Зипа бойлы мiнi жоқ,
Тоты құстай тұрысты.
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Құшақтасып сөйлесiп,
Бiрге сейiл құрысты.
Мейiрi шәрбат бал татып,
Шапағатты сөз қатып,
Дариға, түсте жүрiстi.
Сөзi тәттi шекерден,
Мұхтар ханның баласы
Басыма салды бiр iстi.

Түсiмде көрген зибажан,
Қосылам қашан сенiңмен�
Бұлбұл сайрап бағында,
Пердесi алтын тағыңда,
Сейiл еттiң менiммен.
Дүниелiк ойға келмейдi
Ғашықтың қатты дiнiмен.
Шырын сөзiң ұмытпан,
Өте ме күнiм сенiңмен.
Ғашық қатты түскелi,
Басыма қайғың кешкелi,
ұмытпайын күн-түнi,
Iшi-бауырым елжiреп,
Зиядажанды ойласам,
Алтын жүзiң сенiмен.
ұжмақта сайрап тотыдай
Хабарымды кетiрдi
Ғаламда жоқ нұрымен.
Сен үшiн афған салайын,
Ғашықтық батты сонымен.
Ойлап тұрсам бойында
Жаралған жерi жоқ едi,
Көңiлiң толмас менiммен.
Қосылар күн болар ма
Бұ жиһанда онымен.
Түсiме кiрiп сөйлескен,
Аһ, дариға, зибажан,
Көрмеймiн бе сенi мен,
Өлемiн бен сенсiз мен.
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Естiдi нөкерлерi зарлық сөзiн,
Ханшаны жандай көрген бiр қыз өзiн.
Осылай Хорлы жылап жатқанында
Сөйлейiн ханымға кеп айтқан сөзiн.

Бередi ханымға қыз Малиға атты,
Сипаты оның дағы перизатты.
Хорлының елу төрт қыз нөкерi бар,
Ең абзал артық екен инабатты.

Дәл сонда келдi дейдi Малиға қыз,
Сөзiнiң бәрi әдептi, сiз бенен бiз.
Ханымның сарайына кiрiп келдi,
Тағзыммен сәлем берiп жүгiнiп қыз.

—Бердiңiз тағзым бiрлән сәлем,—дедi,
Жаралған бенi үшiн ғалам,—дедi.
Қасынан Хорлыжан шықпаушы едiң,
Малиға, жолың болсын, балам,—дедi.

Малиға айтты:—Балаңмен елу бес едiк,
Мекендi алтын сарай, алтын төсек.
Таңертең афған әйлап жылап отыр
Жететiн Хорлыжанның ойына әнсек.

Түсiнде ғашық бопты бiр адамға,
Өлшеген қайран Хорлы ғазиз жанға.
Күн-түнi аһ ұрып, зар жылайды,
Көңiлi басылған соң қайғы-ғамға.

Аз емес түскен қайғы бiр басына,
Дәм татып қарамайды һеш асына.
Атасы—Бағдатта Мұхтар сұлтан,
Исламның ғашық бопты патшасына.
Түсiнде ұйықтап жатып бақ көрiптi,
Жiгiтпен бақ iшiнде бiр жүрiптi.

Балаңның ғашық болған қайғысы көп,
Хорлының жайын айттым мен сiзге кеп.
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Жiгiт те әдiл затты патша балам,
Өз атын айтып кеткен Зияда деп.

—уайым, бiр ғашықтық басқан екен,
Қайғы[дан] Хорлыжаным сасқан екен.
Ханға айтып iздетуге қам қылайын,
Бiр iске Хақ Тағала қосқан екен.

Жiгiттi түсте көрiп болыпты зар,
Қоймайды һеш сабырын бiр ғашық жар.
Ханға айтып не қылсам да iздетейiн, 
Малиға, балам, ендi үйiңе бар.

Ханым келдi патшаға тақта жатқан,
Мәңгiнiң ажал көрмес суын татқан.
—Бiреуi үш перзенттiң Хорлыжаның 
Көрiптi қатты қайғы жанға батқан.

Келмейдi бiр өткен соң заман,—дедi,
Хан едiң төрт құбылаң аман,—дедi.
Түсiнде бiр жiгiтке ғашық болып,
Жүдептi Хорлыжаның жаман,—дедi.

Күн-түнi дәм татпайды астан,—дедi,
Кешiптi ғашығы үшiн бастан,—дедi.
Ғашық бопты жiгiтке Зияда атты,
Шарбағы iнжу, жақұт тастан,—дедi.

Хорлының зарлық бiрлән беңзi солды,
Падиша елге пәрмен етпек болды.
Қызының ғашық жарын iздетуге
Жиыпты неше мыңдай әскер қолды.

Жидырды тамам елден пәрмен бiрлән,
Қол жетсе не қылмайды дәрменменен.
«Ғашығын Бағдаттан iздетейiн,
Өлмесiн Хорлыжаным арманменен».
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Шақырды Шаһмұрат жалғыз ұғлын,
Хорлының қайғы басты қызыл гүлiн.
Арғымақ тұлпар атты жиғызады,
Мысырдың қайда сұлу бар дүлдүлiн.

Жасатты парахотты темiр хайла,
Он мың ер жүрмек болды мынадайда.
«Бағдаттан Зияданы iздейдi» деп,
Кетiптi дүбiрлерi әлдеқайда.

Шаһмұрат өзi қолға бас боп жүрдi,
Он мыңдай жолдас қылды талапты ердi.
Мысырдан шыққан күнi Нiл құйылысы
Теңiзге Индi деген келiп кiрдi.

Кеменi ағызады он мыңдай ер,
Құдай-а, талапты ердiң тiлегiн бер.
Теңiзде ай жарымдай ағып жүрiп,
Көрiндi қарауланған бiр қорған жер.

Бiр күнде қарауланған жерге жеттi,
Талай ер бiр кiсi iздеп талап еттi.
Кеменi байлап тастап жағалауға,
Шаһ[мұрат] «әскер тұлпар мiнсiн» дептi.

Мiндiлер тұлпар атқа ерлер саулап,
Қойдылар парахотты шынжыр байлап.
Сұлтаны Бағдаттың Мұхтар патша
Сейiлде жүредi екен киiк аулап.

Мiнедi тамам әскер тұлпар керге,
Шаһмұрат өзi бастық он мың ерге.
Екi кiсi қос атпен келе жатыр,
Көз салып атқа мiнiп алыс жерге.

Екеуi жетiп келдi, олар көрген,
Жапанда жандар екен сейiл жүрген.
Аң аулап сол уақытта тө[бе]ге шықса,
Мұхтардың жолдасы екен қасына ерген.
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Келедi сәлем берiп екi адамдар,
Төрт тұлпар, екеуiнiң қос аты бар.
Ат-тоны артық, бұлар да салтанатты,
Сұрады мекен-жөнiн ендi бұлар.

Бiз айталық:—Падиша, жөнiмiздi,
Бағдатта Мұхтар билер елiмiздi.
Сол ғой деп бiз сiздерге келiп едiк,
Жоғалттық Зияда атты iнiмiздi.

Мұхтар хан ел билеген сұлтанымыз,
Шықпайды пәрменiнен бар жанымыз.
Жалғызы падишаның Зияда атты,
Перi үшiн жолға кеттi бiр жанымыз.

Он екi мың қасына алды өңкей ердi,
Ғашық боп перi қызын түсте көрдi.
Ирамбақ деп шаһарын есiтемiз,
Осындай сапар қылды алыс жердi.

Падиша бұ сөздi естiп ойланады,
Iшiне қапалықтан от жанады.
Өзiмiз Бағдаттың кiсiсiмiз,
Ғазизжан, өз жөнiңiз кiм болады�

—Мысырды билегеш атам менiң,
Екi қыз, бiр ұл едi перзентi аның.
Сарайда қарындасым ұйықтап жатса,
Түсiнде ғашық қылған патшаң сенiң.

Шаһмұрат—өзiм атым, патша ұғылы,
Жұмсаған қисабы жоқ мың сан қолы.
Зияда атты патшаға ғашық болып,
Хорлының қарындасым солған гүлi.

Қайғылы қарындасым Зияда үшiн,
Жандырған ғашық оты бауыр-iшiн.
Һеш нәрсе дүниеде ойламайды,
Көрмесе сол жiгiттiң нұрлы түсiн.

1720

1730

1740



280 ҒАШыҚТыҚ ДАСТАНДАР280 281

Сапарда пәрмен қылдым мың сан қолға,
Жолықты қарындасым қайғы молға.
Хақы үшiн туысқандық iздейiн деп,
Сол үшiн шығып едiм ұзын жолға.

Жүдедi қарындасым қайғы басып,
Сүйегi ғашықтықтан кеттi жасып.
Кетсе де Ирамбаққа iздеймiн ғой,
Кетейiн Мұхтар ханмен амандасып.

Бұ сөзбен Мұхтар ханға жүрмек болды,
Ап жүрдi он мыңдайын әскер қолды.
Шаһмұрат келедi деп Бағдатқа,
Жаптырды жiбек кiлем келер жолды.
Сапарын Шаһмұраттың ел бiлдiлер,
Тоғыз мың алдарынан қол келдiлер.

Мұхтарға амандасты тағына кеп,
Қайғыға ер жүдемес уайым жеп.
Бастан-аяқ айтады ахуалдарын,
ұқтырып падиша осылай деп.

Неше күн Бағдатта тұрды дейдi,
Көп әскер сейiлдiктi құрды дейдi.
Iздеуге Ирамбақтан Зияданы
Мұхтармен амандасып жүрдi дейдi.

Қол бердi сегiз мыңдай тағы бұған,
Хақы үшiн сапар қылды бiрге туған.
—Айта бар барсаң сәлем жалғызыма,
Көз жасым көл-дария бетiм жуған.

Ер жiгiт жарамайды сөзден қашса,
Шаһмұрат гүл төгiлер аузын ашса.
—Иләһи, жолың болсын, балам!—дейдi,
Болар ек жақсы құда Құдай қосса.

Балама ғашық бопты қарындасың,
Кем емес сан патшадан ғазиз басың.
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Құдайым жолықтырсын жалғызымды,
Зар еткен қабыл қылып көзде жасым.

Қол бердi сегiз мыңдай кеме сайлап,
Бәрiнiң жау-жарағын махкам байлап.
Бiрiгiп Шаһмұраттың кемесiмен
Теңiзбен жөнелдiлер, иә, Құдайлап.

Теңiзбен қырық күн жүрдi жер ортасы,
Пiсулi күнi-түнi даяр асы.
Күнiнде қырық бiрiншi матрұқтан
Көрiндi мұнарланған таудың басы.

Кеменiң темiр арқан шынжыр бауы,
Шын байлық жарлы адамға деннiң сауы.
Келгенде Сейiтбаттал өткелiне,
Байқады сағымдаған Атлас тауды.

Атласта үш күн жатты аунап-қунап,
Талапты өңкей батыр ерлер дулап.
Теңiзбен ол Атластан жөнелдiлер,
Кемеге мiнiп алып қайта шулап.

Суменен кеме саулап он күн ақты,
Iздерге ойлары бар Ирамбақты.
Неше күн су жүзiнде ағып жүрiп,
Парахотты қозғалтып толқын қақты.

Қабаққа жақындайды бiр күн ағып,
Парохот теңселедi толқын қағып.
Көрiнген қабақ соқты, жайын екен,
Жақыннан қарасады бұған бағып.

Мiнгiзген парахотқа патша-ханды,
Ойламас ғашық адам мың мен санды.
Һайбаттанып сол жайын аузын ашты,
Кемемен жұтайын деп тамам жанды.
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Ғашықтық жүдетедi жанған отпен,
Жаманның ойы болмас сұрау-сотпен.
Кеменi тоқсан екi жұтып қалды,
Құтылды бес жүз кiсi парахотпен.

Кеменi жiбермейдi толқын тұтып,
Шаһмұрат зар жылайды қасiрет тұтып.
Он сегiз мың әскерден бес жүз қалды,
Он жетi мың бес жүзiн жайын жұтып.

Бiрталай теңiзбен азаптанды,
Қинады жолда ғазиз жанды.
Қалған бес жүз жанынан тегiс аурып,
Асбасшы қылып қойды патша-ханды. 

«Бiр қайғы ер болған  соң басқан шығар,
Бейнетiм бiр адамнан асқан шығар».
Шаһмұрат осылай деп қайыспайды,
«Бiр Алла сынамаққа қосқан шығар.

Алланың ризамын бергенiне,
Жақсыға кiм қуанбас ергенiне.
Тәубашылық келтiрдiм жас күнiмде,
Мұндайды шаттанамын көргенiме».

Бес жүздiң бәрi ауырды бiрi қалмай,
Бола ма қайғы қатты мұндай болмай.
Тоқтатты парахотты шынжыр баулап,
Соларға сусын бердi тыным алмай.

Бес жүздiң ауырғаннан үш жүзi өлдi,
Жазылып екi жүзi әлге келдi.
Көп көрдi қайғы қатты су үстiнде,
Билеген патша едi Мысыр елдi.

Жүдедi шаһизада нұры қашып,
үш жүзiн өткiзiптi арыздасып.
Дерт кетiп, екi жүзi оңалған соң,
Оларды тойындырды балық асып.
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Оңалды сау кiсiдей һәммалары,
Шетiнен батыр, палуан тектi бәрi.
Бұрып алып парахотты Ирамбаққа,
Су бiрлән жөнелдiлер жанның бәрi.

Ай болды тоғызыншы сумен аққан,
Алыстан от көрiндi халық жаққан.
Түнде ағып кемеменен келе жатса,
Жарамас ғайбат айтып сөздi баққан.

Сол кезде судың үстi боран болды,
Қап таудай теңiз үстi сеңге толды.
Кеменi толқын қағып жiбермейдi,
Жел шығып екi жақтан оңды-солды.

Сарғайып көрiндi таң бiр уақытта,
Болмағың жақсы-жаман берген бақта.
Қараса жан-жағына шаһизада,
Жер көрдi қарауланған Амрұқ жақта.

Кеменi бұрып алды жерге таман,
Қарады қасындағы ерге таман.
үш жүзi су үстiнде тағдыр жетiп,
Екi жүз жерге шықты есен-аман.

Шығыпты неше күндей суда жүрiп,
Сандалған өңкей батыр сең мұз ұрып.
Атқа мiнiп сапарға жүрмек болды,
Жағада Дерек деген он күн тұрып.

Балықтан азық сайлап тамақ асты,
Сапарға байлап шыққан әуел басты.
Тұлпармен Ирамбақты iздемекке
Кеменi шынжыр тағып бек байласты.

Азық алды балықтан қоржын толған,
Бәрiнiң қайғы көрiп жүзi солған.
Бiрнеше күн жол жүрiп шаһизада,
Бiр баққа кез болыпты бұлбұл қонған.
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Келдiлер мұқым әскер тұлпар мiнген,
Жол жүрiп, шаһизада қайғы көрген.
Жемiсi неше түрлi бейне ұжмақтай,
Iшiнен шығар емес адам енген.

Iшiнде һеш адам жоқ мекен еткен,
Әңгiме мұндай қызық баққа жеткен.
лағыл, iнжу, зүбәржат тақ жасаған,
Орны екен перiлердiң келiп-кеткен.

Бұлбұлы, сандуғашы сайрап тұрған,
Шаһмұрат осы бақта сейiл құрған.
Жиһанда мұндай мекен һеш болмайды,
Адамды ғашық етер көңiл бұрған.

Жаралған дүниеде артық мекен,
Iстеген келiстiрiп қандай дүкен.
Сайран етпек жан үшiн салдырыпты,
Перi[нiң] қыздарының сарайы екен.

Ондайды жан салдырмас Құдай қалап,
Патша сейiл құрды жанға талап.
үйге кiрсе, салулы төсектер бар,
Көрдiлер һәр нәрсесiн тамашалап.

Салулы үш жүз төсек, пердесi бар,
Сөйлейiн бақтың қиссалар.
Төсекте бiр-бiр кiсi жатып алды,
Аттарын қоя берiп ендi бұлар.

Бағы екен, мекен еткен көп перiзат,
Атлас көрпе, төсектiң бәрi қымбат.
Пәлен қыздың орны осы төсек,
Жастыққа алтын потал жазыпты хат.

Төсектiң бәрiнен де бiреуi абзал,
Қайғы өтсе, керек болмас жиһаз бен мал.
Падиша бiр жазуды оқып көрсе,
Ханшасы Ирамбақтың ләззатбал.
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Хан екен Ирамбаққа—перi Мұфтал,
Қызының аты болар ләззатбал.
ұйықтаса Шаһмұрат тақ үстiнде,
Түсiнде ғашық болған, бiр мүшкiл хал.

Падиша ұйықтайды қыз тағында,
Зүбәржат, лағыл, iнжу шарбағында.
Бiр түстi көрдi тағы қайғылы еткен,
Сөйлесiп ләззатбалмен дәл жағында.

Сарайда Шаһмұрат ұйықтап жатты,
Сөйлестi перi қызы, сөзi тәттi.
Қызымен Мұфтал ханның Ирамбақта
Ғашық боп, қайғылары болды қатты.

Түсiнде Шаһмұраттың бiр қыз келдi,
Билеген Мұфтал патша перi елдi.
Жиһаннан нұры артылған ләззатбал,
Падиша құшақтады бұраң белдi.

—Жетi жыл ғашық болдым, патшам, саған,
Шаһмұрат, ғашығым сен артық бағаң.
Қай уақытта болса да қосылмаққа
Аузыңнан уағда бер, шаһым, маған.

Ғашықпын, патшам, саған жетi жылдай,
Артықсың адамзаттан, белiң қындай.
Ғазиздiң Мұфтал перi баласымын,
Ей, жiгiт, сенiң үшiн халiм мұндай.

Ирамбақ—перiлерге үлкен орын,
Берiптi Құдай саған ләулiк нұрын.
Сенi iздеп мен Мысырға сегiз бардым,
Өзiңе ғашық болдым мұнан бұрын.

Перiнiң Мұфтал атам патша-ханы,
Iздеттiм талай жерден, жiгiт, сенi.
Ғашық жарым, уағда бер, iздер болсаң,
Жиһанда тiрi болып жүрсең, менi.
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Бiр сенi теңемейiн перiзатқа,
Келiстi падишам сен дүлдүл атқа.
Түсiмде жетi жылдай ғашық болдым,
Сабырым һеш қалмады, қылар дертке.

Сипатың жаннан артық нұрлы самал,
Дәулеттi падишам, сен хайла-амал.
Менi iзде, жiгiт болсаң, қосыларсың,
Мұфталдың жалғызымын Нұрлыжамал.

Жайнаған қызыл гүлдей патша шағың,
Кем емес бiр адамнан бiткен бағың.
Мекенiм Ирамбақта, қосылсаңыз,
Астыңда менiкi едi жатқан тағың.

Тағы да сөйлеседi сөздi бастап,
Бiрiнiң айтқан сөзiн бiрi қостап.
Сол жерде ғайып боп қыз кетедi,
Патшаны алтын таққа жалғыз тастап.

Падиша көрген түсiн ойға алады,
Ғашықтан қапаланып iш жанады.
Түсiм емес, көргенiм өңiм ғой деп,
Жан-жағын тұра сала қармалады.

Тұрған соң падишаның халi кеттi,
Құсасы ғашықтықтың жанына өттi.
Сол жерде «ләззатбал» деп зар жылайды,
Бұраң бел түсте көрiп алма беттi.

Шаһмұрат[тың] түсте көрiп Ләззатбалды жоқтағаны

Шаһмұрат сонда жылайды 
Ғашықтықтың дертiнен.
Қосылмаққа түсiнде,
Сарайда жатқан кешiнде,
Қызға берген сертiнен.
Сабырлық хайла ете алмай, 
ләззатбалға жете алмай,
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Патша жатып қайғырар
Iшiнiң жанған отынан.

Сұлтаннан келiп сұрайды,
Әскер халқы жиылып,
Беңзi мұндай болған соң.
Ғашықтық бiлдi қаттысын,
Сипатты нұры солған соң.
Аяғын басып жүре алмай,
Һешкiмге жауап бере алмай,
Беңзi кетiп жүдедi,
Iшiне қайғы толған соң.
Сұхбаттасып бiр жатқан,
Қосылып түсте дәм татқан,
Жарын еске алғанда
Шаһзада жылайды,
Перiзатқа ғашық боп,
Зияданы таба алмай,
Жапанда бүйтiп қалған соң.
Кiм болмас ғашық перiге,
Сайрады бұлбұл серiге,
Һәр сипаты келiстi,
Хор қызындай нұрланар,
Гауһарға шашын малған соң.
Шаһизада жылайды,
Сабырлық хайла қылмайды.

ләззатбалдың түсiнен,
Сөйлеген сөзi перiнiң,
Арабтың ғазиз сұлтаны
Кетпеген соң есiнен.
Таңертең тұрды зар жылап,
Көрген қызы ғайып боп,
Патша жатқан кешiнен.
Ғазал айтып жылайды,
Ғашық болып перiнiң
Iздегей жөнiн таба алмай,
Алланың қылған iсiнен.
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—Түсiмде көрдiм, дариға,
Перi қызының жамалын.
Ирамбағы екен мекенi,
Мұфталдың ұшқан самалын.
Нұрлы жүзiн көрген соң,
уағда сөздi берген соң,
Қай етiп оған жетермiн,
Бiлмедiм хайла-амалын.

Қай уақытта табармын
Мекенiңдi жолы мен,
Күн-түнi сенсiз амал жоқ,
Ғашықтың қатты молымен.
Сапарға шықтым iздеуге,
Қарындасым ғашық боп
Мұхтардың ғазиз ұлымен.
Жетер де заман болар ма,
Қайғылы көңлiм толар ма,
Құшақтасып дәм татып
ләззатбалдың қолымен.
Бiр амал тап, әскерiм,
Ирамбақта перiнiң
Ғашықпын қызыл гүлiмен.

Жамалың сенiң, ләззатбал,
Бұ жиһанда болмаған,
Қайғың қатты жүдеттi,
Патша едiм Мысырда,
Беңзiм бұрын солмаған.
Құшақтасып түсiмде,
Ғашықтықпен кетiрдiң,
Мағшұғым, есiмдi,
Һеш тағатым қалмады,
Патша болып тұра алмас,
Салтанатты құра алмас
Бiр сенi iздеп алмаған.
Бiр қайғының түсiнде
Ғашық болып перiге,
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Зияданы таба алмай,
Өйтiп жүрiп өлем бе,
Хан басым сағым шалмаған.

Сол күнде ләззатбал Ирамбақта,
Қайғылы патша мұндай алтын тақта.
Перi қызы көрiптi түсте мұны,
Бiр күнi ұйықтап жатып алтын тақта.

Патшаның ғашық бопты нұр жүзiне,
Азабы қатты түстi бұ кезiнде.
Ойламай падишаны жатып алды,
Патшаның қосылсам деп бiр өзiне.

Iздетiп жiберiптi перiлердi,
ләззатбал көргеннен соң қайғы-зарды.
Таңдап ұшқыр батырын жiберiптi,
Дүниеден тауып әкел деп ғашық жарды.

Перiлер кезiп жүрдi жердiң жүзiн,
Ғашықтық жүдеткен соң патша қызын.
Неше күн кезiп жүрiп дүниенi,
Адамның естiптiлер зарлық сөзiн.

Зарлаған бiр адамның үнi келдi,
Падиша түсте көрдi сағым желдi.
Келдiлер қыз бағына тамам перi,
Ғашықтың мұнда екенiн бәрi бiлдi.

Перiлер шуылдайды аспанда ұшып,
Жүдеттi шаһзаданы қайғы қысып.
Дауыстап бiрiн-бiрi жиып алды,
Тапқан соң қуандылар баққа түсiп.

Перiлер жиылдылар шарбағына,
Сарайдың сансыз толып жан-жағына,
Шаһмұрат сол уақытта зарлап отыр
Сиынып дiн Исламның аруағына.
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Перiлер тыңдастылар айтқан зарын,
Сөйлейiн баққа келген қиссаларын.
Патшаның әскерлерi қорқыстылар,
Перiнiң көргеннен соң тамам бәрiн.

Көрдiлер адамзаттар перiзатты, 
Шаһмұрат қайғы көрген түсте қатты.
Перiше сөйлесудi бiледi екен
Патшаның бiр жолдасы Хайдар атты.

Перiлер жиылдылар бау-шарбаққа,
Сиынды бейшаралар жалғыз Хаққа.
Хайдардан рұқсатты сұрадылар,
Беремiз арыз айтса патша жаққа.

Патшаға Хайдар келдi пәрмен сұрай,
Бiр күнде қайран болған патша күнi-ай.
—Iшiне бау-шарбақтың перi толды,
Хан ием жұрт билеген, мынау қалай�

Неше мың баққа толды ұшқан перi,
Тегiнде Ирамбақ қой мекен жерi.
Асынған жау-жарағын алтын, болат,
Мұфталдың не қылса да талапты ерi.

Сұрады рұқсатты менен бұлар,
Зиянды адамзатқа перi жындар.
Өлтiрер деп қорқамын патша бiздi,
Қор болдық айдалада қайран күндер.

Сол уақыт жатқан тақтан патша тұрды,
Асынды алтын, болат сегiз қырлы.
Тысқа шығып жауабын берейiн деп
Сарайдан Хайдарменен бiрге жүрдi.

Басына тәжiн салған зүбәржатты,
Перiше Хайдар сөйлер бек һайбатты.
Патшаны көргеннен соң шуладылар,
«Һеш адам көрмедiк,—деп,—бұ сипатты».
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Падиша тысқа шықты тәжiн салып,
үстiне киiм киген, лағыл малып.
Перiмен сөйлесуге келедi ендi,
Хайдарды тiл бiлгiшi қасына алып.

Патшаға сәлем бердi перi көрiп,
Ғаламнан артық туған нұрын көрiп.
Перiге сөйлестiрдi Хайдар ендi,
«Менде қандай жұмысы бар екен» деп.

Сөйлейдi сонда Хайдар сөздiң бәрiн,
Сұрайды қандай жауап қиссаларын,
Падишаны шақырған алтын тақтан,
Шарбаққа нешiк келген ахуалдарын.

Перiге Хайдар айтты патша сөзiн,
Перiнiң патша бiлмес келген кезiн.
Естiген соң перiлер ендi айтты:
—Iздедiк ол жiгiттiң бiздер өзiн.

Мұфтал хан Ирамбақта жұрт билеген,
Перiлер жақындасып сөз сөйлеген.
Патшаның жалғыз қызы ләззатбал
Жiгiттi о[сы] тұста iзде деген.

Хайдар тағы патшаға айтады сөз,
Iздеген бiр-бiрiне жолықты тез.
Неше жыл азап тартып жүрсе дағы,
Құдайым ақырында қылады кез.

Сөйлестi перi бiрлән сөздiң жайын,
Құдайым кез келтiрген осындайын.
Патшаның көңiлiнде азасы бар,
Перiнiң түсте көрiп туған айын.

Перi айтты:—Бiздiң мекен Ирамбақта,
Iздедiк бұрын сiздi Мысыр жақта.
Мұфталдың жалғыз қызы ләззатбал,
уасифiне ғашық болды алтын тақта.
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ұшамыз сiздердi алып жетсе дәрман,
Қанша қосылмаққа еткен арман.
Бар болса, дүниеде тауып кел деп
Бiздерге ләззатбал қылған пәрмен.

Патшаға қатты ғашық ханышамыз,
Сөйлесiп бүгiн сiзбенен танысамыз.
Екi жүз қасындағы жолдасыңмен
Артына Қап тауының ап ұшамыз.

Шошымаңыз жығылып өлемiз деп,
Зарларсың қай уақытта жетермiз деп.
Жиылды өңкей ұшқыр перiзаттар
Мiнгiзiп Қап тауындан өтемiз деп.

Падиша, қайғыңызды кетiремiз,
Қатерсiз Қап тауындан өткеремiз.
Ирамбақ шабар атқа бiр айлық жол,
ұшсақ ертең түсте жеткiземiз.

Көтерiп ұшпақ болды өңкей жасты,
Шаһзада жолдасымен ақылдасты.
«Не болса да көрелiк Ирамбақты,
Бұ жолға байлап шықтық айдай басты».

Бұ сөзбен перiлер ап ұшпақ болды,
Падиша мұндай iске душар болды.
Бiр кiсiден һәрқайсы мiнгiзiп ап,
Ап кеттi Ирамбаққа тамам қолды.

Аспанмен перi ұшты адамды алып,
Кез болды мұндай iске Құдай салып.
Ауаның жүзiн тұтты ұшқан перi,
Жүрмейдi бiр-бiрiнен кейiн қалып.

ұштылар адамзаттар перi мiнiп,
Аспанда сауық салды ойнап-күлiп.
Күн көрiнбес перiнiң ұшқанынан,
Болмайды адамзаттар бiрiн бiлiп.

2140

2150

2160



292292 293ҚИССА ЗИЯДА, ШАҺМұРАТ

Перiлер Қап тауынан алып ұшты,
Падиша көрген екен қайғы түстi.
Бiр заманда шарбақтан кеткен соң,
Кез болды бiр шарбаққа бұлбұл құсты.

Баққа келсе, сайраған бұлбұл құсы,
Жасатпас мұндай мекен һешбiр кiсi.
Ондайды көрем деген ойы бар ма,
Перiнi жолдас қылған Құдай iсi.

Перi[лер] келiп түстi бау-шарбаққа,
Адамзат сиынады жалғыз Хаққа.
Бұ дағы ләззатбалдың мекенi екен,
Патшаны отырғызды алтын таққа.

Салдырған сайран үшiн бұ бiр сарай,
Қанша қайғы көрдi қатты талай.
—Сұраймыз ләззатбалдан сүйiншiнi,
Ирамбақ қалды түстiк мұнан былай.

Бiр перi жiберелiк бұрын елге,
ұқсайды ақылыңыз дария-көлге!
Бiз сiздiң ғашығыңыздан тұрмай жатқан,
Көз жасы көл-дария аққан селге.

Падиша «жиыл» дедi перiлердi,
Неше жыл жолда көрген қайғы-зарды.
Жiбердi Хайдар бiрлән бiр перiнi,
«Қуант,—деп,—ләззатбал ғашық жарды».

Патшадан бұрын кеттi Хайдар батыр,
Патшаның айтқан сөзi балдай татыр.
үстiне бiр перiнiң мiнiп алып,
Адамзат Ирамбаққа келе жатыр.

Бағы бар Ирамбақтың гүлiн сүйген,
Жиһанда ғашық жарға болмас тойған.
Жолына падишаның қарауыл сап,
Неше мың перiлерден нөкер қойған.
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Сол уақыт Хайдар келдi мекен жерге,
Қасында мiнiп келген перi бiрге.
Құрметтеп адамзатты күтпек үшiн
Бiр сарай бөлек бердi Хайдар ерге.

Қызметшi даярлады мың сан құлды,
Жайдырды келер жолға қымбат пұлды.
Алдынан нөкерменен шығамын деп,
Қуанды көремiн деп қызыл гүлдi.

Көруге қарсы жүрдi туған айды,
Жолына лағыл, [жiбек] кiлем жайды.
Алып кеп Шаһмұратты шаһарына,
Тоғыз мың сойғызыпты тойға тайды.

Той қылды Шаһмұрат келгеннен соң,
Қосылды шын мағшұғын көргеннен соң.
Мекенде Ирамбақтай сейiл құрды,
Жарыменен сұхбаттасып күлгеннен соң.

Перiлер жиылдылар Ирамбаққа,
Тәж киiп патша отырды алтын тақта.
«Қырық күндей,—Мұфтал патша,—той қылам» деп,
Айтқызды мағлұмнаме һәр тарапқа.

Перiлер жиылдылар лағыл киген,
Той болды бек қызықты жарын сүйген.
Пақыр мен мүсәпiрге бермек үшiн
Базарға жетi жүз пұт гауһар үйген.

Ойыншы неше түрлi сауық салған,
Қызықты мұндай болмас дүние жалған.
Шаһмұрат қосылған соң ләззатбалға,
Айтады Зияданы көңiлге алған.

Неше жыл сапар шегiп жүргендерiн,
Арада талай бейнет көргендерiн.
Мысырда Хорлыдайын қарындасы
уағда бiр жiгiтке бергендерiн.
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—Мысырда қарындасым Хорлы—Ғайын,
Айтайын, ләззатбал, сiзге жайын.
Перiдей нұр сипаты артық туып,
Көп патша ғашық болған көрген сайын.

Шарбағы екеуiнiң тоты, бұлбұл,
Безеген сарайында райхан гүл.
Түсiнде бiр жiгiтке ғашық болып,
Сол едi iздегенiм бiрталай жыл.

Хорлының қарындасым беңзi нұрлы,
Ақылы, зейiнi мол талай сырлы.
Түсiнде Зияда атты жiгiт көрiп,
Iшiне қайғы түскен неше түрлi.

Түрленген шарбағында қызыл гүлi,
Iздедiм сол жiгiттi неше жылы.
Бағдат шаһарының падишасы,
Сұлтанның Мұхтар деген жалғыз ұлы.

Жiгiтке Зияда деп исм кеткен,
Жақсының бiр белгiсi сөзге жеткен.
Хорлыға түсiнде о да ғашық болып,
Перi деп осы жаққа iздеп кеткен.

Шығып ем сол жiгiттi таппақ үшiн,
Ғайыптың кiм болжайды бұрын iсiн.
Һеш хайла, сабыры жоқ ғашықтықтан,
Жiгiттiң көрмейiнше нұрлы түсiн.

Екеуiн қосар ма екен нәсiп әйлап,
Һәрбiрi қызыл жақұт тұрған жайнап.
Бар болса бұ дүниеде табармын деп,
Елiммен шығып едiм уағда байлап.

Мұң қылып, ғашық жарым, айттым мұны,
ұшырып перiлерге iздет соны.
Ата-анам, елi-жұртым жырақ қалды,
Мен тауып алып қайтам қашан оны.
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Мұны естiп ләззатбалдың көңiлi түстi,
Һәр түрлi Құдай салар қайғылы iстi.
«Жiгiттi Зияда атты тауып кел» деп,
ұшырды перiлерiн өңкей күштi.

Ауаның ұшқан перi жүзiн алды,
Есiтiп ханышадан мұндай халдi.
Аса ұшып Қап тауындан екi күнде,
Арылтып төрт тараптың бәрiн шалды.

Перiлер қайтарында баққа кiрдi,
Аралап тау iшiнден iздеп жүрдi.
Зарлаған бiр адамның үнiн естiп,
Сол ма деп құлақ салып тыңдап тұрды.

Тыңдаса бiр адамзат зарлық еткен,
Шыққалы шаһарынан көп күн өткен.
Баяғы Мұхтар ханның жалғыз ұғылы,
Хорлыны перi ғой деп iздеп кеткен.

Перiлер жақын келiп қарадылар,
Фариад екi адамзат ұрадылар.
Қай мекен, қай шаһардан жүргендерiн,
Бұлардың ендi жөнiн сұрадылар.

Сапарда азап көрген бiрталай жыл, 
Жiгiттi талап еткен мұратты қол.
Ишарат қолдарымен көрсетедi,
Перiмен сөйлесуге бiлмейдi тiл.

Перiлер алып ұшты екi адамды,
Адамзат көрсе жүдер қайғы-ғамды.
Бесiнде Қап тауынан алып ұшып,
Оқыпты Ирамбақта намазшамды.

Зияда Ирамбаққа келiп түстi,
Перi алып өңкей күштi.
Шаһмұрат ләззатбалға қосылған соң,
Iздеткен тауып алды бұлбұл құсты.
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Жыласты екi сұлтан құшақтасып,
Жүдеген бейшаралар қайғы басып.
Жерiнде Ирамбақтың көрiседi,
Шаһмұрат Зиядамен амандасып.

Шаһмұрат[тың] Зиядаға айтқан ғазалы

Шаһмұрат [сонда] айтады:
—Ей, Зияда, сұлтаным,
Сенi iздедiм неше жыл,
Ғашық болып түсiнде
Хорлы саған назыгүл.
Жан екенсiң келiстi,
Сөйлеген сөзiң дәл бұлбұл.
Сапарыңда өлтiрдiм
Көп азамат сай дүлдүл.
Әуезiң бар мейiлiм,
Жолықтырды Құдайым,
Зияда, саған қызыл гүл.
Туысқандық ойладым
Һәр мүшеңiз қымбат пұл.
Қайғырды халқым мен үшiн,
Жылады Хорлы сен үшiн.
Iздедiк сенi талапты ер.
Хорлыға сiздi қосармыз,
Ғашық дертiң басармыз,
Құдай-а, бiзге жәрдем қыл.

Жетi жыл болды шыққалы,
Медеткер болып қосылдым
ләззатбал жарыммен.
Бүгiн көрдiм рахат,
Неше жыл қылған зарымнан
Кеше қашып құтылдым,
Жайын жұтып айырылдым
Көп жолдасым бәрiнен.
Сұрап ем, сенi көрсеттi,
Ризамын һәр нешiк,
Хақ Тағала Кәрiмнен.
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Шаһмұрат[тың] Зиядаға айтқан ғазалы

Зияда амандасты ләззатбалмен,
Көрiстi бейшаралар мұндай халмен.
Ханыша көңiл аулап сөз айтады,
Неше жыл сапар шеккен патша-ханмен.

ләззатбал Зиядамен көрiседi,
Көңiлi бiр-бiрiне ерiседi.
Сөйтсе де Хорлы жары естен кетпес,
Бiр жылдай Ирамбақта жүрiседi.

—Зияда, сiздер адам, бiз—перiзат,
Ғашығың бiр Хорлы үшiн болды қымбат.
Бiр Алла нәсiп етсе, қосыларсың,
Қосылдым Шаһмұратқа тұлпар сымбат.

Өзiңнен адам ұғлы өтпеушi едi,
Көңiлi мағшұғына жетпеушi едi.
Шаһмұрат күндiз-түнi зары жылап,
Ойынан сенiң дертiң кетпеушi едi.

Шаһмұрат мынау тұрған—менiм жарым,
Бәрiңдi кез келтiрдi Бiр уа Барың.
Қаусырсын Хорлыға нәсiп етсе,
Көңлiңден тегiс кетiп қайғы-зарың.

Зияда айтты:—Хан едiм Бағдатта,
Көңiлiм түнi-күнi мына жақта.
Көп iздеп Хорлыдайын мағшұғымды,
Жапанда жал қалмады дүлдүл атқа.

Мұхтардың жалғыз ұғлы болушы едiм,
Қасыма сансыз әскер алушы едiм.
Ақ торғын шатыр тiгiп, хале киiп,
Сауықты сахарада салушы едiм.

Бiр күнi тақта жаттым ұйықтайын деп,
Неше жыл сапар шектiм уайым жеп.
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Сипаты нұрлы туған ғаламда жоқ,
Хорлыжан ғашық еттi түсiмде кеп.

Екiңiз қосылыпсыз Ирамбақта,
Ғашығымды iздеп едiм осы жақта.
Дертiнен Хорлыжанның мұндай болдым,
Пәрмендi патша едiм алтын тақта.

Шаһмұрат бiр менi iздеп бейнет көрген,
Жолдасы өңкей батыр қасына ерген.
Құдайым құтты қылсын екiңiздi,
Жеңгем сен гауһар әйнек үлгi көрген.

лағылдан зүлфi шашың таралғаным,
Аш белiң алтын сымдай бұралғаным.
Дертiме бiр дәрмендi өзiңiз ет,
Затынан Шаһрухтың жаралғаным.

Сол жерде падишалар кеңеседi,
ләззатбал ай мен күнге теңеседi.
Бұ жылша Ирамбақты мекен етiп,
Жүрелiк ендiгi жыл ал деседi.

Шаһмұрат Зияданы тауып алды,
Сөйлейiн мен бiр қисса, жаңа келдi.
Қызықты ел жиылып тойын қылып,
Шарбақта Ирамбақтай сауық салды.

Неше күн той қылдылар жақсы тiлек,
Сұңқарлар қосылған соң тоғыз түлек.
Күткiздi Зияданы жолдасымен,
Қыздарға жүз перiзат лағыл бiлек.

Бiр сарай бөлек бердi алтын тақпен,
Исламның дiн қуатты жалғыз Хақпен.
Неше жыл бейнет көрген падишалар
Жапанда сейiл құрды арғымақпен.
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Назыгүл неше түрлi сұлу қыздар,
лағылдан жағалары хале тондар.
ұжмақтың мүйiсiнiң бәрi сонда,
Сайрайды түрлi бұлбұл, тоты құстар.

Жиһанда һешбiр болмас мұндай бақтар,
Жа�лы атлас көрпе, алтын тақтар.
Райхан гүлден оттап, шәрбат iшкен,
Мiнгенi—гауһар жалды арғымақтар.

Ирамбақ үйлерi бар меруерт тас,
Бұраң бел, мекенi екен көп қиғаш қас.
Тұтқаны һәрбiрiнiң—алтын табақ,
Iшiнде неше түрлi нығмет ас.

Перiлер күнде қызық сауық салған,
Қолына райхан гүл табақ алған.
Көп тұрып Ирамбақта қайтпақ болды,
Хорлының ғашығын кейiн қалған.

Ойлайды падишалар мекен жерiн,
Қайғы мен жолда өтiрген талай ерiн.
Құрметтi мұндай жерде тұрса дағы,
Арабтың теңемейдi бұған бiрiн.

Бек жақсы құрмет көрдi перiлерден,
Құтылды падишалар қайғы-зардан.
Зияда сабыр етiп тұра алмайды,
Хорлыдан хабар алмай ғашық жардан.

Мұфталға ақылдасып қайтпақ болды,
Жолдасқа қосып бердi мың сан қолды.
Той қылды неше күндей жақсы тiлек,
Жаптыртып масатымен жүрер жолды.

Қуанды елi-жұртын көрмек болып,
Қасына сансыз әскер ермек болып.
Ақ туын Мұртазаның көтердiлер,
Ғайынды Қосмалияға бермек болып.
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Сөйлестi Шаһмұрат Қосмалияға,
Шаһардан шыққаннан соң бұлбұл гуя.
  —Құдайым нәсiп етсе, Ғайын сендiк,
Нөкерi елу төрт қыз бәрi сенге.

Жамалы оның дағы нұрлы,—дейдi,
Сарайы зүбәржаттан сырлы,—дейдi.
Ғайынды саған берем, Қосмалия,
Тиген соң Зиядаға Хорлы,—дейдi.

Жол жүрдi ғашық қайғы салғаннан соң,
Ер iздеп көрген түсiн алғаннан соң.
Ақ сүйек патша болды Қосмалия,
Заданың кiшi қызын алғаннан соң.

Мұфтал хан болды ұзатпақ ләззатбалды,
Халқына мағлұм еттi мұндай халдi.
Әуелде Зияданы iздеп шығып,
Затынан Шаһрухтың бiр қыз алды.

Сансыз мал, ләззатбалға жиһаз бердi,
Қасына қанша әскер нөкер ердi.
Жапаны шексе дағы шаһизада,
Тарқатты қайтарында қайғы-шердi.

Жiбердi ләззатбалды ел шығарып,
Мысырға бұрын қайтқан неше барып.
Тигiздi өз қолынан сүйгенiне,
Қыздарды нөкер еткен қасына алып.

Перiлер амандасты ләззатбалмен,
Шықтылар Ирамбақтан мұндай халмен.
Жерiне әскермен қайта ап ұшты,
Бағалы лағыл, iнжу, қымбат балмен.

Шыққан соң он күн ұшты Ирамбақтан,
Мұфтал хан мекен еткен алтын тақтан.
Мұхиттан, жетi теңiз өткеннен соң,
Тау көрдi мұнарланған араб жақтан.
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Жеткен соң ел шетiне дамылдасты,
ләззатбалмен қайтты қиғаш қасты.
Сол жерден елге хабар жiбермек боп,
Падишалар әскермен ақылдасты.

Арабтың мекенiне жақын келдi,
Жеткен соң құрғақ жерге көрдi елдi.
«Бiр кiсi сүйiншiге жiберелiк,
Қуантып Хорлыдайын бұраң белдi».

Алдынан Хайдар барын, жол бiледi,
Һәрненi ақылды адам мол бiледi.
Ауамен перi мiнiп келе жатса,
Алыстан Хайдар батыр қол көредi.

Сол қолға жақындайды Хайдар батыр,
Мүләйiм айтқан сөзi балдай татыр.
Дертiнен Зияданың сейiл еткен,
Таныды Хорлы—Ғайын тұрған шатыр.

Бұлардың қастарына келдi жетiп,
Һәр iстi Құдай қылар нәсiп етiп.
Хайдарды таныған соң Хорлы байғұс,
Жығылды қуанған соң есi кетiп.

Бiр уақыт талғанынан есiн жиды,
Көзiнiң зар әйлаған жасын идi.
Сұрады мағшұғының хат-хабарын,
Әуелден Зияда деп жанын қиды.

—Ей, Хайдарбек, жүдепсiң, жүзiң сары,
Жиһанда сiздей жүрмес жанның бәрi.
Қосылып бiр-бiрiне екi мағшұқ,
Күн бар ма сейiл етер ғашық жары.

Бiлдiң бе, Хайдар, хабар Зиядамнан,
Көңiлiм ашылмаған қайғы-ғамнан.
Патшаның, аһ, дариға, абзал едi
Жаралған нұр сипаты лағыл шамнан.
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Хорлының Хайдардан хабар сұрағаны

Бiлдiң бе хабар, ей, Хайдар,
Зияданың жолынан!
ұстап тұрып жылайды,
Хорлы байғұс қолынан.
Сапардан iздеп жүргiздi,
Түрлi бейнет көргiздi
Қайғысы қатты молынан.
—Зиядам менiң бола ма-ай,
Қайғылы көңлiм тола ма-ай,
Жолға жүрдiң, ағалар,
Қай жұлдыздың солынан.

Ей, Хайдар, менiм халiм мұндай болды,
Есiме ғашықтықтан қайғы толды!
Дертiме һешбiр хабар таптыңдар ма,
Күн сайын тосып жүрмiн келер жолды�

Бiлдiң бе Зияданың һеш хабарын,
Табады қандай адам ғашық жарын.
Көзiме бiр көрсетiп мен сорлының,
Басар ма, хайла бар ма қайғы-зарын.

Қай уақыт Зияданы көремiн мен,
Дертiнен сейiлдiкте жүремiн мен.
Әгарда сүйiншiге келген болсаң,
Басқаны бiр өзiмнен беремiн мен.

Хайдар айтты:—Қатты екен зарың,—дедi,
Жүдепсiз бiр [Зияда] үшiн барың,—дедi.
Құдайым тiлегiңдi қабыл еттi,
Есен-сау келе жатыр жарың,—дедi.

О дағы сiздi iздептi неше жылдай,
Нәзiксiң, қос ханыша, белiң қындай.
Қасiрет неше жылдай көрсе дағы,
Құдайым ақырында мұндай қылды-ай.

2490

2500

2510



304 ҒАШыҚТыҚ ДАСТАНДАР304 305

—Қуанттың жүрегiмдi, Хайдар аға,
Бағымда алтын-күмiс сансыз баға.
Аяймын сiзден немдi сүйiншiге,
Тұлпар мен хале киiп алтын жаға.

Сөйледi Хайдар сонда сөзге дайын,
Жол көрген, ақылы мол, сөздiң жайын.
—Айтайын мәселемен бiр сөзiм бар,
Әгарда құлақ салсаң, Хорлы—Ғайын.

Бiр бақта үш райхан, екеуi гүл,
Iнжуден жапырағы бiреуi бұл.
Жиһанда ондай нәрсе болмаған соң,
Теңдесiн iздетiптi бiрталай жыл.

Жұмбағым екi қызыл гүл болыпты,
Мекенi өңкей қымбат пұл болыпты.
Қарап тұрса зейiнi жетер емес,
Iшiне бау-шарбақтың нұр толыпты.
Мекен қып өзге жерде тұрсам үдеп,
Сипаты күнi-түнi һәм солыпты.

Төрт құбыла бiрдей болып жаралыпты,
Бақшадан оған адырын қаралыпты.
Өзiне дүниеде баға болмас,
ұжмақтың мүйiсiнен жаралыпты.
Қандай жердiң осындай гүлi бар деп,
Тоты құс, бұлбұл ұшып сұралыпты.
Жиһанның жүзiн басқан сұлулығы,
Сипаты саф лағылдан құралыпты.
Қай уақытта түсем деп бұстан-баққа,
Дертiнен әрең ғашық тұралыпты.
Неше түрлi жемiс пiсiп тұрған,
Һәркiмнен ғашық айтып сұралыпты.
Тағы да бұстан-бақта екi райхан,
Жемiсi жерге түсiп бұралыпты.
Бұстан-бақша болса да, ей, ханыша,
Бәрiнiң заты жақсы бiр қалыпты.
Қызығын бұ дүниенiң көрмек үшiн,
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О дағы өзге жердi ойға алыпты.
Қара торғын перделi киiп алып,
Гүлiне бұстан-бақтың сөз салыпты.
Бiр ағаштың бұтағы екеуi де,
Бiреуiн көлеңкеден күн шалыпты.
Екiншiсiн бұтақтың ақырында,
лағылға төре апарып тең малыпты.

Бап. Хайдар айтқан жұмбағын шешкенi

—Бұл сөзiң, Хайдар аға, болады бұл,
Екi қыз, райханның бiреуi ол.
Бұстан-баққа түспегi—ғашықтығы,
Заданың балалары—райхан гүл.

ұшырған тоты, бұлбұл—кеткен сөздер,
Жапырақ—қасымдағы нөкер қыздар.
Теңдесi бақшалардан табылмаған,
Iздеткен Зияданы байғұс бiздер.

Дегенiң екi бақша—екi хандар,
Жемiсi қол үстiнде—ханша жандар.
Тағы да бұстан-баққа шыққан гүлiң—
Менi iздеп Ирамбаққа кеткен iздер.

Гүлiне бұстан-бақтың сөз салғаны,
Бiр маған ғашық болып қайғы алғаны.
Бiр ағаштың бұтағы—бiз екеумiз,
Баяғы менiм дертiм күн шалғаны.

Бұтақтың екiсiнiң бiрi—Ғайын,
Ақылды, бөгелмейдi сөзге дайын.
Баланың өзi дағы балатұғын,
Иншалла, құтты болсын, не қылайын.

Жол жүрiп талай бейнет көрген екен,
Бiр жiгiт Зиядаға ерген екен.
лағыл деген сөздiң жөнi осылай,
Күйеуге Ғайынды да берген екен.
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Һәр нәрсе тағайынсыз мiн болады,
Мәселе дәлел сөзбен шын болады.
Қара перi дегенiң—Хайдар батыр,
Ғашықта түсте көрген түн болады.

Ей, Хайдар, сен де жақсы қымбат бұлсың,
Хайлаң бар жас күнiңнен назыгүлсiң!
Айталық нөкерлерге, шаһарға жүр,
Бақшамды бұлбұл гуя даяр қылсын.

Қуанды мұндай халмен Хорлы—Ғайын,
Жаңадан кiлем жайған көше сайын.
Жүнiндей тоты құстың зейнеттенiп,
Құбылды қос ханыша хорлардайын.

Саф лағыл тарантасы қоңырау таққан,
Екеуiн жүз сегiз қыз нөкер баққан.
Хорлы мен һәрбiреуi Ғайындай-ақ,
Нәзiк бел, көзi гауһар, опа жаққан.

Нөкерiн Хорлы—Ғайын түзетедi,
Айтуға жақсы адамға сөз етедi.
Әуезi тоты құстай тек мүләйiм,
Екеуiн жүз сегiз қыз күзетедi.

лағылдан там қойдырды баққа жағып,
Бау-шарбақ сылдырлайды шәрбат ағып.
ұжмақтың хорларындай һәр сипаты,
Адамзат тағат тұтар бұған нағып.

Он мыңдай әскер тұрды атпен бағып,
Гауһардан алтын ерге тұрман тағып.
Тамам елiн жидырды шарбағына,
Шаһарға мағлұм әйлап дабыл қағып.

Тұрыпты Хорлы—Ғайын о да бағып,
Қасында жүз сегiз қыз даярлапты.
Осы күнде солардай бiр қыз болса,
Жiгiттер ғашық болмас оған нағып.
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Толыпты ел жиылып бау-шарбаққа,
Зада хан тәжiн кидi алтын тақта.
Әлдеқайдан көрдiлер, келе жатыр
Патшалар бағанағы қалған жақта.

Жiгiтке һәзiр болмас сөзден тайған,
Қайғысыз дүниеде нұрға тойған.
Жидырып түстiк жерге масатыны,
ұстатып атлас көрпе нөкер қойған.

Сол уақыт жақын келдi патша-хандар,
Даяр боп түсiп тұрды жолда анлар.
Көтерiп атлас көрпе үстiне сап,
Шаһарға келдi дейдi тамам хандар.  

Келдiлер падишалар мекен-жайға,
ұқсаған өңкей ғашық күн мен айға.
Задаға Зияданы алып келдi,
Келiнiн қыздар күтiп бiр сарайда.

Шаһарға бұлар келдi елдей көшiп,
Қуанды Хорлы—Ғайын көңлi өсiп.
Күттiлер ханышалар ләззатбалды,
«үстiнде жаным құрбан жеңгем» десiп.

Болмады мұндай қызық бұ жалғаннан,
Ғашығы қатты жүдер еске алғаннан.
Шаһмұрат перi қызын алып келдi,
Бұрынғы ер Баһрам жол салғаннан.

Құрмет еттi күйеудi көп ерiмен,
Һәркiмнiң жақсы болмақ өз жерiмен.
Пәрмен қылды падиша бектерiне:
—Көрiстiр балаларды бiр-бiрiмен.

Болдылар көрiстiрмек бұраң белдi,
Iздеген тауып келдi сағым желдi.
Қосуға балаларды той қылам деп,
Жидырды атыраптан тамам елдi.
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Маңайында айлық жерге айтты сауын,
ұжмақта Хорлы—Ғайын пiскен қауын.
Ханыша көрмесе де қайғы кеттi,
Бұлбұлдың ұстаған соң аяқ бауын.

Жиылды адам қалмай мұсылманнан,
Тұлпар ат таңдап мiнген мың мен саннан.
Халықтың тойға келген қисабы жоқ,
Көрiнбес жердiң жүзi тамам жаннан.

Ойыншы билеушi мен сауық сапты,
Көрсе де талай бейнет жарын тапты.
Ертең тойды бастаймыз деген күнде
Шаһарға ақ торғыннан перде жапты.

Көрген жоқ ханышалар Зияданы,
Көп көрдi ғашықтықтан қайғы-зарды.
Қырық күндей бек қызықты той қылыпты,
Қосуға бiр-бiрiне ғашық жарды.

Той болды хорлар сейiл салғанындай,
Белгiсi бұ дүниеде қалғанындай.
Рұмнан жетi түрлi ел қаратып,
Хұсайын Шаһарбанды алғанындай.

Тоты құс, бұлбұл ұшып қосылғандай,
Сипаты бұ ғаламнан асылғандай.
Бұрынғы ләйлi—Мәжнүн, жетi ғашық
Пәрменi перiлерге шашылғандай.      

Той болды жердiң жүзiн жасырғандай,
Көңiлi дұшпандардың басылғандай.
Кейде байын бiлмейдi елi тойдай,
Басынан Нiл дариясы тасылғандай.

Той болды дүние малы шашылғандай,
Есiгi Ризуанның ашылғандай.
Тiлiнден екi ғашық ләззат алды,
Баһрам Күләндамға қосылғандай.
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Қырық күн ел жиылып еттi тойын,
Қосылды бiр-бiрiне алма мойын.
Ғашықты түсiне енген өңде көрiп,
Ханыша құшақтайды гауһар қойын.

Түрленер қос ханыша нұры тасып,
Аузынан дүр, маржан, гауһар шашып.
Екi айдай екi күйеу жатып алды
Қызымен падишаның құшақтасып.

Зар еткен қосылған соң қайғы кеттi,
Сарайда екi бөлек құрмет еттi.
Қосылып бұлбұлдайын сайрасқан соң,
Баяғы қайғы-қасiрет заман кеттi.

Зүбәржат, лағыл, iнжу шарбағы бар,
Сарайда сұхбаттасып төрт ғашық жар.
Сұраған сүйiншiнi ханышадан
Патшаға уәзiр болды батыр Хайдар.

Тарқады қырық күннен соң жиылған ел,
Той болды бек қызықты дария-көл.
Меккеден имам келiп хұтпа оқып,
Некахлы ханым болды қос бұраң бел.

Мысырда хандар тұрды үш айдайын,
Қосылды бiр-бiрiне Хорлы—Ғайын.
Зада хан бектерiмен ақылдасты,
Қыздарын ұзатуға айтып жайын.

Зада хан ұзатпақ боп балаларын,
Шығарды көкiректегi сәналарын.
Қырық күндей тағы қызық той қылады,
Шаһардан жөнелтуге паналарын.

Жүргiздi хан қыздарын жиһаз берiп,
Қасына неше мыңдай әскер ерiп.
Қайттылар өз елiне Зияда хан,
Мысырда үш айдайын қызық көрiп.
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Адамға иман күткен болұр пайда,
Ер жiгiт дәм айдаса бармас қайда.
Елу төрттен нөкерi бiрге жүрдi,
Бөлiнбей ханышадан мынадайда.

Қисапсыз айтып болмас берген малын,
Сөйлейiн өз жұртына келген халiн.
Мiнгiзiп бес жүз тұлпар әскер бердi,
Безеген зүбәржатпен құйрық-жалын.

Қасына әскер бердi ергенiндей,
Болмайды айтқан анық көргенiндей.
Қисабы дүниенiң әрең толды
Заданың қыздарына бергенiндей.

Пендеге Құдай салар iстiң бәрiн,
Неше жыл жолда көрген қайғы-зарын.
Перi деп Ирамбаққа iздеп барып,
Мысырдан алып қайтты ғашық жарын.

Мысырдан шығыпты ендi падишалар,
Нөкерi қанша әскер сауық салар.
Жүз сегiз қыз хорлардың жамалындай,
үстiне атлас көрпе сағым шалар.

Қызыл жақұт сырғасы, бауы гауһар,
Құйылып сағат сайын нұрға толар.
Адам сабыр ете алмас жүзiн көрген,
Солардың һәрбiреуi ғашық қылар.

Белi нәзiк, мойны ақ лағылдар,
Қосылып қандай жiгiт болады олар.
Сипаты бұ ғаламда қызға бiтпес,
Жиһанда асып туған ендi солар.

Жиһанда асып туған ендi солар,
Қосылып қандай жiгiт бұларды алар.
Iнжуден отыз тiсi, ернi ақық,
Буына саф алтыннан шашын малар.
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Мысырдан алып қайтты күн мен айды,
Жан көрмес дүниеде һеш мұндайды.
Бiрнеше күн жол жүрiп шаһзадалар,
Бағдат шаһарына жақындайды.

Жетi жыл сапар шегiп көп күн өттi,
Патшаның көңiлiндегi қайғы кеттi.
Құрбандық шыбын жанын етiп жүрдi,
Мұратқа шаһизада ақыр жеттi.

Бастаған шаһизада мың сан қолды,
Көрiптi ғашық үшiн талай жолды.
Түстiк жерге қалған соң Бағдатқа,
үш кiсi сүйiншiге озбақ болды.

Алты атпен үш кiсi озды Мұхтарханға,
Бiр Алла берсiн мұрат барша жанға.
Патшаның перi iздеген ұғлы келдi,
Қуанып елi-жұрты қалды таңға.

Жиылған шаһар халқы, бек пен байы,
Зияда падишаның туған айы.
Мұхтарды ханым бiрлән қуантады,
«Осылай жалғызының,—дейдi,—жайы».

Билеген әдiлдiкпен тамам елдi,
Түске енген тауып келдi сағым желдi.
Әскермен қарсы шығып Мұхтар патша,
Шаһарға балаларын алып келдi.

Неше жыл бейнет көрген жолда жүрiп,
Дертiне ғашықтықтың мойын бұрып.
Падиша жалғызымен амандасты,
Халқымен келер жолын тосып тұрып.

Болған соң амандасып шаһар жүрдi,
Көңiлiне шаттық кiрiп һазар түрлi.
Алды-артынан он мыңдай әскер жүрiп,
Қуанып Бағдатқа алып кiрдi.
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Той қылды Мұхтар патша неше күндей,
Өткiздi күнде сауық, өлең-жырды.
Қызыққа төрт тараптан хандар келдi,
Асынып алтын қылыш болат қырлы.

Гүлденiп бау-шарбағы неше түрлi,
Елiне айтты дейдi көрген сырды.
Тәжiлмәлiк Әлидiң баязирiндей
Ел-жұрты айтқан сөзiн тыңдап тұрды.

Сарайда Хорлы—Ғайын сайран қылды,
Нөкерлер перiзатты күтiп тұрды.
Қырық күндей алтын тақта ойын салып,
Арабтың уәлаяты дәурен сүрдi.

Той болды Нiл дария тасуындай,
Мысырдың уәлаятын басуындай.
Мұхтар хан халқын жиды сасуындай,
Тор тауы мекен мосы асуындай.
Зүбәржат, лағыл, iнжу табақ ұстап,
ұжмақтан хордың қызы түсуiндей.

ұжмақтан хордың қызы түсуiндей,
Алдынан түрлi гауһар шашуындай.
Жiгiттер, мадақтасам қызық болды,
Нәбиге мейiрiмдi қосуындай.

Қырық күн ел тарқады өткеннен соң,
Мұратқа шын iздеген жеткеннен соң.
Зияда Бағдатқа патша олды,
Көңiлiнен қасiретi кеткеннен соң.

Екеуi жұрт билеген патша болды,
Бiр Алла тiлек берiп көңлi толды.
Өзiнiң пәрмен еткен заманында
Шығарды бiр қақпадан қырық мың қолды.

Салдырды мейман үшiн сексен сарай,
Жиһанның салтанатын еттi талай.
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Падишаны, бай болсын, не мүсәпiр,
Демептi құрметтеуге мынау қалай.
Ғаламнан биниһаят өнерi асты,
Көрген жан салтанатын қайран қалды.   

Көрсе де мұрат тапты көп бейнеттi,
Тағы бар мұратынан һәм зейнеттi.
Ғұмардай халифа болып ел билеген,
ұстауға шариғатпен бек айбатты.

Нұры артық өзге жаннан салтанатты,
Құданың Арысланы  Әлизатты.
үстiнен бес жүз шаһар пәрмен еттi,
Қақ жарып қара қылды әдiлеттi.

Дүниеден асып кеткен сұлтанаты,
Мұртаза, Шаһимардан арғы заты.
Өттiлер дүниеден дәулетпенен
уақытында патша болып инабатты.

Мұратқа патша болып жеткен жерi,
Қосылып құрметпенен күткен жерi.
Хорлыны ғашық болып он жыл iздеп,
Дүниеден қызық көрiп өткен жерi.

Дүниеден қызық көрiп өткен жерi,
Мұратқа қайғы көрiп жеткен жерi.
Заданың екi қызын екеуi алып,
Қосылып құрметтесiп өткен жерi.

Дүниеден қызық көрiп өткен жерi,
Көңiлден қайғы-қасiрет кеткен жерi.
Патшаның жиһан кезген халiн сөйлеп,
Қиссаның тамам болып бiткен жерi.

Ғайыптың Алла бiлер асыл сырын,
Махфуздан жаратыпты ләулiк нұрын.
Сұлтанды жиһан кезген мәселе еттiм,
Шыққан жоқ қисса болып мұнан бұрын.
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үш қисса жiберiп ем мұнан бұрын,
«Қожа Ғаффан», «Таһир» мен «Нұрғұзарын».
Абызкей, қата болса айып етпе,
Ғашықтың тасниф  еттiм өлең-жырын.

Әлидiң арғы тегi әуладынан,
Қоймаған бұ ғаламнан жықпай бiрiн.
Тайпалған төрт аяғы жорғадайын,
Әуелден келiстiрген зат пен түрiн.

Бижiгiт—атекейiм, Жақып—атым,
Сiздерге мағлұм әйлап жазған хатым.
Бiр Алла қата болса, өзi кешсiн,
Қатасын айып қылма, асыл затым.

Өлеңдi келiстiрген ақыл зерек,
Ойласам дүние жүзi дөп-дөңгелек.
Тамам қып бiр қиссаны жазып болдым,
Тағы да бiр қиссаны жазсам керек.

Екi елу ердiң жасы болады жүз,
Көредi есен кiсi талай жаз-күз.
Бұ жолы екi қисса жаздым сiзге,
Жолықса, тағы қисса жiберермiз.

Қолыма ұстағаным қалам болды,
Көңiлiм бұ дүниеге алаң болды.
Мың сегiз жүз сексен төртiншi жыл,
Апрелде он бесiншi тамам болды.
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ТОМҒА ЕНГЕН МӘТіНДЕРГЕ  ТүСіНіКТЕМЕ

ҚИССА ХАЗіРЕТ ЖүСіП АлӘЙҺИССАлАМ ИлӘН 
ЗылИХАНыҢ МӘСЕлЕСі

«Жүсіп—Зылихаға» арналған көптеген шығармалар шығыс 
пен батыс әдебиетіне бірдей, кең тараған әлемдік с�жеттердің 
қатарына жатады. Оларға арқау болған с�жет ежелгі мифтер-
ден, Таурат пен інжіл, Құраннан алынған. Құрандағы Жүсіптің 
оқиғасы ең көркем с�жеттің бірі деп есептелінді. Әлемнің 
көптеген халықтарының фольклоры мен жазба әдебиетінде 
бұл с�жеттің кең таралуы оның драмалық және әсерлі же-
лісінде. Онда жалпы адамгершілік гуманистік көзқарастың 
басы, жақсылықтың мәңгі күші туралы ойлар, жазаның бол-
май қоймайтындығы туралы және соңында зұлымдықтың 
жеңілісімен аяқталатыны жайында, мінез-құлықтың 
әлеуметтік мәні туралы бейнеленген. Шығармадағы дәл осы 
жоғарғы идеяның себебінен дәуірдің әр кезеңдерінде әлем 
әдебиетшілері оған назар аударып келген. Көркем әдеби с�-
жет ретінде «Жүсіп—Зылиха» шығармасы  әсіресе Шығыста 
айрықша даңққа ие болды. Бұл с�жеттің көркем өңделуі Орта 
Азия мен Кавказдың оңтүстігі, Поволжье және Қазақстан, Иран 
мен Ауғанстан, үнді мен Пәкістан, Түркия мен Шығыс Арабия-
сы елдерінің әдебиетінде кездеседі.

Аңыздың құрандық түрі (Құран Кәрім, 12-аят) өте ықшам, 
қысқа ғана айтылып, ауызекі сөйлеу стилі сақталған.

Осы аңыз туралы Б.Әзібаева былай дейді: «Библейско-ко-
раническая легенда о Юсуфе Прекрасном представляет собой 
вполне занятну�, многослойну�, многос�жетну� истори�, 
наполненну� прикл�чениями,  неожиданными ходами и пово-
ротами, немаловажное значение в ней занимал религиозно-ми-
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стический элемент и мифология древних. Несомненно также и 
то, что эпизод с Зулейхой был второстепенным и служил прежде 
всего двум целям: а) для подчеркивания святости, верности и 
преданности Юсуфа; б) для проверки выдержки устойчивости, 
т.е. нравственных качеств Юсуфа. И только благодаря таланту, 
гуманистической концепции творчества поэтов, писавших на 
тему о Юсуфе, эпизод «преступной страсти Зулейхиң к  своему 
рабу стал главным моментам произведений на эту тему, кульми-
нацией многотрудной жизни героя, который в награду за свои 
добродетели и достоинства, как и другие сказочно-эпические ге-
рои, получает в конце концов трон и прекрасну� жену»1.

Бұл с�жет көп елдің фольклорына еніп, үлкен әдеби өңдеуге 
түсті. Шығыс елдерінің ақындары қиссаны өңдеп, оның с�-
жетіне жаңа эпизодтар, тараулар қоса отырып, әрқайсысы өз 
түсінігін енгізуге тырысты.

Аталмыш қисса жөнінде батыс ақын-жазушылары да қалам 
тартқан. Ол туралы Ш.Қ.Сәтпаева еңбегінде былай дейді: «От-
дал дань теме и Вольфганг Гете, воспев красавицу Зулейху в 
своем знаменитом цикле стихов «Западно-восточный диван2». 
Ал неміс жазушысы Томас Манн «Иосиф және оның ағалары»3 
атты үлкен роман жазып шықты. Онда Жүсіпті жеке тұлға мен 
қоғамның арасындағы үндестік заңы принципі негізінде тама-
ша жүйені құрған мемлекеттік қайраткер ретінде көрсетеді.

Бұл с�жетке қаншама көп шығыс ақындары қисса-поэмала-
рын шығарып жырласа, соншалықты зерттеуші-ғалымдардың 
да4 назарын өзіне тарта білді.

Қазақ арасында Жүсіп пен Зылиха махаббаты жайлы қисса 
ертеден-ақ мәлім. 

1 Азибаева Б.у. Казахский дастанный эпос.—Алматы, 1998.—С.129.
2 Ш.К.Сатпаева. Казахская литература и Восток.—Алматы, 1982, с.92.
3 Манн Т. Иосиф и его братья. М. 1968. 1-2 т.
4 Хисамов Н.Ш. Поэма «Кысса и Иусуф» Кулгали М, 1979., Абул-л Касим Фир-

доуси и его творчество. л-М, 1935. Бертельс Е.Э. узбексий поэт Дурбек и его поэ-
ма о Иосифе Прекрасном.//Альманах Дар. Ташкент. 1944.К.Тахиров. Туркмен-
ский поэт Андалиб и узбекская литература. Самарканд. 1965, с.23; Тагирджанов 
А.Т. К вопросу о поэме Фердоуси «Юсуф и Зулейха». Советское востоковедение. 
т-5. М-л, 1948, с.334-338; Короглы Х. Юсуф и Зулейха. Краткая литературная 
энциклопедия. М. 1975. т-8, с. 1026 .; Т.Манн. Иосиф и его братья. М. 1968, т-1, 
2; Сатпаева Ш.К. Казахская литература и Восток. А, 1982, с.91-102, Азибаева 
Б.у. Казахский дастанный эпос.—А, 1998, с.129-130. 
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«Жүсіп—Зылиханың» қолына түскен бір нұсқасын ақын 
Жүсіпбек Шайхысламов жазып алып, өңдеуден өткізген. Да-
стан «Қисса-и хәзірет Жүсіп ғәләйһиссәләм мен Зылиханың 
мәселесі» деген тақырыппен 1898, 1901, 1904, 1907 жылда-
ры Қазандағы университет, ал 1913 жылы Домбровский ба-
спаханасында, 1918 жылы «Орталық» баспаханасында Ш.Құ-
сайыновтың басып шығаруымен жарық көреді. 

«Амма Иусуф пайғамбар ғаләйһиссалам қиссасы» деген 
қолжазба ӘӨИ-дің қолжазба қорында 127-папкада сақтаулы. 
Бұл қисса дәптердің 7-106-беттерінде сарғыш қағазға қара си-
ямен, қауырсын қаламмен араб әрпінде жазылған. Тапсырған 
С.Ордалиев. Қолжазба 1889 жылы жазылған. 1961 жылы 
Қостанай экспедициясы әкелген бұл қолжазбаның иесі—
Құлмұхамбет Байғұлыұлы. 

Бұл жөнінде А.Қыраубаева өз еңбегінде біраз тоқталып 
өткен5. Ол «Жүсіп—Зылиха» дастанын зерттеп, осы тақырыпқа 
қалам тартқан шығыс ақындары—Фирдоуси, Құлғали, 
Рабғузи шығармаларын салыстыра отырып талдап, айырма-
шылықтарын көрсеткен. 

Осы Ж. Шайхысламов пен Қ. Байғұлыұлы жазып алған 
нұсқаларды өзара салыстырғанда, Ж. Шайхысламов алған 
нұсқа ең көлемді, баяндалу тілі қазақ оқырманының ұғымына 
жақын, түсінікті екенін байқадық. Сол себепті біз оқиғасы 
толық баяндалған, қазақ арасында көбірек тараған, әрі 
төл шығармасындай болып кеткен Жүсіпбек жазып алған 
нұсқасына тоқталдық.

Жүсіпбек нұсқасының с�жеті Құлғали мен Ансари 
нұсқасына, көбіне Құлғалидың «Қисса Жүсібінең өте жақын. 
Ал Құлғали, өз тарапынан, Фирдоуси мен Ансари шығармала-
рына сүйенген6.

Дастанның қысқаша мазмұны төмендегідей: Жүсіп он бір 
жасында бір түс көріп, шешуін әкесі Жақып пайғамбардан 
сұрайды: «Толған ай мен бір күн көрдім, олардың қасындағы 
он бір жұлдыз екен, сол жұлдыздар айға сәжде етті»,—дей-
ді. Жүсіпке әкесі: «Патша, пайғамбар болады екенсің, саған 
ағаларың қызмет етеді екен»,—деп жориды. Осыдан ба-

5 А.Қыраубаева. Ғасырлар мұрасы.—А. 1988. 59-61 бет.
6 Хисамов Н.Ш. Поэма «Кысса и Иусуф» Кулғали—М., 1979.
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рып ағалары өштесіп, Жүсіптің көзін жоймақ болады. Оны 
айдаладағы бір құдыққа апарып тастайды, кейін Жүсіпті 
Мысырдың саудагеріне құл есебінде сатып: «бұл құлдың бой-
ында үш үлкен айыбы бар: ұры, өтірікші, қашқын» дегенді 
айтады. Құлшылықта Жүсіп көп азап шексе де Құдайдың ке-
реметімен оны жұрт құрметтейтін болады. Дастанның екінші 
бөлігінде Зылиха мен Жүсіп арасындағы махаббат баян етіле-
ді. Ақыры Жүсіп Зылихаға үйленіп, еліне қайтады, әкесімен 
аман-есен кездесіп мұратына жетеді.

Дастан мазмұны тартымды да қызықты оқиғаларға  толы. 
Жақсылықтың зұлымдықты жеңіп, адамдардың бақытты 
өмірге қол жеткізуі—қисса-дастандардың негізгі идеясы. 

Өте шағын, қысқа ғана айтылған Құрандағы Жүсіп оқиғасы 
келе-келе ақындардың импровизациясының арқасында с�же-
ті ұлғайып, көптеген қосымша эпизодтар қосылып, кейіпкер-
лер тереңірек сомдалып, әдеби өңдеуден өтіп, тілдік дамуы, 
көркемдік деңгейі өсіп, қалыптасқан түрі бар үлкен бір тамаша 
шығармаға айналды. 

Шығарманың композициясы жетілген. Дастан тілінің қара-
пайымдылығымен, стилінің жетілуімен және көркем бейне-
леудің бай әдістерін қолдануымен ерекшеленеді. Онда баянда-
латын оқиғалар бір-бірімен тығыз байланысты. 

Жүсіп пен Зылиха бейнесі үнемі қозғалыс үстінде. Оқиға 
дамыған сайын оның кейіпкерлерінің де өсіп, жетіле түскенін 
байқаймыз. Адамдардағы бар қасиет оларға да тән. Кәдімгі 
адамдар сияқты олар да қателіктер жібереді.

Дастан жанрына қайнар көз болған құнарлы арнаның бірі—
ертегі. Аталмыш дастан оқиғасының баяндалуында, қатысушы 
адамдардың бейнесінде қиял-ғажайып ертегілерге тән іс-
әрекеттер де бар. Ол—Жәбірейіл періште қанатымен сипағанда 
Зылиханың жасарып, баяғы сұлу қалпына келуі, Жүсіптің 
көйлегін көзіне басып, иіскегенде Жақыптың көзі ашылып, 
сауығып кетуі т.с.с. суреттейтін көріністер.

Ертегіде қиын есеп шешуін тапқан кейіпкер патша болады. 
Мұнда Жүсіп патшаның түсін жорып берген соң, таққа отыра-
ды. Ал уәзірін сайлағанда, таңертең алдынан кім бірінші кез-
дессе, сол болатын болды. Бұл да ертегілік сарын.

Дастандағы түс көру мотиві көптеген әлем халықтарының, 
соның ішінде шығыс елдерінің ауыз әдебиеті мен фольклорлық 
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шығармаларында, әсіресе пайғамбарлар туралы аңыз-әңгі-
мелерде, діни дастандарда, батырлық жырларда, ертегілерде, 
әсіресе ғашықтық дастандарда «Жүсіп—Зылиха», «Бозжігіт», 
«Таһир—Зуһра», «Қыз Жібек», «Қозы Көрпеш—Баян сұлу» 
т.б. кездеседі.

Түс көру сарыны «Жүсіп—Зылиха» дастанында да мол 
көрініс тапқан. Мәселен, дастанның басында Жүсіп болашақ 
пайғамбарлығы жөнінде түс көреді. Кейін үлкен ағалары 
Жүсіпті «серуенге бірге шығалық» деп шақыра келгенде де 
атасы Жақып пен қарындасы Дина алдын-ала бұл сапардың 
бақытсыздыққа апаратынын сездіретіндей түс көреді. Кейін де 
осы түс көру мотиві бірнеше жерде кездеседі.

Жүсіп пен түйенің иесі екеуінің арасындағы диалог ерекше 
фольклорлық дәстүр аясында құрылған. Кейіпкерлердің өзара 
жұмбақтап сөйлесіп, бірін-бірі жақсы түсінуі қазақ халық ер-
тегілерінде жиі кездеседі. Дастанның осы берілген үзіндісінде 
метафоралы тіл Жүсіптің даналығын көрсетеді. Оның жұмбақ 
сұрағы бейтаныс әңгімелесуші адамды іштей тексеруіне жата-
ды. Бұл сұраушының қоғамдық жағдайына сәйкес, тұтқынның 
кім көрінгенге сене бермейтіндігін көрсетеді. Жыршы бұл жерде 
әлеуметтік психологияның астарлы түсінігін байқатады. Араб 
саудагері сұрақтың мәнісін бірден түсініп, оны шешіп береді. 
Тек осыдан кейін ғана Жүсіп оған өзінің өтінішін айтады. Осы 
метафоралы тіл екі адамның - араб саудагері мен Жақыптың 
тапқырлығына көзделген.

Сонымен, Жүсіп пен Жақып—дастанның басты кейіпкер-
лері және олардың өзара қарым-қатынасы с�жеттің негізгі 
желісін құрайды. Ел басқарушының міндетіне жеткенге дейін 
жыршы Жүсіпке неше түрлі қасиетті береді. Ақын елдің бере-
кеге жетудегі басты шарты—басқарушының төменгі жақтан, 
яғни қаналушы таптар арасынан шығуы керек деп есептейді. 
Дастандағы Жүсіптің құлдық күйінішті тағдыры—басқарушы 
болу жолындағы қажетті сын. Енді, міне, Жүсіп тұтқын құл 
болған жағдайынан Мысыр елін билеуші дәрежесіне жетті. Ол 
жаңа қызметінде орнығып, ел-жұртты аштықтан сақтау үшін 
қызу жұмысқа кіріседі.

Жалпы Жүсіп бейнесі арқылы құлдық айыпталады. Ақын 
сүйікті кейіпкердің жан азабы арқылы оқырманның барлық 
құлдарға деген аяушылық сезімін туғызады. Бір құлдың 
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тағдырын осылай көрнекті түрде суреттеу арқылы, ол тұл 
қалғандардың адамгершілік құндылығы жөнінде гуманистік 
идеяны ұсынады. Құлдың тағдырындағы ең қорқынышты 
нәрсе—бостандықтан және адамшылық абыройдан айырылу.

Әрине, дастанда кейіпкердің құлдық тағдыры жөнінде ег-
жей-тегжейлі айтылмайды, бірақ Жүсіпті құл ретінде сату эпи-
зодында ақын кейіпкердің қайғысын қысқа болса да терең ше-
берлікпен бейнелеу арқылы дәл жеткізеді.

Жалпы дастандардағы болашақ патшаның көп сергелдеңге 
түсіп, қиын сыннан өткеннен кейін ғана тәжге қол жеткізуі, 
бір жағынан, халықтық түсінікті аңғартса, екінші жағынан, 
бас қаһарманды дәріптеу мақсатынан туындайтыны сөзсіз. Көп 
қорлық көріп, ғаріптік күйді бастан кешірген, ауыр өткелден 
өтіп, мансапқа қол жеткізген билеуші сағы сынбай, қайсар, 
қайратты болып өседі, сөйтіп көпшілікке жақын, жетім-жесір-
лерге рақымды әміршіге айналады. 

Дастанда қылмыс жазаланып, қайырымдылық сыйға 
бөленіп, әділдік жеңіп шығады. Осының бәрі дастан бойында 
бір тепе-теңдікте сақталған.

Шығармада араб, парсы, көне түркі сөздері мен тіркестер, 
Құран аяттары, дұғалар, араб тілінде берілген тарау атаулары 
жиі кездеседі. 

«Жүсіп—Зылиха» дастаны 1976 жылы «Ғашық нәме» (361-
456 бб.) және 1994 жылы «Ғашықтық дастандар» (262-382 
бб.) атты кітаптарда жарық көрді. Жинақтарды құрастырып, 
алғы сөзін, ғылыми түсініктерін жазған ү. Сұбханбердина. 
1976 жылғы басылымда «Жүсіп—Зылиха» дастаны біраз 
қысқартулармен өзгертіліп берілген, мысалы, мұнда Аллаға 
мадақ, пайғамбарға салауат айтылатын алғашқы 68 жолы түсіп 
қалған. Сонымен бірге, бұл жарияланымда дастанда кездесетін 
14 тарау атауы мен Құраннан берілген 11 үзінді жазылмай кет-
кен. Түсіп қалған сөз тіркесі, сөйлемдер,   Құраннан үзінділер, 
тарау атауларына мысал келтірейік:

Тараудың аты
428-жолда
Фаслу сифати бири Йусуф аләйһис салам (Жүсіп аләйһис 

саламның құдығының сипаты туралы бөлім)
Құраннан үзінді 
82-жолда
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Натаким Құранда бұйырды қаулаһу Тағала: Инни раай-
ту ахада ашара каукабан уашшамса уал қамара раайтуһум ли 
сәжидина

(Құранда Алла Тағала былай деп бұйырыпты: - Расында да 
мен (түсімде) он бір жұлдызды, күн мен айды маған сәжде етіп 
жатқандарын көрдім). 

2352-жолда
үшбу сөздің дәлелі қаулаһу Тағала: Қалат мә жазау мән ара-

да би аһлика суа илла ән иусжана ау азабун алим.
(Осы сөздің дәлелі Алла Тағаланың сөзі: ол (әйел) айтты: 

- Сенің үй-ішіңе жамандық қалаған адамның жазасы қапасқа 
тасталу немесе ауыр азап емес пе�!)

1976 жылғы жарияланымда 
қате жазылған сөз, сөз 

тіркесі, сөйлемдер

1898 жылғы басылымда

Ғаламда аты мәшһүр Жүсіп 
садық

Кәламда аты мәшһүр—Жүсіп 
сыдық (11-жол)

Баяндап мен берейін соның 
жайын

Мақтамай, шамам келсе 
тастамайын 
(12-жол)

Жүсіп нәби он бірге шыққан 
еді

Келгенде он бір жасқа Жүсіп 
нәби (77-жол)

Тағрифін атасынан сұрап 
келді

Тағбирын атасынан сұрай келді 
(80 жол)

Өзің біл бауыздасаң, яки 
сойсаң

Тәнімде  жүз мың, әгәр, жаным 
болса
(343-жол)

Патша айтты Жүсіпке: - Бұл 
не істегенің?
Мәніне түсінбеймін 
ештеңенің

Патша айтты Жүсіпке: - Не іс 
қылдың?!
Бұл істі маған неге рауа көрдің? 
(2352-2353 жолдар)

Ғашық дертке қатындар улап 
отыр

Есін білмей қатындар турап 
отыр (2417-жол)

Түйеменен нан тасып жүрмін, 
- депті

Төбеме нан көтеріп жүрдім, - 
депті. 
(2509-жол)

Бас иді сол Сақиға небір 
жоян

Аманат сөз тапсырды Жүсіп 
оған (2531-жол)

Жақсылық күтсін Жүсіп 
менен, - деді

«Кешіріп, тілегіңді бердімң деді 
(2566-жол)

Еліне көп жылдан соң келді 
Жақып
Келген соң, көп жасамай өлді 
Жақып.

Еліне бір күндерде келді 
Жақып,
Аз күннен соң, көп тұрмай өлді 
Жақып 
(4614-4615 жолдар)
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Ал 1994 жылы жарық көрген «Ғашықтық дастандар» атты 
жинақта «Жүсіп—Зылиха» дастанымен біршама жұмыстар 
жүргізіліп, мәтін әжептеуір түпнұсқаға жақындастырылған. 
Әйтсе де біраз шумақтар түсіп қалған, кейбір сөздер, сөйлемдер 
өзгеріске түскен қалпы жүр. Бұл басылымда да араб тілінде 
берілген тарау атаулары, Құраннан үзінділер енбей қалған.

Сонымен бірге, дастанда Жүсіп есімінің жанында араб тілінде 
жазылған ...  деген сөз бар, ол сөз араб тілінде екі түрлі оқылады. 
Дастанның 1976 жылғы және 1994 жылғы нұсқаларында 
садық деп, яғни дос деген мағынасын алып жазыпты. Ал шын-
дап келгенде ол сөздің «сыддық» деген мағынасын (яғни, қазақ 
тіліндегі «сыдық») алуы керек еді. Сыдық (а)—тек шындықты 
айтушы; адал, шыншыл, әділ, әділетті. Бұл атау кейіннен 
Мұхаммед пайғабардың айтуымен, өзіне үлкен сенім білдірген 
төрт жардың бірі—Әбубәкірге де беріледі. Содан бері Әбубәкір 
«сыдық» лақабымен мәшһүр болды7.

Томға ұсынылып отырған мәтін 1898 жылғы басылымнан 
еш өзгертусіз дайындалды. 

Әуесбаева П.
 

ҚИССА ШЕРИЗАТ—КүлШАТ

Қазақ жерiнде шығыстық аңыз, әңгiмелер мен көптеген 
фольклор және әдебиет туындыларының с�жеттерi ертеректе-
ақ тарап, ел ауызында жүрген. Солардың iшiнен кеңiнен тарап 
байтақ жерiмiздiң бiр-бiрiнен алшақ жатқан аймақтарында 
белгiлi болғаны—Шеризат пен Күлшаттың тарихын баяндай-
тын с�жет.  Оның қазақ даласына қай кезде тарағанын тап ба-
сып айту қиын. Алайда өлең үлгiсiне түсiп, қағаз бетiне iлiге 
бастаған кезi—ХIХ ғасырдың 70-80-жылдары. Қазiргi кезде осы 
с�жетке негiзделген, бiр-бiрiнен бөлек, атаулары әр түрлi бо-
лып келетiн, фольклор және жазба әдебиет түрiнде жырланған, 
жазылған алты шығарма мәлiм болып отыр.

Бұларды дүниеге әкелген, өзiнше жырлап, халық арасы-
на таратқан адамдар—М. Ж. Көпеев, Ә. Найманбаев, Н. Ны-
санбайұлы, Е. Құнанбаев, К. Әлiмбетов т.б. Дастанның таралу 

7 Пайғамбарлар баяны. Осман Нури Топбаш,—А. 2004, 96-бет.
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шеңберi мейлiнше кең. Мәселен, ең алғашқы нұсқаларының бiрi 
Солтүстiк Қазақстаннан табылса, Н.Нысанбайұлының үлгiсi 
Оңтүстiк Қазақстаннан жазылып алынған. Ал Семей өңiрiнде 
Ә. Найманбаевтың осы тақырыпқа шығарған дастаны кеңiнен 
тараған. Сондай-ақ бұл дастан Қытайда тұратын қазақтар ара-
сында да айрықша мәлiм болды.

Бiр-бiрiнен айтарлықтай айырмашылығы бар Шеризат 
және Күлшат туралы қазақ дастандарының дүниеге келуiне 
парсылардың ертегiлiк с�жетке құрылған «Қисса Ширзад уа 
Голшад» хикаяты себепшi болғаны анықталды.

«Бабалар сөзi» сериясының  осы томына ғашықтық дастан 
үлгiсiнде жырланған «Шеризат—Күлшат» дастаны ұсынылып 
отыр. Бұл нұсқа халық ақыны, жыршы, әншi Көпбай 
Әлiмбетовтен жазылып алынған. Ал серияның үшiншi томында 
хикаялық дастандар жанрына жататын «Қисса Шеризат» пен 
«Қарқабат» дастандары жарияланған8.

К.Әлiмбетов нұсқасында екi тақырып қарастырылады: 1) 
тумай жетiм болған Шеризаттың батыр болып өсiп, мұратына 
жетiп, заңды билiкке қол жеткiзуi; 2) Шеризат пен Күлшаттың 
махаббаты.

Осы тақырыптас басқа да дастандардағыдай «Шеризат—
Күлшат» дастанының негiзгi арқауы—жазықсыз қуғынғажазықсыз қуғынға 
ұшыраған жандар туралы Шығыс пен Батысқа кең тараған 
с�жет желiсi. Көптеген жағдайда бейкүнә кейiпкер анасының 
құрсағында жатқанда өлiмге бұйырылады да, алуан түрлi 
себептермен [көбiнесе аңдардың немесе басқа да көмекшiлердiң 
арқасында] тiрi қалады. Ерекше ерлiгiмен көзге түсiп, өзiнiң 
кiм екенiн танытады. Сөйтiп, ақыр аяғында елiне оралып, 
дұшпанында кеткен кегiн қайтарады, әкесiнiң тағына 
отырады.

Бұл нұсқаның ерекшелiгi—«жеңiлген жауының қызына 
үйлену» мотивi трансформацияланып, екi жастың сезiмi 
дәрiптелiп махаббат тақырыбы басты мәнге ие болады. 

Дастанда бiраз фольклорлық сарындар қамтылған, мысалы, 
перзентсiздiк, «ғажайып туылуы», «ғажайып көмекшiлер», 
«әдiл патша», «сырттай ғашық болу» мотивi т.б. Осылардың 

8 Бабалар сөзі: Хикаялық дастандар. 3-том. Томды құрастырып, ғылыми 
қосымшаларын дайындаған Б.Әзібаева.—Астана: Фолиант, 2004.—9-95-беттер.
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әрбiрi түпнұсқалық түрiнен көп алшақтамайды, дегенмен 
талқыланып отырған дастанда кейбiреулерi өзiнше көрiнiс 
тапқан. 

Мысалы, баласыздық мотивi дәстүрлi эпос үлгiсiнде 
суреттеледi: ағайынды екi кiсiнiң де баласы жоқ екен және бұл 
жағдайды екеуi де уайым етедi. Сондықтан да берiсi қазақтың, 
әрiсi исi түркiнiң эпостары сияқты әлi дүниеге келмеген 
перзенттер туралы құдалық келiсiмдер көрiнiс табады. Бұл 
сияқты келiсiмдер, қазақтың дәстүрлi құқықтарында көрiнiс 
тапқандай9, қазақтар үшiн үйреншiктi жағдай болған. Мұның 
көркем үлгiдегi жарқын айғағын «Қозы Көрпеш—Баян сұлу» 
эпосынан көремiз. 

Ал Шеризат пен Күлшаттың махаббат тарихы парсы 
хикаяттарындағыдай басталады: үрiм шаһарының патшасы 
Пархизаттың қызы Күлшаттың сұлулығын, ол үшiн салынған 
ғажайып бақшалы сарайды ұзақ сапардан қайтып келген 
көпестер әңгiмелеп бередi. Шеризат сырттай ғашық болады да, 
дереу жолға шығады.

Дастанда парсы хикаятының фабуласы сақталған, түпнұс-
қаның с�жетi мен мотивтердiң негiзгi өзектерi толық пайда-
ланылған. Сонымен бiрге, тыңнан қосылған тұстары да айқын 
байқалады. Кейбiр мәндi эпизодтардан аттап кетушiлiк те 
аңғарылады.

Кез-келген фольклорлық шығармадағы сияқты дастан 
кейiпкерлерiнiң мiнез-әрекеттерi объективтi қисынмен көрiнiс 
тауып отырады. Ал белгiлi бiр iстi тындыру барысында бiр кейiп-
кердi екiншi кейiпкер ауыстырғанмен, олардың iс-әрекеттерi, 
атқаратын мiндеттерiнде [функциясында] айтарлықтай өзгерiс 
болмайды. Сондықтан да бұл нұсқада бас кейiпкердiң әкесi Пар-
хизат патшаның уәзiрi бөтен адам емес—өз бауыры болса да, ол 
қатал да мейiрiмсiз. Ал оның iс-әрекетiнiң қисыны  түпнұсқадағы 
уәзiрдiң iс-әрекетiмен үндес. Яғни, өзiмшiл, билiк құмар және 
берген антын аттап кетуге бейiм т.б. Сонымен бiрге, марқұм 
падишаһтың бауырының ашу-ызасы мен оның әлi дүниеге кел-

9 левшин А. Описание киргиз-кайсацких или киргиз-казачьих орд и степей.левшин А. Описание киргиз-кайсацких или киргиз-казачьих орд и степей. 
СПб. 1832. ч. Ш; Маковецкий П.Е. Материалы для изучения �ридических 
обычаев киргизов. Вып.і. Материальное право 1886; Сборник киргизского 
обычного права. Ч.і. Право семейственное// Материалы по казахскому 
обычному праву. Алматы, 1948.
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меген туысынан құтылғысы келетiнi бiр туған бауырлардың кей-
де екi түрлi мүдденi қолдайтынын аңғартатын дуалистiк мифтiң 
нышаны екенi сөзсiз. Демек, олардың арасындағы өшпендiлiк 
рулық жiк кезiндегi салт-дәстүр туралы ұғым-түсiнiктi 
аңғартады. Кейiн келе бұл мотивке жеке дара билiкке құмарту, 
iштарлық және тақты мұрагерлiк дәстүр бойынша сақтап қалу 
сияқты рулық сезiмдi ығыстырған мотивтер де қосылған. Яғни, 
шағын отбасылар мен қандас туыстар арасындағы байланыстар 
мәнiнiң  солғын тартқаны аңғарылады.

 Түпнұсқада көңiл аударатын көрiнiстердiң бiрi—кейiпкер 
әкесiнiң аң аулап жүрiп сәтсiздiкке ұшырауы. Мұнда оған арыс-
тан шауып, ол мезгiлсiз дүние салады. Ал сөз етiп отырған вари-
антта патша өз ажалынан өледi, яғни парсы хикаятындағыдай 
арыстан үш рет емес, тек екi-ақ рет көрiнедi. Демек, байырғы 
магиялық ұғым-түсiнiктердi көрсететiн басқа да киелi сандар 
сияқты, үш санының сақталмауы, сол арқылы арыстанның 
үш рет көрiнбеуi дастандағы логикалық мағынаның белгiлi 
дәрежеде бұзылуын көрсетедi.

Осы орайда оқиғадағы тағы бiр буын түсiп қалғанын атап 
өткен жөн. Ол—патшаның көрiпкел түсi. Түпнұсқада оған 
түсiнде бiр саяхатшы келiп, қызына арнап бақшалы сарай са-
луына әмiр бередi.

Бұл тұс парсылық түпнұсқада айтарлықтай мәнге ие: саяхат-
шы әкесi мен қызының болашағын, олардың тағдырларының 
ортақтығын болжап, әке тағдырына қатысты қызына жүктелер 
мiндеттiң мәнiн аңғартады. Бiзде Пархизат сарайды ешкiмнiң 
нұсқауынсыз салады.  

Түпнұсқалық парсы хикаятында Шеризат мұрагерлiк жол-
мен таққа отырғаннан кейiн, Күлшаттың өз әкесiне төнiп кел-
ген ажалдан құтқару үшiн елеулi рөл атқаратыны белгiлi. Бұл 
ретте оған әкесi салып берген бақшалы сарайдың көмегi тиедi. 
Себебi, Күлшат Шаһризада сияқты, тоғыз бөлмелi сарайдың 
санымен үндес тоғыз әңгiме айтып, әкесiн дарға асуды кешеу-
iлдетедi. Ал К.Әлiмбетовтен жазылып алынған мәтiнде мұндай 
қыстырма с�жеттер кездеспейдi.

Қыз әкесiнiң дарға асылуын он жыл зынданда отырумен 
ауыстыруды өтiнедi де, бұл мақсатына оңай қол жеткiзедi. Яғни, 
әкесiн құтқаратын қыз мотивi орталық тақырыпқа айналмай-
ды. Мұның өзi түс мотивiнiң түсiп қалу сырын бiлдiредi.
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Мiне, бұл вариантты жырлаушылардың толықтыруы немесе 
өзгертуi осы тұрғыда. Мұндай өзгерiстер дастанның басталуын-
да жүзеге асады да, одан әрi жырлаушылар өзектi оқиғадан 
ауытқымайды десе де болады.

Сонымен бiрге, бұл мәтiнде образдарды психологиялық 
жағынан байыта түсуге айрықша мән берiлген. Мұны Көркин 
шаһтың әйелiнiң өлiмiне байланысты уәзiрдiң қайғыруынан 
және ханшайымның өлер алдында айтқан ғазалынан байқауға 
болады. Шеризат дастан талабына сай тәрбие алған; сондай-ақ 
бақшалы сарай мен ғашықтар сезiмiнiң суреттелуi де ғашықтық 
дастан рухына сай.  

Дастан халық ауыз әдебиетi үлгiсiмен жырланған. Оны 
ақын, жыршы, әншi Көпбай Әлiмбетовтен фольклортанушы 
Н.Төреқұлов 1941 жылы жазып алған. Мәтiн ӘӨИ-дiң қол-
жазбалар қорында сақтаулы: Ш.621, 1-дәптер, араб әрпiнде.

1965 жылы жинаушы Қ.Майлыбаев осы дастанды екiн-
шi рет К.Әлiмбетовтен жазып алған. (ӘӨИ-дiң қолжазбалар 
қоры, Ш.900). Екi қолжазбаны салыстырғанда арасында еш 
айырмашылық жоқ болып шықты.     

Оқырманға ұсынылып отырған мәтiн түпнұсқадан еш өзгер-
тусiз дайындалды.

                   
Әзiбаева Б.

ҚИССА ДАНДАН 

С�жетi фантастикалық ертегiлерден алынған бұл шығарма 
шығыс дастандарының iзiмен жырланған. Демек, мұнда 
ғашықтық дастан поэтикасы көрiнiс тапқан: кейiпкер жiгiт 
патшаның жалғызы, оның «жүзi көркем», ол тәрбиелi, мей-
iрiмдi. Күндердiң күнiнде ол белгiсiз бiр сұлудың суретiн көрiп 
оған жан-тәнiмен ғашық болады, әкесiнiң рұқсаты мен батасын 
алмастан алыс жолға шығады, жолда көптеген қиындықтарға 
тап болады. Сол кедергiлердi жеңiп, ақырында үш бiрдей сұлуды 
алып мұратына жетедi.

Мұнда «сырттай ғашық болу» мотивiнiң кең тараған 
түрлерiнiң бiрi—сурет сарыны пайдаланылған. Суреттi көрген 
жiгiт бiрден ғашық болады. Жiгiттiң аты—Дандан. Қыздың 
аты—Нәркес.
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Кейiпкердiң ғашықтық сезiмiн күшейту мақсатымен мәтiн-
ге бiрнеше эпизодтар енгiзiлген. Мысалы, жарын iздеп шыққан 
Данданға көп жыл бұрын осындай сурет көрiп, осы күнге дейiн 
оған ғашық болған қарт былайша кеңес бередi: «Тезiрек, шаһзада, 
iзде,—дейдi, Жапан түздi қаңғырып, шығып шетке». Одан кейiн 
кездескен балықшы жiгiт Данданды ғашық еткен сурет «Безгек 
болған кезiнде салынған ғой» деп Нәркестiң асқан сұлулығын 
баяндап, оған ғашық болған патшазадалардың көп екендiгiн, 
әкесi бiреуiне бермек болса, екiншiсi қас болатынын әңгiмелейдi. 
Бұдан соң Нәркес сұлудың жар салып «құп жамалын» көрсету 
арқылы күйеу таңдау сарыны берiледi. Шынында да Нәркес 
асқан сұлу, ол жиынға «Бұлттан жаңа шыққан күндей болып» 
келедi. Ол жарын бiрден таниды да, екi ғашық қосылады…

Айтылған сарындармен бiрге мәтiнде көптеген ертегiлiк 
сарындар пайдаланылған, мысалы, Нәркестi ғашық болған 
ди�дың алып кетуi, шаһзадалардың iшiнен қызды босатуға 
тапқырлығы мен ерлiгi жететiн жiгiттi таңдайтын құс, 
Мұхташам атты алып құстың балапандарын жейтiн айдаһар, 
кейiпкердiң онымен айқасып өлтiруi, Данданға риза болған 
құстың көмегi, қызды алып кеткен ди�ға барар жолда кез-
дескен түрлi ғажайып кедергiлер т.б.

Қыз кейiпкер керемет сұлу болса, Дандан сырттай ғашық 
болған сұлуды жад етiп тек жылап еңiрейтiн кейiпкер емес. Ке-
рек жағдайда ол айдаһарды жеңiп, ди�ларды да, олардың пат-
шасын да өлтiредi.

Композициясы өте жинақы, оқиғасы қызық бұл дастан 
шығыс әдебиетiнде қалыптасқан дәстүр бойынша, «биссмилла-
дан» басталады, сонан соң жинаушы өзi туралы мәлiмет бередi. 
Осыдан кейiн ғана оқиға басталады. 

Дастан бiрiншi рет 1902 жылы Кәримов баспаханасынан 
араб әрпiнде жарық көрген. Жариялаған Есен молда. 1911 
жылы дастанның тағы бiр нұсқасын Ақылбек Сабалұлы жария-
лады.

Бұл екi басылымды салыстырғанда, бұлардың с�жетi мен 
мазмұны, композициясы бiрдей, кейiпкерлер жүйесiнде де 
ешқандай айырмашылық жоқ екендiгi анықталды. Алайда екi 
шығарманың оқиғасы бiр, мазмұны өте жақын болғанымен, екi 
мәтiн өзiндiк тiлдiк жүйесiмен өзгешеленедi. Яғни әр нұсқаның 
жыршысы белгiлi с�жеттi өзiнше жырлап дамытқан.
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Демек, Есен молда да, Ақылбек те бiр с�жетке жырланған 
екi бөлек дастанды жөндеп жариялаған.  

«Қисса Дандан»—халқымыздың сүйсіне оқыған, тыңдаған 
шығармаларының бірі. Оның 1902, 1911-жылғы басылым-
дарының көшірмелері қолжазба қорларында сақтаулы.

Томға ұсынылып отырған мәтiн 1911 жылғы басылымнан еш 
өзгертусiз дайындалды. Мәтiнде кездескен көне түркi сөздерi 
түпнұсқалық қалпында берiлдi, мысалы: дейүп, бегiрек, барғаш, 
үшбу, анда, андан соң, дедiлер, бекiткен-дүр, тұрғыл, бiлгiл т.б., 
ал араб, парсы тiлдерiнен енген сөздер қазақ тiлiне аударылып, 
томның соңында берiлген арнайы сөздiкте топтастырылды.

Әзiбаева Б.

ҚИССА ЗИЯДА, ШАҺМұРАТ

Шығыстық с�жетке құрылған «Қисса Зияда, Шаһмұрат» 
атты дастан 1890, 1892, 1896 жылдары университет баспаха-
насында Ш.Құсайынов қаражатымен басылып шыққан. 1912 
жылы Домбровский баспаханасынан Құсайынов мұрагерлерi 
шығарған. 

Шығарма тақырыбы—қос жұптың махаббаты, сүйiспеншi-
лiк. Дастан оқиғасы Бағдат патшасы Мұхтардың ұлы Зияданы, 
Мысыр патшасы Заданың егiз қызы Хорлы мен Ғайын және 
ұлы Шаһмұратты қатар таныстырудан басталады. 

Дастан с�жетiнiң негiзгi элементтерi мынадай: кәрi ата-
ананың баласыздық мотивi, сұрап алған баланың ерекше 
сұлулығы, батырлық қасиеттерiнiң ерте (жетi жаста) көрiнуi, 
түс көру мотивi, Ирамбақты iздеу, теңiз оқиғасы, жолдағы 
қауiп-қатер (адам жегiш зәңгiлер елiнде тұтқын болу, алапат 
жайын). 

Махаббат тақырыбы дастанда ертегiлiк-таңғажайып сипатта 
суреттелген. «л�бовь в дастанах—главный двигатель с�жета, а 
романическая идеализация л�бовного чувства героев составля-
ет еще одну специфическу� (жанрову�) особенность подобных 
произведений»10,—дейдi дастан эпосын зерттеушi Б.Әзiбаева. 
Зияда сүйгенiн бiр көрмесе айықпайтын ауруға шалдығады. 

10 Азибаева Б. Казахский дастанный эпос.—Алматы: Ғылым, 1998.—С.124.
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Молдалардың «ғашығыңнан бiр белгi болмаса, iздемей кiдiре 
тұр» деген насихатын тыңдамай, елi-жұртымен, ата-анасымен 
қоштасып, түсiндегi белгiсiз бiр сұлуды iздеп жолға шығады. 

Шығыс дастандар поэтикасына сәйкес патшаның ұлы досы-
мен сапарға шығатын. Сол себептен қалың қолдың жолда қаза 
табуы дәлелдi. Зияданың әкесi де ұлының қызға ғашық болуын 
«Алладан пәрмен болған соң» деп, тағдырға мойынсұнады.

Жыршы дастанда монологты кең пайдаланған. Сұлу қыздың 
портретiн беруде асыл тастарға, аспан денелерiне теңеу, 
әсiрелей суреттеу фольклорда қалыптасқан дәстүр екенi бел-
гiлi. Сұлулық дастанда асқақтала дәрiптеледi. Қыз бен жiгiттiң 
сезiмiн, қайғы-қасiретiн суреттеуге көп көңiл бөлiнген. 

«Қисса Зияда, Шаһмұрат» дастанында мiнсiз кейiпкер-
лер жүйесi қалыптасқан, қыз әкесi Мысыр падишасы да, 
суыт хабар жеткiзушi нөкер қыз Малиға да ғашықтардың 
қосылуына көмектесу ниетiнде. Қыз ағасы Шаһмұраттың 
сапарға шығу мотивировкасы—қарындасының түсiнде 
көрген ғашығын тауып беру. Ертегiлерде қыз ағасы мен әкесi 
болашақ күйеуге түрлi сынақ-шарт қойып, қызды сүйгенiне 
қоспау үшiн кедергi келтiретiн, ал бұл дастанда осы жағдай 
өзгерiске ұшыраған.

Шаһмұрат бейнесi сүйгенiн ойлап күндiз-түнi аһ ұрудан 
аспайтын, әрекетке бармайтын ғашықтық дастандар кейiп-
керiнен өзгеше сомдалған. Зәңгiлер елiнде тұтқында болғанда 
айла да қолданып зынданнан шығып, дiни кейiпкерлер секiлдi 
Мұртазаның (Мұхаммед пайғамбардың) ақ туын қолына ұстап, 
наркескенiн алып, көп зәңгiмен жалғыз шайқасады. 

Зияда да Сейпiлмәлiк сияқты сырттай ғашық болған 
қызды iздеп теңiзге түседi, зәңгiлер елiнде тұтқында болады. 
Сейфүлмәлiк отын тасып жүрген жерiнен қашып кетсе, Зияда 
ерлiкпен шайқасады, бұл жағынан Баһрамға ұқсайды. Осы 
шығармада ғашығын iздеп көп азап тартқан Сейпiлмәлiк пен 
Баһрамның есiмi аталып отырады. 

Зияда мен Хорлының, Шаһмұрат пен ләззатбалдың оқиғасы 
қатар баяндалады, бұл—осы дастанның ерекшелiгi. Перi 
қызы ләззатбал түсiнде көрген сүйгенiн ұшатын перiлерге iз-
детедi. Перi тiлiн бiлетiн Хайдардың көмегiмен перiлер хан-
шасы—ләззатбал мен Шаһмұрат табысады. Зияда перi қызы 
ләззатбалдың көмегiмен сүйгенiне қосылып, дегенiне жетедi. 
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Белсендi әрекетке бармағанымен, Зияданың да, Шаһмұраттың 
да жолда көрген азаптары сүйгендерiне қосылуына лайықты 
алғышарт секiлдi. 

Дастандағы Қосмалия он екi мың әскерден аман қалған 
серiктес жолдас қана, сөйтсе де Хорлымен бiрге туған Ғайынды 
алып сұлтанға теңеледi. үш той қатар тойланады. 

Осы дастанға байланысты А.Е.Алекторов былай дейдi: «В 
этой киргизской книжке, писанной стихами размера «ремель» 
и конченной писанием 15 апреля 1884 г., повествуется о Зияде, 
сын багдадского царя Мурата. Издатель—Шемсуддин Хусеинов 
(Каталог А.Т.Соловьева и Н.Ф.Катанова, стр.390. Печаталась 
также в 1896 году. Автор—Якуб, сын Биджигита «Деятель» за 
1897 г. стр.693-694.)»11. 

Дастанды Жақып Бижiгiтұлы 1884 жылы баспаға дайын-
дап  жiбергенi туралы мәлiмет кiтап соңында берiлген.

Бұл дастан 1986 жылы «Қисса-дастандар» атты ғылыми-
көпшiлiк жинақта жарияланды (237-284-беттер). Жинақты 
құрастырып, алғы сөзiн, ғылыми түсiнiктерiн жазған 
ү.Сұбханбердина. «Бiз жинаққа тоқсан жылдан астам баспа 
бетiн көрмеген, ертеде Қазанда басылып шыққан нұсқасын 
берiп отырмыз»12—деп, құрастырушы қай жылғы басылымды 
алып отырғанын нақты көрсетпейдi.

1912 жылғы Қазан басылымы мен жинақтағы мәтiнге текс-
тологиялық салыстыру жұмысы жүргiзiлiп, жинақта жария-
ланған мәтiн осы басылымнан дайындалғаны анықталды. 

Дастанның басында қиссашыл ақындар дәстүрi бойын-
ша, Алла Тағалаға мадақ, Мұхаммед пайғамбар мен оның 
шаһариарларына салауат айтылатын 14 өлең жолы және соңында 
қыз ұзату тойы мен келiн түсiру тойларын суреттеу, ондағы 
қыруар байлық пен сән-салтанат көрiнiсi кеңестiк кезеңде 
басы артық сипаттама ретiнде бағаланып, 564 өлең жолы алы-
нып тасталған, жалпы 855 жол   қысқарған. Текстологиялық 
жұмыстың нәтижесiнен бiрнеше мысал келтiрейiк.

11 Алекторов А.Е. указатель книг, журнальных и газетных статей о кирги-
зах.—Казань, 1900.—Добавление. С. 4-5.

12 Қисса-дастандар. Құрастырып, алғы сөзі мен түсінігін жазған ү. Сұбхан-
бердина.—Алматы: Жазушы, 1986.—330 б.
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1912 жылғы Қазан басылымында: 1986 жылғы басылымда:

Шынжыры тұғры түсiп үзiлмеген          Үмiтi жақсылықтан үзiлмеген
          2-бет, 22-жол    239-б, 8-жол
Амалсыз ханның келдi жүргiзгiсi               Амалсыз хан да бердi рұқсатын
Баласы айланған соң бармағына.               Баласы кiрiскен соң жол қамына.
            13-бет, 676-677-жол  250-бет, 470-471-жол
Сарыарқаның белiмен   Туған елдiң белiмен
    13-бет, 701-жол            250-бет, 475-жол
Жад қылып сиынады бiр Құдайды           Сиынып ауызға алды бiр Құдайды
  20-бет, 1119-жол            259-бет, 889-жол
Неше күн мұның бiрлән көп күн өттi    Осылай қайғы-мұңмен көп күн өттi
  27-бет, 1536-жол         269-бет, 1309-жол
Көп көрдi қайғы қатты су үстiнде Көп көрдi не азапты су үстiнде
  31-бет, 1831-жол         275-бет, 1566-жол
Сайран етпек жан үшiн салдырыпты    Сайрандау үшiн оны салдырыпты
  32-бет, 1883-жол         276-бет, 1618-жол
Ойламай падишаны жатып алды             Ауырып сұлық түсiп жатып алды.
  35-бет, 2045-жол         279-бет, 1755-жол
ләззатбал көргеннен соң қайғы-зарды Зарлаған бiр адамның үнi келдi
  35-бет, 2048-жол         279-бет, 1758-жол
Айтқызды мағлұмнаме һәр тарапқа     Ел-елге, ат шаптырды әр тарапқа
  38-бет, 2214-жол         283-бет, 1923-жол

Ендi мәтiндiк салғастыруда байқаған қорытындыларымыз-
ды жинақтап берейiк. Түпнұсқада патша сөзi кейде өлеңнiң 
буын санына қарай падиша түрiнде де оқылады. Жинақта көп 
падиша—талай патша болып, падиша—бiздiң патша немесе 
патшаңыз түрiнде берiлген.

Көне түркiлiк формаларды қазiргi қолданыстағы нормаға 
түсiру басым: қарадылар—қарап қапты, теңелдiлер—теңеледi, 
алдылар—алды олар, тыңдастылар—тыңдасыпты, жиыл-
дылар—көп жиылды, қарадылар—қарап алды, болдырғаш—
болдырған соң, қай етейiн—қайтейiн, олған—болған, 
сенiңмен—сенiмен, бiрлән, илә—менен, мен, пен.

Кейбiр араб, парсы, түрiк, орыс сөзi қазақ тiлiне аударылып 
берiлген: махкам—бекем, фариад—дауыс салып, беңзi нұрлы—
өңi нұрлы, парахотты—кемелерiн.

Кей сөздер дұрыс танылмаған, мысалы, Алла Тағаланың 
99 ұлық есiмiнiң бiрi: Жөнелдi қуат әйлап бәрi-бәрiн (617-ж.) 
емес, былай оқылуы керек:  Жөнелдi қуат әйлап Бiр уа Барын 
(842-ж.).



334 ҒАШыҚТыҚ ДАСТАНДАР

Кейбiр сөздер сол мәндес басқа сөзбен алмастырылған: 
уақытында—кезiнде, бала туып—ұл боп, белiң қындай—көркiң 
қандай, сұрау-сот—сұрасу.

Бұл өзгертулердi құрастырушының қателiгi ғана емес, сол 
кездегi фольклорлық шығарманы жариялаудағы кеңестiк 
көзқарас және редакторлық түзету мен «iшкi цензордың» 
күштiлiгi деп түсiну де қажет.

Кейiн осы мәтiн 1995 жылы ү.Сұбханбердина құрастырған 
«Батырлық дастандар» атты ғылыми-көпшiлiк жинақта еш 
өзгерiссiз қайта басылды (269-318-беттер). 

Томға енген мәтiн 1912 жылғы Қазан басылымынан еш 
өзгертусiз дайындалды.

Рақышева Ж.
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МӘТіНДЕРДЕ КЕЗДЕСЕТіН ТАРИХИ ЖӘНЕ      
ДіНИ ЕСіМДЕР

Алла (Аллаһ)—ислам дiнiнде бүкiл ғарышты, тiршiлiк 
дүниесiн және қиямет қайымды жаратушы, баршаға бiрдей, 
жалғыз және құдiретi күштi Құдай есiмi. 

Құран Кәрiмде айтылғандай: «Ол Алла бiреу-ақ, Алла  
мұңсыз (әр нәрсе Оған мұқтаж). Ол тумады да, туылмады. Әрi 
Оған ешкiм тең емес»*.

Мұсылмандардың түсiнiгi бойынша, Алла Тағала әлемдi, 
жердi, өсiмдiктердi, жануарларды және адамды жаратты. 
Ол адамдардың тағдыры—жазмышты белгiлейдi. Қияметте 
Алла барлық өлгендердi тiрiлтедi де, пәнидегi iстерiн таразы-
лап, бiреулерiн—жұмаққа, ендi бiреулерiн—тозаққа жiбере-
дi. Адамдарды дұрыс жолға түсiру үшiн Алла Тағала оларға 
мезгiл-мезгiл пайғамбарларды жiберiп тұрған.  Мұхаммед 
(с.ә.с.)**—Алланың адамдарға жiберген соңғы Елшiсi; оған 
Алланың Құраны Жәбiрейiл перiштенiң дәнекерлiгiмен жиыр-
ма үш жылда толық  түстi. 

Алланың нақты бейнесi жоқ және ол бейнеленуге тиiс те 
емес. Намаз оқып, сәждеге бас қо� арқылы ғана оған берiлген-
дiктi бiлдiруге болады. Ал табынудың басты орны—Меккеде-
гi Қағба, онда аспаннан Алла жiбердi деп есептелетiн қасиеттi 
қара тас бар.

Алла Тағаланың құдiреттiлiгiн, әдiлеттiлiгiн, қайырым-
дылығын, т.с.с. өзiне ғана тән қасиеттерiн оның тоқсан тоғыз 
есiмi көрсетедi. Мысалы: Акбар (ең ұлық), Тағала (ең жоғары), 
Кәрiм (жомарт), Рахман (мейiрiмдi), Рахым (рақымды), Халық 

* Құран Кәрiм. 112-«Ихлас» сүресi. 
** С.ә.с.—салла Ллаһу әләйһи 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. 

Ад, Әд, Ғад—Йемен жерiнiң оңтүстiгiн мекендеген көне 
қауымдардың бiрi. Алланы танудан бас тартып, тастан жасалған 
пұтқа табынған халыққа Алла Тағала Һұд пайғамбарды жi-
бередi. Ол бiр Алланың жолын уағыздайды. Бiрақ ад қауымы 
оған қарсы шығады. Пайғамбардың насихатын тыңдамаған ад 
қауымына жiберген Құдай дауылы оларды жер бетiнен құртып 
жiбередi.

Әбубәкiр—Мұхаммед (с.ә.с.) қайтыс болғаннан кейiн 
тағайындалған алғашқы халифа. Ол құрайыш руынан шыққан, 
Меккедегi ықпалды саудагерлердiң бiрi едi. Мұхаммед (с.ә.с.) 
исламға кiруге шақырғанда руластары мен үлкендердiң арасы-
нан бiрiншi болып мұсылман болды.  

Әбубәкiр—Расул Алланың «төрт сахаба» аты берiлген сенiм-
дi серiктерiнiң бiрi. Мұхаммед (с.ә.с.) қайтыс болғаннан кейiнгi 
дүрбелеңге толы қиын кезеңде Әбубәкiр араб-мұсылмандардың 
басын бiрiктiре бiлдi.  Өзi халифатты басқарған жылдары 
Мұхаммед пайғамбарға (с.ә.с.) түскен Құран аяттарының 
жинағын құрастырды.

Әли—Оспаннан кейiн билiк басына келген төртiншi әдiлеттi 
халифа.  Хазiрет Әли—Мұхаммед пайғамбардың немере iнiсi, 
әрi оның Фатима атты қызын алған күйеу баласы. Мұсылман 
елдерiнiң ауыз әдебиетiнде Әли—орасан, алып күш иесi. Жа-
улары Әлидiң айғайынан-ақ өлiп, талып қалатын болған-
мыс. Фольклорлық туындыларда оның зұлпықар, қамқам, 
самсам деген үш қылышы болғаны айтылады. Әлидiң есiмi 
көптеген шығыс шығармаларында, оның iшiнде дiни дастан-
дарда жиi ұшырасады. Әдетте, хазiрет Әли сол дастандардың 
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 тiркес-
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iп отырады. Әлидiң астындағы аты Дүлдүл де ауыз әдебиетi 
үлгiлерiнде кең тараған ұшқыр, жүйрiк, ақылды пырақ-аттың 
нышанына айналған.

Әли ұрпақтары мен оның жақтаушылары кейiн шииттiк 
ағымның көсемдерiне айналды. Олардың ұрпақтары қазiргi 
Иран, Ирак және Орта Азияның кейбiр аймақтарында өмiр 
сүредi.

Баһрам—ғашықтық дастан кейiпкерi, Баһрам мен 
Күләнда сұлулық пен махаббаттың, ғашықтықтың символына 
айналған. 

Бәшiр—Жүсiптiң пайғамбардың көйлегiн атасына жеткi-
зетiн құлы

Ескендiр Зұлқарнайын [б.д.д. 356-323]—Македонияның 
атышулы патшасы Александр Македонский. Ол туралы ертегi, 
аңыз, әңгiмелер Шығыс пен Батыс халықтары фольклорында 
кең тараған. Сондай-ақ оған бiраз әдеби шығармалар арналған. 
Солардың iшiнде шығыстың классиктерi [Низами, Фердау-
си, Абай, т.б.] поэмаларының орны ерекше. Солардың басым 
көпшiлiгiнде Ескендiр Зұлқарнайын әрi батыр, әрi кемеңгер 
қолбасшы, әдiлетшiл, құдiретi күштi, «аруағына» көптеген ел 
табынған, аты өшпейтiн қасиеттi адам деп бейнеленедi.

Жақып—пайғамбардың аты, көбiнесе Исраил ұлдары деген 
түрде кездеседi. Құранда Кәрiмде қырық үш жерде кездеседi. 
Ал Жақып пайғамбар туралы он алты жерде кездеседi.

Жәбiрейiл—дiни ұғым бойынша, Аллаға жақын 
перiштелердiң бiрi, Алла мен пайғамбарлар арасында жүрiп, 
оларға Алланың аянын  айтушы. Ол Алла Тағаланың әмiрiмен 
Мұхаммедке (с.ә.с.) келiп Құран аяттарын жеткiзген. Жәбiрейiл 
Адам атаға бейiштен қуылғаннан кейiн де қамқор болған, 
Нұхтың құтылуына көмектескен және оның ұлы ыбраһымды 
құтқарған. Жүсiпке көп тiл үйреткен, Дәуiттi сауыт жасауға 
баулыған, сонымен қатар Сүлейменге көмектесiп, Зәкарияға 
Жақияның қашан дүниеге келетiнiн болжап берген.

Жүсiп—Жақып пайғамбардың кiшi ұлы, пайғамбар. 
Құранда оған үлкен сүре арналған. Сүреде оның тарихы толық 
қамтылған. Iнжiлде ол Сұлу Жүсiп (Иосиф Прекрасный) деп 
аталған. 

Жүсiп пайғамбар туралы аңыз-әңгiмелердi негiзге ала 
отырып, Фердауси Тусиден бастап көптеген шығыс ақындары 
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жүзден астам дастан, жыр, поэма жазған. Қазақтарда да осы 
тақырыпқа арналған ХIХ ғасырда баспа бетiн көрген дастан 
бар.  

Зылиха—Көптеген халықтарда белгiлi «Жүсiп—Зылиха» 
шығармасының басты кейiпкерi, Мағриб елiнiң Таймус атты 
патшасының қызы.

Иаһуда, Рауил, Шамғұн—Жүсiптiң ағалары, олардың 
шешелерi бөлек. Ибн Иамин, Дина—Жүсiптiң бiр шешеден 
туған iнiсi мен қарындасы.

Кейқауыс—Иран елiнiң патшасы, «Шаһнаме» дастанының 
кейiпкерi, Кей династиясының өкiлi.

Қис-Лақис, Қәһқәһә, Азрақа, Афласа—ди�лардың аты.
Қаһарман—дiни дастан кейiпкерi. Әли сияқты дiн 

орнықтыру жолындағы күрескер.
Қытфир—Мысыр елiнiң патшасы
Мәжнүн—Ләйлi—Таяу және Орта Шығыс пен Оңтүстiк 

Шығыс, Орталық Азия халықтарының «ләйлi-Мәжнүн» атты 
әдеби-фольклорлық туындыларының кейiпкерлерi. Мәжнүн 
өмiрде болған, VII ғасырдың аяғы мен VIII ғасыр аралығында 
өмiр сүрген араб ақыны. ләйлi мен Мәжнүн қазақ фольклорын-
да таза, өшпес махаббат, әдiл ғашықтар символы ретiнде сурет-
теледi.

Мәлiк Риян—Қытфир патшаның iнiсi
Мәлiк Дұғар—мысырлық бай саудагер
Мәмиле—Жүсiп пайғамбардың кiшi ұлы
Мұса—Құран кейiпкерi, пайғамбар, Алла Тағаладан кiтап 

жiберiлген төрт пайғамбардың бiрi. Iнжiл бойынша—Моисей.
Аңыз бойынша, Мұса (ә.с.)—Алла Тағаламен тiлдескен және 

онымен жүздескен бiрiншi пайғамбар (Адам атадан соң).
Алғаш рет Алла Тағала Мұса (ә.с.)-ға Мысыр маңында «от» 

болып көрiнедi. Оны перғауынға (фараон—Мысыр патшасының 
атағы, титулы)  өзiнiң елшiсi етiп жiберетiнiн, перғауын елiнде 
бiр Алланың жолын уағыздауы тиiстi екенiн бiлдiредi, көмекшi 
етiп, оның бауыры Харонды қосады…   

Алла Мұсаға: «Өз халқыңды Мысырдан түн жамылып алып 
шық»,—деп бұйырады. Мұса таяқ сермеп қалғанда теңiз қақ 
жарылып, ашылады. Израильдiктер сол жолмен өтiп шығады. 
Перғауын мен оның қалың қолы жеткен кезде теңiз тұтасып 
кетедi де, олар суға батып өледi. Тек күнәсiн мойнына алған 
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перғауын ғана кешiрiм алып аман қалады. Мұса өз халқын 
бастап, шөл далаға шығады. Сол жерде таяғының құдiретiмен 
он екi бұлақтың көзiн ашады. Алла Тағала оның тiлегiн қабыл 
алып, адамдарына азық бередi. 

Мұса Алла Тағаламен екiншi рет Синай тауында кездеседi. 
Алла Тағаламен сөйлескендiктен, Мұса пайғамбарды Мұса 
Кәлим (Алламен тiлдесушi) деп дәрiптеген.

Мұхаммед [Мұхаммед ибн Абдулла Әбул Қасым]—Ислам 
дiнiнiң және болашақ араб халифатының негiзiн салушы, 
тарихи тұлға. Мұсылмандардың сенiмi бойынша, ол—Алла 
Тағаланың адамдарды тура жолға салу үшiн жiберген Елшiсi, 
ең соңғы пайғамбар. 

570* жылы Мекке қаласында дүниеге келген. Пайғамбардың 
әкесi Абдулла Мұхаммед өмiрге келместен екi ай бұрын қайтыс 
болған. Ал анасы Әмина Расул Алла алты жасқа толғанда 
дүниеден өтедi. Мұхаммед Мұстафа (с.ә.с.) алғашында сүт 
анасы Халиманың, онан соң атасы Ғабдулмүтәлiптiң, ол қайтыс 
болған соң ағасы Әбутәлiптiң тәрбиесiнде болған. 

Алғашқы уахи рамазан айында хазiрет Мұхаммед Меккеден 
үш шақырым жердегi Хира үңгiрiнде ғибадат етiп отырған түнi 
таң алдында түстi. Мұхаммед 610 жылы 40 жасында Алланы, 
яғни бiр Құдайға табынатын дiн—исламды уағыздай бастайды.

Мұхаммед (с.ә.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.ә.с.) өзiнiң жақтастарымен бiрге Меккеден Мәдине 
қаласына қоныс аударады. Бұл жыл ислам жыл санауының басы 
деп есептеледi. Оның арабша атауы—«хижра», яғни «қоныс 
аудару» деген сөз. 

Мұхаммед Мұстафа (с.ә.с.) бин Абдулла 633 жылы Мәдине 
қаласында қайтыс болды. 

Мұхаммед пайғамбардың «Мұстафа» (таза, нұрлы, сипатты), 
«Расул» (елшi), «Хабибулла» (Алланың сүйiктiсi), «Сағидулла» 
(Алланың көмекшiсi), т.б. эпитет есiмдерi бар. 

Мүсәлiм—Жүсiп пайғамбардың үлкен ұлы

* Кейбір деректерде Мұхаммед пайғамбардың туған жылы 571-жыл деп 
көрсетіліп жүр. Зерттеушілер әлі бір пікірге келмегендіктен, біз қалыптасқан 
пікірді ұстандық.
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Намруд—дiни аңыздарда ыбраһым пайғамбарды отқа 
өртеп, өлтiрмек болған рақымсыз патша.

Нұх—пайғамбар, Құран кейiпкерi, Iнжiлдегi Ной. Құранпайғамбар, Құран кейiпкерi, Iнжiлдегi Ной. Құранiпкерi, Iнжiлдегi Ной. Құранпкерi, Iнжiлдегi Ной. Құранi, Iнжiлдегi Ной. Құран, Iнжiлдегi Ной. ҚұранIнжiлдегi Ной. Құраннжiлдегi Ной. Құранiлдегi Ной. Құранлдегi Ной. Құранi Ной. Құран Ной. Құран 
Кәрiмде оның аты 43 рет аталады және 71-сүре осы Нұхiмде оның аты 43 рет аталады және 71-сүре осы Нұхмде оның аты 43 рет аталады және 71-сүре осы Нұх 
пайғамбар мен оның әулеттерiне арналған.iне арналған.не арналған. 

Дүние жүзi халықтарының көбiнде Нұхтың есiмi «топан су 
оқиғасымен» байланысты айтылады. Аңыз бойынша, жер бетiн 
топан су қаптағанда Нұх пайғамбар оны Алланың жәрдемiмен 
алдын ала сезiп, алып кеме-күпшектi жасайды да, күнәсiз адам-
дар мен жан-жануарлардың әр түрiнен жұптан алып, әлгi ке-
меге мiнгiзедi, осы кемеге мiнген тiршiлiк иелерi апаттан аман 
қалып, өмiр қайта жалғасады. 

Оспан, Осман—араб-мұсылман тарихындағы үшiншi әдi-iншi әдi-ншi әдi-i әдi- әдi-i-
леттi халифа. Ол—Мұхаммед пайғамбардың жолын ұстағанi халифа. Ол—Мұхаммед пайғамбардың жолын ұстаған халифа. Ол—Мұхаммед пайғамбардың жолын ұстаған 
алғашқы сахаба-серiктерiнiң бiрi, Расул Аллаға шын берiлгенiктерiнiң бiрi, Расул Аллаға шын берiлгенктерiнiң бiрi, Расул Аллаға шын берiлгенiнiң бiрi, Расул Аллаға шын берiлгеннiң бiрi, Расул Аллаға шын берiлгенiң бiрi, Расул Аллаға шын берiлгенң бiрi, Расул Аллаға шын берiлгенiрi, Расул Аллаға шын берiлгенрi, Расул Аллаға шын берiлгенi, Расул Аллаға шын берiлген, Расул Аллаға шын берiлгенiлгенлген 
үмийа әулетiнен шыққан бай саудагер. Хазiрет Оспан әуелiiнен шыққан бай саудагер. Хазiрет Оспан әуелiнен шыққан бай саудагер. Хазiрет Оспан әуелiiрет Оспан әуелiрет Оспан әуелii 
Пайғамбардың қызы ұрқияға, ол қайтыс болған соң Расулдың 
екiншi қызы үммiгүлсiмге үйлендi. Сол себептi мұсылмандарiншi қызы үммiгүлсiмге үйлендi. Сол себептi мұсылмандарншi қызы үммiгүлсiмге үйлендi. Сол себептi мұсылмандарi қызы үммiгүлсiмге үйлендi. Сол себептi мұсылмандар қызы үммiгүлсiмге үйлендi. Сол себептi мұсылмандарiгүлсiмге үйлендi. Сол себептi мұсылмандаргүлсiмге үйлендi. Сол себептi мұсылмандарiмге үйлендi. Сол себептi мұсылмандармге үйлендi. Сол себептi мұсылмандарi. Сол себептi мұсылмандар. Сол себептi мұсылмандарi мұсылмандар мұсылмандар 
Оспанға Зун Нурайн (екi шамшырақтың иесi) деген құрметтii шамшырақтың иесi) деген құрметтi шамшырақтың иесi) деген құрметтii) деген құрметтi) деген құрметтii 
атақ берген.

Омар, Ғұмар—Омар—Әбубәкiр өлгеннен кейiн (634 ж.)iр өлгеннен кейiн (634 ж.)р өлгеннен кейiн (634 ж.)iн (634 ж.)н (634 ж.) 
мұсылман қауымына басшылық жасаған екiншi әдiлеттi халиф.iншi әдiлеттi халиф.ншi әдiлеттi халиф.i әдiлеттi халиф. әдiлеттi халиф.iлеттi халиф.леттi халиф.i халиф. халиф. 
Ол—исламның алғашқы кезеңiндегi iрi дiни қайраткерлердiңiндегi iрi дiни қайраткерлердiңндегi iрi дiни қайраткерлердiңi iрi дiни қайраткерлердiң iрi дiни қайраткерлердiңiрi дiни қайраткерлердiңрi дiни қайраткерлердiңi дiни қайраткерлердiң дiни қайраткерлердiңiни қайраткерлердiңни қайраткерлердiңiңң 
бiрi. Омар хазiрет Мұхаммед пен Әбубәкiр Сыдықтан соң ис-iрi. Омар хазiрет Мұхаммед пен Әбубәкiр Сыдықтан соң ис-рi. Омар хазiрет Мұхаммед пен Әбубәкiр Сыдықтан соң ис-i. Омар хазiрет Мұхаммед пен Әбубәкiр Сыдықтан соң ис-. Омар хазiрет Мұхаммед пен Әбубәкiр Сыдықтан соң ис-iрет Мұхаммед пен Әбубәкiр Сыдықтан соң ис-рет Мұхаммед пен Әбубәкiр Сыдықтан соң ис-iр Сыдықтан соң ис-р Сыдықтан соң ис-
лам дiнiн одан әрi насихаттап, оны араб елдерiнен тысқарыiнiн одан әрi насихаттап, оны араб елдерiнен тысқарынiн одан әрi насихаттап, оны араб елдерiнен тысқарыiн одан әрi насихаттап, оны араб елдерiнен тысқарын одан әрi насихаттап, оны араб елдерiнен тысқарыi насихаттап, оны араб елдерiнен тысқары насихаттап, оны араб  елдерiнен тысқарыiнен тысқарынен тысқары 
өлкелерде таратуға көп күш жұмсады. Омар хазiрет халифiрет халифрет халиф 
болған он жыл iшiнде ислам дiнi Ирак, Сирия, Египет және ли-iшiнде ислам дiнi Ирак, Сирия, Египет және ли-шiнде ислам дiнi Ирак, Сирия, Египет және ли-iнде ислам дiнi Ирак, Сирия, Египет және ли-нде ислам дiнi Ирак, Сирия, Египет және ли-iнi Ирак, Сирия, Египет және ли-нi Ирак, Сирия, Египет және ли-i Ирак, Сирия, Египет және ли- Ирак, Сирия, Египет және ли-
вия жерлерiне орнықты.iне орнықты.не орнықты.

Омар халиф тұсында араб-мұсылман иелiктерiнде дiнге 
негiзделген әкiмшiлiк хұқықтың тәртiптерi және алым-салық 
жүйесi құрылды.

Сақи—Мәлiк Риян патшаның уәзiрiiк Риян патшаның уәзiрiк Риян патшаның уәзiрiiрiрii
Сара—ыбраһым ғ.с. бәйбiшесiiшесiшесii
Сейфүлмәлiк—арабтың «Мың бiр түн» атты бiрне-

ше том құрайтын ертегiлер жинағындағы «Сейпiлмәлiк—
Бәдiғұлжамал хикаясы» атты тарауының негiзiнде жырланған 
шығыс халықтарына ертеден таныс дастан, поэмалардың 
бас кейiпкерi. Оларда Сейфүлмәлiк таза, өшпес, адал 
махаббаттың, шын берiлгендiктiң символы ретiнде суреттеледi. 
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Сайфулмәлик—патшаның семсерi (сейф /а/—семсер, қылыш, 
мәлик /а/—патша, билеушi) деген мағына бередi. 

Синсизи—Мәликебануды алам деп Данданға қарсы шыққан 
мәжүл патшаның баласы.

Хасан, Хасен—Мұхаммед пайғамбардың қызы Фатимадан 
туған Әли ибн Әбу Тәлибтiң баласы, шииттердiң екiншi имамы. 
Әли 661 жылы қаза тапқаннан кейiн Хасен Иракта халифа бо-
лып жарияланды. Әкесiмен бiрге, басқа бауырлары секiлдi, ол 
да ислам болашағының берiктiгi үшiн күрескен тарихи тұлға. 
Ислам елдерi, әсiресе шииттер аса қадiрлейтiн дiн қайраткерi. 
Олар Хұсайын сияқты Хасендi де «ұлы азап шегушi» деп сана-
ды. Хасен ибн Әли 669 жылы Мәдинеде қайтыс болды. Кейбiр 
аңыз-деректерге қарағанда, оған қарсыласы халифа Мағауия 
адамдары қастандық жасап, у берген.

Хұсайын—Мұхаммедтiң қызы Фатимадан туған Әли ибн 
Әбу Тәлибтiң кiшi баласы, шииттердiң үшiншi имамы. Дiни 
әңгiмелерде Хұсайынның есiмi Хасенмен 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 
халифа Йазидтың белсендiлiгi де арта түстi. Оның адамдары 
Хұсайынның немере iнiсi Мүслiмдi дарға асып өлтiредi. Куфаға 
келе жатқан Хұсайын қайғылы хабарды естiсе де, сапарын 
жалғастыра бередi. Оның Кербала шөлiнде ат суытқанын бiл-
ген Йазид Хұсайынға қарсы төрт мың әскерiн қарсы аттанды-
рады. 680 жылдың 10-қазанында күшi басым жаумен ерлiкпен 
айқасқан Хұсайын жолдастарымен бiрге ұрыс даласында шейiт 
болады.

Имам Хұсайын қайтыс болғаннан кейiн Кербала шииттер та-
бынатын қасиеттi орынға айналады. Ал оның өлген күнiн бар-
ша шиит қауымы аза тұтып, құрметпен еске алады. 

Ыбраһым—пайғамбар, Құран кейiпкерi, Құдай жолын 
алғаш уағыздаушы, арабтар мен еврейлердiң ортақ атасы, Iн-
жiлдегi Авраам. Ең көп тараған аты—халил Алла (Алланың 
досы). Ол жастайынан-ақ өзiнiң тайпаластары мен әкесi Азар 
табынған пұтқа сенудiң мағынасыздығын түсiнедi. ыбраһым 
әуелi күнге, айға, жұлдызға сенедi, содан соң бiр Аллаға деген 
сезiмi оянады. ыбраһым өзiнiң сезiмiн әкесiне және халқына 
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түсiндiре алмайды; сонан соң қасиеттi орындарға кiрiп, бiрне-
ше пұтты зақымдайды да, келгендерге мұны ең басты пұт жа-
сады дейдi. Олардың өз сөзiне сенiмсiздiгiн пұтқа сенiмдерiнiң 
жалғандығынан деп түсiндiредi, бiрақ оның уағызын олар 
түсiнбейдi. ыбраһымды патшаларына алып барады, ол оны өртеп 
жiберуге бұйырады. Алайда Алла Тағала өзiнiң пайғамбарын 
оған сенген лұтпен бiрге құтқарып қалып, Палестинаға апа-
рып орналастырады. Бiрде ыбраһымға лұт орныққан қаланың 
опасыз тұрғындарын жазалауға бара жатқан перiштелер ке-
ледi. Олар ыбраһымға өзiнiң және әйелiнiң қартайғанына 
қарамастан ұлды болатынын болжайды…  Ол бала болашақ 
ысқақ пайғамбар едi.

ыбраһым өзiнiң ұлы ысмайылмен бiрге Меккедегi Қағбаны 
салады. Бiрде оған түсiнде Алла Тағала өз ұлын құрбандыққа 
шалу жөнiнде аян бередi. ыбраһым да, ұлы да бұған әзiр едi, 
бiрақ Алла олардың сыннан өткендерiн ескерiп, құрбандыққа 
шалу үшiн көк қошқар бередi. ыбраһым Алладан өлiмге жан 
бiтiретiн қасиетiн көрсетудi сұрайды. Сонда оған төрт құстың 
қалдығын төрт тауға апарып қо� тапсырылады. Алла Тағала 
шақырғанда әлгi төрт құсқа жан бiтiп, ұшып келедi. 

Алла Тағала ыбраһымды әр кез жебеп-желеп отырады, оған 
бiрнеше пайғамбар шыққан ұрпақ сыйлайды.

ыбраһым есiмiмен Қағбаға тәжiм ету ғана емес, қажылықтың 
барлық рәсiмi байланысты.  

Ысқақ—Құран кейiпкерi, пайғамбар, ыбраһымның баласы, 
Iнжiлдегi Исаак. Құранда ыбраһымға Алланың рақымы түсiп, 
қартайған шағында оның дiнге берiк, кiршiксiз өмiрi үшiн ұл 
сыйлағандығы айтылады. ұлының дүниеге келетiнiн қарапайым 
жолаушылар болып келiп, оның қонақжай дастарханынан 
дәм татқан перiштелер хабарлайды. Ол бала болашақ ысқақ 
пайғамбар едi.  

Ысмайыл, Ысмағұл—Құран кейiпкерi, пайғамбар, ыбра-
һымның баласы, Iнжiлдегi Исмаил. Ол Алланың әмiрiмен әкесi 
ыбраһым екеуi тасқын қиратқан Қағбаны қалпына келтiредi.

Аңыздарда ысмайылды ыбраһымның күңi Ажардан 
туған үлкен ұлы екендiгi жайлы айтылады. Әйелi Сараның 
қызғаншақтығы мен қастандығынан сескенген ыбраһым Ажар 
мен ысмайылды Арабияға әкетуге мәжбүр болады және оларды 
сусыз далаға тастап кетедi. Бала қатты шөлiркеген соң шешесi 
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ас-Сафа мен әл-Маруа биiгiнiң төбесiне шығады, сонда оған 
алыстан құдықты, көгалды жер сағым боп көрiнедi. Оларға 
Жәбiрейiл көмекке келедi. Соның әмiрiмен ысмайылдың 
өкшесi тиген жерден қасиеттi Зәмзәм бұлағы атқылайды.

Iбiлiс—бiлiс—iлiс—лiс—iс—с—дiни ұғымда көктен қуылып, адамдарды Алланыңiни ұғымда көктен қуылып, адамдарды Алланыңни ұғымда көктен қуылып, адамдарды Алланың 
ақ жолынан тайдыратын, күнәға ұшырататын перiнiң есiмi.iнiң есiмi.нiң есiмi.iң есiмi.ң есiмi.iмi.мi.i.. 
Iбiлiстi басқаша—шайтан, «Алланың жауы» немесе жай ғанабiлiстi басқаша—шайтан, «Алланың жауы» немесе жай ғанаiлiстi басқаша—шайтан, «Алланың жауы» немесе жай ғаналiстi басқаша—шайтан, «Алланың жауы» немесе жай ғанаiстi басқаша—шайтан, «Алланың жауы» немесе жай ғанастi басқаша—шайтан, «Алланың жауы» немесе жай ғанаi басқаша—шайтан, «Алланың жауы» немесе жай ғана басқаша—шайтан, «Алланың жауы» немесе жай ғана 
«дұшпан» деп атайды. 

Құран Кәрiм бойынша, Iбiлiс Алланың тiлiн алмаған, Адамiм бойынша, Iбiлiс Алланың тiлiн алмаған, Адамм бойынша, Iбiлiс Алланың тiлiн алмаған, АдамIбiлiс Алланың тiлiн алмаған, Адамбiлiс Алланың тiлiн алмаған, Адамiлiс Алланың тiлiн алмаған, Адамлiс Алланың тiлiн алмаған, Адамiс Алланың тiлiн алмаған, Адамс Алланың тiлiн алмаған, Адамiлiн алмаған, Адамлiн алмаған, Адамiн алмаған, Адамн алмаған, Адам 
атаның алдында тiзе бүгуден бас тартып, «мен одан артықпын;iзе бүгуден бас тартып, «мен одан артықпын;зе бүгуден бас тартып, «мен одан артықпын; 
сен менi оттан, оны топырақтан жаратқансың» деп қарсыi оттан, оны топырақтан жаратқансың» деп қарсы оттан, оны топырақтан жаратқансың» деп қарсы 
шыққан. Мiне, осы әрекетi үшiн ол көктен қуылып, тозақ оты-iне, осы әрекетi үшiн ол көктен қуылып, тозақ оты-не, осы әрекетi үшiн ол көктен қуылып, тозақ оты-i үшiн ол көктен қуылып, тозақ оты- үшiн ол көктен қуылып, тозақ оты-iн ол көктен қуылып, тозақ оты-н ол көктен қуылып, тозақ оты-
на түсуге ұйғарылды. Алайда Iбiлiс Алладан жазасын қияметIбiлiс Алладан жазасын қияметбiлiс Алладан жазасын қияметiлiс Алладан жазасын қияметлiс Алладан жазасын қияметiс Алладан жазасын қияметс Алладан жазасын қиямет 
қайымға дейiн кешiктiруiн жалбарынып сұрады және ол өзiнеiн кешiктiруiн жалбарынып сұрады және ол өзiнен кешiктiруiн жалбарынып сұрады және ол өзiнеiктiруiн жалбарынып сұрады және ол өзiнектiруiн жалбарынып сұрады және ол өзiнеiруiн жалбарынып сұрады және ол өзiнеруiн жалбарынып сұрады және ол өзiнеiн жалбарынып сұрады және ол өзiнен жалбарынып сұрады және ол өзiнеiнене 
iштей Аллаға жерде қастық iстеуге және адамдарды терiс жолғаштей Аллаға жерде қастық iстеуге және адамдарды терiс жолғаiстеуге және адамдарды терiс жолғастеуге және адамдарды терiс жолғаiс жолғас жолға 
азғыруға уәде бердi.i.. 

Ражим—«таспен атқыланған» (күнәлi немесе ақ жол-i немесе ақ жол- немесе ақ жол-
дан тайған)—Құранда жиi кездесетiн Iбiлiске байланыстыi кездесетiн Iбiлiске байланысты кездесетiн Iбiлiске байланыстыiн Iбiлiске байланыстын Iбiлiске байланыстыIбiлiске байланыстыбiлiске байланыстыiлiске байланыстылiске байланыстыiске байланыстыске байланысты 
қолданылатын эпитет.
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СӨЗДіК
*

* Басқа тiлдерден енген сөздердiң бiрнеше мағынасы болуы мүмкiн, сондықтан 
мәтiн мазмұнына байланысты берiп тұрған мағынасын ғана сөз етемiз. 

Аб кәусар—[аб /п/—су, кәусар /а/—молшылық; жұмақта 
орналасқан «Кәусар» есiмдi керемет өзеннiң атауы]—кәусарiмдi керемет өзеннiң атауы]—кәусармдi керемет өзеннiң атауы]—кәусарi керемет өзеннiң атауы]—кәусар керемет өзеннiң атауы]—кәусарiң атауы]—кәусарң атауы]—кәусар 
суы. Құран Кәрiмнiң «Әл-Кәусар» сүресiнде айтылғандай,iнде айтылғандай,нде айтылғандай, 
Кәусар—Пайғамбарымызға сыйлыққа берiлген өзен. Оның екiiлген өзен. Оның екiлген өзен. Оның екii 
жағалауында iнжуден ойылған шатырлар, ал топырағы жұпарiнжуден ойылған шатырлар, ал топырағы жұпарнжуден ойылған шатырлар, ал топырағы жұпар 
иiстi.iстi.стi.i..

Абызкей /т/—бiлгiр, бiлiмдi
Ағзам /а/—ұлы, мәртебелi; ең зор; ең үлкен
Ағла /а/—өте қатты; ұлы, ең жоғары; ең биiк; ең зор; асқар; 

ең ұзын; ең үлкен; ең ардақты; ең құрметтi.
Ағлам /а/—хабарлау, айту; ескерту
Ағлау /к.т./—азап шегу, жапа шегу, күйзелу, налу, тарығу, 

қайғыру, қамығу 
Ағраби /а.п/—көшпелi араб, бәдауи, бөтен; жат; бөгде; бел-

гiсiз кiсi; таныс емес; бейтаныс
Ағыр /т/—ауыр
Азим, азимат /а/—ұлы, мәртебе, зор, айбындылық, 

ұлылық, маңыздылық, абырой, әсемдiк; Алла Тағаланың 99 
есiмiнiң бiрi

Азһар /а/—әшкерелеу; көрiну; ашылу; байқалу; айқындалу; 
көмектесу

Айа—бұл демеулiк шылаудан кейiн зат есiм, табыс септiгiн-
де тұрады

Ақабат /а/—ауырлық; машақат; қиындық; бөгет, кедергi, 
тосқауыл

Амбар /о/—қамба
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Андан /т/—одан
Андан соң, аннан соң /т/—онан соң 
Арзу /п/—арман; мақсат; мүдде; тiлек; ынта; ықлас; көңiл; 

талап; талпыныс; ұмтылыс; сенiм; үмiт; медеу
Асла /а/—мүлде; тiптi; еш
Асы /а/—күнәһар
Афған /п/—күңiрену, күрсiну, зарлау
Ашық, ышқы, ғышқы /а/—ғашық болу, сүйiктiсi; махаббаты
Әзелi, әзелде—о баста, әуелде 
Әйла /т/—жасау, iстеу; бос болу, елсiз; күйрету, ойсырату; 

азап шегу, күйзелу, налу, уайымдау, қамығу
Әлхаифа /а/—қорқу, үрку, сескену, жасқану, имену, шошу, 

үрейлену, қорқақ
Әсiл, асыл /а/—хасыл деген сөздiң фонетикалық өзгерiске 

түскен түрi; түзу; бiрдей; тең; тегiс; сабырлы
Әуара /а/—есуас; әуре
Әулад /а/—үрiм-бұтақ, ұрпақ, әулет, балалар
Бад /п/—болсын
Бадал—ұйысып өскен қалың бұта, ағаш шоғыры
Барат /а/—Мұсылман санағы бойынша, сегiзiншi шағбан 

айының он төртiншi күнi кешiрiм сұрау, тәубеге келу
Батил /а.п./—бұзық, күнәһар; әлсiз; бос; бекер; жалған; 

қате; құру, жоғалу
Бахилдiк, Бахил /а/—сараң, қызғаншақ
Баһар /п/—көңiл; көктем; гүлдену
Башарат /а/—адам; адамзат; халық
Бәддұға /п/—қарсы дұға, терiс бата; бәд /п/—жаман, терiс
Бәзи /п/—ойын; алданыш; ермек; әзiл-ойын
Бәйт /а/—өлең; екi тармақты бiр мақаммен, сарынмен ай-

тылатын өлең
Бәни /а/—ел-жұрт, ру
Бәни Ысрайыл /а/—ысрайылдың ұлдары, ысрайыл ұрпағы
Бәңзi /түрiк/—бет, жүз, кескiн, бет пiшiнi
Бей /т/—сыз, -сiз
Бек—өте, тым, аса, тiптi
Бен /т/—мен
Беңзейдi /к.т./—ұқсайды; келедi 
Бикр /а/—кiршiксiз; таза; бұзылмаған; пәк; адал
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Билән, бiрлән, илән, илә /т/—және, -менен, -бенен, пенен, 
-мен, -бен, -пен 

Бина /а/—құрылыс; ғимарат; үй
Биниһаят /п.а/—шексiз
Бисмиллаһи /а/—Алла атымен
Бихуд /п/—зая, босқа, текке; есiнен танған
Биһұш болу /п/—естен тану, ессiз құлау; көңiлсiз болу
Бустан /а/—бақ, бақша
Бутал—сырға
Бiр уа бар—мәтiнде Алла Тағалаға қатысты айтылған 

теңеу.
Бiрлән, бiлән, илән /т/—мен, пен, бен, менен, бенен 

(көмектес септiгiнiң жалғауы)
Гериан /п/—жылаушы; еңiреушi; зорлаушы; боздаушы
Гозин /п/—таңдау 
Гуя /түрiк/—бейне, секiлдi, сияқты
Ғабри /п/—еврей, иудей
Ғаза /а/—соғыс
Ғазал—шығыс поэзиясында негiзiнен кемi үш, көбi он екi 

бәйiттен түзiлетiн бiрыңғай ұйқасы бар өлең
Ғазиз /а/—күштi, қуатты, құрметтi, Алланың 99 есiмiнiң 

бiрi 
Ғайбат /а/—жалған сөз, өсек-аяң
Ғайш, ғишрат /а/—дүниенiң қызығы, сауық-сайран
Ғайш-ғишрат /а/—сауық-сайран; дүниенiң қызығы  
Ғақ /п/—бағынбайтын; тiлазар; қияңқы; көнбейтiн
Ғаламат /а., тат/—белгi, таңба; нышан; ырым; таңғажайып, 

керемет, ғажайып; пәле
Ғаллам /а/—өте бiлетiн; аса тәжiрибелi; бәрiн өзi бiлiп 

тұрған; бiлмейтiнi жоқ, бәрiне қанық
Ғам /а/—қайғы, мұң
Ғани /а/—бай, дәулеттi адам; Алла Тағаланың 99 есiмiнiң 

бiрi
Ғапыл /а/—қапы қалу, бiлмеу, байқамау, сезбеу, аңқаулық
Ғар /а/—үңгiр
Ғарат /а,п/—тонау; талау; шабыншылық; жортуыл; 

шапқын(шылық)
Ғарбәт /п/—аластау; сүргiн; қуғын; жат ел; жат жер; түз
Ғарiп /а/—бейшара, мүсәпiр, мiскiн
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Ғафир /а/—кешiрiмдi
Ғафур Рахман /а/—өте кешiрiмдi, рақымды Алла
Ғаяр /а/—қу, айлакер
Ғиззат /а/—сый, iзет, құрмет; атақ, даңқ; намыс; ар
Ғинаят /а/—қамқорлық, бас-көз болу
Ғинбар /п/—хош иiстi
Ғуфран /а/—кешiрiм; күнәсiнен босату, жiберу
Ғұд /а/—ағаш, баған, дiңгек, сояу, өзек, бұтақ, сабақ; алоэ; 

сарғалдақ
Ғұзыр /а/—өтiну; кешiрiм сұрау; ақталу; сылтау(рату); ке-

дергi
Ғұриян /а/—жалаңаш; тақыр; ашық; ашылған; бүркенiшсiз
Ғұсыл /а/— су құйыну, жуыну.
Дада /п.т./—ата; әке; кәрi үй қызметшiсi, бала бағушы
Дая /п/—асыраушы; күтушi; тәрбиешi; нағашы
Дәрахт /п/—ағаш; бұта
Дәргаh /а,п/ —Құдай құзыры; салтанатты сарай; хан са-

райы
Дәру /к.т./—дәрi
Дәрул махзун /а/—қайғы үйi
Дәрун /а/—үй 
Дәфiн /а/—жерлеу, көму
Дегеш /т/—дегенде, деген соң
Дейүп /т/—деп
Дианат /а/—сену; дiн тұту; шариғат; аят-хадис; дiн оқуы; 

сенiм; наным; илану
Диуана—дiндар, тақуа адам; iс-әрекетiнде береке жоқ, 

бәтуасыз, тұрақсыз
Дуарас /о/—дворец
Дүр—маржан, iнжу, гауһар; зор, атақты
Егәр /к.т./—ер, ер-тоқым
Жад қылу /п/—жадына алу, еске түсiру
Жаллад /а/— ләшкер;  жендет, бас алғыш 
Жамал/а/—келбет, дидар, жүз, көрiк; сұлулық, әдемiлiк, 

ажар
Жамиғ /а/—бiрiктiру; бiрлестiру; жинау; бiрлестiк, одақ; 

жиын, топ; көп; бәрi
Жаппар /а/—ұлы, құдiреттi; Алла Тағаланың 99 есiмiнiң 

бiрi
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Жармақ—бидай, арпа, сұлы, күрiш, тары сияқты дақылдар 
дәнiнiң ұсақталып, жармаланған түрi; ортасы тесiк тиын, бақыр 
ақша

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.

Жаһат /а/—ниет, ықылас, талап
Жәлил /а/—үлкен, ұлы, қадiр; зор; данышпан; айбын-

ды; сәулеттi; ардақты; мәртебелi; сүйiктi, қадiрлi; қымбатты; 
атақты; тамаша; маңызды; Алла Тағаланың 99 есiмiнің бiрi.

Жәһил /а/—надан, бiлiмсiз 
Жұда /п/—жоқ; құр алақан; жұрдай
Жұмла /а/—бәрi, баршасы, күллi, барлық
Жұмырық—жұдырық
Жұфұт /п/—жұп, зайып, қосақ, жұбай. 
Жүһүд /а/—жөйiт, еврей, яхуди; Мұса пайғамбардың 

үмбетi 
Забур—дiни кiтап; Алладан түскен төрт кiтаптың бiрi
Зағип /а/—соқыр; әлсiз; нашар; ауру
Зағыпыран /а/—сары түстi гүл; мұң-шер, қайғы; мәтiндерде 

ауыспалы мағынада қолданылған
Зада—нәсiлi, ата-тегi, тұқымы асыл, жақсы адам; бала; жi-

гiт
Залил /а/—қорланған, мойынсұнған
Зар /п/—кемпiр-шал
Зауқы /п/—әдемiлiктi, сұлулықты әсемдiктi сезiну; 

құмарлық, әуестiк, көңiл көтерушiлiк, рахат, ләззат
Захмат /а/—қыспақ; сығылысу; кептелу; тығыздық; 

тарлық; қалың топ; көпшiлiк; қиындық; астан-кестен
Заһар /а/—у
Заһид /а.п./—елеусiз; шағын, ықшам; қораш; кiшкене; мо-

нах; сопы; құдайшыл; дiншiл; дiндар; дiни; тақуа
Заһир /а/—анық; ашық; нақты; Алла Тағаланың 99 есiмiнiң 

бiрi
Зәрра /а.п./—кiшкене бөлiк; түйiр(шiк); үзiм, тiлiм; кiш-

кентай
Зипа, зиба /п/—әдемi, көркем, сұлу; сүйкiмдi; жақсы; келi-

сiмдi; жарасымды; әсем; ұнамды
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Зұлпықар /а/—Әли Арысланның сермегенде жетпiс құлаш 
жерге жетедi деп суреттелетiн қылышы

Зүлжалал /а/—жоғары мәртебелi; Алла Тағаланың 99 
есiмiнiң бiрi

Зүлфi /п/—бұрым, шаш
Зүрият /а/—тұқым; жұрағат
Икрам /а/—iзет; бедел; сый; құрмет; қошемет; қадiр
Иқрар /а/—мойындау; жорамал, долбар; орнату; белгiлеу; 

дәлелдеу, анықтау; тану; сана; түсiнiк
Ила—амал; әдіс; шара
Ила ғып—иландырып
Иләһ /а/—жаратушы; Құдай
Илһам /а/—иландыру; рух; шабыт; аян
Имам /а/—дiни жетекшi, мұсылман қауымының басшысы; 

мешiттi басқаратын және намаз оқығанда алда тұратын дiн бас-
шысы

Иман /а/—ислам дiнiнiң бес парызының бiрi, дiншiлдiкислам дiнiнiң бес парызының бiрi, дiншiлдiк 
наным; адам бойына тән iзгiлiк, адамгершiлiк; белгiлi бiр iс-
әрекетпен байланысты серт, уәде, үмiт

Инану /к.т./—илану, сену
Инғам /а/—тарту, сыйлық
Инсi /а/—адам
Иншалла (ин шаа Алла) /а/—Алла қаласа
Исм /а/—есiм
Иттифақ /а/—келiсiм, ынтымақ, бiрлiк, келiсiм, бiр 

ауыздылық
Ихсан /а/—жарылқаушылық, жақсылық, шарапат, қайыр; 

мейiрбандық, рахым; зекет, садақа, құдайы
Ишара /а/—нұсқау; ақыл-кеңес; белгi; таңба; нышан; 

ырым
Йасиғ /п/—жасиық деп те атайды. Құтпан намазының пар-

сыша атауы
Календер—бастапқыда Орта Азиялық қалендарийе 

туыстығының мүшесi, соған берiлген адам деген мағынада 
қолданылған. Кейiнгi орта ғасырда ел аралап жүретiн кез кел-
ген тақуа жанды осылай атайтын болған.

Караб /о/—кеме
Кардан /п/–мойын
Кафур /а/—камфара ағашы
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Кәлам /а/—сөз, әңгiме; тiл
Кәлим /а/—сөйлеушi, әңгiмелесушi, айтушы
Кәлима /а/—сөз, нақыл
Кәллә—бас
Кәмал /а/—толығу; толықтық; түгелдiк; кемел
Кәмил, кәмiл /а/—толық; бүтiн, аяқталған
Кәпiр, кәуiр /а/—Құран Кәрiмде яһуди [жүһүдтер] мен 

христиандар жазба жұрты, кiтап иелерi [аһлул китаб] деп 
аталған, ал көп құдайшылдар, 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 

Кәрiм, кәрим /а/—жомарт; игi; шарапатты, Алла Тағаланың 
99 есiмiнiң бiрi

Кәуiл—ойламаған жерде, байқаусызда
Кезин /к.т./—екi ай
Кемер /а/—белбеу, белдiк
Кешеде /а/—айқындалған, анықталған
Кимия /а/—химия
Кияншаһ—ежелгi Иранның Кияни әулетiнен шыққан 

патшалар
Көр—суқараңғы, соқыр
Күрси /а/—орын; орындық; тақ
Қаба /а/—дөрекi; тұрпайы; өрескел; құнарсыз; қатқыл; 

қалың
Қабағат—орасан; өте; керемет
Қабахат /а/—оңбағандық; дөрекi; ерсi; айуандық
Қадар /а/—жағдайынша, әл-құдiретiнше
Қалың— ну (орман, тоғай) жайқалған, бiтiк (шөп, егiн)
Қалыс—тiкелей қатысы жоқ, бейтарап; ара ағайын, 

жамағайын
Қам —қайғы
Қам сүт—қам—шикi, пiспеген, өңделмеген омырау сүтi
Қанадил /а/—шам, шырағдан, шырақ, аспашам
Қарар /а/—шешiм, ұсыныс; қаулы; тыныштық; мекенi, 

тұрған жерi; үй; орнығу; тыныштану
Қасам /а/—ант, серт, уәде
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Қатрат /а/—тамшы
Қимат /п/—қымбат
Қиу /т/—құдық; қойма; зындан
Құдауанда /п/—Құдай, Тәңiрi
Құдiрет /а/—Құдай, Алла, Жаратушы; керемет күш, 

ғажайып қасиет
Құрсант /а/—шат-шадыман, қош
Қышқырғушы—айқайлаушы
Латиф /а/—ашық жүздi; жайдары; ақ пейiлдi; мейiрiмдi; 

сыпайы; құрметтi; iзгi; игi; рақымды; қайырымды
Ләулiк—асыл тас; жайнаған
Ләшкер /т/—әскер
Лутфун /а/—мейiрiмдiлiк, кеңшiлiк, жұмсақтық, iзеттi-

лiк
Мағбұд /а/—құлшылық етiлетiн, табынатын зат; нәрсе; 

Құдай, Тәңiрi; бұт 
Мағлұм /а/—белгiлi, анық, мәлiм
Мағмұм /а/—қынжылу; күйiну; қапалану; қамығу
Мағриб /а/—батыс, күнбатыс
Мағруф /а/—белгiлi, мақұлданған
Мағшұқ /а/—сүйiктi, ғашық
Маддат /а/—аралық; кезең; кез; мезгiл; мерзiм
Мажал /а/—күш-қуат; әл-дәрмен
Мазлұм /а/—езiлген, езiлушi, рухы түскен; тұнжыраңқы; 

қаналған 
Мақам /а/—мән; маңыз; дәреже; шен; орын; әуен; жер; 

орын; мазар; мавзолей
Малаик рух аламин /а/—Жәбiрейiл перiште
Мархабат /а/— қайырымдылық, мейiрiмдiлiк.
Матам /п/—қайғы, шер
Матрұқ /о/—материк, құрлық
Махбұс /а/—қапастағы адам, тұтқын
Махбүб /а/—ғашығым, сүйiктiм
Махзун /а/—мұңды; қайғылы; уайымды; шерлi; күйiнiштi; 

зарлы
Махкам  /а/—мықты, берiк
Махрұм /а/—айырылған, бақытсыз
Махфуз /а/—тағдыр, жазмыш, пешене
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Махшар /а/—ақырет күнi. Адамдардың о дүниеде жаза 
күнiне жиналатын орны, дүние салған адамның күнәсi 
тексерiлетiн кезең, ақырет 

Машриқ /а/—күншығыс; шығыс
Мәлике /а/—патшайым; ханша
Мәсжид /а/—мешiт, Алланың үйi
Мәула /п/—қожа, әкiм, әмiр, ұлық; мырза; қамқоршы; 

қолдаушы; сүйеушi
Мәшһүр /а/—атақты
Мийан /п/—орта; орталық; iш жақ; iш; бел; мықын; белу-

ар
Миңлық /к.т./—мыңдаған; көптеген, есепсiз, сансыз, 

қыруар, өлшеусiз
Миск /а/—мускус; хош иiс
Мисли /а/—сияқты, сықылды
Миуа //—мәуе, жемiс
Мордар /п/—лас, былғаныш; арам; қорланған
Мөштақ /п/—үлкен арман; ынта; мақсат; ықылас; тiлек; 

көңiл бiлдiру; аңсау
Мунади /а/—жаршы
Мурууат /а/—ерлiк; айбын; қажыр, қайрат; жомарттық; 

ақ көңiлдiлiк, қайырымдылық; парасаттылық
Мұқарраб /а/—жақын; жуық; үйлесу. Аллаға жақын төрт 

перiштенi мұқарраб деп атайды. Олар: Жәбiрейiл, Әзiрейiл, Ме-
кайыл, ысрапыл

Мұстажаб /а/—лайық болу, тұрарлық болу
Мұрсал /а/—жiберiлген елшi, уәкiл
Мұртаза /а/—мәмiлегер; төртiншi халифа хазiрет Әлидiң 

эпитетi
Мұтиғ /а/—мойынсұну; мойындау
Мұхлис /а/—шын, адал; берiлген; ақкөңiл; рақымды; әдiл; 

әдiлеттi
Мүбәрак /а/—таза; құтты; қасиеттi
Мүкәммал /а/—дүние-мүлiк, қазына-байлық.
Мүлкат /а/—иелiк, меншiк, қожалық; мүлiк
Мүмiн /а/— мұсылман
Мүшкi, миск /а/—тағы қайталап жаз
Мiнәжат /а/—құлшылық ету
Мiскiн /а/—бейшара, мүсәпiр, мүскiн
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Нағра /п/—соқпалы аспап, барабан, дауылпаз
Наза /а/—адамның ке�, қапалануымен байланысты бола-

тын ашу, ыза 
Най /п/—флейта
Най уәзiр—бас уәзiр
Нам /п/—кiсi аты; есiм 
Нама /п/—хат
Нәби, әнбия (көп. түрi) /а/—пайғамбар 
Нәбуат /п/—Алланың аяны арқылы келешектен хабар 

беру, пайғамбарлық
Нәзiр /а/—құрбанның бiр түрi, уәжiп—құрбан; құдай жо-

лына берiлетiн садақа, қайыр
Нәжат /а/—құтылу, құтқару; азат ету; бүтiндiк; амандық; 

түгел
Неках, некаһ /а/—неке қи�, некелеу, үйлену, тұрмысқа 

шығу
Нида /а/—жар шақыру, дауыстау, айқайлау; жалбарыну; 

үндеу; ұран
Ниқаб /а/—бет перде, жапқыш
Ништар /к.т./—ланцет; скальпель; хирургиялық пышақ, 

кесу
Нияз /п/—қажет, қажеттiлiк; өтiнiш; сый, тарту
Нығмет, ниғмат /а., тат/—бақытты өмiр; шапағат; сый; 

рақым; жарылқаушылық; жақсылық; шарапат; қайыр; байлық; 
береке; игiлiк; ырзық; тамақ, ас, ауқат

Ошал /түрiк/—осы; бұл
Панар /о/—фонарь
Парахот /о/—кеме
Пәнже /п/—бес саусақ
Пәрмен /а/—әмiр, бұйрық, жарлық; күш, қуат
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.

Пәруардигар /п/—Жаратушы; Алла, Құдай, Жасаған
Пешет /о/—мөр 
Потал, пота—алтын жалатқан қымбат белбеу
Пiнһан /п/—құпия; жасырын; тығулы, бүркеулi
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Пiр—қажы, хазiрет, ишан сияқты iрi дiн басыларына  бай-
ланысты қолданылатын ұғым. Дiни ұғымда пiр қолдаушы, 
қорғаушы, сүйенiш болып есептелiнедi, аруақ туралы түсiнiкке 
жақындайды

Расул /а/—елшi; негiзiнен Мұхаммед (с.а.с.) пайғамбарға 
байланысты айтылады 

Рауа /п/—рұқсат етiлген, ерiк берiлген, шешiлiп қойылған; 
мүмкiн; жарамды; тиiмдi; қолайлы

Раушан /п/—нұрлы, сәулелi, әдемi
Рахим, Рахима /а/—мархабатты; мейiрбан; рақымды; 

қайырымшыл
Рахман /а/—аса қамқор, мейiрiмдi Алла Тағаланың 99 

есiмiнiң бiрi
Рахмат /а/—мейiрiм, шапағат
Рисалат /а/—жолдама, хат; пайғамбарлық; елшiлiк; мiн-

дет; зерттеу; хабарлама
Рифғат /а/—жоғарылау, көтерiлу
Рухил Әмин /а/—сақтаушы; байқаушы; қараушы рух
Сабан /а/—шығыс желi
Саз /п/—музыкалық  аспап; керек-жарақ; жиын-той; жиһаз; 

жөндеу; әзiрлiк; даярлық; ән
Сайфу /а/—қылыш
Санам /а/—пұт; табынатын адам; ардақтайтын адам; жан-

сыз тұлға; пұтқа табынушылардың Құдайының аты
Сардар /а/—сарбаздардың басшысы; жасақ басы; қолбасшы
Сарпай /п/—той үстiнде тартылатын сый-кәде
Саттар /а/—кешiрушi; паналатушы; таса қылушы; бүркеп 

тұрушы; Алланың 99 есiмiнiң бiрi
Саум /а/—ораза
Сафа /а. тат/—жақсы, таза, тұнық, ашық болу; рақаттану, 

көңiл көтеру
Сахаба /а/—серiктер, жолдастар. Мұхаммед пайғамбармен 

бiрге Ислам дiнiн қабылдап, мұсылман мемлекетiн құруға 
атсалысқандар. Мұхаммедтiң iстерi мен сөздерi туралы хадистер 
асхабтардың айтулары бойынша жазылып алынған. 

Сахих /а/—дұрыс, әдiл
Сахт /п/—машақат; мүшкiл; қиын; айбатты; күштi; берiк; 

қатты; қатал; ауыр
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Сәжда, сәжде /а/—мойынсұну, табыну; Құдайға құлшылық 
етiп, намаз оқығанда жерге басын қо�; тәжiм, бас и�; иiлу, 
сәжде қылу

Сәна /а/—мадақ; алғыс
Сәркардан /п/—сергелдең
Сәруар /п/—басшы, жетекшi, қожайын
Сеңа /к.т./—саған
Сұбхан /а/—жасаған, күштi, құдiреттi; Алла Тағаланың 99 

есiмiнiң бiрi
Сұлтанат /а/—билiк; мемлекет
Сыдық /а/—тек шындықты айтушы; адал, шыншыл, әдiл, 

әдiлеттi
Сiрi—көн болып қатып қалған
Табиб, тәбиб /а/—дәрiгер, емшi, тәуiп
Тағала /а/—бәрiнен жоғары, ұлық; Алла Тағаланың 99 

есiмiнiң бiрi
Тағбир /а/—түсiнiк; лебiз; болжам, жорамал; тұспал
Тағин /а/—тағайындау; анықтау
Тажир /а/—көпес; сатушы, саудагер
Тақыт—о� өрнектелiп безендiрiлген арқасы және жақ-

тауы бар мүлiк (қазiргi диван тектес); патшалар отыратын 
орын, тақ

Тарантас /о/—күйме
Тасбих, Тәсбi /а/—Алланы мадақтау, дәрiптеу; 33 моншақ 

тастан тұратын тiзбек. Тәсбi тарту—моншақ тастарды тере 
отырып 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

Тасниф /а/—жүйелеу, жинақтау; құрастыру; жазу; 
шығару

Тауфиқ /а/—ұйғару; татуластыру; басу; тыныштық орнату; 
көмектесу; жәрдем; табыс; келiсу; мәмiле; татулық, тыныштық; 
жәрдем; қолғабыс; медет; көмек; мерей; сәттiлiк; бақыт

Тахқиқ  /а/—орындау; iске асырылу; зерттеу; тексеру; 
анықтау

Тахиқ /а/—жүзеге асу
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Таһлил /а/—дауыстау, айқай, шу; мақұлдау; мадақтау
Тәдбир /а/—шара; амал; орналасу; басқару
Тұғры /т/—тура
Тұту /т/—ұстау
Тұһмат /а/—күдiк; күмән; сезiк; шүбә; айып
Тiллә, дiлдә—алтын ақша; кейде алтын, зер мағынасында 

да қолданылады
Уа—және
Уағда /а/—уәде
Уаллаһи /а/—Құдай ақына!
Уаллаһи ағлам /а/—Алла жақсы бiледi
Уасил /а/—қосылған; жалғанған; бiрлескен
Уасиф /а/—сипат; белгi; сапа 
Уасл /а/—қосылу; қосылған жер; қосылған орын
Уасуаса /а/—азғырушы, тура жолдан тайдырушы, құлаққа 

сыбырлап «түртiп» тұратын шайтан; шайтанның көңiлге күдiк 
салуы, iштей азғырушы

Уахи /а.п/—сендiру; сыр ашу; дауыс; үн; Мұхаммедке 
Жәбiрейiл арқылы келген Алланың бұйрықтары, жарлықтары

Уәжiл /а/—жалтақ; жасық; қорғаншақ; жасқаншақ
Уәншаһ—бала
Уисал /а/—қарым-қатынас; байланыс; ғашықтық байла-

ныс
Ұғлан /а/—ұлан, жасөспiрiм, жеткiншек, өрен
Ұғыл /т/—ұл
Үшбу /к.т./—осы, бұл
Фаған /п/—жылау; еңiреу; зар жылау
Фазыл, фазилат /а/—қайырым, шапағат, қайырымдылық
Фариад /п/—айғай, жылау; зарлану
Фарш /а/—үй жиһазы; бұйым; керек-жарақ
Фасад /а/—бұзылу, арамдық, бұзықтық
Фаслу /а/—бөлiм, тарау
Фата /а/—бозбала; жiгiт; ұлан; жасөспiрiм
Фауз /а/—жеңiс; жеңу; салтанат; жетiстiк; мерей; табыс; 

құтылыс; құтқару
Фаһим /а/—түсiнiк, пайым, ой, зейiн
Фирақ оты /а/—тозақ оты
Фирақ, фирқат, фирағат /а/—айырылу; айырылыс; жүрiп 

кету; кетiп қалу
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Фитна /а/—дiн бұзушылық; арамдық
Хабиб /а/—сүйiктi, қадiрлi; Алла Тағаланың 99 есiмiнiң 

бiрi
Хабсаханат /а/—түрме
Хадим /п/—қызметшi
Хазiрет /а/—ағзам, мәртебелi, аса құрметтi 
Хақ, Ақ /а/—шын, шындық, күмәнсiз ақиқат; нағыз; Алла 

Тағаланың 99 есiмiнiң бiрi
Халал, алал /а/—шариғат бойынша ұлықсат берiлген; 

заңды; некелеп алған; таза; адал; жарамды; неке; жұптылық
Халас /а/—арылу; құтылу; азат болу
Хале тон—құрметтi шапан, тон
Халиқ, халық /а/—жаратушы, жасаушы, жасаған, 

тудырушы, Пәруардигар; Алла Тағаланың 99 есiмiнiң бiрi.
Халил /а/—күйеу, жұбай; дос; сүйiктi
Халиолла /а/—Алланың досы, жолдасы
Халифа /а/—орта ғасырлардағы мұсылман елдердiң 

мемлекет билеушiсiнiң құрметтi атағы, лауазымы; патша, 
сұлтан

Хамд, хамду /а/—мадақ; мақтан; даңқ; дәрiптеу, даңқын 
шығару; рахмет, алғыс

Ханнан /п/—мейiрiмдi, рақымды, қайырымшыл; Алла 
Тағаланың 99 есiмiнiң бiрi

Хараб /а/—қирау, жоқ болу, апатқа ұшырау; бұзылу
Харам /а/—таза емес; заңсыз; шариғат бойынша, тыйым 

салынған, яғни iшiп-жеуге, қолдануға жарамайтын нәрсе 
[Құран Кәрiмде бұл түсiнiк 71 жерде қолданылған] 

Харидар /п/—аларман, алушы, сатып алушы
Харир /а/—жiбек
Хас /а/—айрықша, ерекше, өзiне тән
Хасыл /а/—iске асыру, орындалу, жүзеге асу, тiлегiне жету; 

нәтиже, қорытынды; арманына, мақсатына жету
Хатым—белгiлi бiр iстiң қарсаңында дiндарлардың 

Құранды түгел оқып, аяқтап шыққан кезi және соның құрметiне 
берiлетiн ас-су, қатым

Хауыз /а/—бассейн, су қоймасы
Хәжжам /а/—қан алушы 
Хәсса /п/—бөлiк; бөлiм; бөлек; бөлшек, үлес; еншi; несiбе; 

нәсiп; ырыс; арнайы; дербес; тән; iрiктелген; таңдаулы; жеке
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Хикаят /а/—алуан түрлi ғажайып оқиғалар жайлы 
жазылған әдеби шығарма

Хикмат, хикмат Құда /а., п/—ауыр бейнет, азап; 
Құдайдың әмiрi, кереметi;  хикмет, даналық, кемеңгерлiк, 
нақыл сөз, мақал, ақылды дәйектеме, негiз

Хилаф /а/—қарама-қарсылық, алауыздық, талас, дау
Хилғат /а/—сыйлыққа берiлген, сыйлаған киiм; сыйлық
Хошнуд /а/—разы; риза; рақаттанған; қанағаттанушылық; 

көңiлдi; қуанышты
Хулла /а/—киiм; көйлек-көншек
Хусусан /а/—әсiресе
Хұтпа /а/—дұға, уағыз, насихат
Һазар—әр
Һаман /тат./—бәрi, барлығы; үнемi; әрқашан; әрдайым; 

бiрақ; дегенмен; бәрiбiр
Һәдия /а/—сыйлық
Һәлак /а/—апат; құру; зауал; ажал; қаза; өлу, өлiм; күйреу
Һәмма /п/—барлық; бүкiл
Һидаят /а/—жүргiзу, басқару; әрекет жасау
Һизар /а/—сандырақ, қиысыны жоқ сөз; ажуа; келемеж; 

ойын; әзiл; қалжың
Һилал /а/—жас ай; жаңа туған ай; жарты ай
Һиммат /п/—қызмет; әрекет; жiгер; күш; қайрат; қажыр; 

жалын; шоқ; ынта; ыждағат; тырысу
Һүш /п/—ақыл-ой; ес; зерде; сана, зейiн; жады
Шай уақыт—бiр шәй iшiп болатын уақыт
Шамғ /а/—балауыз; шырақ; шам
Шариф /а/—құрметтi, ұлы, қадiрлi; ақсүйек, тектi; 

Пайғамбардың ұрпақтарына берiлген атақ
Шауқ /а/—нәпсi, ынтызар, ынтық, құмар, құштарлық
Шаһ /п/—патша, хан
Шаһадат /а/—айғақ; куәлiк; көрсеткiш; куәлiк ету, 

куә болу. Кәлима-шаһадат Алла Тағала  мен оның елшiсi 
Мұхаммедке куәлiк бiлдiретiн сөз: Ашһаду ан лә иләһа илла 
Алла уа ашһаду әнна Мұхаммед ғабдуһу уа расулуһу (Алладан 
басқа Құдай жоқ және Мұхаммед оның құлы мен елшiсi екен-
дiгiне сенiм бiлдiремiн). Ислам дiнiн қабылдау үшiн кәлима 
шаһадатты үш рет айту керек
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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-
леген төрт әдiлеттi халифа болып, тарихта «ал-хулафа ар-раши-
дун» деген атқа ие болған

Шаһбаз /п/—кеңпейiл, ержүрек, сабаз
Шаһид /а/—шейiт; құрбан болу; куәлiк; көрсеткiш; ислам 

дiнi жолында қасиеттi соғыстарда қаза болған адамдарды 
шаһид, яғни шейiт деп атайды 

Шаһимардан /п/—батырлардың патшасы
Шашма /п/—бұлақ 
Шәр, шаһар—қала 
Шиддат /а/—күш; пәрмен; шама; қайрат; қуат; құдiрет; 

қарқын; қаталдық; қаттылық; айбат; бақытсыздық; бәле; қаза; 
қырсық; аза; дерт; зар; күйiнiш; қайғы; қасiрет

Шоры /т.тат./—құл; күң
Шынар—шың, биiк
Ықрар /а/—шешiм; мойындау
Ышқы, ғышқы /а/—ғашық болу, сүйiктiсi; махаббаты
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ЖЕР-Су АТАулАРы

Бағдат—(кей жорамалдарға қарағанда ежелгi парсы тiлiнiң 
«бага»—Құдай, «дад»—берген, яғни «Құдай сыйы» сөздерiнен 
шыққан)—1921 жылдан берi қазiргi Ирак мемлекетiнiң астана-
сы. Тигр өзенiнiң екi жағасын бойлай салынған.

Қаланы «Мадинат ас-Салам» (Бейбiтшiлiк қаласы) деген 
атпен халифа Мансур 762 жылы салдырған. Бағдат—орта 
ғасырларда араб әдебиетi мен мәдениетiнiң орталығы болған 
қалалардың бiрi. Осында бiрсыпыра шығыс ғалымдары [На-
среддин Туси, Әл-Фараби т.б.] оқып, бiлiм алған.

Ирамбағы, Ерамбағы, Ирамбақ, бағы Ирам—шығыс 
халықтарының әдебиетi мен фольклорында кереметтей, 
ғажайып бақтың бейнесiн осы атаумен беру қалыптасқан.  Аңыз 
бойынша, Ирамбақ—оңтүстiк Арабия әмiрi Шаддадтың жер 
үстiнде жұмақ орнату райынан туған мәуелi бақ. 

Йемен, Емин—Оңтүстiк-батыс Арабияда орналасқан мемле-
кет. Шығыс халықтарының әдебиетi мен фольклорында Йемен 
(Емин) мол байлықтың елi деп суреттеледi.

Кiнған—Палестинаның көне аты—Ханаан, нұсқада Кiнған 
деп алынған.

Қап 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 арғы жағын йәжуж бен мәжүж 
деген қорқынышты халықтар мекендейдi, олар әр түн сайын 
тауды егеу сияқты тiстерiмен кеседi, бiрақ күндiз тау бастапқы 
қалпына қайта келедi, сөйтiп бұл халықтар жер бетiне шыға 
алмайды. Қап тауымен байланысты көптеген аңыздар бар. 
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Солардың бiрсыпырасында Қап тауының арғы жағында кере-
мет мақұлықтар, дәулер мен перiлер мекендейтiн ғажайып ел-
дер бар деп айтылады.

Мағруп, Мағриб—арабша Мағриб, яғни батыс деген сөз.
Малатия—Түркиядағы көне шаһарлардың бiрiнiң аты. 

Дiни дастандарда жиi аталып отырады. Аңыз қаһарманы—
Сейiтбаттал, яғни Жағыпар батыр осы жерде дүниеге келедi.

Мекке—мұсылмандардың қасиеттi қаласы. Онда бас мешiт 
әл-Мәсжид әл-Харам мен Қағба орналасқан. Исламның не-
гiзiн қалаушы Мұхаммед (с.ә.с.) осы қалада дүниеге кел-
ген. Мұхаммед (с.ә.с.) Меккеден кеткенiмен Мәдинедегi 
жаңа құлшылық ету үйiнiң есiгiн Қағбаға қаратты (Құбыла). 
Мұсылмандардың Меккенi 630-жылы жаулап алуы оның дiни 
орталық ретiндегi айрықша жағдайын қалпына келтiрiп қана 
қоймай, одан да жоғары дәрежеге көтере түстi. Меккеге барып 
тәуап ету исламның бес парызының бiрi болып саналады.

Мысыр—Африканың солтүстiк-шығысын және Азиядағы 
Синай түбегiн алып жатқан Египет мемлекетiнiң арабша ата-
уы.

Нiл—Африкадағы iрi өзен.
Пикин—Шығыс елiндегi көне қалалардың бiрi
Ризуан—хадистерде айтылғандай жаннаттың күзетшiсi
Ханаан—Сирия мен Египет арасындағы жатқан аймақ, аңыз 

бойынша, Мұса пайғамбар өз халқын осы жерге әкелген. Бұл 
жердi ежелгi грек тарихшысы Геродот Палестина деп атаған. 
Сол «арман еткен өлке»—таураттық филистимлян елi.



ТОМҒА ЕНГЕН ДАСТАНДАРДы ЖыРлАуШы, 
АЙТуШы ҺӘМ ЖИНАуШылАР ТуРАлы 

МӘліМЕТ

Әлiмбетов Көпбай (1904-1985)—туып-өскен жерi Оңтүстiк 
Қазақстан облысы. Өз аймағының белгiлi ақыны, жырауы, 
фольклор үлгiлерiн орындаушы. Көпбайдың айрықша еңбегi—
оның өзiне дейiнгi өткен жырау, ақындардан халық мұрасын 
үйренiп, бiздiң заманымызға жеткiзуiнде.

Ол көптеген айтыстарға түскен суырыпсалма ақын.   
Байғұлыұлы Құлмұхамбет (1863-1918)—қазiргi Қостанай 

облысы, Таран ауданында туып өскен. Руы—қыпшақ. Ауыз 
әдебиетi үлгiлерiн жинаушы.

Бижiгiтұлы Жақып—шығыстық с�жетке құрылған да-
стандарды баспаға дайындап шығарушы, ақын. «Қисса Қожа 
Ғаффан», «Қисса Таһир», «Нұрғұзарын» және «Қисса Зияда, 
Шаһмұрат» дастандарын Қазан қаласындағы баспаға дайындап 
жiберген. 

Сабалұлы Ақылбек (1880-1919)—ақын, жыршы, халық 
ауыз әдебиетi үлгiлерiн жинаушы. Ақын араб, парсы, түрiк пен 
орыс тiлдерiн, шығыс әдебиетiн жетiк меңгерген. Кейбiр дере-
ктер бойынша, Сабалұлы Ақылбек Абай аулынан, тiптi шешесi 
Абайдың туысы болған.

Сабалұлы Ақылбек «Таһир—Зуһра», «Бозжiгiт», «Алтын 
балық» т.б. дастандарды ел аузынан жинап, өңдеп, редакция-
лап кiтап етiп бастырған.  

Шайхысламұлы Жүсiпбек (1857-1937)—ақын, ауыз 
әдебиетiнiң жинаушысы. Оңтүстiк Қазақстан облысы, Арыс 
ауданы, Қожатоғай аулында,  қожа әулетiнде дүниеге кел-
ген. Нағашылары—ұлы жүз, Албан руынан. Медресе бiтiрген 
Жүсiпбек қожа Жетiсуда тұрып, ел арасынан жыр-дастандар-
ды, айтыстарды т.б. жинап, редакциялап, Қазан қаласындағы 
Хұсайыновтар баспасына жiберiп отырған. Оның қазақ фолькло-



ры шығармаларын жинап бастырудағы еңбегi ерекше. Өмiрiнiң 
соңғы жылдарын Шығыс Түркiстанның Iле аймағында өткiзiп, 
сонда қайтыс болды.

ШАРТТы ҚыСҚАРТулАР

ӘӨИ—М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты
ОҒК—Орталық Ғылыми кiтапхана
ҚҚ—Қолжазба қоры
Ш—шифр
дәп—дәптер
/а/—араб
/о/—орыс
/п/—парсы
/тат/—татар
/т/—түркi, көне түркi
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РЕЗЮМЕ

Институт литературы и искусства им. М.О.Ауэзова Мини-
стерства Образования и науки РК продолжает работу по под-
готовке и издани� очередных томов стотомного Свода «Баба-
лар сөзi», издаваемого в рамках Государственной программыi», издаваемого в рамках Государственной программы», издаваемого в рамках Государственной программы  
«Мәдени мұра» («Культурное наследие»).

Восемнадцатый том вкл�чает в себя четыре романических 
дастана: «Қисса хазiрет Жүсiп аләйһиссалам илән Зылиханыңiрет Жүсiп аләйһиссалам илән Зылиханыңрет Жүсiп аләйһиссалам илән Зылиханыңiп аләйһиссалам илән Зылиханыңп аләйһиссалам илән Зылиханың 
мәселесi», «Қисса Шеризат—Күлшат», «Қисса Дандан»,i», «Қисса Шеризат—Күлшат», «Қисса Дандан»,», «Қисса Шеризат—Күлшат», «Қисса Дандан», 
«Қисса Зияда, Шаһмұрат».  

Главная тема этих произведений - л�бовь молодых л�дей по 
своему выбору и борьба их за право на эту л�бовь, за воссоеди-
нение с возл�бленным.

Несмотря на общность тематики произведения, вошед-
шие в том разнообразны по с�жетике, происхождени� и 
интерпретации основной темы. Например, с�жет даста-
на «Қисса хазiрет Жүсiп аләйһиссалам илән Зылиханыңiрет Жүсiп аләйһиссалам илән Зылиханыңрет Жүсiп аләйһиссалам илән Зылиханыңiп аләйһиссалам илән Зылиханыңп аләйһиссалам илән Зылиханың 
мәселесi» очень древен. Как известно, легенда, связанная сi» очень древен. Как известно, легенда, связанная с» очень древен. Как известно, легенда, связанная с 
именем прекрасного Юсуфа, существует в фольклоре наро-
дов Востока с древних времен. Впервые в письменном виде 
она была зафиксирована в Библии в IХ веке до н.э. ТакжеIХ веке до н.э. ТакжеХ веке до н.э. Также 
она вошла в состав Корана. Но многим народам Востока пре-
красный Юсуф известен не как персонаж Библии  и Корана, 
а как герой свыше 120 художественных поэм и дастанов на 
языках многих народов мира. Среди тех, кто создавал поэ-
тические образы Юсуфа и Зулейхи были Рудаки, Фирдоуси, 
Шахабеддин Бухари, Кул Али, Дурбек, Андалиб и многие, 
многие другие. Они сыграли огромну� роль в превращении 
легенды в художественное произведение с гуманической на-
правленность�.
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Библейско-кораническая легенда о Юсуфе Прекрасном пред-
ставляет собой вполне занятну�, многослойну�, многос�жет-
ну� истори�, наполненну� прикл�чениями, неожиданными 
ходами и поворотами, немаловажное значение в ней занимал 
религиозно-мистический элемент и мифология древних. Не-
сомненно также и то, что эпизод с Зулейхой был  второстепен-
ным и служил прежде всего двум целям: а) для подчеркивания 
святости, верности и преданности Юсуфа; б) проверки выдерж-
ки, устойчивости, т.е. нравственных качеств Юсуфа. И только. И только 
благодаря таланту, гуманистической концепции творчества 
поэтов, писавших на тему о Юсуфе, эпизод «преступной страсти 
Зулейхи» к своему рабу стал главным моментом произведений 
на эту тему, кульминацией многотрудной жизни героя, который 
в награду за свои добродетели и достоинства, как и другие 
сказочно-эпические герои, получает в конце концов трон и 
прекрасну� жену. 

Дастан «Қисса Шеризат—Күлшат» своим происхождением 
обязан одному из с�жетов прозаической персо-таджикской 
литературы средневековья который, по всей видимости, был 
записан со слов рассказчиков и оформлен как художественное 
произведение в ХVII—начале ХVIII в. В Средней Азии это 
произведение было известно на таджикском и узбекском 
языках. Еще в ХIХ веке повесть эта была переведена на 
русский язык и издавалась в Москве в 1862, 1863, 1871, 
а также в 1988 г.; издавалась она и в лондоне в 1926 г. на 
английском языке. 

у нас выявлено шесть самостоятельных, независимых друг 
от друга, иногда име�щих разные названия, произведений 
о Шеризате и Кулшат, созданных в русле как фольклорной, 
так и письменной традиции. Среди создателей, сказителей 
и исполнителей их—М.Ж.Копеев, А.Найманбаев, Н.Нысан-
байулы, Б.Бектурганов, Е.Кунанбаев, К.Алимбетов и др.

Основу персидского хикаята и всех казахских дастанов 
составляет древний, широко известный на Востоке и Западе 
сказочный с�жет о невинно гонимом. Он развивается согласно 
канонам архаического с�жета, т.е. обреченный на смерть 
сирота спасается, остается жив благодаря чудесной помощи 
львицы, вырастает необыкновенно храбрым и мужественным, 
узнает правду о своем прошлом, возвращается к себе на родину, 
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восстанавливает справедливость, занимает отцовский трон и 
женится на дочери своего врага.

С�жет персидского хикаята вкл�чает в себя следу�щие 
мотивы: мотив необычного рождения героя, соединенный 
с мотивом убийства беременной царицы; мотив чудесных 
помощников в образе львицы; контаминаци� мотивов: заочная 
л�бовь + героическое сватовство + л�бовь к дочери своего 
врага и т.д. То есть, с�жет является международным по своему 
характеру, типичным для фольклора многих народов.

Публикуемый в данном томе дастан представляет собой 
фольклорный вариант, записанный от сказителя Алимбетова 
К. В нем име�тся некоторые отклонения от первоисточника, к 
примеру функци� визиря выполняет родной брат шаха и т.д. 
Но, в целом, в дастане полность� сохранена фабула персидской 
повести и все основные звенья с�жета.

«Қисса Дандан» и «Қисса Зияда, Шаһмұрат» построены 
по классической схеме восточных романических дастанов, 
то есть в них присутству�т все традиционные звенья с�жета 
подобных произведений: мотив заочной л�бви, далекое и 
опасное путешествие, преодоление всех трудностей, встреча 
вл�бленных, еще одна цепочка прикл�чений и т.д. В «Қисса 
Дандан», например, герой вл�бляется в портрет красавицы, 
обнаруженный в сундуке, который был подарен его отцу 
заезжим купцом, выезжает в далекий и опасный путь втайне 
от родителей, преодолевает многочисленные трудности и т.д. 
При этом он выказывает мужество и героизм. В итоге он, как 
многие сказочные герои, женится на трех красавицах, одна из 
которых—пери. 

«Қисса Зияда, Шаһмұрат» является классическим 
образцом подобных дастанов. Особенность� его является то, 
что в нем повествуется не о двух вл�бленных, как обычно, а 
о двух парах вл�бленных молодых л�дей, л�бовное чувство 
которых возникает заочно и мгновенно. То есть в произведении 
разработано несколько с�жетных линий, фабула намного 
сложнее и насыщенна дополнительными ходами и интригами.

Том снабжен научными приложениями, которые вкл�ча�т 
в себя: сведения о публикуемых текстах и их вариантах; крат-
кий историко-фольклористический и текстологический анализ 
текстов; данные о исторических и религиозных деятелях, име-
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на которых встреча�тся в текстах; словарь древнет�ркских, 
арабских и персидских слов, терминов и понятий, а также гео-
графических названий; сведения о сказителях, собирателях и 
публикаторах; список использованной литературы; рез�ме на 
русском и английском языках.  

Дастаны «Қисса хазiрет Жүсiп аләйһиссалам иләнҚисса хазiрет Жүсiп аләйһиссалам илән 
Зылиханың мәселесi» и «Қисса Зияда, Шаһмұрат» издавались» и «Қисса Зияда, Шаһмұрат» издавались 
в научно-популярных фольклорных сборниках дважды: первый 
в 1976 и 1994 г.г., второй в 1986 и 1995 г.г. Для этих изданий 
характерно произвольное сокращение текстов и редакторская 
правка. Дастаны «Қисса Шеризат-Кулшат» и «Қисса Дандан» 
публику�тся впервые.

Все тексты подготовлены адекватно первоисточникам: «Қисса 
Шеризат-Кулшат» с рукописи, хранящейся в рукописном фонде 
Института литературы и искусства им. М.О.Ауэзова МОН РК: 
Ш. 621, арабская графика; «Қисса хазiрет Жүсiп аләйһиссаламҚисса хазiрет Жүсiп аләйһиссалам 
илән Зылиханың мәселесi» с казанского издания 1898 года,» с казанского издания 1898 года, 
«Қисса Дандан» с казанского издания 1911 года, «Қисса Зияда, 
Шаһмұрат» с казанского издания 1912 года. 

Объем тома—23,5 п.л.          
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Summary

m. O.auezov Institute of Literature and art, ministry of 
Education and Science, republic of Kazakhstan is continuing 
activities on preparation and publishing of the volumes of the 
hundred volume Collection  of Kazakh folklore «Babalar sozi»  
implemented within the framework of the State Program «mad-
eni mura» («Cultural heritage»). 

The eighteenth volume includes four  romantic dastans: «Ki-
ssa khaziret Zhusip aleikhissalam ilyan Zilikhanin maselesi», 
«Sherizat—Kulshat»,  «Kissa Dandan», «Kissa Ziyada, Shakh-
murat» .

The main theme is love between young people that they have 
chosen and the struggle for the right to love and join  with the 
beloved.

although the topics of the works are common, the plots, 
origin and interpretation are different and diverse.  For example 
the plot of the dastan «Kissa khaziret Zhusip aleikhissalam 
ilyan Zilikhanin maselesi» is very ancient. as we know the 
legend related to the name of the wonderful yusuf is existing in 
folklore of the peoples of Oriental countries since ancient times. 
For the first time it was recorded in the Bible in IX century B.C. 
also it was included into the Koran. However in many nations 
of Orient countries wonderful  yusuf is know not only  as a 
personage of Bible and Koran but as a hero of more than 120 
artistic poems and dastans in many world languages.  rudaki, 
Firdousi, Shakhabeddin Bukhari, Kul ali, Durbek, andalib and 
many others have created poetic types of yusuf and Zuleikha. 
They played enormous role in transformation of the legend into 
artistic work with humanist aim. 

Bible-Koran legend about Wonderful yusuf  is an interesting, 
multi-level, multi plot history full of adventures, surprising 
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actions, the religious-mystique  element and ancient mythology 
played an important role in it. also the episode with Zuleikha was 
a secondary episode and served for two aims: a) for underlining 
the holiness, faithfulness  and devotion of yusuf; b) testing the 
endurance, sustainability i.e. moral features of yusuf. Only 
thanks to talent, humanist conception of the poets creativity who 
wrote about yusuf the episode «criminal passion of Zuleikha» to 
her slave became the main moment of the works written on this 
topic, the culmination of the difficult life of the hero who finally 
gets the throne  and a wonderful wife as a prize for his virtue and 
merits like many other tale-epic heroes.

The origin of the dastan «Sherizat—Gulshat» is based on one 
of the plots of the prosaic Persian-Tadjik medieval literature that 
obviously was recorded from the narrators and arranged as an 
artistic work in XVII-beginning of XVIII c. In Central asia this 
work was known in Tadjik and uzbek languages. already in XIX 
century this story was translated into russian and published in 
moscow in 1862, 1863, 1871, and also in 1988; it was published 
in London in 1926 in English.

We have identified  six independent works about Sherizat and 
Gulshat that sometimes have different titles and were created 
within folklore and written traditions. Such  narrators and 
performers as  m.Z.Kopeev, a.Naimanbaev, N.Nysanbayuly, 
B.Bekturganov, E.Kutpanbaev, K. alimbetov and others.

Persian khikayat and all Kazakh dastan are based on the 
ancient well known in the East and West tale plot about innocent 
exiled person.   It develops according to the archaic plot canons  
i.e. the orphan doomed to death was rescued by the lion, grew up 
and became very brave and courageous man, learnt truth about 
his past, returned back to his motherland, restored justice, took 
his fathers throne  and married his enemy’s daughter.

The plot of Persian khikayat includes the following motives: 
motive of unusual birth of the hero combined with the motive of 
murder of the pregnant queen; motive of the wonderful helpers 
in type of a lion; contamination of motives: distance love+ 
heroic matching+ love to the enemy’s daughter etc. So the plot 
is international on its character and typical for folklore of many 
nations.
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The dastan published in this volume is representing a folklore 
version recorded from the narrator K.alimbetov. It is a little bit 
different from the original, for example  the  name of the hero’s 
father is Karakabat but not Korkin as in the Persian khikayat,  
brother of the Shah  is  functioning as a  vizier etc. However in 
general the dastan completely preserves the plot of Persian story 
and all main plot chains.

«Kissa Dandan» and «Kissa Ziyada, Shakhmurat» are based on 
a classical scheme of Oriental romantic dastan i.e. they include all 
traditional plot chains typical for such works: motive of distance 
love, far and dangerous trip, overcoming difficulties, meeting 
of the loving people, one more set of adventures etc. In «Kissa 
Dandan» for example, the hero fall in love with the portrait of the 
beauty that he has found in the box that was gifted to his father 
by one merchant. He secretly from his parents started  long and 
dangerous travel, overcame many hardships etc. Finally he as 
many other tale heroes married three beauties and  one of them  
was a peri. 

«Kissa Ziyada, Shakhmurat» is a classic example of such 
dastans. Its  special feature is that it tells not about two lovers 
as usually, but about two pairs of young lovers who fall in love 
immediately and  a distance. So in the work several plot lines are 
developed, the plot is more complicated and is full of additional 
acts and intrigues. 

The volume has scientific supplements which include the 
following: data on published texts and their versions; brief 
historic- folklore and textologic analysis of the texts; data on 
historical and religious figures whose names are mentioned  in 
the texts; vocabulary of the old Turkic , arabic and Persian 
words, terms,  notions and geographic names; data on narrators 
of folk tales, collectors and  publishers; list of used literature; 
summary in russian and English.

Dastans «Kissa haziret Zhusip aleikhissalam ilyan Zilikhanin 
maselesi», «Sherizat—Kulshat»,   «Kissa Ziyada, Shakhmurat»  
have been published twice in scientific popular folklore 
collections: first in 1976 and 1994, second 1986 and 1995. In 
those editions the arbitrary reductions of the texts and editorial 
correction  were made. Dastans «Sherizat—Gulshat» and «Kissa 
Dandan» are being published for the first time.
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all texts were prepared adequately to the original sources: 
«Sherizat—Kulshat»was prepared from the manuscript kept 
at the manuscript department of the m.O.auezov Institute of 
Literature and art, ministry of Education and Science, republic 
of Kazakhstan,  S.621,  in arabic graphics; «Kissa khaziret 
Zhusip aleikhissalam ilyan Zilikhanin maselesi» from Kazan 
edition of 1898, «Kissa Dandan» from edition of 1911, «Kissa 
Ziyada, Shakhmurat» from Kazan edition of 1912.

  Volume includes 23,5 pp.
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