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Құрастырушыдан
М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты
мемлекеттiк �����������������������������������������
«Мәдени мұра» бағдарламасы шеңберiнде жа
рияланатын ��������������������������������������������
«Бабалар сөзi» атты жүзтомдық басылымды дайындап, жариялау жұмысын жалғастыруда.
Осы күнге дейiн серияның он алты томы дайындалып жарық
көрдi. Олардың тоғыз томы хикаялық дастандарды, жетi
томы дiни тақырыптағы шығармаларды қамтыды. 17-томнан
ғашықтық дастандар жарияланады. Олар алты том болады деп
жоспарлануда.
«Бабалар сөз�������������������������������������������
i������������������������������������������
» сериясының 17-томына үш ғашықтық дастан
ен�������������������������������������������������������
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т», «Сейп�����������������������������
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к», «Қисса Сейп��������
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лмәл���
i��
к
шаһзада—Бәд��������������������
i�������������������
ғұлжамал пер�������
i������
зат ».
Бұлардың мазмұнын ек����������������������������
i���������������������������
жастың махаббаты, олардың
ғашықтық аңсары үш�����������������������������������������
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н күрес���������������������������������
i��������������������������������
, сол жолда көрген кедерг�������
i������
-қиын
дықтары құрайды. Бұл тақырып халқымыздың классикалық
ғашықтық эпостарында да баяндалады. Оларда отбасылық
қарым-қатынастар мен махаббат мәселес�������������������
i������������������
жанр табиғатына,
заманына сәйкес жырланып келд����������������������������
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. Кей����������������������
i���������������������
н��������������������
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рек туған ғашықтық
дастандарда ол тақырып басқаша түс���������������������
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. Ғашықтық
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ата-анасы құда түс��������������
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п, ертеректе
айттырып қойған қызды емес, өз������������������������������
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таңдаған, өз����������������
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п ұнатқан
қызды i������������������������������������
�������������������������������������
здеп, сонымен қосылуды арман етед���
i��.
«Бозж���������������������������������������������������
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т» дастаны ел арасында кең таралған, ерте замандардан бер�������������������������������������������������
i������������������������������������������������
танымал жырлардың қатарына жатады. Ол ең алғаш
1870 жылы В.В.Радловтың «Образцы народной литературы
тюркских племен, живущих в Южной Сибири и Джунгарской
степи» атты еңбег�������������������������������������������
i������������������������������������������
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қалыптасқан, б����������������������������������������������
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н одан көп бұрын баспа бет�����������
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дәлелден���������
i��������
п отыр.



ғашықтық дастандар
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болып баспа бет��������������������������������
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н көрген шығарма, ол 1807 жылы
Қазандағы Университет баспаханасынан араб әрп�����������
i����������
нде жарық
көрген. Томға дастанның ек�������������������������������
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В.В.Радлов 1870 жылы жариялаған нұсқа, ек����������������
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Оқырманға ұсынылып отырған бұл том «Бабалар сөзi»
сериясының негiзгi принциптерiне сәйкес дайындалды. Жи
нақ алты том болады деп жоспарланып отырған ғашықтық
дастандардың алғашқысы болғандықтан, бұған сол томдарда жарияланатын шығармалардың жанрлық ерекшелiктерiн сипаттайтын кiрiспе мақала жазылды және ғылыми
қосымшалармен толықтырылды. Ғылыми қосымшалар томға
енген мәтiндерге жазылған түсiнiктемелердi және олардың
табылған варианттары жөнiнде мәлiметтердi қамтиды. Сондай-ақ бұған сөздiк, жер-су атаулары, мәтiндерде кездесетiн тарихи тұлғалар мен дiни есiмдерге арналған түсiнiктер,
дастанның жинаушылары мен оның жырлаушылары туралы деректер, пайдаланылған әдебиеттер тiзiмi, орыс және
ағылшын тiлдерiнде жазылған түйiн кiредi.
Томға енген мәтiндер Қазан төңкерiсiне дейiн жарық көрген
басылымдардан еш өзгертусiз дайындалды.
Томның көлемi— 23 б.т.

ғашықтық дастандар
Қай заманда, қай халықта болмасын махаббат тақырыбы
фольклордың нег������������������������������������������
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Бұл—қазақ халқының «Алпамыс», «Қобыланды», «Қамбар»,
«Ер Тарғын» сияқты батырлық жырларының құрамдас
бөл������������������������������������������������
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тақырыбы.
Аталған классикалық эпостарда отбасылық қарымқатынастар мен махаббат мәселес�������������������������
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зделген әдет-ғұрыптар мен заң,
жоралғылар нег������������������������������������������
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i����������������������������
с���������������������������
i��������������������������
кей����������������������
i���������������������
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ғашықтық [романдық]1 дастандардың негізгі ерекшелігі.
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i���������������������������
нд�������������������������
i������������������������
г�����������������������
i����������������������
мен махаббат жолында
күресу мүмк���������������������������
i��������������������������
нд������������������������
i�����������������������
г����������������������
i���������������������
не сен���������������
i��������������
м пайда болды.
Әс������������������������������������������������������
i�����������������������������������������������������
ресе, жастар тағдырының бұрынғыша еск����������������
i���������������
әдет-заңдарға
бағындырылуы заман талабына сәйкес келмед����������������
i���������������
. Жастардың дү
ниеге көзқарасы мен м���������������������������������������
i��������������������������������������
нез-құлығындағы, i��������������������
���������������������
с-әрекет������������
i�����������
ндегі өзге
р������������������������������������������������������������
i�����������������������������������������������������������
стер сүймеген адамына зорлап қосқан әдет-салттарға қарсы
1
Ғылыми мақалалар мен еңбектерде ғашықтық жырлар, көбiнесе, «романдық
эпос» деп жiктеледi. Себебi түркiтiлдес және орыс фольклортану ғылымында
бұл термин бiраздан берi қалыптасқан.
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шығып, өз сүйген���������������������������������������
i��������������������������������������
мен қашып кету оқиғалары орын алуынан
көрінеді.
Яғни, жастардың өз бақыты үш��������������������������
i�������������������������
н күрес������������������
i�����������������
мен өз тағдырын
өз�������������������������������������������
i������������������������������������������
шешуге ұмтылысы кең қоғамдық сипат алды.
Қоғамдық тарихи дамудағы осындай өзгер���������������
i��������������
стер қалыптас
қан дәстүрл��������������������������������������������
i�������������������������������������������
рухани дүнием�����������������������������
i����������������������������
зге ықпал етт���������������
i��������������
. Мәңг��������
i�������
л������
i�����
к махаббатты мұрат еткен, сол жолдағы қиындық-бөгетт���
i��
ң
қандайымен де күресе б����������������������������������
i���������������������������������
лет������������������������������
i�����������������������������
н жаңаша образдарды бейнелейт�����������������������������������������������������
i����������������������������������������������������
н шығармаларға рухани қажетт������������������������
i�����������������������
л����������������������
i���������������������
к пайда болды. Ерк���
i��
н
ақыл-ой мен сез�����������������������������������������
i����������������������������������������
мге нег���������������������������������
i��������������������������������
зделген махаббат, сүй�����������
i����������
спенш�����
i����
л���
i��
к
сез���������������������������������������������������
i��������������������������������������������������
м�������������������������������������������������
i������������������������������������������������
н басты нысана еткен романдық [ғашықтық] дастандарда жастардың өз тағдырын өз�����������������������
i����������������������
шеше алатындығы туралы ойлар тұжырымдалып, мысалдар арқылы дәлелденд���
i��.
Дастан кей�������������������������������������������
i������������������������������������������
пкерлер�����������������������������������
i����������������������������������
н���������������������������������
i��������������������������������
ң жеке бас бостандығы жолындағы
үм�������������������������������������������������������
i������������������������������������������������������
т�����������������������������������������������������
i����������������������������������������������������
мен т����������������������������������������������
i���������������������������������������������
лег������������������������������������������
i�����������������������������������������
, қуанышы мен қайғысын суреттеу басымдық
алып халық түс��������������������������������������������
i�������������������������������������������
н������������������������������������������
i�����������������������������������������
г����������������������������������������
i���������������������������������������
н��������������������������������������
i�������������������������������������
ң эстетикалық, моральдық тұрғыдағы
өзгер������������������
i�����������������
с����������������
i���������������
көрініс тапты.
Бұған дей���������������������������������������
i��������������������������������������
н, қазақ халқының көне эпикалық шығар
маларында махаббат тақырыбы жанр табиғатына сәйкес
жырланып келген. Онда кей���������������������������
i��������������������������
пкер күн������������������
i�����������������
бұрын тағдырына
жазылған я болмаса құдаласқан қалыңдығын �����������
i����������
здеп алыс
сапарға шығады. Болашақ жары батырдың басқаға бер���
i��
лмейт������������������������������������������������������
i�����������������������������������������������������
н өз енш���������������������������������������������
i��������������������������������������������
с�������������������������������������������
i������������������������������������������
не бұйырылған заңды үлес������������������
i�����������������
болып табылады.
Онда жүрек сез�����������������������������������������
i����������������������������������������
м���������������������������������������
i��������������������������������������
нен гөр�������������������������������
i������������������������������
батырлық намыс пен азаматтық
парыз алға шығады.
Алайда көркемд������������������������������������
i�����������������������������������
к даму жолында классикалық эпостар
дағы бұл тақырыптың суреттелуі де өзгер�������������������
i������������������
ске түс�����������
i����������
п отырған.
Мысалы, М.Әуезов «Қозы Көрпеш-Баян сұлудың» кейб������������������������������������������������
i�����������������������������������������������
р варианттарында әке-шеше ықтияры мен серт�����
i����
нен
бөлек, ек�����������������������������������������������
i����������������������������������������������
жастың өзара сүй�����������������������������
i����������������������������
спенш�����������������������
i����������������������
л���������������������
i��������������������
г�������������������
i������������������
н нег�������������
i������������
з еткен жыр
кей������������������������������������������������������
i�����������������������������������������������������
пкерлер����������������������������������������������
i���������������������������������������������
н��������������������������������������������
i�������������������������������������������
ң қаза табатын үлг�������������������������
i������������������������
с�����������������������
i����������������������
н атап көрсеткен болатын. Демек, дәстүрл����������������������������������
i���������������������������������
идеялар мен ұстанымдардың қайта
жаңғырып түрлену����������������������������������������
i���������������������������������������
арқылы да дәстүрл���������������������
i��������������������
эпостардың өзег����
i���
не
б�����������������������������������
i����������������������������������
рт��������������������������������
i�������������������������������
ндеп жаңалықтар ене бастайды…
Қазақтың ғашықтық дастандары iштей үш топқа жiк
теледi. Олар: 1) шығыстық сюжетке құрылған дастандар
(«Сейпiлмәлiк», «Дандан», «Ләйлi—Мәжнүн», «Таһир—Зүһра»,
«Баһрам», «Жүсiп-Зылиха», т.б.); 2) аймақтық фольклор
лық сюжеттерге негiзделген дастандар («Бозжiгiт», «Қисса
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Бозаман», «Жаскелең», «Назымбек—Күлше», т.б.); 3) өмiрде
болған оқиға, шындық iзiмен жырланған дастандар («Мақпал—
Сегiз», «Қалқаман—Мамыр», «Еңлік—Кебек» «Ақбөпе—
Сауытбек»,«Сырым—Шынар», «Талайлы мен Айым қыз» т.б.
Бұлар кейде әлеуметтiк-сүйiспеншiлiк деп те жiктеледi).
Бұл шығармалардың басты тақырыбы—екi жастың шынайы
махаббаты, ал негiзгi мазмұны—адал махаббатты аңсайтын
қос ғашықтың сезiмiн, ойын, мұңын баяндап, ғашықтардың
өз бақыты үшiн қалай күресетiнi мен кедергiлердi қалай
жеңетiндерiн суреттеу.
Ғашықтық дастандардың аталған түрлерi түп-төркiнi
жағынан ғана емес, бас кейiпкерлердiң типi мен негiзгi
тақырыпты ашудағы түрлiше тәсiлдерi жөнінен де бiр-бiрiнен өзгешеленедi.
Шығыстық және дәстүрл����������������������������
i���������������������������
фольклорлық сюжеттерге не
г���������������������������������������������������������
i��������������������������������������������������������
зделген дастандарда махаббат тақырыбы ертег������������
i�����������
л����������
i���������
к-таңға
жайыптық мәнде сипатталды. Ең маңыздысы мұнда құда
түсу, көб���������������������������������������������������
i��������������������������������������������������
не әл���������������������������������������������
i��������������������������������������������
туылмаған балаларды атастыру, яғни ата-ана
ерк���������������������������������������������������
i��������������������������������������������������
мен некелесу—сырттай ғашық болу мотив�������������
i������������
мен алмастырылады. Бұл мотивт������������������������������������������
i�����������������������������������������
ң б��������������������������������������
i�������������������������������������
рнеше түрлер�������������������������
i������������������������
белг�������������������
i������������������
л�����������������
i����������������
. Кей�����������
i����������
пкер сұлу
қыздың сурет��������������������������������������������
i�������������������������������������������
н, шашын көр�������������������������������
i������������������������������
п, я қызды түс����������������
i���������������
нде не айнадан
көр�������������������������������������������������������
се�����������������������������������������������������
, кейде ауызша портреті суреттелген қызға ғашық болады да, сұлуды i�����������������������������������
������������������������������������
здеп алыс, қатерл������������������
i�����������������
сапарға шығады.
Демек, бұл шығармаларда да эпос, ертег�������������
i������������
дег���������
i��������
сияқты
ғашығын �������������������������������������������������
i������������������������������������������������
здеп шығу мен оны табуды кей��������������������
i�������������������
пкер өз������������
i�����������
н����������
i���������
ң парызы
деп б�������������������������������������������������������
i������������������������������������������������������
лед���������������������������������������������������
i��������������������������������������������������
, ал сырттай ғашық болу осы сапарға шығудың нег���
i��
зг��������������������������
i�������������������������
себеб�������������������
i������������������
рет��������������
i�������������
нде алынады. �����������������������������������
Өйткен�����������������������������
i����������������������������
, түс�����������������������
i����������������������
нде портрет�����������
i����������
н көрген,
я б�����������������������������������������������������
i����������������������������������������������������
реуден ест������������������������������������������
i�����������������������������������������
ген қызға ж������������������������������
i�����������������������������
г����������������������������
i���������������������������
т шын жүрег����������������
i���������������
мен ғашық болады да махаббат құштарлығы артады. Ал ж������������������
i�����������������
г����������������
i���������������
т ғашық болған
сұлу жаны мен тән����������������������������������������
i���������������������������������������
елден ерек, ғажайып сипатта суреттелед�������������������������������������������������������
i������������������������������������������������������
. Бұл жерде, жоғарыда айтылғандай, ата-ананың шеш�����
i����
м���
i��,
яғни тағдырына жазылғандығы емес, «керемет сұлулық» пен
«елден асқан ерекшел�������������������������������������
i������������������������������������
к» басты мәнге ие. Қалыңмалға нег���
i��
зделген құдалық салты мен «жазмыш» мотив���������������
i��������������
ығыстырылып,
естен тандырған махаббат сез�����������������������������
i����������������������������
м���������������������������
i��������������������������
н�������������������������
i������������������������
ң оянуына түртк���������
i��������
болған
сұлулық образы алдыңғы кезекке шығады.
Яғни, культт�������������������������������������������
i������������������������������������������
к ұғым өзгер������������������������������
i�����������������������������
ске түсед��������������������
i�������������������
. «Тағдыр тартуы»,
«жазмыш» ұғымдарының орнын сұлулық пен махаббат культ���������������������������
i��������������������������
алмастырып, суреттелед���
i��.
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Ғашықтық дастандарда «сырттай ғашық болу» мотив�����
i����
н���
i��
ң
түрл��������������������������������������������������������
i�������������������������������������������������������
көр���������������������������������������������������
i��������������������������������������������������
н�������������������������������������������������
i������������������������������������������������
стер��������������������������������������������
i�������������������������������������������
өте әсерл���������������������������������
i��������������������������������
бейнелен�����������������������
i����������������������
п, кей����������������
i���������������
пкерд����������
i���������
ң сыртқы
сұлулығы мен жан дүниес������������������������������
i�����������������������������
жан-жақты бер���������������
i��������������
лед�����������
i����������
, олардың
б�������������������������������������������������������
i������������������������������������������������������
р-б���������������������������������������������������
i��������������������������������������������������
р�������������������������������������������������
i������������������������������������������������
не берет����������������������������������������
i���������������������������������������
н анты мен ғашықтық монологтары арқылы
адам сез�����������������������������������������������
i����������������������������������������������
м���������������������������������������������
i��������������������������������������������
н�������������������������������������������
i������������������������������������������
ң түрл������������������������������������
i�����������������������������������
ше сипаттары өрнектелед������������
i�����������
. Махаббат
дерт��������������������������������������������������������
i�������������������������������������������������������
н������������������������������������������������������
i�����������������������������������������������������
ң әсер�����������������������������������������������
i����������������������������������������������
нен кей���������������������������������������
i��������������������������������������
пкер көз жасына ер��������������������
i�������������������
к бер��������������
i�������������
п, ес��������
i�������
нен танып, ауыр азап шегед����������������������������������������
i���������������������������������������
, үм�����������������������������������
i����������������������������������
ттенед����������������������������
i���������������������������
, түң����������������������
i���������������������
лед������������������
i�����������������
. Яғни, махаббат
сез��������������������������������������������������������
i�������������������������������������������������������
м������������������������������������������������������
i�����������������������������������������������������
адам жан дүниес�������������������������������������
i������������������������������������
ндег��������������������������������
i�������������������������������
өзгер�������������������������
i������������������������
стер арқылы сипатталып,
адам табиғатын танып б��������������������������������
i�������������������������������
луге ұмтылыс шығармаларға өзек
бола бастайды. Б����������������������������������������
i���������������������������������������
р сөзбен айтқанда, бұл шығармалар адам
баласының сүй��������������������������������������������
i�������������������������������������������
спенш��������������������������������������
i�������������������������������������
л������������������������������������
i�����������������������������������
к, махаббат сез��������������������
i�������������������
мдер���������������
i��������������
н�������������
i������������
ң табиғатын
шынайы тұрғыдан тануға талпыныс жасайды.
Аталмыш дастандарда сюжетт�������������������������
i������������������������
ң нег�������������������
i������������������
зг����������������
i���������������
қозғаушы күш��i�
рет�������������������������������������������������������
i������������������������������������������������������
нде махаббат сез��������������������������������������
i�������������������������������������
м������������������������������������
i�����������������������������������
алынып, кей�����������������������
i����������������������
пкерлерд��������������
i�������������
ң бұл сез����
i���
м��i�
дәр���������������������������������������������������������
i��������������������������������������������������������
птелед��������������������������������������������������
i�������������������������������������������������
. Қыз бен ж��������������������������������������
i�������������������������������������
г������������������������������������
i�����������������������������������
тт���������������������������������
i��������������������������������
ң махаббат сез������������������
i�����������������
м����������������
i���������������
б�������������
i������������
рден оянып,
ал олардың эмоционалдық көң�����������������������������
i����������������������������
л-күй�����������������������
i����������������������
өте жоғары сипатталады.
Жинақтай айтқанда, шығыстық және дәстүрл��������
i�������
фольк
лорлық сюжеттерге құрылған шығармаларда махаббат та
қырыбы шығыс дастандарының рухын сақтап, таңғажай
ыптық сипат иеленед��
i�.
Алайда дастан шығарушылар мұнымен шектел����������
i���������
п қойған
жоқ. Өйткен��������������������������������������������
i�������������������������������������������
, бұндай сюжеттер әлеуметт�����������������
i����������������
к қайшылықтарды
жан-жақты, әр������������������������������������������
i�����������������������������������������
терең ашып бере алған жоқ. Сондықтан да
махаббат тақырыбын жырлаудың жаңаша жолы ��������������
i�������������
здест��������
i�������
р������
i�����
лд���
i��.
Бұл жол өм������������������������������������������������
i�����������������������������������������������
рде болған оқиғалар i��������������������������
���������������������������
з�������������������������
i������������������������
мен жырланған дастандарда көр������������������������������������������������������
i�����������������������������������������������������
н����������������������������������������������������
i���������������������������������������������������
с тапты. Онда махаббат аса маңызды, рухани қажетт��i�
құндылық рет�������������������������������������������
i������������������������������������������
нде алынып, ал ерк������������������������
i�����������������������
нд���������������������
i��������������������
к сез���������������
i��������������
м�������������
i������������
әлеуметт���
i��
к
бостандық жолындағы күрес актысы рет�������������
i������������
нде көр�����
i����
нд��
i�.
Бұл дастандарда сез��������������������������������
i�������������������������������
мн�����������������������������
i����������������������������
ң романтикалық таңғажайыпты
лығы (экзальтациясы), асқан қиял мен әс����������������
i���������������
релеу жойылды.
Оның орнына адам сез��������������������������������
i�������������������������������
мдер���������������������������
i��������������������������
н бейнелеуд���������������
i��������������
ң шынайылығы,
оқиғалардың көркемд���������������������������������
i��������������������������������
к нанымдылығы мен терең психологизм мен лиризм орын алды.
Мысалы, «Талайлы мен Айым» дастанында ек�����������
i����������
ғашықтың
сез������������������������������������������������
i�����������������������������������������������
м����������������������������������������������
i���������������������������������������������
оқыстан оянып, ғайыптан пайда болмайды. Оны
түс����������������������������������������������������
i���������������������������������������������������
нд�������������������������������������������������
i������������������������������������������������
ру үш�������������������������������������������
i������������������������������������������
н көне матриархат дәу���������������������
i��������������������
р�������������������
i������������������
нде пайда болған,
дүние жүз������������������������������������������������
i�����������������������������������������������
халықтарының эпосында кездесет����������������
i���������������
н күйеу таңдау
мотив����������������
i���������������
пайдаланылған.
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Бұл мотивт��������������������������������������
i�������������������������������������
ң нег��������������������������������
i�������������������������������
зг�����������������������������
i����������������������������
мазмұны—қалыңдыққа қол жетк�������������������������������������������������������
i������������������������������������������������������
зу үш�������������������������������������������������
i������������������������������������������������
н үм��������������������������������������������
i�������������������������������������������
ткер сынақтан өту керек. Олар фольклорлық
шығарманың жанрлық ерекшел�����������������������������
i����������������������������
ктер������������������������
i�����������������������
не қарай әртүрл��������
i�������
бола
ды. Ертег���������������������������������������������
i��������������������������������������������
лерде үм������������������������������������
i�����������������������������������
ткер қиын тапсырмаларды орындайды,
мысалы, бас қатыратын жұмбақтарды шешед������������
i�����������
, батырлық
эпоста жаумен қарсыласып оны жеңед���������������������
i��������������������
, архаикалық эпоста
қалыңдықтың өз�����������������������������
i����������������������������
мен жекпе-жег���������������
i��������������
болуы мүмк���
i��
н.
«Талайлы мен Айым» дастанында күйеу таңдау мотив��i�
психологиялық тұрғыдан сипатталады. Өз������������������
i�����������������
не бер�����������
i����������
лген ер���
i��
кт��������������������������������������������������������
i�������������������������������������������������������
пайдаланған Айым өз�����������������������������������
i����������������������������������
не де, өз�������������������������
i������������������������
нен үм������������������
i�����������������
ткерлерге де сын
көзбен қарайды. Өз��������������������������������������
i�������������������������������������
н������������������������������������
i�����������������������������������
ң өм�������������������������������
i������������������������������
рл����������������������������
i���������������������������
к жарының адами қасиеттер��i�
мен сез���������������������������������������������������
i��������������������������������������������������
м�������������������������������������������������
i������������������������������������������������
не баса назар аударып, өз санасында бүк���������
i��������
л талапт���������������������������������������������������������
i��������������������������������������������������������
лег�����������������������������������������������������
i����������������������������������������������������
не сай келет����������������������������������������
i���������������������������������������
н қайырымды ерд������������������������
i�����������������������
ң идеалын жасайды. Бұл
талапқа ақылды, ер жүрек, қайырымды Талайлы ғана сәйкес
кел�����������������������
i����������������������
п, Айым соны таңдайды.
Бұдан байқалатыны: кей�����������������������������
i����������������������������
пкер махаббатының нег�������
i������
з�����
i����
нде
үйлес���������������������������������������������������
i��������������������������������������������������
мд������������������������������������������������
i�����������������������������������������������
л����������������������������������������������
i���������������������������������������������
кке ұмтылыс, өзген���������������������������
i��������������������������
тану арқылы өз�����������
i����������
нд��������
i�������
к жет��
iлу, өзге адамның бойындағы адами құндылықтарды тану мен
саралаудың суреттеле бастауы. Бұл дастанда адам сез�������
i������
м�����
i����
н���
i��
ң
жоғарғы сипаты шынайы рухани құндылыққа, соның �������
i������
ш�����
i����
нде
адамның i�����������������������������������������������
������������������������������������������������
шк���������������������������������������������
i��������������������������������������������
мүмк���������������������������������������
i��������������������������������������
нд������������������������������������
i�����������������������������������
г����������������������������������
i���������������������������������
не сүйенед�����������������������
i����������������������
. Осындай жолмен, дастанда адам сапасының өлшем��������������������������
i�������������������������
—тұлғаның моральдық-адамгерш����������������������������������������
i���������������������������������������
л��������������������������������������
i�������������������������������������
к және жан дүние өзгер���������������
i��������������
стер����������
i���������
алынады.
Яғни, реалдық нег���������������������������������
i��������������������������������
здег����������������������������
i���������������������������
дастандардың жанрлық ерекшел�������������������������������������������������
i������������������������������������������������
г�����������������������������������������������
i����������������������������������������������
—мәңг�����������������������������������������
i����������������������������������������
л���������������������������������������
i��������������������������������������
к махаббатты жырлаудың жаңаша шеш�����
i����
м���
i��
н
нақтылау, шынайыландыру мен еск�������������������
i������������������
тақырыпты жаңаша
мазмұнмен байыту, өзгеше моральдық-этикалық талаптарға
жауап берет���������������������������������������������
i��������������������������������������������
н кей���������������������������������������
i��������������������������������������
пкерлер образын жасаумен өзгешеленед��
i�.
Үш топқа бөл���������������������������������������
i��������������������������������������
нет�����������������������������������
i����������������������������������
н ғашықтық дастандардың сюжетт���
i��
к
құрылымы мен композициясының сипатында да өз�����������
i����������
нд��������
i�������
к ерекшел����������
i���������
ктер бар.
Шығыстық сюжетке нег�����������������������������
i����������������������������
зделген дастандар, көб������
i�����
не,
парсының ғашықтық дастандар схемасы бойынша құрылады,
мысалы, «Сейп���������������������������������
i��������������������������������
лмәл����������������������������
i���������������������������
к», «Дандан», «Баһрам» т.б.
Олардың мазмұны төменг������������������������������
i�����������������������������
дей: кей���������������������
i��������������������
пкер—патшаның жалғы
зы, оның өз������������������������������������������������
i�����������������������������������������������
сұлу, көп оқыған, өнерл�����������������������
i����������������������
, тәрбиел�������������
i������������
. Күндерд���
i��
ң
күн��������������������������������������������������������
i�������������������������������������������������������
нде шаһзада алыстағы сұлуға сырттай ғашық болып, қызды
i����������������������������������������������������������
здеп қатерл�����������������������������������������������
i����������������������������������������������
жолға шығады да, жолда көптеген қиындықтарға
тап болады. Кедерг��������������������������������������
i�������������������������������������
лерд���������������������������������
i��������������������������������
жең����������������������������
i���������������������������
п, мұратына жетед����������
i���������
. Мұндай
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сюжетт���������������������������������������������������
i��������������������������������������������������
ң нег���������������������������������������������
i��������������������������������������������
зг������������������������������������������
i�����������������������������������������
элементтер������������������������������
i�����������������������������
: сырттай ғашық болу мотив���
i��,
ғашықтық дерт�������������������������������������������
i������������������������������������������
, сүйген жарын i��������������������������
���������������������������
здеп шартарапқа жар салу,
ж��������������������������������������������������������
i�������������������������������������������������������
г������������������������������������������������������
i�����������������������������������������������������
тт���������������������������������������������������
i��������������������������������������������������
ң ұзақ сапары, тап болған алуан түрл��������������
i�������������
қиындықтар,
оларды жеңу, қызбен жүздесу, кездескеннен кей����������
i���������
н көрген
қиындықтар, кей�����������������������������������������
i����������������������������������������
пкерлерд��������������������������������
i�������������������������������
ң мұратына жету����������������
i���������������
. Дастандардың
басым көпш�����������������������������������������������
i����������������������������������������������
л���������������������������������������������
i��������������������������������������������
г�������������������������������������������
i������������������������������������������
не тән бұл сарындар типологиялық тұрғыдан
ұқсас болғанымен, әр шығармада әрқилы сипатқа ие болады. Мысалы, сырттай ғашық болу мотив�������������������
i������������������
«Сейп������������
i�����������
лмәл�������
i������
кте»:
i�������������������������������������������������������
ш������������������������������������������������������
i�����������������������������������������������������
нде әлемн��������������������������������������������
i�������������������������������������������
ң барлық сұлуының аты жазылған Сүлейменн���
i��
ң
жүз�������������������������������������������������������
i������������������������������������������������������
г�����������������������������������������������������
i����������������������������������������������������
арқылы бер�����������������������������������������
i����������������������������������������
лсе, «Данданда» кей���������������������
i��������������������
пкер сұлудың портрет��������������������������������������������������������
i�������������������������������������������������������
не ғашық болады, ал «Баһрам» дастанында қыз кей��������
i�������
пкерге
құралай бейнес�������������������������������������������
i������������������������������������������
нде көр�����������������������������������
i����������������������������������
нед�������������������������������
i������������������������������
. Ж���������������������������
i��������������������������
г�������������������������
i������������������������
тт����������������������
i���������������������
ң сүйген жарын ������
i�����
здеп
сапарға шығуы да әр дастанда әр түрл���������������������
i��������������������
сипатталады. Мұнда
эпостағыдай ат таңдау, ер-тұрман таңдау т.б. суреттелмейд��������������������������������������������������������
i�������������������������������������������������������
. Кейде шығармада ж������������������������������������
i�����������������������������������
г����������������������������������
i���������������������������������
т ата-анасының рұқсатын сұрамай,
жасырын жолға шығады. Ал үлкендерд�����������������
i����������������
ң батасын алған
жағдайда оны шығарып салу тұсында қиялға кең орын бер����
i���
лед����������������������������������������������������������
i���������������������������������������������������������
. Мысалы, «Сейп������������������������������������������
i�����������������������������������������
лмәл�������������������������������������
i������������������������������������
кте» орасан зор бай жабдықпен жолға
дайындық жасалады. Әкес������������������������������
i�����������������������������
Қасымханның бұйрығы бойынша
нағыз шеберлер қолымен жасалған төрт жүз кеме дайындалып,
хан қазынасының байлығымен толтырылады. Бүк���������
i��������
л Мысыр
халқы алыс жолға төрт жүз мың әскермен шыққан шаһзаданы
жылап-сықтап шығарып салады.
Ғашығын �����������������������������������������
i����������������������������������������
здеп шыққан ж���������������������������
i��������������������������
г�������������������������
i������������������������
тт����������������������
i���������������������
ң сапары ауыр, ұзақ,
қатерл��������������������������������������������������
i�������������������������������������������������
болады. Мысалы, Сейп����������������������������
i���������������������������
лмәл�����������������������
i����������������������
кт��������������������
i�������������������
ң төрт жүз кемемен
Ирамбаққа жетер жолы алуан түрл�����������������������
i����������������������
шытырман оқиғаларға,
түрл���������������������
i��������������������
қау����������������
i���������������
п-қатерге толы.
Кемелер құс қауырсыны секілді ауаға көтеріліп, бірбірімен соқтығыста қирап, адамдары қаза болады. Адам
айтқысыз осы ауыр апаттан бірнеше серігімен Сейпілмәлік
қана аман қалғанымен, көп ұзамай досы Сейіттен айрылады.
Теңіз тынышталып, қауіп сейілгенде жүзіп келе жатып тағы
да тығырыққа, толқын мен иірімге тап болады. Жаратушыға
ұзақ жалбарынып, тілек тілеп дұға еткеннен кейін барып белгісіз бір дауыс Сейпілмәлікке Сүлейменнің жүзігіне қарап тілек тіле деп бұйырады. Солай еткен соң ғана судың ағысы
қалпына түседі. Осы жерден кедергінің келесі бір түріне тап
болады. Сейпілмәлікті достарымен бірге зәңгілер, сосын итбастылар, маймұндар тұтқынға алады.
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Сейпiлмәлiктiң ержүректiлiгi, шыдамдылығы, төзiмдiлiгi
мен бiрге сезiм тұрақтылығы да әр түрлi сынақ арқылы тексерiледi: зәңгi хан да, итбас хан да оны қыздарына үйлендiргiсi
келедi. Бiрақ ол ешқайсысына да көңiл бұрмайды, өзiнiң
сүйген сұлуын iздеп табу жолында жанын құрбан етуге даяр
жан ретiнде суреттеледі.
Сюжеттiң келесi елеулi бөлiгiн, әдеттегi патшаның сарайында өтетiн, кейiпкерлердiң кездесу сәтi құрайды. Ол да әр
мәтiнде әр қилы көрiнедi.
Алайда бұл композиция осы топқа жататын дастандар
дың бәрiне тән емес. Мысалы, «Таһир-Зүһраны» алсақ,
ол тұтастай «Қозы Көрпеш-Баян сұлуды» еске түсiредi.
Мұнда да көне эпостағыдай сюжеттiк байланыс қызметiн
туылмаған балаларды атастыру мотивi атқарады. Ант
бұзушылар да қалыңдық ата-анасының бiрi болып табылады т.б. «Таһир-Зүһра» мен «Қозы Көрпеш—Баян сұлу»
жырының негiзгi версиялары трагедиялық шешiммен
аяқталады.
Екi жырдың ұқсастықтары туралы М.О.Әуезов былай дейдi: «Бұл ұқсастықтың екi түрлi мәнi-жайы бар. Бiр жайы
бойынша, «Қозы Көрпеш» жыры «Таһир-Зүһра» жырынан
ескi болғандықтан, өзiнен кейiн туған дастанға әсер еткен
болу керек. Бұл пiкiрдi сол Орта Азия елдерiнiң дастандарын зерттеушi, бiрнеше ғалымдар айтқан болатын. Сонымен қатар, екiншi жай бойынша, бiр кезде өзi «Қозы Көрпеш
әңгiмесiнiң» негiзiнде туған «Таһир-Зүһра» дастаны баспаға
шығып, көп аузына жайылған соң, ендi ХIХ ғасырдың бас
кезi, орта кезiнде ауызда жүрген «Қозы Көрпештi» жырлаушы қазақ ақындарына (Шөжеге, Жанаққа) жаңа мотивтер, әңгiмелер қосуға дем берген, әсер еткен тәрiздi. Сонымен, өлгеннен соң екi асықтың қайта тiрiлуi, оларды бiр
әңгiмеде («Таһир-Зүһра») Ғайса мен Қызыр пайғамбардың
тiрiлтуi, екiншi әңгiмеде («Қозы Көрпеште») жалғыз Қызыр
пайғамбардың тiрiлтуi, содан әрi бейiттер әңгiмесi, гүлдер
мен көк тiкен аңызы—бәрi де «Қозы Көрпеш» жырына
кiтаптық дастанның кейiннен кеп қосқан қоспасы боп айқын
тұрғандай»2. М.О.Әуезовтың бұл тұжырымының жалпы
2

Әуезов М.О. Әр жылдар ойлары.—Алматы: КМКБ, 1959.—282-б.
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дастандық эпостың табиғаты мен жанрлық ерекшелiктерiн
танып бiлудегі мәні зор.
«Таһир-Зүһра» дастаны ортағасырлық (Орта Азия мен
Оңтүстiк Қазақстанның) қалалық тұрмыс-тiршiлiгiнен
хабардар етiп, сол кезеңдегi қоғамдық сананың сипатын
танытады. Басқаша сөзбен айтқанда, «Қозы Көрпеш—Баян
сұлу» жырында көне сюжет эпикалық дәстүр арнасында
жасақталып, көшпелi өмiр тұрмысын сипаттаса, «ТаһирЗүһрада» сол сюжет ендi дастандық дәстүр аясында
жырланып, онда феодалдық шығыстың қалалық өмiр
көрiнiстерi сипатталады, мысалы, дәруiш, базар, қалаға
тән алаңдар мен бақшалар, медреседе оқу мотивi, махаббат
символы—алма т.б.
Дастанның бас кейiпкерi—домбырашы. Бұл жағдай бас
кейiпкер функциясының кеңейгендiгiн көрсетiп, оның сүй
генiне адалдығы мен шексiз берiлгендiгi, ержүректiлiгi
поэтикалық талантымен қоса өрiледi. Яғни, халық өзiнiң
сүйiктi кейiпкерiн жан-жақты талантты тұлға ретiнде сомдай
ды. Екiншi жағынан, ақын мен әншiге өзiнiң сезiмi мен жан
дүниесiн ашу қиын емес. Осыған байланысты болуы керек,
дастанда басқалардан ерек, кейiпкерлердiң поэтикалық
диалогтарына мол орын берiледi. Өздерiнiң поэтикалық сөз
саптауларында Таһир мен Зүһра алғаш рет махаббат сезiмiн
мойындайды, серттеседi, өздерiнiң ең iзгi ой-армандарын
айтады, болашақ өмiрлерiн ойлап мазасызданады.
Терең толғанысқа толы лирикалық монологтар мен
диалогтар негiзгi поэтикалық жүктi көтерiп, дастанның өзiн
дiк ерекшелiгiн танытады.
Екiншi топқа жататын дастандарда да кейiпкер алыстағы
сұлуға сырттай ғашық болып оны iздеп тауып, онымен
қосылуды мақсат етедi. Мысалы, 1875-жылдары Тiнiбеков
Жақып айтып таратқан «Қисса Бозаманда» Қарабайдың
жалғызы ������������������������������������������������
он бес жасар Бозаман өз елінен қиялындағы жарын
таба алмай әлек болады. Яғни, сұлу жар іздеуі жағынан «Қыз
Жібектің» Төлегеніне өте жақын.
Мұнда да оқиға «Қыз Жібек» эпосындағы сияқты басталады.
Ал «Жаскелең»
���������������������������������������������������
дастанының кейiпкерi түсiнде көрген қал
мақ ханы—Найманның қызы Қоңыршаға ғашық болады.
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1842 жылы ескi қолжазбадан [кiтаптан] көшiрiлiп 1870
жылы В.В.Радловтың3 жинағында, одан кейiн он шақты
рет жарық көрген. Сондай-ақ «Бозжiгiт» дастанының да
кейiпкерi «Бiр түнде ұйықтап түс көредi, Алдында сұлу жақсы
қыз көредi» де оған ғашық болады. Көптеген шығармаларда
баяндалатын ғажайып түс сырттай ғашық болу мотивiнiң кең
тараған, әдемi түрлерiнiң бiрi деуге болады. Ғалымдардың
[Е.Ә.Бертельс, Ю.Борщевский, В.М.Жирмунский, т.б.] айтуы
бойынша, сырттай ғашық болу мотивi, әсiресе, ғажайып
түс мотивi парсы дастандарына тән. Бiздiң байқауымызша,
ол қазақ фольклорында да жиi кездеседi. «Жаскелең»,
«Бозаман», «Бозжiгiт» дастандарынан көп бұрын жырланған
«Қыз Жiбек» эпосында Төлеген Жiбектi көрмей, оның
ауызша сипатталған портретiне ғашық болады; Құбығұл да
жарын түсiнде көрiп махаббат отына өртенедi («Құбығұл»
дастаны) т.б. Бұл сарын ертегiлерде де кездеседi. Демек,
ғажайып түс мотивi, жалпы сырттай ғашық болу мотивi қазақ
фольклорына да тән екенiн аңғару қиын емес.
Жалпы алғанда «ғажайып түс» мотивi көп халықтарда
типологиялық тұрғыдан ұқсас. Ол түп-төркiнi жағынан
ертегiлiк болып табылғанмен, дастанда ғашықтық мәнде
жұмсалады, жаңаша эстетикалық мән иеленедi.
Осы топтағы дастандарда екi жастың арасындағы сүйiс
пеншiлiк қарым-қатынаспен бiрге басқа да тақырып,
сюжеттер қарастырылып, жырланады.
Мысалы, «Бозаман» дастанында екi сюжет қамтылған,
олар: жар iздеу және ауыстырылған әйел туралы сюжет.
Алғашқы бөлiмде оқиға қаһармандық сипатта өрбiп, кейiпкер
мақсатына жетсе, ертегiлiк сарынды сақтаған екiншi бөлiм
мақсатына жеткен кейiпкердiң жайын баяндайтын эпилог
iспеттi.
«Бозжiгiт» дастанында бас кейiпкер мен оның жан
жолдасының шынайы достығы жан досы Бозжiгiт қаза
тапқанда өзiн жалғыз сезiнiп, өмiрден түңілуінен көрінеді.
Сондай-ақ дастанда баламен ата-ананың арасындағы махаббат пен сүйіспеншілік қарым-қатынас кең баяндалады.
Радлов В.В. Образцы народной литературы тюркских племен, живущих в
Южной Сибири и Джунгарской степи. Том 3.—СПб., 1870.—С. 336-443
3
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Бозжiгiт адал жар болумен бiрге әке-шешенiң махаббатына бөленген, оларды қадiрлей бiлген мейiрiмдi жан. Ол
анасы мен әкесi қазалы хабарды естiгенде қатты қайғырып,
күйiнiп, зар жылайтынын алдын-ала сезеді, өлер алдындағы
сөзiн әлпештеп өсiрген ата-анасына арнайды:
Қаршыға құстай қондырған, Сабыр қыл деп айта көр!
Қасымда сүйіп отырған,
Басымдағы бөр������
i�����
г����
i���
мд�i
Дидарыма тоймаған, 		
Мұңды қалған әкеме,
Жалғызым деп ойлаған,
Қолымдағы жүз����
i���
кт�i
Мұңды қалған әкеме, 		
Зарлы болған шешеме
Зарлы болған шешеме, 		
Көңіліне ұнай жүргейсің
Әкем менен шешеме 		Өз қолыңнан бергейс���
i��
ң!
Сәлем айта көр����������������������������
i���������������������������
ң��������������������������
i�������������������������
з!... 		
Басымдағы бөр����
i���
кт�i
Қанатынан қайрылған, 		
Кимесе де ол ұмытпас,
Жалғызынан айрылған,
Жалғыз ұлым келер деп,
Қайғысы көп шешеме, 		
Ол б�����������������
i����������������
здерд�����������
i����������
күтпес���
i��
н!
Сабыр қыл деп айта көр.
Қолымдағы жүз����
i���
кт�i
К���������������������
i��������������������
мд������������������
i�����������������
балам дер ол, 		Өз
��������������������
қолыңа салғайсың,
К�������������������������������������������������
i������������������������������������������������
мд����������������������������������������������
i���������������������������������������������
мен деп сүйер ол. 		
Сәлем айтты деп жалғызың
Б������������������������������������������
i�����������������������������������������
з ес�������������������������������������
i������������������������������������
не түскенде, 		
Шешеме сен бергейс���
i��
ң!
Жанған отқа күйер ол. 		
Жалғызым деп жыласа,
Күйген�����������������������������������������
i����������������������������������������
не кез болсаң,		
Көң���������������������
i��������������������
л�������������������
i������������������
не ұнай жүргейс���
i��
ң!
[1506-1540 жолдар]
Шынайы-тарихи нег���������������������������������
i��������������������������������
здег����������������������������
i���������������������������
дастандарда жеке даралық
шығармашылықтың қолтаңбасы айқын сез���������������
i��������������
лед�����������
i����������
. Мысалы,
«Ақбөпе мен Сауытбек», «Мақпал мен Сег���������������
i��������������
з», «Сырым-Шынар» т.б. Осы i������������������������������������������
�������������������������������������������
спеттес шығармалардың сюжетт��������������
i�������������
к қаңқасы былайша құралады: кедей жас ж��������������������������������
i�������������������������������
г������������������������������
i�����������������������������
т пен байдың қызы б����������
i���������
р��������
i�������
н-б����
i���
р��i�
сүйед�����������������������������������������������������
i����������������������������������������������������
, б�������������������������������������������������
i������������������������������������������������
рақ қыздың тағдыры о баста әке үк���������������
i��������������
м�������������
i������������
мен шеш�����
i����
л���
i��
п
қойғандықтан, қосылуға жол жоқ, сондықтан жастар туған
жұртынан қашуға әрекеттенед����������������������������
i���������������������������
, б������������������������
i�����������������������
рақ ол жүзеге аспайды.
Зорлықпен қызды сүймеген адамына қосады да, ол ғашығын
ойлап, зар қағумен өлед��
i�.
Бұл дастандарда дәстүрл�����������������������������
i����������������������������
пролог болмайды, демек, баласыз ата-ананы баяндау, ұзақ уақыт мұрагерд�������������
i������������
күту, оның
дүниеге келген������������������������������������������
i�����������������������������������������
н тойлау, әл�����������������������������
i����������������������������
дүниеге келмеген балаларды
атастыру мен таңғажайып махаббат сарыны тән емес. Және
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дәстүрл�����������������������������������������������������
i����������������������������������������������������
эпоста елден кету мотив����������������������������
i���������������������������
батырлық рухта баяндалса,
мұнда тұрмыстық мән басым. Қашудың i�������������������
��������������������
ске аспай қалуынан
кей����������������������������������������������������
i���������������������������������������������������
нг�������������������������������������������������
i ауыр�������������������������������������������
сынақ—қыздарды зорлықпен сүймеген адамына
қосу.
Кейіпкердің ғашығын тартып алып кетет�����������
i����������
н тұстағы
кей�������������������������������������������������
i������������������������������������������������
пкер ж������������������������������������������
i�����������������������������������������
г����������������������������������������
i���������������������������������������
тт�������������������������������������
i������������������������������������
ң көр�������������������������������
i������������������������������
нбеу��������������������������
i�������������������������
әлеуметт����������������
i���������������
к шындыққа байланысты. Сауытбек те, Сег�������������������������������
i������������������������������
з де ешқайда кетпейд���������
i, бірақ�
олар дәулетт��������������������������������������������
i�������������������������������������������
байлар алдында дәрменс��������������������
i�������������������
з, себеб�����������
i����������
қалыңмал
төлерл�����������������������������������������������
i����������������������������������������������
к мүмк����������������������������������������
i���������������������������������������
нд�������������������������������������
i������������������������������������
г�����������������������������������
i����������������������������������
жоқ. Сондықтан ғашығынан көз алдында-ақ айырылып отырады. Алайда дастан тудырушылар
өз������������������������������������������������������
i�����������������������������������������������������
н����������������������������������������������������
i���������������������������������������������������
ң сүй����������������������������������������������
i���������������������������������������������
кт�������������������������������������������
i������������������������������������������
кей��������������������������������������
i�������������������������������������
пкерлер������������������������������
i�����������������������������
н бұлайша сипаттауды көб����
i���
не
жөн көрмегенд���������������������������������������
i��������������������������������������
ктен, көбіне ғашықтардың айырылысатын
тұстарында бас кей���������������������������������������
i��������������������������������������
пкерд���������������������������������
i��������������������������������
елде болмады деп көрсетед������
i�����
(ол
сапарда, я аң аулауда).
Дастан оқиғасының әрі қарайғы дамуы эпикалық
дәстүрден көп ауытқиды. Классикалық фольклор кей������
i�����
пкерлер�������������������������������������������������������
i������������������������������������������������������
сүй��������������������������������������������������
i�������������������������������������������������
кт�����������������������������������������������
i����������������������������������������������
с���������������������������������������������
i��������������������������������������������
н алып кетет��������������������������������
i�������������������������������
н тұсқа дөп кел����������������
i���������������
п, жауын жең���
i��
п
қалыңдығын құтқарады. Ал аталмыш дастандарда дастан
кей���������������������������������������������������
i��������������������������������������������������
пкер����������������������������������������������
i���������������������������������������������
басқа жақта жүр�����������������������������
i����������������������������
п оралғанда, ғашығын күштеп
әкеткен�����������������
i����������������
туралы б�������
i������
лед���
i��. Эпос
���������������������������������
кей������������������������
i�����������������������
пкер�������������������
i������������������
сияқты ол да ашуызаға булығып, i���������������������������������������
����������������������������������������
з��������������������������������������
i�������������������������������������
не түсед�����������������������������
i����������������������������
. Алайда шығарма шеш��������
i�������
м������
i�����
дастан табиғатына тән аяқталады. Мысалы, Сег����������������
i���������������
з де, Сауытбек
те ғашықтарының соңынан жет���������������������������
i��������������������������
п, оларға жолығады, б�����
i����
рақ
бұл ең соңғы және ауыр кездесу болады. Дастан кей����������
i���������
пкерлер��i�
қалыңмал мен әлеуметт��������������������������������������
i�������������������������������������
к теңс�������������������������������
i������������������������������
зд����������������������������
i���������������������������
к алдындағы дәрменс��������
i�������
зд�����
i����
г���
i��
н
сез�����������������������������
i����������������������������
нген ой-сез�����������������
i����������������
мдерге бер������
i�����
лед��
i�.
Басқаша айтқанда, жастар трагедиясының әлеуметт���
i��
к
табиғаты нақты, жүйел�����������������
i����������������
түрде танылады.
Бұл шығармалар шеш���������������������������������
i��������������������������������
м�������������������������������
i������������������������������
н�����������������������������
i����������������������������
ң сүйген��������������������
i�������������������
н������������������
i�����������������
ң артынан өлет���
i��
н
трагедиялық дастандардан ерекшел�������������������
i������������������
г�����������������
i����������������
—мұнда ашық жекпе-жек көр���������������������������������������������
i��������������������������������������������
нбейд���������������������������������������
i��������������������������������������
, қыз күшпен ұзатылып, барған жер�����
i����
нде
қорлық пен кемс�������������������������������������������
i������������������������������������������
ту көр������������������������������������
i�����������������������������������
п, сүйген��������������������������
i�������������������������
н аңсап, қайғыдан өлед���
i��.
Бұл Х���������������������������������������������
I��������������������������������������������
Х ғасырдағы қазақ қоғамының кейб������������
i�����������
р шындығын
көрсетед��
i�.
Аймақтық және шығыстық сюжеттерге нег�������������
i������������
зделген дас
тандардың бас кей���������������������������������������������
i��������������������������������������������
пкерлер�������������������������������������
i������������������������������������
(қыз да, ж�������������������������
i������������������������
г�����������������������
i����������������������
т те) әдеттег���������
i��������
дей б���
i��
р
топтың өк�������������������������������������������������
i������������������������������������������������
л�����������������������������������������������
i����������������������������������������������
, яғни б��������������������������������������
i�������������������������������������
р деңгейдег��������������������������
i�������������������������
тұрмыс дәрежес����������
i���������
нде болады. Сондықтан бұл шығармаларда таптық қарама-қайшылық
жоқ.
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Ал реалды-тарихи нег�����������������������������������
i����������������������������������
здег������������������������������
i�����������������������������
дастандарда бас кей���������
i��������
пкер кедей тобының өк������������������������������������������
i�����������������������������������������
л����������������������������������������
i���������������������������������������
. Тег����������������������������������
i���������������������������������
кедей болғандықтан, ол дәулетт��i�
күйеу ж�������������������������������������������������
i������������������������������������������������
г�����������������������������������������������
i����������������������������������������������
тпен бәсекелесе алмайды. Қомақты қалыңмал мен
мал-мүл�����������������������������������������������
i����������������������������������������������
кт��������������������������������������������
i�������������������������������������������
ң арқасында күш көрсету мен қорқыту арқылы
қыздың ата-анасын күйеу ж���������������������������
i��������������������������
г�������������������������
i������������������������
т өз ықпалына көнд������
i�����
ред��
i�.
Осындай жолмен дастанда әкен��������������������������
i�������������������������
ң қатал үк���������������
i��������������
м�������������
i������������
әлеуметт���
i��
к
сипат алып, кең ауқымда қанат жаяды. Ек���������������
i��������������
түрл���������
i��������
топтың
қайшылығы ашылып, байлық пен кедейл������������������
i�����������������
кт���������������
i��������������
ң ара салмағы
анық көр���������������������������������������������
i��������������������������������������������
нед�����������������������������������������
i����������������������������������������
. Кедей таптан шыққан кей���������������
i��������������
пкерлерд������
i�����
ң өз
тағдырын өз�������������������������������������������
i������������������������������������������
шешуге деген талпынысы мен адамгерш������
i�����
л����
i���
к,
сез�����������������������������������������������������
i����������������������������������������������������
мд��������������������������������������������������
i�������������������������������������������������
к қасиеттер�������������������������������������
i������������������������������������
кең сипатталады. Алайда, зорлықшыл
күштерд����������������������������������������������
i���������������������������������������������
ң адам сез�����������������������������������
i����������������������������������
м���������������������������������
i��������������������������������
н, махаббатты дүние-малға сатып
алуға ұмтылған тер����������������������������������
i���������������������������������
с пиғылдары шынайы махаббатқа кедерг����������������������������������������������������
i���������������������������������������������������
болады. Яғни, бұл дастандарда таптық қайшылық, айтулы шиелен�����������������������������������������������
i����������������������������������������������
ст��������������������������������������������
i�������������������������������������������
ң әлеуметт���������������������������������
i��������������������������������
к табиғаты анық көрсет����������
i���������
лед������
i�����
де,
жастардың өз бостандығы жолындағы күрес��������������
i�������������
дәр���������
i��������
птелед��
i�.
Бұл дастанның кей�������������������������������������
i������������������������������������
пкерлер�����������������������������
i����������������������������
батырлық және лиро-эпос кей��������������������������������������������������������
i�������������������������������������������������������
пкерлер������������������������������������������������
i�����������������������������������������������
нен өзгешеленед��������������������������������
i�������������������������������
. Олар—«отқа салса жанбайтын»,
«суға салса батпайтын» кей�����������������������������
i����������������������������
пкерлер емес, реалды өм�����
i����
рге
жақын адамдар.
Шығыстық сюжеттерге нег�������������������������
i������������������������
зделген ғашықтық дастандарда махаббатқа шын бер�������������������������������
i������������������������������
лген, сол жолда жадап-жүдеген
кей���������������������������
i��������������������������
пкерд���������������������
i��������������������
ң жаңа тип����������
i���������
жасалады4. Бұл шығармалардың
кей�������������������������������������������������
i������������������������������������������������
пкерлер�����������������������������������������
i����������������������������������������
ханның немесе патшаның «т��������������
i�������������
леп алған баласы», «сұлулығын суреттеуге т��������������������������
i�������������������������
л жетк�������������������
i������������������
с�����������������
i����������������
з» және белг����
i���
л��i�
б������������������������������������������������������
i�����������������������������������������������������
р өнер мен ғылым саласын меңгерген. Дастан кей�������
i������
пкер��i�
б�������������������������������������������������������
i������������������������������������������������������
р көргеннен ғашық болады да сол сез�������������������
i������������������
м�����������������
i����������������
н оятқан қыздың
сұлулығы таңғажайып, т�����������������������������������
i����������������������������������
л жетк����������������������������
i���������������������������
с��������������������������
i�������������������������
з тұрғыда сипатталып, ол
дастан кей������������������������������������������������
i�����������������������������������������������
пкер�������������������������������������������
i������������������������������������������
н�����������������������������������������
i����������������������������������������
ң жүрег���������������������������������
i��������������������������������
н, ақылын, бүк������������������
i�����������������
л санасын жаулап
алады. Яғни сүй��������������������������������������
i�������������������������������������
спенш��������������������������������
i�������������������������������
л������������������������������
i�����������������������������
к «ғашықтық дертке» айналады.
Мысалы, Сейп���������������������������������������
i��������������������������������������
лмәл����������������������������������
i���������������������������������
к өз�����������������������������
i����������������������������
н���������������������������
i��������������������������
ң жай-күй�����������������
i����������������
н былайша сипаттайды:
—Ғашық от жүрект��������������������
i�������������������
өртеп, сөнер емес,
Көң���������������������������
i��������������������������
лге ешб�������������������
i������������������
р ақыл келер емес.
Ай мен күн жұмақ хорын ап келсе де
	Өзге жан бұл суреттен керек емес5. [455-458 жолдар]
4
Брагинский И.С. К изучению «Шахнаме» //Из истории таджикской и персидской литератур.—М.,1972.—С.302.
5
Қисса Сейпiлмәлiк шаһзада ағазкардан Бәдiғұлжамал перiзат.—Қазан,1909.
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Өзбек дастандарын зерттеген В.М.Жирмунский мен
Х.Т.Зарифов6, әз�����������������������������������������
i����������������������������������������
рбайжан дастандарын зерттеген М.Г.Тахмасиб7, урду дастандарын зерттеген А.А.Дехтярь8 еңбектер�����
i����
нде
дастан кей���������������������������������������������
i��������������������������������������������
пкерлер�������������������������������������
i������������������������������������
н�����������������������������������
i����������������������������������
ң махаббат зардабынан кешет�������
i������
н халкүй�����������������������������������
i����������������������������������
н���������������������������������
i��������������������������������
ң ұқсастықтарына назар аударған.
Дастандарда махаббат, ғашықтық сез�������������������
i������������������
м�����������������
i����������������
н���������������
i��������������
ң дәр���������
i��������
птелу���
i��,
оған бер����������������������������������������������
i���������������������������������������������
лген кей�������������������������������������
i������������������������������������
пкерд�������������������������������
i������������������������������
ң (мәжнүнге айналған) бейнес��i�
Шығыс пен Батыстың жазбаша ғашықтық поэмаларының
кей����������������������������������������������������
i���������������������������������������������������
пкер�����������������������������������������������
i����������������������������������������������
мен типологиялық тұрғыдан ұқсас, соған сәйкес
келет�������������������
i������������������
нд����������������
i���������������
г��������������
i�������������
н Н.И.Конрад9 атап көрсетед�������������������
i������������������
. Бұл айтылғандар
шығыстық сюжетке құрылған дастан кей������������������
i�����������������
пкерлер����������
i���������
н��������
i�������
ң ұзақ
даму жолынан өт���������������������������������������
i��������������������������������������
п, түрл�������������������������������
i������������������������������
жанрлардың өзег��������������
i�������������
не енгенд����
i���
г��i�
байқалады.
Аймақтық сюжетке құрылған дастандарда да ж��������
i�������
г������
i�����
т кей������������������������������������������������������
i�����������������������������������������������������
пкер өз сез������������������������������������������
i�����������������������������������������
м����������������������������������������
i���������������������������������������
н дертке, отқа ұқсатады; махаббат жолы
қиын, үлкен сынақ екен������������������������������������
i�����������������������������������
н түс������������������������������
i�����������������������������
нед��������������������������
i�������������������������
, б����������������������
i���������������������
рақ та алған жолынан
қайтпайды, сүйген����������������������������������������
i���������������������������������������
үш������������������������������������
i�����������������������������������
н байлықтан да, тәж-тағынан да бас
тартады, керек десең�����������������������������������������
i����������������������������������������
з жанын да құрбан етуге дайын. Бозж�����
i����
г���
i��
т
жүрек сырын, i�����������������������������������������
������������������������������������������
шк���������������������������������������
i��������������������������������������
сез����������������������������������
i���������������������������������
м��������������������������������
i�������������������������������
н жан досына былай әңг���������
i��������
мелейд��
i�:
Кетпес дертке жолықтым,
Дәрмен������������������
i�����������������
м жоқ, жан досым.
Қыз жолында өлсем де,
Арманым жоқ, жан досым! [265-268 жолдар]
Бұл кей��������������������������������������
i�������������������������������������
пкерлерд�����������������������������
i����������������������������
ң шығыс дастандарының кей���
i��
п
керлер�����������������������������������
i����������������������������������
нен айтарлықтай айырмашылығы бар. Өйткен�����
�����������
i����
кейіпкерді сомдау үш������������������������������������
i�����������������������������������
н тек шығыстық қана емес, қазақтың
батырлық және лиро-эпостық шығармаларының көрнекті
әд������������������������������������������������������
i�����������������������������������������������������
стер�������������������������������������������������
i������������������������������������������������
де пайдаланылады. Мұндай әр түрл���������������
i��������������
дәстүрлерд���
i��
ң
тоғысуын Бозаман образының жасалуынан көруге болады. Бастапқыда оның тұлғасы батырлық жырлардың
қаһарманына ұқсас сомдалған, сондықтан оны ғашығының
6
Жирмунский В.М., Зарифов Х.Т. Узбекский народный героический эпос.—
М., 1947. С.132-133.
7
Тахмасиб М.Г. Азербайджанские народные дастаны// Автореф.дисс… док.
филолог.наук.—Баку, 1965.—С. 31.
8
Дехтярь А.А. Проблемы поэтики дастанов урду.—М.,1979.—С.83
9
Конрад Н.И. Запад и Восток.—М.,1972.—С.265.
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әкес�����������������������������������������������
i����������������������������������������������
қызына лайық адам рет������������������������
i�����������������������
нде қабылдайды. Қызын
қалыңмалсыз, соғыссыз, еш сынақсыз қосады.
Әр�������������������������������������������������
i������������������������������������������������
қарай кей��������������������������������������
i�������������������������������������
пкер образының ғашықтық дастанға тән
белг�������������������������������������������������
i������������������������������������������������
лер���������������������������������������������
i:�������������������������������������������
«ауыстырылған әйел» мотив�����������������
i����������������
мен Бозаманның
күңд����������������������������������������
i���������������������������������������
өл������������������������������������
i�����������������������������������
м жазасынан құтқаруы т.б. көр������
i�����
нед��
i�.
Ал эпос пен дара ақындық шығармашылық дәстүрд�������
i������
ң синтез������������������������������������������������������
i�����������������������������������������������������
нег�������������������������������������������������
i������������������������������������������������
з�����������������������������������������������
i����������������������������������������������
нде жасалған «Талайлы мен Айым» дастанының басында дастан кей�������������������������������������������
i������������������������������������������
пкер��������������������������������������
i�������������������������������������
н������������������������������������
i�����������������������������������
ң тұлғасын ертег�������������������
i������������������
л�����������������
i����������������
к сипаттау орын
алады. Ертег���������������������������������������������
i��������������������������������������������
кей����������������������������������������
i���������������������������������������
пкер�����������������������������������
i����������������������������������
сияқты Талайлы да төменг���������
i��������
таптың
өк��������������������������������������������������������
i�������������������������������������������������������
л������������������������������������������������������
i�����������������������������������������������������
, Балпанбайдың құлы. Сонан кей�����������������������
i����������������������
н кей�����������������
i����������������
пкер ертег������
i�����
дег��
iдей алдын-ала сынақтан өт�����������������������������������
i����������������������������������
п, т������������������������������
i�����������������������������
лег��������������������������
i�������������������������
не жет�������������������
i������������������
п, құлдықтан азат
болады да, жоғарғы әлеуметт������������������������������
i�����������������������������
к тұғырға көтер��������������
i�������������
лед����������
i���������
. Мұндай
даму арқылы дастан кей�������������������������������������
i������������������������������������
пкер��������������������������������
i�������������������������������
н������������������������������
i�����������������������������
ң ���������������������������
i��������������������������
шк������������������������
i�����������������������
сапалық мән�����������
i����������
де ашыла
бастайды. Бұдан кей�������������������������������������
i������������������������������������
н дастан жанрының даму заңдылықтары
бойынша, кей������������������������������������������
i�����������������������������������������
пкер жоғарғы әлеуметт��������������������
i�������������������
к тұғырға көтер����
i���
лу
үш����������������������������������������������������
i���������������������������������������������������
н байдың қызына үйлену�����������������������������
i����������������������������
керек. Б�������������������
i������������������
рақ ертег���������
i��������
дег�����
i����
дей
сиқырдың күш������������
i�����������
мен емес.
Дастан жанрының аясында кей�������������������������
i������������������������
пкерге м����������������
i���������������
нс�������������
i������������
з м���������
i��������
нездеме
бер�����������������������������������������������������
i����������������������������������������������������
лед�������������������������������������������������
i������������������������������������������������
. Ол асқан ақылымен ерекшелен�������������������
i������������������
п, ақындық өнерд��i�
меңгеру���������������������������������������������������
i�������������������������������������������������
мен қаб������������������������������������������
i�����������������������������������������
летт�������������������������������������
i������������������������������������
л�����������������������������������
i����������������������������������
г���������������������������������
i��������������������������������
жөн����������������������������
i���������������������������
нен өзгелерден дараланады.
Сөз тапқыштық пен әз����������������������������������
i���������������������������������
лқойлық, епт���������������������
i��������������������
л�������������������
i������������������
г�����������������
i����������������
жағынан байлар
мен басқаларды артта қалдыруы бұрынғы құл Талайлының
жаңа сападағы бедел��������������������������������������
i�������������������������������������
н көрсетед���������������������������
i��������������������������
. Осындай жолмен дастанда
бас кей�������������������������������������������������
i������������������������������������������������
пкерд�������������������������������������������
i������������������������������������������
ң өсу эволюциясы айқын көр����������������
i���������������
нед������������
i�����������
. Халық арманы көксеген кей�������������������������������������
i������������������������������������
пкер—аңшы, я рудың батыр қорғаушысы
емес, енд��������������������������������������������������
i�������������������������������������������������
г������������������������������������������������
i�����������������������������������������������
жерде адами қасиеттер�������������������������
i������������������������
жет��������������������
i�������������������
лген адам тұлғасы.
Ал батырлық пен ержүрект���������������������������������
i��������������������������������
к қасиеттер���������������������
i��������������������
ертег��������������
i�������������
л������������
i�����������
к, эпостың
белг�������������������������������������������������������
i������������������������������������������������������
лер���������������������������������������������������
i��������������������������������������������������
нен мағынасы кеңей��������������������������������
i�������������������������������
п, дастан кей������������������
i�����������������
пкер�������������
i������������
н�����������
i����������
ң образын
жасауға қызмет етед��
i�.
Талайлы мен Айымның сез������������������������������
i�����������������������������
мдер�������������������������
i������������������������
олардың жан дүниес�����
i����
н���
i��
ң
i�����������������������������������������������������
шк���������������������������������������������������
i��������������������������������������������������
ерекшел������������������������������������������
i�����������������������������������������
ктер�������������������������������������
i������������������������������������
нен туындайды. Талайлы Айымның сез��
iм�������������������������������������������������������������
i������������������������������������������������������������
н өз жүрег��������������������������������������������������
i�������������������������������������������������
мен сез������������������������������������������
i�����������������������������������������
н����������������������������������������
i���������������������������������������
п, алғашқы кездескенде-ақ, оған өз�����
i����
н���
i��
ң
ықыласын б�����������������������������������������������
i����������������������������������������������
лд��������������������������������������������
i�������������������������������������������
ред����������������������������������������
i���������������������������������������
. Талайлының ғашықтық сез��������������
i�������������
м������������
i�����������
н б��������
i�������
лд�����
i����
ру��i�
дастанда көтер�������������������������������������������
i������������������������������������������
ңк����������������������������������������
i���������������������������������������
күйде бер�����������������������������
i����������������������������
лед�������������������������
i������������������������
: ақын сүйген�����������
i����������
не жыр арнап, оның ақылы мен сұлулығын, м���������������������������
i��������������������������
нез�����������������������
i����������������������
мен к����������������
i���������������
с��������������
i�������������
л������������
i�����������
к қасиет���
i��
н
жырлайды. Сүйген қызының болашағына алаңдаған мұңды
көң�������������������������������������������������������
i������������������������������������������������������
л-күй мотив�������������������������������������������
i������������������������������������������
өлеңде қоса бер��������������������������
i�������������������������
лед����������������������
i���������������������
. Кей����������������
i���������������
пкер сез�������
i������
м�����
i����
н���
i��
ң
нег�����������������������������������������������������
i����������������������������������������������������
зг��������������������������������������������������
i�������������������������������������������������
өзег��������������������������������������������
i�������������������������������������������
—ж�����������������������������������������
i����������������������������������������
г���������������������������������������
i��������������������������������������
тт������������������������������������
i�����������������������������������
ң сүйген қызының ������������������
i�����������������
шк���������������
i��������������
жан дүниес���
i��
н
түс����������������������������������������
i���������������������������������������
ну�������������������������������������
i������������������������������������
мен жоғары бағалауы болып табылады.
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Өз тағдырының сүйген����������������������������
i���������������������������
мен ажырамас б�������������
i������������
рл����������
i���������
г��������
i�������
н сез��
iну кей��������������������������������������������������
i�������������������������������������������������
пкерд��������������������������������������������
i�������������������������������������������
ң онан кей���������������������������������
i��������������������������������
нг������������������������������
i�����������������������������
әрекеттер�������������������
i������������������
не қозғау болады.
Қырық қарақшымен кездесу���������������������������
i��������������������������
нде қызды атқа отырғызып,
алға оздырып ж�����������������������������������
i����������������������������������
бер�������������������������������
i������������������������������
п, қаймықпай жауларымен жекпежек күресед���������������������������������������
i��������������������������������������
. Сүйген������������������������������
i�����������������������������
туралы ойлары оның батырлық
әрекет�������������������������������������������������
i������������������������������������������������
н�����������������������������������������������
i����������������������������������������������
ң қозғаушы күш��������������������������������
i�������������������������������
. Бұл көр����������������������
i���������������������
н��������������������
i�������������������
сте Талайлы образы
қазақ эпосының кей�����������������������������������
i����������������������������������
пкерлер���������������������������
i��������������������������
не жақын, Төлеген образы
сияқты қарсыласы мен өз таңдауы жолында жекпе-жекке
шығады.
Талайлының күрдел���������������������������������
i��������������������������������
образында ертег����������������
i���������������
л��������������
i�������������
к, батырлық,
лирикалық белг����������������������������������������
i���������������������������������������
лер қатар көр��������������������������
i�������������������������
н������������������������
i�����������������������
с табады да осындай әр
түрл�����������������������������������������������������
i����������������������������������������������������
желілер тұтас б������������������������������������
i�����������������������������������
р арнаға тоғысып, шынайы тұрғыдағы
ержүрек адам образының сомдалуына қызмет етеді. Бұл—
дәстүрл�������������������������������������������������
i������������������������������������������������
эпикалық кей�����������������������������������
i����������������������������������
пкерд�����������������������������
i����������������������������
ң лирикалық кей�������������
i������������
пкерге айналу жолының жарқын мысалы.
«Мақпал—Сег��������������������������������
i�������������������������������
з»,
«Сырым—Шынар»,
«Ақбөпе—Сауытбек» дастандарындағы бас кей�����������������������
i����������������������
пкерлер���������������
i��������������
н�������������
i������������
ң образдары
қазақтың ғашықтық дастандарына тән образдардың соңғы
үлг������������������������������������������������
i�����������������������������������������������
лер��������������������������������������������
i�������������������������������������������
. Олардың Талайлыдан айырмашылығы—батырлық
қасиеттер көр�����������������������������������������
i����������������������������������������
нбейд�����������������������������������
i����������������������������������
, таза лирикалық сипатта танылады.
Аталған кей��������������������������������������
i�������������������������������������
пкерлерд�����������������������������
i����������������������������
ң шығыс және аймақтық сюжеттерге нег���������������������������������������������������
i��������������������������������������������������
зделген дастандардың кей��������������������������
i�������������������������
пкерлер������������������
i�����������������
нен атап өтерл���
i��
к
маңызды айырмашылығы бар: олар қоғамның төменг�������
i������
табынан шыққан жалғыз атты жарлы, еңбекш������������������
i�����������������
халықтың өк�����
i����
л���
i��.
Олардың образдарында эпикалық түс����������������������
i���������������������
н��������������������
i�������������������
ктег���������������
i��������������
қаһармандық,
батырлық белг���������������������������������������
i��������������������������������������
�������������������������������������
i������������������������������������
с-әрекеттер�������������������������
i������������������������
нде де, сыртқы сипаттауында да көр������������������������������������������
i�����������������������������������������
нбейд������������������������������������
i�����������������������������������
. Мұнда кей������������������������
i�����������������������
пкерлерд���������������
i��������������
ң өзгеше қыры
даралық сипатта танылады. Кей���������������������������
i��������������������������
пкерд���������������������
i��������������������
ң ақындық, әнш������
i�����
л����
i���
к,
орындаушылық шеберл�����������������������������������
i����������������������������������
ктер������������������������������
i�����������������������������
мен түрл��������������������
i�������������������
ше көр�������������
i������������
н�����������
i����������
стер������
i�����
н сипаттау басты мән иеленед��
i�.
Ақындық, әнш���������������������������������������
i��������������������������������������
л�������������������������������������
i������������������������������������
к, композиторлық қасиеттер����������
i���������
н табиғи
тұрғыдан таныта отырып, романдық дастандар оларды өз��i�
өм����������������������������������������������������
i���������������������������������������������������
р сүрген қоғамның идеалына жауап берет�������������
i������������
н, халықтың
арман-т���������������������������������������������
i��������������������������������������������
лег�����������������������������������������
i����������������������������������������
н танытатын тұлғалар рет����������������
i���������������
нде сипаттайды.
Халық санасындағы сал, сер��������������������������
i�������������������������
, ақын—адалдықтың, намыс
пен ардың, тапқырлық пен ақылдылық жиынтығы, өнер мен
сұлулықтың жаршысы. Сондықтан бұл кей���������������
i��������������
пкерлерд������
i�����
бейнелеуде керемет сұлулыққа немесе батырлық қасиеттерге
емес, таланты мен жеке қасиеттер�����������������������
i����������������������
не деген құрмет ерекше
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басымдық алады. Мысалы, Сырым бейнесі әрі әнші, ақын,
ғажайып өнерпаз тұлғасында сипатталады.10
Мәт�����������������������������������������������
i����������������������������������������������
ннен дастан шығарушылар үш��������������������
i�������������������
н кей��������������
i�������������
пкерд��������
i�������
ң орын
дауындағы ән мен күйд�����������������������������������
i����������������������������������
ң мән�����������������������������
i����������������������������
қымбат екенд���������������
i��������������
г�������������
i������������
байқалады.
Кей�����������������������������������������������
i����������������������������������������������
пкер—халықтық өнерд���������������������������
i��������������������������
ң сақтаушысы әр�����������
i����������
ұрпақтанұрпаққа жетк����������������������������������������������
i���������������������������������������������
зуш������������������������������������������
i�����������������������������������������
халық өк��������������������������������
i�������������������������������
л������������������������������
i�����������������������������
. Кедейл���������������������
i��������������������
к, мал-мүлк���������
i��������
жоқтық
оны айрықша ерекшеленд����������������������������������
i���������������������������������
рет������������������������������
i�����������������������������
н белг�����������������������
i����������������������
рет������������������
i�����������������
нде алынады. Жырлаушылар осыған ерекше көң���������������������������������
i��������������������������������
л аударып, әлеуметт�������������
i������������
к теңс������
i�����
зд���
i��
к
мәселес��������������������������������������������������
i�������������������������������������������������
н көтеред����������������������������������������
i���������������������������������������
. Кей����������������������������������
i���������������������������������
пкерлер эпос қаһармандары сияқты
жауын жең�������������������������������������������������
i������������������������������������������������
п, сүйген���������������������������������������
i��������������������������������������
не қол жетк���������������������������
i��������������������������
збейд���������������������
i��������������������
. Яғни сүйген�������
i������
не деген сез�������������������������������������������������
i������������������������������������������������
м�����������������������������������������������
i����������������������������������������������
қаншалықты терең болғанымен әлеуметт���������
i��������
к кедерг���������������������������������������������������������
i��������������������������������������������������������
ден аттап өте алмайды. Мысалы, Сауытбек мұны өте терең,
анық сезед������������������
i�����������������
, ол былай дейд��
i�:
Малымның жоқтығынан қолым жетпей,
Айрылып ғашығымнан қалдым жылап11.
Аталмыш шығармалар кей��������������������������
i�������������������������
пкерлер������������������
i�����������������
н����������������
i���������������
ң прототиптер��i�
Х�������������������������������������������������
I������������������������������������������������
Х ғасырдың ек�����������������������������������
i����������������������������������
нш��������������������������������
i�������������������������������
жартысы мен ХХ ғасырдың басында өм��������������������������������������������������
i�������������������������������������������������
р сүрген тарихи адамдар екен���������������������
i��������������������
н аңғару қиын емес.
Бұл кезеңде өз бойында ақындық, әнш�������������������
i������������������
л�����������������
i����������������
к, орындаушылық
қаб���������������������������������������������������������
i��������������������������������������������������������
леттерд�������������������������������������������������
i������������������������������������������������
қатар меңгерген сал, сер�����������������������
i����������������������
лер өм����������������
i���������������
р сүрд���������
i��������
. Халық
олардың өнер�����������������������������������������������
i����������������������������������������������
н жоғары бағалап, еркелетт��������������������
i�������������������
. Олар: Б����������
i���������
ржан сал
Қожағұлұлы, Ақан сер����������������������������������
i���������������������������������
Қорамсаұлы, Жаяу Мұса Байжанов,
Балуан Шолақ Баймурзин, Құлтума Сармұратов т.б. Олардың
шығармаларына терең лиризм мен әлеуметт���������������
i��������������
к теңс��������
i�������
зд�����
i����
кке
қарсылық тән.
Белг�����������������������������������������������
i����������������������������������������������
л���������������������������������������������
i��������������������������������������������
ақын-композиторлардың лирикалық шығармала
рында әлеуметт�����������������������������������������
i����������������������������������������
к қарсылық тұрмыстық тақырып шеңбер�����
i����
нен
шығып, қоғамдық өм��������������������������������
i�������������������������������
рд�����������������������������
i����������������������������
ң ауқымын кең қамтиды. Бұл:
таптық қайшылық, әк��������������������������������
i�������������������������������
мш�����������������������������
i����������������������������
л���������������������������
i��������������������������
к мекемелер���������������
i��������������
н�������������
i������������
ң әд��������
i�������
летс���
i��з
әрекеттер������������������������������������������
i�����������������������������������������
, шенд�����������������������������������
i����������������������������������
феодалдар мен патша уәк����������
i���������
лдер�����
i����
н���
i��
ң
әд��������������������������������������������������
i�������������������������������������������������
летс���������������������������������������������
i��������������������������������������������
зд������������������������������������������
i�����������������������������������������
г����������������������������������������
i���������������������������������������
мен д���������������������������������
i��������������������������������
н таратушылардың дүниеқоңыздығы
т.б.12 Халықтың арман-т�������������������������������
i������������������������������
лег���������������������������
i��������������������������
мен қабысып жатқан мұндай
Сырым-Шынар // ӘӨИ, Ш.242.
Ақбөпе-Сауытбек // ӘӨИ, Ш.309. 87-б.
12
Сильченко М.С. Песни ХIХ—начала ХХ века//История казахской литературы. Т.1. Фольклор.—Алма-Ата, 1968. С.367
10
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туындылар кең жайылып, олардың авторлары жайлы түрл��i�
аңыздар тарады.
Қорыта келгенде, қазақтың романдық дастандарында махаббат сез����������������������������������������������
i���������������������������������������������
м��������������������������������������������
i�������������������������������������������
дәр���������������������������������������
i��������������������������������������
птел����������������������������������
i���������������������������������
п, патриархалдық-феодалдық қоғам
ның талап-т������������������������������������������������
i�����������������������������������������������
лектер�����������������������������������������
i����������������������������������������
нен би����������������������������������
i���������������������������������
к болып, жастардың ерк�����������
i����������
нд��������
i�������
г������
i�����
мен
бас бостандығы жырланады. Дастандар идеясының өзег����
i���
не
қалыптасқан қалың мал жүйес������������������������������
i�����������������������������
не, дәстүрге бек�������������
i������������
т�����������
i����������
лген отба
сылық қарым-қатынастарды өзгертуге болады деген ой нег���
i��з
болады.
Жастардың махаббат мәселес������������������������
i�����������������������
романдық дастандардың
әрқайсында әр түрл������������������������������������
i�����������������������������������
шеш�������������������������������
i������������������������������
лед���������������������������
i��������������������������
. ������������������������
Шығыстық негiздегi және
дәстүрлi фольклорлық сюжетке құрылған шығармаларда бұл
ертегiлiк рухта, өлердей ғашық болу, таңғажайып махаббат
күйiнде көрiнедi.
Өмiрде болған оқиға iзiмен жырланған дастандарда кейiп
керлердiң сезiмi, адамның осы сезiмнiң рухани негiзi болып
табылатын iшкi жан дүниесi, жоғары адами қасиеттерiн ашуға
құрылады. Бұл шығармалардың тақырыбы ХIХ ғасырдың
әлеуметтiк-тарихи жағдайында алынып, кейiпкерлердiң
бақыт пен бостандық жолындағы жеке күресi әлеуметтiк
мақсаттармен тығыз байланысты ашылады.
Қазақтың төл ғашықтық дастандары өзiнiң даму жолында шығыстық әсердi қабылдайды. Алайда махаббат жолында «арып-ашып», «мәжнүнге айналған», «керемет сұлулық
иеленген» шығыс дастандарының кейiпкерi қазақ жерiнде
негiзгi идеалға айналған жоқ. Бiрақ шығыс дастандарының
кейбiр жанрлық белгiлерi, мысалы, психологизм, нақтылық
пен шынайылық т.б. жыршылардың назарын аударған негiзгi мәселе болды. Сондықтан олар дастанның жаңа образын жасаудың жаңа көркемдiк амалдарын iздестiрдi. Яғни,
шығыстық дастандарға тән көркемдiк құбылыстар жергiлiктi материалдар негiзiнде қайта жаңғыртылды. Нәтижесiнде
қазақ топырағында мүлде тың кейiпкерлерi бар шығармалар
дүниеге келдi. Сөйтiп, халық ауыз әдебиетiнiң өзгеру,
түрлену барысында ғашықтық эпосқа тән лиро-эпикалық
дәстүр өзгерiп, бiрте-бiрте трансформацияланды.
Романдық дастандар дiни, хикаялық дастандар тәрiздi
төңкерiске дейiн кең дамыды және көп таралды. Мыңдаған
тираждармен басылып шығарылды, қолдан көшiрiлдi, ел
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аузында жатқа айтылды. Махаббат символына айналған
ғашықтық дастандар кейiпкерлерiнiң есiмдерi бiрнеше ұрпақ
жадында жатталды. Өз тағдырларын өзi шешуге ұмтылып,
өмiрлiк серiгiн махаббат, сүйiспеншiлiк негiзiнде өзi таңдаған
жастардың махаббат жолындағы күресiне халық аса үлкен
құрметпен қарады.
Екi жастың шынайы махаббаты мен сыйластығы, бiр-бiрiне деген қайырымдылығы мен мейiрiмдiлiгi сияқты таза
сезiмдерiн—дүниенiң күллi байлығынан қымбат, жоғары
бағалап, көркемдікпен жырлау—ғашықтық дастандардың
жанрлық ерекшелігі.
Б. У. Әз��������
i�������
баева,
филология ғылымдарының докторы

М Ә Т I Н Д Е Р

Бозжігіт
Сөз келедi тыңдағанға айтатұғын,
Жоқ шығар бұ жалғанда мұңсыз туған.
Дүниеге адам ұлы қонақ болған,
Күнiнде бiрi-бiрден қайтатұғын.
Жан бердi, иман бердi Бiр уа Барың,
Қалады өзiң өлсең дүние, жарың.
Дүниеде бiраз өмiр қонақ болған,
Барады қазған көрге жiгiт, кәрiң.

10

Бұ жалғаннан бiр кiсi тоймай өтер,
Жақсы құл өлiм түбiн ойлай өтер.
Бiр бенде малды жияр, дүние сүйер,
Жалғаннан еш мұрадын алмай өтер.
Бiр бенде өтер әкенiң жүзiн көрмей,
Бiр бенде өтер шешеден сүтке тоймай.
Бiр бенде көп мал жияр, дүние сүйер,
Бiр бенде өтер малға көңiл қоймай.

20

Бiр бенденiң қорасы малға толған,
Бiрiнен-бiрi көрiп ыбрат* алған.
Бiр бенденiң көңлi күлiп өтер,
Бiреудiң жылай-жылай жүзi солған.
Бiрiнен-бiрi көрiп ыбрат алған,
Алла мейiр ойласын деп үлгi салған.

*

Ыбрат—ғибрат
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Е, бенде, өлерiңдi бiлмеймiсiң,
Адамның көбi кетiп, азы қалған.
Бiр құлдан бiр құл көрiп ыбрат алған,
Жақсы құлға Құдайым ақыл салған.
Е, бенде, бұ жалғаннан сен де өтерсiң,
Өлiмге ажал оған пайда болған!

30

Кәрiптердiң жалғанда көңлi сынық,
Байларменен жүруге жолы тұйық.
Бiреуге малға қолын сен жаратсаң,
Ендi қалай болады сөзiм сынық.
Кәрiптiкте болады мүшкiл күнiң,
Шықпайды көп iшiнде айтсаң үнiң.
Айтқан сөз жүрген жолда сен жаратсаң,
Ендi қалай болады мұның жөнi?

40

50

Қауым болған әуелде
Билла интаһа қайырдан
Бар ғалам[ды] жаратқан
Сұлтан болған қожамсың!
Көптен құдiреттi[сің],
Он сегiз мың ғаламға
Сұбхан болған қожамсың!
Ғаршы менен Күрсiнi,
Лаух пенен Қаламды,
Он сегiз мың ғаламды
Алты күнде жаратып
Бенде қылған Алламсың!
Жәбiрейiл, Мекайыл,
Ысрапыл мен Әзiрейiл,
Перiштенiң iшiнде
Артық сүйген Алламсың!
Адам менен Хауа ана
Төрт нәрседен жаратып
Бенде қылған Алламсың!
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Жүз жиырма төрт мың әнбия,
Сахибта жоқ әулие,
Атамыз ол Адамды
Құрсант қылған Алламсың!
Артық нәби Мұқамбет,
Фахр нәби Мұқамбет
Құлдардың iшiнде
Артық сүйген Алламсың!
Сегiз қабат ұжмақты,
Жетi қабат тамұқты
Күнәлi құлдарға
Бина қылған Алламсың!
Сүйген құлың ұжмақта
Түрлi-түрлi нығметте
Ұжмақтың iшiнде
Орын берген Алламсың!
От iшiнде тозақта
Тамұғыңды жандырып
Азап қылған Алламсың!
Түзiк жолдан жүрмеген,
Құлшылығын қылмаған,
Күнәсi көп бiз құлың
Азап қылсаң қоярсың.
Күнә қылмай құлыңды
Рақым қылсаң қоярсың.
Рахматы кең сен, Жаппар,
Бiз күнәһар, сен Ғаппар.
Айыбымызды жасырып
Рақым етсең Ғаппарсың,
Айыбын кешпей құлыңды
Азап етсең Қаһарсың.
Рахматыңдан, иә, Раббы,
Еш үмiтi[м] үзбеймiн,
Жүмлә құлға рахмат ет!
Иә, Рахим ир-Рахман,
Жүмләмызға таупиқ бер!
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Бозжiгiттiң кiтабы
Омбы шәрiне барғанда «Бозжiгiт» кiтапты бiрқатар көрiп
едiм. Бұ кiтап жақсы жазылған едi, жыры көп жоқ екен, сөзi
мұңды екен. Жiгiттiң аты Бозжiгiт екен, қыздың аты Қарашаш
екен. Бозжiгiттiң досының аты белгiсiз екен. Беркмiн деп жазып едiк. Және шәрдiң аты жоқ едi. Бұ кiтап жазарға бiзге қиын
болды. Өзiмiздiң көңлiмiз қайғылы күнде бұ «Бозжiгiт» кiтапты
мың сегiз жүз қырық екiншi жылда жазып едiк. Әуелi жазғанда
қисса деп жаздық, сөзiн жазып жырлап едiк, шәкiрттерiмiз
«Бозжiгiт» кiтапты бәрiн әнiменен жазылсын деген себептi бәрi
сөзiн әнiменен жаздық. Бiздiң мұңды адамдардың көңлi ашылсын деп кiтапты әнiменен жазбаққа рұқсат бар.
Заманнан көп замандар өттi дейдi,
Бiр ханға жалғыз ұлы бiттi дейдi.
Жақсы ұзақ дәурен көрмек бар ма?
Дүниеден арманымен өттi дейдi.
Бiр ұл туды патшаға, жұртқа лайық,
Сауын айтып той қылды елге жайып.
Жұртына көп жақсылық қылған екен,
Той қылды әр жаннан малды сойып.
100

Заманнан көп замандар өттi дейдi,
Тәңрiден имандығы[н] күттi дейдi.
Жетi жаста баласы оқу оқып,
Он жасына бұ ұл ендi жеттi дейдi.
Жүрiптi жаманды ойына алмай,
Жалғанның қызығына көңiл қоймай.
Қолына Құран менен кiтап ұстап
Барады молдасына бiр күн қалмай.

110

Көрмегендi көрейiн деп жүредi екен,
Таңқалып жүзiн көрiп тұрады екен.
Басында алтын айдар тұлымы бар,
Айдай жақсы болып жүредi екен.
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Бiр түнде ұйықтап бiр түс көредi,
Алдында сұлу, жақсы қыз көредi.
О дағы бiр патшаның жалғызы екен,
Бiр жалғызға бiр жалғыз дос болады.
Арыз айтып алдында сөз сұрайды,
Ашық жарың iздесең нең құрайды.
Жаратқанның жарлығы солай екен,
Бiрiне-бiрi мақұл ұшырайды.
Қыздың айтқан сөзi
120

—Түнде жылап, күндiз зар,
Мен жүзiңге ынтызар.
Не себептен болдың жар,
Менi мұндай қылып зар,
Ақылың айтсаң керек-тi!
Бiр жыл болды жанармын,
Өткен күндi санармын.
Ес-ақылымнан танармын,
Сөзге не күн қанармын,
Атың айтсаң керек-тi!

Бозжiгiттiң түсiнде сабыр қыл деп айтқан сөзi
130

—Жаныма түстi жайың,
Тәңрiден рахмат күтер.
Мұратқа бiр күн жетер,
Сабыр қылсаң керек-тi!
Ашықтар зарлап өтер,
Тәңiрден рахмат күтер,
Мұратқа бiр күн жетер,
Сабыр қылсаң керек-тi!
Сабыр қылмай iс бiтпес,
Мезгiлсiз арзың жетпес,
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140

Зарлаумен қайғың кетпес,
Сабыр қылсаң керек-тi!
Ойын мен күлкiң қалса,
Бойыңа бiр дерт қонса,
Iшiң қайғыға толса,
Көрерсiң мезгiл болса,
Сабыр қылсаң керек-тi!

150

Бұрынғы өткен ашықтай
Ақылың сенiң керек-тi!
Бөтен жарға қайрылмай
Нәпсiң тыйсаң керек-тi!
Бiздiң үшiн әр жерде
Жаның қисаң керек-тi!
Қылма көңлiң бұзықты-ай!
Ағарып жүр жүзiктей,
Зылиқа мен Жүсiптей
Сабыр қылсаң керек-тi.

Қыздың түсiнде жiгiтке берген жауабы

160

—Қапылмысың, ойбай, жiгiт,
Жiгiт бүйтiп жатар ма?!
Атқа мiнiп шықпайсың,
Ер олжаға батар ма?
Мен жолыңа ынтызар,
Пейiлiң болса iздей бар!
Бiр-бiр патша жалғызы
Сiздiң үшiн болдым зар.
Келер ме деп жоқтаймын,
Үш жыл болды сақтаймын,
Жүзiңдi бiр көрмеймiн,
Қайтiп шыдап тоқтаймын?!
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170

Жаның жанға қосылған,
Сен ақиқат жар болсаң,
Бiздiң үшiн зар болсаң,
Шәр-бустан Рұмнан
Бiздi iздесең, табарсың.
Бустан шәрдiң бұлбұлы,
Сарай жердiң бiр гүлi,
Дария кешiп, тауды өтсең,
Бiздi iздесең, табарсың.

180

Бiз—дарияның кеукерi,
Бiр болармыз жауһары,
Алтын-күмiс қолға алып,
Бiздi iздесең, табарсың.
Жолдастарын жанға алып,
Бiздi iздесең, табарсың.
Нұрдан үлгi алғанмын,
Тоты құстай болғанмын,
Таяғыңды қолға алып,
Бiздi iздесең, табарсың,
Ақыретте сен табарсың!

190

Түсiнде бұ қыз жырлап ғайып болды,
Жiгiтiң көкiрегiне қайғы толды.
Бақсы менен дәрiгерден дәрмен таппай,
Жiгiттiң күннен-күнге жүзi солды.
Әкесi менен шешесi хабар бiлдi,
Жалғызы үшiн жандарын құрбан қылды.
Дертiне жалғызының дәрмен таппай,
Әкесi мен шешесi зарлы болды.

200

Бiр жыл болды бұ жiгiт күлмей жүрдi,
Дертiнiң еш ылажын бiлмей жүрдi.
Қасында құрдасы бар, жолдасы бар,
Ешқайсысын көзiне iлмей жүрдi.
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Екiншi жыл түсiнде тағы көрдi,
Қыз келiп бұ жiгiтке сәлем бердi.
Көзiнен жасы[н] ағызып, қол қусырып,
Арызын айтып жiгiтке жауап бердi.
Қыздың түсiнде айтқан жауабы
—Төрт жыл болды сақтаймын,
Келер ме деп жоқтаймын.
Хабарың жоқ, өзiң жоқ,
Сәлем де бiр сөзiң жоқ.

210

Мен жүзiңе ынтызар,
Сақтай-сақтай болдым зар.
Бiз бiр патша жалғызы
Сiздiң үшiн болдық зар.
Әке менен шешесi
Рұқсат бермес болар ма?
Түсiнде көрген бұ жарын
Келiп көрмес болар ма?

Жiгiт[тiң] қызға берген жауабы

220

—Сен бiр сурет назырсың,
Кеш қасымда әзiрсiң.
Үйiне келсем жан да жоқ,
Не аттысың? Атың айт!
Не жерлiсiң? Жерiңдi айт!
Туған-өскен елiңдi айт!
Және мұндай зар қылма,
Анық қылып жөнiңдi айт!
Елiң сенiң бiлмесем,
Саған түзу жүрмесем,
Шәрiң сенiң бiлмесем,
Сенi қайдан табармын?
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230

Былтыр келдiң қасыма,
Қайғы салдың басыма.
Көрiнбейсiң көзiме,
Сенi қайдан табармын?

Жiгiтке қыздың берген жауабы
—Атқа мiнiп шықсаң сен,
Бiздi қабыл көрсең сен,
Құбылаға қарай тұрсаң сен,
Iздей бiздi табарсың.

240

Түсте қосқан Алламыз
Өңiнде бiздi қоспай ма?!
Дүние бiзден өтпей ме,
Жар iздесең, табарсың.
Түсiнде бұ қыз жырлап ғайып болды,
Жiгiттiң көкiрегiне қайғы толды.
Бар едi бiр досы жаннан артық,
Таңертең оған барып, арыз қылды.
Бiр құп сурет көрдiм мен,
Қайран болып жүрдiм мен,
Мәслихатты жан досым,
Ақыл таппай жүрдiм мен.

250

Қайғы түстi басыма,
Ақыл таппай болдым зар.
Мақұл көрсең, жан досым,
Оны iздер ойым бар.
Кетпес қайғы түскенде,
Кеңес тапқан досымсың.
Алыстан ой түскенде,
Ақыл тапқан жан досым.
Бiр жыл толды танғанмын,
Бұ қайғыға қалғанмын.
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260

Iздеуден бөлек ойым жоқ,
Көңiлдi оң салғанмын.
Жолдасым жоқ кеткелi,
Дәрменiм жоқ жеткелi.
Жан жолдасым сен едiң,
Батпай жүрдiм айтқалы.
Кетпес дертке жолықтым,
Дәрменiм жоқ, жан досым.
Оны iздеп өлсем де,
Арманым жоқ, жан досым.

Достың жауабы

270

—Мақұл сөз, тұр, барармыз,
Ақ жазғанын көрермiз.
Бiз жолыңда құрбандық,
Қызмет етiп барармыз.
Тағдыр етсе Алласы,
Шарасы жоқ бендесi.
Досқа бiр iсiңiз келсе,
Құрбандығы жолдасы.

280

Ажал жетсе, өлермiз,
Өлмесек, бiз келермiз.
Еш шарасы болмаса,
Ақ жазғанын көрермiз.
Досым, сiзден қалмаспын,
Жарды iздеп барармын.
Мен жолыңда құрбандық,
Жалғаншы дос болмаспын.
Досымен бұ екеуi мұңдасады,
Ой ойлап ақыл тауып жырласады.
Бұ екеуiнiң ақылын ешкiм бiлмес,
Жолаушының жабдығын оңдасады.
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290

Екiсi бiр-бiрiне жандай дос-ты,
Бiрiне-бiрi тауып ақыл қосты.
Патшаның өзi ақылын таппай,
Уәзiрi, билерi қатты састы.
Досына жан жолдасы сөз салады,
Жалғаннан өлмей-өтпей кiм қалады.
Өлсек жардың жолында өлейiк деп,
Шәрден тауып бұлар қосшы алады.

300

Досына жан жолдасы сөз салады,
Жалғаннан өлмей-өтпей кiм қалады.
Шәрден бұлар кетерiн ешкiм бiлмес,
Алтын менен күмiстен мол алады.
Досына жан жолдасы сөз салады,
Жалғаннан өлмей-өтпей кiм қалады.
Екi нарға азығын артып алып,
Екеуi бiр жiгiттен басшы алады.
Арғымақ аттан сайлап мiнiп алды,
Әкесi мен шешесi бiлмей қалды.
Жолдасын, құрдасын қасына алып,
Қыз iздеп Бозжiгiт онан барды.

Аттанып бара жатып айтқан сөзi

310

—Басты берген Алламыз
Ризық берсе керек-тi.
Дене жаратқан Алламыз
Денсаулық берсе керек-тi.
Жан жаратқан Алламыз
Өзi сақтар бендесiн.
Қайсы жерде болсақ та,
Аяқ берген Алламыз
Қуат берсе керек-тi.
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320

Ақыл берген Алламыз
Себеп қылса керек-тi.
Бiз жоқ едiк, бар қылған,
Дене жаратып, жан берген,
Жан бергенде нан берген,
Аш болмасақ керек-тi.
Жол бастаған өзiңсiң,
Жан сақтаған өзiңсiң.
Күн менен түн бұлар жүрдi дейдi,
Шәрден-шәрге бұлар жүрдi дейдi.
Әр жерде шәр көзге көрiнсе,
Ат басын оған қарап бұрды дейдi.

330

Заманнан көп замандар өттi дейдi,
Шәрден-шәр сұрай-[сұрай] кеттi дейдi.
Қырдағы көп шәрден жарын таппай,
Дариямен кеме қылып кеттi дейдi.
Заманнан көп замандар өттi дейдi,
Дариямен үш-төрт айлық жол кеттi дейдi.
Бар екен бiр аралда мимун шәр,
Құдайым оған түсерге еттi дейдi.

340

Мимундың батырлары айғай салды,
Бәлеге бейшаралар ендi қалды.
Бәрiн де бейшараның ұстап алды,
Жерден қазған зынданға ендi салды.
Бейшаралар зынданда тұтқын болды,
Зарланып бiр Құдайға жүзi солды.
Кәуiрлердiң ешбiрiнен тыныштығы жоқ,
Бұлар жатқалы зынданда үш жыл болды.

Бұлардың зынданда айтқан сөзi
—Биiк тауға кез болдық,
Өту бiзге қиын-ды.
Темiр үйге қамалдық,
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350

Шығу бiзге қиын-ды.
Жаман жолға кез болдық,
Кету бiзге қиын-ды.
Жындай елге кез болдық,
Адам жүзiн көрместей.
Жындай жерге кез болдық,
Мұңда адам жүрместей.
Мойынға құрық түсiптi,
Қиналсақ та шықпастай.
Саңырау елге кез болдық,
Жалынсақ та ұқпастай.

360

Рақымсыз елге кез болдық,
Жалынсақ та бiлместей.
Жанған отқа кез болдық,
Жалынсақ та көнбестей.
Бұ бәледен құтылып,
Жол жүрер күн болар ма?
Әке менен шешенi
Көрер күнi болар ма?

370

Бұ не құдiрет, жарандар?
Бұ не мехнат, жараңдар?
Патша басы құл болып,
Бұ не қайғы, жарандар?

Бұлар[дың] зынданнан құтылған жерi
Бейшаралар сырласып мұңдасады,
Қашуға жабдықтарын оңдасады.
Бұ зынданның iшiнде өлемiз деп,
Қашуға амал таппай жыласады.
Шықтылар бұ зынданнан айла тауып,
Қаштылар о шәрiден аттай шауып.
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Дұшпаннан құтылсақ деп қан жыласып,
Түстiлер дарияға бiр сал тауып.
380

Салменен бейшаралар жүрдi дейдi,
Қашар жаққа салдарын бұрды дейдi.
Жолдасының бәрi де анда қалды,
Жан жолдасын бiрге алып жүрдi дейдi.
Салменен бейшаралар жүре бердi,
Құдай аман қылсын деп тiлей бердi.
Салменен бейшаралар шығып едi,
Алдынан көп керуен ұшырай келдi.

390

Екi адам көп керуеннен келдi дейдi,
Бiрiнен-бiрi сұрап бiлдi дейдi.
Қараса өз елiнiң патшасы екен,
Керуеннiң бәрi келiп көрдi дейдi.
Керуен бәрi келiп көрiседi,
Бiрiнен-бiрi сұрап бiлiседi.
Ханымыздың жоғалған жалғызы деп,
Керуен бәрi ендi жыласады.
—Жалғызы патшамыздың, нағып жүрсiң,
Сал байлап дария iшiнде ағып жүрсiң?
Әке-шешең сiз кеткен соң зар еңiредi,
Не жұмысқа елiңнен шығып жүрсiң?

400

Кетiпсiң ел-жұртыңа сөзiңдi айтпай,
Тағыңда патшалық орның күтпей.
Әке-шешең көрмегелi төрт жыл болды,
Дарияда нағып жүрсiң iсiңдi айтпай?

Жiгiттiң жауабы
—Көп керуен, сөз тыңдаңыз, бiз айталық,
Түстегi уақытта келген жарды айталық.
Жар үшiн әке-шеше үйiнен кеттiм,
Жаратқан тағдырына не айталық.
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410

Түсiмде жарым зарлап «Iзде,—дедi,
Үмiтiмдi таппаспын! деп үзбе,—дедi.
Жаратқан Алла бiздi не қылса да,
Уақытыңда өлсең де не болар?» дедi.

Керуеннiң жауабы
—Патшамыздың жалғызы, бiз тiлеймiз,
Бас ұрып аяғыңа сөз сұраймыз.
Жалғыз жүрiп жарыңды таба алмайсың,
Қайтқаның мақұл екен, бiз жүрермiз.
Әкеңнiң сiздiң үшiн жаны құрбан,
Әр тарапта шәр жұртың болды аман.
Өзiңiз бiр патшаның жалғызысыз,
Жалғыз жүрiп жар iздеу заңға жаман.
420

Мың-мың әскер сiзге жолдас болар,
Шәрiне әкеңiздiң хабар салар.
Құдайдың үнi сiзге бұйрық қылса,
Жер жүзiнде бар болса, тауып алар.

Жiгiттiң жауабы
—Е, керуен, бұ сөз мақұл болмас деймiн,
Бұ сөздi асық жiгiт алмас деймiн.
Өлсем, жардың жолында өлейiн де,
Жалғанда ешкiм өлмей қалмас деймiн.

430

Бұ сөздi, дұшпан сөзі—алман, керуен,
Өлсем дағы жолымнан қайтпан, керуен.
Жарыма уәденi қылғаннан соң,
Жарымның жүзiн көрмей қайтпан, керуен.

Керуеннiң қайтқан жерi
Керуен көп сөзiне қайрылмайды,
Әуелгi өз сөзiнен айрылмайды.
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Онан соң көп керуеннен бұл айрылды,
Деп ендi бiр-бiрiне бұрылмайды.
—Бiр iс басқа түсiптi,
Жүрмей көңiлiм тынбайды.
Асық болған жарымды
Көрмей көңiлiм тынбайды.
440

Көп кәрiптiк көрсем де,
Зар зарланып жүрсем де,
Жар жолында өлсем де,
Жүрмей көңлiм тынбайды.
Қайғы жұтып қанбадым,
Бұ жолымнан танбадым,
Бұрынғыдай болмадым,
Жүрмей көңлiм тынбайды.

450

Жалғыздықта жолдасым,
Жар жолында жан жолдасым.
Дертiме дәрмен болмайды,
Жүрмей көңлiм тынбайды.
Жаным барда барармын,
Тiрi жүрсем қайтармын.
Өлсем сәлем айтармын,
Жүрмей көңлiм тынбайды.
Ендi керуен жүрсе,
Әке бiздi көрмесе,
Дертiме дәрмен болмаса,
Арманымды айтарсыз.

460

Разы болсын әкемiз,
Сүтiн кешсiн шешемiз,
Артымызда атамыз,
Сәлемдi сiз айтарсыз.
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Бұ жолдан мен келермiн,
Келмесем мен өлермiн,
Өлсем сонда өлгеймiн,
Сәлемдi сiз айтарсыз.

470

Мұны ұғып көрсеңiз,
Шын жолына жүрсеңiз,
Құлақ салып тұрсаңыз,
Жақсы екен деп айтарсыз.
Көп керуен бұ жүрмесiн бiлдi дейдi,
Алтын-күмiс, керегiн бердi дейдi.
Патшаның баласы ендi кеттi,
Таудан, тастан, дариядан өттi.
Қасындағы қызметкерi жан жолдасы,
Бiр заманда шәрге жақын жеттi.

480

Бiр шетiнен шәрiнiң кiрдi дейдi,
Алдында бiр үлкен үй көрдi дейдi.
Үй iшiнде бiр абыз отыр екен,
Кiрiп үйге сәлемiн бердi дейдi.
Абыз тұрып сәлемiн алды дейдi,
Бұларды көрiп таңқалды дейдi.
Алыстан келген бұлар бейшара екен,
«Отырыңдар» деп текемет салды дейдi.
—Ойбай, жiгiттер, жолыңыз болсын,—дейдi,
Көп олжа алдыңызға толсын,—дейдi.
Бейшаралар, жерiңiз алыс екен,
Iздегенiңiздi тауып, жолыңыз болсын,—дейдi.

490

Бейшаралар, жерiңiз алыс екен,
Мынау бiр патшаның жалғызы екен.
Жерiңiз, Құдай бiлдiрсе, мен бiлермiн,
Iздегенiң бақыры хан қызы екен.
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Таң қалып бұлар сырын айтты дейдi:
—Кiм келiп хабар берiп қайтты?—дейдi.
Жолымда ешбiр адам көрiнбейдi,
Бұ хабарды кiм сiзге айтты?—дейдi.

500

—Құдайым бiлдiрген соң, бiлдiм сiздi,
Үш күн бұрын түсiмде көрдiм сiздi.
Қарныңыз ендi сiздiң ашқан шығар,
Бойыңыз ендi жатпақ, қойса сөздi.
Шәрден жарыңызды iздеп қарай,
Жерде кәрiп болса сонан сұрай.
Жарыңыз бұ шәрiден табылмаса,
Бiреуiңiз бiздiң үйге қайтып орай.
Шәрге бұ бейшара кiрдi дейдi,
Алланың жарлығына көндi дейдi.
Бiр көшенiң iшiнде жүрiп едi,
Қырық қыз босып жатыр, көрдi дейдi.

510

Жiгiттi қыздар бұрын көрген екен,
Көшемiзде екi кәрiп жүрген екен.
Патшаның қызының көзi түсiп,
Артынан бiраз қарап тұрған екен.
—Ойбай, қыздар, бұ жiгiт кiм болады?!
Әр жер қарап тұрып айналады.
Шүйiншi, жарым болса, берер едiм,
Көрсеңiз, не көргелi кiм барады?

Хан қызының қыздарға жырлап айтқаны

520

—Батыр ердей жүрiсi,
Патша ұлындай тұрысы,
Көрген түстiң түрi осы,
Бүгiн келген болмасын?!
Қылдан бiрдей басында,
Жолдасы бар қасында,
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Қайғы түсiп жасында,
Жар iздеушi болмасын?!
Пида қылып малдарын,
Құрбан қылып жандарын,
Барып сұрап елдерiн,
Сөз сұраушы болмасын?!
530

Түсте көрген жарымыз,
Оған құрбан боламыз,
Күндiз-түнде зарымыз,
Жар iздеушi болмасын?!
Барып жүзiн көрiңдер,
Оны сақтап тұрыңдар,
Бiраз қарап тұрыңдар,
Ел iздеушi болмасын?!

Барып хабар алыңдар,
Жүзiн қарап көрiңдер,
540 Қайғы-мұңын сұраңдар,
Жар iздеушi болмасын?!
Онан хабар алғанға,
Шүйiншi хабар салғанға,
Алтын жүзiк гауһар тас
Шүйiншiлiкке берермiн.
Хан қызы асық жарын бiлдi дейдi,
Қыздарға жарын айтып күлдi дейдi.
Қырық қыздан екi қыз жолдас алып,
Бұ жiгiттi көргелi келдi дейдi.
550

Көшеден қыздар iздеп таппай қалды,
Бұ кәрiп о жерден кетiп қалды.
Қыздар келiп қараса, дәнеме жоқ,
Әр жерден қарап жүрiп айналды.
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Ханышаға қыздар келiп хабар айтты:
—Жолаушы екен оларың, кейiн қайтты.
Хан қызы көп қыздарға сөз айтады:
—Жарым болса, ол неге кейiн қайтты.

560

Бозжiгiт жолдасымен кеңеседi,
Әр жерден мойнын созып қарасады.
Шәрiден тоны жыртық кәрiп көрсе,
Ел-жұртының мәнiсiн сұрасады.
—Жарымыз бар ма, жоқ па, бiр анықталық,
Әйнегiн, қыздар бiлмес, бiр тыңдалық.
Бұ шәрiден жарымыз табылмаса,
Жолаушының жабдығын оңдасалық.
Бұ кәрiп хан қызын көңiлiне алды,
«Иә, Алла» деп өздерiн жолға салды.
Бiр сарайдың iшiнде от жанады,
Әйнектен бұлар келiп құлақ салды.

570

Көп қыздар үй iшiнде сөйлеп жатыр,
Хан қызы жарын жоқтап жатыр.
«Асық жарым, жүзiн бiр көрсем» деп,
Құдайдан налыш қылып жылап жатыр.
Үй iшiнде айтқан сөзi:—Жетi жылдан
Болдым зар, жүзiңе ынтызар, асық саған.
Жарыма қосар ма екен Бiр уа Бар,
Бәрi жанның-жанға қосылған.

580

... ... ...*
Бiр жүрер күн болар ма,
Көкiректегi көп қайғы
Құтылар күн болар ма?
Келемiн деп айтыпсың,
Уәделерiң жалған [ба] едi.

*

Бiр жол Радловта түсiп қалған.
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Мұнша сақтап келмедiң,
Бөлек жарды алған [ба] едi.
Алла қосқан жар едiң,
Жарым, опа қылмадың.
Жетi жылдан үйiңнен,
Еш орныңнан тұрмадың.
590

Хан қызы жылай ендi сорлы болды,
Жiгiттiң көкiрегiне қайғы толды.
Асық жары екенiн бiлгеннен соң,
Жырын жырлап әйнектен хабар салды.
—Ойбай, жарым, бiз шығармыз асық жарың,
Сақтаған жетi жылдан ынтызарың.
Iздегенiң бiз болсақ, асық жарым,
Сөзiмiзге ендi [сiз] құлақ салың.

600

Бәрi төрт жыл болды
Жолыңда жүрген жарың.
Уәде қылып түсiнде көрген жарың,
Iздеген асық жарың,
Келiп тұрмын, жарым,
Шын болса ынтызарың.
Сiздi мұнда жаратты,
Бiздi онда жаратты,
Бiраз зарлап жүрсiн деп,
Арада дария жаратты.

610

*

Шөлде жүрдiм су таппай,
Көп кәрiптiк көргенмiн.
Жол бастаушы бiр таппай,
. . . . . . . . .*
Төрт жыл болдым жолыңда,
Қайран болып жүрiппiн.

Бiр жол Радловта түсiп қалған.
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Дария кешiп, тау өтiп,
Көрмегендi көрдiм мен.
Табандарым ойылып,
Қолдарым сойылып,
Дәулет бағым жойылып,
Зар-сәргардан болдым мен.
620

Әкемдi мен көрмедiм,
Шешемдi мен көрмедiм,
Үйде өмiр сүрмедiм,
Бiр сен үшiн жүрдiм мен.
Мен сенi iздеп жүргенмiн,
Бойың түсте көргенмiн,
Жаным құрбан қылғанмын,
Рақым етсең керек-тi!

630

Запырандай солғанмын,
Үш жыл тұтқын болғанмын.
Жүзiң көрер күн болса,
Не болсам да болғанмын.
Мейман болып келiппiн,
Қайран болып жүрiппiн,
Нұрын түсте көрiппiн,
Рақым етсең керек-тi!
Атым менiң—Бозжiгiт,
Қасымда бар дос жiгiт,
Бiр қайғылы қос жiгiт,
Рақым етсең керек-тi!

640

Шын ақиқат жар болсаң,
Үйге кiрсем керек-тi,
Жаным сүйген, жанарым,
Жүзiң көрсем керек-тi.
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Қыздың жауабы
—Шын ба екен, өтiрiк пе екен сөзiң сенiң,
Таппаймын қайғылықсың өзiң сенiң.
Түсте Алла қосқан жарым болсаң,
Көрейiн, кел, әйнектен жүзiң сенiң.

650

Бозжiгiт әйнекке келдi дейдi,
Қыз қарап жiгiт жүзiн көрдi дейдi.
Бетiндегi пернесiн ашып едi,
Ханыша асық жарын бiлдi дейдi.
Тонын киiп хан қызы қадам басты,
Жүгiрiп қыздар тұрып есiк ашты.
Уыстап алтын-күмiс қолына алып,
Меруерт пен маржаннан шашу шашты.
Құшақтасып көрiстi асық жары,
Қасында қырық қыз бар қызметкерi.
Қыздар тұрып алдына жар-жар айтып,
Хан қызының табылды ынтызары.

Қыздардың айтқан жар-жары
660

—Әлхамду, сүре Құранның
Басында-дүр, жар-жар!
Пайғамбарлары Алланың
Қасында тұр, жар-жар.
Бiрi—меруерт, бiрi—маржан,
Тiзiлiп тұр, жар-жар!
Бiрi—хан-дүр, бiрi—ханыша,
Жар болыпсың, жар-жар!
Бiрi—тоты, бiрi—бұлбұл,
Жар болыпсың, жар-жар!

670

Бiрi—алтын, бiрi—күмiс,
Түс болыпсыз, жар-жар!

50

ғашықтық дастандар

Бiрi—гүл, бiрi—жұпар,
Хош болыпсыз, жар-жар!

680

Бiрi—ай-дүр, бiрi—күн-дүр,
Қайғырмаңыз, жар-жар!
Заманақыр болғанша
Айрылмаңыз, жар-жар!
Бiрi—гауһар, бiрi—жақұт,
Жарасып тұр, жар-жар!
Бiрi—тоты, бiрi—бұлбұл,
Сыр ашып тұр, жар-жар!
Заманақыр болғанша,
Бiр жүрiңiз, жар-жар!
Сiз—ханша, бiз—қызметкер,
Алла болысар, жар-жар!

690

Жалған дүние жарасар
Көп малменен, жар-жар!
Малды күнге жарасар
Сүйген жармен, жар-жар!
Малы жоқтың жары жоқ,
Төсегi жоқ, жар-жар!
Жар-жар айтпақ бұрынғы
Үлгiмiз бар, жар-жар!
Тiрiлiкте бiраз күн
Күлкiмiз бар, жар-жар!
Жар-жар айтты қырық қыз ойнап-күлiп,
Құлақ салды хан күңi тыстан тұрып.
Қыздардың бұ ойнын есiткен соң,
Жөнелдi ханға таман хабар бiлiп.

700

Жар-жар айтып көп қыздар қызмет қылды,
Бiр күңi падишаның тыңдап бiлдi.
Қырық қыздың жар-жарын есiткен соң,
Келдi де патша алдына жауап бердi.
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—Тақсыр хан, қызыңызға барып келдiм,
Бiр сұмдық бар екен, тыңдап бiлдiм.
Қырық қыз жар-жар айтып жатыр екен,
Есiткен жамандықты айта келдiм.

710

Бұ жар-жарын есiтiп үйге кiрдiм,
Тойларын, қылған iсiн қарап тұрдым.
Көп қыздар бiр той қылып жатыр екен,
Екi жiгiт iшiнде, оны көрдiм.
Қызыңызбен бiр жiгiт мойындасып,
Жатыр-ды тақ үстiнде қойындасып.
Менiң айтқан сөзiме нанбасаңыз,
Қараңыз, тақсыр ханым, есiк ашып.
Есiтiп хан қолына қылыш алды,
Елiне ашуланып хабар салды.
Көшеде көп салдаттар жиылып,
Хан қызының тас үйiн қамап алды.

720

Хан тыста ашу қылып ақырады,
Үйде жатқан қызын шақырады.
Үйде жүрген дұшпанды өлтiрсiн деп,
Билерi тыста тұрып ақырады.
Салдаттар үй iшiне енiп келдi,
Таппады бейшаралар қашар жолды.
Кәрiп жаннан түңiлiп бейшаралар,
Алланың әмiрiне мойынсұнды.

730

Салдаттармен екiсi ұрыс болды,
Бермедi көп салдаттар қашар жолды.
Бейшаралар есiкке ұмтылғанда,
Аяғына таптады сегiз құлды.
«Иә, Алла» деп қылышын қолына алды,
Алдына кез-келгендi қырып салды.
Бейшаралар тас үйден шығып едi,
Тыстағы көп салдаттар ортаға алды.
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Өлтiрсiн деп хан тұрып жарлық қылды,
Тыстағы салдаттар ортаға алды.
Бейшаралар атына мiнiп алып,
Жүз жиырма кiсiсiн қырып салды.
740

Бозжiгiт жолдасымен қашып кеттi,
Шәрдiң көшесiмен шауып өттi.
Сақтаса Құдай Тағала, бәле болмас,
Баяғы абызына аман жеттi.
Ұстай алмай хан ендi әзiз болды,
Жүз жиырма кiсiсi өлiп қалды.
Аяғының астынан бәле шығып,
Құдайым бұ бәленi қайдан салды.

Ханның қызына айтқан сөзi

750

—Ойбай, қызым, бұ не деген сұмдық,—дедi,
Әкеңдi ендi қылдың мұңдық,—дедi.
Қайдан азып жүргенге жолдас болып,
Шәрiде кiсi жоқ па сондық,—дедi.
Ойбай, балам, ер таппай сасқаның ба,
Жер жүзiнде хандардың ұлы жоқ па?
Қайдан азып жүргенге жолдас болып,
Құлдармен шыныңменен азғаның ба?
Бұ не деген басыма бәле салдың,
Мұндай үлкен ұятқа қайдан қалдың?
Жұртыңда сондай хандар ұлы жоқ па,
Жолдан азып жүргенге қайдан қалдың?

Әкесiне қыздың берген жауабы
760

—Құлағым саңырау болғанда,
Айтсаң сөзiң ұқпаймын.
Қандай жақсы тапсаң да,
Ештемеңдi алмаймын.
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Ақылым бастан кеткен соң,
Ақылыңды алмаймын.
Бұ бiр келген жiгiттiң
Еш жолынан қалмаймын.

770

780

Әкем, басымды алсаң да,
Зынданыңа салсаң да,
Бұ жарымнан кетпеспiн.
Жүзiн көрмей қалсам да,
Бiзден мақұл қыз тауып,
Өз еркiнше қыларсың.
Жұртынан жақсы таңдатып,
Сүйгенiңе берерсiң.
Бұ жарымнан басқаның
Өлсем жүзiн көрмеймiн.
Бұ жiгiттi көрмесем,
Дертiме жоқ дәрменiм.
Жүзiн көрiп өлсем мен,
Дүниеде жоқ арманым.
Ашуланып хан ендi жұртын жиды,
Қызына ашуланып iшi күйдi.
Дұшпандар тағы мұнда келмесiн деп,
Әр жерге күзетшiнi әзiр қойды.
—Ойбай, жұртым, ханыңыздың даты деймiн,
Шәрiде дұшпанымыз жатыр деймiн.
Қайдан келiп қызымды азғырыпты,
Тек емес бұ бiр келген жаты деймiн.

790

Ақылдасып, билерiм, жол табыңыз,
Шәрiден бұған жиып қол табыңыз.
Кәрiлiкте басыма келген бәле,
Кешiктiрмей дұшпаннан кек алыңыз!
Дұшпанның алып кел кесiп басын,
Көзiнен ағызыңыз қанды жасын.
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Дұшпаннан кешiктiрмей кек алыңыз,
Қоймаңыз қасындағы бар жолдасын.

800

Ашуланып хан ендi жарлық қылды,
Көп әскер дұшпанына бармақ болды.
«Дұшпанымыз ұшыраса, құтылмас» деп,
Шәрiге салдат, мың әскер толды.
Бейшаралар абыздан ақыл алды,
Хат берiп жолдасынан хабар салды.
Хат iшiнде өзiнiң атын салды,
Жолдасы кеттi, өзi үйде қалды.
Хат алып жан жолдасы жетiп келдi,
Хат ұстап хан алдына келiп едi.
Хан бұ хатын ұстап оқыған соң,
Дұшпанның жолдасын[ың] барын бiлдi.

810

Қол қусырып ханға бұ сәлем бердi,
Хатын берiп есiкте қарап тұрды.
Хат iшiнде «ханмын» деп жазған екен,
Хатын оқып хан алып жерге ұрды.
—Ойбай, жұртым, бұ жiгiт сасқан екен,
Құл екен, патшамын деп жазған екен.
Жолдасын басшы қылып басын алың,
Өзiне-өзi шұңқыр қазған екен.

820

Бейшараны басшы қылып алып барды,
Қылыштарын қынына салып барды.
«Iздеген дұшпанымыз кез болды» деп,
Қалдырмай батырларын алып барды.
Үйден қарап ханзада бiлдi дейдi,
Өлтiргелi дұшпандар келдi дейдi.
Көп әскердiң дауысын естiген соң,
Ер ерттеп арғымағын мiндi дейдi.
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«Иә, Алла» деп дұшпанға қарсы жүрдi,
Жан жолдасын дұшпаннан жұлып алды.
Жолдасын көп әскерден алып едi,
Көп әскер бәрi ендi ортаға алды.
830

Көп кiсi күн батқанша ұрыс болды,
Шұңқыр жердiң бәрi де қанға толды.
Құдай Тағала сақтаса бәле болмас,
Жықты дейдi атынан үш жүз құлды.
Бейшаралар өздерiн жолға салды,
Көп дұшпаннан екеуi аман қалды.
Алла Тағала сақтаса бәле болмас,
Үш жүз кiсi дұшпаннан қырып салды.

840

Барған кiсi бұларға қайтып келдi,
Үш жүз кiсi өлгенiн айтып келдi.
Құдай Тағала бұларға қуат берiп,
Жықты дедi атынан үш жүз құлды.
Қалған әскер әзiз болып қайтып келдi,
Үш жүз кiсi өлгенiн айтып келдi.
Барған кiсi дұшпанды ұстаған жоқ,
Хан бiр сұмдықтың болғанын ендi бiлдi.
Билерi хан алдында сөз айтады:
—Ұрысып бұ дұшпанды бiз қайтелiк.
Шақырып, күйеу қылып той тойлатып,
Ол терiс амал қылып бiз қайталық.

850

Билердiң бұ сөзiне бәрi көндi,
Көшеде сауын айтып атқа мiндi.
—Жiгiт, кәрiң, бұ тойдан қалмаң,—дедi,
Ханшамыздың көңiлi ендi тынды.
Ханышаға «шүйiншi» [деп] бiреу келдi,
Неге айырсын ханыша сүйген жарды.
—Жарыңыз[ға] «келсiн» деп хабар салың,
Тойыңызда тойсын жұрттың қарны.
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860

Атқа мiн[iп] хан өзi бармақ болды,
Тойыңыздың қызығын көрмек болды.
Жарлық қылып жұртына сауын айтып,
Сүйгенiңiз[ге] ол сiздi бермек болды.
Қыз бекер өтiрiк сөзге нанады,
Жарына сәлем айтып сөз салады.
«Тойымызға Бозжiгiт келсiн жылдам,
Күйеу қылып тойлатып сенi шақырады».

Жiгiт шақырғанда тойға келдi, жiгiтке көп арақ берiп мас
қылдылар, аны өлтiрерге ақыл қосқанда жолдасы қызға хабар
бердi.
—Көп дұшпанның iшiнде
Қайрап алар жары жоқ,
Сүйемiн деп толғанда,
Айырып алар жары жоқ.
870

Шын жарым деп сiз үшiн
Басын бұлсыз сатар ол.
Тiрiлiктiң жолында
Не қылсаң да қылар ол.
Сiздiң үшiн туған бiр адам
Өлтiрсең де құлың-ды.
Кәрiп бас[ы] кесiлсе,
Сiздiң үшiн кесiлер.
Кеудеден бас үзiлсе,
Сiздiң үшiн үзiлер.

880

Айтса сөзi бұл едi,
Бiр патшаның ұлы едi,
Мың-мың әскер аттанса,
Бәрi оның құлы едi.
Дүние-мүлкi бар едi,
Бiр өзiңе зар едi.
Сондай патша бiтiлмес,
Көрiнгеннiң жары едi.
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890

Қай ерлiгiн айтайын,
Қанша айтсам да таусылмас.
Жалғызы едi бiр ханның,
Сүйегiн жұртың танымас.
Мас болғанда кәрiптiң
Әлiн ешкiм сұрамас.
Көп iшiнде не қылсын,
Аққа мойын ұсынды,
Мойын ұсынған жiгiттiң
Өлер күнi болыпты.
Сiзден себеп болмаса,
Өлер күнi жуық-ты.

900

910

920

Өтiрiк жардың досы емен,
Менi тағы қостай бар!
Бiздi бiрге өлтiрсiн,
Әкенiң сөзiн қостай бар!
Шын сүйген жар болсаң,
Үмiтiңдi үзбей бар!
Бұрынғы өткен достай бар,
Достың сөзiн қостай бар!
Шын көңлiңмен жар болсаң,
Жарыңды тез iздей бар,
Қылыш басын кеспей бар!
Жарда пейiлiң бар болса,
Үмiтiңдi үзбей бар!
Құрбандығын жықпай бар,
Дұшпаныңдан қорықпай бар,
Жар қайғысын ойлай бар!
Iс өткен соң пайда жоқ,
Найзаларын сұқпай бар!
Бүгiн еске алмасаң,
Өткеннен соң тойлай бар!
Дерт басқа түскен соң,
Қылыш басын кескен соң,
Сiз жарға мен не айтайын
Кеудеден бас үзген соң.
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Қыздың жұртына барғаны
Қыз бақыр есiткен соң тұрды дейдi,
Жүгiрiп тойға таман жүрдi дейдi.
Өлсем жардың соңында өлейiн деп,
Сәлем берiп той үйге кiрдi дейдi.

930

Есiктен кiрiп көпке сәлем бердi,
Көп әскер түрегелiп орын бердi.
Бозжiгiт мас болыпты есiн бiлмей,
Өтiрiк той болғанын ендi бiлдi.
Әкесi отыр екен төмен қарап,
Мас жiгiттiң болмайды әлiн сұрап.
Екi көзi жiгiтте көп әскердiң,
Пышақ пенен қолына қанжар алып.
Бозжiгiт жар келдi деп танымайды,
Арақ пенен шарапқа қарыны тойды.
Есi өткенiн бейшара бiлiп алып,
Айналып көп әскердi бiр қарайды.

940

Қыз бақыр бұ сұмдықты бiлдi дейдi,
Әкесiне зар еңiреп келдi дейдi.
Жар үшiн көп алдында тiзе бүгiп,
Бастады әкесiне сөздi дейдi.
Жасын төгiп алдында қыз жылайды,
Бiр жар үшiн жалынып зар еңiрейдi.
Жарымның жалғыз қаны қала ма деп,
Мұң айтып көп алдында жыр жырлайды.

Қыздың жылап айтқаны

950

—Сәлем бердiк, әкелер,
Құтты болсын тойыңыз!
Көп халықты жиыпсыз,
Құтты болсын ойныңыз!
Шын көңiлмен той болса,
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Қой, қозыдан сойыңыз.
Дұшпан болса арада,
Азат етiп қойыңыз!

960

970

980

Әдiл патша той қылса,
Алла үшiн деп ой қылса,
Бай iшiнде зарлыны
Азат қылса керек-тi.
Бүгiнгi күн жақсы күн,
Тұтқын адам бар болса,
Құтыларға зар болса,
Азат етiң, жақсылар!
Бұзық болса тойыңыз,
Жалған болса ойыңыз,
Азат қылып жалғызды,
Бiз бақырды сойыңыз!
Бұрынғы өткен дүниеде
Кiсi сойып той қылған,
Есiтпедiм, көрмедiм
Мұндай жаман ой қылған.
Өлiм керек десеңiз,
Адам етiн жесеңiз,
Бұ зарлыны құтқарып,
Бiз бақырды сойыңыз!
Көп iшiнде бұ өзi
Аздай болған бiр кәрiп,
Алып жүрген қасында
Жолдасы жоқ бiр кәрiп.
Сырын айтып мұңдасар,
Жолдасы жоқ бiр кәрiп,
Ел-жұртынан айрылған,
Жарты жанды бiр кәрiп.
Алла Тағала жазған соң,
Кiмдер тар болмайды.
Көп елiнен айрылса,
Кiмдер зарлы болмайды.
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990

Мен жылаймын, тiлеймiн
Әке менен шешеден,
Хан қасында отырған
Билер менен ағадан.
Айтқан сөзге көнсеңiз,
Сұрағаным берсеңiз,
Кеңесi жақсы әкемiз,
Сөзiм мақұл көрсеңiз.

1000

1010

Мейман болып келгенмiн,
Қалағаным берер ме?!
Сүйген жардан айрылтпас,
Ұлды әкеден айрылтпас!
Е, жұртымның жақсылар[ы],
Сiзден сұрап жылаймын,
Бұ бiр келген жiгiттi
Азат қыл деп тiлеймiн.
Мұны азат қылсаңыз,
Бар малымды беремiн.
Қолыңызға су құйып,
Күңдей қызмет қылайын.
Қыз бақыр жарынан айрылмайды,
«Жарымды азат қыл» деп көп жылайды.
Хан өзi төмен қарап жердi шұқып,
Қызының бұ сөзiне қайрылмайды.
Ақылсыз бәрi [бiр]дей саңырау болды,
Қыз сөзiн есiтпестей меңiреу болды.
Әкесi мен жұртынан қыз түңiлiп,
Көзiнен аққан жасқа алды толды.
Жылап-еңiреп жарында екi көзi,
Үй iшiнде айналып бiр қарайды.
Қайда кеткен байының бар жолдасы,
Көп дұшпанның iшiнде жан жолдасы.
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1020

—Зар-сәргардан бiр кәрiп
Әлiн бiлмес болар ма?!
Жылап қызы келгенде,
Көзiң салмас болар ма?!
Жұрт iшiнде жалғызды
Есiрiк етпес болар ма?!
Көп жасаған әкелер,
Билер менен ағалар,
Кеңес жақсы сөзiнен
Айрылмастай болар ма?

1030

Ақылсызға сөз айтсаң,
Көкiрегiне қонбас-ты.
Рақымсызға сөз айтсаң,
Не айтсаң да болмас-ты.
Көзi жоқ хандардың
Саңырау болар күнi екен.
Ақылы жоқ шалдардың,
Соқыр болар күнi екен.

1040

1050

Заманақыр болғанша
Ашылмасын көзiңiз!
Дұшпаннан жау болғанда,
Шын болмасын сөзiңiз!
Күнiңiз мұңды болғанда,
Қайырсызға кез болыңыз!
Зарлы күнге қалсаңыз,
Саңырау жұртқа кез болыңыз!
Малыңызды алған жоқ,
Көңлiңiз еш қалған жоқ,
Әкеңiздi өлтiрiп,
Мойнына қылыш салған жоқ.
Найза, қылыш жанға алып,
Балта, пышақ қолға алып,
Әкеңiздi өлтiрген
Дұшпаныңыз бұ емес.
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Айыбы жоқ адамның
Қанын төккен бұ емес.
Қыз бейшара жұртынан түңiлiптi,
Жарына жақынырақ үңiлiптi.
Әкесi мен жұртынан дәрмен таппай,
Көзiнен қанды жасы төгiлiптi.
Қыздың жiгiтке берген жауабы
1060

1070

1080

—Ойбай, жiгiт, қуанба бұл ойынға,
Шайтан кiрген қойынға.
Ақылыңды жимасаң,
Қылыш жетер бойыңа.
Ойбай, жiгiт, мас жiгiт,
Ақылыңды жи, жiгiт!
Жан шығуға жетiптi,
Көп iшiнде аз жiгiт.
Бозжiгiтiм, көзiң аш!
Әуелден қосқан жар келдi,
Секiрiп тұрып есiк аш!
Қылыш шаппай басыңды,
Зарланып жарың келгенде,
Жылап келген жарыңның
Жұрты тiлiн алмайды.
Қатты ер хан әкем
Қызына көзiн салмайды.
Жан жолдасы есiкте жылап отыр,
Құдайдан аман қыл [деп] тiлеп отыр.
«Хан қызынан еш пайда болмас» деп,
Қыздың сөзiн есiктен тыңдап отыр.
Бейшара бiлдi ендi болмағанын,
Әкесi қыздың сөзiн алмағанын.
«Досымның жүзiн мен көрейiн» деп,
Үйге кiрдi құрбан қылып жанын.
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Қасына досының жақын келдi,
Қыздан дәрмен болмасын ендi бiлдi.
«Өлсем бiрге со жерде өлейiн» деп,
Шыбын жанын досы үшiн құрбан қылды.

1090

Мас болып досына қарамайды,
Ешқайсы мұның халiн сұрамайды.
«Досымның құлағына жыр жырлайын,
Тек отырып шығуым жарамайды».

Бозжiгiтке досы жырлап айтқаны

1100

1110

—Бiр шәрдiң iшiнде,
Бiр жүргенге ұқсайсың.
Қай жердiкiсiң, ойбай, жiгiт,
Бiр көргенге ұқсайсың.
Мен елiмнен алыспын,
Әке-шеше көрмеспiн.
Сен елiңде хан едiң,
Әрбiр iске дана едiң.
Өзiңдей болған кәрiпке
Туған соң дана едiң.
Билеп едiң жұртыңды,
Шықпас жерге түсiпсiң.
Құс құтқармас қаршыға,
Жаман жолға кетiпсiң.
Тiлеп болмас дұшпаннан,
Бiр қорлыққа түсiпсiң.
Маңдайынан тер ағып,
Қайғылы [күйге] түсiпсiң.
Терең жерге барыпсың,
Жанған отқа түсiпсiң.
Егiз туған бала едiң,
Бiр күндерде зар едiң,
Бiр сағат та шы[дамай].
Аман бол, жан досым,
Ендi қайда көрермiн?
Бұрынғыдай бiрiгiп,
Ендi қайда тұрармын.
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1120

Қиямет күн болғанда,
Көрсем сонда, көрермiн.
Қасында жан жолдасы жыр жырлады,
Төрде отырған хан қызы зар еңiредi.
Жан жолдасы бұ жыр[ды] есiткен соң,
Көзiн ашып досына бiр қарады.
Көзiн ашып бұ жiгiт досын көрдi,
Қашуға қыз бен жiгiт мақұл көрдi.
Дұшпанның қайла қыларын бiлген соң,
Мас болған жiгiтке ақыл кiрдi.

1130

«Иә, Алла» деп атына мiнiп алды,
Үйдегi көп дұшпандар тоймай қалды.
Досы мен екеуi атқа мiнiп,
Найза мен қылыштарын қолына алды.
Хан қызы «аман-есен барың,—дедi,
Он күнде әзiр болың жарым», дедi.
Бұлардың қашқанын бiлгеннен соң,
«Тез барып оның басын алың» дедi.

1140

Көп әскер бiр-бiрiне тығылады,
Бiздерден қашса ол не қылады?
Үзенгiнiң оң жағын қиған екен,
Мiнемiн деп атынан жығылады.
Бозжiгiт жолдасымен кетiп қалды,
Артынан көп әскер қумақ болды.
Сансыз әскер атына мiнiп алып,
Артынан жете алмай тұрып қалды.
Бар едi бiр патшаның ұлы е[н]дi,
Көп едi алтын-күмiс бұлы едi.
Хан ұлына қызын бермек болған,
Арасы бiр айшылық жолы едi.
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1150

Бiр жадияр келдi, хабар алды,
Көп әскер жиып тұрған алып барды.
Мың кiсi қасына жолдас қылып,
Келген, көрген адам таң қалды.
Хан алдына келдi де сәлем бердi,
Хан келгенiн жақсы көрiп әлiк алды.
«Керек күнiмiзде болдың күйеуiм» деп,
Өзiнiң жанында оған орын бердi.

1160

Хан тұрып:—Балам, ендi отыр,—дедi,
Қызымды уәде қылдым былтыр,—дедi.
Арамызға бiр дұшпан кiрген екен,
Басын кесiп сен маған келтiр,—дедi.
—Тақсыр хан, рұқсат берсең мен барайын,
Басын кесiп сiзге мен келтiрейiн.
Атына рұқсат алып мiндi дейдi,
Көп әскер менiңменен мен алайын.
Атына рұқсат алып мiндi дейдi,
Көп әскердiң қырылғанын көрдi дейдi.
Әскерден бес жүз кiсi қайтқан екен,
Алдында ашу қылып тұрды дейдi.

1170

Көп әскер:—Бiз ұрысқа бардық,—дейдi,
Мың кiсi ортамызға алдық,—дейдi.
Жартымызды ол бiздiң қырып салды,
Күшiмiз бiздiң жетпей қалдық,—дейдi.
Алдына кез келгенiн қырып салды,
Өз артына жолдасын тұрғызып салды.
Күшiмiз жетпей онан қашып кеттiк,
Бес жүз кiсi бiздерден қырып салды.

Хан баласының жауабы
—Хан қызын былтыр бiзге уәде қылған,
Екi хан бiр-бiрiне құда болған.
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1180

Мұнша елiн қырдырып ханның өзi,
Бiздi әуелде шақырмай қата қылған.
Көрiңiз, сiзге қызық көрсетейiн,
Оқпенен басын оның үзе атайын!
Екеуiнiң бiрдей басын кесiп алып,
Ханышаңызға апарып көрсетейiн.
Көп әскер бiрге ендi жүрдi дейдi,
Қарасын бейшараның көрдi дейдi.
Бозжiгiт тасқа бiр оқ атқан екен,
Тасқа оғы кезiнен батты дейдi.

1190

Бұ да ендi бiр оқ атты дейдi,
Тасқа оғы ортасынан батты дейдi.
Өз күшiнiң кем екенiн бiлген[нен] соң,
Жұртына жарлық айтып қайтты дейдi.
—Бiзден қашып ендi ол келмес,—дейдi,
Бұ шәрiге ендi ол енбес,—дейдi.
Ханышаңыз бiзбенен қосылған соң,
Келсе де ит құрлы көрмес,—дейдi.

1200

Ханышаң жақсы көрсе, көрген шығар,
Дуа оқып, басын оның бұрған шығар.
Ханыша бiздi көрсе, құрбан болар,
Бiздi келмес деп жүрген шығар.
Көп әскер көрiсiп қашты дейдi,
Өлтiрдiк деп ханышаға айтып келдi.
Қыз бақыр тiрiлiктен үмiт үзбей,
Сүйтсе де күннен-күнге жүзi солды.

Жiгiттердiң сөзi
Бейшаралар жаралы болған екен,
Жан жолдасы қасынан қалған екен.
Көзiн ашып қараса, тауға келдi,
Биiк тау алдында болған екен.
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67
1210

Көзiн ашып қараса, тауға келдi,
Есi ауып қалғанын ендi бiлдi.
Биiк таудың қасына келiп едi,
Тауға бiр асып түсуге көңiл қылды.
Оқ жағына қол қарысып қалған екен,
Дұшпандар көп жараны салған екен.
Қасында қарап тұрса, жолдасы жоқ,
Бейшара бiр жерде өлiп қалған екен.

1220

Жан жолдасы бейшара өлген екен,
Көп дұшпан iшiнде қалған екен.
«Тiрi болса қасымда жүрмес пе едi»,
Көкiрегiне көп қайғы салған екен.
Әр жерде жарасы бар, қан ағады,
«Бұ жерде өлсем, менi кiм бағады?»
Көп жарадан өлiмдi ойына алып,
Екi көзден қанды жас ендi ағады.
Бiр жерге атын байлап түстi дейдi,
Әзiз жаннан үмiтiн үздi дейдi.
Жалғандықта жанымда жолдасым жоқ,
Бастады досын жоқтап сөзiн дейдi.

Жiгiттiң досын жоқтап жылағаны
1230

1240

—Тозаң басты күнiмдi,
Көп әскер басты жолымды,
Қайғы басты көңiлiмдi,
Ашылар күн болар ма?!
Кәрiптiкке түскенде,
Досым маған келер ме?!
Есiме алып жоқтасам,
Менiң халiм бiлер ме?!
Жалғыздыққа қосқанда,
Бiр көрер күн болар ма?!
Бұрынғыдай бiрiгiп,
Бiр жүрер күн болар ма?!
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1250

Артымдағы дұшпаннан
Құтылар күн болар ма?!
Бұ қайғылы күндерiм
Ұмытылар күн болар ма?!
Қарсы қарап дұшпанға,
Жүрсем жолым болар ма?!
Бұрынғыдай бiрiгiп,
Бiр жүрер күн болар ма?!
Айрылыппын, жан досым,
Көрер күнiм болар ма?!
Iздейiн десем дәрмен жоқ,
Сенi қайдан табармын?
Бiрге өлсем арман жоқ,
Сенi қайдан табармын?!
Досын жоқтап зар қылып еңiрейдi,
«Көрмеймiн досымды» деп көп жылайды.
—Биiк таудың басында бiр қарлығаш
Баласына жем берiп асырайды.

1260

Қарлығаш қарлығашқа жем бередi,
Қарындас қарындасқа дем бередi.
Жалғыздыққа түстi кәрiп басым,
Менiң бүйтiп жүргенiм кiм бiледi?!
Жылағаным бiлмейдi әкем менiң,
Зарлығым бiлмейдi шешем менiң.
Кәрiптiкке түстi кәрiп басым,
Сұрарға ешкiм жоқ менiң.

1270

Күндер бiзге бар екен бүйтiп жүрер,
Зарлансам да ешкiм жоқ халiм сұрар.
Өз жайымда асыраған әке-шешем,
Болар ма тағы сiздi бiр күн көрер.
Ағаштың басын кессе түбi қалар,
Екеудiң бiрi өлсе, бiрi қалар.
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Жалғызың өзi өлсе, несi қалар,
Мiнген ат, киген тон жатқа қалар.
Барайын десем, болыпты жолым тұйық,
Айтайын десем, жат елде сөзiм сынық.
Не қылса да ырыс бар, шарамыз жоқ,
Болмас-ты пайда кәрiптен көңiлi сынық.
1280

Жоқ болды қасымдағы жан жолдасым,
Жүрмес жерге ұшырады кәрiп басым.
Туған жер, әке-шеше ойға түстi,
Ағады қан аралас көзден жасым.
Бұ дүниенiң iшiнде өлмей қалған,
Болар ма ойлағанның бәрiн алған?
Бiреудiң басында қайғысы бар,
Оның үшiн бұ жырды тауып алған.

1290

Жаздым мен мұңды көңiлiм ашылсын деп,
Әр жерде бұ бiр сөзiм шашылсын деп.
Дүниеде түрлi-түрлi адам болар,
Қайғылы адам көңлi басылсын деп.

Бозжiгiттiң Құдайға налыс қылғаны
—Ұлылардың ұлы Құдайым сен,
Келiп тұрмын алдыңа кедейiң мен.
Өзiң жәрдем қылмасаң бiз құлыңа,
Жалғыздыққа түсiппiн, не етейiн мен.
Ойлаймын жаным мұнда алар ма деп,
Мұңды басым бұ жерде қалар ма деп.
Кiм өлмей қалар мұнда, жаралған соң,
Қорқамын құл кебiнсiз қалар ма деп.
1300

Құдай жарлығынан қаларым жоқ,
Жәрдем iздеп еш қайда барарым жоқ.
Көңiлiме со бiр жерi мұң болады,
Кепiл тауып көр iшiне саларым жоқ.
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Он сегiз мың әлемдi жаратыпсың,
Тас iшiнде құрттарға жем берiпсiң.
Тiлермiн жарлы құлың «Сұлтаным» деп,
Жердегi адамдарға дем берiпсiң.

1310

Сенен басқа ешкiмге тiлерiм жоқ,
Әлiм не боларын бiлерiм жоқ.
Амалым жоқ ұшыраса өлiм ендi,
Сенен басқа ешкiмнен тiлерiм жоқ.
Әуелде бiз құлыңды патша қылдың,
Құлыңның датын өзiң бiлдiң.
Не қылсаң бiз бенде шарамыз жоқ,
Азап қылсаң құлыңа ашуландың.
Бейшара еңiреп Құдайға налыс қылды,
Жаратқаннан басықты ендi бiлдi.
Бейшара налыс айтып отыр едi,
Қара тышқан алдына қарсы келдi.

1320

Тышқанды бұ бейшара ұстай алды,
Өзiндей әр жерiне жара салды.
Бұрынғыдан есiткен сөз бар екен,
Дертiне бұ тышқанды дәркер қылды.
Тышқанды жiпке байлап қоя бердi,
Тышқан iздеп әр жерден шөптi жедi.
Әр жерден тышқан шөптi iздей-iздей,
Бiр шөп жеп қара тышқан сафа болды.

1330

Бұ тышқан о шөптi жеп алды,
Шөптi жеп со жерде үгiп салды.
Шөптен сол жерде үгiп салды,
Жарасы сау кiсiдей бола қалды.
Тышқанның жеген шөбiн тауып алды,
Бiраз жеп жараға үгiп салды.
Жарасының үстiне салып едi,
Жарасы сау кiсiдей бола қалды.
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Құдай Тағала берекет берiп, дертiн жазды,
Атына мiнiп жолға таман басты.
Бiр күнi қатты шауып жүрдi дейдi,
Шәрiнiң шетiне ендi араласты.
Қалған досының сөзi
1340

Бейшара мұның досы қалған екен,
Бұған да көп жараны салған екен.
Көп әскердiң iшiнен досын таппай,
Баяғы өз iзiне барған екен.
Жетi күн досын таппай iздеп жүрдi,
Қызға жарын таба алмай хабар бердi.
Хан қызымен екiсi ақылдасып,
Ендi келсе қашу мақұл көрдi.

1350

Қыз айтады:—Оны ап кел,—дейдi,
Өлген бе, тiрi ме,оны тап,—дейдi.
Бұ шәрдiң iшiнде бiр кемпiр бар,
Жасырып үйiне оны ап кел,—дейдi.
Жолдасы падишаны iздей жүрдi,
Көп көрiнсе атының басын бұрды.
Бiр төбенiң басына келiп едi,
Жан жолдасы келедi, оны көрдi.
Атына мiнiп досына қарсы жүрдi,
Бiр-бiрiне қолдасып қолын бердi.
Бiрiн-бiрi көрiсiп көңiл тынды,
Атқа мiнiп екеуi шәрге барды.

1360

Бiрiн-бiрi көрiсiп көңiл тынды,
«Шәрге кiрейiк» деп атқа мiндi.
Жан досы қыз үйiне жаяу келiп,
«Аман жарың келдi» деп хабар бердi.
—Шүйiншiге тiледi ал, кел,—дедi,
Қолыңа алтын жүзiк сал, кел,—дедi.
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Кемпiрге бес мың алтын дiлдә бермек болдым,
Жарымды барып маған алып кел,—дедi.

1370

Кемпiрге бес мың алтын дiлдә бермек болдым,
Жарымды барып онан көрмек болдым.
Ендi мұнда келмесiн, дұшпан бiлер,
Түзер ендi кемпiр бiздiң жолды.
Әр жерден дұшпан бiзге көз салады,
Кемпiрдiң үйiне алып барсын дедi.
Кемпiрге хабар берiп уәде қылдым,
Кеше барып түнде тұрмақ болдым.
Хан қызы жан досына хабар қылды,
Кемпiрдiң үйiне алып барсын дедi.
Әр жерден дұшпан сiзге көз салады,
Түзер ендi кемпiр бiздiң жолды.

1380

Шәрден бiреу мұны көрдi дейдi,
Баяғы қыздың жары келдi дейдi.
Бейшаралар кемпiрге келген екен,
Көргендер ханға «айтам» деп келдi дейдi.
Есiктен хан алдына келдi дейдi,
Бiр жұмысқа келгенiн бiлдi дейдi.
«Баяғы дұшпаныңыз екi жiгiт
О кемпiрдiң үйiне келдi» дейдi.

1390

Билерi хан алдына келдi дейдi,
Екi жiгiт келгенiн бiлдi дейдi.
«Бұ дұшпаннан бiз қайтiп құтылалық»,
Жұртын жиып ендi кеңес қылды дейдi.
Баяғы Зитун батыр бiрге келдi [дейдi],
��������
Күйеу болып шықпайды хандан дейдi.
Хан қызын аламын деп қуанады,
Сәлем берiп ендi үйге кiрдi [дейдi].
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—Тақсыр хан, ұлықсат берсең мен барайын,
Амал қылып мен оны өлтiрейiн.
О кемпiрдiң үйiнен тiрi ұстасам,
Алдыңа сүйреп мұнда келтiрейiн.
1400

—Ойбай, балам, оны өлтiрсең, қыз сенiкi,
Боламын дұшпан кетсе досың сенiкi.
Ханнан рұқсат алған соң жүред екен,
Кемпiрдiң бұ үйiне келдi дейдi.
Ханнан рұқсат алған соң жүрдi дейдi,
Кемпiрдiң бұ үйiне келдi дейдi.
Бiр қоржынға толтырып алтын берiп,
Кемпiрдi ақыры алдап ұрды дейдi.

1410

—Ойбай, кемпiр, саған алтын мол берейiн,
Өлгенше қызметке құл берейiн.
Аналарды у берiп өлтiр, кемпiр,
Өмiрiң өтпей тұрып жол берейiн.
Таңертең тұрып, кемпiр, ас қыларсың,
Ас iшiне у салып алдырарсың.
Хан саған мұны өлтiрсең, шен бередi,
Бiр қауым қатындарға бас боларсың.
Ақыры жолдан кемпiр азды дейдi,
Бұларға ендi шұңқыр қазды дейдi.
Базардан у сатып ап келген,
Таңертең кемпiр қылды асты дейдi.

1420

Бейшара бұ дәрiден iшiп салды,
Жолдасы бiлмес мұны, тыста қалды.
«Жолдасы жоқ, бәрiн бердiм дәрiнiң,
Өлтiрсiн» деп патшаға хабар салды.
Баяғы Зитун өзi келдi дейдi,
Кәрiптен ендi кегiн алды дейдi.
Таңертең базарда өлтiрем деп,
Зынданға темiрлеп салды дейдi.
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1430

Салдаттар патшаға хабар салды,
Дұшпаннан ханның ендi көңлi тынды.
«Қызымды мен Зитунге беремiн» деп,
Жұртына «той қылың» деп хабар салды.
«Хан қызын аламын,—деп қуанады,
Бұ қызды менен басқа кiм алады».
Бозжiгiт[тi] зынданға салғаннан соң,
«Көңлi сүйер ханыша» деп ой қылады.
Хан ертең жарлық қылды:—Өлтiрiң,—деп,
Базарға алып келiп өлтiрiң,—деп.
Дұшпанымның өлгенiн жұртым бiлсiн,
Дұшпан өлiп қалғанда көңлi тынсын,—деп.

1440

Салдаттар Бозжiгiттi алып барды,
Базарға ел жиылды оңнан-солды.
Бейшара мас болып ақылы жоқ,
Ажал ендi мұнда душар болды.
Жолдасы хан қызынан қайтып келдi,
Бiр сұмдық болғанын ендi бiлдi.
Кемпiрдiң ашуланып жанын алды,
Қылыш тұтып кемпiрдiң басын кестi.

1450

Кемпiрдiң ашуланып жанын алды,
Кемпiрден қылыш тұтып қанын алды.
Досымның құнын сенен алайын деп,
Басын алып кескiлеп итке салды.
Бейшара ендi жоқтап зар еңiрейдi,
Кез келiп көрiнгеннен бiр сұрайды.
Әр жерден сұрай-сұрай келiп едi,
Базарда көп ел жиылып шуылдайды.
Бiр жерде көп халық қарасып тұр,
Әр жерден асушыны сұрасып тұр.
Өлтiрушi бiр уәзiрдiң қолында тұр,
Асушы тiлеушiмен тiлесiп тұр.

бозжігіт

1460

75

Бiреу асамын деп жiп алып тұр,
Бiреу алмас қылыш қолға алып тұр.
Уәзiр менен билер тұрды бәрi,
Өнер қылайық деп жарлықшы сайланып тұр.
Досына жақын келiп қадам басты,
Не қыларын бiлмедi, қатты састы.
Жылап-еңiреп қасында тұрып едi,
Бiр заманда бейшара көзiн ашты.

1470

Аяғына қараса байладылар,
Өлтiруге орнын сайладылар.
Төңiрегiне қараса, бәрi дұшпан,
Кәрiп жан[���������������������
ды�������������������
] шығуға қинадылар.
Оң жанында жан досы жылап отыр,
Өлтiруге жұрт бәрi шулап отыр.
Ажал жетсе, ешкiмнен дәрмен болмас,
Иман айтып өлерiн ойлап отыр.
Бейшара өлерiн ендi бiлдi,
Досына «берi кел» деп бiр ым қылды.
Досына құрбан едi жан жолдасы,
Қасына жақынырақ ендi келдi.

1480

Аузын ашып досына сәлем айтты:
—Тiрiлiк те ендi, досым, бiзден қайтты.
Ажал жаннан бейшара түңiлген соң,
Елi менен жұртына сәлем айтты.

Бозжiгiт[тiң] досына жырлағаны
—Ойбай, жан досым, жақынырақ кел,
Арызым саған айтайын,
Сенен басқа досым жоқ,
Сырым кiмге айтайын.
Қаршыға құстың қанаты
Қайрылысар күн болады�,
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1490

Амандасып досымен
Айрылысар күн болады.
Бiр күн қалмас досынан
Қайрылысар күн болады.
Е, жан досым, жақын кел,
Ажал бiзге жетiптi,
Көп дұшпанның iшiнде
Дәрмен бiзден кетiптi.

1500

Бүгiннен соң, жан досым,
Ендi сiздi көрмек жоқ.
Бұрынғыдай бiрiгiп
Ендi бiрге тұрмақ жоқ.
Бұ жерден сiз қайтыңыз,
Жұртқа сәлем айтыңыз!
Жалғызыңның сөзi деп,
Бiзден сәлем айтыңыз!

1510

1520

Қаршыға құстай қондырған,
Қасымда сүйiп отырған,
Дидарыма тоймаған,
Жалғызым деп ойлаған,
Мұңды қалған әкеме,
Зарлы болған шешеме,
Әкем менен шешеме
Сәлем айта көрiңiз!
Бала шешеден тумақ бар,
Бұйрық болса тұрмақ бар.
Ажал жеткен адамға
Артық өмiр сүрмек жоқ.
Қанатынан қайрылған,
Жалғызынан айрылған,
Қайғы���������������
[сы] көп шешеме
Сабыр қыл деп айта көр.

бозжігіт

1530

1540

77

Кiмдi балам дер ол,
Кiмдi мен деп сүйер ол?
Бiз есiне түскенде,
Жанған отқа күйер ол.
Күйгенiне кез болсаң,
Сабыр қыл деп айта көр!
Басымдағы бөрiгiмдi
Мұңды қалған әкеме,
Қолымдағы жүзiктi
Зарлы болған шешеме
Өз қолыңнан бергейсiң!
Көңлiн[е] ұнай жүргейсiң!
Басымдағы бөрiктi
Кимесе де ол ұмытпас,
Жалғыз ұлым келер деп
Ол бiздердi күтпесiн!
Қолымдағы жүзiктi
Өз қолыңа салғайсың,
Сәлем айтты деп жалғызың
Шешеме сен бергейсiң!
Жалғызым деп жыласа,
Көңiлiн[е] ұнай жүргейсiң!
Бiз екiмiз бар едiк,
Еш айрылмастай жар едiк,
Бiр күн сенi көрмесек,
Көрейiк деп зар едiк.

1550

Алладан пәрмен жеттi,
Досым, досыңнан хал кеттi,
Бұ дүниеде көрмесең,
Ақыретте көргеймiз!
Әке-шешеден айрылып,
Бiздiң үшiн, жан досым,
Көп ренжiп не көрдiң сен?
Елiңе сен барарсың,
Әке-шешенi көрерсiң.
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Бiзден хабар сұраса,
Арзың айтып жыларсың.

1560

1570

Барсаң сенi көргейлер,
Қасыңа келiп тұрғайлар,
Бiзден хабар сұраса,
Көзi көрген жолдастар,
Бiрге жүрген мұңдастар,
Бiздi есiне алғандар,
Бiзден мақрұм қалғандар,
Бiздi көрмей қалғандар
Бiзден хабар сұраса,
Сәлем[iм]дi айтарсыз.
Бiзден ренжiп қалғандар,
Бiзден көңлi қалғандар,
Көп iшiнде бар болса
Разы болсын деп айтсаң.
Жалғыз да өтер дүниеден,
Жаман да өтер дүниеден.
Дүние iшiнде арманда
Зарлы да өтер дүниеден.
Қонақ болған дүниеге,
Кiм өлмейдi дүниеден,
Сен де өтерсiң дүниеден.

Досының жауабы
1580

—Айрыларың бiлгенмiн,
Қорқа-қорқа жүргенмiн.
Алла әмiрiне дәрмен жоқ,
Мойынсұнып тұрғанмын.
Шеше сүтiн ембеген,
Жаннан тәттi сүйiскен,
Заманақыр болғанда,
Айрылмайық дескен,
Жаннан тәттi, жан досым,
Жаным құрбан қылсам да,

бозжігіт

1590

79

Осы көптiң алдында
Сiздiң үшiн өлсем де,
Көп дұшпанның iшiнен
Құтылмастай күн болды.
Басқа түскен iсiмiз
Ұмытылмастай күн болды.
Жаннан тәттi, жан досым,
Көп күн бiрге жүрмедiм,
Бүгiннен соң ақыры
Ендi сiздi көрмедiм.

1600

1610

Сен өлсең, мен қайтармын,
Арзым қайтiп айтармын,
Әкең шықса алдымнан,
Не деп жауап айтармын?
Шешең шықса алдымнан,
Не деп жауап айтармын,
Алдымда тұрып зарланса,
Не деп жауап айтармын?
Әке менен шешеден,
Малы менен баладан,
Кiмдi айырмас бұл өлiм?
Ойбай, бейшара досым,
Медет тiле Алладан,
Маған да келер бұл өлiм.

Бозжiгiттiң өлген жерi
Бейшаралар мұңдасып көп тұрыпты,
Арызын айтып екеуi мұңдасыпты.
Базарда жиылған көп жамағат
Бұлардың сөзiн естiп жыласыпты.

1620

Бiр заманда уәзiрi келдi дейдi,
Бейшаралар өлерiн бiлдi дейдi.
Салдаттар алдына әзiр тұрып,
«Қылышпенен шабың» деп жарлық қылды.
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Өлтiрерге мұны байладылар,
Қылышын өткiр қылып қайрадылар.
Салдаттар қылышпенен шауып едi,
Өтпедi, қылыш жанды қинадылар.
Уәзiрi:—Өткiр қылыш келтiр,—дейдi,
Кешiктiрмей мұны тез өлтiр,—дейдi.
Бетiндегi пердесiн ашып жауып,
Патшаның көңлiн шапшаң тындыр,—дейдi.
1630

Бетiнде қыл пердесiн сойып алды,
Жалаңаш мойнына қылыш салды.
Бетiнде алтын айдар тұлымы бар,
Көрген адам бұларға таң қалады.
—Тек кiсi емес деп ойлап едiк,
Көп кiсi ортаға алып сөйлеп едiк.
Қайтейiк, залым патша тiл алмады,
Өлтiрме бейшараны, қой деп едiк.

1640

О жерде Зитун батыр ақырады,
Әрбiрiне «өлтiрiң» деп шақырады.
Хан жарлығын бұзуға әлiң бар ма,
Салдаттарға «шабың» деп ақырады.
Салдаттар басын үзе шаба алмады,
Ылажын өлтiруге таба алмады.
Өлтiрем деп қинапты әзiз жанды,
Салдаттар тiлiн бiр алмады.

Бозжiгiттiң жауабы
—Ойбай, әскер, бiзге жаман сөйлемеңiз,
Қылыш етiм кесер деп ойламаңыз!
Табанымның астында алмас қылыш
Алып шабың, жанымды қинамаңыз!
1650

Кеудемдi ешкiм менiң үзбес деймiн,
Өз қылышым болмаса, кеспес деймiн.

бозжігіт

81

Жанымды алсаңыз да қинамай ал,
Тағдыр қылса Тәңiрiм бұзбас деймiн.
Бейшараның етiгiн шешiп алды дейдi,
Кеудеден шауып басы[н] үздi дейдi.
Алты бүктеп салған алмас қылыш
Бiр шапқанда мойны[н] үздi дейдi.

1660

Әзiз басы қиналып жерге түстi,
Ақ жүзi жарқырап жерге түстi.
Қасында жан жолдасы жылап отыр,
Досынан айрылып үмiт үздi.
Зитун батыр:—Ол оңбасын,—дедi,
Дарға байлап жоғары асың,—дедi.
Жұрт iшiнде өлгенi мәлiм болсын,
Хан-ханшаның көңiлiн бассын,—дедi.
Кәрiп басын дарға асты дейдi,
Жұрт бәрi жылап онан қашты дейдi.
Ханға жұрт «өлтiрдiк,—деп айтып келдi,—
Құтылдық дұшпаннан, көңлiмiз тынды» дейдi.

1670

«Той қылың» деп жұртына жарлық қылды,
Патшаның өлгенiн жұрт бiлдi.
Қыз бақыр бұ iстен ессiз ақыл,
Мал сойып той ендi қылды дейдi.
Бейшара ол шәрде өлiп қалды,
Досы оның қиынын көрiп қалды.
Дарға басын асқанын көргеннен соң,
Жылай-жылай бейшара талып қалды.

1680

Айхай, дүние, е, дүние,
Кiмге опа қылдың сен?!
Ескендiрдей патшаны
Өз қойныңа алдың сен!
Неше-неше шаһариар
Еңiретiп алдың сен!
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Фахр ғалам Мұқамбет,
Оны тағы алдың сен.

1690

Алып-алып тоюың жоқ,
Еш те бiрiн қоюың жоқ,
Қасымда жүрген жан досым,
Бүгiн тағы алдың сен,
Ажал жетсе өлгеймiн!

Қарашаш сұлудың сөзi
Қыз сақтайды жолдасы келе ме деп,
Келiп бiзден бiр хабар ала ма деп.
Қыз үйiне жолдасы келмеген соң,
Қыз қорықты бiр сұмдық болды ма деп.
Кемпiрге хан қызы келдi дейдi,
Кемпiр өлiп жатыр, көрдi дейдi.
Үйiне жылай-еңiрей қайтып келдi,
Бiр сұмдық болғанын бiлдi дейдi.

1700

Бәрiн де қырық қыздың қасына алды,
Шәрден жарын iздей жүрмек болды.
Түн iшiнде қай жерде дауыс болды,
Әйнектен бәрi келiп құлақ салды.
Бiр жерге келсе көп жұрт той тойлайды,
«Осында болар» деп қыз ойлайды.
Әр әйнектiң түбiнде жыр жырлайды,
Жарын жоқтап бейшара зар еңiрейдi.

Қарашаш сұлудың әйнектен жырлағаны

1710

—Түйе келiп боздайды,
Ботасы оның жоқ па екен?!
Бота көздi Бозжiгiт
Бұ ойыңда жоқ шығар?

бозжігіт

83

Сиыр келiп мөңiрейдi,
Бұзауым деп жылайды.
Бейшараның бұзау[ы]
Бұ ойыңда жоқ па екен?
Қойлар келiп маңырайды,
Қозысы үшiн аңырайды.
Бейшараның қозысы
Бұ ойыңда жоқ па екен?

1720

Жылқы келiп кiсiнейдi,
Құлыным деп iздейдi.
Бейшараның құлыны
Бұ ойыңда жоқ па екен?
Бұлбұл құстар сайрайды,
Қызыл гүлi жоқ па екен?!
Қызыл жүздi Бозжiгiт
Бұ ойыңда жоқ па екен?

1730

Әйнектен бейшара жыр жырлайды,
Үй iшiнде жамағат жыр тыңдайды.
Еш адам хан қызы деп ойламайды,
Бейшара әркiмге бiр еңiрейдi.
Көп iшiнде бiр адам бiлдi дейдi,
Бейшара хан қызы екенiн көрдi дейдi.
Бейшара жарын жоқтап жүрген екен,
Әйнектен жарын жырлап жауап бердi.
—Түйелер келiп боздайды,
Ботасы оның жоқ шығар.
Бота көздi Бозжiгiт
Бұ ойыңда жоқ шығар.

1740

Жылқы келiп кiсiнесе,
Құлыны оның жоқ шығар.
Құлын көздi Бозжiгiт
Бұ ойыңда жоқ шығар.
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Сиыр келiп мөңiресе,
Бұзау�������������������
[ы] оның жоқ шығар.
Бұзау көздi Бозжiгiт
Бұ дүниеде жоқ шығар.

1750

Қойлар келiп маңыраса,
Қозысы оның жоқ шығар.
Қозы көздi Бозжiгiт
Бұ ойыңда жоқ шығар.
Бұлбұл құстар сайраса,
Қызыл гүлi жоқ шығар.
Қызыл жүздi Бозжiгiт
Бұ ойыңда жоқ шығар.

1760

Бозжiгiттiң тұлғасы
Жаралағанға ұқсайды,
Дүниенiң дәулетi
Тұл қалғанға ұқсайды.
Жарыңнан хабар сұрасаң,
Қайтпас жерге кеткен ол.
Есiтiп бұ сөздi қыз жылап келдi,
Әкесiнен қыз басын сұрап келдi.
«Әкем менiң аң аулай барған екен,
Сауға бер, әке» деп еңiреп келдi.

1770

—Естiп пе ең, ойбай, ата,
Аң аулай кетiпсiң,
Өлтiруге батыпсың,
Қалың шеңгел iшiнен
Бала сұңқар атыпсың,
Жақсы көрген қызына
Бiр сауғаны қимай ма?
Тұзақ құра жатыпсың,
Бала киiк атыпсың.
Атып алған аңынан
Бiзге сауға бермей ме?
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Жақсы көрген қызына
Бiр сауғаны қимай ма?

1780

1790

1800

1810

Атқа мiнiп шығыпсың,
Дұшпаныңды жығыпсың,
Дүние ендi кең қалды,
Өлмес хабар ұғыпсың.
Бiр күн, әке, жыларсың,
Көппен дұшпан боларсың,
Iс өткен соң пайда жоқ,
Әкем, дерттi боларсың.
Ойлағаның бiлдiм мен,
Сенiң түрлi ойың бар,
Бiреуге бiздi берер ойың бар,
Жұрт iшiнде тойың бар.
Темiр алтын болмас-ты,
Бақыр күмiс болмас-ты.
Еркiм бар деп iс қылма,
Қызың тiлiн алмас-ты.
Күйеу қылған Зитунның
Сыртын алтын қылсаң да,
Iшiн күмiс қылсаң да,
Өз жарымдай болмас ол.
Алтынға жүнiн боясаң,
Қарға сұңқар болар ма?!
Қанатына қан жақсаң,
Сұңқар қарға болар ма?!
Жақсы көрген кiсiңдi
Қорға қосып келтiрсең,
Тамам жұртқа бiлдiрсең,
Өз жарымдай болар ма?
Күйеу сүйiп той қылдың,
Қызың тiлiңдi алар ма?
Бозжiгiттiң сүйегiн
Мың Зитунға бермеспiн.
Өз жарымның моласын
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Алтынды үйге бермеспiн.
Сондай жарды тапсаң да,
Еш те қабыл көрмеспiн.
Ақылы жоқ әкемнiң
Қылған iсiн қайтейiн?
Өлген жарым көрмесем,
Тiрi жүрiп қайтпаспын.
Хан[ның] қызына берген жауабы

1820

—Жылама, қыз, жылама,
Ел iшiнде жақсы көп.
Елден-елге жүрейiн,
Сенi оған берейiн!
Тiлiм, балам, қайырма,
Сүйгенiңше қылармын.
Алтынды отау тiктiрiп,
Қызметшiлер қоярмын.

1830

Басымдағы тәжiмдi,
Астымдағы тақтымды,
Қызым, саған берермiн.
Арғымаққа мiнгiзiп,
Мың құл, балам, берермiн.
Мың түйеге жүк артып,
Мың күң, балам, берермiн.
Дүние жүзi кең, балам,
Тауып алып бiр жақсы,
Сүйгенiңе берермiн.
Мал жақсысын аларсың,
Сүйгенiңге жетерсiң.
Бұзба, балам, ойыңды,
Құп түзерсiң бойыңды.

1840

Хандардан хат келедi,
Бәрi сенi сүйедi.
Тоты құстай жiгiттер
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Бәрi сенi тiлейдi,
Сенi алсам деп жылайды.
Шақырып алып тұрғызып,
Жүзiң, балам, көргiзiп,
Көп қайғырма, жан балам,
Сүйгенiңе берермiн.
Қарашаш сұлудың сөзi

1850

1860

1870

—Балаң көңлi қалған-ды,
Арбасаң да болмас ол.
Нұр жiгiттi келтiрсең,
Оны да қабыл көрмес-тi.
Сүйектерiм сынған соң,
Сыласаң да болмас ол.
Жүрегiм жанып күл болды,
Су құйсаң да сөнбес ол.
Басым жерге тиген соң,
Көтерсең де болмас ол.
Көңiл құстай ұшқан соң,
Қайтып қолға қонбас ол.
Сүйген жарым кеткен соң,
Не қылсаң да болмас ол.
Iшiм мұзға толған соң,
Жүрегiм тас болған соң,
Iшiм еш те бiлмес ол.
Арғымаққа мiнгiзген,
Мың құлыңды нетейiн?
Құл қызметi өткен соң,
Күңге қызмет қылдырмай,
Өзiм iсiмдi қылармын.
Алтынды отау қылғанша,
Жерден мола қылармын.
Басыңдағы тәжiңдi,
Астыңдағы тақтыңды
Қолыма ұстап нетейiн?
Таққа отырар кiсiм жоқ,
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1880

Мал жақсысын нетейiн?
Малды алар кiсiм жоқ,
Елден-елдi аралап,
Тапқан жақсыны нетейiн?
Өз тапқаным кеткен соң,
Өзге жарды нетейiн?
Бiзден соңғы қызыңды,
Қысыр қалған биедей,
Елден-елдi аралап,
Елден жақсы көрiнсе,
Оған оны берерсiң.

1890

Бейшара қыз жылай-еңiрей сөзi бiттi,
Әкесiнiң қасынан зарлап кеттi.
«Өлсем жарым жолында өлейiн» деп,
Бiр заманда шәрге жақын жеттi.
Бiр заманда дарға асқан көрдi басты,
Бiр көрсе есi ауып жерге түстi.
Есiн жиып қанды басын қолға алып,
Қан аралас ағызды көзден жасты.

1900

1910

—Қайран басың, хан басың,
Кесiлгенге ұқсайды,
Басы жоқ кеудеден
Үзiлгенге ұқсайды.
Кеудең қанға былғанып,
Аяқ-қолың шылғанып,
Кебiнiң жоқ, көрiң жоқ,
Жерде жатар ер ме едiң?!
Қанға басың былғанып,
Бүйтiп жатар ер ме едiң?!
Құмға былғап басыңды,
Көзден аққан жасыңды
Жерге ағызар ер ме едiң?!
Кеукер басың, хан басың,
Алтын жүзiң былғанып,
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Дараға асылар ер ме едiң?
Жұртыңда сен хан едiң,
Әрбiр iске дана едiң.
Дұшпандардың қолына
Мұндай болар ер ме едiң?!

1920

Қарақаттай көздерiң,
Қызыл гүлдей жүздерiң,
Балдан тәттi сөздерiң,
Бiр көруге зар болдым.
Айтсам сөзiм жетпес-тi,
Қайғың естен кетпес-тi.
Алыс жолға кетiпсiң,
Шақырсам да келмессiң.
Өз жолыңда кетiпсiң,
Зар қылсам да бiлмессiң.
Сiзден дүние өтiптi,
Мен де артыңнан өтермiн.
Сен алдымда болмасаң,
Бұ дүниенi не етермiн?

1930

Қайғың кетпес өлгенше,
Күнде жылап жүргенше,
Бұ қайғыны көргенше,
Бiрге болсам керек-тi.
Бейшара қыз дүниеден құры қалды,
Торқаға қанды басын орап салды.
Үйiнен алтын-күмiс қолына алып,
Жарына там тұрғызу ойына алды.

1940

Қасына жүз жиырма құлын алды,
Алтын менен күмiстен мола салды.
Барғанын хан қыздың бiлген[нен] соң,
Жұртына «жиылың » деп хабар салды.
Жұртына:—Қыз қасына барың,—дедi,
Неғып жүр қызым менiң бiлiң,—дедi.

90

ғашықтық дастандар

Қызымның бiр күнде көңiлi сүйер,
Қызымның қыл дегенiн қылың,—дедi.
Көп әскер қыз қасына келдi дейдi,
Болғанын там тұрғызып көрдi дейдi.
Қыз бұлардың келгенiн жақтырмады,
Әскердiң бәрi қайтып жүрдi дейдi.
1950

—Қызыңыз там тұрғызып болған екен,
Шәрден зергер жиып алған екен.
Бұ шәрде сондай үй табылмас,
Алтын менен күмiстен салған екен.
Хан қызын көруге ұялады,
Шешесi «жалғызым» деп зарланады.
Қасына бiр-екi адам қосшыға алып,
Шыдай алмай шешесi бiр барады.

1960

Қызына жақын келiп белiн буды:
—Ойбай, балам, бұ күн саған қайдан туды?
Құдай қосқан жарыңнан зар еңiретiп,
Ақыл[ы] жоқ әкең�����������������
ге не қан жауды?!
Ақыл[ы] жоқ әкеңге айтсам тiл алмады,
Дұшпандардың сөзiнен еш қалмады.
«Қызыңды жылатпа» деп айтып едiм,
Қанша айтсам да тiлiмдi еш алмады.
Ұялғаннан қасыңа келе алмадым,
Әкеңнiң еш ақылын бiле алмадым.
«Обалың әкеңе,—деп зар еңiрейдi,
Бiздi үйде, сiздi мұнда ойламады».

1970

«Обалың әкеңе деп зар еңiрейдi,
Бiздi үйде, сiздi мұнда ойламайды».
Қыздың қасында жасын төгiп,
Көкiрегiнде ойлаған арызын айтты.
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Қызына жылап ханым мұңын айтты,
Қылыпты әкең саған құрбан айтты.
Баласы шешесiне қарамайды,
Ұялып шешесi үйге қайтты.

1980

Қыз ендi там тұрғызып болды дейдi,
Iшiнен бекiткендей қылды дейдi.
Қасында қырық қызбен амандасып,
Дала, жер көз жасына толды дейдi.

Қарашаш сұлудың сөзi қыздарға жылаған
—Жар-жар айтқан жар-жарым,
Аман болың, қош болың!
Бiзге өтер күн болды,
Сiзден кетер күн болды,
Аман ендi, қош болың!

1990

2000

Бiзге өтер күн болды,
Жар үшiн өлер күн болды,
Сiзге қалар күн болды.
Бiзден ренiш алғандар,
Бiзден көңлi қалғандар,
Ойыңызға алғайсыз,
Риза болың, достарым!
Бұрынғыдай боларсыз,
Сүйген жарға барарсыз,
Ойнап-күлiп жүрерсiз,
Аман болың, достарым!
Торғайға жем табылар,
Ауруға ем табылар,
Басыңыз жас, достарым,
Сiзге де күн табылар.
Бiзден дүние өтедi,
Тiрiлiк ендi болмас-ты,
Бұ жалғанның iшiнде
Ешкiм өлмей қалмас-ты.
Менiң үшiн жыламаң,

92

ғашықтық дастандар

Мендей бiр қыз табылар,
Тiрiге жар табылар,
Өлгенге жыр табылар.
2010

Менiң жарым өтiптi,
Бұ жалғаннан кетiптi,
Кел десем де келмес ол,
Зар қылсам да бiлмес ол,
Шын жарымнан қалғам жоқ,
Жалған жарға барғам жоқ,
Бұ дүниеде қалғам жоқ,
Аман болың, достарым!

Қыздар[дың] Қарашаш сұлуға жырлап айтқаны

2020

2030

—Әуел Құдайдан тiлеймiз,
Екiншi сiзден тiлеймiз,
Бiраз сабыр қылыңыз!
Арызымыз бар, сұраймыз,
Бiраз тiрi тұрыңыз,
Бiраз дәурен сүрiңiз!
Жетiм болмаса шешеңiз,
Бiр қат жүзiн көрiңiз.
Жолдастарың артыңда-ай
Қозыдай шулап қалмасын!
Әке-шешең артыңда-ай
Түн-күн еңiреп қалмасын!
Алтын бiзге кең сарай
Жерге құлап қалмасын!
Қырық қыздың қанаты,
Сiз боларсыз санаты,
Қанатымыз қайырма,
Өзiңден бiздi айырма!
Сiздiң үшiн ел-жұртың
Ботадай боздап қалмасын!
Дүниеден үмiт үзбесiн,
Түгенiңдi бұзбасын,
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2040

Алтын отау кеукерiң
Жат қолында қалмасын!
Меруерт пенен маржаның
Әркiмге олжа болмасын!
Қайт, жанымыз, қайт-сана,
Бiз бақырды зар қылмай,
Қайт, жанымыз, қайт-сана!

Қарашаш сұлудың сөзi

2050

2060

—Бiреуге ажал келсе,
Не қылсаң да болмас ол.
Жан алушы келгенде,
Айтсаң тiлiң алмас ол.
Қанша жасқа келсең де,
Дүние iшiнде қалар ол.
Дүниенiң дәулетi
Дүние iшiнде болмас ол,
Артыңдағы дәулетiң
Әркiмге олжа болар ол.
Әке-шешең қасыңда
Зар еңiреп қалар ол.
Жан алушы келгенде,
Кiмнiң тiлiн алар ол?
Әкеден де кетермiз,
Шешеден де кетермiз,
Ажал келсе амал жоқ,
Бұ жалғаннан өтермiз.

2070

Қатты дертке жолықтым,
Дәрi iшсем де тiрiлмен,
Ендi айтар сөзiм жоқ,
Сөзiм қалар, өзiм жоқ,
Ажал жетсе тұру жоқ,
Аман болың, достарым!
Бейшара қыз жылай-жылай тамға кiрдi,
Тiрiлiктен өлгенiн жақсы көрдi.
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Там есiгiн iшiнен бекiткен соң,
Өз iшiне өзi бұл пышақ ұрды.
Қабірінде қыз жарын құшақтайды,
Өзiн-өзi пышақпен пышақтайды.
Сыртында қырық қыз сақтап отыр,
Хан қызы тысқа шықпай ұзақтайды.

2080

Хан қызы жарыменен қосылыпты,
Әзiз жаны кеудеден үзiлiптi.
Әкесiне жұрт хабар айтқаннан соң,
Қылған хан тойы ендi бұзылыпты.
Хан есiтiп жұртынан жылап келдi,
Шешесi бетiн жыртып еңiреп келдi.
Тамам жұрт бұ хабарды есiткен соң,
Өлген кiсiнiң моласына бәрi келдi.

2090

Жыласа да iс өтiп қалған екен,
Екi жалғыз дүниеден барған екен.
Ханым «мұндай боларын бiлмедiм» деп,
Өз бетiн өзi тырнап жыртқан екен.
Тыста тұрып хан қызын шақырады,
Жұртына есiк аш деп ақырады.
Ханым ашуланып патшасына,
Iс өткен соң бұ ендi не қылады?
Көп әскер там есiгiн бұзды дейдi,
Бетiн ашып көрдiлер қызды дейдi.
Құшақтасып жатыр екi жалғыз,
Көрген соң үмiттерi[н] үздi дейдi.

2100

Хан қыздың қасында зар еңiрейдi,
Өз қолын өзi тiстеп жұлқылайды.
Ханым патшасына ашуланып,
«Бар сұмдық өзiңнен» деп жылайды.
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Хан жылай-еңiрей үйiне қайтты,
«Сыртынан там тұрғыз» деп жарлық айтты.
Сықылын бұ баланың бiлмедiм деп,
Жұртының бәрi жылап көңiл айтты.

2110

—Сымбатын көргеннен соң қайтпадыңыз,
Алтын айдар тұлымын айтпадыңыз.
Сымбатын көргеннен соң сұмдық қылсам,
Сонда менiң мойныма айып тағыңыз.
Ханым ханға:—Мақұл болдың,—дейдi,
Жалғызыңды өлтiрiп тындың,—дейдi.
Ендi артыңда қосқан кiм қалады?
Өле-өлгенше аманат алдың,—дейдi.
Жалғыз қызың өлтiрiп тындың,—дейдi,
Молаға жанын алып қойдың,—дейдi.
Алдыңда қуанышың кiм болады?
Тiрiлiкте тұқымыңды жойдың,—дейдi.

2120

Бейшара хан айтты:—Бiлмедiм,—деп,
Өлтiрерге базарға кiрмедiм,—деп.
Сақалын жұлып патша көп жылайды,
«Бейшараның сымбатын көрмедiм» деп.
Моласына хан келiп жұрт жүргiздi,
Алтын мола сыртынан там тұрғызды.
«Бейшара, жалғызым» деп хан жылайды,
Жылағанмен өлгенiн кiм тiргiздi.

2130

О арманда өтiптi, бұл арманда,
«Бiлмедiм» деп жылайды хандар мұнда.
Алладан тағдыр келсе шара болмас,
Дүниеден өтiп кеттi бәрi арманда.
Екi асық бiрге өлiп қалды,
Әкесi жұртын жиып мола салды.
Бозжiгiттiң бетiн құшып жан досы,
Дос[ы] үшiн жан досы талып қалды.
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Дос[ы] үшiн бейшара көп жылайды,
Құдайда[н] «иман қыл» деп көп тiлейдi.
Досым маған аманат берiп едi,
Тапсырмай өлсем о қалай дейдi.
Жiгiттiң жырлағаны

2140

—Мен қайтуға ой қылдым,
Кiмменен жүргеймiн,
Кiмдi досым дегеймiн?
Сен есiме түскенде,
Кеткiм келмес қасыңнан.
Жыласам да пайда жоқ,
Көзден аққан жасымнан.
Менiң сенсiз iшкен ас
Қызыл қанға ұқсайды.
Қайтайын десем жұртыма,
Қайғың аяқ тұсайды.

2150

2160

Көптен ендi айрылған
Қаздай болып қалдым мен.
Көп елiнен айрылған,
Аздай болып қалдым мен.
Ботасы өлген түйедей
Ендi боздай қалдым мен.
Құлыны өлген биедей
Ендi кiсiней қалдым мен.
Жаның Аққа тапсырдым,
Жарың бiрге қасыңда.
Жалғыздыққа жылаймын,
Көп қайғы бар басымда.
Өлейiн деп ойласам,
Аманатың бар қойнымда.
Жүрейiн деп ойласам,
Жалғыздық бар мойнымда.
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Аманатың тапсырып,
Тiрi болсам келермiн.
Жаннан тәттi жан досым,
Жолыңда мен өлермiн.
Құтылдыңыз дүниеден,
Екеу болып бiрленiп,
Жолдасына[н] айрылып,
Досың қайтты зарланып.

Досының үйiне барған жерi
Бейшараның сөзi ендi бiттi дейдi,
Жұртының жөнiн сұрай кеттi дейдi.
Құдай сақтаса бендеге бәле болмас,
Аман-есен жұртына барды дейдi.

2180

Алдында бiр-екi адам көрдi дейдi,
Жеткен соң жақын, сәлем бердi дейдi.
Екi адам өз елiнiң [адамы] екен,
Амандасып бiрге ендi жүрдi дейдi.
—Жалғыз жiгiт, атыңды бермен айда,
Сенiң бiзге келгенiң болды пайда.
Сiздердi iздеп шыққан көп кiсi едiк,
Жалғыз жүрсiң, қасыңдағы досың қайда?

Жiгiттiң жауабы
—Құдайым жалғыздыққа салды,—дейдi,
Жан жолдасым жылай-еңiрей қалды,—дейдi.
Құдайым тағдыр жетiп алған соң,
Жан жарымнан айрылып қалдым��������
,—дейдi.
2190

Екеуi бұ хабарды есiттi дейдi,
Шәрге алып мұны жүрдi дейдi.
Жалғыз шәрге кiргеннен соң,
Жұрт берi келiп мұны көрдi дейдi.
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Бастады жiгiт көпке сөзiн дейдi,
Ағызып екi көзден жасын дейдi.
«Жалғызын хан естiсе өлер» дейдi,
Ханға барып айтуға састы дейдi.

2200

Жиылып көп билер кеңеседi,
«Жалғызы патшаның» деп мұңдасады.
Бiр ақын бар екен жұрт iшiнде,
Жырменен бiлдiруге оңдасады.
Ақын мен жан досын алып жүрдi,
Көп билер сәлем берiп ханға келдi.
Жалғызының жан досын көрiп едi,
Хан ханыммен орнынан жылап тұрды.
—Жан жолдасың, жалғызым қайда?—дейдi,
Күйiп iшiмiз, жалын болды, - дейдi.
—Балаңыз жарымен кейiн қалды,
Той болар, үйдiң iшiн сайла дейдi.

2210

Балаңыз сүйгенiмен кейiн қалды,
Жалғызыңыз бiзден хабар салды.
Әкемiз бiз барғанша жұртын жиып,
Аямай сойсын дейдi тойға малды.
Бейшара хан мен ханым уанады,
Мал сойып жиылғанға той қылады.
Кәрi ақынды билер алдына алып,
Жырлауға жырын ендi ой қылады.

2220

Билер:—Ақын, жырың жырла,—дейдi,
Жалғызы ханның келер, ойла,—дейдi.
Бүгiнгiдей той болмас, хан естiсiн,
Жалғызы[ны]ң тойын тойлап жырла,—дейдi.
Хан ханыммен:—Жыр жырла,—дейдi,
Осындай мұнан соң қайда?—дейдi.
Қолдарына ап келiп ат пен шапан,
Ақынға сыйлап оны байла,—дейдi.
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Хан алдында кәрi ақын жыр жырлайды,
Айтқанын құлақ салып көп тыңдайды.
Жыршының сұрасаңыз есімін ендi,
Ақылы бар адамдар мұны аңдайды.
Жыршы[ның] бастаған жерi
2230

—Көптi көрген кәрi мен�,
Бiраз жырды жырлалық!
Аспандағы торғайдай
Алдыңызда сайралық.
Үй iшiнде отырған
Құлақ салың, жақсылар,
Бұ жалғаннан пайда жоқ,
Тақта болың, жақсылар!
Кәрiңiздiң сөзiнен
Ыбрат алың, жақсылар!

2240

Кәрiлердiң ескi сөз,
Еске алмай жүрмеңiз.
Ғалымдардың көздi сөз,
Көңiлге алмай жүрмеңiз.
Кәрiлердiң қайыр сөз,
Бұрынғыдан қалған сөз.
Ғалымдардың әдiл сөз,
Пайғамбардан қалған сөз,
Құдайдың досылар,
Көңiлiне алған сөз.

2250

Дертiмiзге дәрмен жоқ,
Қайғысызда арман жоқ.
Дертке пайда болмаса,
Жаратқаннан пәрмен жоқ.
Мiнген аттан ер қалар,
Тапқан ерден мал қалар.
Ер басына күн туса,
Сүйген жардан ол қалар.
Патшалардан тақ қалар,
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2260

2270

2280

2290

Мергендерден жақ қалар,
Ер басына күн туса,
Дүниенiң бәрi жоқ қалар.
Ғалымдардан хат қалар,
Ұсталардан жат қалар.
Ойлап тұрсаң, жақсылар,
Бұ жалғаннан кiм қалар?
Темiршiден тат қалар,
Жүрген жерде жол қалар.
Көрген жерде сол қалар,
Байларыңдан бұл қалар.
Қатын болса тұл қалар,
Тапқан ерден мал қалар.
Алтын-күмiс бұл қалар,
Иттей шулап таласып,
Кiм көрiнген сол алар.
Үйiң болса бос қалар,
Ойнап жүрген дос қалар.
Туғанмын деп қуанба,
Туған өлер күн болар.
Өлген жанның бәрiнен
Сұрау сұрар күн болар.
Малым көп деп қуанба,
Малды көрмес күн болар.
Алтынменен жер толса,
Көзiн салмас күн болар.
Бiр өзiңнен басқаны
Көңiлге алмас күн болар.
Тiлдiмiн деп қуанба,
Тiл байланар күн болар.
Күшiм бар деп ойлама,
Күшiң кетер күн болар.
Дүниедегi құлдардың
Көзiн салмас күн болар.
Балам бар деп қуанба,
Бала да қалар күн болар.
Ғалыммын деп қуанба,
Сұрау алар күн болар.
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2300

2310

2320

Қызыл жүзге қуанба,
Сойылып қалар күн болар.
Құрт-құмырсқа жиылып,
Тойынып қалар күн болар.
Патша едiм деп ойласаң,
Ескендiр мен Сүлеймен,
Олар да өткен дүниеден.
Балам көп деп ойласаң,
Жүз қырық баланың әкесi
Адам өткен дүниеден.
Малым бар деп ойласаң,
Малы сiзден көп шығар,
Қарын өткен дүниеден.
Күшiм бар деп ойласаң,
Қаһарман мен ол Әли
Олар да өткен дүниеден.
Шешенмiн деп ойласаң,
Неше-неше шешендер
Сөйлеп өткен дүниеден.
Неше-неше төрелер,
Неше-неше жақсылар
Жылап өткен дүниеден.
Хан алдында кәрi ақын жыр жырлайды,
Сөздiң түбiн ханға бұрады ендi.
Жырлаушы бұ жерге келгенiнде,
Хан бiр тұрып, орнына бiр отырды.
—Ақыным, жақсы екен жырың сенiң,
Өлiм айтып шығады кәрiң сенiң.
Жырыңның өне бойы өлiм екен,
Бiзге қарай таяды кәрiң сенiң.

Жыршының жауабы
—Тақсыр хан, өлiм айтпай не айтайын,
Бұ жерде ажал жетсе, мен қайтейiн?!
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2330

Адамның ақыр-соңы өлiм деген,
Шын айтсам, оны айтпай не айтайын?!

2340

Жаралған соң кетермiз,
Бұ жалғаннан кетермiз.
Басқа, өзге өлiм ақ,
Жылай-еңiрей кетермiз.
Тағдыр таусылар болған соң,
Шарамыз жоқ, не етермiз?
Әмiр келсе Алладан,
Мойын ұсынып жатармыз.
Дүние шiрiп күл болып,
Қара жер боп бiтермiз.
Елден бұрын туған ол,
Белiн берiк буған ол,
Әуел келiп жол ашқан,
Тәңрiменен сөйлескен
Адам едi әкемiз,
Хауа ана едi шешемiз,
Бұ дүниеде пайда жоқ,
Олар да өткен дүниеден.

2350

2360

Топан су тасқанда,
Таудан-тастан асқанда,
Әр жануардан алып ол,
Кеме iшiне салып ол,
Аман-есен қалып ол,
Нұх пайғамбар өткен дүниеден.
Намруд отқа атқанда
От iшiнде жанбады,
Шын сөзiнен танбады,
Жалғыз ұлын Ысмайыл
Пышағын қынынан алып,
Мина тауына апарып,
Құрбан шалған Ыбырайым,
О да өткен дүниеден.
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2370

2380

2390

Он екi ұл iшiнде,
Тұтқын етiп жатқызып,
Рахмат еттi Алласы,
Мысырдың болды патшасы,
Жетпiс жылдың соңында-ай
Жүзiн көрдi әкесi,
Ақыр өмiр хан болып,
Жүсiп өткен дүниеден.
Жердiң жүзiн алған ол,
Түрлi шәр салған ол,
Күншығысқа барған ол,
Күнбатысты көрген ол,
Әдiл туған хан едi.
Жан өлiмге жеткенде,
Жердiң жүзi бұзылып,
Күннiң көзi тұтылып,
Мәңгi су таба алмай,
Жиырма тоғыз жасында
Ескендiр өткен дүниеден.
Дәуiт ұлы Сүлеймен,
Дүниеде хан болған ол.
Жердiң жүзiн алған ол,
Алтын таққа мiнiп ол,
Аспаннан ұшып ол,
Мың қатынды құшып ол.
Құдай Тағала жол берген,
Аяғы жоқ, қолы жоқ,
Жалғыз оған ұл берген,
Бала үшiн арманда,
Жер жүзiне хан болып,
Сүлеймен өткен дүниеден.
Неше-неше жар алған,
Хандар өткен дүниеден.
Ыбырайым мен Ысмайыл
Зәкария мен Зұлғұпыл,
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Қабыл мен ол Абыл,
Олар да өткен дүниеден.
2400

Көзсiздердi көргiзген,
Аяқсызды жүргiзген,
Жығылғанды тұрғызған
Әулие өткен дүниеден.
Құдай әмiрiмен аспанға ұшқан,
Алла Тағала�������������
[ға] ашық-ты,
Аузынан от шығарып,
Жалаң аяқ, жалаң басы,
Екi көзден ағып жасы
Диуаналар өткен дүниеден.

2410

Мың түйеге жүк артқан,
Жүз атқа пұл артқан,
Алтын тақта отырған,
Алтын менен күмiстi
Жердiң жүзiн толтырып,
Малдан зекет бермедi,
Құдай әмiрiн қылмады,
Мұнша байлық әлiмен
Иман ислам таба алмай
Қарын өткен дүниеден.

2420

Әуелi де Мұқамбет,
Ақыры да Мұқамбет,
Он сегiз мың ғаламның
Фахыры да Мұқамбет.
Үмбетiне зар жылап,
Жарлылық деп көп тiлеп,
Үмбетi үшiн әкесiн,
Тiлемедi шешесiн,
Құдайдан жарлық келгенде,
Құрбан етiп баласын,
Он сегiз мың әлемдi
Оның үшiн жаратқан,

2430
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Пайғамбарымыз Мұқамбет
О да өткен дүниеден.

2440

Жүз жиырма төрт мың пайғамбар,
Мұқамбетке шариарлар,
Отыз үш мың сахабалар,
Олар да өткен дүниеден.
Жер жүзiне келгендер,
Мен, мен деп жүргендер,
Мың жас өмiр сүргендер,
Бәрi де өткен дүниеден.
Хан да өткен дүниеден,
Қара да өткен дүниеден,
Бай да өткен дүниеден,
Жарлы да өткен дүниеден,
Көп де өткен дүниеден,
Аз да өткен дүниеден,
Жаман-жақсы айырмай,
Бәрi де өткен дүниеден.

2450

Әкең сенiң—қара жер,
Шешең сенiң—қара жер,
Барар жерiң—қара жер,
Тұрар жерiң—қара жер.
Кәрi ақын бұ жерге келдi дейдi,
Хан сұмдық болғанын бiлдi дейдi.
Тiрiлiктен соң бәрi өлiм,
Алла әмiрiне хан мойын ұсынды дейдi.

2460

Айтып жырын бұ ақын түрегелдi,
Сөзiнiң түбiн ханға бұра келдi.
Шығындатып жырын бұрып едi,
Бiр сөз ендi айтуға тура келдi.
—Жаратқанның жарындай,
Хан кеткенге ұқсайды.
Бүгiн көрген түсiмде
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Сараңдилде* балаңыз
О да өткенге ұқсайды.
Онан соңғы бiздерге
Кезек жеткенге ұқсайды.

2470

2480

2490

Балаңа, хан, жылама,
Бiзден бұрын өттi деп,
Бұ дүниеден кеттi деп!
Олар кеттi әкеге,
Әке менен шешеге,
Сiз де бiр күн барарсыз
Бұрын өткен балаға.
Ажал жетпей өлмек жоқ,
Алла әмiрiнен қалмақ жоқ.
Ажал жетiп өлген соң,
Ешкiм қайтып келмек жоқ.
Тағдыр жетсе қалмақ жоқ,
Ажал қойып алмақ жоқ.
Ажал жетiп өлген соң,
Ешкiм барып алмақ жоқ.
Айтып арыз алмақ жоқ,
Ұрыс-талас қылмақ жоқ,
Жарлыққа күш қылмақ жоқ,
Шешеден бiр туған соң,
Ешкiм өлмей қалмақ жоқ.
Хан бақыр жыласа да сабыр қылды,
Жалғызының өлгенiн ендi бiлдi.
Ханым ұлының өлгенiн есiткен соң,
Бетiн жыртып, зарланып шашын жұлды.
Көңiлiн кәрi ақын жыр айтады:
—Бет жырттың, тақсыр ханым, не пайда-ды?
Бұ өлiм бұрынғыдан қалған өлiм,
Өлмесе бәрi жандар ол қайда-ды.

*

Жыршы қателесiп Рұмның орнына Сарандилді айтып отыр.
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Ажал жетiп амал жоқ,
Құтылуға дәрмен жоқ.
Алладан келген жарлыққа
Сабырсыздан жаман жоқ.
Алла әмiрi жеткен соң,
Бұ жалғаннан кеткен соң,
Сөйлесең де пайда жоқ.
Беттерiңдi қан қылып,
Жыласаң да пайда жоқ.
Айһай, өлiм, айһай, өлiм,
Әке менен шешеден,
Қарындас пенен баладан
Кiмдi айырмас бұ өлiм?!
Жұртыңдағы бұйымнан,
Үйiңдегi бұйымнан
Кiмдi айырмас бұ өлiм?!
Түйе қалар боздасып,
Жылқы қалар кiсiнесiп,
Жан айрылып шығады,
Денеменен қоштасып.

2520

2530

Ажал бiр күн келмей ме,
Әзiз жанды алмай ма?!
Не қылса да еркi бар,
Қожаға құл бермей ме?
Жаның сенде аманат,
Денең жерде аманат.
Жанды денеге тапсырып,
Тергеу қылып керек-тi.
Малға тексi қылмаңыз,
Мал жиярмыз бергенше,
Әзiз басың өткен соң,
Қалған малың жатқа өлмесе,
Көп малымыздан пайда жоқ,
Жанға пайда болмаса,
Жан өлiмге жеткенде,
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Ешбiр себеп қылмаса.
Дүние бейiшке аманат,
Алданбаңыз, жақсылар!
Тергеу күнi болғанда,
Зарланбаңыз, жақсылар!

2540

2550

2560

Бiр сағатта боларсыз,
Бiр сағатта бiлерсiз,
Алла әмiрiне көнерсiз.
Қанша жасқа келсең де,
Ақыр бiр күн өлерсiз.
Мал қайғысын жемеңiз,
Жалғанды көп жимаңыз.
Балам өлер демеңiз,
Баладан, малдан пайда жоқ,
Қапыл болдым демеңiз.
Қатын қалса ер табар,
Ұлың қалса мал табар,
Қызың қалса бай табар,
Жан өлiмге жеткенде,
Кәрiп басың не табар?!
Мiнген атың бос қалар,
Киген тоның қос қалар,
Ойнап жүрген дос қалар.
Мiнген атың бос қалар,
Мiнуге ер табылар.
Киген тоның қос қалар,
Киюге ер табылар.
Бүгiн тiрi кiсiңiз
Ертең жерге көмiлер.
Алдыңызда қара жер,
Ненi алмас деп бiлесiз?
Алдыңызда кәрiңiз
Не көрмеген бiлесiз?
Мен ойласам, халайық,
Ажал, өлiм қайда жоқ,
Жалғаннан пайда жоқ.

бозжігіт
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Бес намазды күтiңiз,
Бiр ай ораза тұтыңыз.
Өлiм ақ деп бiлiңiз!
Малдан зекет берiңiз,
Кедейге қайыр берiңiз!
Бай болсаңыз, жақсылар,
Меккеге барып тұрыңыз!
Ненi айтайын, жақсылар,
Айтқан сөзiм алғайсыз!
Жырлаушы кiм болса да,
Жақсы бата қылғайсыз.
Ханым, сөзiм алыңыз,
Аман-есен болғайсыз.
Алладан келген жарлыққа
Қатты сабыр қылғайсыз.
Бiр-екi күн қонақсыз,
Өздерiңiз бiлгейсiз.
Қиямет күн болғанда,
Жерге халық толғанда,
Сонда сен де барғайсыз,
Ұлың анда көргейсiз.
Иманды құл ұжмақта,
Имансыз құл тамұқта,
От iшiнде зарланып,
Азап көрер күн болар,
Иманды құл ұжмақта,
Сегiз қабат ұжмақта.
Ол әке мен шешенi
Көрiп, қосылар күн болар,
Балаңды анда көргейсiң.
Иманды болсаң ұжмақта
Балаңменен жүргейсiң,
Түрлi-түрлi нығметте
Өлмей, дәурен сүрерсiң,
Құдай кешсе күнәңды,
Кең сарайда тұрарсың.
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Кәрi [ақын] ендi айтып жырын болды,
Үй iшiне жиылып қатын толды.
Ханымның көңiлiн аулай келiп едi,
Баласын жоқтап ханым дауыс қылды.

2610

Белiн буып жалғызын жоқтап едi,
Жүрегi есiткеннен талып қалды.
Жалғызын жоқтап ханым зар еңiредi,
Бейшара ханым бала үшiн көп жылады.

Ханымның баласын жоқтап зарлағаны

2620

2630

—Бауырымның парасы,
Екi көзiм қарасы,
Жаным сүйген жан балам,
Сенi қайда көргеймiн,
Кiмдi балам дегеймiн?!
Сен есiме түсiпсiң,
Нешiк шыдап жүргеймiн?!
Алыс жолға кетiпсiң,
Айтпай кеттiң сырыңды,
Көрмей қалдым жүзiңдi,
Бұ не болды, жан балам?
Сүймей қалдым жүзiңдi,
Алыс жолға кетiпсiң,
Айтсам сәлем жетпес-тi.
Жаннан тәттi, жан балам,
Қайғылы iсiң кетпес-тi.
Қарап үйден таппасам,
Қайдан сенi табармын?
Сенi қайдан iздейiн,
Кiмдi сен деп иiскейiн?
Сенен басқа, жалғызым,
Көз көрерiм жоқ едi.
Сенен басқа бiздерге
Еркелерiм жоқ едi.
Жалғыз едiң, бiр едiң,
Мың қайғыға жыр едiң,
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Ендi қайтiп жүрейiн,
Жүзiң қайтiп көрейiн,
Ендi кiммен жүрейiн,
Ендi кiммен тұрайын?!
Сен есiме түскенде,
Қайтiп өмiр сүрейiн?!
Ашыққанға ас берген,
Кәрiптерге ас берген,
Дос үшiн бас берген,
Жақсы менен жаманды
Тегiс бiлген жалғызым,
Сенi қайдан табайын?
Мұңды болған әкеңдi,
Зарлы болған шешеңдi,
Бұзық болған көңiлiн
Кiм аулайды, шырағым?
Даладағы малдарың,
Үйiндегi құлдарың,
Алтын-күмiс бұлдарың
Кiм қорғайды, шырағым?
Арғымақ пенен тұлпарың,
Лашын менен сұңқарың,
Қаршыға мен тұйғының,
Иесi жоқ болғанда,
Кiм ұстайды, шырағым?
Малың келiп шуласа,
Жұртың таппай жыласа,
Әкең-шешең келiп еңiресе,
Iздей қайдан табайын?
Бота қалды түйесiз,
Жұртың қалды иесiз,
Әке-шешең баласыз,
Iздей қайдан табайын?

2670

Әуелгiде кеткенде,
Сырыңды бiзге айтпадың,
Жолда керуен көргенде,
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Қайт десе де қайтпадың.
Iздегенiң алдында,
Жүргiзбедiм, жалғызым!
Мың кiсi барып жiберiп,
Тiлеп едiм, жалғызым.
Перзент үшiн Тәңiрiге
Жылап едiм, жалғызым!
2680

2690

Берiп едi тiлектi,
Мұңды құлым көрсiн деп,
Зарлап ендi өлсiн деп.
Кәрiлiкте әкеңнiң
Еңiрей күнi болды ендi.
Жалғыз қалып шешеңнiң
Зарлар күнi болды ендi.
Екеу болсаң, шырағым,
Өлмес едi бiреуiң.
Кiм қолында өлсең де,
Қылмас па едi сұрауың?!
Құдай несiн салмады,
Тұқым бiзден қалмады.
Кәрi күнде қор болдық,
Дертке дәрмен болмады,
Ендi қайтiп жүрейiн,
Жүзiң қайда көрейiн?!
Жалғыз ұлдан айрылып,
Кiммен өмiр сүрейiн?!

2700

Көз алдымда бар болсаң,
Көрмес пе едiм ұлымды?!
Өлген жерде бар болсам,
Өлмес пе едiм, құлыным?!
Жат жұрттардың iшiнде
Қайтiп жүрдiң, шырағым?
Дұшпандардың қолында
Қайтiп жүрдiң, шырағым?
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Жұртың алмай қасыңа,
Бәле келдi басыңа.
Құрбандығың болмас па ем
Көзден аққан жасыңа.
Шырағымды сөндiрдiң,
Дұшпаныңды тындырдың,
Шешеңдi жалғыз қалдырдың.
Бұ не қасiрет, жарандар,
Бұ не қайғы, жарандар?!
Көкiректегi жанған дерт,
Күннен-күнге терең дерт.
Көңiлiм ендi тынбас-ты,
Сөнген шырақ жанбас-ты.
Жалғызымның хабары,
Көңiлiм ендi тынбас-ты.
Жұртым, ендi аттаның,
Жалғызыма барайын!
Жетiм болмаса жалғызым,
Моласын барып көрейiн!
Көрсем, көңiлiм тынар ма,
Қасында аз күн тұрайын!

2730

2740

Жетiм болмаса, жарандар,
Жырлап көңiлiм ашайын,
Үш-төрт кiтап шығарып,
Мұңдыларға шашайын.
Мұңды адам есiтсе,
Бiраз көңiлi басылар.
Бейшара болмаса,
Бұ сөз қайдан табылар?
Әрбiр шамның уақтында,
Қалам алдым қолыма,
Бұ сөздердi жазғанша,
Тәңiрiм салды ойыма.
Мұңды ыбрат алсын деп,
Өлсем, сөзiм қалсын деп,
Сөзiм оқыған адамдар
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2750

2760

2770

Бiзге бата берсiн деп.
Мұңсыз бiр Құдай тұр,
Әр бенденiң мұңы бар.
Ыбрат алмақ кiтаптан,
Шариғаттың жолы бар.
Дәлелi жоқ бiр кiтап
Ыбрат үшiн жазылды.
Мұңды адам есiтсе,
Қайғылы көңiлi басылды.
Жалғызбын деп жылама,
Жалғыз да өтер дүниеден,
Көңiлiң кетер дүниеден.
Жарлымын деп жылама,
Жарлы да Құдай бендесi.
Жалғандағы ешкiмге
Малы болмас жолдасы.
Жарлылық жаман iс болса,
Пайғамбарың тiледi.
Дүние, қайрат бiрге қыл,
Деп тiледi Пайғамбар.
Бенде жарлы болса да,
Құлдық қылса керек-тi.
Пайғамбарым сөзi бар,
Оны бiлсе керек-тi.
Мың жыл бұрын байлардан
Бұрын кiрсе керек-тi.
Құлшылық, тәубе қылғанда,
Алла болсын ойыңыз.
Аз өмiрде пайда жоқ,
Ұжмақ болсын орныңыз.
Аз өмiрде алданып,
Қиналып мал табарсыз,
О малға алданып,
Құдай құлшылығын қоярсыз.
Шайтан түссе кеудеге,
Малға қашан тоярсыз?
Бiзге бермес о малың,
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Артыңызда қаларсыз.
Малды жисаң арамнан,
Түбiнде сен өлерсiң.
Зекетсiз мал арам-ды,
Бiреуге олжа болар ол.
Кiтапты еске алмайсың,
Құлағыңа салмайсың.
Зекет, қайыр бергенде,
Құдайды ойға алмайсың.
Соқыр малың қайырға
Бергенмiн деп тұрасың.
Көрiнгенге мақтанып,
Аузыңнан еш алмайсың.
Жасың жүзге жетсе де,
Өлiмдi ойға алмайсың.
Қайырыңда пайда жоқ,
Малдан зекет бермейсiң.
Қара жерге кiргенше,
Жаман жолдан қалмайсың,
Алланы ойға алмайсың.
Намаз, ораза болмаса,
Мүмiндерге пайда жоқ.
Бiр күн тергеу боларсың
Құлшылығың саналып,
Таразыға саларсың.
Таразыда кем болса,
Оны қайдан аларсың?
Пайғамбарлар алдында
Ұялып қор боларсың.
Жанған оттың iшiнде
Түрлi азап көрерсiң.
Иманды өтсең дүниеден,
Ұжмақ таман барарсың.
Құдай бетiн көрерсiң,
Сансыз құлдар қасында
Өлмей дәурен сүресiң.
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Ханымның баласын iздей барғаны
Ханымның жарлығын жұрт бiлдi дейдi,
Жиылып әскер он мың болды дейдi.
Хан, ханым жалғызын көремiн деп,
Жасанып аттарына мiндi дейдi.
2820

Көп әскер күн-түн тынбай жүрдi дейдi,
Қырық күнде шәрiге келдi дейдi.
Бұларды көрiп хан қорқады,
Бұ әскер қайдан пайда болды дейдi.
Бұларға елшi қылып кiсi салды,
Елшi келiп бұлардан хабар алды.
Баяғы жалғыз жiгiт әкесi екен,
Көрген елдiң бәрi де таң қалды.

2830

Хан қорқып жұртыменен атқа мiндi,
Келген хан алдына қарсы келдi.
«Ажал Құдайдан, себебi бiзден болды»,
Айыбын мойнына алып арыз қылды.
—Тақсыр хан, ажалы оның бiзден болды,
Не қылса да бендесiне Алла салды.
Ақылсыздықпен бұ iстi қылып едiк,
Өкiнiп жұрттың бәрi жылап қалды.
Алдыңда айыбымыз бар, арыз қылдық,
Атқа мiнiп алдыңызға қарсы келдiк.
Қолыңызға қылышыңыз ұстап тұрсыз,
Не қылсаңыз да, айыбымыз бар, мойын ұсындық.

2840

—Балама Тәңiрiм тағдыр қылған шығар,
Себебi оның сiзден болған шығар.
Тергеуiң ақыретте болсын сенiң,
Аллаға қылған iсiң аян шығар.
Ханыңыз:—Кештiм, хан!—деп, атқа мiндi,
Бұ хан кешкен соң көңiлi тынды.

бозжігіт
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Көп әскер шәрiге кiрiп барды,
Бозжiгiт моласына келдi дейдi.

2850

Хан, ханым моласына жақын келдi,
Үйге енбей ханым сыртта дауыс қылды.
Есiгiн ашайын деп қадам қылды,
Аша алмай жұрттың бәрi әзiз болды.
Жалғызын жоқтап ханым зар жылайды,
Жалғызын есiк ашып зар еңiрейдi.
Моласында зар еңiреп тұрды дейдi,
Бала үшiн қайғырып көп жылайды.

Ханымның жылаған жерi

2860

2870

Он ай сенi көтерiп,
Емшегiмдi емiзiп,
Тәттi тағам жегiзiп,
Асыраған шешең мен.
Шешең тұр қасыңда,
Зар жылайды басыңда,
Көрмес жерге кетiпсiң,
Тұр кел, балам, тұр-сана,
Мұңды шешеңдi көр-сана,
Халiмдi бiр сұра-сана,
Саған келдiм көргелi,
Бет-аузыңнан сүйгелi,
Артымда кiм қалады,
Құлыным кiм болады?!
Сенi ойлап зар қылсам,
Көзiм қанға толады,
Айһай, балам, е, балам!
Кiмдi балам дегеймiн,
Кiмменен жүргеймiн,
Жүзiң қайда көргеймiн?
Ұқсам едi сөзiңдi,
Көрсем едi жүзiңдi,
Жылап шешең келгенде,
Бiр көрмейсiң, жан балам,
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2880

2890

Ботасы өлген түйедей,
Боздай келдiм, жан балам.
Қырық күншiлiк кең жолда
Iздей келдiм, жан балам.
Алла өзi берген-дi,
Ажал жетiп алған-ды,
Шешең жылап қалған да,
Жыласа да не қылсын?
Алла әмiрiне көнгенде,
Зарлап шешең қалғанда,
Көрер күнi болғанда,
Бiр көрермiн, жан балам!
Баласын жоқтап ханым талып қалды,
Жылап-жылап бұ ханым үмiт үздi.
Ханымның қайта жылап қайтқаны

2894

—Айһай!

Сейпілмәлік
Әуелде жад етемiн Тәңiрiм атын,
Сұрасаң өзi берер онан датын.
Бұ кiтапты бастай салдым,
Айып қылып оқыма жазған хатым.
Қолыма қағаз бен қалам алдым,
Дүниенiң опасына қайран қалдым.
Кәрiптер жұрт iшiнде тыңдасын деп,
Қиссасын Сейпiлмәлiк хатқа салдым.

10

Кiсiден бiлген сөзiм сұрамадым,
Жаза бердiм, кiсiге қарамадым.
Қалған сөзiн жазарсыз ұлыңызбен,
Қайта түзеп жазарға жарамадым.
Сөйлейдi кiм де болса жалған сөзiн,
Әр жерде көңiлiне алған сөзiн.
Асығып бұ кiтапты мен жазғанмын,
Жаңылсам түзей көршi қалған сөзiн.

20

Қай жерде жүрсем дағы жалғыз басым,
Ағады ойлай берсем көзден жасым.
Сүлеймен патшаның заманында
Бiр патша өттi Мысырда, аты—Қасым.
Төрт жүз шәр Қасымға қарайтұғын,
Төрт жүз патша әдiл деп сыйлайтұғын.
Жүз жетпiс жасы оның, перзентi жоқ,
Алладан перзент бер деп сұрайтұғын.
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Бiр күнi Қасым патша ой ойлайды,
Өзiнен басқа жұртын еш қоймайды.
«Ажал жетiп бiр күнi өле қалсам,
Орнымды ұстап, сөзiмдi кiм сөйлейдi?»

30

Қырық күн үйден шықпай налыс қылды,
Бiр Алладан басқаны алыс бiлдi.
Қырық күн үйден Қасым шықпаған соң,
Билерi, уәзiрлерi iздеп келдi.
—Ойбай, билер, жалғыздыққа Тәңiрiм салды,
Жасым жетiп, дүниеден көңiлiм қалды.
Ажал жетiп бiр күнi өле қалсам,
Орнымды ұстап кiм алар осы малды?!

40

Әкесi өлсе, орнында ұлы қалар,
Орнын ұстап, дұға қып, көрге салар.
Дүниеден жалғыз жүрiп, жалғыз өттiм,
Кiм бар артымызда дұға қылар?!
Әкесi өлсе, артында ұлы қалар,
Ақылды болса, әкенiң орнын алар.
Ажал жетiп, бiр күнi өле қалсам,
Бiзден жалғыздардың несi қалар?!
Перзент үшiн жанымды қинап жүрмiн,
Төрт жүз шәр елiн билеп жүрмiн.
Өзiм өлсем артымда кiм қалады,
Мұның үшiн Құдайға жылап жүрмiн.

50

Не ой қылдым үйiмнен шықпаймын деп,
Дүниенiң бұзық сөзiн айтпайын деп.
Алла перзент бермесiн бiлгеннен соң,
Жаныммен иман қылып жоқтайын деп.

Билерд���������
i��������
ң жауабы
Билерi қол қусырып жауап бердi,
Ағызып маңдайынан бердi тердi.
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—Қырық күн әдiлдiктi қылмаған соң,
Мақұл кетiп шәрiге тентек толды.

60

Тақсыр-ау, бұрынғыдай таққа отыршы,
Шәр-шәрдi жиып сен мал алдыршы.
Алла перзент не бере ме, не бермей ме,
Шақырып балгерге бал салдыршы!
Берiңiз, тақсыр хан, бiр тiлектi бiзге,
Көрелiк бал аштырып әрбiр iске.
Балгер балменен бiр сөз айтар,
Тәңiрiңiз бере ме екен перзент сiзге.
Қасым хан уәзiр сөзiн қабыл көрдi,
Билерi патшасын алып жүрдi.
Шәрде балгерлерге хабар берiп,
Бәрi бiрдей жиылып үйге кiрдi.

70

Балгерлер кiтап оқып, бал ашады,
Бәрiнiң айтқан сөзi бiр болады.
«Жамын деген сұлтанның қызы болса,
Оны бiз айттыралық» деп ой қылады.
Қасым патша жұрттарын жиды дейдi,
Алтын-күмiс жұрты кидi дейдi.
Жамынның патшасына елшi салды,
Жiбердi патшасына ендi дейдi.

Елшiден патшаның хат жазғаны

80

«Елшiменен бiз сiзге хат жiбердiк,
Бар екен бiр қызың жақсы көрдiк.
Күйеулiкке бiздi жақсы көрсең,
Алтын-күмiс, мал-мүлкiн саған бердiк.
Қызметкердiң жолында құл болайын,
Қабыл көрсең, мен саған ұл болайын.
Жалғыздықтан дүниеде мұңым бар,
Сұрасаң қанша малды мол берейiн».
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Жiбердi хан қайғысын хатқа салып,
Билерi елшi кеттi жолдас болып.
Бiр-екi айда Жамынға жақын жетiп,
Жiбердi патшасына қағаз жазып.

90

«����������������������������������
Мысырдан елшiмiз������������������
»�����������������
деп хабар салды,
Бұларды көрген адам таң қалды.
Мысырдан елшiмiн деп есiткен соң,
Жамының ханы мұны көңiлiне алды.
Елшiлер рұқсат алып кiрдi дейдi,
Алдында қол қусырып тұрды дейдi.
Қасында падишаның жұрт жиылып,
Елшiге тұрып орын бердi дейдi.

100

Елшiлер тұрып үйге кiрдi дейдi,
Ап келген хатын ханға бердi дейдi.
Келген хаттың жолына құрмет қылып,
Ашты да оқып хатын көрдi дейдi.
Оқыды да ол хатты жерге қойды,
Жұртына ақылдасып малды сойды.
Алтын-күмiс жарлыға қайыр қылып,
Көп мал сойып қылды да жұртына тойды.
Жұма күнi тойды ол қылды дейдi,
Әр шәрден жұрт тойға келдi дейдi.
Үлкен-кiшi, бай-пақыр көп жиылып,
Осы тойда бәрi де тойды дейдi.

Патша қызын ұзатқаны

110

Ұзатты патша қызын тойын қылып,
Үлкен-кiшi бұ тойда ойнап-күлiп.
Жүз нарға артып құл мен күң, алтын-күмiс,
Қанша жасау екенiн болмас бiлiп.
Көп керуен болып бұлар қайтты дейдi,
Бiр кiсi ханға хабар айтты дейдi.
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—Шүйiншiге келгенмiн шапқанша,
Елшiлерiң қызды алып қайтты,—дейдi.

120

Қасым хан атқа мiнiп қарсы жүрдi,
Керуеннiң келер жолын тосып тұрды.
Елшiлер барған iсiн бiтiрген соң,
Сүйiнiп ол падиша қызды көрдi.
Қызды көрiп падиша көңiлi сүйдi,
Көремiн деп ел-жұрт атқа мiндi.
Патшасына бұ қыз келгеннен соң,
«����������������������������������
Той қылып, неке қисын ендi��������
»�������
дейдi.
Қызды көрiп падиша көңiлi сүйдi,
Неке қылып, той тойлап, малды сойды.
Алтын-күмiс жарлыға қайыр қылып,
Көп мал сойып, жұртына қылды тойды.

130

Ойнап-күлiп хан, ханым қыс-жаз өттi,
Бұрынғы ханның қайғысы ойдан кеттi.
Ханымның атын сұрасаң Жәмила едi,
Алла тағдыр қылды да бала бiттi.
Айы-күнi бiттi де бiр ұл тапты,
Әр жақтан шүйiншi деп кiсi шапты.
Жарлыға ат мiнгiзiп, тон кигiзiп,
Батаны жақсылардың бәрi қыпты.

140

Қасым патша әр малдан сойды дейдi,
Үлкен-кiшi, бай-пақыр тойды дейдi.
Үй iшiнде жиылған жақсылары
Сейпiлмәлiк ұлдың атын қойды дейдi.
Бар едi бiр уәзiр Қамыт атты,
Жүрiптi хан алдында оның даты.
Қатыны оның бiр ұл тапқан екен,
Шүйiншi деп әр жерге кеттi хаты.
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Қамытты Қасым патша қасына алды,
Өзiнiң оң жанынан орын салды.
—Ұлыма сенiң ұлың жолдас болсын,
Екеу үшiн той қылып, сойды малды.

150

Екеуi бiр күн туған құрдас болар,
Алла аман сақтаса сырлас болар.
Шешесi бiр-бiрiне сүт емiзсiн,
Жүргенде олай-бұлай жолдас болар.
Қасым хан уәзiрiмен малды сойды,
Жиылтып бай-жарлыны бәрi тойды.
Үй iшiнде отырған ақсақалдар
Қамыттың ұлының атын Сейiт қойды.

160

Сейiт пен Сейпiлмәлiк бiрге тұрды,
Бiрiнен-бiрi айрылмай өмiр сүрдi.
Екеуi үш жасына жетiп едi,
Оқытуға бұларды мақұл көрдi.
Екеуiн бiрдей бердi молдасына,
Сиынды оқырмыз деп Алласына.
Бес-алты жыл молдасында оқып жүрiп,
Тең келдi ұстаз болған молдасына.
Оқудан бұлар ендi өнер тапты,
Әр жақсыларға қарсы шапты.
Жолдассыз бiр-бiрiнен ас iшпейдi,
Батаны жақсылардың бәрi қыпты.

170

Әр елдiң өнерiнен өнер алды,
Лашын, сұңқар, қаршыға, бүркiт салды.
Қылғаны күннен-күнге ойын-күлкi,
Бередi қайыр қылып жұртқа малды.
Жүредi үйден-үйге майдан iшiп,
Құс салып, аң аулайды дария кешiп.
Қылғаны жақсылардың көп тамаша,
Әр күнде бiр өнерден үлгi пiшiп.
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Қасым хан жалғызына үй қылдырғаны

180

Қасым патша ұлына үй қылдырды,
Қай өнерден ұлына бұ бiлдiрдi.
Ұлы үшiн алтын-күмiс көп берiптi,
Той қылып, жақсыларға ат мiндiрдi.
Алтын менен күмiстен үй қылды,
Шәрiне ұсталардан бәрi келдi.
Дүниенiң қымбатының бәрi сонда,
Бiр үйге хан шығарған сансыз малды.
Кiрпiшiн күмiс қылды алтын жағып,
Әр жерге гауһар тастан шеге қағып.
Дүниенiң қымбат нәрсе бәрi сонда,
Түспейдi көрген адам оған бағып.

190

Не түрлi сауық десең iшiнде бар,
Әр түрлi жақсы ағаш тысында бар.
Бұлбұл, сандуғаш сайрап тұрды,
Не түрлi сурет десең жүзiнде бар.
Той қылып Сейпiлмәлiк үйге кiрдi,
Жан досы Сейiт оның бiрге кiрдi.
Күн өткенiн бiлмедi, ай өткенiн,
Ойнап-күлiп бiраз күн өмiр сүрдi.

Қасым ханның тон, жүзiк бергенi

200

Он екi Сейпiлмәлiк жасқа жеттi,
Бұрынғы хан қайғысы ойдан кеттi.
Қасым патша ұлының жүзiн көрiп,
Бұрынғы жылағаны ойдан кеттi.
Бiр күнi ұлын шақырды:—Көрейiн,—деп,
Бiр жүзiк, бiр тон оған берейiн,— деп.
Қанша күн өмiрiм барын Тәңiрiм бiлер,
Жалғызым қуанышпен жүрейiн,—деп.
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Шақырды хан баласын көңiлi сүйiп,
Той қылып, жалғызы үшiн жұртын жиып.
Тапсырды баласына екi бұйым:
—Жүзiктi қолыңа сал, тонды киiп.

210

Жалғызым досы мұнда келсiн,—дейдi,
Екеуiнiң көңiлi бiрдей тынсын,—дейдi.
Пайғамбардан қалған бiр қанатты ат
Тапсырдым, Сейiт оны мiнсiн,—дейдi.
Ат, тонын бұлар алып үйге қайтты,
Бергенiн әкесiнiң жұртқа айтты.
Өлең айтпай бекер, сөзiңдi айт,
Өлеңменен әке-шешесiн кiм байытты.

Сейпiлмәлiк[тің] тон, жүзiктi көргенi

220

Жүрдi де үйден-үйге ойын қылды,
Ойнап-күлiп жүргенiн қызық көрдi.
Әкем берген бұ киiм қандай екен,
Көргелi тонын үйге алып келдi.
Әкесi берген тонды үйге алды,
Әкесi жүрген жерде ұйықтап қалды.
Тас үйге келдi жалғыз, жолдасы жоқ,
Көргелi берген тонды жайып салды.
Сейпiлмәлiк сол тонды ашқан екен,
Бiр сурет тон iшiнде жазған екен.
Со суреттi көрiп асық болып,
Не қыларын бiлмеймiн деп, сасқан екен.

230

Қызыл гүлдей ақ жүздi, белi үзiлiп,
Қарайды Сейпiлмәлiк көзiн сүзiп.
Бұ суреттi көрген соң асық болды,
Екi көзiнен жас ақты, бет бұзылып.
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Суреттi жад қылғаны
Болар ма мұндай көркем туған адам,
Табар ма бұ суреттi көрген адам.
Мал мен жанды бiрдей құрбан қылып,
Жетер ме дүние кезiп, соған адам?!

240

Суреттiң көркiн айтсам қалға келмес,
Iздемей көрген адам тiрi қалмас.
Бiреуден сондай бiр қыз туған екен,
Сұрасам, ешкiм оның жөнiн бiлмес.
Таң атқанша жылайды ұйқы көрмей,
Ұйықтап қалды жан досы бiрге жүрмей.
Алдына алып суреттi құшақтайды:
—Жолыңда өлсем ендi өмiр сүрмей.

Жылағанын естiп Сейiт келгенi
Жылағанын естiп досы келдi,
Ұйқысынан оянып түрегелдi.
Екi көзiнен жасы ағып досы жатыр,
Өзi ылажы таппай сасып қалды.

250

—Не болды бiр сағатта, досым, саған,
Не қайғы-дүр, не болды, айтшы маған.
Не iс болса да жолыңда мен өлейiн,
Жалған дос мен емеспiн, айтшы маған.
Жылап досы сұрайды, сыр айтпайды,
Баяғы ақылға еш қайтпайды.
Досы үшiн жүз ойланып, жүз толғанып,
Аузын ашып, сырын бiр айтпайды.

Әкесiне келгенi
Жан досы әкесiне хабар қылды,
Әкесi мен шешесi жылап келдi.
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260

Патша жұртынан тәуiп пен дәрiгер жиып,
Сейпiлмәлiк қасына бәрi келдi.
Әке менен шешесi сөз сұрайды:
—Жалғызым, сырың айтсаң нең құрайды?
Қанша зарлап сұраса да, бiр айтпайды,
Ылажын таппаған соң, жұрт жылайды.
Ылажын таппай Қасым хан қайтты дейдi,
Сейiтке:—Ылаж тап,—деп айтты дейдi.
—Айтса балам бұ сырын саған айтар,
Жан досына қайғысын айтсын,—дейдi.

270

Жан досы сақтап бұ үйде қалды,
Сейпiлмәлiк сыр айтпай үш күн болды.
Жан досы еш ылажын таппаған соң,
Қолына ашуланып қанжар алды.
—Бiр күн туып-өсiп, екеуi құрдас болып,
Неше жыл өмiр сүрдiк сырлас болып.
Қанша сұрасам да сыр айтпадың,
Ойладың ба жүрерге жолдас болып?

280

Ойлап едiм өмiр бiрге сүрейiн деп,
Жамандық келсе, алдыңда көрейiн деп.
Сен өлiмге жетiп келдiң бұл қайғыдан,
Ойлаймын сенен соң қайтiп жүрейiн деп.
Жамандық келсе алдыңда мен жүрейiн,
Сен көрме жамандықты, мен көрейiн.
Алдыңда мен досың құрбандығың,
Сенен соң осы жанды не қылайын?
Қолына өлемiн деп қанжар алды,
—Сенен соң не етейiн осы жанды.
Шаншуға өзiн-өзi қол көтерсе,
Жүгiрiп келiп, жан досы ұстай алды.
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Досына сыр айтқаны

290

—Айтпасам бұл сырымды сен өлерсiң,
Жан қиып бiздiң жолда бiр боларсың.
Жас уақытта басыма бiр iс түстi,
Кәрiп жан мұнан қайтiп құтыларсың?
Бұ сырымды айтсам да, айтпасам да,
Бұ жолдан қайтсам да, қайтпасам да.
Бұ сырымды айтпадым ойлағаннан,
Болмас-ты ендi айтпасам да.

300

Әкемнiң берген тонын алып едiм,
Iшiне ашып көзiмдi салып едiм.
Iшiнде бiр суреттi көрiп едiм,
Көрген соң оған асық болып едiм.
Iшiнде хаттары бар жазып қойған,
Болар ма ол суреттi көрсе тойған.
Патша Сүлеймен тәжiнен хабар тауып,
Көркiне көрiп оның, сiрә, тойған.
Қызыл гүлдей перiзат, сүттей ағы,
Тiлменен айтып болмас көрсем дағы.
Көркем жүзi оттай қызыл ол қыздың,
Шәрдiң аты екен Ирамбағы.

310

Бұл суреттi көрген соң асық болдым,
Бойына, қызыл жүзiне қайран қалдым.
Ұйқым дағы келмедi, ас есiме,
Оның үшiн бұ жанды отқа салдым.
Сiздерге о жалғаннан сөз қатпадым,
Ол үшiн күндiз жылап, еш жатпадым.
Күндiз ойдан кетпедi, түнде түстен,
Сөйтсем де көпке айтуға ұқсатпадым.
Ас iшпес, ұйқы ұйықтамас дертiм осы,
Басылмас мұны iздемей көңiлiм хошы.
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320

Осы сөздiң, жан досым, ақылын тапшы,
Сұрасаң, айтсам осы сөз мәнiсi.

Сейiт әкесiне бiлдiргенi
Бұл сөзден әкесiне хабар болды,
Мәнiсiн мұның ендi бәрi бiлдi.
Қасым патша елi мен жұртын жиып,
Сейпiлмәлiк қасына бәрi келдi.
Қасым патша жұртына сөз бастайды:
—Ақылын тауып бұ сөздi кiм қостайды?
Мұның асық болғаны—перi қызы,
Аспанға ұшқан құсты кiм ұстайды?

330

Сүлеймен патша бiздi көңiлiне алды,
Досым деп өзi өлген соң хабар салды.
Жiберген осы тонды, жүзiк пен ат,
Үш бұйым онан бiзге мұрас қалды.
Үш бұйым бергеннен соң алып едiм,
Тонды ашып, көзiмдi оған салып едiм.
Тон iшiнде суреттi көргеннен соң,
Бұрында мен де асық болып едiм.

340

Сол заманда бұл сурет туған емес,
Табамын деп еш адам қуған емес.
Ол перiзат болғанда, бiз адамзат,
Перiге еш адамзат қосқан емес.
Көп жыл болды ол сурет ойдан қалды,
Пайғамбардың мұрасы деп балам алды.
Ойымда сурет болса берер ме едiм,
Не қылса да бендеге Тәңiрiм салды.
Бұл iске, жақсыларым, ақыл табың,
Iздеп мұның ылажын елге жайың.
Баланың алдында жұрт жылады,
«��������������������������������������
Жалғызым, қайтiп табамын сенiң бабың?�
»
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350

Уәзiр менен билерге кеңес қылды,
Еш ылажы баласына болмас, бiлдi.
«������������������������������������
Төрт жүз кiсi дүниенiң төрт бұрышына
Елден-елге аралап, қызды тапсын�������
»������
дедi.
Қызды iздеп төрт жүз кiсi атқа мiндi,
Жүз кiсiден әр жақтан iздесiн ендi.
Бұрынғыдай болмады Сейпiлмәлiк,
Кеткен кiсi келгенше көңiлi тынды.

360

Төрт жақтан төрт жүз кiсi бiр жыл жүрдi,
Көрмеген шәр мұнан бұрын бiр жылда көрдi.
Iздеген шәрiден хабарын таппай,
Бiр жылдан соң қайтуға бетiн бұрды.
Сейпiлмәлiк бұларға қарсы келдi,
Қарсы келiп төрт жүз кiсiден хабар бiлдi.
«����������������������������������������
Бiр жылда ол қыздан хабар таппадық������
»�����
деп,
Айтқаннан соң көңiлi жаман болды.�
Қасым патша жұртына хабар салды,
Уәзiрлер мен билерiн қасына алды.
Бәрi жиылып ақыл айтып едi,
Еш ылаж таппағанға қайран қалды.

370

—Жiберген көп кiсiмiз қайтып келдi,
Төрт жүз ханның қызынан хабар бiлдi.
Ирамбағы шәрiнен хабар таппай,
Қоймады төрт бұрышын да елдi кездi.
Перiзат қанаты бар, ұшып кетер,
Қуған адам оларға қашан жетер.
Төрт жүз бидiң қызынан айттыралық,
Сөзiмiз бiздiң айтқан алсаң не етер?

380

Қартайғанда әкеңе қайғы салма,
Ұшып жүрген құсты көңiлiңе алма.
Сүйген жерден айттырып қыз алалық,
Болмас iске бой салып, қайғы қылма.
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Сейпiлмәлiк жылайды, көз қақпайды,
Билердiң айтқан сөзi бiр жақпайды.
Уәзiрлер мен билерi ақыл айтып едi,
Тоқтатуға еш ылажын таппайды.
Онан соң Сейпiлмәлiк өзi тұрды,
Әкесiнiң аяғына басын ұрды.
—Сiзге бiр қайғы үшiн тудық, әке,
Бiр iс басыма түсiптi, көңiлiм бұрды.

390

Барлық бейiш қыздарын келтiрсең де,
Алтын-күмiс алдыма толтырсаң да,
Онан басқа еш жарға болмас көңiлiм,
Өзiң бiл өлтiрсең де, күлдiрсең де.
Ай мен күндi бiрдей алып келсең,
Алдыма алып келiп арыз қылсаң,
Со суреттiң иесiн iздеп таппай,
Еш ылаж табылмас әкем болсаң.

400

Тұрса алдымда төрт жүз бәрi келiп,
Ерiмес осы көңiлiм оны көрiп.
Рұқсат берсең, әке, мен iздер едiм,
Қырдан iздеп таппасам, дария кезiп.
Рұқсат берсең, әке, мен кетейiн де,
Жолында жүрiп тау-тас өтейiн де.
Рұқсат, әке, бермесең оны көрмей,
Бiр шыбындай жанымды нетейiн де.
Алдыңда, әке, бiр сөз сөйлеп пе едiм,
Тiлiңдi қайтарайын деп ойлап па едiм.
Әр нәрсеге, әкем, көңiлiме аламын деп,
Көзiңше, әке, сенiң ойнап па едiм?!

Қасым патша ұлына рұқсат бергенi

410

Баласы әкесiне арызын айтты,
Әкесi ылаж таппай жылап қайтты.
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Баласын қимағаннан көп күн тұрды,
Ақыры рұқсат бердi, жарлық айтты.
—Баламның жоғын жұртым тапсын,—дейдi,
Төрт жүз кеме ұсталар шапсын,—дейдi.
Әр кемеге мың кiсi отырғандай,
Төбесiн бiтеу қылып жапсын,—дейдi.

420

Шәрден кеме қылып, елдi жиды,
Қай жерде ұста болса, бәрi келдi.
Қасым ханның көңлi үшiн жұрт жиылар,
Алдында қызмет қылып, аттай желдi.
Сейпiлмәлiк Сейiт пен жүрмек болды,
Әкесi тiлектерiн бермек болды.
Мұхит дариясына кеме ұзатып,
Жүз мың кiсi жолдас болып жүрмек болды.
Төрт жүз кеме iшiнде жүз мың кiсi,
Жолында құрбан болды ол кiсi.
Қасым патша бекiтiп белiн буды,
Не қылса да бендеге Тәңiрiм iсi.

430

—Жалғызым, ендi қайтып көрермiн бе,
Сен келгенше тiрi болып жүрермiн бе?!
Аман болсаң келерсiң қайтып мұнда,
Қартайғанда ендi өмiр сүрермiн бе?!
Жiгiттiк дәурен бiзден кетiп едi,
Жасымыз екi жүзге жетiп едi.
Жүзiңдi көрерiмдi Алла бiлер,
Күш-қуатым, дәуренiм кетiп едi.

440

Жабдығың ылаж таппай мен сайладым,
Iшiм күйiп, қазандай мен қайнадым.
Айрылам деп, қайтейiн, ойлап па едiм,
Аллаға тәуекел деп бел байладым.
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Бұ дерттен өлер болдың мұнда тұрсаң,
Жарыңды тапқандай сен iздеп жүрсең.
Жаратқанға мен разы болар едiм,
Аман болып, қайтып келiп, жүзiңдi көрсем.
Не қылсам да Аллаға салдым, балам,
Жылай-маңырай артыңда қалдым, балам.
Тiрi болып жүзiңдi бiр көрсем,
Кетпес қайғы көңiлiме алдым, балам.

450

Қолымнан кеттiң, балам, құстай ұшып,
Ағады көзден жасым көңiлiм түсiп.
Әкесi мен шешесi зар жылайды,
Жалғызым деп ұлының мойнын құшып.
Сансыз әскер ұзатты атқа мiнiп,
Сейпiлмәлiк жөнелдi көңiлi тынып.
Амандасып айрылды екi әскер,
Кетiптi жүз мың әскер дария кешiп.

460

Мұхит деген дарияға түстi кеме,
Судан басқа көрiнбес ешбiр неме.
Жалғызы үшiн Қасым хан зар жылайды,
Ажал тимей адамзат өлер деме.

Бiр шәрге келгенi
Төрт жүз кеме бес-алты ай жүрдi дейдi,
Түзу жел арттан алдыға сүрдi дейдi.
Бiр аралда бiр шәр көрiнедi,
Кеменiң басын оған бұрды дейдi.
Шәрдiң патшасына хабар болды,
Дариядағы төрт жүз кеме әскер толды.
Бұлардан шәрдiң халқы қорқысады,
Қорыққаннан бекiтiптi келер жолды.

470

Шәрi халқы бұларға елшi салды:
—Ел ме, жау ма, жұртымыз қайран қалды.
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Бiлгелi келген бiздер елшiлермiз,
Патшамыз жау болар деп ойына алды.
Сейпiлмәлiк елшiге жауап бердi:
—Бiз жай жүрген жолаушымыз алыс жерде.
Ұрыс пенен таластан ойымыз жоқ,
Шығардың бiзден қорқып бекер тердi.

480

Елшiлер жауап алып қайтып келдi,
Патшасына бұ сөздi айтып келдi.
—Жай жүрген Мысыр шәрдiң патшасы екен,
Қорықпаңыз, ол жау емес, жай,—деп келдi.
—Кемемен бұлар тұрып жүрдi,— дейдi,
Алдында арызы бар сөз сұрайды,—дейдi.
Есiткен бар шығар бұ падиша,
Мейман қылсақ үш-төрт күн ұнайды,—дейдi.
Патша елшi сөзiн қабыл көрдi,
Шақырып «мейман болсын келген» дедi.
Уәзiрiмен бұларға хабар салды,
Қызметкер қылды алдында тамам елдi.

490

Бұл шәрдiң падишасы қарсы жүрдi,
Алыстан қол қусырып, сәлем бердi.
Шәрдiң атын сұрасаңыз—Пағпұршын,
Сейiт пен Сейпiлмәлiк үйге кiрдi.
Үш-төрт күн бұларды ел сыйлады,
—Арызың бар ма?—деп хан сөз сұрады.
—Iздеп жүрген шәрi Ирамбағы,
Мұның жөнiн елiңде кiм бiледi?

500

Пағпұршын естiп құлақ салды,
Шәрдегi қарттарды жиып алды.
Ирамбағы деген шәрдi ешкiм бiлмес,
Естiп, көрмедiк деп қайран қалды.
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Көп iшiнде бiр кәрi сөз айтады,
Есiткен, көрген шәрiлерiн қос айтады.
—Естiп едiм Қатына деген шәрдi,
Бiр жылдық жолы оның,—деп сөз айтады.
Бұл дариямен барғандар табар жолын,
Жыл жетпек боп көрмесе дұшпан қолын.
Көп жасқа кел[ген] сонда қарттар бар,
Тапса солар табады мұның жолын.

510

Бұл дариямен барғандар табар оны,
Дарияда өтер оның бiр жыл күнi.
Кәрiлерi есiткен бар, табар соны
Күншығыста болады оның жөнi.

Пағпұршын шәрiнен шыққаны
Сейпiлмәлiк Сейiтпен жүрмек болды,
Көрсеттi баяғы шал барар жолды.
Қатына шәрге бармақ болып ендi
Жүргiздi ендi артынан жүз мың қолды.

520

Төрт жүз кеме дариямен күн-түн кеттi,
Аралдан олар қонып, жүрiп өттi.
Алты ай олар күн-түн жүрiп едi,
Бұларға ендi Алладан қаза жеттi.
Жүрдi олар ойнап-күлiп, қармақ салып,
Қызықпен дариядан балық алып.
Күн өткенiн бiлмейдi, ай өткенiн,
Барады арттарында тау-тас қалып.
Әуеден күн жел шығып қатты болып,
Дарияда кеме жүрдi шыр айналып.
Күн күркiреп, жел болды, қар-мұз жауып,
Бiрiн-бiрi бiлмейдi тiл байланып.

530

Күндiз күн қараңғы түндей болды,
Төрт жүз кеме бұзылып жүндей болды.
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Алланың күшiмен көп әскерлер,
Бiрiн-бiрi көрмес күндей болды.
Бiр кемеге бiр кеме соғылады,
Кеме сынып ел суға жығылады.
Жүз мың кiсi бәрi де суға кетiп,
Алланың тағдыры, [кәрi не] қылады.

540

Кәрiптердiң налысы көкке шықты,
Бiр кеменi бiр кеме суға тықты.
Кеме сынып, күн жауып толқын болып,
Жүз мың ердiң бәрi де суға түстi.
Дария толды бұлардың көз жасына,
Ешкiм ылаж таппайды өз басына.
Сайлап алған жүз мың ер суға кеттi,
Қайрылмастай күн болды өз басына.
Ажалынан бәрi өлдi ылаж қылмай,
Тақтайда қалды ажалсыз есiн бiлмей.
Сейпiлмәлiк қараса көзiн ашып,
Елу-алпыс кiсi қалды қасында өлмей.

550

Пәре-пәре болыпты төрт жүз кеме,
Қалған жоқ жүз мың ерден жалғыз неме.
Қалыпты бiр тақтайда алпыс кiсi,
Ажалсыз оларды өлер деме.
Сейпiлмәлiк көрсе, тақтайда отыр,
Елу-алпыс кiсi бәрi қасында отыр.
Қараса, көп iшiнде жан досы жоқ,
Бiр сағатта Алланың тағдырын көр.

560

—Төрт жүз кеме iшiнде досым қайда,
Мұңды күнде мұңдасқан досым қайда?
Тәңiрден мұндай жарлық болған екен,
Ендi менiң сырласар кiсiм қайда?
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Жылай-жылай «досым» деп ойына алып,
Алланың тағдырына қайран қалып.
—Бiрге өсiп, бiрге жүрген сырласым-ай,
Қайда бардың досыңды жалғыз салып.
Жөнелдi тақтайменен бел бүгiсiп,
Оны тақтай алдына желмен күтiп.
Бұл тақтайда үш ай ағып едi,
Болды қайран айналма суға жетiп.

570

Тақтай ағып айналма суға түстi,
Бәрiнен бiр Алланың әмiрi күштi.
Айналманың iшiнде үш ай жүрдi,
Жыласып жандарынан үмiт үздi.
Сейпiлмәлiк жылайды көкке қарап,
Жар үшiн, ел-жұрты үшiн аттай жарап.
Жылайды жалбарынап қол көтерiп,
«Азаптан құтылсам» деп жәрдем сұрап.

580

—Ойбайымнан пайда жоқ iс өткен соң,
Қайтып жiгiт болмайсың күн өткен соң.
Сейпiлмәлiк Аллаға мойын ұсынды,
«Қайтiп өмiр сүрейiн дем жеткен соң».
Алпыс кiсi қасында сөз айтады,
Ажал болса ойбайменен не табады?!
«Неше-неше жақсылар жолдас болған,
Төрт жүз кеме iшiнде досым, кәне?!»
—Елiнде әке-шеше қалды жылап,
Есен-аман көрсет деп Құдайдан тiлеп.
Бiр сәт отыз тау өтiп, дария кешiп,
Қиын болды жүз мың ер жанын қинап.

590

Ажал жеттi дүниеден өмiр сүрмей,
Олар сiз үшiн арманда елiн көрмей.
Әрқайсының үйiнде туғаны бар,
Болмайды Құда әмiрiне мойын ұсынбай.

139

сейпілмәлік

Сейпiлмәлiктiң өз мiнәжаты

600

610

620

—Тәңiрiм өзi жаратты
Он сегiз мың әлемдi,
Бiр өзiне қаратты,
Шешеден туған адамды
Күн көрсiн деп жаратты.
Бiз құлыңды жараттың,
Шеше iшiнде қан қылып,
Жылатып жерге түсiрдiң,
Өмiрi зарлап өтсiн деп,
Он айдан соң жан қылып,
Аяқ берiп, қол берiп.
Мен құлыңды жараттың,
Өмiрi зарлап өтсiн деп,
Бiр суреттi көргiздiң.
Жаман қылып жаратсаң,
Еш жақсы болуым жоқ.
Ажал болса бұйырдың,
Қайғы етсем де, ылаж жоқ.
Бiз құлыңды жараттың,
Тағдырымды көрсiн деп,
Шарам бар ма, қайтейiн,
Бұ дарияда өлсiн деп.
Шешенiң iшiнде жараттың,
Жоқтан бiздi бар қылып,
Әке-шеше көргiзбей,
Бұл суретке зар қылып.
Бiр күн тымық, бiр күн жел,
Тағдырыма будым бел,
Кәрiптiкке қалыппын,
Көрiнбейдi көзiме ел.
Жiбермейдi айналма
Мына[дан] қайтiп өтейiн?
Мысыр менен Ирамбағы
Ендi қайтiп жетейiн.
Жерiм қалды артымда,
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630

640

650

660

Арызым кiмге айтайын?!
Жүз мың бәле алдымда,
Амалым жоқ, қайтейiн.
Дария iшiнде сәргардан,
Өмiрiм зарлап өтер ме?
Желден сәлем жiберсем,
Әке-шешеме жетер ме?
Құбыла жақтан ескен жел,
Сенен сәлем айтайын.
Кәрiптiкке қалдым мен,
Алла әмiрiн қайтейiн.
Дария iшiнде жол болдық,
Жар жолында мүптала,
Теңiз бенен көл болдық,
Кетпес бiзден бұ пәле.
Төрт жүз кеме iшiнде
Бiр адам да қалмады,
Iздегенге жетпедiк,
Дертке дәрмен болмады.
Бұл суреттiң жолында
Жан шыбындай ойнайды,
Ақыры осы айналма
Қалғанын да қоймайды.
Сәлемiмдi кiм айтар
Кәрi болған әкеме,
Бiздiң үшiн сарғайып,
Мұңды болған шешеме.
Дария iшiнде айрылған,
Жаннан тәттi жан досым,
Тiрi болса бейшара,
Алла елiне қосты ма?!
Iздегенiм бiр сурет,
Ажал жетсе Алладан,
Жолыңда жүрiп сәргардан,
Бiр көрмедiм, қайтейiн.
Патша едiм бiр күнде
Мысыр шәрдiң iшiнде.
Ажал жетсе, амал жоқ,
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Бұ дарияның жүзiнде.
Ылаж қайтiп табайын,
Дария толқын болғанда,
Жарым қайтiп табайын.
670

Өмiрiм тұтам қалғанда,
Бiр тақтайда алпыс ер,
Ақыр ажал жеттi ғой.
Үй орнында айналма
Ақыр оны жеттi ғой,
Үш ай өмiр өттi ғой.
Ажал жетсе шара жоқ,
Белiңдi берiк буарсың.
Құдайдан басқа дәрмен жоқ,
Жыласаң бетiң жуарсың.

680

Әрбiр түрлi сөз айтып
Сейпiлмәлiк жылайды.
Ешкiмнен дәрмен жоқ,
Бiр Алла деп жылайды.
Кәрiп көзiн қоймайды,
Сөзi iшiне сыймайды.
Кiтаптағы сөз үшiн
Өзi жанын қинайды.
Шәрде отырған молдалар
Онан жаман бұлғайды.
Әрбiр жерде еңiреп,
Бекер жанды қинайды.

690

Қасындағы жолдастың айтқаны
—Баламыз жүргенiмiз көрмей қалды,
Шешемiз, туғанымыз бiлмей қалды.
Сiз үшiн бiз жүрмiз құрбан болып,
Не қылса да бендеге Алла салды.
Бiз де жүрмiз алпыс жан арман болып,
Бiр сiз үшiн жолыңызда құрбан болып.
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Жыламайық, Аллаға сабыр қылсаң,
Не қылса да еркi бар Алладан пәрмен болып.
700

Тисе ажал қиын болып бiз өлермiз,
Жетпесе ажал мұнан құтылармыз.
Досың үшiн жылама әке-шешеңе,
Тiрi болсақ оны тағы бiр көрермiз.
Көңiлiн аулап сөз айтады жолдастары,
Патша үшiн сәргардан жолда мұңдастары.
Бұ жерде үш ай тұрды ылаж таппай,
Қан аралас ағады көзден жастары.

Айналмадан құтылғаны

710

Сейпiлмәлiк бiр күн жатып көз iлiндi,
Түсiнде бiр адаммен сөз қылынды.
Сүлейменнiң қолында жүзiгi бар,
Жүзiктен керемет көп болды.
«Пайғамбардың жүзiгiн қолға аларсың,
Жүзiкпенен айналманы үш саларсың.
Жүзiкпен айналманы салған соң,
Бұл пәледен сен ендi құтыларсың».
Ұйқыдан Сейпiлмәлiк тұрды дейдi,
Жүзiктi алып суға ұрды дейдi.
Айналма қазандай қайнай-қайнай,
Тақтайды ендi жөнге бұрды дейдi.

720

Сүйiнiп бейшаралар салын бұрды,
Бiраз күн ойнап-күлiп аман жүрдi.
Көрiнедi алдынан бiр үлкен кеме,
Бiздiң кеме болар деп салын бұрды.

Зәңгiлермен соғыс қылғаны
Баяғы көп кемеден қалған шығар,
Бәрiмiздi пәлеге салған шығар.
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Не болса да болармын, қосылалық,
Олар бiздi ойына алған шығар.

730

Кеттi бейшаралар салын бұрып,
Жеттi бiр заманда оған жүрiп.
Бiр кеме[де] жетпiс жан зәңгi батыр,
Қорықты бейшаралар оны көрiп.
Бейшаралар дос iздеп дұшпан тапты,
Зәңгiлер оны көрiп қарсы шапты.
Ұрысында бейшаралар қаласың деп,
Олай-бұлай жан қамын қылып бақты.
Дария iшiнде зәңгiмен ұрыс болды,
Таппады бейшаралар қашар жолды.
Аузынан зәңгiлер от шығарып,
Көп адам күйiп, дария түтiн болды.

740

Алпыстан он екi адам тiрi қалды,
Зәңгiлер мұны көрiп ұстап алды.
Әзіз жаннан түңiлiп бейшаралар,
Құтылмастай пәлеге ендi қалды.
Зәңгiлер патшасына алып келдi,
Оларды бейшаралар ендi бiлдi.
Патшасы арақ iшiп отыр екен,
Қуанғаннан отырып қарқ-қарқ күлдi.

750

—Тоғызын мұның шапшаң сойың,—дейдi,
Ойласып ендi бұған тойың,—дейдi.
Бар екен бiр олардың жалғыз қызы,—
Үшеуiн оған тiрi қойың,—дейдi.

Сейпiлмәлiктiң жылағаны
—Жаратқан Тәңiрiм, өлер жерге келдiк,
Әр жерде медет қылған өзiң, бiлдiк.
Өзiңнен басқа дәрмен еш қылмайды,
Не қылсаң да рахматыңа бiз сүйiндiк.
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Тiлеген Тәңiрiнен құры қалмас,
Ойбайым, бұл әлiмiздi ешкiм есiтпес.
Тұс болдық рахматы жоқ көп кәпiрге,
Аяғына бас ұрсаң райдан қайтпас.
760

Әр жерде жад етермiн, Тәңiрiм, сiздi,
Қор қылмасын зәңгiлер кәрiп бiздi.
Мұнан басқа өлмеймiн, жанымды ал,
Жегiзбе кәпiрлерге етiмiздi.
Зәңгiлер тоғыз ердi сойды дейдi,
Асыл жандар денесiн қойды дейдi.
Сейпiлмәлiктi екi ермен аман сақтап,
Қызы үшiн зәңгi тiрi қойды дейдi.

Зәңгiнiң қызына алып барғаны
Зәңгiлер бұл үш ердi алып кеттi,
Қыз тұрған аралға жақын жеттi.
770 Зәңгi қыз үш ердi үйге енгiзiп,
Жолына екеуiнiң көп құрмет еттi.
Сейпiлмәлiкке зәңгi қызы көп қарайды,
—Өлтiрмесем бұларды нем құрайды?
Сейпiлмәлiктi көрген соң асық болды,
Жүрген-тұрған жерлерiн көп сұрайды.
Зәңгi қыз Сейпiлмәлiкке көзi түстi,
Асығы зәңгi қызының болды күштi.
Зәңгiлердi қайтарды соямын деп,
Бейшаралар жандарынан үмiт үздi.
780

Сейпiлмәлiктi зәңгi қызы көңiлi сүйдi,
Сыртына шығармайды, iшi күйдi.
Еш адамға бiлдiрмей, бұ үш ердi
Бiр аралға келтiрiп жасырады.
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Зәңгi қызының асық болғаны
Ойлады зәңгi қызы сүйемiн деп,
Ендi мен Сейпiлмәлiкке тиемiн деп.
Кiрпiшпенен ағартып қара бетiн,
Бой түзедi аралға жүремiн деп.

790

Көзiне сүртпек болды қара көмiр,
Аяқ-қолын ұстасаң бәрi темiр.
Айтса ешкiм бiлмейдi оның тiлiн,
Өтпесiн оның қасында бiр күн өмiр.
Қызыл қанмен бетiне опа жағып,
Бойына сарымсақтан түйме тағып.
Қолындағы жүзiгi мыс, қола,
Ешбiр адам болмайды оған бағып.
Бойының ұзындығы бiр мұнара,
Денесiнiң ақ жерi жоқ, бәрi қара.
Құлақтары пiлдiң құлағындай,
Бiр көзiнiң ауданы үлкен шара.

800

Жуан пiлге ұқсайды тырнақтары,
Қара қазға ұқсайды бармақтары.
Үлкен-үлкен қазандай емшегi,
Он пұт ұндай бар шығар салмақтары.
Жүрсе аяғының басқаны түйедейiн,
Өне бойы қап-қара күйедейiн.
Зәңгi қызы тиемiн деп ой қылады,
Сейпiлмәлiктен пайда жоқ жалғыз тиын.

810

Аузы ағаш үйдiң есiгiндей,
Құлағы қазақ үйдiң түңдiгiндей.
Қашау дерсiз, көрсеңiз, оның қасын,
Мұрнының тесiгi қазған iндей.
Айтса ешкiм бiлмейдi тiлiн оның,
Әкесiнiң моласы мұрны оның.
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Зәңгi қызы қасында мақтайды екен,
—Кәнеки, табылмайды сенiң құрбың.
Зәңгi қызы отырып мақтанады:
—Бойымды көрген адам таң қалады.
Мұндай сурет дүниеде кiмден шығар,
Жүзiмдi көрсе Сейпiлмәлiк бiр талады.
820

Зәңгi қызы:—Бойыма асық,—дейдi,
Жақпайды бәрi бiзге, сасық,—дейдi.
«Сейпiлмәлiкпен қосылып ойнаймын» деп,
Мол қылып алдырады азық дейдi.
Зәңгi қызы Сейпiлмәлiкке келгенi
Қасына қыздар алып келдi дейдi,
Аралға жетiп үйге кiрдi дейдi.
Зәңгi қызы есiктен келген соң,
Сейпiлмәлiк шарасыз тұрды дейдi.

830

Келген қыздар отырып төсек салды,
Зәңгi қызы Сейпiлмәлiктi қасына алды.
Зәңгiлерi бәрi де сасық болған,
Иiстерiнен хан ұлы талып қалды.
Көп қыздар:—Сiздi ойына алды,—дейдi,
Сiздiң бойыңызды көрген соң талды,—дейдi.
Дүниеде сiздей туған сурет бар ма,
Көрiп жүзiңе асық болды,—дейдi.
Зәңгi қызы:—Айттым,—деп мақтанады,
Жүзiмдi көрген адам таң қалады.
Тiзесiне басын қойып Сейпiлмәлiктiң
Құшақтап «өз жарым» деп қуанады.

840

Тақайды ай жүзiне бұлт жүзiн,
Бiлмейдi адам ұлы айтса сөзiн.
Ғашық болып құшақтап хан ұлын,
Еш бұрмастан қарайды екi көзiн.
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Бiр заманда Сейпiлмәлiк ақылын жиды,
Зәңгi қызы асық боп жанын қиды.
Зәңгiлердiң заңынша некесi бар,
Қыздар тұрып аяққа суды құйды.

850

—Сейпiлмәлiк, менi көрiп ойыңа алдың,
Сымбатымды көрдiң де талып қалдың.
Ақылыңды жи дағы қасыма отыр,
Ендi бiздi алғаннан соң күйеу болдың.

Сейпiлмәлiктiң жауабы
—Көп сақтаймын сен қыздан мен өзiмдi,
Қара бұлт жүзiңнен ай жүзiмдi.
Бетiме қарай берме, шығар жаным,
Жақтырсаң да, жақтырмасаң да бұ сөзiмдi.
Әуелден жарым үшiн жанып едiм,
Қайғыға мұнан бұрын қанып едiм.
Қайғы үстiне қайғы қоса берме,
Бойыңнан шошығаннан талып едiм.
860

Зәңгi қызы, азар болса басты аларсың,
Жерге тамса қанымды жаларсың.
Зәңгi қызы[н] адамзат алған емес,
Дәме қылма, бекер сен қиналарсың.
Iзденгенiм перiзат қызы едi,
Сендей көмiр қыз емес, ақ қыз едi.
Қан iшiп, адам етiн жеушi емес,
Мұсылман, кәпiр емес, ақ қыз едi.

870

Мойныма қолың салма, көңiлiм сүймес,
Жанады iшiң оттай, iшiм күймес.
Тиемiн деп, зәңгi қызы, ойыңа алма,
Менен саған бiр тиын пайда тимес.
Бiз жүрген бiр бейшара өмiр сүрiп,
Бiр жар үшiн сәргардан жаным құрып.
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Сенi мен көрем деген ойым бар ма,
Қайтейiн, душар болдым тағдыр бұрып.
Зәңгiнiң ашуланғаны
Зәңгi қызы отырып ашуланды,
Сейпiлмәлiк сөзiне ендi қанды.
«Ертең келiп басыңды кесейiн», деп,
Өкпе қылып бұ сөзге оттай жанды.
880

Өлтiрерге қимайды жүзiн көрiп,
Жұмсайды «отын шап» деп балта берiп.
«Жарма тарт» деп отынға жұмсайды,
Запырандай сарғайды күн-түн жүрiп.
Зәңгi қызы:—Көп қинасам алар,—дейдi,
Менiң айтқан сөзiме болар,—дейдi.
Менiң айтқан сөзiмше болмаса олар,
Өмiрiн бұ менiмен сүрер,—дейдi.

890

Бейшара сарғайды жарма тартып,
Жауыр болды арқасы жарма тартып.
Табандары ойылып, қолы сойылып,
Асты дағы бермейдi еш жарытып.
Күндiз болса қызметiн оңдасады,
Түн болса бейшаралар мұңдасады.
«Көрмегендi көрдiк» деп бейшаралар,
Бiр-бiрiн құшақтап жыласады.
—Кетпейдi кәрiпшiлiк басымыздан,
Еш қайғысыз жүрмедiк қасымыздан.
Кәрiптiкке түскенде жан қиналып,
Дүниенiң бәрi кеттi қасымыздан.

Кеңесiп қашқаны
900

—Бiздiң бүйтiп жүргендi ешкiм бiлмес,
Әлiмiздi сұрауға ешкiм келмес.
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Өлсек, бiздер өлейiк дария iшiнде,
Еш адам Құдайдан басқа жарлы қылмас.
Неше жыл өмiр өттi жан қиналып,
Бұл пәледен қашалық бiз сайланып.
Ажал жетiп өлмесек, жұртымызды
Құдай көрсетсе, көрермiз бiр айналып.

910

Сал байлап сумен бұлар кеттi дейдi,
Зәңгiлерден зиянсыз өттi дейдi.
Дариямен күн-түнi қашып бейшаралар,
Бiр аралға айдан соң жеттi дейдi.
Бiр жақсы арал тапты жемiсi бар,
Қыстайды со аралда, көрмейдi қар.
Ағашы сондай қымбат болған,
Алтын-күмiс көрсе бұлар алмас.
Жемiстен алды бұлар азық сайлап,
Түстiлер дария iшiне салын байлап.
Түн-күн бұлар дариямен тынбай жүрдi,
Келдiлер бiр аралға салын айдап.

Маймылдардың ұстағаны
920

Салын тастап аралға бұлар кiрдi,
Бiраз күн жемiсiн тауып өмiр сүрдi.
Маймыл елi бұларды тауып алып,
Аяқ-қолын бекiтiп алып жүрдi.
Бейшара ұстауға тағы түстi,
Әзиз жаннан үмiтiн ендi үздi.
Маймыл ұстауына түсер болып,
Бәрiнен бiр Тәңiрiнiң әмiрi күштi.

930

Патшасына бұларды алып барды,
«Үш адам ұстадық» деп арыз қылды.
Маймылдың патшасы адамзат,
Адамдар екенiн ендi бiлдi.
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Маймылдың патшасымен көрiсiптi,
Бiр-бiрiнiң халдерiн сұрасыпты.
Аман деген шәрдiң патшасының ұлы
Мысырдың патшасымен душарласыпты.
Сөйледi бiр-бiрiне халiн бұлар,
Неше жыл өмiр сүрдi дария сулар:
—Бiр пәледен құтылсақ, бiр пәлеге,
Қашсақ та құтылмадық, болдық душар.
Маймыл патшасының халiн айтқаны
940

—Мен де сiздей бейшара бiр кәрiппiн,
Дария жүрiп елiмнен айрылыппын.
Аман шәрiнiң патшасының баласы едiм,
Неше жыл тұрып сарғайыппын.
Дарияда толқын болып кеме сынды,
Ажалсыз жан амалдап тақтай мiндi.
Осы маймыл елiне душар болдым,
Ешбiр қайтып көрмедiм туған елдi.

950

Өлген екен бұлардың патшасы,
Өрiк-жемiс бұлардың жеген асы.
Өз елiнен патша қоймайды екен,
Iздегенi адамзаттан патшасы.
Өз елiнен патша қоймайды екен,
Қойса көп өмiр сүрмейдi екен,
Өз елiнен қойса патшаның өмiрi аз,
Iздегенi адамнан патша екен.
Дариядан бiз пақырды ұстап алды,
Астыма патша бол деп тақты салды.
Бiр күн патша болмас [ем] бұ елге,
Қайтайын десем ел-жұртым алыс қалды.

960

Өмiрiм өттi мұнда патша болып,
Көкiрегiм жұртым үшiн қанға толып.
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Итбас хан келтiрiп қызын берiп,
Күйеу болдым, қайтейiн, қызын алып.
Басы ит, кеудесi адам қарап тұрсам,
Ылаж таппадым қайда барсам.
Жақсы едi мұнда патша болғанша,
Өз елiмде құл болып өмiр сүрсем.

970

Бұ шәрдiң сұрасаң Амдан аты,
Итбас патша қарайды болса даты.
Бұл елдердiң iшiнде патша болып,
Өмiр сүрер жер емес адамзаты.
Сейпiлмәлiк аз күн тұрды жолдас болып,
Маймылдың патшасымен сырлас болып.
Жатса-тұрса екеуi айрылмайды,
Көңiлiн аулап жүрдiлер мұңдас болып.

Итбас хан қызын жiбергенi
Итбас онда жатып хабар бiлдi,
Бұрынғы күйеуiне арыз қылды.
Бар екен бiр кiшкене оның қызы,
Сейпiлмәлiкке беруге алып келдi.
980

—Сейпiлмәлiк қызымды алса, үйiм оның,
Екеуiңiз бiзге ендi күйеу болың.
Алтын-күмiс, мүлкiм бәрi сiзге,
Олай-бұлай демеңiз, қызымды алың.
Қызды алып елшiлер келiп тұрды,
Сейпiлмәлiк со қызының жүзiн көрдi.
Ит екен басы, кеудесi адамзат,
Қарамайды Сейпiлмәлiк оны көрiп.

990

—Басымды, Тәңiрiм, саған салдым,—дейдi,
Құтылмастай пәлеге қалдым,—дейдi.
Iздегенiм бұл ма едi, кәрiп басым,
Бұл пәленi мен қайдан алдым,—дейдi.
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Бiлiп болмас бұ қызының айтқан сөзiн,
Сейпiлмәлiктен айырмас екi көзiн.
—Кеуде жақтан қарасаң адамзат,
Иттен бөлек емес оның жүзi.
Елу күн қыз қасынан кетпес болды,
Сейпiлмәлiкке арыз жетпес болды.
Сейпiлмәлiктен қыз ендi пақыр едi,
Арыз етсе ол қабыл емес болды.
1000

Сейпiлмәлiк қарамайды қыздан шошып,
Өлген жақсы, жүргенiнен иттi қосып.
—Қыз, сен пақырлық қылма,—дейдi,
Қанатым жоқ қашуға сенен ұшып.
Елу күн Сейпiлмәлiк ас жемейдi,
Өз жарынан басқаны сөз демейдi.
Алтын-күмiсiмен ит қыз отыр,
Тым болмаса үстiне тон кимедi.

Маймыл ханнан рұқсат тiлегенi

1010

Сейпiлмәлiк барып ханға тiзе бүктi,
Қан аралас көзiнен жасын төктi.
—Тақсыр хан, рұқсат берсең мен кетейiн,
Мендей болған жалғанда мұңлы жоқ-ты.
Бәрiмiз адамзат, тақсыр ханым,
Ит басыңды көрсетпе, шықты жаным.
Бұл қайғымен сәргардан отырғанша,
Өз қолыңнан өлтiрсең алал жаным.
Жауап бердi маймыл хан көп отырып,
Көзiне айрылам деп жас толтырып.
Жылай-жылай оған рұқсат бердi,
—Тым болмаса кетпедiң бiраз тұрып.

1020

Қимаса да оған рұқсат бердi,
Артынан өзi отырып бiрге жүрдi.
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Амандасып ханменен айрылысып,
Жаяу жүрдi бұлар, алыс жер-дi.
Дарияға түстi бұлар жаяу жүрмей,
Жаяулықтың азабын ендi көрмей.
Үш бейшара бiр жерде жолдас болып,
Дариямен алты ай жүрдi басын бұрмай.
Бiр аралға жеткендерi

1030

Бiр аралға алты айда жақын жеттi,
Аралда бiр-екi күн қонып өттi.
Аралға толған екен әр түрлi аң,
Тұруға ылаж таппай ақыл кеттi.
Түн болса әр жерлерде от жанады,
Аралға әр түрлi аң дем алады.
Көрген аң, көрмеген аң—бәрi сонда,
Оның үлкенiне таң қалады.
Түн болса оттай жанған балық көзi,
Аузынан айтқаны Құдайға шүкiр сөзi.
Аралға толған екен әр түрлi аң,
Сақтасын бiр пәледен Тәңiрiм өзi.

1040

Арыстан, жолбарыс, қабылан, жылан,
Аю, қасқыр, сiлеусiн, түлкi, қоян.
Аралға толған екен әр түрлi аң,
Бiрiн-бiрi қуады оннан, мұннан.
Сонасының үлкенi торғайдай едi,
Келiп шақса қаныңды сорғай едi.
Әр байғызы оның бүркiттей бар,
Сондай жерде қай адам тұрғай едi.

1050

Түлкiсiнiң үлкенi—аш арыстан,
Қасқырдың үлкенi—қара қабылан.
Әр мысығының үлкенi тазыдай бар,
Ақыл жетпес көрген[дi] айтып әбден.
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Әр тышқаны оның мысықтай бар,
Алты ай қыс аралда көрмейдi қар.
Түрлi-түрлi жемiс бар ат басындай,
Тұрмақ тәуекел қашуға болды зар.
Қашты ендi, бұл аралда тұра алмас,
Сарғайып запырандай ойнап-күлмес.
Дариямен күн-түн бұлар бiр ай жүрiп,
Келедi бiр аралға еш бұрылмас.
Жаңа бiр аралға келгенi
1060

Ағашы жоқ бiр арал, жемiсi жоқ,
Бейшаралар аралда болмады тоқ.
Шыдай алмай кеттiлер сол аралдан
Сейпiлмәлiктiң қайғысы болды көп.
Сейпiлмәлiктiң қасында жолдастары,
Түнi-күндiз бiрге жүрген мұңдастары.
«Жемiстi арал табылса кетпеспiз» деп
Жүруге ой қылмайды сырластары.

1070

—Жемiстi арал табылса кетпес едiк,
Қиналып тау-тастан өтпес едiк.
Екеуiнiң ақылы осы едi,
«Сейпiлмәлiк болмаса кетпес едiк».
Екi жолдас көңiлiне алған екен,
Олардың көңiлiне Алла салған екен.
Шарасыз шаһзада сөз айтпайды,
Оның үшiн бұ жерде қалған екен.

Жаңа бiр аралға келгенi
Бiр аралға жеттi де тапты да ас,
Бар екен сол аралда қымбат тас.
Асқанда жар-жар басы аралапты,
Бiр жыл онда өмiр сүрдi қысы-жаз.
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1080

Жүрдi бейшаралар қармақ салып,
Түрлi-түрлi жемiстен қолына алып.
Жолдастары жүргендi жақтырмайды,
Сейпiлмәлiк жылайды қайран қалып.

Екi жолдасының айрылып өлгенi
Бiр жылдан соң бiреуi науқас болды,
Сейпiлмәлiктiң қайғыға көңiлi толды.
Артынан тағы бiрi болды науқас,
Науқастан күннен-күнге жүзi солды.

1090

Жылайды Сейпiлмәлiк жалғыз болып,
Күннен-күнге қайғыдан жүзi солып.
Бiр жағынан шаршайды, болды науқас,
Бұ қайғыдан көкiрегi қанға толып.
Бередi науқастарға жемiс тауып,
Жүре алмайды қайғыдан аяқ басып.
Екеуiнiң науқасы қатты болды,
Жылайды бiр-бiрiне арыздасып.
—Науқастан жаман болдың, жолдастарым,
Айрылам ба сiздерден, мұңдастарым.
Жалғыз қайтiп жүрейiн дария iшiнде,
Өмiрiмдi қайтiп сүрейiн, сырластарым.

1100

Өмiрiм қайтiп өтедi дарияда жүрсем,
Жалғыз қайтiп жүрейiн шөлге кiрсем.
Көбiң кетiп қасымнан, жалғыз қалдым,
Өмiр қайтiп сүрейiн жүрсем-тұрсам.
Қайда жүрерiм бiлмеймiн, еш те жөнiн,
Жалғыздығым өтедi мұңды күнiм.
Кәрiп басқа түстi кетпес қайғы,
Зарлай-зарлай өтедi күнiм-түнiм.
Науқастардың Әзiрейiл жанын алды,
Бiр күн өлдi екеуi, жалғыз қалды.
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1110

Жылай-еңiрей бейшара жолдасына,
Жаназасын оқып, екiсiн көмiп салды.
Қайғыдан адам өлмес, ақыл танар,
Аузынан түтiн шықпас, көкiрек жанар.
Өмiрiн ерте етер ме, кеш етер ме,
Тiрi адам бұл жалғанға қайтiп тынар.
Дарияға түстi, есiн жия алмайды,
Жылайды, жолдастарын таба алмайды.
Бiлмейдi жөннiң дағы қайсы екенiн,
Басы тiзеде, көз жасын тия алмайды.

1120

Тiзесiне басын қойды iш күйгенге,
Кәрiпшiлiк көп көрдi жар сүйгенге.
Ас ойына келмедi, дүние ойына,
Тамағына iшкен асы түйiлгенде.

Сейпiлмәлiктiң салы бұзылғаны
Бiр қатты жел келдi де салын бұзды,
Ескi жiбi үзiлiп бөлек түстi.
Бiр ағашқа салдан түсiп мiнiп алды,
Әзиз жаннан бейшара үмiт үздi.

1130

Ескен жел сындырды мiнген салды,
Ылажын таба алмай қайран қалды.
Бiр қу ағаш бар екен дария iшiнде,
Жан қамы үшiн ағашты ұстай алды.
Қу ағаштың басына шықты шаһзат,
Тәңiрiне жылай-жылай қылды көп жад:
—Болмаса, Тәңiрiм, сiзден ешбiр себеп,
Со жердi көрген емес еш адамзат.
Сейпiлмәлiк сол жерде үш күн тұрды,
Жылай-жылай көзiне қан жасы толды.
—Ел-жұртымнан айрылдым бiр жар үшiн,
Кәрiп менiң басыма не күн болды.
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1140

Не жаздым, не жаңылдым еш бiлмеймiн,
Жамандықтан басқа еш көрмеймiн.
Тәңiрi, сiзден болса бiр себеп,
Ақыр бұ дарияда мен күн көрмеймiн.
Бұрынғыдай болмайды, дәрмен кеттi,
Әке-шеше, қарындас арман кеттi.
Жаратқанның жарлығына мойын ұсындық,
Бiздi бұлай болсын деп тағдыр еттi.

1150

Жалынсақ, Жомарт Патша рақым етер,
Жүзiме пәле кез келсе аман кетер.
Тәңiрi алдында тiленсе намыс болмас,
Ақыры мұратына бiр күн жетер.

Құс келiп ұшырғаны
Аяды Кәдiр Сұлтан кәрiп құлды,
Әуеден бiр үлкен құс пайда болды.
Сейпiлмәлiктi алуға қасты қылып,
Қу ағаштың басына келiп қонды.
Сейпiлмәлiк ойлапты «өлемiн» деп,
Құс ұмтылды кәрiптi аламын деп.
Құс жеткенде аяғынан ұстап алды,
«Не тағдыр болса боламын» деп.
1160

Көтерiп Сейпiлмәлiктi алып ұшты,
Ұстайды Сейпiлмәлiк бiрге құсты.
Дарияда бiр күн, бiр түн алып ұшты,
Ұясына келгенде талып түстi.
Сейпiлмәлiк кәрiп жанын қайғы қылды,
Шаршап құстың түскенiн ойлап бiлдi.
Тау-тастың арасына жасырынып,
Құс келiп таппасын деп бiр iнге кiрдi.

1170

Бiр жақтан жылан келдi аузын ашып,
Сейпiлмәлiк қорықты қаны қашып.
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Құс баласын бiр жылан жейдi екен,
Ұмтылды құс жыланға қанат жайып.
Жылан өттi Сейпiлмәлiктiң жанын басып,
Қашырды құсты жылан аузын ашып.
Сейпiлмәлiк жыланды көргеннен соң,
Не қыларын бiлмейдi, қалды сасып.
Жыланды өлтiргенi
Қолына алды айбалтасын белiндегi,
Қалғаны зәңгiлердiң елiндегi.
«Бекер қарап тұрғанша ұмтылайын,
1180 Ажал тағдыр болса өлдiм дағы».
«Иә, Алла» деп балтасын қолына алды,
Көтерiп айбалтасын белге салды.
Балтамен айдаһарды екi бөлiп,
Сол жерде жылан дұшпан өлiп қалды.
Жыланды құс келдi де жоғары алды,
Баласына жем қылып бере салды.
Сейпiлмәлiкке құс ендi қастығы жоқ,
Баласы айдаһардан аман қалды.

1190

Жер жүзi дұшпан болса зиян қылмас,
Сақтайды Тәңiрi өзi, бенде бiлмес.
Тәңiрiм тағдыр етпей ажал жетпес,
Су iшiнде жатса да бенде өлмес.

Сейпiлмәлiктiң жаяу жүргенi
Сейпiлмәлiк жаяулап шөлге кiрдi,
Көрмеген ғажаптарын сонда көрдi.
Запырандай сарғайып қызыл жүзi,
Бiр жыл жолмен жүрiп өмiр сүрдi.
Қиын iс болмас жұрттан айрылмақтан,
Қалмайды көзден жас зар қылмақтан.
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1200

Жалғыздық пен жаяулық басқа түстi,
Бiр тағдыр болса керек бар қылмақтан.

Сейпiлмәлiктiң мiнәжаты
—Түзу жолға сал, Тәңiрiм, жазған құлыңды,
Күнәсi көп басынан асқан құлыңды.
Бiзге сiзден басқа дәрмен жоқ,
Әр жерде жалғыз жүрiп сасқан құлыңды.
Мысырға бiз құлыңды патша қылдың,
Менi бiр жар үшiн мұңды қылдың.
Әуелде патша қылып жаратсаң да,
Қайғының қылышымен бауырым тiлдiң.

1210

Бiзден басқа патшалар жұртын сақтап,
Әрқайсысы ойнап-күлер өзiн мақтап.
Не қылса да тағдырыңа мойын ұсындық,
Пәледен құтылмадым дүние ақтап.
Жүз мың пәле көрсем де бiр жарым жоқ,
Су орнына қан жұтып қанарым жоқ.
Осынша кәрiпшiлiк көрсем дағы,
Асық жардың жолында арманым жоқ.

1220

Жаратқан, өзiң жеткiз iздегенге,
Он үш жылдан артық күн-түн сөйлегенге.
Жалғыз жүрiп жар үшiн сәргарданмын,
Осы күнi үмiтiм үзбегенге.
Жас күнiмде басқа түстi iстiң ауыры,
Қалмады сенi iздеп дария, тау да.
Сен перiзат, еш жерде хабарың жоқ,
Жолыңда құрбан болдым денiм сауда.
Ескен жел апарар ма сәлемiмдi,
Жолыңда құрбан қылдым бұл жанымды.
Бiзден ақыл шығар тау үстiнде,
Кiм айтар өлсем мұнда бұ жанымды.
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1230

Елiнде жүрген шығар сейiл құрып,
Бiз жылаймыз ол үшiн жалғыз жүрiп.
Жолыңда қыс-жаз жүрген мен бiр мiскiн,
Жетермiн бе мұратқа жүзiң көрiп?
Суретiң әуел сенiң өзiм көрдiм,
Таппадым еш хабар мұнша жүрдiм.
Түнi-күндiз сенiң үшiн зар жылаймын,
Кәрiптiкпен мұнша өмiр сүрдiм.

1240

Зынданнан қатты болды жолым,
Жарылды ыстықтан аяқ-қолым.
Қанша жыл кәрiпшiлiк көрсем дағы,
Болар ма дидарыңды көрер күнiм.
Құдайым, мұратыма жеткiз менi,
Бендеңнiң қиналады кәрiп жаны.
Тағдырыңа, Құдайым, риза болдым,
Неше азап көрерiм, көрсет оны.

Бiр тауға келгенi
Жаяулап биiк тауға жақын жеттi,
Тау үстiне шыға алмай есi кеттi.
Тау басына шығуға ылаж таппай,
Бiр жылдай зарлай-зарлай өмiр өттi.

1250

Тау басынан шығады қабылан үнi,
Ойнайды әр түрлi аң күнi-түнi.
Қанша ой қылса да, тау басына
Шығуға табылмайды ешбiр жөнi.
Тау басында әр түрлi аң шақырады,
Аю, қасқыр, жолбарыс ақырады.
Биiк тауға шығуға ылаж таппай,
Бiр жылдай сол жерде тоқырады.
Ұмтылды тау басына қуат қылып,
Киiк те түседi тастан тайып.
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1260

Ақыр бiр жан қайғы үшiн тауға шық[ты],
Әр төбенiң басына тынып-тынып.
Тау басына шықты да ақыл жиды,
Не болса да жар үшiн жанын қиды.
Жан шыққанша нәсiп таусылмайды,
Бұлақтан су iшiп, жемiс жедi.
Бiр жағы су сол тауының, бiр жағы шөл,
Жүрген адам сол жерден таппайды жол.
Ендi шөлмен жаяулап жүре бердi,
Кәрiптiктен жарылды аяқ пен қол.

1270

Тәуекел Аллаға мойын ұсынып,
Шаршаған соң әр жерге бiр күн қонып.
Бiр Аллаға жалынып зар қылады,
Бiр жар үшiн жолына кәрiп болып.

Жолбарыс өлтiргенi
Бiр жерде жолбарыс шықты аузын ашып,
Қасты қылды Сейпiлмәлiк топырақ шашып.
«Бiр бәледен құтылсам, бiр бәле» деп,
Қорқады Сейпiлмәлiк қаны қашып.

1280

Айбалтаны бойға алып, бойын түздi,
Жолбарысқа түзеттi екi көздi.
Жолбарыстан жан аман құтылған соң,
Аллаға жалынады, жаяу жүрдi.
Жөнелдi жаңа айдай бел бүгiлiп,
Екi көзден жас ақты қан төгiлiп.
Әр жерде қорыққандай бiр iс болса,
Қалады әзiз жаннан ендi үзiп.
Қайсын мұның айтайын, көп күн өттi,
Қайсыбiрiн жазайын есiм кеттi.
Сейпiлмәлiк бiрнеше күн жүрiп едi,
Бiр шарбаққа жаяулап жақын жеттi.
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1290

Адамзат сондай шарбақ көрген емес,
Сол жерде адам, перi жүрген емес.
Жаралған жануарлардан дүниенiң жоқ,
Ойласаң, көрсең еш тұрған емес.
Ойлайды Сейпiлмәлiк жалған емес,
«Бұ үйдi еш адамзат салған емес.
Ол мында перiнiң жерi шығар,
Бұлардан тiрi адам қалған емес».

1300

Сейпiлмәлiк ойлайды көремiн деп,
Шарбаққа ендi қарсы жүремiн деп.
Бұ мында перiлердiң жерi шығар,
Не болса да үйге кiремiн деп.

Арыстан келiп ұшырағаны
Жөнелдi Сейпiлмәлiк үйге таман,
Шарбақтан шықты ендi бiр арыстан.
Келгенде айбалтамен шауып едi,
Қ��������������������������������
ұлап түстi арыстан, ақпайды қан.
Сол жұрттар перiнiң жұрты дейдi,
Арыстан күзетшiге тұрды дейдi.
Жарлықпен арыстан қылған екен,
Ақыры Сейпiлмәлiк ұрды дейдi.

1310

Сол жерден Сейпiлмәлiк жүрдi дейдi,
Шарбақтан бiр үлкен үй көрдi дейдi.
Алтын кiлт есiкке салған екен,
Айбалтасын қолына алып ұрды дейдi.
Үй сымбатты, айтуға тiлге келмес,
Алтын-күмiс сарай бар, адам бiлмес.
Адамға перiзатпен жетпес ажал,
Қандай-қандай тар жерде жүрсе өлмес.
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Үйде бiр қыз көргенi

1320

Алтын тақтай құрыпты асыл шатыр.
Шатырды ашып көрдi, бiр қыз жатыр.
Жүзi айдай жарқырап тақ үстiнде,
Адамзатқа ұқсайды бiр қыз жатыр.
Қозғайды қызды әр кез, оянбайды,
Тастап қызды кетуге қия алмайды.
Өлi десе бұ қыздың жаны бар деп,
Тiрi десе ақылын бiле алмайды.
Қыздан хабар таппайды және шықты,
Гауһар тастан қолына ала шықты.
Қыз басында жазулы тақтай жатыр,
Қалдырмай оны тағы ала шықты.

1330

Ойлайды «қыз өлi ме, тiрi ме?— деп,
Бұл шарбақ дұшпанның жерi ме?—деп.
Иесi келсе, ол маған зиян қылар,
Дәу ме [деп] ойлайды, бұл перi ме?» деп.
Үй iшiнде Сейпiлмәлiк сейiл құрды,
Тақтайды алып шығып тыста тұрды.
Есiктен бiраз тыңдап тұрып едi,
Қыз пақыр үй iшiнде бiр сөз айтып тұрды.

1340

Сейпiлмәлiк со үйге қайта кiрдi,
Қыз басын көтердi, сәлем бердi.
Тақтайды көрген соң қыз жылайды,
«Тақтайда сұмдық бар» деп ойлап бiлдi.
Тақтайды тысқа тастап үйге кiрдi,
Қыз басын көтердi, сәлем бердi.
—Дәусiз бе, перiсiз бе, мен сұрайын,
Бiз жүрген бiр бейшара алыс жерде.
Қыз пақыр жауап бердi, сәлем алып:
—Бiз де адамзат, жүрiппiз кәрiп болып.

164

ғашықтық дастандар

Дәу қолында он бiр жыл сәргарданмын,
Қорықпай сiздер бiзден қайран қалып.

1350

Түрегелiп көрiстi екi зарлы,
Бұрынғы жалғыз едi, болды жарлы.
Қыз пақыр:—Жiгiт, сөзiң сөйле,—дейдi,
Не себептен мұнда сен ынтызарлы?

Жiгiттiң сөзi
Сейпiлмәлiк қыз пақырға сөз бастайды:
—Сөз айтсам iздегенiм әз Құдай-ды.
Үйге келе ме деп мен қорқамын,
Перiзат адамзатпен жүз қарайды.
Қыз жауабы

1360

Дәу малғұн жетi күн бiзге келмейтұғын,
Айтса тiлiң еш адам бiлмейтұғын.
Үш күн қал, қорықпа, сөзiңдi сөйле,
Сөзге нансаң, не сөз бар жылайтұғын.
Жерiмнен бұ дию малғұн қашты алып,
Он бiр жыл сәргарданмын қайран қалып.
Кеткенiмдi бiлмеймiн, келгенiмдi,
Тақтайды басқа қойса қалам талып.
Есiтiп Сейпiлмәлiк сөз бастады:
—Мен едiм Мысырдың патшазаты,
Ел-жұртымнан айрылып, мал-мүлкiмнен,
Тәңiрден Бәдiғұлжамал құлдың даты.

1370

Бiр суреттi көрдiм, асық болдым,
Жүз мың ерден айрылып жалғыз қалдым.
Он екi жыл жолында сәргарданмын,
Бұрын патша болсам да кәрiп болдым.
Бiр жан досым бар едi, айрылғанмын,
Ойымнан еш кетпейдi, зар қылғанмын.
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Патшалықтан айрылдым, ел-жұртымнан,
Жалғыз басым қайғымен жарылғанмын.

1380

Сөйледi сөздiң бәрiн бастан-аяқ:
—Ел-жұртымнан айрылып жүрдiм саяқ,
Бәдiғұлжамал ойымнан еш кетпейдi,
Тәңiрiм салды қайғыны аямай-ақ.
Жолында оның iздеп жүрсем де мен,
Таба алмасам жолында өлсем де мен.
Осы қайғы бәрi де кетер едi,
Асық жардың жүзiн бiр көрсем де мен.
Қыз пақыр атын естiп көп жылады:
—Анадан бiр тусам да не қылады,
Асық сенiң жарыңның мен құрдасы едiм,
Ендi бiздiң бұ халдi кiм бiледi?

1390

Сейпiлмәлiк есiтiп күлдi дейдi,
Асық жардың хабарын бiлдi дейдi.
Айтқан сөз құлағына жаққаннан соң,
Қыз қасына жақынырақ келдi дейдi.
—Сен маған сөз айттың ба, жолдасым-ай,
Өзiмдей кәрiп болған мұңдасым-ай.
Бұ хабарды ешкiмнен бiлгенiм жоқ,
Шын болса айтшы маған, сырласым-ай.

Бәдiғұлжамалдың айтқаны

1400

—Ойбай, жiгiт, нанбасаң мен нандырайын,
Сөзiмдi бастан-аяқ қандырайын.
Бұ хабарды бұрын сен бiлмесең,
Шырағыңды ендi мен жандырайын.
Рабүлмәлiк әкем-дүр Сарандилда,
Iнiсi дағы патша болып жұрт iшiнде.
Екеуi екi жерде патша болған,
Олар онда, бiз кәрiп қалдық мұнда.
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Перi шәрi бiзден алыс емес,
Әкемiз Шабалмен таныс емес.
Ол перiзат болғанда, бiз адамзат,
Бiр-бiрiмен дос болып сарпай кимес.

1410

Қатыны Шабалдың келген екен,
Бiздiң елде бiраз күн тұрған екен.
Бiздiң елде жүргенде сейiл құрып,
Бәдiғұлжамал со жерде туған екен.
Бiздi шешем со күнi тапқан екен,
Шүйiншi деп әр жаққа шапқан екен.
Шүйiншi деп айтқан даусынан,
Алтын-күмiс үстiме шашқан екен.

1420

Бәдiғұлжамал шешесi сонда келiп,
Ел жиып кәрiптерге ас жегiзiп.
Бәдiғұлжамал шешемнiң сүтiн емiп,
Бiздердi сүт емiзiп бала қылып.
Екеумiз бiр күн туған құрдас едiк,
Ел iшiнде бiр жүрген сырлас едiк.
Алланың үкiмi болып ендi айрылдық,
Қайтейiн, айрылмастай жолдас едiк.
Бiр күнде ойнап жүргенде тұман болды,
Ұстайды бiр дәу келiп бiздiң қолды.
Дәу қолында он бiр жыл кiрiптармын,
Ел-жұртымнан көргенiм сол-ақ болды.

1430

Бұ дәуге тұтқын болдық бiз жолығып,
Еңiреп бiздi жүрiптi асық болып.
Он бiр жылдан қолында кiрiптармын,
Ел-жұртымнан сәргардан қайран қалып.
Дәу малғұн дәу патшаның ұлы дейдi,
Қазынаға ел-жұрттың молы дейдi.
Атасы Шабалмен дұшпан екен,
Әр жылда аттанады қолы дейдi.
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1440

Алып қашса да мен бой бермедiм,
Өлсем де қосылуға ой бермедiм.
Он бiр жылдан берi алдайды дәу малғұн,
Өлтiрсе де ол мен сөз демедiм.
Көп сөз маған айтады көңiл берiп,
Жақсы сөз мен айтпаймын көңiл берiп.
Бiрде өкпе қылады, бiрде ашу,
Кетедi өз елiне үш күн тұрып.
Жетi күнде келедi елде жүрiп,
Тағы бiздi алдайды үш күн тұрып.
Ұмтылады бiздерге қастық қылып,
Жылаймын «өлемiн» деп өзiмдi ұрып.

1450

Барсаңыз бiздiң елге, көрдiм деңiз,
Қызыңыз Мәликемен тұрдым деңiз.
Дәу қолында он бiр жыл тұтқын екен,
Сырласып бiр күн бiрге жүрдiм деңiз.
Бiлмейдi олар менiң жатқан жерiм,
Дәу қолында зәрдi татқан жерiм.
Бiлсе менi сол жерде қоймас едi,
Өлiмге байлап басымды сатқан жерiм.

1460

Басқа түскен қайғы тарқамайды,
Жас күнде тұтқын болып бағым тайды.
Бiзден сәлем айта бар ел-жұртқа,
Көрер күнiм болар ма күн мен айды?
Әке-шешем [мен] үшiн бауырын берген,
Жалғызым деп жылайды көзi көрген.
Олар да онда жылайды, көздерi қан,
Бiздер дәу қолында қиналып жан.
Әр сөзге Сейпiлмәлiк қанды дейдi,
Мәликенiң сөзiне ендi нанды дейдi.
Хабарын есiткен соң қуанады,
Бiраз жарын ойға алып жанды дейдi.
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Сейпiлмәлiктiң сөзi

1470

Сейпiлмәлiк сөз айтады:—Бiз ойлайық,
Бұрынғыдай есiткендi бiз байлайық.
Дәуiңнiң жаны қайда екенiн сiз сұраңыз,
Бiр қайла табылар ма, оны қылайық.
Тұрайық бiз бiр жерде жасырынып,
Сұраңыз жанын оның көңiл ерiп.
Ашуланып сөз айтса, өкпе қылса,
Айтпас па екен ол сiзге жанын қиып.

1480

Бiр қайла қылар едiк жанын бiлсек,
Не қылса Алла әмiрiне мойын ұсынсақ.
Тәңiрi берiп дәу жанын қолға берсе,
Дәу малғұн бұ жерде бiз өлтiрсек.

Қыздың жауабы
—Дәу жанын мұнан бұрын сұрағанмын,
Ашуланып мен оған дау қылғанмын.
Ашудан қайтып маған жанын айтқан,
Жаным суда дегенде таң қалғанмын.
Жанымызды бұ дарияға салдық деген,
Бiр құдық, бар iшiнде сандық деген.
Со сандықтың iшiнде менiң жаным,
Ел таппас жаралған жанымды деген.

1490

Қолы тимес адамның бiр жаныма,
Өлiм жоқ жетсе жасым болса мың да.
Дәу жаны суға ұрып шығар едi,
Сүлеймен жүзiктiң барлығында.
Бұ күн табылмайды дәудiң жаны,
Жүзiк тәуекел, Сүлеймен өзi, кәнi?
Заманында бiз оның құлы едiк,
Өлгеннен соң құтылды дәудiң жаны.
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1500

Дәу айтқандай Сүлеймен өзi кәнi,
Жүзiктi қолына кiм ұстар оны?
Бiзден сәлем айта бар ел-жұртыма,
Қанша айтсам табылмас дәу жаны.
Естiп Сейпiлмәлiк күлдi дейдi,
Мәликеден шүйiншi сұрды дейдi.
—Тақ Сүлеймен жүзiгi менде әзiр,
Жақсылыққа Құдайым бұрды,—дейдi.
Мәлике естiп қуаныш қылды,
Көрген соң жүзiктiң барын бiлдi.
Азық пен алтын-күмiс үйден алып,
Бiр медет болар ма деп екеуi суға келдi.

1510

Ұсындылар Алланың көп атынан,
Сүлеймен жүзiктiң құрметiнен.
—Дәу жанын бiздерге шығарып бер,
Кетейiк дәу малғұнның бiз қасынан.
Жүзiктi қолына алып суға ұрдылар,
Алланың әмiрiне бел будылар.
Бiр уақытта су қайнап сандық шықты,
Сандықты көтерiп бiр қойдылар.

1520

Сандықты ашып едi кептер шықты,
Кептердiң мойнын үзiп жерге тықты.
Аспаннан қып-қызыл қан қардай жауып,
Кептердiң кесапаты дәуге жұқты.
Таудай болып дәу келiп жерге түстi,
Дәу пақырдың өлерде үнi шықты.
Бейшаралар көрген соң қуанады,
Бәрiнен бiр Тәңiрiнiң әмiрi күштi.
Дариямен кеттi бұлар салын байлап,
Алдылар дәу үйiнен азық сайлап.
Қуанғаннан бейшаралар жыласып,
Кеттiлер үш ай, үш күн-түн сал айдап.
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1530

Екi бiрдей бейшара жолдас болып,
Бәдiғұлжамал жөнiнен құрдас болып.
Бiреуi—аға, бiреуi сiңлiсi болып,
Жүрдiлер бiр-бiрiне сырлас болып.
Бiр үлкен жайын шықты аузын ашып,
Бұларды жұтайын деп суларды шашып.
Сейпiлмәлiк ұйықтап едi, қыз оянды,
Қорықты бейшаралар қаны қашып.

1540

[Жайын] басын көрген соң жыласады,
Қолдарын көкке жайып еңiреседi.
«Пәледен құтылдық деп ойлап едiк»,
Алладан жылап медет тiлеседi.

Жайынды өлтiргенi
Сейпiлмәлiк балтасын қолына алды,
Жайын дұшпан басына қатты салды.
Алланың әмiрiмен басқа тиiп,
Айналып жайын дұшпан кейiн қалды.
Тәуекел деп Аллаға бет қояды,
Салмен ағып тағы да жөнеледi.
Бiр аралға сал байлап енiп едi,
Саудагер көп керуенге кез болады.
Керуенге ұшырағаны

1550

Керуен қорықты бұларды ұры ма деп,
Бұлар қорықты бiр дұшпан болар ма деп.
Керуен халқы бұларды тағы ойлайды,
Бiздей елге сауда қылып жүрер ме деп.
Келдi керуен бұларға қарсы жүрiп,
Бұлар сәлем бердi қол қусырып.
Қасына көп керуен келiп едi,
Таң қалдылар бұлардың жүзiн көрiп.
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1560

Керуендер таң қалып оларға пұл бердi,
Не болса да ұжмақтың нұры дейдi.
Осында запырандай сарғайғанда,
Беттерiнде нұры жайнап тұрды дейдi.
Бiрiн-бiрi сұрасып жыласады,
Бәрi бiрдей мұсылман танысады.
Шүршіттен шыққан олар керуен,
Бiр-бiрден сөзiне қанысады.
Керуендер таныды Мәликенi,
—Ағасы Сарандилда жұрттың ханы.
Он бiр жыл ханның қызы ғайып болған,
Ағасы бiздiң елде жұрт сұлтаны.

1570

Таныған соң бiр-бiрiн жыласады,
Көп керуен бiр-бiрден сөйлеседi.
—Әкесiнiң iнiсi бiзге жақын,
Шүйiншiге шапқыншы оңдасады.
—Үш айда ағаңызға қайтсақ керек,
Со жерге кемеменен жетсек керек.
Аман болып шәрге жақын кетсек,
Кеме тастап бiр қырға өтсек керек.

1580

Жеттi де шығар жерге сумен жүрiп,
Кемелерiн шығарды қырға барып.
Шүйiншiге бес кiсi кетiп едi,
Шәрге жеттi бұлар күн-түн жүрiп.

Мәлiке ағасыны көргенi
Сұлтанға елшi хабар бердi дейдi,
Сәлем берiп есiктен кiрдi дейдi.
«Ағаңыздың жоғалған жалғыз қызы,
Аман-есен керуенмен келдi» дейдi.
Шүйiншi берiп, бұлар ендi сөйлеседi,
Келер деп Мәлике ойласады.
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«Той қылып, жұртқа хабар бiлдiргін,
Алдына барамыз» деп сайласады.

1590

Жұртпен келдi ағасы қыз алдынан,
Көрiстi ағасымен есен-аман.
Ағасы Мәликемен көрiскенде,
Жыламаған қалмайды әскер, жаннан.
Ойнап-күлiп он күн той қылады,
Түрлi-түрлi ойынмен ойнады.
Тәжiлмәлiк Сейпiлмәлiкке барған екен,
Алдында қол қусырып сөйледi.

Мәлике[нің] әкесiне қосылғаны

1600

Шүйiншiге билер кеттi әкесiне,
Он төрт күнде жеттi қаласына.
Есiткен соң шеше мен әкесi,
Қуанады екеуi жыласып баласына.
Малды сойып, той қылып, жұртты жиып,
Көрiсiп әке-шешесi қалды талып.
Сейпiлмәлiктi билер құрмет қылып,
Ап келдi Сейпiлмәлiктi таққа салып.
Ап келдi Сейпiлмәлiктей, ай мен күндi,
Той қылып, бiлмедi күн мен түндi.
Ұшқан құс қайтып елге келген,
Бәрiнiң бiрдей iшiнде көңiлi тынды.

1610

Шешесi:—Жаным, тiрi келдiң,—дейдi,
Он жыл қайғымен өлдiм,—дейдi.
Әкесi мен шешесi амандасып,
—Аллаға шүкiр, жүзiңдi көрдiм,—дейдi.
Қуанып әкесi мен шешесi отырмайды,
Мәлике күн-түн сөйлеп болдырмайды.
Он бiр жыл әкесiнен айрылған соң,
Көргенiнiң бәрiн де қалдырмайды.
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1620

—Себебiнен Сейпiлмәлiктiң мұнда келдiм,
Шарапат қып өзiм мұны аға қылдым.
Алладан соң, себеп бәрi мұнан,
Жүзiңдi көрдiм дағы көңiлiм тындым.
Құдай сақтады, дәуден аман жүрдiм,
Дәу қастық қылса, өлiмге бетiм бұрдым.
Күн-түн бiрдей Аллаға жылаушы едiм,
Құдай сақтады, дәуден аман жүрдiм.

Мәликенiң сөзi
—Қолы еш жетпедi дәудiң маған,
Кәпiр болсын сөзiме нанбаған.
Мойынсұнып келсе де дәу малғұн,
Ашулансам қайтады жетпей маған.

1630

Серт қылып айтып оған: «Тиме маған,
Он бес жыл болмай тұрып тимен саған.
Өктемдеп зорлықпенен алам десең,
Өлем,—дедiм,—со күнде нансаң маған».
Дәу малғұн бұ сөзiмнен қайтушы едi,
Кегiн өкпе қылып айтушы едi.
Ол уақытта Сейпiлмәлiк маған келген,
Дәу өлтiрiп ол жерден алушы едi.

1640

Естiп хан менен жұрттың бәрi бiлдi,
Жалғыздарын көрген соң көңiлi тынды.
Ұл қылып Сейпiлмәлiкке орын бердi,
Қолына ендi бердi қалың елдi.
Сейпiлмәлiк бұрынғыдай патша болды,
Хан тапсырған ұлына iсiн оңдайды.
Жұрт iшiнде көрсетiп әдiлдiгiн,
Тәңiрi өзi оңғарады ендi жолды.
Қызметкерлер алдында әзiр тұрды,
Бекзада мен патшалар бiрге жүрдi.
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Ойыншы мен жырлаушылар бәрi сонда,
Түнде ойын, күндiз далада сейiл құрды.
Сейпiлмәлiктiң досын сағынғаны

1650

Досы оның бiр күнi еске түстi,
Екi көзден жаңбырдай жасын ағызды.
—Суда өлдiң бе, жан досым, қырда өлдiң бе,
Дүниеде ұмыта алмаймын көрмей сенi.
Баяғыда осындай ойнаушы едiк,
Айырылуға бiр күнде қимаушы едiк.
Осындай болмадық, жан досым-ай,
Жағада ойнап-күлiп жүрушi едiк.

1660

Көңiлiмнен, көзiмнен ендi кеттiң,
Алтын жүзiк қолымнан тайып кеттiң.
Осы кездер көзiме көрiнбейдi,
Бiр қайғыны бойыма жиып кеттiң.
Қасымда болсаң сенi көрмес пе едiм,
Ойнап-күлiп бiр жерде тұрмас па едiм.
Тiрi болып көзiме бiр көрiнсең,
Артыңа қайда жүрсең ермес пе едiм.
Көрушi едiм, е, досым, сенi жандай,
Iшкен ас маған сенсiз қызыл қандай.
Өтiп кетер заманың жасымыздан,
Болмайды қызығымыз көз жұмғандай.

1670

Сенсiз маған бұ ойын бәрi арам,
Жалғыз қайтiп сенсiз мен сейiл құрам.
Осы күнде ойымнан еш кетпейсiң,
Жүзiңдi ендi сенiң қайда көрем.
Сенсiз маған болмайды осы жиын,
Дүниенiң сенсiз маған бәрi қиын.
Таққа отырып патша болсам дағы,
Сенсiз маған пайда жоқ жалғыз тиын.
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1680

Еске түссең жылаймын мен осында-ай,
Тақ үстi сенсiз маған бiр тұтқындай.
Ойласам сен есiме түскенсiн,
Болады маған өмiрiм мың жыл оттай.
Кетер едi бұ қайғы жүзiң көрсем,
Хабарын елден тауып қайдан сұрсам.
Жан тәттi жан досым, мұңдасым-ай,
Дүние не керек маған, бiрге жүрсем.
Хабар болсам жүзiңдi көремiн бе,
Жоқ дүниеден көрмей-ақ өлермiн бе?
Өлгенiңдi естiсем, мен өлермiн,
Бұ қайғыға сарғайып жүрермiн бе?

Мiнәжат қылғаны

1690

—Әр жерде медет қылған Құдайым, сен,
Тiлеймiн жазықтықпен кедейiң мен.
Досымды тiрi болса бiр көрсетсең,
Жолыңда жанымды құрбан етейiн мен.
Досы үшiн Сейпiлмәлiк бiр күн жанды,
Запырандай сарғайды, ақылын танды.
Шаһзаданың зарлығын есiткен соң,
Бұ жерге ендi жиылды жұрттың бәрi.

Мәликенiң келгенi

1700

Көп қыздармен Мәлике келдi дейдi,
Шаһзаданың қайғысын бiлдi дейдi.
Шаһзаданың көп қыздар көрдi жүзiн,
Айырмайды бәрi де екi көзiн.
—Мойын ұсын Алланың салғанына,
Айрылып досың[нан] сен қалғаныңа.
Тiрi болса көрерсiң, өлсе өлген,
Қайтерсiң бұ дүниенiң жалғанына.
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Бұрынғы күйгенiмiз бiзге батар,
Алланың әмiрiне бенде не етер.
Бұ дүниеден кiсiге еш пайда жоқ,
Жаралған жан болса бәрi де өтер.

1710

Жолыңда бiз бейшара құрбандығың,
Не етерге айтып қойған бiр жандығың.
Сiз өлгенге мен де өлейiн, күйдi жаным,
Тiлесең керек ендi амандығың.
Келедi он күннен соң асық жарың,
Он үш жылдан сақтаған ынтызарың.
Ашылсын көңiлiң сенiң, Сейпiлмәлiк,
Тiрi болса табылар бiр жолдасың.

1720

Мәлике көп жылайды көңiлiн аулап:
—Кетiңiз бiр-екi күн киiк аулап,
Ашылсын көңiлiң жұртпен аңға шығып,
Тазы менен қаршыға, бүркiт салып.
Бұ сөз тыңдап Сейпiлмәлiк атқа мiнiп,
Шәрден өттi бұлар көңiлi тынып.
Шаһзаданың сол жанынан өтiп едi,
Бiр жiгiт сәлем бердi қарсы жүрiп.
Сейпiлмәлiк сәлемiн анда сүйдi,
Ойлайды «Сейiт пе?» деп, iшi күйдi.
«Сейiт қайдан келсiн» [деп] тағы ойлайды,
Сүйтсе де бiлмедi көңiлiн қойды.

1730

Жұртына:—Бұ кәрiптi көрiң,—дейдi,
Бiздiң үйге алып жүрiң,—дейдi.
Бiз келгенше оны сiз құрмет қылып,
Бiз қайтқан соң қолыма берiң,—дейдi.
Мiнезiм бар кәрiп қимайтұғын,
Бiр-екi күн қонақ қып сыйлайтұғын.
Бiз келгенше сақтаңыз құрмет қылып,
Болмаңыз әр кез оны қинайтұғын.
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1740

Екi кiсi келдi де ұстады оны,
Қалмайды бейшараның қорқып жаны.
—Патшамыз бұйырды алып кел деп,
Керек қылды аң аулап қайтса сенi.
Қорыққаннан бейшара жүзiн бұрмайды,
Көзiнен ағып жасы құрымайды.
Бармаймын деп тырысып бағып едi,
Екi кiсi, жалынса да, айрылмайды.
Кiсi туған дүниеде жүрер үшiн,
Кiм көрiнсе аяқтан сүйрер үшiн.
Бейшара бұ кiсiден қашты ендi,
Бұ пәледен ендi өтер үшiн.

1750

Әуелi екi кiсi боқтап алды,
Бiр-екi ұрды дағы жолға салды.
Көзiнен жасы ағып бейшараның,
Ешбiр ылаж таппайды, қайран қалды.
Қорыққанынан бейшара кеттi қашып,
«Не пәлеге түстiм?» деп қорқып, сасып.
Iздеп жүрiп тапқан бейшараны
Ап кеттi, аяқтан жоғары асып.

1760

Бейшараны алды да ұра-ұра,
Алып барды зынданға алып тура.
Бұ бейшара қорқып ойлайды ой,
«Қашар едiм табылса бiраз қора».
Жылайды бұ бейшара қаны қашып:
—Қалыппыз еш күнәсiз зындан түсiп,
Болмас едi кәрiптiкке көңiлi бұзық,
Жылайды «өлемiн» деп, үмiт үзiп.
Кәрiптiктен жаман iс болмас өмiр,
Жылайды өлемiн деп жалғыз пақыр.
Кәрiптердiң, күтсеңiз, көп сауабы,
Бар жерде кәрiп көрсең жылайды ақыр.
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1770

Кәрiптiң көңiлi сынық болар ма екен,
Кәрiптi үйiне кiсi алар ма екен.
Қайғысы көп адамдар қарсы келе,
Кәрiптердiң сөзiне нанар ма екен.
Дүниеде кәрiптерден қайғылы жоқ,
Бiлмейдi кәрiп алған өздерi тоқ.
Өз халiн бiлмейдi сау адамдар,
Тиесiлi кәрiптерге күнде бiр оқ.

1780

Жылайды кәрiп әр күн жасын төгiп,
Алласына зар қылып белiн буып.
Кiрiптарға пайғамбар жәрдем деген,
Болар ма, әй, жарандар, аса сөгiп.
Бiр кiсi кәрiп көрсе жылайтұғын,
Қолына қалам алып жырлайтұғын.
Кәрiптер де Алланың құлы емес пе,
Болар ма кәрiптер ойын ойлайтұғын.

Сейпiлмәлiктiң сөзi
Сейпiлмәлiк со түнi ұйықтамайды,
Ойына кәрiп түсiп тоқтамайды.
Таңда атқа мiнiп елге келдi,
Кейiнгi қалғандарын жоқтамайды.

1790

Жарлық қылды жұртына:— Келiң,—деп,
Кешегi аманатым берiң,—деп.
Қай елден жүрсе дағы кәрiп шығар,
Ренжiтпей оны алып жүрiң,—деп.
Айттылар:—Патшамыз, қашып едi,
Табылмаса есiмiздi ашып едi.
Күн iздеп жүрiп артыңнан,
Ұялып жүрiп сiзден сасып едi.
Келтiрдi бейшараның қолын байлап,
Кiсi өлтiрген кiсiден арман етiп.
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Сейпiлмәлiк көрген соң көп ұрысты:
1800 —Кәрiптi ренжiтiпсiз, не себеп?

Аяқ пенен қолына темiр шұлғап,
Бетi-көзiн бiрдей құмға былғап.
Сiздерге қанша күнә қылып едi,
Жүрiңiз демедiм [бе] көңiлiн аулап.
Кәрiптi кiсi мұндай болмас болар,
Кәрiптiң қатты жүзге көңiлi қалар.
Кәрiптерге Тәңiрiм жәрдем деген,
Кәрiптiң қарғысына жер сiлкiнер.
Бұ мiскiн қорыққаннан қашқан екен,
1810 Халiм қалай жығылар деп сасқан екен.
Кәрiптердiң көңiлiн әзiз қылың,
Перiштелер жазуға жазған екен.
Жылайды Сейпiлмәлiк оған қарап,
Аулайды көңiлiн оның халiн сұрап.
—Жасырма, е, жiгiт, қай жерiң екен,
Бар шыныңды айт, қай жерден келдiң орап?
Сейiттi танығаны
—Он үш жыл елден шығып, кәрiп болып,
Мен жүрдiм бейшара кәрiп болып.
Атым—Сейiт, шәрiм—Мысыр едi,
1820 Күннен көз еш жақсы көрмей солып.
Көрiскенi
Сейпiлмәлiк орнынан ұшып тұрды,
Сейiттi «досы[ң] мен» деп құшып тұрды.
Жыласып екi жан дос көрiскен[де],
Ел-жұрты таң қалып шошып тұрды.
Күнi бойы құшып қоймайдылар,
Азғана көрiскенге тоймайдылар.
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Жетi күндей бұлардың тойы болды,
Қол қусырып бiр-бiрiн сыйлайдылар.

1830

Сұрайды Сейпiлмәлiк:—Қайда жүрдiң,
Бiздерден айрылған [соң] не күн көрдiң?
Бiздерден айрылғанға он екi жыл,
Сөйле, ендi, қай жерде сен жүрдiң?

Сейiттiң зәңгiнi көргенiн сөйлегенi
—Төрт жүз кiсi едiк зәңгiлер ұстап алып,
Үш жыл анда тамам өттi қызмет қылып.
Қызмет қылдық оларға кәрiп болып,
Көзiмiзге жас, көкiрекке қайғы толып.
Үш жылдан соң бiр мейман келiп едi,
Бiрiмiздi сойды оған құрбан қылып.

1840

Зәңгiден үш ер қашып дария түсiп,
Аралдан бiр аралға қонып шошып.
Қорыққанша бiр аралға еш тұрмаймыз,
Әр жерде жүрдiк жаннан үмiт үзiп.
Бiр халыққа кез болдық, ұстап алды,
Көрген адам оларға таң қалды.
Жүздерi адам оның, сырты жалдай,
«Семiрсiн» деп бiздi түрлi жемге салды.

1850

Қайғыдан мен, жан досым, ас жемедiм,
Семiртiп жолдасымды сойып алды.
Екi жыл ас жемедiм, сонда тұрдым,
Өлiм, ажал жетсе сөз демедiм.
Жылағаным көрiптi бiр күн,
Күңге қабыл болды ендi датым.
Есiктi ашып күң жол көрсеттi,
Сол елден күнi-түнi қаштым қатты.
Құтылдым ба дегенде бiр жұрт ұстап,
Сүйенгенiм әр жерде Тәңiрiм аты.
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1860

Бойы биiк бiр елге душар болдым,
Тiлдерiн ешкiм бiлмес, қайран қалдым.
Адам етiн мұқым жемейдi екен,
«Тәуекел» деп Аллаға басым салдым.
Сайрасын деп қапасқа салды менi,
Екi жыл тұрды достың қалмай жаны.
Жылағаным есiтiп басын шайқап,
«Қандай жақсы,—дедiлер,—сайрағаны».
Сайрағаным жақсы деп алып жүрдi,
Жылағаным жақсы деп қызық көрдi.
Тойда арақ iшiп мас болдылар,
Қашуға ол күн маған жәрдем бердi.

1870

Қашып онан сал байлап суға түстiм,
Әзіз жаннан әр жерде үмiт үздiм.
Дариямен екi-үш ай жүрiп едiм,
Көкiрегiме қайғы толып қандар құстым.
Бiр керуенге ұшырап жолдас болдым,
Жад етiп сiздi күннен-күнге көңiлiм.
Керуеннен айрылған соң сұрай-сұрай,
Ақыры ендi осы елге душар болдым.

1880

Жүрушi едiм сәргардан хабар таппай,
Дұшпаннан қорқып, қашып елiне жақпай.
Жаңа келiп тұрсам да бұ шәрiде,
Тағы да алды ортаға бiздi қаптай.
Аллаға жүз мың шүкiр, жүзiңдi көрдiм,
Он екi жыл жолыңда iздеп жүрдiм.
Ендi бiздi өлгенше айырмасын,
Неше жыл қандар жұтып өмiр сүрдiм.
Сейпiлмәлiк досына ас жегiздi,
Түрлi-түрлi үстiне тон кигiздi.
Он күнге шейiн той қылып жұрттарына,
Досым болды деп жұртына бар бiлгiздi.
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1890

Жұрттары бұларға таң қалады,
Сейпiлмәлiк досына қуанады.
Әкесi мен Мәлике қуанысып,
Табылды шаһзаданың қолғанаты.
Мәликенiң келгенi Ирамбағы,
Бәдiғұлжамал жұртымен келдi дағы.
Құрдастар көрiсiп жас ағызып,
Бiр-бiрiне табылды қолғанаты.

1900

Құрдас көрiсiп шуластылар,
Адамзат пен перiзат жыластылар.
Күн-түн ойын қылды олар он күндей,
Мәлике мен Бәдiғұлжамал сырластылар.
Бәдiғұлжамал айтады:—Құрдасым-ай,
Ана сүтiн емiзген, сырласым-ай.
Күнде екеумiз гүл болып жүрушi едiк,
Көрдiм ендi жүзiңдi, мұңдасым-ай.
Сөйлеседi екi бұлбұл ондай болып,
Бiреуi ай, бiреуi күндей болып.
Мәлике сырын айтты бастан-аяқ,
Бередi Тәңiрi қайғы пәрмен болып.

1910

Мәлике сырын айтты:—Солай-солай,
Шаһзада жоқ болса өлер едiм-ай.
Қанша мақтап айтса да шаһзаданы,
Бәдiғұлжамал жүрiптi ойға алмай.
Бiр күн тысқа шыққанда шатыр көрдi,
Мәликеден:—Шатыр кiм[дiкi]?—деп сұрайды,
—Бiздi ап келген шаһзада осы,—дейдi,
Табылмас еш адамзат мыңда ондай.

1920

Абдан сөз айтуға бата алмайды,
Айтса да Бәдiғұлжамал ойға алмайды.
Айтса да әр өнерiн мақтай-мақтай,
Шаһзадаға айналып көз салмайды.
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Мәлике шаһзаданы айтып едi,
Бәдiғұлжамал бұл сөзге өкпеледi.
Бәдiғұлжамал Мәликеге:—Жыр айт,—дедi,
Бiреу[дi] жырлап айтсаң, ондан нең құрайды.
Саған мен олай айт деп айтпадым,
Маған жырды айтпақ қой деп едiм.
Көңiлiм сүйген құрдасым, мұңдасым-ай,
Жыр емес деп осы сөзiм айтып едiм.

1930

Адамзат пен перiзат қосылмайды,
Көп өмiр адамзат жасамайды.
Сағынып көрермiн деп келiп едiм,
Айтпаңыз бұ күннен соң бiзге байды.
Шешесi Мәликенiң тағы келдi,
Алдында о да бұған арыз қылды.
—Бiр көрiнсең саған бiз разы едiк,
Жолында құрбан қылсақ осы елдi.

1940

Суретiңдi көрiп сiздi сүйген адам,
Он үш жыл соңыңда жүрген адам.
Сыйласаң, бiр көрiнсең болар едi,
Көңiлiн бiр-ақ сiзге бұрған адам.
Шырағым, жүзiңдi көргiз,—дейдi,
Ойдан өлдiк, бiздi тiргiз,—дейдi.
Ел-жұртынан айрылып, мал-мүлкiнен,
Iздегенi шаһзаданың сен қыз едiң.
Көп сөздер айтса да бой бермедi,
Шаһзаданы көруге ой бермедi.
Бiр күн жатып Мәлике өкпе қылып,
Ұйықтамай перi қызы ұға алмады.

1950

Шаһзаданың ерлiгiн ойына алып,
Ойлайды «келсем қайтер жүзiн көрiп».
Жүрген менен тұрғанын ойына алып,
Көруге барып жүрегi, көңiлiне салып.
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Есiткен ерлiктерiн ойына алды,
Баяғыдай болмайды, ұйқы қалды.
Сүйтсе де көңiлi елден ұялады,
Сырын ешкiмге айтпай наз қылды.

1960

«Жасырып көрсем» деп ойына алды,
Мәлике бiлмей оны ұйықтап қалды.
Түн iшiнде ақырын басып келiп,
Шаһзада үйiне құлақ салды.
Мәликеден Бәдiғұлжамал жасырынып,
Сейпiлмәлiкке келiп құлақ салды.
Жұрт бәрi, бәрi бiрдей қорылдап жатыр,
Толыпты бозбалаға алтын шатыр.
Шаһзададан басқа еш ояу жан жоқ,
Ғашық жарын ойға алып жырлап жатыр.

1970

—Анадан айдай болып туған жарым,
Он үш жылда мен жолыңда бiр жарың.
Рахым қылып жүзiмдi бiр көрмедiң,
Қайтейiн, мен жолыңда ынтызармын.
Бұ қайғыны басыма Алла салды,
Сенiң үшiн құрбан қылдым жүз мың жанды.
Әкем-шешем, ел-жұртым алыс қалды,
Ешкiм келiп сұрамас бiздiң халдi.
Ел-жұртым қайт десе бiр қайтпадым,
Су орнына қан жұтып бiр қанбадым.
Алдымнан жүз мың пәле шықса дағы,
Жолыңда өлiмдi бiр ойға алмадым.

1980

Жолыңда он үш жыл мен жетпей жүрдiм,
Сенен басқа ойым [жоқ], күлмей жүрдiм.
Жүз мың пәле алдымнан шығып едi,
Ажалым жетпеген соң өлмей жүрдiм.
Арызым айтсам саған жетпес болды,
Осы қайғы басымнан кетпес болды.
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Жүз мың пәле алдымнан шығып едi,
Ажалым жетпеген де денем өлмес болды.
Бәдiғұлжамалдың көз салғаны

1990

Бәдiғұлжамал тыңдады тысында тұрып,
Қарады бiр тесiктен көңiлiн берiп.
Қасын, көзiн, сипатын көрiп едi,
Талып түстi кешiкпей көңiлi ерiп.
Шықты шаһзада көңiлiне алып,
Алыстан көрдi: бiр қыз жатыр талып.
Келiп қызды қараса, перiзат,
Басын салды тiзесiне жарын танып.
Шаһзада қыз басына жасын шашты,
Ақылына қыз келдi де, көзiн ашты.
Шаһзада қызды көрiп таныған соң,
Ұялып шыныменен көзiн ашты.

Қыздың сөзi

2000

—Сiз кiмсiз, сiздi перiзат бiлер,—дейдi,
Бiздерге үлкен ұят болар,—дейдi.
Перiлер екеумiздi көре қалса,
Әкемiзге айтпай ма олар,—дейдi.

Сейпiлмәлiктiң сөзi

2010

—Он үш жыл сенен басқа сөйлерiм жоқ,
Өлсем сенiң жолыңда, көмерiм жоқ.
Жолыңда құрбан болған мен көбелек,
Отқа түссем жанғаймын, өлерiм жоқ.
Жанбағанын бұрындағы жандырмашы,
Бұзылған көңiлiмдi қалдырмашы.
Iздеушiмiн бейшара, мейiлiң болса,
Көңiлiңдi олай-бұлай еш бұрмашы.
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Қыздың сөзi
—Адамзат перiзатқа асық болса,
Сертiне қылған дейдi оған тұрса.
Перi оттан жаралды, адам—топырақ,
Жарасар ма перiзат ойына алса.
Шаһзаданың жауабы
—Перiге адам асық болса,—дейдi,
Келсiн адам, оны алсын,—дейдi.
Уәделерi

2020

Қыздың ендi айтар сөзi бiттi,
Шаһзаданы көрген соң көңiлi кеттi.
Бiр-бiрiне ендi асық болып,
Айтқан уәделерi ендi бiттi.
Сөйледiлер екеуi құшақтасып,
Бiр жерге сөз қойдылар ақылдасып.
Ойын мен күлкiсi бiр болған соң,
Мәлике қызға келiптi ақырын басып.
Мәлике қыз оянды, бiр күрсiндi,
Қайдан бiлсiн шаһзаданың көңiлi жеттi.
Бәдiғұлжамал сұрайды Мәликеден:
—Айтшы маған, не себептi күрсiндiңiз?

2030

Өкпе қылды Мәлике:—Сөз алмадың,
Көңiлiңдi құрдасыңа бiр салмадың.
Шаһзадаға көрiн деп айтып едiм,
Сөзiмдi тыңдап есiңе бiр алмадың.
Бәдiғұлжамал айтты:—Мен ойлаймын,
Перiлер есiткен [соң] сөз болармын.
Осы сөз бұлай қалса жұртым бiлiп,
Ел iшiнде ұятқа мен қалармын.
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Мәлике сөзi

2040

Мәлике:—Еш ұяты болмас,—дейдi,
Бұл iстен ешкiм хабар бiлмес,—дейдi.
Шаһзаданы сiз мұнда шақырыңыз,
Сұрағыңыз ешкiм мұнда келмес,—дейдi.

Бәдiғұлжамалдың сөзi
Бәдiғұлжамал хабар бердi:—Келсiн,—дейдi,
Сөзiне дұшпан мойын ұсынсын,—дейдi.
Айтқан сенiң сөзiңе жаным құрбан,
Алып кел ендi көңiлiң жетсiн,—дейдi.
Мәлике есiткен соң тұрды дейдi,
Қуанып шаһзадаға жүрдi дейдi.
«Бәдiғұлжамал шақырды» дегеннен соң,
Артынан Мәлике қыз жүрдi дейдi.

2050

Есiктен Сейпiлмәлiк кiрдi дейдi,
Артынан Мәлике қыз жүрдi дейдi.
Бәдiғұлжамал орнынан тұра келiп,
Бұлардан бұрын сәлем бердi дейдi.
Екеуi көрiстiлер құшақтасып,
Бiр-бiрiнен сүйiстi ауыздасып.
Мәлике бұрынғысын қайдан бiлсiн,
Мархабат қылды бұларға асын тасып.

2060

Онан соң түрлi iсiн нандырды,
Бәдiғұлжамал шаһзадаға көңiл бұрды.
Бiр-бiрiне сүйенiп аяқтарын,
Со жерде ойнап-күлiп бiраз тұрды.
Наз қылып бiр-бiрiмен сөйлестiлер,
Құшақтап бiр-бiрiмен сырластылар.
Ойнап-күлiп со жерде мұратына,
Екi асық айрылмасқа сырластылар.

188

ғашықтық дастандар

Таңға жақын шаһзада үйге қайтты,
Жарына айтар сөздiң бәрiн айтты.
Шаһзаданы үйiне алып барып,
Ойнап-күлiп өткiздi, құрсант қылды.

2070

Бәдiғұлжамал күннен-күнге асық болды,
Көндiрсе Құдайым деп қайғы қылды.
Бар едi бiрге келген аналығы,
Жылап оған айтыпты осы жолды.

Аналығы келгенi
Аналығын шақырып:—Ана[м],—дейдi,
Анасы:—Не сөзiң бар, балам,—дейдi.
—Басыма түскен менiң бiр iсiм бар,
Құлағыңа бұ сырымды салам,—дейдi.

2080

Бiр қайғы басқа түстi кәрiп болып,
Бiр адамды көрдiм көңiлiме алып.
Түнде түстен кетпейдi, күндiз ойдан,
Ылажын таба алмадым қайран қалып.
Бұ iсiмнiң ылажын тапсаң, анам,
Көңiлге бiздi сен алсаң, [анам].
Бұл iстiң ылажын таппас болсаң,
Бұ қайғыдан ақыры өлiп қалам.

Аналығының сөзi
—Қайдан түстiң бұ iске, жалғызым-ай,
Қараңғы түндi жарық қылған, жұлдызым-ай.
Әкең мен шешеңе не деп айтам,
Бұ iске ұшырадың сен, қызым-ай.

2090

Ей, балам, сен бұ iске қайдан қалдың,
Қай жерде жүрiп оған көзiң салдың.
Әке-шешенiң бетiне қарай алмай,
Бұ iс үшiн жұртыңнан ұят алдың.
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Ондай-мұндай сөздердi айта бердi,
Ақыры сол ашудан қайта бердi.
Шаһзаданы ақырын шақырып алып,
Пердесiн ашып оның жүзiн көрдi дейдi.

2100

Жүзiн көрдi, басқаны сүймес болды,
Қызынан басқа адамға қимас болды.
Аналық бiр көрiп бауыр жарған соң,
Қызы тағы басқаға тимес болды.
—Бұ iсiң сенiң, балам, айып емес,
Алла тағдыр қылса қиын емес.
Жүзiн көрмей бұ сөзiнi айтса дағы,
Әке-шешең көрген соң жаман демес.

Аналығы[на] ап келгенi
—Шаһзада бiздiңменен жүрсiн,—дейдi,
Әке-шешең ай жүзiн көрсiн,—дейдi.
Арызыңды әке-шешеңе бiз айталық,
Шық жолымыз түзуге жүрсiн,—дейдi.

2110

Аналығы күйеуiн алып кеттi,
Перiлер көз жұмғанша ұшып кеттi.
Өзi кеттi аналық арыз айта,
«Шаһзада ел шетiнде тұрсын»,—дедi.
Аналық сәлем берiп енiп келдi,
Сұрады сөз басын:—Қызым кәне?
—Қызыңыздың басында аз мұңы бар,
Жiбердi бiздi сiзге таман,—дедi.

2120

Бiр адамзат суретiн көрген екен,
Он үш жылдан iздеп жүрген екен.
Сарандилда тұрғанда көзiне түсiп,
Қызыңыз оған көңлiн берген екен.
Мысырдың патшасының жалғызы екен,
Қараңғы түнде жүзi жарық екен.
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Жүзiн көрiп тұрсаңыз бiр адамзат,
Баста шұға, маңдайда құндызы екен.
Қызыңыз асық болып көңiлi сүйдi,
Ұмытты асықтықтан жұрт пен үйдi.
«Әке-шешеме арызым бар айтар» деп,
Зарлық қылып алдымда оттай күйдi.

2130

Қызыңыздың асықтығын анық бiлдiк,
Арызын сiзге айтуға аттай желдiк.
Жаратсаң, жаратпасаң бiр күшiң деп,
Ел шетiне сонау бiз алып келдiк.
Көрсеттi шаһзаданы алып келiп,
Сәлем бердi шаһзада қол қусырып.
Құлдық қылды шаһзада ол алдында
Тұрды алдында күйеу құрмет қылып.

2140

Шәрбану көрсеттi көңiл берiп,
Көрсеттi шаһзаданы жұртын жиып.
Жаратып жұрттың бәрi айтқаннан соң,
Ұлына бармақ болды киiм киiп.

Шәрбану[дың] ұлына барғаны
Шәрбану күйеуiн алып кеттi,
«Ұлыма көрсетейiн» деп көңiл еттi.
Шаһзаданы түсiрiп бiр шарбаққа,
«Бiз келгенше тұрың мұнда» дептi.
Шәрбану ұлына кеттi дейдi,
Сөйледi баласына сөзiн дейдi.
—Қызыңызға бiр күйеу тауып келдiк,
Қызмет бiзге қылуға ептi,—дейдi.

2150

Әкесi Мысырда хан болған екен,
Тақ Сүлеймен орнында қалған екен.
Өзi адамзат, аты—Сейпiлмәлiк,
Он үш жыл қызыңызға асық болған екен.
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Екi жыл өз үйiнде жатқан екен,
Өз басын құрбандыққа салған екен.
Он үш жыл жолында кәрiп болып,
Жүремiн деп әр жолында болған екен.
Сөйледi кемпiр сөзiн бастан-аяқ,
Мақұл көрдi баласы ойланбай-ақ.
—Қызыңыз тағы асық болған екен,
2160 Берсеңiз қайтер оны қимай-ақ.
Баласы шаһзаданы көрмек болды,
Шешесiнiң сөзiне ермек болды.
Көрмей-ақ шаһзаданы жақсы көрiп,
Той қылып қызын оған бермек болды.
Сейпiлмәлiктi дәу[дiң] ұшырғаны
Шарбақта Сейпiлмәлiк жалғыз едi,
Көңiлiнде ойлағаны хан қызы едi.
Бiр-екi дәу аспаннан ұшып келдi,
«Осында дұшпанның iзi» дейдi.

2170

Шаһзаданы дәу iздеп жүрген екен,
Осы дәу қолында өлген екен.
Осы дәудiң әкесi дәу патшасы
Ұлын өлтiргенiн бiлген екен.
Естiптi баласын өлтiрдi деп,
Мәликенi сол жерден келтiрдi деп.
«Алып кел» деп дәулерiн жiберiптi,
«Менiң қолғанатым сындырды» деп.

Дәу келдi шаһзадаға сәлем берiп:
—Шақырды сiздi жарың жақсы көрiп,
Мәликенi алып келген сiз болар ма?
2180 «Бiз» дейдi бейшара алдына бiлмей ерiп.
Кеттi олар аспан-көкке алып ұшып,
Бiлмейдi Сейпiлмәлiк дәудi қосып.

192

ғашықтық дастандар

Дәу оны көтерiп келгеннен соң,
Өлiмдi мойнына алды жаны шошып.
—Ұлымның қайтiп алдың жанын,—дейдi,
Алайын ендi сiздiң жаның,—дейдi.
Мың жаның болса да құтылмассың,
Олжа қылдың өлтiрiп малың,—дейдi.

2190

Ашуы кеудесiне еш сыймайды,
Жылайды, көзiнiң жасын бiр тыймайды.
Шаһзаданың тағы жүзiн көрiп,
Өлтiруге тағы да еш қимайды.
Ойлайды дәу «Шабал келер,—деп,
Естiп бiзбен ұрыс қылар,—деп.
Қызын оған бергенi дұрыс болса,
Жау болып, ел қырылып өлер» деп.

2200

Дәу патшасы көңiлiне алды дейдi,
Шаһзаданы зынданға салды дейдi.
Кешегi ойнап жүрген Сейпiлмәлiк
Тұтқын болып зынданда қалды дейдi.

Шаһзаданың мiнәжаты
—Құдай-ау, пәлеге мен түстiм,—дейдi,
Әзиз жаннан үмiт үздiм,—дейдi.
Тiрiлiкте пәледен құтылмадым,
Пәленiң дариясына жүздiм,—дейдi.
Үмiттi едiм көп қайғы тарқар ма деп,
Жаратқан Құдайым жарылқар деп.
Аз көрген бұл күнiм дос болды ма,
Ойлаушы едiм жақсылық болар ма деп.

2210

Бұ дұшпанды перiзат бiлмей қалды,
Асық жар қосылар деп ойлап қалды.
Он үш жылдай айрылып жүрiп едiм,
Жүзiне досым Сейiт түспей қалды.
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Құдайым, тағдыр сiзден болса керек,
Ажал жетсе пендесi өлсе керек.
Жетпеген ажал болмаса осы жерде,
Бiр себеп Құдайдан болса керек.
Шабалдың сөзi
Шабал шаһзаданы «күтемiн деп,
Қызымды ақыр оған беремiн» деп.
Шаһзаданы шарбақтан таппаған соң,
2220 Ашу қылды құлдарын «ұрамын» деп.
—Оны сiз iздеп шапшаң табың,—дейдi,
Күн шыққанша, батқанша бiтiң,—дейдi.
Бiреуiң оны тауып келе қалсаң,
Толтырайын алтынға, табың,—дейдi.
Таба алмай екi жұрт қайран қалды,
Iздеушi бiр жерлерге дала толды.
Iздеушiлер хабарын таппаған соң,
Шабалдың көңiлiне қайғы толды.
Бәдiғұлжамал, Мәлике, Сейiттiң айтқаны

2230

Бұ хабарды есiттi асық жары,
Жолында сақтап жүрген ынтызары.
Мәлике Сейiтiмен естiген соң,
Бәрi де бiрдей шулап қалды.
Бәдiғұлжамал есiтiп кеттi жаны,
Бiр жар үшiн қиналды шыбын жаны.
Көздерi қан жас болды жылай-жылай,
Өлiм болды көрмесе ойлағаны.

Сейiт досы аяғын баса алмайды,
Көкiрегi толды қайғы қызыл қандай.
Досы жүзiн осы кез көрмесе,
2240 Өлiмге жүзiн қиып жанды.
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Мәлике тағы жылап шешесiмен,
Жақсылары жылайды нешесiмен.
Жылай-жылай көзi толды қан жасына,
Күндiз-түн зарладылар ол қайғыдан.
Есiттi ендi Шабал жылағанын,
Қызының өлейiн деп бет қойғанын.
Ұшырып әр жерлерге iздеушiнi,
Өлетұғын болды ендi ойлағаны.
Бiр перi[нiң] хабар бергенi

2250

Бiр перi сәлем бердi ханға келiп,
«Жатыр едiм тыста ауру болып,
Бiр-екi дәу келiптi, жерге түстi,
Бiр адамды ұшырдылар жоғары алып».
Бұл хабарға Шабал:—Дұшпан,—дейдi,
Сол заманда дәу бiзге дұшпан,—дейдi.
Бұ дұшпандық қылса да олар қылды,
Жазылып жау болғалы ұшам,—дейдi.

Шабал[дың] дәуге аттанғаны

2260

Шабал ашуланып жұртын жиды,
Ұрысқа көп әскердiң жанын қиды.
Батыр менен ерлерiн қасына алып,
Сарпай жауып олар[ға] қылды сыйды.
Жөнелдi Шабал патша жұртын айдап,
Ұштылар аспан менен күндi қаптап.
Бiр сағатта жеттiлер айлық жерге,
Түстiлер дәу жерiне шыбын таптап.

Дәуге елшi жiбергенi
Шабал елшi салды дәу ханына,
«Разы емен кiсiмдi алғанына,
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Кiсiмдi келтiрiп шапшаң берсiн,
Өкiнер бiз ұрыссақ . . .*

2270

Тату болып, кiсiм берсе, мен қайтармын,
Бермесе бұ әскерiм жау етермiн.
Кiсiм үшiн бұ жерде жаным құрбан,
Сен дәуге қызығымды көрсетермiн».
Дәу ханына елшiлер алып барды,
«Берсiн дейдi патшамыз бiздiң барды.
Тату болып ұрыспай кiсiм берсiн,
Қылмасын бiздi оған ынтызарлы».

2280

—Ол адамзат өлтiрiп жерге салдым,
Қылыш тартып алдынан жанын алдым.
Ол адамзат артынан кiсi келсе,
Алса оның сәлемiн, құнын алдым.
Кеткен елшi Шабалға қайтып келдi,
Сәлемiн өз ханына айтып келдi.
Өз ханына сәлемiн айтқаннан соң,
Дәу ханының жауабын айтып бердi.

Дәу[лердiң] перiлермен ұрысқаны
Перiлер ұшты аспанға жауға қарай,
Болмайды ел көп келген жұртқа батпай.
Перi мен дәулер шығып ұрыс қылды,
Дарияның суы болды қызыл қандай.

2290

Қылыш, найза аспанда шақ-шұқ болды,
Дәулер сасып таппайды қашар жолды.
Бiрiн-бiрi өлтiрiп дәу, перiлер,
Қан менен кеуде, басқа дария толды.
Аспанда дәу, перiлер көп байланып,
Түседi дәу кеудесi жерге айналып.

*

Бiр сөз танылмады.
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Дәудiң қанатында мойны сынып,
Жерге түсiп өлдi жан қиналып.

2300

Аспанда жарқырайды қылыш, найза,
Жылтырады кеудеден жер де майса.
Қанаттары сынады қылыш шапса,
Қылыш басқа тиедi қылдан тайса.
Жеттiлер дәуге перi айғай салып,
Қаштылар дәудiң бәрi жанын алып.
Перiлер дәу патшасын ұстап алды,
Аяғы мен қолына темiр салып.
Шабал:—Оның көзiн ойың,—дейдi,
Терiсiн тiрiдей-ақ сойың,—дейдi.
Терiсiне аңша сабан тығып,
Көшеге асып оны қойың,—дейдi.

2310

Қиналуға келгенде дәудiң ханы
Жалынады қала ма деп кәрiп жаны.
—Кiсiлерiңдi мен тауып берер едiм,
Серт қылып өлтiрмеймiн десе менi.

Дәу[дiң] Сейпiлмәлiктi бергенi
Дәу патшасы Шабалға ермек болды,
Серт қылып кiсiлерiн бермек болды.
Серт қылды, уәде қылды ұрыспасқа,
Тату болып бiр-бiрiмен жүрмек болды.

2320

Құтылар бiр-бiрiнiң қан қасiретiнен,
Таптылар шаһзаданы су астынан.
Тасқа байлап, сандыққа салған екен,
Болмаса айырып едi жан досынан.
Шаһзаданы сандықтан бұзып алды,
Көрген адам жүзiн көрiп таң қалды.
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Ас берiп, су iшкiзiп шаһзаданы,
Құдай Тағала сақтады, аман қалды.
Қол қусырып қайнына сәлем бердi,
Шабал оның жүзiне қарап тұрды.
Көзi көрiп, қарап тұрып шаһзаданы,
Өз жұртына ұшырып алып жүрдi.
Шабал қызын берiп, той қылады

2330

2340

Шабал келiп жұртына жарлық қылды,
«Той қылыңдар!» деп мал сойып, елдi жиды.
Той қылды Шабал патша жұртын жиып,
Шаһзадаға бермек болып қызы тидi.
Бұ хабарды Сейiт досы естiп алды,
Iздеп жүрiп қыздармен бiрге келдi.
Перiзат пен адамзат көп жиылып,
Әр жерден жақсы келдi алтын киiп.
Көрген адам жүздерiн таң қалды,
Сейпiлмәлiк жүзiктi қолға салып.
Алтын тондар кигiзiп жан досына,
Нөкер қылып шақырды өз қасына.
Қалмайды үлкен-кiшi қозғалмаған,
Осы тойда май iшiп, мас болмаған.
Қалмайды қатын мен қыз, ұрғашы-еркек,
Бiр-бiрiмен сөйлесiп мас болмаған.
Жарлық қылды Шабал: —Келiңiз,— деп,
Күйеуiнiң үйiне кiрiңiз,—деп.
Алдында ойын-күлкi қызмет қылып,
Көрмегенiң бар болса көрiңiз,—деп.

2350

Көрдiлер шаһзаданы бәрi келiп,
Алыстан қол қусырып сәлем берiп.
Жыршы менен ойыншы бәрi сонда,
Шығуға қимайды олар жүзiн қиып.
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Қызды алып келгенi
Келдiлер аналықтары қызын алып,
Қамқоршы атаулысы тұзақ салып.
Тапсырып қызын жұртына қайтты дейдi,
Жеттiлер мұратына жалғыз қалып.

2360

Тартады ойын-күлкi неке болып,
Үлкен-кiшi, қатын-қыз үйге толып.
Күннен-күнге бұлардың ойын-күлкi,
Қыздарға той қылмағы бұрындай болып.

Мәликенi Сейiтке бергенi
Бiр айдан соң досына қыз айттырды,
Мәликеге «жетсiн» деп сөз салдырды.
Тәжiлмәлiк те қызын берейiн деп,
«Ерге тисiн» деп тағы алдырды.
Сейiтке бердi қызын көңiлi сүйiп,
Мұратына Мәлике жеттi жетiп.
Шаһзада Бәдiғұлжамал жарыменен
Сарандилға келдiлер жұртын жиып.

2370

Тарқаттылар тойларын ойнап-күлiп,
Бiр жыл тұрды шаһзада қайтып келiп.
Ойнап-күлiп жүргенде Сейпiлмәлiк
Жұрты ойға түсiптi «бiр көрсем» деп.
Бәрi оның көрiскенiн ойға алады,
«Сүйгенi бар екен» деп өкпеледi.
«Бiр менде сiзден басқа ойларым жоқ»,
Қимай жарын басқадан көп күндейдi.

Сейпiлмәлiк жауабы
Сейпiлмәлiк айтады:—Қоймай қалдым,
Баяғы көп керуенiм ойға алдым.

199

сейпілмәлік

2380

Сенен басқа сүйерiм, күйерiм жоқ,
Ескi дертiм шықсын деп «аһи» салдым.
Өкпесi Шабалға жеттi дейдi,
Хабар айтып жұртын, елiн жиды дейдi.
—Күйеуiмiз ел-жұртын сағыныпты,
Қылыңыз осы қайтарынды,—дейдi.

Шабал күйеуiн қайтарғаны
Жұртын жиып қызына сайман түзедi,
Алтын менен күмiстен көп бердi.
Сансыз құл мен күң жолдас болып,
Жас жiгiттер бәрi де қызыл жүздi.

2390

Сарандилда патшасына хабар бердi,
Айтқан сөзiн бұлар да қабыл көрдi.
Қорлықтан мал-мүлкiн иесiне,
Қазына-қазынасын бәрiн бердi.
Ұзаттылар қыздарын той қылып,
Жөнелттiлер қыздарын Хаққа жылап.
Он күң, алтын-күмiс қазынасымен,
Тапсырдылар шаһзадаға алып келiп.

2400

Ойын-күлкi қылып тойлады,
Үлкен-кiшiсi әр жерде ойнады.
Перiнiң мықтысы Шабал едi,
Қай жерде мықты болса да қоймады.
Жөнелдi Шабал қызына амандасып,
Үлкен аға, кiшi iнi бiр жандасып.
Алтын тақта отыртып қыз, күйеуiн,
Жылау жоқ, ойын-күлкi қалжыңдасып.
Ұша-ұша перiлер тақты қосты,
Құмдай болып аспанға алып ұшты.
Сырнай, керней, айғайы перiлердiң
Бiр сағатта Мысырға алып ұшты.
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2410

Сансыз әскер Мысырға жақын түстi,
Мысыр елi жау бар деп бұ қорқысты.
Қасым хан «бұл әскердi бiлiп кел» деп,
Бiр уәзiрiн жiбердi жолдас қосып.
Кеткен уәзiр қуанып қайтып келдi,
«Шүйiншi» деп патшаға айтып келдi.
Қуанғаннан Қасым хан ат келгенше,
Ел алдына түстi де жаяу жүрдi.

Көрiскендерi

2420

Қасым ханға мiнгiздi ат әкелiп,
Бәрi келдiлер мұны есiтiп.
Сейпiлмәлiк алдына жаяу келiп,
Жығылдылар алдына құлдық етiп.
Шәрге алып келiп тойды тойлап,
Кейiнгi келiн менен қыздар ойнап.
Сейiт тағы қосылып әкесiне,
Шақырды Мысыр елiн бәрiн сыйлап.
Қасым хан менен уәзiр уанбайды,
Баласынан басқаға жұбанбайды.
Шаһзада бiр өлең сөйлеп едi,
Естiп көз жастарын тыя алмайды.

2430

Қасым хан баласына орын бердi,
Шаһзада досыменен сейiл құрды.
Мал да ортақ екеуге, жан да ортақ,
Татулықпен дүниеден өмiр сүрдi.
Бiрде сейiл құрады Ирамбағы,
Тұрады Сарандилда аз күн тағы.
Қызметкер, бәрiлерi қайғысы жоқ,
Ойнағаны, күлгенi қызық тағы.
Өмiрi өттi бұлардың жаңа жардай,
Көкiректерi бәрiнiң аппақ қардай.
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2440

Көрсетпесiн бендеге Құдай зары,
Төртеуi көкке қонған төрт бұлбұлдай.
Көп жасап өттi бұлар өмiр сүрiп,
Қылдылар патшалықты әдiл тұрып.
Азабының соңында жақсылық бар,
Жеттi мұрадына көп жыл тұрып.

2448

Айрылуға келгенде қимай өттi,
Жаңа келген қонақтай сыйлы өттi.
Дүниеден өттi, арманы жоқ,
Қуаныштары қойнына сыймай өттi.

202

Қисса Сейпілмәлік
шаһзада—Бәдіғұлжамал
перізат
«Бисмилла» деп Сейiтгерей қалам алар,
Алла деп ақ қағазға назар салар.
Сейпiлмәлiк, Бәдiғұлжамал екi ғашық,
Ғаламға мысал болған шаһзадалар.
Қолыма хат жазарға алдым қалам,
Аллаға хамду сәна болсын тамам.
Бiр қисса жазайын деп ойға түстi,
Медеткер жар болғайсың, Алла Тағалам.

10

Қаламды жазбақ болып алдым қолға,
Қатасын Тәңiрiм салсын түзiк жолға.
Махмұди хан талап етiп бұйырған соң,
Болсам да бұрын шабан, болдым жорға.
Көңiлiм қисса жазсам ашылады,
Латафат бахри гүл шашылады.
Қиссасын Сейпiлмәлiк талап етiп,
Жазуға көңiл хоштап асығады.

20

Көңiлiм үшбу күнде неше пара,
Бұлбұлдай бағы Ирамда қылсам нала.
Құйрығы дүниенiң Мысыр шаһар,
Ағалар, құлақ салып тыңда-сана.
Мысырда бұрын өткен неше хандар,
Әуара жаһан кезген ғашық жандар.
Перiге ғашық болып жаһан кезiп,
Қыз алған Ирамбақтан көп адамдар.

қисса сейпілмәлік шаһзада...

Адамзат не көрмейдi қайғы батса,
Азар ма пенде жолдан ақыл тапса?
Сүлеймен өткеннен соң, ей, жарандар,
Мысырда шыққан екен ұлық патша.

30

Сұрасаң ол патшаның аты Қасым,
Хан қылған бұ жаһанға ғазиз басын.
Билеген қол астында төрт жүз шаһар,
Құдайым артық қылған тамашасын.
Ұстаған жетi ықылым хүкiм сөзiн,
Билеген әдiлдiкпен дүние жүзiн.
Сүлеймен пайғамбардан мирас қалып,
Хан қылған бұ жаһанға жалғыз өзiн.

40

Келсе де жүз жетпiске бала көрмей,
Сарғайтқан қайғы бiрлән нұрлы жүзiн.
Иесiз өлсем тақтым қалады деп,
Толтырған қанды жасқа екi көзiн.
Бiр нәрсе мұнан үмiт бола ма деп,
Иеменнiң патшасының алды қызын.
Бұралған тал шыбықтай сұлу екен,
Атаған Жәмила деп оның өзiн.
Ханымы патшаның хәмлә болды,
Айтайын бiр перзент көрген кезiн.

50

Толды да айы-күнi бiр ұл тапты,
Той қылып жамағаттар атқа шапты.
Көңiлi падишаның жаңа толды,
Бiр күнде ұмытып едi алтын тақты.
Сәжде ғып қуанғаннан жасын төктi,
Жаратқан, мың шүкiрлiк Алла дептi.
Ат қойды Сейпiлмәлiк баласына,
Баяғы қайғы-қасiрет ойдан кеттi.
Келгенде жүз жетпiске шаһ Қасым,
Бiр жалғыз әрең көрдi өлiп-талып.
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Ағалар, сөзiм тыңла құлақ қойып,
Әзелде хүкiм еткен Жаппар Халиқ.

60

Бар едi падишада бiр жақсы уәзiр,
Болады аты Хамит, жоқ һешбiр нәзiр.
Барабар шаһзадамен жасы құрдас,
Хамиттың бiр ұғылы болды қазiр.
Сағит деп баласының атын қойды,
Ойлайды шаһ Қасым һәрбiр ойды.
Екеуiн дост болсын деп бiрге қосты,
Қуанып бұған дағы қылды тойды.

70

Екеуiн асыратты таза күтiп,
Патшадан қайғы кеттi перзент бiтiп.
Екеуi ғылым оқып, молда болды,
Жасынан зеректiктiң жолын тұтып.
Үйрендi ойынменен түрлi өнер,
Жасаған не қылса да пенде көнер.
Бiр сарай салдырайын балама деп,
Шаһарға шаһ Қасым жиды шебер.
Ойлайды жақсы сарай салдырайын,
Шебердi неше түрлi алдырайын.
Салдырып бақша шарбақ қарағыма,
Ойынын таң-тамаша қалдырайын.

80

Салдырды көшiк сарай, бағы майдан,
Сипаттап неше түрлi әлдеқайдан.
Бек ғажап бина қылды бағы-бустан,
Салсын деп Сейпiлмәлiк онда сайран.
Жасады жанға рахат бағы-бустан,
Құп райхан шығар осы тұстан гүлдер.
Жүз түмен гүлдер шашып, су ағызып,
Сайратты бұлбұл құстар тас қапастан.

қисса сейпілмәлік шаһзада...

90

Ирамбақ жаннат мысал тамашасы,
Саф алтын, қызыл жақұт тарантасы.
Өстiрдi гүлдi шешек жемiс ағаш,
Жасаған ұстасына қарасаңшы.
Сандуғаш нала қылар бұлбұл сайрап,
Сайратып қапасымен қойған байлап.
Тастары гауһар, жақұт, iнжу, маржан,
Жалтырап тамашалы тұрар жайнап.
Iшiнде гүлiстандар фариад қылып,
Бұлбұл құс оны жақсы тұрар ойнап.
Ортасы—көшiк, әли-биiк сарай,
Қарайды көрген пенде бойлап-бойлап.

100

Жасаған тамашалы бұ жаһанда,
Зағыпыран топырағы Құдауанда.
Көңiлден қайғы кетiп хош болады,
Ол баққа тамаша етiп кiрген пенде.
Шаһзада жеттi он екi жастарына,
Ғишрат қиял түстi бастарына.
Ойынды ғейiш-ғишрат ендi салды,
Сағитты бiрге алып қастарына.

110

Сағитқа жан, дiл бiрлән сырлас едi,
Сағитсыз қарар қылып тұрмас едi.
Дост едi ақыреттiк екi сандал,
Көңiлi бiр-бiрiсiз тынбас едi.
Аң аулап, құс салады күндiзiнде,
Ойнайды тақытқа кеп ұзын түнде.
Шаһзада ләбi лағыл шекер балдай,
Нұры бар толған айдай қызыл жүзде.
Алдында қызмет еткен көп адамдар,
Құп нәзiк жолдас болған зерек жандар.
Тамаша күндiзiнде, түнде ойын,
Кеш болса жақтырады лағыл шамдар.
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120

Мағрифат нұры жайылған жүректерi,
Секiлдi ақ күмiстей бiлектерi.
Ақ жүздi, алжанақты шаһизада,
Жаралған саф алтыннан сүйектерi.
Қамари бұлбұлдары сайрар онда,
Сарайда һәр сабахта болар пайда.
Таң атса, үй безенiп әуез салар,
Жасаған ұсталары қандай хайла.

130

Тұлымы жарқырайды қызыл жүздi,
Киiктей көзi ойнайды, аузы сөздi.
Құданың әлемдегi бар сұлуы,
Болмаған ондай пенде осы кезде.
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Аллаға шаһ Қасым қылды шүкiр,
Сабах-шам хамду сәна, айтар зiкiр.
Сүлеймен берген екен тон мен жүзiк,
Балама берейiн деп қылды пiкiр.
«Келсiн» деп әмiр қылды баласына,
Қуаныш—ай мен күнi данасына.
Шақырған соң шаһзада кешiкпестен,
Ата мен жүгiрiп келдi анасына.
Қасында Сағит досы бiрге келдi,
Хош уақыт патша-хан болады ендi.
Ап келiп пәлен сандық аузын аш деп,
Қазынашы адамды жiбередi.
Сандықтың алып келiп аузын ашты,
Салады нендей күйге ғазиз басты?
Iшiнен бiр тон менен жүзiк алды,
Алтын тон, асыл жүзiк гауһар тасты.
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Бередi баласына тон мен жүзiк,
Бұл тоннан тамашалы шығар қызық.
Сағитке әкеп бердi бiр жақсы атты,
Таңданар көрген пенде көзiн сүзiп.

қисса сейпілмәлік шаһзада...

Сүйiнiп бау-шарбаққа келдi қайтып,
Атасы сый көрсеттi бағасы артық.
Арақ-шарап iштiлер қуанысып,
Саз ойнап, тамаша ғып сырнай тартып.
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Жығылды жанның бәрi есiн бiлмей,
Мас болып ойын ойнап ұзын күндей.
Тонды ашып тамаша ғып көрейiн деп,
Шаһзада ұйықтамады ұзын түнде-ай.
Шаһзада тамаша еттi ол тонды ашып,
Көре-тұра есiнен кеттi адасып.
Бiр қыздың осы тонда суретi бар,
Биһұш боп жан-тән бiрлән болды ғашық.
Есiн жиып тағы да көзiн салды,
Көрген сайын қайран боп күйiп-жанды.
Ата-ана, елi-жұрты естен шықты,
Шаһзада неше минут естен танды.

170

Патшаға қатты қайғы кез болады,
Зауалы бейнетiнiң тез болады.
Жазулы үшбу тонда қыз суретi,
Тағрифы ол суреттiң сөз болады.
Қараса ол суретке бейне күлер,
Бiр қарап, көре берсе жаны күйер.
Қалмады ақыл-есi шаһзаданың,
Ғашығы бұ суреттiң жанға тиер.

180

Оқ атып, жақ тартқандай қара қасы,
Көрiнген тамағынан iшкен асы.
Тiгiлген кiрпiктерi қылыштайын,
Әлемнiң бiр өзiнде тамашасы.
Ләбi лағыл, шекердей шырындығы,
Әлемде жоқ секiлдi сұлулығы.
Ғұнша гүл, аузы оймақтай, қасы айдай,
Пендеге ұқсамаған қиындығы.
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Тамаша һәр мүшесi алуан-алуан,
Сипат жоқ осы күнде онан қалған.
Жаһанда мұндай сұлу тумағандай,
Көрген жан бұ суреттен бәһра алған.

190

Сипаты бұ суреттiң орта бойлы,
Торғындай үлбiреген нәзiк мойны.
Иiлер қызыл гүлдей буындары,
Аһ, дариға, қандай екен жылы қойны.
Шаһзада сурет көрдi жаны күйiп,
Жүзiне жүзiн қоя аузын сүйiп.
Өртендi тұла бойы шаһзаданың,
Жүрекке ғашық оты қатты тиiп.
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Ұйқыдан сонда Сағит көзiн ашты,
Көре алмай шаһзаданы жаман састы.
Қай жаққа Сейпiлмәлiк кеттi екен деп,
Тың тыңдап, тысқарыға қадам басты.
Зарланған шаһзаданың даусын естiп,
Есiктен кiрiп келiп төктi жасты.
Шыдай алмай Сағит дос жылады ендi,
Қайғысын шаһзаданың сұрады ендi.
Бермейдi сұраса да һешбiр жауап,
Бейшара оған не амал қылады ендi.

210

Жүгiрдi Сағит досты қылмай тұрақ,
Қасымға хабар бердi келiп жылап.
Падиша тәж-тақытқа қарамастан,
Секiрiп орнынан тұрды бiр-ақ.
«Бiздерге қайғы түстi ендi» дейдi,
Жүгiрiп баласына келдi дейдi.
Бейшара ата-анасы жетiп келiп,
Баласын халi мүшкiл көрдi дейдi.
Жылады бойын құшып ата-анасы,
Алланың бұ да болса ирадасы.

қисса сейпілмәлік шаһзада...

Сұрады неше қайта «қайғың не?» деп,
Сонда да һеш айтпайды шаһзадасы.

220

Ұстады тамырларын тәбип-дәрiгер,
Жиылды молда, қожа, бақсы, балгер.
Баршасы неше хайла қылса дағы,
Дауасын һеш таппады Пәруардигар.
Патша айтты Сағитқа:—Сен бiлерсiң,
Һәрне шара қылсаң да сен қыларсың.
Бұл сырын әгар айтса саған айтар,
Қасында кеше-күндiз көп тұрарсың.

Сұрады неше күндей Сағит досты,
Кетiптi ғейiш-ғишрат, көңiл хошы.
Сұрады «өлемiн» деп Сағит қанжар,
230 Дедi де «көрсеткенiң маған осы?»
Шаһзада жаман састы оны көрiп,
Қанжарды ұстай алды түрегелiп.
—Айтайын мен сырымды жасырмастан,
Қарағым, Сағит достым, әй, жан серiк!
Қайғымды қатты сұрай берме деп ем,
Мен көрдiм, сен де қайғы көрме деп ем.
Сырымды сенен, достым, аямаймын,
Ұялмай не деп айтам елге деп ем.
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Тонда бар атам берген бiр ай сурет,
Өртендi ғашық болып, суымай жүрек.
Бәдiғұлжамал атты Шаһбал қызы,
Құдайдан тiлегенiм осы тiлек.
Өзi перi, Ирамбақ жерлерi оның,
Бұралған нәзiк зипа белдерi оның.
Жалғанда көремiн бе ғұмыр бойы,
Билеген перi жұрты елдерi оның.
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Жан достым, бар сырымды айттым саған,
Ғашық оты қатты түстi, достым, маған.
Хабар бер ата-анама, Сағит достым,
Өртендiм ғашық отқа, халiм жаман.
Жүгiрдi Сағит жылап ханға қарап,
Iштерi қайғыменен алап-жалап.
Ханға кеп есiткенiн мағлұм қылды,
Аһ әйлап, ханның көңлi болды хараб.
Естiгеш шаһ Қасым әйлады аһ,
Жағасын пара қылып жылады шаһ.
Падиша тон асылын баян қылды,
Көрсеткен мұндай қайғы Қадiр Алла.

260

—Әй, уәзiр, сұлтан ханым, есiтiң сөз,
Айтайын хикаят қып мәнiсiн тез.
Бiр күнi жалғыз зiкiр айтып едiм,
Алдымда екi кiсi жолықты кез.
Болыппын есiм шығып һеш хабарсыз,
Қараңғы түн боп кеттi кеше-күндiз.
Бiлмедiм қайда екенiм өз басымды,
Қарсы кеп екi кiсi сөйледi сөз.

270

«Елшiсi Сүлейменнiң бiз» деп айтты,
«Кiсiмiз iздеп келген сiз» деп айтты.
«Пайғамбар жарлық қылды, тақсыр, сiзге,
Бек әдiл патша болсын, түз» деп айтты.
Тағы айтты «сiздi жақсы көремiн деп,
Шапағат қияметте беремiн» деп.
Бiр жүзiк, бiр тон, бiр ат ап кеп бердi,
«Елшi боп пайғамбардан келемiн» деп.
«Сүлеймен бердi мұны сiзге,—дедi,
Бұлайша шығып едiк түзге,—дедi.
Сүлеймен бұ жаһаннан дүние салды,
Тапсыр деп айтып кеткен бiзге» дедi.
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Тағзым қып алдым дағы ашып көрдiм,
Суреттi көрдiм дағы көңiл бердiм.
Мәнiсiн екеуiнен мен сұрадым:
«Жалғанда табармын ба мұны?» дедiм.
Олар айтты «бұ сурет перi,—дедi,
Гүлiстан Ирамбағы жерi,—дедi.
Шаһбал атасы оның жын патшасы,
Табылмас iздегенмен елi» дедi.

290

Бұ сөзбен сабыр қылып көңiл үздiм,
Шаһбал өз атасы осы қыздың.
Аттанып үйге келiп таққа отырып,
Неше жыл патшалық жұртқа түздiм.
Сүлеймен жерi қайда, хабар бiлсем,
Ылажы еш болмайды қайда жүрсем.
Алланың құдiретiне шара бар ма,
Айта бер, уәзiр, билер, ақыл бiлсең.
Кеңесiп уәзiр, билер ақыл салды,
Падиша ақыл таппай қайран қалды.
—Төңiрек төрт бұрышына елшi салып,
Әй, тақсыр, кездiрелiк бұ жаһанды.
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—Кеңес табылар, не ұмытар,—дедi,
Әйтпесе, күнде қайғы жұтар,—дедi.
Әй, тақсыр, өстiп елшi жiберелiк,
Атағың атырапты тұтар,—дедi.
Бұ сөздi шаһ Қасым мақұл көрдi,
Билердiң бұл айтқанын ақыл көрдi.
Дария жүзiп, ел кезiп iздетуге,
Жаһанкез төрт саяқты алып келдi.
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Шаһзада бұ сөздi естiп қуанады,
Сөзiне халайықтың уанады.
Хош болып ғишрат етiп бұрынғыдай,
Қайғысыз ойын ойнап қуанады.
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Елшiлер осылайша iздеп кеттi,
Арада неше ай, күн, жылдар өттi.
Һеш хабар таба алмастан келдi қайтып,
Елшiден шаһзадаға хабар жеттi.
Елшiлер кезiп келдi жердiң жүзi,
Хабар жоқ перiлердiң басқан iзi.
Хабарын төрт жүз сұлу алып келдi,
Сонда да табылмаған ғашық қызы.
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Хабарсыз жуық маңда жер қалмайды,
Тамам жұрт қайран болып тең таңдайды.
Хабарын төрт жүз сұлу ап келсе де,
Шаһзада бiрде-бiрiн еске алмайды.
Зар қылды және дағы Сейпiлмәлiк,
Басына қатты қайғы түстi бүлiк.
Уәзiр, билер насихат қылды бұған:
—Пендеге лайық емес мұндай қылық.

Ол перi бұ жаһанда, сен адамзат,
Перiге ғашық деген бiр ғаламат.
Перiнi адам алған жол бар ма екен,
330 Шырағым, ойдан кетiр бұ жаманат.
Неткен бiр пәленi басқа салып,
Перiнi соққан желдей ауызға алып.
Бұ жердiң жүзiнде жоқ Ирамбағы,
Жетер ме адам ұғылы оған барып?
Перiлер құс секiлдi, соққан желдей,
Жетедi адам ұғылы қайтiп өлмей?
Қосылып от пен топырақ бiрiге ме,
Қойыңыз мұндай iске көңiл бөлмей.

340

Алсаңшы төрт жүз сұлу таңдағаның,
Көңлiңе қандай қалап арнағаның.
Насихат неше түрлi жан айтса да,
Құлаққа шаһзаданың алмағаның.
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Кiрмедi құлағына насихаттар,
Қайғыменен түсi сары, нұр сипаттар.
Сұрады ижазатты шаһизада:
—Ата-анам, елiм-жұртым, жамағаттар!
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Топырағы аяғының көзге сүрме,
Ұмытар деп бұ суреттi, сiрә, бiлме.
Iздейiн рұқсат берсең, жан ата,
Көз сүзiп жылағанша әлдекiмге.
Атасы естiген соң төктi жасын,
Қисын ба айы-күнi, асыл тасын.
Атасы еңiреп-боздап үйден шықты,
Көрiңiз Сейпiлмәлiк тамашасын.
Тарқады қасындағы жанның бәрi,
Құрыған бiр суретке ынтызары.
Мың түрлi афған салып, нала қылып,
Сағынып ғашық жарын қылды зары.
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Сейпiлмәлiк жылайды,
Көзiнiң жасын бұлайды.
Тағат етiп тұра алмай,
Хақтан медет сұрайды.
—Бiр ғашықты сағындым,
Отқа күйiп жағылдым,
Көктегi ұшқан бiр желге
Әуре боп нағылдым?
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Ендi қайда жүремiн,
Мекенiн қайдан бiлемiн?
Атам берсе ижазат,
Тiлсiз жауға мен әмин.
Кiсiлiктен жанған от,
Табылар деп көңiлiм тоқ.
Алтын тақыт, кең сарай,
Онсыз маған керек жоқ.
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Дерт салды маған бiр сурет,
Сыртта—жалын, iшiм—шоқ.
Қашықта қалқам, маған жоқ,
Оны табар заман жоқ.
Мекенi оның бағы Ирам,
380 Егер айтсам сәлемiм,
Жеткiзетiн адам жоқ.
Кiмге айтайын халiмдi,
Көремiн бе жарымды?
Бағы Ирамнан хабар жоқ.
Қайғы түстi басыма,
Бәдиғым келмес қасыма.
Патшазада күнiмде,
Көрген күнiм осы ма?
Құдiретi үлкен Жасаған
390 Рақым әйла, Бiр уа Бар,
Көзден аққан жасыма.
Iздемеске шарам жоқ,
Өзiңнен басқа панам жоқ.
Қайғы болды жолдасым,
Патша мендей болмасын.
Бәдiғұлжамал фирағат,
Мен көремiн қайғыны,
Тәңiрi өзi оңдасын.
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Сен жатасың тағыңда,
Ирам деген бағыңда.
Ғашық отың кез болды
Патшазада шағымда.
Қайғың орын таптырмай,
Фирақ отың жақтырмас.
Бұлбұл сайрап, гүл жайнар,
Алтын гауһар тағымда.
Көңiлiм хошы пәруаз,
Ғашық отың қайғы наз.
Дидарыңды көрмесем,
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Ғұмырым саған бермесем,
Онан басқа ақыл аз.
Көрмесем едi суреттi,
Күйдiрмес едiм жүректi.
Рақым қылып Жасаған,
Оң жолына қаратып,
Өзi де бергей тiлектi.
Шаһзада осылайша жылады зар,
Көңiлiнде таудан үлкен қайғысы бар.
Жаһанда неше жандар ғашық өткен,
Жаратқан Рахим Мәулә Пәруардигар.
Ақ тәнi қара болып, реңi күйдi,
Ғашықтық ғазиз басқа қатты тидi.
Сарғайды ақық ләбi зағыпырандай,
Көрер ме жiгiт қайғы патша сынды?!
Билеген Мысыр атты елi жиын,
Көңiлiне падишаның түстi түйiн.
Ата-ана, тату достар естен шықты,
Адамға ғашық дертi қандай қиын!

430

Жiгiттер ғашық дертi болса жолдас,
Не өлiп, не көрмесе, сiрә, болмас.
Таппаса ғашық жарлар мағшұқтарын,
Бойында жан тұрғанмен, ақыл қонбас.
Қиын дерт ғашық оты адамзатқа,
Жазарға мүмкiн емес қалам хатқа.
Ғашықтық, аһ, дариға, түпсiз дария,
Түсiрер ер жiгiттi жаманатқа.
Патшалар кедей болар болса ғашық,
Салады неше түрлi ғаламатқа.

440

Ғашықтың ақыл көзi көр болады,
Мас болып мәжнүндiкпен шер болады.
Ләззаты бұ дүниенiң керек емес,
Көңiлi қайғыменен кiр болады.
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Әлемде от болмайды ғашық оттай,
Ғашықтың қайғы дертi жанған шоқтай.
Бiреуге ғашық болсаң шалқаяды,
Жаһанда онан басқа сұлу жоқтай.

450

Ғашықтар жүре алмайды көңiл бөлмей,
Қоймасын Жаппар Құдай тiлек бермей.
Шыдамай Сейпiлмәлiк зар еңiредi,
Перiге ғашық болып соққан желдей.
Сұрады Сейпiлмәлiк:—Рұқсат бер,—деп,
Атеке, зар еңiреген қайғым көр,—деп.
Басайын өзiм iздеп көңiлiмдi,
Болса да алыс-жуық қанша жер,—деп.
Ғашық от жүректi өртеп, сөнер емес,
Көңiлге һешбiр ақыл кiрер емес.
Ай мен күн ұжмақ хорын ап келсең де,
Өзге жан бұл суреттен керек емес.

460

Дәл өзiм рұқсат болса кетемiн деп,
Ғашыққа несiп болса жетемiн деп.
Бiр сағат iздемеске тағатым жоқ,
Таппасам түзде жүрiп өтемiн деп.
—Қарағым,—патша айтты,—ей, жан балам,
Жасыңда қайғы бердi Алла Тағалам.
Зар қылып қартайғанда сұрап алған,
Артыңда не болады ата-анаң?

470

Пенденiң айтқанына көнбедiң бе,
Көңiлiңдi ата-анаңа бөлмедiң бе?
Құдайдан тiлеп алған, жан шырағым,
Бiздердi бiр суреттей көрмедiң бе?
—Салғанын бiр Құдайдың көрмеймiз бе,
Шынымен қаза жетсе өлмеймiз бе?
Жарымды есен барып алып келсем,
Сонан соң сiздi iздеп келмеймiз бе?

қисса сейпілмәлік шаһзада...

Бұрынғы соңғыларды көрмей ме екен,
Ата-ана бiзге рұқсат бермей ме екен?
Баласы ойына алып барып келсе,
Қуанышын ата-анасы көрмей ме екен?

480

Падиша жалғыз ұлын қияр емес,
Баласы қарар қылып тұрар емес.
Тас байлап бауырына шаһ Қасым,
Жиып ап жақсыларын қылды кеңес.
Билер айтты патшаға:—Сабыр қыл,—деп,
Балаңыз тоқтамайды, мұны бiл,—деп.
Дариямен әскер бөлiп жөнелтiңiз,
Өзiңiз сабыр қылып тұра тұр,—деп.

490

Ерлерге мұндай тiлек Тәңiрiм берер,
Ер жiгiт тiрi жүрсе, бәрiн көрер.
Құдайым аман сақтап, есен жүрсе,
Ақырда Хақ бұйырса, қайтып келер.
Ақыл жоқ, патша көрдi, мұнан басқа,
Толтырды екi көзiн қанды жасқа.
Амалсыз баласына бердi рұқсат,
—Құдай-а, оң жолыңа өзiң баста.
Рұқсат, жан шырағым, бердiм,—дедi,
Қайғыңды қартайғанда көрдiм,—дедi.
Баласы дариямен жүрмек болды,
«Жасалсын төрт жүз кеме ендi» дедi.

500

Патша көп шеберге бұйырады,
Шеберлер ақылдасып жиылады.
Патшаның бұйрығымен төрт жүз кеме,
Жүз хұжыра әр кемеде үй қылады.
Жасады төрт мың хұжыра кеме бiрлә,
Шашыпты қазынаны шеберiне.
Неше айдай кәмiл жасап кемелерiн,
Ап келдi мұхит теңiз кенерiне.
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510

Шығарды Қасым жылап тамам малын,
Дүр, күллi дафина лағылдарын.
Қазына неше түрлiсiн паралар,
Босатты падишалық ажынастарын.
Көшiрдi салтанатпен жалғыз ұғылын,
Ұшырды ай-күнi, гүл бұлбұлын.
Қосыпты жолдас қылып жүз мың кiсi,
Мысырдың өңшең батыр, көп жүйрiгiн.
Кемеге қазынаны ендi салды,
Зар жылап Мысыр халқы бiрге барды.
Қасында достысы мен жүз мың кiсi,
Кемеге Сейпiлмәлiк мiнiп алды.

520

Сол Қасым көңiлiн тыймай зар еңiредi,
Қазына жүз мың жанға азық бердi.
Қойдай маңырап, қозыдай шуласқанда,
Толтырды көз жастары мұхит-көлдi.

Патшаның ғазалы
Қасым патша жылайды,
Көзiнiң жасын бұлайды.
—Жүзiңдi көрiп, қарағым,
Көңiлiм қашан тынады?

530

Көзiмнiң нұры, шырағым,
Ашылмаған құрағым,
Ендi халiм не болар,
Сен кеткен соң, жан ұғылым?
Шарам бар ма, не етейiн,
Тәңiрiм жазған бұлайша,
Әзелде жазған талиғым.
Қанатымнан қайрылдым,
Жасыған жездей майрылдым.
Өлгенде көрген жалғызым,
Сенен нағып айрылдым?

қисса сейпілмәлік шаһзада...

540

Баласыз зарлап өлгенiм,
Өлгенiмде көргенiм,
Өзiме-өзiм қылғаным,
Тонды неге бергенiм?
Тәңiрiм жазған тағдырға,
Шарам бар ма, көнгенiм.
Айналайын Бар Құдай,
Мына жасқа келгенде,
Қатты қайғы бергенiң!

Әлқисса, Жәмила ханым ғазалы

550

560

Ханым шықты еңiреп,
Көрмеймiн деп қайғы жеп,
—Аһ, дариға, не етейiн,
Iште қайғы, дертiм көп.
Жүрегiмнiң санасы,
Бағырым, қуат парасы,
Жалғызым бүйтiп зарлатқан,
Не боламыз бiз мұңлы,
Ата менен анасы.
Қолда ойнаған киiгiм,
Ақылы артық биiгiм,
Өле-өлгенше таусылмас,
Көзден жасым басылмас,
Әй, жан балам, күйiгiң.
Күйiгiң сенiң артады,
Ата-анаң қайғы тартады.
Құдай салды, көнермiз,
Есен болсақ, көрермiз.
Көре алмасақ егерде,
Аһ, дариға, зар тұтып,
Қайғыңменен өлермiз.
Шаһзаданың жылағаны
Һай-һай, ғазиз, ата-анам,
Сiздерден рұқсат-бата алам.
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570

Патшазада күнiмде
Қайғы бердi Жасаған.
Рақым қылсын Құдайым,
Қайғылы болдым мұндайын.
Әуре қылды бiр сурет,
Iздемей қайтiп шыдайын.

580

Көрмегей едiм суреттi,
Қан қылмас едiм жүректi.
Мейiрбан болған ата-анам,
Құдайға қылшы тiлектi.
Ата-анам, тұрғыл саламат,
Жүруге қойдым ниеттi!
Сағитқа һәм көрiстi зар жылап,
Халайық Мысыр елi қойдай шулап.
Жүз мың ерлер бәрi де амандасып,
Бет қойды дарияға дуылдасып.
Тiккенi кеме үстiнде алтын шатыр,
Айлакер жүз мың дана, өңшең батыр.
Шаһзада, Сағит досы бiрге мiнiп,
Бәрiсi «иә, Аллалап» бара жатыр.

590

Зар жылап Мысыр елi ендi қайтты,
Нала ғып қиын қайғы көрдi қатты.
Құдайға мiнәжат қып шаһ Қасым,
Дұғаға машғұл болып зiкiр айтты.

Әлқисса, шаһзада кеме халқы бiрлән
жетiскенi

Шын уәлаятына

Рауаилар рауаяттан сөз бастайды,
Бұл Ақыт қалам алып бек қоштайды.
«Құдай-а, жеткiзе гөр ғашыққа» деп,
Шаһзада қолды бастап ойқастайды.

қисса сейпілмәлік шаһзада...

600

Теңiзде ғишрат қылды жүз мың халық,
Ау салып, дария судан алар балық.
Өткенiн күндiз-түнi һеш бiлмейдi,
Теңiзде қайғы қылмай ойына алып.
Шын деген ұлық шаһар, жиһангез деп,
Айтады шаһзадаға хабар салып.
—Iшiнде жаһан кезген кәрiсi көп,
Бiлетiн сурет жайын сондай халық.
Тағы да құп нақышты саудагерлер,
Сұралық ендi хабар сонан барып.

610

Қытайға бұл сөзбенен қойды беттi,
Бес-алты ай жол түзiк боп жүрiп кеттi.
Бiр хабар бұ шаһардан алалық деп,
Қытай жұрты Шын ханға барып жеттi.
Кемеден қырға шықты жүз мың балуан,
Тақ құрып, шатыр тiктi алуан-алуан.
«Жау келдi ел шетiне қисапсыз» деп,
Шапқыншы көре салып ханға барған.
Пағпұршын мына сөзге қайран қалды,
Бұған кiсi баруға даярланды.
«Ел керек пе, мал керек пе, қыз керек пе?»
Бұлайша шаһзадаға елшi салды.

620

Шаһзада күлдi дағы айтты жөнiн:
—Адамбыз жайға жүрген бекер, тегiн.
Зарарсыз қонақ болып бiз кетемiз,
Бiр сөзiм сұрайтұғын бар ды менiм.
Елшiсi қайтып барады Пағпұр ханға,
Патшаның жүзiн көрiп қалды таңға.
Шақырып қарсы шығып таққа отыртып,
Сый қылды неше күндей тамам жанға.
Шаһзада жаһан кезiп бәңзi солды,
Бiр жұма Пағпұршынға қонақ болды.
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630

Ирамбақ, Шаһбалды баян қылып,
Сұрады бұ шаһардан жүрер жолды.
Бiлмедi Ирамбақты һешбiр адам,
Шаһар халқы, Пағпұршын барша тамам.
Бiреу айтты:— Қатина шаһарында
Бар,—дедi,—бiлетұғын бiр кәрi адам.
Сол адам тұрған дейдi Ирамбақта,
Шаһбалға қызмет еткен алтын тақта.
Сұрады шаһизада Қатинаны,
Жүрмек боп ниет етiп осы жаққа.

640

Кәрi айтты:—Қатина бiр жылдық жол,
Болмаса желi түзiк, қатерi мол.
Құдайға тәуекел деп шаһизада,
Жүрмек боп Қатинаға жiбередi қол.
Той қылып Пағпұршын жұртын жиды,
Гауһардан, алтын-күмiс қылды сыйды.
Ауыр қол кемеменен суға түстi,
Пендеге Тәңiрiм салар әрбiр iстi.
Бес-алты ай дарияда жүрiп едi,
Жел шығып, ендi топан болды күштi.

650

Бұ дүние қараңғы, жел, тар болады,
Барша жан дарияда зар болады.
Күндiзгi күн қараңғы түндей болады,
Бек қатты қияметтей хал болады.
Халайық һешбiр шара таба алмады,
Кемелер қадақ сынып дал болады.
Жан-жақтан көрiнбейдi нәрсе көзге,
Қол салса дәнеме жоқ судан өзге.
Халайық онан шығып ұрынады,
Кемелер талқан болып осы кезде.

660

Халайық, кеме сынып, батып жатыр,
Батқан жан һәлак болып батып жатыр.
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Талқан боп төрт жүз кеме ләшкер батты,
Шаһзада қайғы дәмiн татып жатыр.
Шаһзада аман қалды Құдай сақтап,
Жел шығып, толқын болды екi жақтап.
Сүлеймен жүзiгiнiң құрметiнен
Жүрсе де аман қалды топан қаптап.

670

Шаһзада биһұш болды жаннан қорқып,
Қырылды бар ләшкерi дария толқып.
Қараса есiн жиып түк қалмапты,
Кеменiң сынығы жүр қалқып-қалқып.
Қараса, қасында жоқ Сағит досы,
Көңiлдiң дал-дал болып кеттi хошы.
Қызметкер елу-алпыс қасында жүр,
Көрсеткен бiр Алланың тағдыры осы.
Шаһзада есiн жиды өздерiне,
Қызыл қан жас толтырды көздерiне.
Қан қылды көкiрегiн, жаға талқан,
Мұндай iс болғаннан соң кездерiне.

680

Бәрi де жолдастары фариад етер,
—Шаһзадам, бәрiмiзге қайғың өтер.
Өртейдi мағшұқ оты жанған жерiн,
Жiгiттер, ғашық оты әлемдi өртер.
Шаһзада зар еңiрейдi демi құрып,
Астына сынып қалған кеме мiнiп.
Жолықты бiр оқпаға және тағы,
Зар болып су бетiмен үш ай жүрiп.

690

Дал болған ол оқпада қалды кеме,
Жолығар шаһзада әлденеге.
Кемесi сол қадепте қалды тұрып,
Алланың құдiретiн қалай деме.

223

224

ғашықтық дастандар

Тартпаға кеме айналып тұрып қалды,
Зар илеп баршалары афған салды.
Сол жерде кеме жүрмей үш ай тұрды,
Байлады сонда өлiмге ғарiп жанды.
Зарлайды Сейпiлмәлiк уайым жеп,
Не шара құдiретiңе қылайын деп.
Үш айдай кеме жүрмей құса болды,
Еңiредi бiр күн жылап Құдайым деп.
700

—Құдай-а, айналайын, Құдiрет Кәрiм,
Бермесең өзiң шара, не-дүр халiм.
Ғаламның он сегiз мың құрметi үшiн
Көрсеңшi, Патша Құдай, қылған зарым.
Тiлегiн патшаның қабыл көрдi,
Бiр адам ұйқысында жетiп келдi.
«Жүзiгiн Сүлейменнiң суға соқсаң,
Жүрмей ме кемең сонда, байғұс» дедi.

710

—Көп үмiт, жамағаттар, үзбе,—дедi,
Бiр дәулет келдi ендi бiзге,— дедi.
Жүзiгiн дарияға ұрып едi,
Кемесi су бетiнде жүзе бердi.
Кемемен ендi бұлар бара жатыр,
Iс болды сонша азап заманақыр.
Бiраз күн бейшаралар жүрiп едi,
Кез болды дарияда зәңгi ғапыл.
Зәңгiлер ұстағалы оңтайланды.
Бұлар да қарсыласып айбаттанды.
Дарияда екi кеме соғыс қылып,
Ағызды су iшiне қызыл қанды.

720

Тiрiдей он екiсiн ұстап апты,
Хайламен сол дұшпандар отқа жақты.
Патшаның қол-аяғын мықтап байлап,
Апарды өз ханына адамзатты.

қисса сейпілмәлік шаһзада...

Теңiзде бiр арал бар Хақ жаратқан,
Адам жеп, зәңгi дұшпан қанға батқан.
Адам етiн қақтап жеп отыр екен,
Қуанып сақ-сақ күлдi қаһар атқан.

730

Тоғызын осы жерде сойғызады,
Сый қылып көп зәңгiнi тойғызады.
«Жесiн,—деп,—бұл үшеуiн қызым сүйiп»,
Жемекке шаһзаданы қойғызады.
Мiнәжат қылды шаһзат:
—Бүйттi зәңгi ақымақ,
Керiм Құдай, бiз пақыр,
Пендеңе қылғыл шапағат.
Саған асан қиындық,
Бiр өзiңе сиындық.
Тағдырыңмен, Иләһи,
Мұндай жолға ұрындық.

740

Сиынып саған жылаймын,
Көзiмнiң жасын бұлаймын.
Рақым қыл деп құлыңа,
Өзiңнен медет сұраймын.
Халiмiз келдi өлiмге,
Сиынамыз өзiңе.
Нәсiп етсең, Қадiр сен,
Құлға медет берерге.

750

Шаһзада мiнәжатпен еңiредi зар,
Көңiлiнде таудан үлкен қайғысы бар.
—Үшеуiн қызым жесiн, апар,—дедi,
Бұйырды осылайша зәңгiлер қар.
Үшеуiн хан қызына алып келдi,
Көңiлi ғарiп жаннан қалып келдi.
Патшаға көрген жерден ғашық болып,
«Бұ жiгiт бiзге лайық анық» дедi.
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Елшiлер алып келген қайтып кеттi,
«Үшеуiн сойып же» деп айтып кеттi.
Өзiнiң тұла бойын әбден жасап,
Патшаға зәңгi қызы бiр күн кептi.
760

Қызартып қара жүзге опа жаққан,
Басына үкi орнына балдыр таққан.
Қасына қара көмiр сүрме тартқан,
Емшегiн бiр сабадай салақтатқан.
Дұшпанның бойын көрсең мұнарадай,
Аузы үлкен үңгiр бейне ғардай.
Көзi бар үзеңгiдей, мұрны көрдей,
Өзi үлкен құлақтары тебiнгiдей.

770

Шашақтап қара арқанды шашбау қылды,
Алғаны шашын түзiп қара құр-ды.
Орамал қара түңдiк, сәлiсi өрмек,
Патшаға бұ сипатпен келiп тұрды.
Судағы салындыдан өзек салған,
Қолына ақ қабықтан жүзiк салған.
Секiлдi пiл тырнағы, тырнақтары,
Қызартып қына кептi бояп алған.
Жүрiсi дәл түйенiң жүрiсiндей,
Күлiсi айғақ құстың күлiсiндей.
Құлаққа сырға орнына сарымсақ сап,
Айта алман сипат қылып бiрiсiн де-ай.

780

Жабылып пiл секiлдi құлақтары,
Салынып түйе кептi дудақтары.
Тiлi оның жаһаннамның қаһарындай,
Секiлдi айыр ағаш сирақтары.
Бұзылған һәр тесiгi қазған iндей,
Жүзi қара бұлттай, айсыз түндей.
Бұ суретпен қылады талай қиял,
Перi ғашық бойым деп таза Нiлдей.

қисса сейпілмәлік шаһзада...

790

227

Ғаламда бар ма дейдi мендей сәнем,
Бойым таза, жоқ дейдi һешбiр мiнiм.
Перiлер бұ жаһанда маған ғашық,
Ғаламда маған ұқсар ай мен күнiн.
Қасына шаһзаданың келiп кiрдi,
Амалсыз тағзым қылып патша тұрды.
Шаһзада маған ғашық болады деп,
Жанына тұтқынының кеп отырды.

800

Сол дұшпан түсi жаман, тiлi күштi,
Құшақтап шаһзаданың мойнын құшты.
Дұшпанның сұм жүзiне шыдай алмай,
Шаһзада есi кетiп талып түстi.
Қыздары қасындағы жиылды көп,
Шат болып зәңгi қызы қуанды бек.
«Жоқ бұ жаһанда мендей сәнем,
Бұл маған ғашық болып жығылды» деп.
Шаһзада биһұш болып талып қалды,
Дұшпан қыз тiзесiне басын салды.
Бас қойыпты ай жүзiне қара жүзiн,
Сескенiп патша есiн жиып алды.

810

Патшаға дұшпан қызы:—Жаным,—дедi,
Ғаламға сұлулығым мәлiм,—дедi.
Бұл елге шаһзада сiз боласыз,
Мен болам сiзге тиiп ханым,—дедi.
Шаһзада жауап бердi осы қызға:
—Қалдым,—деп,—қайдан мұндай жаман сөзге.
Дерт тиiп ғашығыңмен талдым,—дейдi,
Қайран боп қара түндей түрiңiзге.

820

Көрген соң қара жүзiң болдым қайран,
Көрсеттi дұшпан малғұн сенi қайдан.
Шаштарың жыландайын салды заһар,
Шарам жоқ құтыларға мынадайдан.

228
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Шыдайды заһарыңа неткен адам,
Қараман өлтiрсең де, дұшпан, саған.
Өлемiн заһарыңмен қайғы басып,
Жолама,—дедi,—сұмырай, маған таман.
Естiдi зәңгi қызы мына сөзiн,
Тiкiрейттi қаһарменен екi көзiн.
Даярлап өлтiруге қойса дағы,
Жағады ғашық оты тағы да өзiн.

830

—Болғанда мен ханша, әкем хан-ды,
Бұл менi көз алдымда жамандады.
Жүзiң жаман дегендi намыс көрiп,
Басыңды кесейiн,— деп ашуланды.
Хан қызы өлтiрем деп қаһар төгер,
Жүзiн көрiп тағы да мейiрi келер.
Қылдырды азаппенен қатты жұмыс,
Жанына батқаннан соң ақыр көнер.

840

Жарылып қолдары оның жарма тартар,
Көзiнен жас аралас қандар ағар.
Отын тасып, қасиды ат арқасын,
Шаһзада күн-күн сайын қайғысы артар.
Неше жыл жапа шектi отын тасып,
Сарғайды нұр сипаты қайғы басып.
Ендi үшеуi бiр күнi кеңес еттi,
«Өлсек те кетелiк,—деп,—мұнан қашып».
Бейшаралар дұшпаннан қашты дейдi,
Жанынан үмiт үзiп, састы дейдi.
Сал буып, тәуекел деп дарияға,
Ағызды көздерiнен жасты дейдi.

850

Неше күн суда мехнат көрдi дейдi,
Жазира бiр аралға келдi дейдi.
Ғуд, ғанбар, сандал ағаш, түрлiк жемiс,
Бiр қысқа бiз тұралық ендi дейдi.

қисса сейпілмәлік шаһзада...

Iшiнде аралдың толған нығмат,
Сарғайды мехнат көрiп сұлу тұлғат.
Күн түссе алтын, күмiс, гауһар туар,
Күн батса ғайып болар асыл қымбат.

860

Шер-шарбат бұл аралдан iштi дейдi,
Ғұмыры мұнда бiр қыс кештi дейдi.
Жаз шыққан соң салменен суға түсiп,
Орнынан ендi жылжып көштi дейдi.
Неше күн бейшаралар тағы жүрдi,
Неше ай жүрiп мехнатпен ғұмыр сүрдi.
Iшiнде ол аралдың қисабы жоқ,
Құдайым қалың маймұн кез келтiрдi.
Маймұндар құтқармайды қисапсыз көп,
О дағы дәндеген жұрт адамды жеп.
Үшеуiн тағы байлап алып келдi,
Шаһарын айтады екен Хәмдуна деп.

870

Үшеуiн алып келдi ханына ендi,
Көрiстi хан шақырып жанына ендi.
Нәсiлi үшбу ханның адам екен,
Зар еңiреп отырғызды тағына ендi.
Сұрады хан бейшара мұның халiн,
Сөйледi Сейпiлмәлiк мұңын, бәрiн.
Мұны есiтiп маймұн шаһы зар еңiрейдi,
Пендеге не көрсетпес Бiр уа Барым.

880

Хан айтты:—Сөйлейiн мен сырымды,
Тыңдасаң құлақ салып бар мұңымды.
Мен дағы сен секiлдi патша едiм,
Өткiздiм мехнат бiрлән ғұмырымды.
Мен де патша Оманның шаһарынан,
Құданың мұнда түстiм қаһарынан.
Менiм атам падиша жұрт билеген,
Мұндай болдым шомлығым баһарынан.
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Ойладым кезейiн деп бұ жаһанды,
Көрсем деп жақсы-жаман барша жанды.
Жүрушi ем тамаша етiп ойды-қырды,
Қасыма ертiп алып мың мен санды.

890

Қол бастап, кемеменен суға түстiм,
Қайғының ақырында уын iштiм.
Жел шығып, кеме сынып, жұрт қырылды,
Ғарiп басым мен жалғыз мұнда түстiм.
Қаңғырдым жапан түзде жалғыз қалып,
Маймұндар менi тауып келдi алып.
Патшасы өлiп, тақты иен қалған екен,
Өздерiнен хан қоймас осы халық.

900

Өздерiнен хан тұрса өледi екен,
Ханы өлсе дүние кезiп келедi екен.
Бiреудi тауып ап кеп патша қылып,
Тәж-тақтын да, қатынын бередi екен.
Менi әкеп бұл дұшпандар патша қылды,
Көндiрдi болмасам да осы құрды.
Итбас деген бiр шаһар тағы да бар,
Маған қарап мал-мүлкiн, қызын бердi.
Басы ит, сол қызының кеудесi адам,
Мұңым көп, айта берсем, қайғым жаман.
Дұшпанға кiрiптар боп зарланамын,
Бiлмейдi менен хабар атам-анам.

910

Итбасының қызын да алдым,—дейдi,
Ғарбатқа өле-өлгенше қалдым,—дейдi.
Құрметтi мекен етсең уәзiрiм бол,
Тұра тұр мейман болып, жаным,—дедi.
Неше күн Сейпiлмәлiк тұрады онда,
Есiттi Итбас ханы бiр заманда.
Үйiнде бiр кiшкене қызы бар-ды,
Басы-көзi түгел ит, Құдауанда.

қисса сейпілмәлік шаһзада...

920

Патшаға осы қызын ап кеп бердi,
«Алмаса, өлтiремiн дереу» дедi.
Қасқыр көрген киiктей шошып кеттi,
Сейпiлмәлiк мынадай халдi көрдi.
Қарады Сейпiлмәлiк жүзiн оның,
Һешбiреуiн бiлмейдi сөзiн оның.
Қылады фариад, нала, ойбай деп
Көргенде қаншық иттi өзiн оның.
Елу күн әуара болып бұған өттi,
Бойынан сора-сора қаны кеттi.
Не болсам да болдым деп Сейпiлмәлiк,
Патшадан рұқсат тiлеп зар еңiрептi.

930

Сол ханнан Сейпiлмәлiк жол сұрады,
Алдында тiке тұрып зар жылады.
Үшбу хан жiберуге қия алмайды,
Өзiммен бiрге тұрсын деп ойлайды.
Рұқсатты iшi күйiп бередi ақыр,
Мас болды арақ iшiп тамам ғапыл.
Шығарып шаһзаданы Оман шаһы,
—Бар,—дедi,—жолың болсын, әй, адам ақил!

940

Шаһзада мұнан безiп кетiп қалды,
Оман шаһ қатты зарлық айтып қалды.
Суда жүрiп дұшпанға жолықтық деп,
Неше күн жол қуалап кетiп қалды.
Ол үшеуi жапанда зар еңiрестi,
Құлыңа көрсеттiң деп мұндай iстi.
Тағы жаяу жүре алмай және шөлдеп,
Сал буып дарияға қайта түстi.
Теңiзге келiп түстi патшаһи,
Теңiздi қайнатқандай қылған аһи.
Ғашықтықпен қайғы оты бiрге келiп,
Жылайды «медет бер,—деп,—иә, Иләһи».
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Әлқисса, шаһзада теңiзде ғажайып жазираларға ұшырап,
тамаша құйындар көрiп, жолдастары қалғаны.

950

Сейiтгерей қалам алып бастар сөздi,
Шаһзада ғарiп болып жаһан кездi.
Құдаға зiкiр айтып «Алла һуа» деп,
Салменен алты ай кездi бұ теңiздi.
Жолықты бiр жазира және тағы,
Кең арал, мұхит теңiз екi жағы.
Ғажайып зипа харам бiр жазира,
Адамның бастарындай жемiс бағы.

960

Түн болса ағаштары шұғыла ұрар,
Мың түрлi, жарқ-жұрқ етiп, әуез қылар.
Кей дауыс қаһқаһа күлiп, кейбiрi ұлып,
Ғажайып неше түрлi дауыс шығар.
Жайнаған жарқ-жұрқ етiп балық екен,
Жаратқан Тәңiрiм сондай халық екен.
Кiтаптан көрiп жазған ғарiп Ақыт,
Жарандар, мұның өзi анық екен.
Жемiс көп, би ниһаят мысал сандал,
Ғажайып апаты көп түрлi жандар.
Жанады түн болғанда көздерi оның,
Қарасаң тамаша етiп бейне шамдал.

970

Байғызы үлкендiгi бейне бүркiт,
Қорқады бейшаралар онан үркiп.
Болғанда байғыз мұндай, ағаларым,
Болады ендi қандай үлкен бүркiт.
Қарасаң түлкiлерiн бейне қабылан,
Көрсеңiз бөрiлерiн—аш арыслан.
Құмырсқасы тiстерi шоқпар тастай,
Бейне мысық секiлдi бала тышқан.

қисса сейпілмәлік шаһзада...

980

Ол жердiң масалары бейне торғай,
Бiр тисе тұра бойдың қанын сорғай.
Бойлары арасының қаршығадай,
Қайтедi масалары торғай болмай.
Торғайлары көрсеңiз бейне қазы,
Мысығына қарасаң бейне тазы.
Iшiнде сол аралдың мекен етiп,
Кетпейдi жануарлар қысы-жазы.
Жиылған баршасының мекенi екен,
Ғұмыры сол аралда өтедi екен.
Құданың неше түрлi санааты бар,
Түбi жоқ сұм дүниенiң, бекер екен.

990

Шаһзада жасырынды берiк жерге,
Кез болды апаты көп тұйық көрге.
Неше күн жасырынып тамаша етiп,
Суменен түнде қашып жүре бердi.
Неше күн теңiзде жүредi ендi,
Тағы кеп бiр аралға кiредi ендi.
Аралға тамаша етiп шығады ендi,
Ғажайыптар көп екен бұ жаһанда.
Күн батып, түн болғанда, ей, жарандар,
Көп ғажайып көредi, Құдауанда.

1000

Су жүзiнде жарқылдап от жағылды,
Дарияның бетi толып әуез қылды.
Таң атқан соң бәрi де жоқ боп кеттi,
Қорқып жүрiп болады патша сынды.
Балықтың жарқылдаған көздерi екен,
Әуез шығып сөйлеген өздерi екен.
Құдаға хал тiлiмен тәсбих айтып,
Балықтың Аллалаған сөздерi екен.
Тұра алмай ол аралдан тағы көштi,
Неше күн салмен ағып, тағы кештi.
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1010

Алыстан бiр аралды тағы көрiп,
Тұралық бұған шығып ендi дестi.
Аты екен Аспандияр онда келдi,
Бейшаралар бейнеттiң бәрiн көрдi.
Бiр құс тұрып аралды мекен еттi,
Жолдастары қимайды үшбу жердi.
Әйтеуiр тамағы тоқ жемiсi көп,
Тұрады қармақ салып, балық ап жеп.
Екi жолдас ауырып болды жаман,
Жамағаттар, тыңдасаң, мiнекей кеп.

1020

Екi жолдас ауырып дүние салды,
Сейпiлмәлiк бейшара жалғыз қалды.
Жүрегi пара-пара, бағыры бөриян,
Биһұш боп жылай-жылай естен танды.
Сүйектi фатиха оқып, дәфiн қылды,
Құдайға зар еңiреп болды мұңды.
Рухтарына фатиха, дұға оқып,
Ес көрiп құр сүйектi бiр ай тұрды.
Әуелден ғазиз жанды құрбан қылып,
Iс көрдi мәлiкзада осы құрды.

1030

Жазады бiз ғарiбiң һәрбiр iстi,
Алланың құдiретi бар һазар күштi.
Айрылып екеуiнен Сейпiлмәлiк,
Сал буып дарияға жалғыз түстi.
Теңiзден көтермейдi ендi басын,
Көзiнiң тыя алмайды аққан жасын.
Сәргардан жапа-жалғыз салға мiнiп,
Жылайды, ойлайды да көп жолдасын.
Аққанын қай тарапқа бiле алмайды,
Адамзат ондай мұңды һеш болмасын.

1040

Патшаның жүрегiнде қайғы мол-ды,
Жел шығып дария жүзi толқын болды.

қисса сейпілмәлік шаһзада...

Дария әуелгiдей толқып едi,
Ұшырды буған салын оңды-солды.
Жарандар, зар-сәргардан деген сол-ды,
Өлем деп падишаға қайғы толды.
Дарияның таңғажайып ортасында
Құдiретпен бiр қу ағаш пайда болды.

1050

Өлуге Сейпiлмәлiк ұсады ендi,
Жүрегiнен қан кетiп құсады ендi.
Жанынан үмiт үзген ғарiп байғұс
Бас салып қу ағашты құшады ендi.
Жел айдап кез келтiрдi қу ағашқа,
Қараса түк көрiнбес судан басқа.
Бiратола жанынан үмiт үздi,
Нала ғып, көзi толды қанды жасқа.
—Құдай-а, өлгенiм бе бұл арманмен,
Ағашқа жабыстырдың жан дәрменмен.
Ағашта үш күн, үш түн зар еңiредi,
«Күнiмдi өткiздiң бе сәргарданмен?!»

Шаһзаданың нала қылғаны

1060

1070

—Пәруардигар Кәрiм-а,
Құдiретiң кең, Қадiр-а.
Бұл ағашта ғарiп құл
Зар-сәргардан қалар ма?
Сырым саған әшкере,
Көзiмнен аққан жас қана.
Дарияда өлiп, балыққа
Жем боламын, масқара.
Жамандықтан кетпедiм,
Жақсылыққа жетпедiм.
Пәруардигар Кәрiм-а,
Жасаған Алла, не еткенiң,
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Жамандықтан кетпедiм,
Жақсылыққа жетпедiм.
Есiркесең, жалғызбын,
Анадан туған көп пе едiм?

1080

1090

Өзiң медет бермесең,
Көзiмнiң жасын көрмесең,
Бұл арманмен кеткенiм,
Үш күн, үш түн салынып,
Қу ағашта өткенiм.
Ғарiп құлды зарлатып,
Қу ағашта сандалтып,
Патша Құдай, не еткенiң?
Мысырдан мұнда келгенiм,
Құлыңа жәрдем бергенiң.
Көзiмнен жасым ағызып,
Тiлсiз жауға төнгенiм.
Өзiң сақта, Иләһи,
Сенен жәрдем болмаса,
Бұл дарияда өлгенiм.
Қу ағашта налындым,
Үш күн, үш түн салындым.
Құдiретi үлкен Жасаған,
Мұнша зарлап не қылдым?!
Мұнда жаным қалар ма-ай,
Олжалы күн болар ма-ай.
Атам менен анамды
Көретiн күн болар ма-ай!

1100

Ажал, өлiм бiр екен,
Әуре-сарсаң күн екен.
Бейшара мұңлы мен болдым,
Ата-анам қайтiп жүр екен?
Бәдиғымды көрмедiм,
Көре алмаймын дер ме едiм.
Кебiнiм жоқ, көрiм жоқ,

қисса сейпілмәлік шаһзада...

Балықтарға жем бе едiм?
Әз жанымнан түңiлiп,
Тiлсiз жауға үңiлiп,
Тiлексiз пенде мен бе едiм?

1110

Бақ шырағым сөнген-дi,
Тағдырға пенде көнген-дi.
Өзiңнен басқа пана жоқ,
Рақымың ұлық, Жасаған,
Өзiң сақта пендеңдi!
Мiнәжат Сейпiлмәлiк қылды қатты,
Ағашта иман айтып үш күн жатты.
Аспаннан қиқулаған келдi дауыс,
Қараса алайын деп бiр құс шапты.

1120

Бата алмай құс та қонды ол ағашқа,
Пана жоқ ақырында Хақтан басқа.
Шап берiп аяғынан махкам тұтты,
Патшаның көзi толып қанды жасқа.
Осы құс шошыған соң алды да ұшты,
Құс екен денесi үлкен, сондай күштi.
Мұхиттан бiр күн, бiр түн әрең өтiп,
Бiр үлкен тауға келiп, жерге түстi.
Болдырып бiр күн, бiр түн әрең келдi,
Түсер-түспес аяғын қоя бердi.
Сейпiлмәлiк хош жерге келiп түстi,
Бiр жерге құс та барып қонады ендi.

1130

Көредi Сейпiлмәлiк бiр айдаһар,
Ғаламды ашуланса бiр-ақ жалмар.
Келдi де балапанға қасад қылады,
Болдырып отыр едi құс жануар.
Сонда да құс айдаһарға хамлә қылды,
Аузынан айдаһардың от шашылды.
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Ақырда хайламенен жылан жеңдi,
Жемек боп балапанға ұмтылды ендi.

1140

Шаһзада рақым қылды бұ құсқа ендi,
Ұмтылды айдаһармен ұрысқа ендi.
Зәңгiлерден ап қашқан темiр тiс бар,
Бiр салып айдаһарды екi-үш бөлдi.
Жыланды ортасынан екi бөлдi,
Жiгiттiң болысқанын бұ құс көрдi.
Өз жанын айдаһардан айырған соң,
Көңiлiнде дұшпандығын кетiрдi ендi.
Айдаһар өлгеннен соң жерге түстi,
Жыланды құс ұяға алып ұшты.
«Мен де құстың дұшпанын өлтiрдiм» деп,
Қуанып шаһзаданың көңiлi өстi.

1150

Жолығар Тәңiрi айдаған мүшкiл-зарға,
Болар ма Хақтан медет пейiлi тарға.
Осындай Сейпiлмәлiк iстер көрдi,
Сақтаса, Тәңiрiм өзi пәле бар ма.
Шаһзада құс қасынан ендi кеттi,
Көрiнген алдындағы тауға жеттi.
Райхан иiс гүл лала . . . . . .*
Тамаша етiп жемiстен қорек еттi.

1160

Барарын қай тарапқа бiле алмады,
Жол мәнiсiн һеш бiлiп жүре алмады.
«Жолдассыз не боламын ендi» дедi,
Қарар ғып жапа-жалғыз тұра алмады.

Шаһзаданың Аллаға нала әйлағаны
Сейпiлмәлiк жылайды:
—Айналайын, Құдайым,
*

Екi сөз танылмады.

қисса сейпілмәлік шаһзада...

Бiр өзiңе жылайын,
Жалғыздың жары, Тәңiрiм,
Өзiңнен пана сұрайын.
Сырым саған мағлұм,
Тағдырға не амал қылайын?!

1170

1180

1190

Зiкiрден өзге сөзiм жоқ,
Өзiңнен басқа Iзiм жоқ.
Басқа сөздi айту жоқ,
Бұ жолымнан қайту жоқ.
Далада жалғыз еңiреттiң,
Қасымда жолдас, халқым жоқ.
Патша қылып әуелде,
Мысырға сұлтан жараттың.
Қан жұтқызып қаңғырттың,
Ризығым шашып тараттың.
Көргенiмдi мұң қылып,
Көзiмнiң жасын су қылып,
Қорлықпен өттi ғұмырым,
Патша басым құл қылып.
Өзге хандар үйiнде,
Тәж-тақытты күйiнде,
Менiм көрген мехнатым
Һеш көрмейдi бiрiн де.
Өзге патша елiнде,
Хүкiм қылған жерiнде.
Ғашық қылдың сен менi
Көктегi ұшқан желiңе.
Жолдасым жоқ қасымда,
Мехнатым бар басымда,
Ғұмырым бойы зарлаттың,
Бейнет берiп жасымда.
Қосыла алмай досыма,
Көңiлi жұмсақ досыма,
Мен ғарiпке, Иләһи,
Көрсеткенiң осы ма?
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1200

1210

Биiк тауға жолықтым,
Жол таба алмай торықтым.
Хаққа мойын сұнғанмын,
Зар-сәргардан болғанмын.
Ғашық болып бiр желге,
Қара ағашта сұнғанмын.
...* сабыр қылайын,
Құдайдан тiлек сұрайын,
Қайтарым жоқ тiлектен,
Қан ағызып жүректен,
Жаһан кезiп хабар сап,
Жүргенiм осы тiлекпен.

Шаһзада нигарын жад әйлағаны
—Айналайын, Бәдиғым,
Желден сәлем айтайын,
Дүние кезiп жол жүрiп,
Бейнетiңдi тартайын.
Сәлем жетпес айтқанмен,
Шарам бар ма, қайтейiн!

1220

Қайғы болды жолдасым,
Патша мендей болмасын.
Сәргардан ғып бар Құдай,
Саған қоспай қоймасын.
Рақымы ұлық бiр Алла,
Жүрген жолым оңдасын.
Сен жатырсың елiңде,
Ирамбағы жерiңде,
Қылғаның ойын, тамаша,
Хүкiмiң жетер перiге.
Сен тағыңда жатқаның,
Мен ғашығың тартқаным,
Сенi табар халiм жоқ,

*

Бiр сөз танылмады.
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1230

Қайғы-ғамға батқаным.
Құрбан қылып жолыңа,
Ғұмырым бәрiн сатқаным.
Қанатым жоқ ұшарға,
Жүзiң көрiп құшарға.
Қайғылы боп жаһанда,
Жiгiт маған ұқсар ма?

1240

Сағитымнан айрылдым,
Зар-сәргардан қайғырдым.
Әуара болып сен үшiн,
Сансыз әскер жан қырдым.
Ата-анадан айрылып,
Ғашық үшiн зар қылып,
Жапан түзде қаңғырдым.
Ата-анам жылап қылар зар,
Рақым қылар Бiр уа Бар.
Рақым қылса Құдайым,
Қауыштырар күнi бар.

1250

1260

Фирақ оты жанады,
Iшiмдi өртеп барады,
Қайғың кетiп, аһ, дүние,
Мейiрiм қашан қанады.
Табан етiм ойылып,
Маңдай терiм сойылып,
Өстiп күнiм өтедi,
Басыма ажал жетедi,
Мен сорлыны Құдайым,
Есiркесе не етедi!
Жасаған, пендем десеңшi,
Зарлығымды көрсеңшi,
Аяқ басар әлiм жоқ,
Жан жаратқан, бар Құдай,
Өзiң медет берсеңшi!
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Бұлайша Сейпiлмәлiк зар еңiрейдi,
Таба алмай жол мәнiсiн қамалды ендi.
Бiр жылы осы тауда шаһизада
Тұрыпты бiр жыл кәмiл тамам ендi.

1270

Шаһзада бiр жыл тұрып тауды кездi,
Тыңдаңыз, жамағаттар, мына сөздi.
Айдаһар мен жолбарыс үнiн естiп,
Шаһзада бiр шыбындай жаннан бездi.
Келедi аш арыстан, қабылан үнi,
Апатты аю, бөрi неше түрлi.
Айдаһар мен жолбарыс үнiн естiп,
Немене ендi соның көрген күнi.
Ол тауда Сейпiлмәлiк бiр жыл тұрды,
Бұ тауға шығайын деп ендi жүрдi.
Сойылып табандары жүре алмай,
Шыға алмай тау үстiне демi құрды.

1280

Еңбектеп әрең жеттi тау басына,
Зар еңiреп сиынады Алласына.
Жылайды Сейпiлмәлiк қайран болып,
Жылаған тас балқиды көз жасына.
Жарандар, тыңдай берсең мiнеки сөз,
Алаңдап Сейпiлмәлiк салады көз.
Жақындап тау басына шыққан шақта
Алдынан бiр жолбарыс жолықты кез.

1290

Жолбарыс сонда күндей күркiредi,
Патша иман айтып зар еңiредi.
Жолбарыс аузын ашып ұшып едi,
Бейшара қорыққанынан тiтiредi.
Қолға алып темiр тiстi қарап тұрды,
Құдайға «қуат бер» деп жылап тұрды.
Жолбарыс ұшып келiп жеткенiнде,
«Алла» деп жолбарысты мойынға ұрды.

қисса сейпілмәлік шаһзада...
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Жолықты әрбiр апат мұндай ерге,
Құдайым медет берсiн жiгiт шерге.
Тiспенен жолбарысты ұрғанында,
Күл-күл боп мойын сүйек түстi жерге.

1300

Зар еңiреп шүкiр қылды патша ғарiп,
Өлтiрдi жолбарысты жалғыз салып.
Ойылып табандары қалып едi,
Сауырсын белбеуменен қылды шарық.
Арқалап Сейпiлмәлiк жемiс алды,
Биiктен жан-жағына көзiн салды.
Бұ дүниенiң баршасы теңiз екен,
Көрген соң Сейпiлмәлiк қайран қалды.

1310

Тағы да шығып жаһанның жүзiн көрдi,
Келедi тамаша етiп һәрбiр жердi.
Жүруге шарасы жоқ болғаннан соң,
Түскелi дарияға тағы келдi.
Теңiздiң жағасына келедi ендi,
Мұнаууара бiр төбенi көредi ендi.
Тыңдаңыз, жамағаттар, жаңа келдi,
Шаһзада көп тамаша көредi ендi.

Әлқисса, шаһзада анда бiр майдан харам көрiп, бiр диюдың
шарбағына кiрiп, Мәликеге ұшырап, Бәдiғұлжамалдың хабарын тапқаны
Жазады Сейiт қисса ғашық жардан,
Рауаилар сөз бастаған хош хабардан.
Шаһзада оған шығып қарап едi,
Бiр харам ендi алдында көрдi майдан.

1320

Көредi майдан жердi ол арадан,
Қарайды тамаша етiп мұнарадан.
Дарияның кенерiнде бағ-шарбақ,
Шаһзада мұны көрiп қайран қалған.
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Шаһзада осы тамға ендi келдi,
Көзiне жанды нәрсе көрiнбедi.
«Бұл неткен майдан, шарбақ, там болды» деп,
Тың тыңдап там үстiне отырды ендi.

1330

Ойлайды адам емес перi екен деп,
Не перi, не диюдың жерi екен деп.
Зәресiз қорыққанынан тiтiрейдi,
Не пәле бұған кiрсем жүр екен деп.
Шарбаққа тәуекел деп келiп кiрдi,
Чиманзар құп рағна нәзiк гүлдi.
Қуанышты ойларының бәрi де аян,
Бiр уақта ақырып бiреу тұрды.
Қараса бiр арыстан айғай салған,
Шаһзада Хақ жадыны ойына алған.
Ақырып қарсыласып келгенiнде,
Қақ басқа патша батыр салып қалған.

1340

Ұрған соң басы үзiлiп жерге түстi,
Бойынан жаны шығып, күлге ұшты.
Дұғамен күзетшi екен тылсымдаған,
Хайласы дұшпандардың қандай күштi.
Шаһзада алтын құлпы үйге келдi,
Есiгiн тiсеменен екi бөлдi.
Ортасында бiр көшiк, алтын тақыт,
Қисапсыз гауһар-жауһар көредi ендi.

1350

Қараса алтын тақта бiреу жатыр,
Тiгулi көшiк iшi алтын шатыр.
«Япырым-ау, неткен жан» деп бетiн ашып,
Сұрады бiр сұлу қыз патша батыр.
Бiр сұлу, жүзi айдай, маһи пара,
Жағасын, жүзiн көрiп, қылды пара.
Оятса еш сескенiп тұрмады қыз,

қисса сейпілмәлік шаһзада...

Таппады тұрғызарға һешбiр шара.
Өлiк десе аузынан дем шығады,
Шаһзада қайран болып қылды нала.

1360

Шығады нұры артылып алтын тақтан,
Сүмбiлдi қара шашы толқып жатқан.
Болғанда қасы жайдай, кiрпiк қындай,
Толықсып сары майдай нұрға батқан.
—Осы қыз тiрi болса тұрар,—дедi,
Ақ жүзiн менi көрiп жабар,—дедi.
Аузынан өлiк десем дем шығады,
Зар болдым сөйлесе алмай бұған,—дедi.
Басында жастаулы тұр алтын тақтай,
Тақтайға Сейпiлмәлiк келдi жақтай.
«Тұрмастан бұл араға жөнелейiн,
Құдай-а, мен құлыңды өзiң сақта-ай».

1370

Тақтайды басындағы қолына алды,
Қойнына қос уыстай алтын салды.
Үйiнен ендi қыздың шықты дағы,
Тың-тыңдап есiгiнде тұра қалды.
Сонда қыз үй iшiнде бiр түшкiрдi,
Қуанып Сейпiлмәлiк қайта кiрдi.
Тақтайды бiрге алып кiрiп едi,
Қыз талып әуелгiдей көзiн жұмды.

1380

Қозғалмастай осы қыз қайта жатты,
Көңiлiне патшаның қайғы батты.
«Сиқыр ғып бұ тақтайды қойған ба» деп,
Тақтайды ашуланып тысқары атты.
Ендi қыз қайта кiрсе түрегелдi,
Шаһзада кiшiлiк қып сәлем бердi.
Қыз айтады:—Жынбысың, адамбысың,
Бұ жерге адам келмес бұрын,—дедi.
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Шаһзада айтты:—Жын емен, адаммын,—деп,
Бейшара тентiреген наданмын,—деп.
Шаһзада айтты:—Жын емен, адаммын,—деп,
Әуелi жөнiңдi айтшы, өзiң кiм?—деп.

1390

Қыз айтты:—Адам болсаң, мен де адаммын,
Мен дағы сен секiлдi сәргарданмын.
Айрылған ел-жұртымнан мен бiр жазған,
Тұзаққа түсiп жатқан бейшарамын.
«Алланың бiр сызығы бар екен,—деп,
Бұ да мендей бейшара зар екен,—деп,
Құшақтап шаһзаданы қыз жылайды,—
Көрер күн адамды да бар екен» деп.

1400

Қыз айтты:—Ендi, жiгiт, сөйле бұрын,
Бұ жердi сенен бұрын қылдым орын.
Бiр диюдiң қолында әуарамын,
Ел-жұртымнан айырған дұшпан зұлым.
Жiгiт айтты:—Сөзiм көп олай десең,
Кеңесiм түгесiлмес айта берсем.
Сол дию бiздi көрсе өлтiрмей ме,
Арман болар бiр хабар таппай өлсем.
Қыз айтты:—Ендi үш күнсiз дию келмес,
Кетер деп қашып-босап дию сенбес.
Сиқыр қылып тақтайды қойып кетер,
Көзiм ашып сөйлеуге шамам келмес.

1410

Тақтайын жастаған соң қозғала алман,
Әсте де көзiмдi ашып сөйлей алман.
Он бiр жыл болды елiмнен айрылғалы,
Падиша, сөзiңдi айт,—деп құлақ салған.
—Берер ме Тәңiрiм қуат ғарiп бiзге,
Бiр шипа болар ма екен дертiмiзге?
Зар жылап нала қылды шаһизада,—
Айтайын мен сырымды ендi сiзге.

қисса сейпілмәлік шаһзада...

1420

Атым-дүр Сейпiлмәлiк, атам—Қасым,
Хан қылған жетi ықлымға ғазиз басын.
Шаһарға Мысыр деген патша едiм,
Қор болды жаһан кезiп ғазиз басым.
Сейпiлмәлiк зар еңiреп халiн айтты,
Он екi жылдан бергi зарын айтты.
Зар еңiреп көңiлiн тыймай шаһизада,
Бейнеттiң өзi көрген бәрiн айтты.
—Тәж-тақтымды мен талақ қылдым,—дедi,
Бiр суретке ғашық боп жүрмiн,—дедi.
Бәдiғұлжамал деуге аузы келмей,
Шаһзада Бәдиғым деп зар еңiредi.

1430

Бәдiғұлдың атыны қыз есiттi,
Аһ ұрып, жүзiн ұрып фариад еттi.
Бәдiғұлжамал атын естiген соң,
Сол қыздан жылай-жылай ақыл кеттi.

Мәлике Бәдiғұлжамалды естiп жылағаны

1440

—Уа, Бәдиғым, менiң емшектес,
Бiрге өскен еңбектес.
Айналайын, Бәдиғым,
Ойымнан менiм еш кетпес.
Бiр таңда туған қарындас,
Ойласам кетер қанды жас.
Қалқам менiм, Бәдиғым,
Кеше-күндiз зар тұтып,
Қайғың естен арылмас.
Бәдиғымды сағындым,
Темiрден арқан тағындым,
Бiр диюге бағындым,
Көргенiмдi мұң қылып,
Патша Құдай, не қылдым?
Диюге болдым кiрiптар,
Он бiр жылдай болдым зар.
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1450

1460

Күнiм де болды қараңғы,
Қашайын десем жерiм тар.
Бiрге тамақ жейүскен,
Ана сүтiн емiскен,
Һәй, жан достым, Бәдиғым,
Айрылмайық дейүскен,
Бәдиғым менiм жар-жолдас,
Бiрге туған жан құрдас.
Қоймас едi дұшпанға,
Хабар айтар жан болмас.
Дәуренiм бүйтiп солар ма,
Басқа дәулет қонар ма.
Айналайын, Бәдиғым,
Көрер күнiм болар ма?
Бұлай деп бейшара қыз зар еңiредi,
«Көрем бе Бәдиғымды жалғанда ендi».
Көзiнiң өксiп-өксiп төктi жасын,
«Қайтейiн, ғарiп басым байлауда ендi».

1470

Шаһзада мына сөздi естiп бiлдi,
Биһұш боп есi кетiп фариад қылды.
«Өңiм бе, мына хабар түсiм бе?» деп,
Аһ ұрып зар еңiредi жүз мың түрлi.
—Пәруардигар, Құдайым,
Сүйiншi қылып жылайын.
Хабарын естiп ғашықтың,
Өзiңе шүкiр қылайын.
Фирақ салдың iшiме,
Көнiп ем тағдыр iсiңе.
Ғашықтан хабар алғанмын,
Өңiм бе, Тәңiрi, түсiм бе?

1480

Ғашық отқа жанғаным,
Көңiлге қайғы салғаным.
Жаһан кезiп сәргардан,
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Жаңа хабар алғаным.
Атыңды естiп зар болдым,
Таусылмаған арманым.
Жаһан кезiп кеткенiм,
Бәдиғым деп өткенiм,
Өңiм болса бұ хабар,
Шын дәулетке жеткенiм.

1490

Айналайын, Бәдиғым,
Ирамбақта тұр ма екен,
Һеш хабарсыз жүр ме екен?
Әй, қарағым, перизат,
Мына сөзiң шын ба екен?
Шын айтпасаң қиын-ды,
Сөзiңе көңiлiм сиынды.
Сөзiң тапты Опадар,
Көңiлiмдегi түйiндi.
Бәдиғым деп зар әйлап,
Су жүрегiм күйiндi.

1500

1510

Бек махаббат келедi,
Мәлике, өзiңнен.
Бек қуаныш келедi
Хабар айтқан сөзiңнен.
Жөнiңдi айтшы, әй, қалқам,
Бәдiғұлжамал ғашығым
Көрдiң бе екен көзiңмен?
Шаһзада осылайша зар еңiредi,
—Көрдiң бе Бәдиғымды көзбен?—дедi.
Қыз айтты шаһзадаға:—Құлағың сал,
Айтайын мен жөнiмдi ендi,—дедi.
Рабиғұлмәлiк патша—менiм атам,
Сөзiмде мынау айтқан жоқ-ты қатам.
Менiм атам патша едi жұрт билеген,
Iнiсi Тәжiлмәлiк тағы сұлтан.
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Өзiм атым Мәлике бұ жаһанда,
Өзiм мұнда болсам да көңiлiм анда.
Бәдиғымды сағынам, амалым жоқ,
Бiр ойнап, бiрге жүрген көп заманда.

1520

Бәдиғым Шаһбал қызы, өзi перi,
Гүлiстан Ирамбағы—оның жерi.
Дост болып бiр анадан сүт емiп ек,
Сағынып тарқамайды iштiң шерi.
Анасы Бәдиғымның келген екен,
Сарандил жерiмiздi көрген екен.
Сөйлесiп анамызбен мұнда келiп,
Мейiрi түсiп емшегiн берген екен.
Қолына алып жүрген ол Бәдиғым,
Менiм анам емшегiн емген екен.

1530

Бәдиғыммен екеумiз жасым құрдас,
Дост болып апа-сiңлi болдық сырлас.
Сүт емген бауырласым, жан досым,
Дидарын бiр көрмесем көңiлiм тынбас.
Бәдиғым үш айда бiр келiп тұрар,
Тамаша жерiмiзге сайран құрар.
Бiрге өскен Бәдиғыммен, қайран күнiм,
Ойынына он бiр жылдай болдым құмар.

1540

Тiлеудi ер жiгiтке Құдай берсiн,
Жалғанда қорқынышың жоқ сен бiр ерсiң.
Қолыңнан ендi менi өлтiре кет,
Жүргенiм бүйтiп тiрi күнiм құрсын.
Шаһзада биһұш болды мына сөзден,
Тентiреп бiр шыбындай жаннан безген.
Хабарды жақсы-жаман естiген соң,
Ағызды жүрек қанын екi көзден.
Жылады патша естi жиып алып,
Көрсеттi талай iстi Жаппар Халиқ.

қисса сейпілмәлік шаһзада...

—Бiр-бiрден, әй, Мәлике, айтшы,—дедi,
Қолына бұ диюдiң түстiң нағып?

1550

Сөйледi қыз сол кезде:—Бекер тұрман,
Өлсем де жамандыққа мойын бұрман.
Ауласаң ғарiп көңiлiм, падишаһым,
Жаным, тәнiм сенiкi, өзiм құрбан.
Көрген жан таң қалғандай жас күнiмде,
Бұралып тал шыбықтай өскенiмде.
Тыңдаңыз құлақ салып, әй, падиша,
Айтайын мен диюге түскенiмдi.

1560

Жасымда ойын ойнап жүрушi едiм,
Сауықты сахарада құрушы едiм.
Жапанда Бәдиғымен ойнап жүрiп,
Сарайға күн батқан соң келушi едiм.
Бұ залым бiздi сонда көрген екен,
Ғашық боп дұшпан маған төнген екен.
Құдай-а, жаман қылып қойсаң неттi,
Түрiме нұр сипатты берген екен.
Аулаққа . . .* жасайын деп,
Көңiлiңдi ғашық болған басайын деп,
Сыртымнан қойдай бағып дию дұшпан,
Ойлапты менi алып қашайын деп.

1570

Бiр күнi қалың қызбен суға түстiм,
Бiлмедiм не болғанын, аспанға ұштым.
Жер-көк, әлем қараңғы болып кеттi,
Бiр шыбындай жанымнан сонда кештiм.
Медет берер деушi едi Алла десе,
Сипатты сұлу болдым бойым өсе.
Бұ дұшпан маған ғашық болмас едi,
Қап-қара бұжыр қылып шешек жесе.

*

Бiр сөз танылмады.
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1580

Ғайып боп ел-жұртымнан кеткенiмдi,
Бiлмедiм қандай жерге жеткенiмдi.
Өзiмдi осы арада көрiп қалдым,
Бiлмедiм неше теңiз өткенiмдi.
Дұшпан дию екенiн бiлдiм тамам,
Ойбайлап зарлық қылып болдым жаман.
Қорқып жылап талықсып жатқанымда,
Сол дұшпан тұрып көңiл айтты маған.
Дию айтты:—Сен неге зар боласың,
Көңiлiңдi маған қоссаң бар боласың.
Iздегенмен ендi жоқ елi-жұртың,
Бекерге жылай-жылай дал боларсың.

1590

Мен—диюдың патшасы, атым Асут,
Неше жыл сенi көрiп болдым ғашық.
Екi жылда жетпейсiң өз елiңе,
Мұхиттан өте алмайсың кетсең қашып.
Мұхиттың ар жағында қалған елiң,
Қылзам деген дария—менiм жерiм.
Сен түгiл, перiлерге айшылық жол,
Жыламай көңiлiң маған қоссаң көрiм.

1600

Бұ дию менi сөйтiп көп алдады,
«Қарағым, көңiлiңдi қос» деп алдады.
Диюге мазақ болып әуара болдым,
Жасаған ақ өлiммен неге алмады?
Құп сөзiмен дию дұшпан алдады ендi,
Мәлике оған көңiл салмады ендi.
Дұшпанның ынсаптысын қараңызшы,
Көңiл салмай һеш дөрекiлiк қылмады ендi.
Сөзiмде, ей, падиша, жоқ-ты жалған,
Диюге өлсем дағы көңiл салман.
Алланың ақ жолымен өлсем шаһид,
Ақ өлiммен өлген соң болмайды арман.

қисса сейпілмәлік шаһзада...

1610

Бәдиғыма бұ дұшпан халi келмес,
Һеш патша Шаһбалға болмас теңдес.
Айрылғалы он бiр жыл болды маған,
Һеш пенде хабар айтар менi көрмес.
Мәлике халiн айтып төктi жасты,
Патшаны естiген соң қайғы басты.
Екеумiз де бейшара екенбiз деп,
Мұң айтып бейшаралар зар жыласты.

1620

Шаһзада айтты бiр амал етелiк деп,
Құдай амал бермесе не етелiк деп.
Жасаған медет әйлап қуат берсе,
Ол диюдi өлтiрiп кетелiк деп.
Мәлике айтты:—Қыларсың қандай амал,
Аман сақтап құтқарғай, әуел Бiр уа Бар.
Ол диюге әлiмiз қайтсе келер,
Әл жетсе де, жаны жоқ бойында дал.
—Қарағым, жазым болып жеме уайым,
Не десең жарлығыңда мен тұрайын.
Қалайда бiр амалын бiз қылалық,
Жар болса медет әйлап бiр Құдайым.

1630

Тағы да әдетiнше дию келсе,
Жайымыз қиын болар менi көрсе.
Тақтайды жастап тұрған саған жауып,
Қояйын тапжылдырмай өлгендерше.
Құлыпты есiгiңе салайын да,
Өзiм қашып бiр жерге барайын да.
Құдайдан зар еңiреп, сәжде қылып,
Асуттың жанын тiлеп қарайын да.

1640

Сол дұшпан жаны тәнде жоқ-ты болғай,
Соның үшiн көңiлi тоқты болғай.
Анталап дұшпан саған келгенiнде,
Жанын сұрап бiле гөр, тiптi қоймай.
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Сол дұшпан келгенiнде жыла,—дедi,
Ұмыттым деп ел-жұртымды сұра,—дедi.
Жаныңа жаным қосып тиемiн деп,
Хайламен дұшпан жанын сұра,—дедi.
Сұрашы, көңiлiм қосып жар болдым деп,
Диюдiң неше жаны бар болды деп.
Күйген боп ептеп-септеп жанын сұра,
Кiм алұр сенiң жаның таң болдым деп.
1650

Диюдың көңiлiн аула мәз қылған боп,
Өзiңнiң ғұмырыңды аз қылған боп.
Ең жаман сол дұшпан ашуланса,
Өп-өтiрiк жылашы наз қылған боп.
Мәлике айтты:—Сұрадым оның бәрiн,
Әбден сұрап түңiлдiм дию жанын.
Бiр күнi дию дұшпан көңiл қос деп,
Құрытты маған келiп ынтызарын.

1660

Мен айттым сол дұшпанға босайын деп,
Көңiлiңдi ғашық болған басайын деп.
Мен сендiк болар едiм, жаныңды айтсаң,
Жаныңа жаным бiрге қосайын деп.
Дұшпаннан қатты қысып сұрадым бек,
Ол дұшпан жауап бермей отырды тек.
«Ей, мүрдар, құр жанымды не етесiң?» деп,
Сол дұшпан ұрды менi табанша кеп.
Сонда мен зар еңiреп жыладым көп,
«Жаныңа жан қосқалы сұрадым деп.
Мен бейшара ғарiптi неге ұрасың,
Қорқасыз ба жанымды ұрлайды деп.

1670

Қойдың ба, менi бүйтiп әуара қылып,
Мен өлсем сен қаларсың иттей ұлып.
Саған жұмыс болармыз бұ жапанда,
Өлермiн де кетем деп көзiм жұмып».

қисса сейпілмәлік шаһзада...

255

Бiр уақытта сол дұшпан тұра келдi,
Қолын созып мойнымды құшты ендi.
«Жылаған көз жасыңа болсын құрбан,
Ендi саған айтайын, жаным,—дедi.

1680

Менiм жаным дария түбiнде едi,
Iздесең де табылмас бұ күнде ендi.
Дария түбi—құдықта алтын сандық,
Сол сандықта жанымыз тұрұр,—дедi.
Бұ дию айтты зарлығымен,
Өзiнiң салтанатты хандығымен.
Жүзiгiн Сүлейменнiң суға салсаң,
Шығады жаным сонда сандығымен.
Жаныма сенiң әлiң қайтып жетер,
Жанымды адам бiлсе қастық етер.
Жанымды айтпан деген айттым саған,
Көңiлiңдi уағдаңмен қоссаң не етер».

1690

Мен айттым қосайын деп көңiл саған,
Жаныңа жаным қосам ап кел маған.
Дию айтты:—Құтылдық Сүлеймен,
Ап келгенiм жанымды болар жаман.
Табылар қайдан мөһiр Сүлейменi,
Асуттың шығар едi судан жаны.
Шаһзада, менi ап кетер амалың жоқ,
Айта бар Бәдиғыма ғарiп менi.

Әлқисса, шаһзада Мәликеден сүйiншi тiлеп, Асут диюдi
өлтiрiп кеткенi

1700

Шаһзада бұ сөздi естiп өре тұрды,
Қуанды һазарчандан жүз мың түрлi.
Сүйiншi Мәликеден алайын деп,
Аллаға зар еңiреп шүкiр қылды.
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Патша айтты:—Тiлiме еремiсiң,
Сен менi Бәдиғыңдай көремiсiң?
Жүзiгiн Сүлейменнiң Құдай берсе,
Сүйiншi, Мәликежан, беремiсiң?
— Сөзiңе не десең де көнер едiм,
Артығырақ Бәдиғымнан көрер едiм.
Жүзiгiн Сүлейменнiң Құдай берсе,
Ойбай-ау, не тiлесең берер едiм.
1710

—Мәлике, жүйрiк аттай тасар ма едiң,
Көңiлiңе қайғы түсiп босар ма едiң?
Жүзiгiн Сүлейменнiң Құдай берсе,
Барғанда Бәдиғыңа қосар ма едiң?
—Перiге ғарiп басым жем болсам да,
Ойламан бiр сен үшiн кем болсам да.
Елге Құдай сақтап жетер болсақ,
Қосар ем Бәдиғыма не болсам да.

1720

— Мәлике ал, көңiлiңдi бекiтiп ал,
Қолымда Сүлейменнiң жүзiгi бар.
Асуттың жанын бiзге Құдай бер деп,
Тез барып дарияға буады сал.
Диюдiң бар асылын алды дейдi,
Жүзiктi суға салып малды дейдi.
Жарқырап алтын сандық шыға келдi,
Тiлегiн екеуiнiң Құдай бердi.

1730

Сандықтың аузын бұзып ашып едi,
Көредi ол сандықта бiр кептердi.
Екеуi сол кептердi ұстап алды,
Құданың құдiретiне таңға қалды.
Мәлике ол кептердiң жұлды басын,
Қылышпен шаһизада бiр-ақ салды.
Айрылды денесiнен дию жаны,
Құйылды жапалақтап көктен қаны.
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Сүйегi айналып кеп жерге түстi,
Өне бойы қайқайып берi түстi.
Диюдың зорлығына қараңызшы
Теңiзден кеудесi озып берi түстi.

1740

Көңiлi екеуiнiң өседi ендi,
Құтылдық бұ дұшпаннан деседi ендi.
Құдаға тәуекел деп бейшаралар,
Сал буып дарияға түседi ендi.
—Дарияға түсерiм қиын маған,
Көп жолдастан айрылып болдым жаман.
Талай-талай бейнеттен шықты басым,
Есен-аман сақтай гөр, Алла Тағалам.

1750

Құданың көп сиынды құдiретiне,
Тәңiрiм сақтар зарланған ниетiне.
Һәр пәледен Құдайым сақтады аман,
Сүлеймен жүзiгiнiң құрметiне.
Ендi бұлар суменен үш ай жүрдi,
Күндiз-түнi демедi, тынбай жүрдi.
Шаһзада бiр күн ұйықтап жатыр едi,
Мәлике ойбай салып, фариад қылды.
Сасқаннан мәлiкзада түрегелдi,
Көзiнiң жасын көл қылып бұлады ендi.
Бiр жайын жетiп қапты жұтайын деп,
Қақ басқа тiсесiмен ұрады ендi.

1760

Жайынның бас сүйегi пара болды,
Әуара жайын тулап жара болды.
Толқынмен шыға келдi бiр аралға,
Бұларға Жаппар Құдай пана болды.
—Мәлике, шүкiрлiк қыл Тәңрiмiзге,
Сиыналық Жаратқан Мауләмiзге.
Бiрқатар осы жерде тынығалық,
Құдайым тыныштық бер,—дейдi,—бiзге.
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1770

Жарайды деп аралға келдi дейдi,
Қорек қып балық аулап жедi дейдi.
Аралда тамаша етiп жүрген шақта,
Алыстан бiр топ қара көрдi дейдi.
Жарандар, ашып тыңда көңiл көзiң,
Кiтаптан бұрыс емес үшбу сөзiм.
Топ қара Сейпiлмәлiк көргеннен соң,
Жау ма деп қорыққанынан жасырды өзiн.
Топ қара сол аралға тағы түстi,
Шаһзада жанынан қорқып, қайғы күштi.
Су жүрек болып қалған екi байғұс
Тағы да жау болар деп зәресi ұшты.

1780

Алыстан аңысын байқап көп ойлады,
Анықтап әбден болжап бек аңдады.
Кейпетi мұсылмандай көрiнедi,
«Баралық ендi бұған» деп ойлады.
Салынан алып шықты һәрне барын,
Пәледен сақтай көр деп, Жаппар, Кәрiм.
Қастарына барады сәлем берiп,
Олар дағы көредi екеулерiн.

1790

Екеуiн керуен көрiп қалды қайран:
—Келiп едiң, бейшаралар, мұнда қайдан?
Хоры ма, перiште ме, немене екен,
Сарғайып нұры тамған не деген жан?
Бейшара, жүзiң сары, жаман,—дедi,
Бiз жүрген керуенбiз тамам,—дедi.
Жөнiңдi, бейшаралар, айтшы бiзге,
Жапанда нағып жүрген адам?—дедi.
—Тентiреп сапар жүрмiз жапан түзге,
Зиянды болмасаңдар ғарiп бiзге.
Бiздерге, керуендер, қас қылмасаң,
Айталық жөнiмiздi ендi сiзге.
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1800

—Жапанда Құдай деген сен бiр некен,
Алланың жүзiн көрмес сенi жеккен.
Бiздердi қас қыла-дүр деп ойыңа алма,
Керуенбiз мүсәпiр Құдай деген.
Падиша не көрсе де саспайды ендi,
Қазадан Құдай салған қашпайды ендi.
Мүсәпiр керуенбiз дегеннен соң,
Бiр-бiрден көрген сөзiн бастайды ендi.

1810

Керуен құлақ салды сөз екен деп,
Кезерген ер жiгiттiң өзi екен деп.
Бiр жiгiт Мәликенi таныды ендi,
Бұл бiздiң ханымыздың қызы екен деп.
Ол жiгiт танығанын қылды кеңес,
Бiреудiң ғам-қайғысын бiреу жемес:
—Кеткелi ғайып болып болды он бiр жыл,
Екенiн өлi-тiрi адам бiлмес.
Көп болды көргенiмнен көрмегенiм,
Бетiмде қан қалмады еңiрегенiм.
Мәлике керуеннен сөз сұрады:
—Билеген елiңiздi ханыңыз кiм?

1820

—Ата-анаң зарлық пенен жүрiп едi,
Көңiлiн саған жылап бұрып едi.
Қайырып өтiрiк деп сұрадың ба,
Сенiң атаң Рәбиғұлмәлiк едi.
Мәликенiң көңiлi тынады ендi,
—Ата-анам аман ба?—деп сұрады ендi.
Сорлы қыз ғайып болған мен едiм,—деп,
Көрiсiп керуенге жылады ендi.

1830

Сөйледi керуендер ендi тамам:
—Замана жылдан-жылға болар жаман.
Мәлике, көп жыламай көңiлiңдi тый,
Ата-анаң, елi-жұртың, бәрi де аман.
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Базарға былтыр шығып барып едiк,
Не асыл сол базардан алып едiк.
Үш айда аман болсақ бiз барармыз,
Бұ жолға бұрын жүрген қанық едiк.
Өзiмiз Хатай жұрты, саудагермiз,
Бес-алты ай дарияда бiз келермiз.
Талапкер бәрiмiз де мұсылманбыз,
Тағы да мұнан көшiп жөнелермiз.

1840

Керуен кемеменен жүредi ендi,
Екеуi керуенге кiредi ендi.
Үш айдай тыным алмай керуендер,
Бiр күнi ел хабарын бiледi ендi.
Кеңестi керуендер түнелiк деп,
Бiр-екеу бұрын барып көрелiк деп.
Ағасы Тәжiлмәлiк жолында едi,
Хабарын Мәликенiң берелiк деп.

1850

Бiр-екеу керуеннен шабады ендi,
Сұлтанның ордасын кеп табады ендi.
«Ағаңның ғайып қызы келедi» деп,
Сұлтанға Тәжiлмәлiк хабар бердi.
Ағасы естiген соң зар еңiредi,
Керуен көп сүйiншi жияды ендi.
Алдынан Мәликенiң қарсы шықты,
Қасына жиып алып тамам елдi.
Ағасы Мәликеге барып жеттi,
Көрiсiп қыз Мәлике зарлық еттi.
Қайсыбiрiн айтайын осылай деп,
Халайық қойдай шулап зар еңiрептi.

1860

Той қылды Тәжiлмәлiк қуанғаннан,
Бұлардың қайғысы артқан барша жаннан.
Он күндей Мәлiк сұлтан той қылады,
Ағекем құтылды деп бұл арманнан.

қисса сейпілмәлік шаһзада...

Жiбердi ағасына елшi кiсi,
«Құданың бiзге келдi дәулет iсi».
Еңiредi естiген соң ата-анасы,
Сарғайған перзентiне есi-түсi.

1870

Еңiрейдi атасы мен анасы ендi,
Келедi деп перзентi данасы ендi.
Еңiреп-боздап аттанды ата-анасы,
Бұлардың зарлығына қарашы ендi.
Көңiлi шешесiнiң кеттi тасып,
Көрiстi баласыны құшақтасып.
Сағынып перзентiн қалған екен,
Көрiстi афған әйлап, зар жыласып.

Әлқисса, анасының жылағаны
— Әй, Мәлике-ау, шырағым,
Бауырымдағы лағым.
Қарап тұрған қарағым,
Жанып тұрған шырағым.
1880

Көрiп тұрған қуанышым,
Алданып тұрған жұбанышым.
Сенi көрем деп пе едiм,
Аз ғана күнгi уанышым!
Қарағым, көрем деп пе едiм,
Көкейiмнен кетпедiң.
Мен бейшара анаңды,
Зарлатайын деп пе едiң?

1890

Әй, Мәлике, құлыным,
Қолқама бiткен жұлыным.
Күнiм өттi зарлықпен,
Еске түсiп қылығың.
Мен байғұс жүдеп өлдiм ғой,
Көрмегендi көрдiм ғой.
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1900

Iшiме толды сары су,
Шашыма нысан кiрдi ғой.
Қарағым, сенен айрылып,
Күндiз-түнi зар қылып,
Қатты зарлық қылдым ғой.
Өлiп едiм, тiрiлдiм,
Көзiме тiрi көрiндiң.
Тамам жұртты сал қылып,
Күнi-түнi зар қылып,
Он бiр жылдай егiлдiм.
Күйiп те болдым қызыл шоқ,
Құдайдан басқа дәрмен жоқ.
Көремiн деген ойым жоқ,
Бүгiн өлсем арман жоқ.
Айналайын, Мәлике-ау,
Ендi арманым қалған жоқ.

1910

Тарқатты сол анасы құмарды ендi,
Жалғызын көргеннен соң уанды ендi.
Анасы еңiреп-боздап қылды зарды,
Лебiзiн Мәлике де шығарды ендi.
—Меһiрбаным, жан ана,
Мен дағы зар болдым ғой,
Сарғайып жүдеп солдым ғой.
Құдiретi үлкен Құдайым,
Мұңлық қылып қойды ғой.

1920

Шешекем, зар боп сағындым,
Темiрден арқан тағындым.
Қызметтi күнiм өткiзiп,
Жаздым неден, жаңылдым.
Тұрған жерiм жар ма екен,
Айналуға тар ма екен.
Ойлап тұрсам, шешеке-ау,
Бiзден мұңлық бар ма екен?

қисса сейпілмәлік шаһзада...

1930

Мен мұңды емей, немене,
Қайғысыз жанға теңеме.
Достыммен бiрге жүрушi ем,
Қызметiңдi қылушы ем,
Жалғыз сағат көрмесем,
Анам қайтiп отыр деп,
Қасыңа жылап келушi ем.
Жақсылық күн көрмедiм,
Дұшпанға көңiл бермедiм.
Зарлықпен күнiм өткiзiп,
Елдегi сорлы мен бе едiм?

1940

Ғарiп болдым жасымнан,
Қайғы кетпей басымнан.
Өттi қайран күнiм-ай,
Айрылдым нешiк досымнан?
Мұндай да күн бар екен,
Құдайдың iсi тар екен.
Шын көрдiм бе, шешекем,
Көрiсер күнiм бар екен?
Сөйлейiн ендi барымды,
Кiм бiлер менiм зарымды.
Қайран, елiм, жұртым-ай,
Сағындым, ойбай, бәрiңдi!

1950

Анасы алдыменен бұрын кеттi,
Аулақта мауқын басып зарлық еттi.
Қасына нөкерлерiн ертiп алып,
Атасы қызметшiмен тағы жеттi.
—Һай-ай, ғазиз атекем,
Көремiн сенi деп пе едiм.
Көкейiмнен кетпедiң,
Мен жалғызды еске алмай,
Анадан туған көп пе едiм?
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1960

1970

1980

Көп болды менiм арманым,
Кәпiрге зар боп барғаным.
Ел-елге хабар салмадың,
Еске менi алмадың,
Әкеке, көңiлiң қалды ма,
Соңымнан iздеп бармадың.
Достыма бар деп айтпадың,
Мен үшiн күйiк тартпадың.
Қайғы әйлап қам жемедiң,
Достыма iзде демедiң.
Перiнiң жүрмес жерi жоқ,
Қолынан келмес iсi жоқ,
Менi қойдың зарлатып,
Бiр диюге алдатып.
Күнiм өттi осылай,
Есiм де кеттi көп жылай.
Зарлағанмен өлмедiм,
Маған көңiл бөлмедiң.
Мейiрбаным, жан ата,
Жек көргенiң мен бе едiм?
Атамды көрсем арман жоқ,
Көретұғын заман жоқ
Деп ойлаушы ем мен сорлы,
Жүзiңдi көрдiм, жан ата,
Ендi арманым қалған жоқ!
Мәлике жамандыққа көңiл бұрмай,
Болды ғой ақырында көңiлi жай.
Мәлике сөзiн айтып болғаннан соң,
Жылады атасы да жасын тыймай.

1990

—Әй, Мәлике, қарағым,
Сенi балам демесем,
Сенен қайғы жемесем,
Ақылымнан адастым.
Тiрi жүрдiң демесең,
Ақылым, балам, кеттi ғой,

қисса сейпілмәлік шаһзада...

2000

2010

2020

Қорлық басқа жеттi ғой.
Құса болдым, жан балам,
Зарлықпен күнiм өттi ғой.
Ел-елден кiсi алдырдым,
Төңiректi шалдырдым.
Ел-елге хабар салдырдым,
Қанша iздетiп таппадым.
Шарам бар ма не етейiн,
Көңiлiм сөйтiп қалдырдым.
Ойлай-ойлай санам жоқ,
Сенен басқа балам жоқ.
Қарағым, iздеп таппадым,
Құрметiңдi сақтадым.
Хабарың адам бiлмедi,
Арсыз жаным өлмедi.
Кеңес қылдым күнде топ,
Мен сорлыда ақыл жоқ,
Мен де сенен айрылып,
Зарланайын деп пе едiм?
Шарам бар ма Құдаға,
Не қылса да амал жоқ,
Айналайын, Мәлике-ау,
Ендi менде арман жоқ.
Падиша осылайша зарлық қылды,
Баласын көзi көрiп көңiлi тынды.
Терейiн қайсыбiрiн осылай деп,
Алдымен шуылдасып көрiстi ендi.
Ендi хан шаһзаданы көзi көрдi,
Жиылып елi-халқы көрiстi ендi.
Халайық екi затты алып келiп,
Тамаша үлкен тойлар қылысты ендi.
Ата-анасы қуанып жылады ендi,
Көздiң жасын көл қылып бұлады ендi.
—Ғұмырыңда жер жүзiн көрдiң бе?—деп,
Атасы Мәликеден сұрады ендi.
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2030

Жүрдiң бе көңiлiңмен иман ұйып,
Жүре алмас, сiрә, адам көңiл тыйып.
Қосылсаң шаһзадаға, айтшы маған,
Қосайын бiржолата неках қиып?
Сөзiнен адам айтқан жаңылар ма,
Бұл бiзге қызмет қылса бағынар ма?
«Теңiн тапса тегiн бер» дегендейiн,
Iздесек мұндай күйеу табылар ма?

2040

Мәлике ел-жұртына сөз сөйледi:
—Айтайын өз халiмдi, ата,—дедi.
Берерсiң билiгiңмен бата,—дедi,
Сөзiмде болмас менiм қата,—дедi.
Пiкiр ғып ойламаңдар, сүттен ақпын,
Халайық, сөз қылмаңдар, судан пәкпын.
Қолында бiр диюдың тұтқын болып,
Неше күн зарлық көрген мен бейбақпын.
Қолыма жеңнен өзге тиген емес,
Ләбiмнен бiр пенде сүйген емес.
Үстiмде бар бөтенiм киiлген киiм,
Көңiлiм һеш нәрсенi бiлген емес.

2050

Диюға һеш болмадым көңiлдi ендi,
Дұшпаннан неше зарлық көрдiм,—дейдi.
Бiздерге о да қылды бiз де қылдық,
Ол қылды қараңғы күнiмдi ендi.
Жылайды қыз Мәлике сонда тұрып,
Шаһзада ойламайды көңiл бұрып.
Көңлiнде ғашық оты қайғысы бар,
Не қылсын басқа жанға көңiл қойып.

2060

—Мен қарындас, шаһзада ағам,—дейдi,
Әуелден аға болған маған,—дейдi.
Келмейдi көңiлiмiзге жаман,—дейдi,
Халайық, есiтiңiз тамам,—дейдi.

қисса сейпілмәлік шаһзада...

Сөйлейдi қыз Мәлике көрген зарын,
Жылайды атасы естiп оның бәрiн.
Мысыр шаһар сұлтаны жаһан кезiп,
Бiлгiздi атасына барша халiн.
Атасы естiген соң зар еңiредi:
—Шаһзада ақыреттiк балам, дедi,
Мен саған, шаһзада, болдым ата,
Тапсырдым мал-мүлкiмдi саған дедi.

2070

Шаһзада қабыл көрiп болды бала,
Хан қылды бұл елге де Алла Тағала.
Мал-мүлiк, сұлтанатын бердi патша,
Мәлике сiңлi болды, шаһзада—аға.
Мәлике Бәдiғұлға хат жiбердi:
«Әй, достым, есен-аман келдiм,—дедi.
Тез келшi, көңiлiңе алсаң, маған,
Мен ғарiп бек сағындым сенi» дедi.

2080

Мәлике ендi бiр күн сейiл қылды,
Тамам қыз Мәликеге көп жиылды.
Патшаның Сағит досты еске түсiп,
Бiр күнi нала қылып бек күйiндi.
—Атыңнан айналайын, Алла Құдай,
Зарлықты достым үшiн көрдiм мұндай.
Сағитым, айналайын жан қарарым,
Еңiреймiн iшiм жанып тақат қылмай.
Еңiреймiн достым үшiн iшiм жанып,
Қаңғырдым жапан түзде жалғыз қалып.
Құдай-а, тiрi болса көрсет маған,
Не болам өлген болса мендей ғарiп?

2090

Құдай-а, зар еңiреймiн достым жанға,
Ұқсайды iшкен асым қызыл қанға.
Достымды тiрi болып көре алмасам,
Не болам тiрi жүрiп бұ жалғанда.
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Мәлике сауық қылып жүредi ендi,
Шаһзада Хақтан тiлек тiледi ендi.
Зарланған шаһзаданың даусын естiп,
Мәлике қалың қызбен кiредi ендi.

2100

Ол қыздар шаһзаданың жүзiн көрдi,
Көздерiн бәрi қарап, кетiрмедi.
Тiзесiн шаһзадаға жастық қылып,
«Мәлике жылама» деп зар еңiредi.
—Жыламай, жасыңды тый, ғарiп ағам,
Зарлансаң ғарiп көңiлiм болар жаман.
Құдайың жәрдем әйлап, медет берсе,
Табылар тiрi жүрсе достың саған.
Жылама, ей, шаһзадам, төкпе жасың,
Қор болар қайғырсаңыз мұңлы басың.
Он күнде келедi деп хабар жеттi,
Бәдиғым мағшұғыңыз, жар жолдасың.

2110

Бұ дүние баяны жоқ ала, өтер,
Зарланып күйдiрмеңiз менi бекер.
Аң аулап, қырға шығып атқа мiнiп,
Шаһзадам, ертең шығып көңiл көтер!
Мына сөзге шаһзада көңiлi өстi,
Мәлике ғам-қайғының бәрiн шештi.
«Базарды атқа мiнiп аралайық,
Аң аулап, тамаша етiп бүгiн» дестi.

2120

Жарандар, бек тамаша сөз болады,
Бейнетi ажалдының тез болады.
Шыққалы сахараға бара жатса,
Алдынан бiр мүсәпiр кез болады.
Қараса, ол мүсәпiр Сағит өңдес,
Сұрарға падишаға ебi келмес.
Сағитым деп айтайын десе патша,
Бекер бiреу болұр деп көңлi сенбес.
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—Жарандар, Ақтан тiлеп Алла деңiз,
Алланың құдiретi көп ұшан-теңiз.
Бiз барып сахараға тез келемiз,
Келгенше мүсәпiрдi жiбермеңiз.

2130

Шаһзада бұ сөздi айтып аңға кеттi,
Бiр-екеу мүсәпiрдi жiбермес-тi.
Бейшара дағы қорқып жүрмеп едi,
Байғұсты ұрып-соғып тентiреттi.
Мүсәпiр ақыл таппай сасады ендi,
Зар жылап ғайып болып қашады ендi.
Әрең тауып қатты ұрып, басын жарып,
Зынданға алып барып тастады ендi.

2140

Патша һеш хабарды бiле алмады,
Далада сабыр қылып жүре алмады.
Асығып ордасына қайтып келiп,
Шақыртып мүсәпiрдi қасына алды.
Байғұсты қолын байлап алып келдi,
Қан болып басы-көзi налып келдi,
«Байғұсты халiн сұрамай ұрдыңдар» деп,
Шаһзада көңiлiн тыймай зар еңiредi.
—Сұрайын сенен сөздi, ғарiп,—дедi,
Жүремiн он үш жылдай налып,—дедi.
Атың кiм, ей, мүсәпiр, шаһарың кiм,
Келiп ең осы жерге нағып?—дедi.

2150

—Атым Сағит,—дедi,—Мысыр шаһарымыз,
Ашылмай он үш жылдай баһарымыз,
Айрылған достымыздан сәргарданбыз,
Дарияда ойран болған сапарымыз.
Шаһзада құшақтады ұшып келiп:
—Жүрдiм ғой сенiң үшiн уайым шегiп,
Сенi де көрсетер күн бар екен деп,
Жан достым, менiм атым —Сейпiлмәлiк.
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2160

Неше жыл зарлықпен жүрiстi ендi,
Мiне екеуi табысып бiлiстi ендi.
Сағит достын құшақтап Сейпiлмәлiк,
Зар еңiреп қатты зарлық қылысты ендi.

Сейпiлмәлiктiң достысына жылағаны
—Атым Сейпiлмәлiкпiн,
Жарлық көрiп жүрiппiн.
Сенсiз менде қарар жоқ,
Және жансыз өлiктей,
Қайғымен дәурен сүрiппiн.
Ақыл таппай сал болдым,
Өлмедiм тiрi, бар болдым,
Қарағым, достым Сағитым,
Ойлап сенi зар болдым.
2170

Өлiп едiм, тiрiлдiм,
Көзiме тiрi көрiндiң.
Бiздi бүйтiп айырған,
Аллаға зар боп егiлдiм.
Сенi ойлап зар боп жүргенiм,
Сарғайып жүдеп өлгенiм.
Өңiм бе, менiм түсiм бе,
Достым, сенi көргенiм?

2180

Азаппен дәурен сүрiп ем,
Жапанда зар боп жүрiп ем.
Сағитымды көрсет деп,
Аллаға зарлық қылып ем.
Екi де жерде зар қылдық,
Жолдастан мүлде айрылып,
Нешiк жаздық Аллаға,
Екi жерде қаңғырдық.

қисса сейпілмәлік шаһзада...

Терезем менiм тең үшiн,
Сен қайғырдың мен үшiн.
Жаным да саған құрбандық,
Өлсем шаһид сен үшiн!
2190

Бұлайша Сағит байғұс жылады ендi,
Көз жасын екi ғарiп бұлады ендi.
Сарайға Сағит достын алып келiп,
Тамаша қызық тойды қылады ендi.
Жыласып екi дост халiн айтып,
Бейнетiн бiр-бiрiнiң сұрады ендi.

Хикая Сағит
—Достым-ау, бұ дүниенiң түбi жалған,
Табылмас оңайлықпен көңiлге алған.
Жан достым, бар халiңдi айтшы маған,
Бейнеттi басымызға Тәңiрi салған.
2200

Шаһзада бұ Сағиттiң халiн бiлдi,
Кеңес қып Сағит халiн баян қылды.
Сөйлейдi әуел бастан шаһзадаға,
Жамағат құлақ салып тыңдап тұрды.
Сөйлейдi Сағит байғұс әуел бастан,
Тұздары арылмаған қанды жастан:
—Сол уақыт дария жүзi топан болып,
Кеменi дал-дал қылып алып қашқан.

2210

Теңiзде көрмегендi көрдiк,—дейдi,
Құданың салғанына көндiк,—дейдi.
Төрт кiсi бiр кемеде қалып едiк,
Зарлық қып дарияда өлдiк,—дейдi.
Дарияда оңды-солды көп күн жүрiп,
Бiрқатар зәңгi дұшпан көрдiк,—дейдi.
Зәңгiлер төртеумiздi ұстап алды,
Үйiне өздерiнiң алып барды.
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Құдайым салғаннан соң көнбейiк пе,
Отынға екi-үш жылдай құл ғып салды.

2220

Тентiреп сәргарданмен өлдiк ендi,
Қорлыққа шара жоқтан көндiк ендi.
Бiр күнi бiреумiздi сойып жедi,
Сойғанын қонағына көрдiк ендi.
Үшеумiз сол дұшпандан ендi қаштық,
Жан-дәрменмен дарияға келiп түстiк.
Дұшпандар бiреумiздi жегеннен соң,
Үмiт үзiп бiр шыбын жаннан кештiк.
Бiрде былай ағамыз, бiрде былай,
Ғарiп болып Аллаға жылай-жылай.
Жазира арал көрсек бiз қашамыз,
Көрсеттi тағы пәле Жаппар Құдай.

2230

Құтылып зәңгiлерден кеттiк ендi,
Зар болып дүниеден өттiк ендi.
Пәледен сонда дағы құтылмадық,
Тағы да бiр дұшпанға жеттiк ендi.
Сол мақұлықтың есектей бастары бар,
Адамдай бетi, көзi, қастары бар.
Аяқ-қолы, тұлғасы бейне адамдай,
Тiлiн адам бiлмейдi нәжiс мүрдар.

2240

Бурадай адам кептi сирақтары,
Мал да емес, адам да емес құлақтары.
Мойнында сиғыра жалдары бар,
Бiзге ап келiп төгедi нығметтердi.
Ұстап ап үшеумiздi алып келдi,
Ап келiп неше түрлi жемiс бердi.
Екi айдай неше түрлi жемiс берiп,
Бордаққа бiздi байлап семiрттi ендi.

қисса сейпілмәлік шаһзада...

Бередi су орнына шекер-шәрбат,
Жемiстiң бәрiн бердi басын санап.
Екеуi қасымдағы құп семiрдi,
Сенi ойлап мен жүремiн аттай жарап.
2250

Өзге қайғым көп болды басым аман,
Сен үшiн он үш жылдай болдым жаман.
Екеуi қасымдағы семiрген соң,
Сол дұшпан сойып жедi ақырзаман.
Сол дұшпан менi арық деп жемедi ендi,
Қолтықтап патша Құдай демедi ендi.
Бiр үйде екi жылдай тұрып едiм,
Қатыны бiр күн маған келедi ендi.

Жылаған көз жасымды қатын көрдi,
Босатып, қаш дегендей қоя бердi.
2260 Қашып шықсам, қараңғы жерi тұйық,
Бiлмедiм ғарiп басым қашар жердi.
Амалсыз тағы түстiм тiлсiз жауға,
Қуандым ғарiп басым денiм сауға.
Адастым неше күндей жөнiн бiлмей,
Шарам жоқ һеш бұрылып, қимылдауға.
Дарияда жөнiн бiлiп жүре алмадым,
Екенiн халiм нешiк бiле алмадым.
Бiр дұшпан бiр аралдан тағы шықты,
Еш хайла құтылатын қыла алмадым.
2270

Сол мақұлық ұстап алып барды анда,
Жасаған нелер жандар бұ жаһанда.
Кiсi бiлiп болмайды тағы тiлiн,
Жаратқан ғажайыптар Құдауанда.
Бойлары көрiп тұрсаң мұнарадай,
Қолы шынар ағаштай, көзi шарадай.
Киiздей бiр орау құлақтары,
Һәрбiрi тесiгiнiң бейне ғардай.
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2280

Өздерi хорлар да емес, адам да емес,
Нәрсенi харам, нәжiс, әсте, жемес.
Мен оларды таң көрдiм, олар менi,
Қылайын көргенiмдi бәрiн кеңес.
Тамға ап кеп асты менi ұстап алып,
Жылаймын асқаннан соң ойбай салып.
Бұлбұл құс мен жыласам сайрайды деп,
Әуес қып күлiседi қайран қалып.
Екi жылдай менi асып бұлбұл дедi,
Бiр күнi мақұлық жиылды ендi.
Менi тағы асқалы алып келдi,
Бәрi де арақ iшiп жығылды ендi.

2290

Пәлеге екi жылдай қалдым ендi,
Не түрлi жемiстерден алдым ендi.
Су шетiнен бiр ескi кеме тауып,
Тәуекел деп дарияға салдым ендi.
Кемеге тәуекел деп жалғыз мiндiм,
Алла деп дарияда екi ай жүрдiм.
Ажалсыз адам өлмес болады екен,
Бiр керуен кез келiп соған ердiм.

2300

Керуен менi бiрге алып келдi,
Әбден-ақ бұ сөзiме қанып келдi.
Һәрбiр елден сұрадым, достым, сенi,
Жүремiн бiр сен үшiн налып,—дедi.
Сахараға шығып кездiм бұ жаһанды,
Қинадым саяқ болып ғарiп жанды.
Келiп ем үшбу күнi бұ шаһарға,
Хаққа шүкiр, мен көрдiм шаһзаданы.
Шаһзадам, осы,—дедi,—менiм халiм,
Естiдi мәлiкзада оның бәрiн.
—Әй, достым, көрген iстi көңiлiңе алма,
Тiлектi бердi бiзге Бiр уа Барым.

қисса сейпілмәлік шаһзада...

2310

275

Шаһзада қуанышпен сауық қылды,
Жәй болып Мәлике де көңiлi тынды.
Қауышып екi жан дост бiр-бiрiне,
Көзiнiң зар еңiреген жасын тыйды.
Шаһзада қайғы кетiп нұрланады,
Хорлардай ұжмақтағы түрленедi.
Нұрына қайғысыз боп кiрген шақта
Көргендер ғашық болып таңданады.

Дүниеден қандай қатты жапа тартқан,
Ақырда балдан тәттi опа тапқан.
2320 Жамағат, құлағың сал үшбу сөзге,
Бастайын ендi кеңес перизаттан.
Әлқисса, Бәдiғұлжамал Мәликенi естiп, Сарандилге келiп
шаһзада мағшұғын көрiп уа һәм басқа ахуалдарды көргенi
Рауаилар рауаятын сөйлер ашып,
Қылады Сейiт назым сөздi машық.
Көрiсер жерi келдi жаңа жетiп,
Бәдiғұл—Сейпiлмәлiк екi ғашық.
Бәдiғұлжамал Мәликеден хабар алды,
О дағы көрген екен қайғы-зарды.
Достымды ендi барып көремiн деп,
Қуанып перi қызы бек шаттанды.
2330

Қуанып ата-анасы рұқсат бердi,
Жолдасқа перi қызы жиыпты елдi.
Тақтымен көтердiлер қанша перi,
Қалың қыз бенен жетiп келдi.
Естiдi шаһ Сарандил бұ хабарды,
Жасады бағ манзил ғуд ғанбарды.
Салтанат неше түрлi көшiк сарай,
Зейнеттеп түзетедi баршаларды.
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2340

Алдынан қыз Мәлике қарсы шықты,
Қайғысы қатты болған, сiрә, тiптi.
Екi жанан мейiрбан қосылысып,
Мәлике зар жыласып көрiсiптi.
—Әй, Бәдиғым, қарағым,
Емшектесiм жананым,
Жыламайын десем де,
Өртенiп, жанып барамын.

2350

Бәдиғым, достым сен едiң,
Мейiрбаның мен едiм.
Бiр сағатта зар болып,
Бәдиғым қайда дер едiм.
Үйiңе барып келгенше,
Нұр жүзiңдi көргенше,
Қатты қайғы жер едiм.
Сөйткен қайран Бәдиғым,
Сенен зар боп айрылдым,
Қанатымнан қайрылдым,
Гауһар едiм бiр күнде,
Зарлай-зарлай жүн болып,
Жасыған жездей майрылдым.

2360

Ойлап естен жаңылдым,
Бiр диюға бағындым,
Темiрден арқан тағындым.
Өзгенi ойлап не етейiн,
Бәдиғым, сенi сағындым.
Он бiр жылы жатқаным,
Қайғы-ғамға батқаным.
Бәдиғым деп зар илеп,
Қу ағаштай қатқаным.
Диюға болдым кiрiптар,
Iшiм толған дертiм бар.

қисса сейпілмәлік шаһзада...

2370

Бәдиғым iздеп келүр деп,
Күнi-түнi болдым зар.
Хүкiмiң жүрмес жерiң жоқ,
Қолыңнан келмес iсiң жоқ.
Бәдиғым келiп алар деп,
Жаттым, ойбай, көңiлiм тоқ.
Достым, iздеп келмедiң,
Маған көңiл бөлмедiң.
Айналайын, Бәдиғым,
Жек көргенiң мен бе едiм?

2380

Сен үшiн, қалқам, зарладым,
Диюға көңiл салмадым.
Һеш болмаса, Бәдиғым,
Бiр iздеп неге бармадың?
Диюға қойдың алдатып,
Мен ғарiптi зарлатып,
Күнiм өттi зарлықпен,
Достыңды қойдың сандалтып.

2390

2400

Бәдиғым, сенi тiледiм,
Көрсем деп зар боп жүр едiм.
Көрсеттi, шүкiр, Құдайым,
Iшiм толған уайым,
Iшiмдегi дертiмдi
Тарқатпай нешiк шыдайын?
Диюға түсiп көп жаттым,
Бәдиғым [iздеп] келер деп.
Жолыңа қарап үңiлдiм,
Келмеген соң түңiлдiм,
Қайсыбiрiн терейiн
Зарлап өткен ғұмырдың.
Диюда жаттым он бiр жыл,
Бұ сөзiме мойын бұр.
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Таусылар ма зарлық сөз,
Мұңлықта болдым жазы, күз.
Ғарiп болған бейшара
Бiр адамзат болды кез.
Сол адам менi келтiрдi,
Ол диюды өлтiрдi.
Себепшi болды бейшара,
Неше теңiз кешiрдi.
2410

Көрiстiм бе, досым-ай,
Көзiмнiң жасы жосымай,
Бәдиғымды Құдайым
Көрсеткенi осы ма-ай!
Сен жылама, Бәдиғым,
Айналайын, досым-ай!
Мәлике жылама деп зарлық еттi,
Жаратқан мың шүкiрлiк Алла дептi.
Екi дост сағынысып қалған екен,
Қайғырып Бәдiғұл да зар еңiрептi.

2420

—Һай, жан достым, шырағым,
Қайғылы боп тұрамын.
Жаннан тәттi жананым,
Болайын құрбан лағың.
Сен үшiн, қалқам, жыладым,
Көзiмнiң жасын бұладым.
Һәрбiр елден, Мәликем,
Бiлiнер деп бiр хабар,
Елшi салып сұрадым.

2430

Сұрасам да бiлмедiм,
Қайғысыз болып жүрмедiм.
Сен кеткен соң, жан достым,
Һешбiр ойнап күлмедiм.

қисса сейпілмәлік шаһзада...

Күн-түн зарлық еткенiм,
Зарлықпенен кеткенiм.
Маған қиын iс болды,
Ғайып болып кеткенiң.

2440

Iшiме қайғы толтырып,
Гүл жүзiмдi солдырып.
Қанша жердi iздедiм,
Таппай да қойдым болдырып.
Базардан* шыққан нәсiл-дi,
Болаттан шыққан асыл-ды.
Тектiден туған қарағым,
Жұмылған көзiм ашылды.
Сенi көрiп, жан достым,
Қайғылы көңiлiм басылды.

2450

2460

Ойлай-ойлай мұң болдым,
Ауруменен тең болдым.
Күндiз-түнi көп зарлай,
Сенен жаман мен болдым.
Бұрынғы күнде қандай ем,
Миуа ағаштай бүрленiп,
Бәйшешектей түрленiп,
Жас күнiмде толғанмен,
Әй, қарағым, сенi ойлап,
Қу ағаштай солғанмын.
Ендi неге солайын,
Бұрынғы күндей толайын.
Айналайын, жан достым,
Құрбандық саған болайын!
Екеуi өксiп-өксiп еңiредi зар,
Кең дүние зарлығына болады тар.
Қояды жүзге жүзiн, аузын өбiп,
Той қылып, ойын салды перизаттар.

*

Мәтiнде осылай жазылған.
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Жүзiнен айырмайды назнин көзiн,
Қосады латафатпен шырын сөзiн.
Тамаша бау-шарбақта екi көркем,
Ұқсатсам ай мен күн деп болады өзiн.

2470

Мәлике шаһзаданы айта алмады,
Перденi көңiлiндегi аша алмады.
Достымның көңлi қалып кете ме деп,
Айтуға Бәдiғұлға бата алмады.
Бiр күнi екi жанан отыр едi,
Бәдiғұл Мәликеден сөз тiледi.
—Ашылсын көңiлiмiз, бiр әңгiме айт,
Естiген-бiлгенiң көп, достым, дедi.

2480

Ғажайып сол әңгiме болсын қызық,
Не түрлi жақсы-жаман, бұзық-түзiк.
Қосылып достысына перi қызы,
—Айт,—дедi,—ендi әңгiме бойы қызып.
Мәлике әңгiменi көп ойлады,
Көңiлi айтайын деп бек ойлады.
Айтуға сылтау таппай жүрген байғұс,
Айтайын шаһзаданы деп ойлады.
Ал Мәлике хикаят қылды сөздi,
Мәлике қыз да болса жаһан кездi.
—Сөйлейiн бастан-аяқ көргенiмдi,
Әй, достым, тыңда,—дедi,—мына сөздi.

2490

Жапанда зарлықпенен өлдiм,—дедi,
Алланың құдiретiне көндiм,—дедi.
Бейшара жаһан кезiп ғарiп болған,
Бiр назнин шаһзада көрдiм,—дедi.
Наһалы таза гүлдей, көңiлi гөриян,
Болыпты ғашықтықпен бағыры бөриян.
Мысырдың толған айдай шаһзадасы,
Нұрына ай мен күн сайран қылған.

қисса сейпілмәлік шаһзада...

Адамның асып туған падишасы.
Көргендер ғазиз жанды қылар құрбан.

2500

Биғаят жүзi көркем, халi нәзiк,
Сарғайған ғашық болып жолдан азып.
Әгерде сұлулығын айта берсем,
Кiтапқа бiтпес едi қалам жазып.
Перiге он үш жылдай ғашық болған,
Ғам-қайғы ғұмырынша азық болған.
Айтады әуел-ақыр көргендерiн,
Дарияда жолдасының өлгендерiн.
Айдаһар, жолбарыс пен Асут дию
Өлтiрiп, өзiн алып келгендерiн.

2510

Бек қатты көңiлiнде арман,—дедi,
Жүрегi ғашық отқа жанған,—дедi.
Iштегi ғашық дертi сондай қиын,
Өртенер аһ дегенде жалған,—дедi.
Ей, достым, құлағың сал,—дедi,—бiзге,
Көргенiм сiзге лайық жапан түзде.
Қайғыңмен он үш жылдай күйiп-жанып,
Ақырда ғашық бопты,—дейдi,—сiзге.

2520

Бiр тоннан суретiңдi көрген,—дейдi,
Жолыңа жанын құрбан берген,—дейдi.
Мен үшiн, достым, соған бiр көрiнгiн,
Сен үшiн жапа шегiп келген,—дейдi.
Бәдiғұл мына сөзге әбден қанды,
Есiттi өз басына ғашық жанды.
«Жан достым, не деп айттың бұ сөздi» деп,
Бәдiғұлжамал ыза болып ашуланды.
—Тiледiм, достым, сенен әңгiме айт,—деп,
Мен саған қашан айттым күйеу тап,—деп.
Әй, достым, мына сөзiң естiмейiн,
Шығарма бұ сөзiңдi, ендi жап,—деп.
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2530

Мәлике айтты:—Ғашығын бiлдiм,—дедi,
Көп заман жолдас болып жүрдiм,—дедi.
Барған соң Бәдиғымды көрсетем деп,
Уағда шаһзадаға қылдым,—дедi.
Мәлике бұ сөздi айтып бек тiледi,
Жегiзбе маған қайғы деп тiледi.
«Бұ сөздi маған неге айтасың» деп,
Бәдiғұлжамал онан арман өкпеледi.

2540

—Сөйлеме бұ сөзiңдi, бекер тұрсын,
Айтайын саған не деп, бекер тұрсын.
Перiге адам ғашық болар ма екен,
Бұ сөздi не деп айттың, ей, жан достым.
Мәлике айтты:—Өлiкпiн, тұрғыза көр,
Жүзiңдi падишаға көргiзе көр.
Көзiне падишаның бiр көрiншi,
Онан соң не қыларың өзiңiз бiл.
Анасы Мәликенiң тағы келдi,
—Көзiне шаһзаданың көрiн,—дедi.
Мәлике оның сiңлi, ол ағасы,
Шерменде бiз мiскiндi қылма,—дедi.

2550

Бәдiғұл неше айтса да болмады һеш,
Ұялған перi қызы бiр атақ ес.
Көңiлi Бәдiғұлдың бiр баспады,
Отырып соныменен болыпты кеш.
Ол Мәлике өкпеледi, нала болды,
Ұйықтағыш жастыққа басын қойды.
Жатқан соң аһ ұрып жылап едi,
Мәликенiң жастығы жасқа толды.

2560

Ұйықтады ол Мәлике ендi жатып,
Талықсып шаршаған соң қалды қатып.
Бәдиғаның көзiне ұйқы келмес,
Жатқаннан соң көңiлiне қайғы батып.

қисса сейпілмәлік шаһзада...

Қыз көңiлiне ғашықтық оты келдi,
Естiген соң қыз iшi қайнайды ендi.
«Көрнеу барсам ұят-ты ел-жұртымнан,
Оңашалап жiгiттi көрсем» дейдi.
Көзiн зорға жұмса да ұйқы келмес,
Ұйқышы жан бiтпеген оған теңдес.
«Достым зар боп тұрғанда барсам неттi,
Тiлiн неге алмадым мен жарымес?»

2570

Ояу жан жоқ, бәрi де ұйықтап қалды,
Бәдiғұлжамал төсегiнен тұрып алды.
Дыбысын тiрi жанға бiлдiрместен,
Үйiне шаһзаданың жетiп барды.
Бәдiғұлжамал үй жанынан сығалайды,
Ғашық оты ұйықтатпаған құралай-ды.
Қайран боп перизаттың есi кеттi,
Көрген соң тамаша етiп туған айды.

2580

Бәдiғұлжамал үй сығалап тұрады ендi,
Кеңесiн Сейпiлмәлiк құрады ендi.
Мас болып жолдастары жатыр бiлмей,
Сейпiлмәлiк сарғайып жылады ендi.
—Ей, перизат, Бәдиғым,
Патшалардың тәжiсiң.
Таза гүлдей назысың,
Бiздей ғашық мәжнүннiң
Бойындағы жанысың.
Перi бiрлә адамның
Ортада туған айысың.
Бiздей ғарiп ғашықтың,
Бiле алмайсың жайын сен.

2590

Қайғың естен кетер ме,
Зарлық күнiм өтер ме?
Көктегi тұрған сен жұлдыз,
Сермесем қолым жетер ме?
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2600

2610

2620

Жапанда зар боп өлермiн,
Тәнде шырын ғазиз жан,
Жолыңда құрбан болармын,
Зағыпырандай сарғайып,
Ендi қашан көрермiн?
Бақ Ирамның гүлiстан,
Перiлердiң сұлтаны,
Затың артық тобысқан.
Ұжмақтағы хорлардай,
Перiнiң шаһы сен едiң.
Бәйшешектей сарғайып,
Саған ғашық мен едiм.
Өз елiмде тұрғанда,
Қай патшадан кем едiм?
Сен—шаһзада, мен ғарiп,
Ғарiп те болдым сарғайып,
Тәңiрi саған қосар ма,
Көзiмдi жасы жосар ма?
Ғұмырым бойы зар болып,
Жiгiт маған ұқсар ма?
Ғашық дертi iшiмде,
Тiлсiз жаудың үстiнде,
Пәруана боп күйемiн,
Зарлай-зарлай жүремiн.
Жолында жаным құрбан ғып,
Мехнатпен ғұмыр сүремiн.
Назнин көзiң сүзiлiп,
Жiңiшке белiң үзiлiп,
Халiмдi менiм көрсеңшi,
Қасыма менiм келсеңшi,
Айналайын, Құдайым,
Өзiң тiлек берсеңшi!
Аһ, дариға, не етейiн,
Қай тарапқа кетейiн.
Тәңiрiм рақым қылмаса,
Мұратқа нешiк жетейiн?

қисса сейпілмәлік шаһзада...

2630

Тәңiрiм рақым қылар ма?
Ғарiп көңiлiм тынар ма?
Бәйшешектей сарғайдым,
Көңiлден қайғы шығар ма?
Көрсетiп қалқам дидарын,
Халiмдi менiң сұрар ма?
Бәдiғұлжамал шаһзаданың халiн көрдi,
Еңiреген ғашықтықпен зарын көрдi.
Дидарын шаһзаданың көргеннен соң,
Өтедi ғашық оты жанына ендi.

2640

Қасы-көзi, гүл жүзiнiң көрдi бәрiн,
Құртты көрiп тұра ынтызарын.
Бәдiғұлжамал ақылы кетiп биһұш болды,
Көрген соң шаһзаданың нұр дидарын.
Шаһзада үйде жалғыз бек зарланды,
Бiлмедi шығарда ғашық жарды.
Жата алмай тысқарыға шыққан екен,
Көредi талып жатқан назнин жанды.

2650

Көрiптi патша қарап ынтызарын,
Таныды тiктеп қарап ғашық жарын.
Бас салды аһ деп кеп Сейпiлмәлiк,
Iздеген таптым ба деп назнин жанын.
Шаһзада тiзесiне салды басын,
Жүзiне талған қыздың төктi жасын.
Сескенiп, ақыл кiрiп жүзiн басты,
Наз қылған қарай қойшы тамашасын.
Қыз айтты:—Әй, адамзат, бұ неткен кеп,
Перiге адам лайық болмайды еп.
Бiрiгiп от пен топырақ қона ма екен,
Өзiңдi бiр жын көрсе өлтiрер,—деп.

2660

Шаһзада ол ғашығын танып бiлдi,
Құдайым оңаша жолықтырды.
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Пәруана сенiң үшiн болғанмын деп,
Зар еңiреп халi-жайын мағлұм қылды.

2670

—Ей, Бәдиғым, қарағым,
Ғашық болған жананым.
Мен топырақ, сен отсың,
Шоғыңа күйiп барамын.
Саған ғашық болғанмын,
Бәйшешектей солғанмын.
Сен жалынсың, мен—тозаң,
Жалыныңа қонғанмын.
Суретiң тонда көргенмiн,
Саған көңiл бергенмiн,
Сансыз әскер жан қырып,
Жаһан кезiп зар қылып,
Бiр сен үшiн келгенмiн.
Маған рақым қылмасаң,
Шерлi болып өлгенмiн.

2680

Он үш жылдай болдым зар,
Жүрегiм жанып қан жылар.
Қайғыңа болдым кiрiптар,
Iш-бауырым елжiреп,
Нұрыңа болдым жан құмар.
Тiлегiм жалғыз өзiңсiң,
Көре тұрған көзiмсiң,
Он үш жылдай еңiреген,
Аузымдағы сөзiмсiң.

2690

Тыңда мұңлы сөзiмдi,
Жат көрмеңiз өзiмдi.
Рақым қылып Құдайым,
Ғұмырым бойы еңiретiп,
Кез келтiрдi өзiңдi.
Бәдiғұлжамал зарлық сөзiн естiп бiлдi,
Перизат ай мен күндей жүзi нұрлы.

қисса сейпілмәлік шаһзада...

Балқиды тұла бойы перизаттың,
Сүзiлiп қарады да ендi күлдi.

2700

Ғашығын падишаның бiлген анық,
О дағы ғашық болған iшi жанып.
Екеуi зар жыласып көрiстiлер,
Мас болып бiр-бiрiне мейiрi қанып.
Жылайды махаббатпен уағда қылып,
Ғашығын бiр-бiрiнiң әбден бiлiп.
Қолдарынан ұсынып шәрбат iштi,
Өбiсiп, құшақтасып үйге кiрiп.
Бәдiғұлжамал шаһзадаға сөз сөйледi:
—Сырымды Мәликеге айтпа,—дедi.
Көңiлiңiз қалмасын деп келдiм сiзге,
Достымның бiлсе қалар көңiлi ендi.

2710

Шаһзада айтты:—Жүрдiм ғой қайғы жеп,
Бәдиғым, айта берсем сөздерiм көп.
Достыңа сөзге сынық қылдырмаймын,
Жан достым, ендi менi ұмытпа,—деп.
Шаһзада Бәдiғұлды қоя бердi,
Бәдiғұл өзi жатқан үйге келдi.
Мәликенiң қойнына жатып едi,
Мәлике оянды да аһ ұрды ендi.

2720

Бәдiғұл айтты:—Жан достым, мейiрбаным,
Бiр сенiң күйгенiне күйдi жаным.
Жан достым, әлденеге құса болдың,
Бетiме оттай тидi шыққан демiң.
Мәлике айтты: - Көрмедiң өзiмдi ендi,
Жерге қарап мүлгiттiң көзiмдi ендi.
Бүйтiп тiрi жүргенше неге өлмедiм,
Патшаға не деп айтам сөзiмдi ендi.
Көңiлiм бiратола қалды, достым,
Көрушi ем жаннан артық өзiңдi ендi.
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2730

Бәдiғұлжамал сөз сөйледi Мәликеге,
—Көңiлiң бiратола қалды неге?
Анам бiлсе не дермiн, әй, жан достым,
Беремiн не деп жауап бiлгендерге?
—Анаң бiлсе ұятын бiзге салсаң,
Өлсем де мен көремiн маған нансаң.
Арадағы бәдбахт нағылады,
Егер бiлсе дұшпанның мойнын алсаң.
—Берейiн тiлегiңдi, ей, жан достым,
Сынғанша сөзiн дұшпан мойны сынсын.
Ондай барша ұятын өзiң бiлсең,
Алып кел, шаһзаданың көңiлi тынсын.

2740

Көңiлiңдi, әй, жан достым, тындырайын,
Көзiнше оның халiн мен сұрайын.
Егер менi бiлмесе, танымаса,
Өзi жаман болса, оны нағылайын.
Мәлике шаһзадаға жетiп келдi,
«Ғашық болған жарыңа жүршi» дедi.
Алтын тәжiн оранып жолға шықты,
Келдi де Бәдiғұлға көрiстi ендi.

2750

Ояу жан жоқ, халайық ұйықтап қалды,
Араға жүргiзбейдi тiрi жанды.
Екi күндей сөйлесiп ғашық жармен,
Абхаят iшкендей мейiрi қанды.
Отырды екi жанан лағыл дүрдей,
Басқа жан Мәликеден қалды бiлмей.
Қараңғы үйдiң iшi болұр жарық,
Бiрi хор, бiрi перi—ай мен күндей.
Иiстi отқа жақты лағыл шамдал,
Мүштәри—Зүһрә жұлдыз екi сандал.
Шаһзада таң атқан соң үйге барды,
Сезбедi һешбiр хабар басқа жандар.

қисса сейпілмәлік шаһзада...

2760

Мәлике де хош болып көңiлi тынды,
Солардың тамашасын ғалам таңлар*.
Ал ендi Бәдiғұлға қайғы түстi,
Қайғысы ғашықтықпен болды күштi.
Айтады Мәликенiң анасына:
—Көрдiм,—деп,—жан шешеке, мұндай iстi.
Шешеке, басым түстi ғашық отқа,
Көңiлiм раушан едi қайғы жоқта.
Елжiреп iш-бауырым бара жатыр,
Күйедi iшi-тысым жанған шоққа.

2770

Емiзген емшегiңдi бiр анамсың,
Iшiме үшбу мүшкiл мейiрбансың.
Зарланды нұрлы жүзiн жерге қойып,
Шешеке, бұ дертке бiр дәрменсiң.
Шешесi Бәдiғұлға жылады көп:
—Жүрегiм тiлдiң, балам, уайым жеп.
Көңiлiме қайғы салдың, ей, жан балам,
Не жауап ата-анаңа қылайын,—деп.

2780

Анаңа қайтып тура бағармын деп,
Ирамбаққа нешiк от жағармын деп.
Анасы ақырында ой ойлайды,
Бiр ақыл ендi бұған табармын деп.
Анасы айтты:—Жасырсаң жақсы болмас,
Бұ күнде жасырғанмен ақыры оңбас.
Атаңа ептеп-септеп бiлдiрелiк,
Ақырда бiр жын мұны айтпай қоймас.
Бар едi Ирамбақта үлкен анаң,
Соған айтсақ бiтiрер бәрiн тамам.
Шаһзаданы қосып бiр апарайын,
Бәдiғұл да «Жарайды,—дедi,—анам».

*

Таңлар—таң болады
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2790

—Үлкен анаң арызың мақұл бiлсе,
Жаратқан рақым қылып Құдай исе.
Атаңыз Шаһбал дағы хош көредi,
Егерде үлкен анаң көңiлi сүйсе.
Бәдiғұл айтұр:—Не болар менiм жайым,
Iшiнде қызыл гүлдер толған айым.
Шаһзаданы тапсырдым, енем, сiзге,
Есен-аман сақтасын бар Құдайым.
Көрмесем жалғыз сағат тақатым жоқ,
Қайғырып сiз келгенше мен тұрайын.

2800

Шаһарбану Шаһбалдың анасы едi,
Шаһар Самин мекенi, панасы едi.
Жасаған Ирамбақты Шаһрух патша,
Самин деген Ирамбақтың арасы едi.
Енесi шаһзаданы алып барды,
Шаһзада тысқарыда тұрып қалды.
Шаһарбану сұрады Бәдiғұлды,
Енесi Шаһарбанға арыз қылды.

2810

Енесi жылап көзiнен төктi жасын:
—Қызыл қан қайғы,— дедi,—iшкен асым,
Бәдиғыңыз қайғыда деп сөйледi,
Ғашық оты күйдiрген ғазиз басын.
Қызыңыз бiр адамға ғашық болған,
Сарғайып зағыпырандай төгер жасын.
Ғашық боп қызыңызға iздеп келген,
Мысырдың алып келдiм шаһзадасын.
Екеуi қатты ғашық, маған сенсең,
Сипаты түгесiлмес айта берсем.
Әй, тақсыр, өз алдыңа алып келдiм,
Нұр жүзiн көзiңiзбен өзiң көрсең.

2820

Шаһзаданы Шаһарбанға алып келдi,
Иiлiп шаһизада сәлем бердi.

қисса сейпілмәлік шаһзада...

291

Көрген соң Шаһарбану мейiрi түсiп,
Көрiсiп, өз қасынан орын бердi.
Шаһарбан шаһзаданың сұрады мұңын,
Не көрген жақсы-жаман өткен күнiн.
Перi халқы көрмеген мұндай ердi,
Құрмет көрсеттi қайран қалып.

2830

Шаһарбан шаһзаданы көңiлi сүйдi,
Өзi көрiп қызына лайық қылды.
Балама өзiм барып айтайын деп,
Анасы Шаһбалға өзi жүрдi.
Анасы енесiмен қалды кетiп,
Патша жүр Ирамбақты тамаша етiп.
Шаһзада сол арада жалғыз қалды,
Рахат кеттi патшаға мехнат жетiп.
Ирамбақты көрген соң қайран қалды,
Дүниеде қызық болмас онан өткен.

Әлқисса, шаһзаданы диюлар алып ұшып кетiп Шаһбал шаһ
диюлар бiрлән соғыс қылғандары

2840

Рауаилар рауаят қып қиссаны ашар,
Қиссаны өлең қылған мен бiр нашар.
Бағана Асут дию өлгенiнде,
Ойран боп қалған екен артқы шаһар.
Бiр тамға шаһзада онда келiп едi,
Сол жерде Мәликенi көрiп едi.
Шаһзада Мәликенi алып кетiп,
Асут дию бұлардан өлiп едi.
Диюлар кезiп жүрген көк пен жердi,
Бiр күнi шаһарына ендi келдi.
Асут дию өлгенiн ендi бiлiп,
Мәликенi жоқтасып зар еңiредi.
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2850

Тамам дию шуылдап жыласыпты,
Көзiнiң жасын төгiп бұласыпты.
Мұны өлтiрген адамды табалық деп,
Тамам елдi аралап сұрасыпты.
Бiр жылы мүлдем iздеп бағады ендi,
Көңiлiн қайғыменен жабады ендi.
Бiр топ дию аспанменен ұшып жүрiп,
Патшаны Ирамбақта табады ендi.

2860

Диюлар падишаға сөз сөйледi:
—Сiздi еркiн танымадық бiз де,—дедi.
Асут деген диюды һәлак қылып,
Ап келген Мәликенi сiз бе?—дедi.
«Сағындым тауып әкел жылдам барып»,
Мәлике әмiр қылды бiзге,—дедi.
Жылап отыр барсаң деп алдады ендi,
Шаһзада онан хабар алмады ендi.
Дұшпанның iш пiкiрiн қайдан бiлсiн,
«Бәдиғым сағынған» деп ойлады ендi.

2870

—Айланған төрт фасылға жаз бенен күз,
Кезгенi шаһзаданың жапан мен түз.
Сағынса ол Мәликем бiз барамыз,
Өлтiрген ол диюды пақырың бiз.
Пақырың бiз деген соң ұшырды ендi,
Патшаға қайғы суын iшiрдi ендi.
Асуттың қаны мұны тұтты дедi,
Мұхиттан ары апарып түсiрдi ендi.
Асуттың әкесiне алып барды,
Патшаның жүзiн көрiп қайран қалды.
Өлтiруге қимайды һәм қорқады,
Зынданға шаһзаданы ап келiп салды.

2880

Диюлар бiр ақылды құралық деп,
Жасырып аз ғана күн тұралық деп.

қисса сейпілмәлік шаһзада...

Перiлердiң өлкесiн аңдап тұрып,
Сонан соң не қылсақ та қылалық деп.
Зынданға ғарiп патша тағы түстi,
Түңiлiп ғазиз жаннан зәресi ұшты.
Аллаға мiнәжат қып зар еңiредi,
«�������������������������������������
Жасаған, кез келтiрдiң мұндай iстi���
»��.
Шаһзаданың жылағаны

2890

—Айналайын, Құдайым,
Iшiмде толған уайым.
Жарығым болды қараңғы,
Қайғыға түсiп мұндайын.

2900

Көнiп ем тағдыр iсiңе,
Фирақ оты iшiмде,
Өңiмде көрген Бәдиғым,
Кiргендей болды түсiме.
Қиялымда кезгендей
Ирамбақтың iшiне.
Тәңiрiм жәрдем берер ме,
Көзiм жасын көрер ме?
Абхаятқа жақындап,
Қайтадан түстiм өлiмге.
Күнi-түнi қылдым зар,
Ғарiпке болмас һешкiм жар.
Жанымды аман құтқарсаң,
Рақым Алла, еркiң бар.
Бәдиғым менiм, жан-жарым,
Өлсем көп-дүр арманым.
Хабар айтар адам жоқ,
Мұнда зарлап қалғаным.

2910

Достым қалды айырылып,
Мәлике жылар қайғырып,
Арманда менiм Бәдиғым,

293

294

ғашықтық дастандар

Күнде жылар зар қылып.
Фазылы ұлық Құдайым,
Өзiң сақта құлыңды,
Жаратып ең жан қылып.
—Қызыңды ғашық болып төнген,—дедi,
Мәликенi ол алып келген,—дедi.
Өлтiрген айдаһар мен жолбарысты,
Асут дию осыдан өлген,—дедi.
2920

Көргенiн шаһзаданың айтты тамам,
Ғұмырынша көргенi нешiк жаман.
Шаһбал көрмесе де көңiлi сендi,
—Ей, ана, қайда,—дедi,—осы балаң?
Балаңды кешiктiрмей берi алып кел,
Қойдыңдар неге жалғыз, Пәруардигар.
Қате қылып қойыпсыз айдалаға,
Егер көрсе бiр дұшпан қастық етер.

2930

Патшаны ап келгелi қайтып барды,
Қанша iздеп көп перiлер таба алмады.
«Шаһзада ғайып болды, жоғалды» деп,
Шаһбалға сол арада хабар барды.
Аһ ұрып Шаһбал айтты:—Шара болмас,
Бiр дұшпан айдалада қылған-ды қас.
Бәдиғымның шын сүйген жары болса,
Артынан ол да бiр күн тоқтап тұрмас.
Әй, ана, Бәдиғымды уата көр,
Көңiлiн һәр сөзбенен жұбата көр.
Күйеудi өлгенiмше iздетейiн,
Iс болды маған қиын, Пәруардигар.

2940

Жан-жаққа шапқыншысын таратады,
Патшаны көп перiге қаратады.
Шаһарбану өкiндi, Шаһбал ыза,
Тамам шерiк талқан боп қарасады.

қисса сейпілмәлік шаһзада...

Естiлдi Бәдiғұлға мына хабар,
Жоғалған патшаны ол қайдан табар.
Бәдiғұл мен Мәлике, Сағит досты,
Баршасы фариад әйлап, афған салар.

2950

Бәдiғұл қылды көксiн пара-пара,
—Қарайдым қайғыменен, жүзiм қара.
Биһұш боп естен танып қанға батты,
Афған әйлап һәрдайым қылар нала.
Перiлер таба алмай жүр жердi жортып,
Өз тонын Сағит жұлар өзi жыртып.
Қызыл қан бастан-аяқ тұла бойы,
Қыз Мәлике өртендi зарлық тұтып.
Үшеуi биһұш болып көп зарланды,
Рабиғұлмәлiк дағы оттай жанды.
Екi жұрт қатты көрiп қиындықты,
Адам, перi, бәрi де афған салды.

2960

Шаһбалға бұ қызынан хабар барды.
Қиғандай перзент үшiн ғазиз жанды.
Шапқыншы күнде неше шаптырады,
Бiр жыннан ақырында хабар алды.
Бiр жын кеп Шаһбал ханға хабар бердi:
—Ауырып жатыр едiм,—дедi-ау,—ендi.
Бiр топ дию аспанмен айналдырып,
Ұстап алып кеттi,—деп,—жалғыз ердi.

2970

Шаһбал айтты:—Ол Қылзам диюы,—деп,
Шаһзада өлiп қалса қиын-ды,—деп.
Қаһарланып шақыртты Шаһбал патша,
Перiнiң ләшкерiне «жиылың»,—деп.
Бұлттай көк бетiнде ләшкер қайнап,
Диюмен соғысуға басын байлап.
Қылзамға Шаһбал хан барып қалды,
Ләшкерiн даяр қылып алды сайлап.
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Диюлар да шерiгiн жиып алды,
Даярлап перi, дию бәрiн жайлап.
Шаһбал диюларға елшi салды:
—Берсiн,—деп ұстап алып барған жанды.
2980 Тұралық тату болып дию, перi,
Төкпелiк қырылысып қызыл қанды.
Дию айтты:—Ол адам өлдi,—дедi,
Неше қиын азапты көрдi,—дедi.
Өлтiрдiм құны керiм болғаннан соң,
Перiлер қырылмасын ендi,—дедi.
Елшiсi Шаһбалдың қайтып барды,
Шаһбал хан естiген соң ашуланды.
Қаһарланып ақырды ләшкерiне,
Бұ жолдан аяма деп шыбын жанды.
2990

Перiлер қар, жаңбырдай құйылады,
Диюлар да соғысқа жиылады.
Екi ләшкер соғысып жаман қатты,
Талай бастар кеудеден қиылады.
Екi жұрт соғыс қылды жаман қатты,
Өлiмнiң перi, дию дәмiн татты.
Қараңғы жердiң жүзi тұман болып,
Қызыл қан дарияда судай ақты.

Ұрады күрзiменен қылыш шауып,
Жоғалды талай жындар жердi қауып.
3000 Дария жүзi қып-қызыл өрт боп кеттi,
Қашқандары шығады көкке шауып.
Дию, перi белгiсiз афған салып,
Қырылды қисабы жоқ қаза тауып.
Екi жұрт та қырылып болды талқан,
Бiтiредi талай сауыт, темiр, қалқан.

қисса сейпілмәлік шаһзада...

Диюлар жеңiлген соң ақыр қашты,
Ақ дария қып-қызыл боп қанмен тасты.
Құдай-а, дүние жүзi неткен қан деп,
Көрген мақұлық бәрi де жаман састы.
3010

Перiлер жеңгеннен соң қашырды ендi.
Бiр қабат таудан әрмен асырды ендi.
Диюлар қырылса да һеш айтпайды,
Өлгенше падишаны жасырды ендi.
Диюдың падишасын ұстап алды,
Мойнына шынжыр-темiр арқан салды.
«Иттей қор ғып кескiлеп өлтiрем,—деп,
Кiсiмдi айтпадың» деп қинауға алды.

3020

—Өз етiңдi өзiңе берем,—дедi,
Бiр сенiң азабыңды көрем,—дедi.
Дию айтты:—Кiсiңдi табар едiм,
Сүйтсем де, өлемiн ғой сенен,—дедi.
—Осылай жөнiңе түс, өлмен десең,
Көп азап тiрiлiкте көрмен десең.
Мен сенi өлтiрмеске ант берейiн,
Кiсiмдi аман-есен тауып берсең.
Сенедi ант еткен соң дию ғарiп,
Сүңгiдi дарияға түсiп барып.
Бiр диiрмен тасқа байлап салған екен,
Бiр сандықпен патшаны шықты алып.

3030

Шаһзада жылай-жылай болған екен,
Сары су жүрегiне толған екен.
Қараңғы шах iшiнде ойдан жүдеп,
Жанынан үмiт үзiп, солған екен.
Шаһзада Шаһбалға тағзым қылды,
Алдында дұға қылып тiке тұрды.
Қуанып Шаһбал хан мейiрi түсiп,
Құрметтеп бек мейiрбан халiн сұрды.
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3040

Перiлер ғашық болды есi кетiп,
Күйеудi ақыр тапты сөзге жетiп.
Тамам перi көтерiп шаһзаданы,
Түсiрдi Ирамбаққа құрмет етiп.
Бәдiғұлға сүйiншi хабар барды,
Беруге ол таяныпты ғазиз жанды.
Бойына ес кiрiп перизаттың,
Қуанып жасын төгiп бек шаттанды.
Сағит пен Мәлике де қуанады,
Көзiнiң жасын тыйып уанады.
Көңiлден қайғы кетiп шаһзадалар,
Нұрланып тал шыбықтай бұралады.

3050

Бәдiғұлжамал қуанды көңiлi тынып,
Уайымы естен кеттi ойнап-күлiп.
Бәдiғұлжамал Мәликемен нөкер бiрлән,
Жиылды Ирамбаққа сейiр құрып.
Қосылды шаһзадаға Сағит досы,
Кез болды ғейiш-ғишрат көңiл хошы.
Көп шүкiрлiк қылады екеулерi,
Құданың ғанибетi дедi-ау осы.

Әлқисса, Шаһбал шаһ қызына тойлар еткенi

3060

Рауаят қылды рауаи жақсы дастан,
Ұстаған Сейiт қалам әуел бастан.
Тыңдаңыз қосылғанын тамаша етiп,
Бәдiғұл—Сейпiлмәлiк екi жастан.
Құрыпты Шаһбал патша алтын тақты,
Жасады безендiрiп Ирамбақты.
Жайдырып атлас, харир көшесiне,
Орнатып көшiк сарай гауһар жапты.
Пенденiң жетер емес ақыл-ойы,
Безентiп бейне ұжмақтай лағыл жақты.

қисса сейпілмәлік шаһзада...

Түрленген тоқсан түрлi шатыр тiгiп,
Отыртып шаһзадаға құрды тақты.
3070

Жияды ендi тойға рулы елдi,
Сарандил елiменен бәрi келдi.
Гауһармен тұла бойын безендiрiп,
Ап келдi қыз Бәдiғұл бұраң белдi.
Сөйлесе сөзi сахих тоты кептi,
Асылзат арғы атасы сұңқар тектi.
Шаһарбану:—Той қылам,—дедi,—өзiм,
Шаһзада өзi менiм балам,—дептi.

3080

Түзетiп Шаһарбану қылды тойды,
Ап келiп неше түрлi малдар сойды.
Шатырда алтын тақыт, атлас көрпе,
Ойыншы шаһзадаға ап кеп қойды.
Ғажайып шаһзаданың өздерiнде,
Сүрмесi Сүлейменнiң көздерiнде.
Тамам перi көзiне көрiнедi,
Құлақ салып тұрады сөздерiне.
Жүзiк бiрлән сүрменiң құрметiнен,
Тамам перi құл болды өздерiне.

3090

Патша айтты:—Мiне, Сағит, меһiрбандық,
Көрiс деп көп перiге қылды жарлық.
Сағитке көрiстiлер перi жұрты,
Еркiнше бастарына тидi хандық.
Перiлер тамаша етiп көп ойнайды,
Көрген жан қызығына һеш тоймайды.
Жиылды көп перiзат, күллi адамдар,
Жаһанда ондай қызық һеш болмайды.
Рабиғұлмәлiк барды елiменен,
Көшкендей болды бәрi жерiменен.
Неше күн Ирамбақта араласып,
Адамдар сайран салды перiменен.
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3100

Шаһбал тамашалы қылды тойын,
Жаңылды адам-перi ақыл-ойын.
Құтпа оқып, ғашықтарға неках қиып,
Қосылды екi ғашық жылы қойын.
Тапсырды Бәдiғұлды алып келiп,
Шаһзада толықсыпты жүзiн көрiп.
Балқыған сары майға қорғасындай,
Көңiлi екеуiнiң кеттi ерiп.
Сұңқардай үйрек iлген домалатты,
Тiлегiн шаһзаданың Құдай берiп.

3110

Қосылып екi ғашық көңiлi тынды,
Ұялып фәлак жұлдыз мойнын сұнды.
Шат болып достары ойынына,
Дұшпандар көре алмаған iшi күйдi.
Бәдiғұлжамал нұры толып көңiлi ашылды,
Қайғысы шаһзаданың һәм басылды.
Кiлтiн қазынаның ашқандай-ақ,
Қызыл қан лағыл диуан дүр шашылды.

3120

Дүниенiң қызығы бар, мiне, осындай,
Жалғанда кiм кетедi бiр тосылмай.
Жеткiзгiл һәр пенденi мұратына
Бұлардың құрметiне, Патша Құдай.
Қылғаны шаһзадалар күнде сауық,
Қосылды бiреуiмен теңiн тауып.
Жаһанда ғашық, мұңлы бейшаралар,
Болсайшы бәрi сондай заман ауып.
Шаһзада хүкiм қылды көңiлi тасып,
Бiр күнде ғарiп болды жүндей жасып.
Ойлайды достының ендi қамын,
Жеткен соң мұратына патша ғашық.

3130

Шаһзада Шаһбалменен қылды ақыл:
—Бұл сөзiм, падишаһым, болса мақұл,

қисса сейпілмәлік шаһзада...

Сағитке Мәликенi алып берсек,
Шат болар қайғы кетiп бiз мүсәпiр.
Шаһбал шаһ мына сөздi қабыл алды,
Рабиғұлмәлiк ханға елшi салды.
—Достылар бiр-бiрiнен айрылғанда,
Неше жыл көрген,—дедi,—қайғы-зарды.

3140

Бәдiғұлжамал Мәликемен сырлас едi,
Жасынан емшек емген құрдас едi.
Екi дост бiр жерде болса не етер,
Бұ дүние бiр орнында тұрмас,—дедi.
Бұлайша Сарандилге жаушы барды,
Бұ сөздi Рабиғ патша қабыл алды.
«Сағитке Мәликемдi беремiн» деп,
Атырапқа той қылуға кiсi салды.
Iнiсi о да келдi Тәжiлмәлiк,
Шаһбал шаһ және келдi Сейпiлмәлiк.
Той қылды адам, перi неше күндей,
Қойылған неше алуан шатыр тiгiп.

3150

Той қылды тамашалы неше күндей,
Бәрi мас, адам, перi есiн бiлмей.
Мұратқа ақырында жеттi Сағит,
Қосқан соң бiр сұлуды ай мен күндей.
Екеуiн неках оқып ендi қосты,
Мәлике Сағит бiрлән екi досты.
Бұзылып жақұт сандық Мәликенiң,
Шашқандай лағыл-маржан қаны жосты.

3160

Ашылды қонақтарға қызыл гүлi,
Қылғаны ғейiш-ғишрат күндiз-түнi.
Кез болды шаһзада мен достысына
Бағы Ирам мен Сарандил қос бұлбұлы.
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Ақыры мұратына жеткен жерi,
Ойынан қайғы-қасiрет кеткен жерi.
Той қылып перi, адамдар Ирамбақта,
Гауһарды, лағыл, жақұт төккен жерi.
Шаһзада көп жыл тұрды Ирамбақта,
Тұрады Сарандилде кейбiр уақта.
Сағынып ата-анасын аһ ұрады,
Тұрса да патша болып алтын тақта.
3170

Бәдиғ айтты:—Қарағым, шаһизадам,
Бұ түрлi аһ ұрасың қатты жаман.
Сiз үшiн аһ ұрғанда күйдi жаным,
Көңiлiңде не қайғы бар, айтшы маған?
Шаһзада айтты:—Шүкiрлiк, сенi таптым,
Кең екен құдiретi Жаппар Хақтың.
Ата-анам, елi-жұртым еске түстi,
Тұрсам да қызығында Ирамбақтың.

3180

Шаһбалға мына сөзден хабар барды,
Шаһбал шаһзаданы шақырып алды.
—Сағынсаң ел-жұртыңды бердiм рұқсат,
Ендi барып көр,—дедi,—ата-анаңды.
Бәдiғұлжамалға насихат қылды сөзiн,
—Шаһзадаға құрбан бол,—дедi,—өзiң.
Ирамбақ шаһзадасыз тiкен болар,
Ойыңа алмай бара көр, әй, жан қызым.
Бәдиғ айтты:—Патшамен мен боламын,
Кеткенменен мен неден кем боламын.
Қалмаймын шаһзадамнан қайда барса,
Онан қалып мен мұнда кiм боламын.

3190

Бұ сөзбен жүрмек болып даярланды,
Үстiне алтын тақтың жасау салды.
Ләшкербасы бiр жынды басшы қылып,
Неше сұлу қыз-кәнизак қыздар алды.

қисса сейпілмәлік шаһзада...

Көп қылып ләшкер алды перiлерден,
Атасы Мәликенiң дағы келген.
Алтын тақтың үстiне падишалар,
Бұларға неше сарай жасап берген.

3200

Қисабы жоқ бердiлер алтын-күмiс,
Ақыры талап еткен мұндай бiр iс.
Ел-жұрты қойдай шулап амандасып,
Мысырға шаһзадалар қылды жүрiс.
Хайласы жын-перiлер сондай күштi,
Тақытымен патшаларды алып ұшты.
Жауһар мен алтын-күмiс, қанша гауһар,
Мысырға кешiкпей-ақ келiп түстi.
Бiр тақыт аспан-көктен келiп қонды,
Ғажайып Мысыр елi қайран болды.
«Япыр-ау, бұ не деген нәрсе екен?» деп,
Бүлiнiп халайық та ғауға тұтты.

3210

Патшаға осылайша хабар барды,
Халайық тамаша етiп қайран қалды.
«Бұ нағылған жан екен, бiлiп кел» деп,
Сол жерде шаһ Қасым елшi салды.
Патшадан шаһ Қасым елшi келдi,
Келдi де шаһзаданың жүзiн көрдi.
Тани салып жаяулап, жүгiрiп кеп
Зар жылап шаһзадаға көрiстi ендi.

3220

Шаһзада айтты:—Аман ба, ата-анам,
Қараған төрт жүз шаһар барша тамам.
Елшi айтты:—Саламаттық баршалары,
Қайғырып сiздiң үшiн болған жаман.
Аттанып елшi сонда қайта шапты,
«Жалғызың келiптi,—деп,—асылзатты».
Жүгiрдi естiген соң хан мен ханым,
Астында тастай берiп алтын тақты.
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Падиша жылай-жылай болған екен,
Сары су жүрегiне толған екен.
Биһұш боп қуанғаннан есi кеттi,
Сарғайып һәм қартайып солған екен.
3230

Зар еңiреп шаһ Қасым жүгiрiп келдi,
Жаяулап баласы да жүгiрдi ендi.
Ата-ана баласымен құшақтасып,
Егiлiп бейшаралар зар еңiредi.
Көрген соң ата-анасы зар еңiрейдi,
Сабырсыз қарар қылмай бала еңiрейдi.
Мысырда неше түрлi адамдар жоқ,
Бұлардың зарлығына бәрi еңiрейдi.

Сағит те һәм көрiсiп жылады зар,
Халайық афған әйлап болады дал.
3240 Көрiсiп кезек-кезек адам, перi,
Қуанып Мысыр аһлы жыладылар.
Қуанып Мысыр елi тойын қылды,
Неше күндей тамаша ойын қылды.
Перiсiн Ирамбақтың бек сыйлайды,
Құрметтеп Мәлике мен Бәдiғұлды.
Қуанар Бәдiғұлжамалға ата-анасы,
Жеткен соң мұратына шаһзадасы.
Қуанып елi-жұрты тойлар еттi,
Мәлике, Бәдиғ үшiн кәрi-жасы.
3250

Нұрларын екеуiнiң тамаша етер,
Көргендер дидарына есi кетер.
Тумаған бұ ғаламдан сұлулығы,
Саф гауһар сүйектерi, тiлi шекер.
Көңiлi шаһзаданың ендi толды,
Тақ мiнiп адамзатқа патша болды.
Бәрiне төрт жүз шаһар хүкiм жайып,
Көрсеттi жетi ықылымға түзiк жолды.

қисса сейпілмәлік шаһзада...

3260

Шаһзада перi, адамға хүкiм қылар,
Кей уақыт Ирамбаққа барып тұрар.
Мәликенiң атасы Сарандилге,
Кей күнi анда барып сейiр құрар.
Кей уақыт өз жұртында болушы едi,
Кей заман Ирамбаққа қонушы едi.
Өзi перi жұртына кеткенiнде,
Сағитты өз орнына қоюшы едi.
Осындай хүкiмi жеттi тамам елге,
Перiлер ұшырады талай жерге.
Ақыры мұратына өстiп жеттi,
Болса да бұрын ғашық соққан желге.

3270

Һәр iстiң Алла бiлүр асыл сырын,
Шыққан жоқ қисса болып мұнан бұрын.
Сұлтанды жаһан кезген қылдым кеңес,
Олардың рухтарына дұға қылың.
Ғашықтар мұратына жеткеннен соң,
Дәулетке шаттық қонып мен де толдым.
Жазсаң деп талап еткен Махмұди хан,
Иншалла, тамам қылып мен де болдым.

3280

Құдайым бiздi сондай етер ме екен,
Ғам-қайғы ойымыздан кетер ме екен?!
Мұратқа шаһзадалар жеткен екен,
Жазған кiсi мұратқа жетер ме екен?!
Жаздырған Махмұди хан талап етiп,
Ағалар, айып етпе хараб етiп.
«Жәдiгер қалсын,—дедi,—сiз бен бiзден,
Бұ дүние кетедi әлi-ақ өтiп».
Сұлтандар жаһан кезген арып-азып,
Кеңес қылған бола ма менде жазық.
Бұруға пәрманыңыз бiзге айып,
Әмiрiңiзше қиссаны болдым жазып.
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Асылзада Махмұди сенiң атың,
Артылған һәр пендеден салтанатың.
Бар шығар арасында қаталары,
Қатасын айып етпе, асылзатым.
Асылзада Махмұди хан сен емес пе,
Патшамен ғазиз басың тең емес пе?!
Кiсi жоқ қадiрiн бiлер демесеңiз,
Бұлбұлың қаламдағы мен емес пе?!

3301

Жазылып бiттi, Хаққа шүкiр, есен-аман,
Мың үш жүз жиырма екiде болды тамам.
Бұл пақырға дұға қылың, оқығандар,
Тартылсын жүре бермей ендi қалам.

Ғ Ы Л Ы М И
Қ О С Ы М Ш А Л А Р

Томға енген мәтіндерге түсініктеме

БОЗЖІГІТ
«Бозжiгiт» ел арасында кең таралған, ерте замандардан берi
танымал жырлардың қатарына жатады.
Соңғы уақыттарға дейiн бұл дастан өзге халықтар
әдебиетiнен ауысқан сюжетке, яғни шығыс хикаяларының
желiсiне құрылған деп саналып, сол iспеттес шығармалар
құрамында зерттелiп, жарияланды. Сонымен бiрге 1990 жылы
жарияланған романдық (ғашықтық) дастандарға арналған
монографиялық еңбекте1 бұл шығарма фольклорлық сюжетке
негiзделген халқымыздың төл шығармасы ретiнде жүйеленiп,
зерттелдi.
Бiздiң пайымдауымызша, «Бозжiгiт» дастанына Дештi
Қыпшақтың иен даласында өмiрде нақты болған оқиғалар iзi
мен айтылған аңыз, әңгiмелер арқау болған. Оқиғаның бiр-бiрiне тең екi қаһарманы Бозжiгiт пен Қарашаштың мөлдiр махаббаты, оның трагедиялық аяқталуы, екi жастың сезiмдерiнiң
пәктiгi мен ғажайыптығы осы тарихты бiлген, көрген, естiгендерге өте әсерлi болғанға ұқсайды. Уақыт өте екi жастың
махаббаты, оқиғаның кейбiр эпизод, детальдары ұмытылса
да, олардың махаббат өлеңдерi, монолог, диалогтары кейiнгi ұрпаққа жеткен. Сондай-ақ екi ғашықтың және олардың
айналасындағы дос, дұшпандарының түрлi жағдайларда
айтқан көрiсу, амандасу, қоштасу, жар-жар өлеңдерi мен екi
жас қаза болғанда айтылған естiрту, көңiл айту, жоқтаулардың
баға жетпес үлгiлерi халық жадында сақталған.
1
Азибаева Б. Казахские народные романические дастаны.—Алматы: Ғылым,
1990.
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Өлең жырларды есiмi белгiсiз фольклор жинаушысы, сөз өнерiн бағалаушылардың бiрi жинақтап, айтылған
күйiнде, өзгертусiз, сондай-ақ болған оқиғаның мазмұнын,
оған қатысқан адамдардың iс-әрекеттерiн баяндайтын проза үлгiсiндегi үзiндiлердi де жинақтап, яғни қарасөз бен өлең
араласқан мәтiндi кiтап етiп құрастырып, ХIХ ғасырдың бiрiншi жартысында араб әрпiнде жарыққа шығарған.
Бұл кiтап бiзде жоқ. Бiрақ 1870 жылы В.В.Радловтың «Образцы народной литературы тюркских племен, живущих в Южной Сибири и Джунгарской степи» атты көптомдық еңбегiнiң
үшiншi томында жарияланған «Бозжiгiт» дастаны 1842 жылы
кiтаптың негiзiнде әзiрленгенi анық.
В.В.Радлов жариялаған нұсқаның көлемi—2894 жол. Ал
ғашқы 90 жолында Аллаға мадақ, пайғамбарымыз Мұхаммед
ке [с.а.с.]* салауат айтылады. Одан кейiн қарасөз берiлген:
«Омбы шәрiне барғанда «Бозжiгiт» кiтапты бiрқатар көрiп
едiм. Бұ кiтап жақсы жазылған едi, жыры көп жоқ екен, сөзi
мұңды екен. Жiгiттiң аты Бозжiгiт екен, қыздың аты Қарашаш
екен. Бозжiгiттiң досының аты белгiсiз екен. Беркмiн деп жазып
едiк. Және шәрдiң аты жоқ едi. Бұ кiтап жазарға бiзге қиын
болды. Өзiмiздiң көңлiмiз қайғылы күнде бұ «Бозжiгiт» кiтапты
мың сегiз жүз қырық екiншi жылда жазып едiк. Әуелi жазғанда
қисса деп жаздық, сөзiн жазып жырлап едiк, шәкiрттерiмiз
«Бозжiгiт» кiтапты бәрiн әнiменен жазылсын деген себептi
бәрi сөзiн әнiменен жаздық. Бiздiң мұңды адамдардың көңлi
ашылсын деп кiтапты әнiменен жазбаққа рұқсат бар».
Келтiрiлген үзiндiден және мәтiндi текстологиялық тұрғы
дан зерттеу нәтижесiнде мынадай қорытындылар жасалды:
1) нұсқаны В.В.Радлов жинағына дайындаған жыршы-ақын
жоғарыда айтылған бұрынырақ, яғни 1842 жылға дейiн араб
әрпiнде басылып шыққан мәтiндi, дәлiрек айтқанда, ондағы
өлең жолдарын кирилл әрпiне көшiрген, ал қара сөзбен берiлген
жерлерiн өлеңге айналдырған, сондықтан «сөзiн жазып,
жырлап едiк» дейдi; 2) нұсқада жiгiттiң де, қыздың да есiмдерi
таза қазақи: Бозжiгiт, Қарашаш; 3) қыздың да, жiгiттiң де
*
С.а.с.—салла Аллаһу аләйһи уас салам: Алланың жарылқауы мен қолдауы
пайғамбарымыз Мұхаммедке—деген тiлек сөздiң қысқартылған түрi. Хазiрет
Мұхаммедтiң атына жалғаса айтылады, жазылады.
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патшалығы, қаласының аты аталмайды, тек қыз өзi туралы хабар
бергенде бiр рет «Шәр-бұстан Рұмнан Бiздi iздесең, табарсың»
дейдi (бұстан—бақ, бақша). Бiрақ бұл жерде Рұм қыз тұратын
мемлекеттiң атауы емес, ол—поэтикалық образ, себебi шығыс
әдебиетi мен фольклорында, сондай-ақ қазақ дастандарында
да Сарандип, Ирамбақ, Мысыр, Рұм сияқты атаулар алыстағы
ғажайып мекеннiң символы ретiнде қолданылатыны белгiлi;
4) бұл мәтiнде көптеген түсiнiксiз, орынсыз қолданылған,
мағынасы көмескi сөз, сөз тiркестерi кездеседi. Оның екi
себебi болуы мүмкiн: а) араб әрпiндегi түпнұсқаны 1842 жылы
кириллицаға көшiрген жыршы бiраз сөздердi дұрыс түсiнбеген,
танымаған; ә) бiраз қателер жариялаушыдан, баспадан кеткен.
1869 жылы Қазан қаласында «Бозжiгiттiң» тағы бiр нұсқасы
жарық көрдi. Ол араб әрпiнде басылып шықты. Бұл мәтiн 1874,
1878, 1881, 1889, 1890, 1893, 1896, 1903, 1906 жылдары қайта
дан еш өзгерiссiз басылып отырды (переиздания). Дастанның
осы басылымдары туралы А.Бобровников те, Н.Сәбитов те
көрсеткiштерiнде мәлiмет берген2. 1869, 1874-жылғы басы
лымдардың кейбiр беттерi жыртылып тозғандықтан, бiз 1881
жылғы мәтiнмен жұмыс iстедiк.
Бұл мәтiнде қарасөз бен өлең аралас. Кейiпкерлердiң
монологтары мен диалогтары, тұрмыс-салт өлеңдерi Радлов
нұсқасымен бiрдей. Ал оқиғалары мен кейiпкерлердiң iсәрекеттерiн, қимылдарын баяндайтын үзiндiлер қарасөзбен
берiлген. Нұсқаның тiлi—қазақша, сонымен бiрге ортағасырлық
түркi тiлiнiң элементтерi көп кездеседi және татар тiлiнiң әсерi
айтарлықтай, ал сюжетi мен мазмұны Радлов нұсқасымен бiрдей,
дегенмен айырмашылықтар жоқ емес, олар: 1) мұнда қыздың
аты Ханузе, әкесiнiң аты Таһмас. Ол Малатия шаһарының
ханы. Жiгiттiң аты—Бозжiгiт. Тұратын мекенi Бағдат шаһары
делiнедi. Радлов нұсқасында да жiгiттiң аты—Бозжiгiт, ал
қыздың аты—Қарашаш, бiрақ олардың тұрағының аты, атаанасының есiмi жайында ештеңе айтылмайды; 2) 1881-жылғы
2
Опись к книгам и рукописям, хранящимся в архиве Императорского Казанского Университета на арабском, персидском, турецком, татарском, киргизском, джагатайском и монгольском языках. Сост. архивариусом А.А.Бобровниковым под руководством Н.Ф.Катанова.—Казань: Типография Императорского
Университета, 1840.—С.30; Н.Сәбитов. Қазақ әдебиетiнiң библиографиялық
көрсеткiшi.—Алматы, 1948.—36-б.
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мәтiнде Бозжiгiттiң қызды iздеп шыққан сапары кең көлемде
жырланады: Бозжiгiт серiктерiмен маймұндар тұтқынында үш
жыл болады. Қашып шығып, Балхун шаһарына келедi. Қуып
келген маймұндар оларды қайтадан ұстап алады. Бозжiгiттер
маймұндар патшасы адам екенiн көредi. Ол Бозжiгiтке өз
орнына патша болуды ұсынады. Тақтан бас тартқан Бозжiгiттi
аяп, оны серiктерiмен зынданға салдырмайды. Олар тағы
үш жыл тұтқында болып, әрең дегенде қашып құтылады. Ал
Радлов нұсқасында мұндай тәптiштеп баяндау жоқ. Бозжiгiт
жолдастарымен маймұндар тұтқынынан үш жылдан соң қашып
шығады делiнедi. Маймұндар мемлекетiнiң сипаттамасы да
жоқ; 3) Радлов нұсқасында Бозжiгiттiң жан досының аты
аталмаған, 1881-жылғы нұсқада оның есiмi—Каман. Радлов
нұсқасы бойынша, Бозжiгiттiң досы сатқын кемпiрдiң басын
кеседi де итке тастайды. Яғни бұл жерде ол Бозжiгiттiң кегiн
қайтарушы, оны қорғаушы болып көрiнедi. Тiптi Бозжiгiттiң
өлер алдындағы соңғы тiлегiн де орындаушы сол. Ол досының
әке-шешесiне келiп, ұлдарының опат болғанын естiртедi.
Осыменен оның ролi шектеледi.
Ал 1881 жылғы нұсқада Бозжiгiттiң жан досы Каман у
берушi кемпiрдi өлтiрмейдi. Оның есесiне ол Бозжiгiт досының
тiлегi бойынша, оның қаза болғанын ата-анасына естiртедi де,
өзi Алла Тағаладан қабiрдiң ашылуын тiлеп, досы Бозжiгiт
өлген соң «өмiрдiң мен үшiн қызығы жоқ» деп, өзiн ажалға
қияды. Оның бұл қылығы бiздi таңдандырмайды, себебi досы
үшiн жанын қию дастан поэтикасына сай келедi.
Көрiп отырғанымыздай, 1881 жылы баспа бетiн көрген
нұсқаны жинап, редакциялап баспаға әзiрлеген жинаушы
(жариялаушы) сюжетi қазақ өмiрiнен алынып жырланған
шығарманы шығыс дастандарына жақындату мақсатымен
мазмұнына жоғарыда көрсетiлген өзгерiстердi енгiзген. Бiрақ
өлең үлгiлерiн өзгертпеген, сол күйiнде қалдырған.
1911 жылы дастанның тағы бiр нұсқасы жарық көредi. Оны
«Қисса Бозжiгiт» деген атпен жариялаған Ақылбек Сабалұлы.
Кiтаптың титул беттерiнде «ноғайшадан өлең етiп жырлаған
Ақылбек Сабалұлы» делiнген. Осы жазуға байланысты туған
сұрақтарға жауап беру мақсатымен бiз бұл нұсқаны 1881
жылғы нұсқамен салыстырдық. Жүргiзiлген текстологиялық
салыстырулардан бiр-екi мысал:
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Бозжiгiт, 1881.—2-б.

Қисса Бозжiгiт, 1911.—3-б.

Әлқисса, хикаятдi андағ
			
келмүш-дүр,
Малатия шаһарiнде бiр хан бар едi.
Есiмi Таһмас ердi, жұрт уәлаяты
			
бек көп ердi,
Оның бiр қызы бар едi, аты Ханузе
				
ердi,
Биғаят Сахыпжамал хұп суратлиқ
				
ердi.
Атасы бек ұлуғ сарайға һеш кiмге
көрсетмей асырар ердi.
Қашан он бес яшына ерүшдi
Ерсә бiр күн жатып түш көрдi.

Малатия шаһарында бiр падиша,

Бозжiгiт, 1881.—19-б.

Қисса Бозжiгiт, 1911.—28-б.

Әлқисса, Сахыпжамал Камандан
Бундаин сөзнi ешiткенден сон
тонинин бiр енiн киип,
Бiр енин кимеинше мәжлиске
		
жетiп келдi. Көрдiкiм
Бозжiгiтiнiн халi хараб-дүр,
көзiнi ашарға дәрменi жоқ.
Жамағат аяқ өрә тұрып қызға
		
урын бердиләр.
Қыз зар жылап, атасына уа
жамағатқа бiр назым айтқаны…

Сақыпжамал сасады халiн көрмей,
Ешiткен соң тұрды бiраз есiн
		
бiлмей.
Үстiне тон жамылып жөнелдi
				
ендi,
Жеңiнiң бiрiн киiп, бiрiн кимей.

Есiмi сұрасаңыз Таһмас едi.
Көп едi жұрты менен уәлаяты,
Бар екен жалғыз қызы
		
Ханузе атты.
Көрсетпей еш адамға асырайды.
Жаралған Сақыпжамал нұр
			
сипатлы.
Ханузе он бес жасқа келiп жеттi,
Бiр күнi түсiнде ұйықтап кеттi.

Қасына Бозжiгiттiң келдi жетiп,
Қараса, Бозжiгiт тұр халi кетiп.
Жамағат қызға тұрып орын бердi,
Атасына назым айтты зарлық етiп.

Ендi өлең жолдарын салыстырайық:
Бозжiгiт,1881.—2-б.

Қисса Бозжiгiт, 1911.—4-б.

Жан-жан жарым келгенi,
Түшде көрдiң сен менi. 		
Қошулур күн болған йоқ,
Сабыр еткiл сен әлi. 		
Бiз хазырмыз баруға, 		

Жан-жан жарым келгенi,
Түсте көрдiң сен менi.
Қосылар күн болған жоқ,
Сабыр еткiл сен әлi.
Бiз әзiрмiз баруға,
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Шаһар—елге юруга 		
Алла әмiрi бар болса, 		
Дидарынизнi көргенше, 		
------------------------*			
------------------------*			
Ләйлi менен Мәжнүндей
Сабыр қылсаң керек-тi. 		

Шаһар- елге жүруге.
Алла әмiрi бар болса,
Дидарыңызды көруге.
Бiз елiңе барғанша,
Дидарыңызды көргенше,
Ләйлi менен Мәжнүндей
Сабыр қылсаң керек-тi.

Тағы бiр мысал:
Бозжiгiт,1881.—5-б. 		

Қисса Бозжiгiт, 1911.—9-б.

Атқа мiнiп шықсаң сен, 		
Айтқан сөзнi ұқсаң сен.		
Менi қабыл көрсең сен, 		
Түнде қошқан Алламыз 		
Күндiз бiзнi құшмай ма?
Дүнья бiзден ұтмай ма? 		
----------------------*			
Тез iзлесен керек-тi.		

Атқа мiнiп шықсаң сен,
Айтқан сөзiмдi ұқсаң сен,
Менi қабыл көрсең сен,
Түсте қосқан Алламыз,
Күндiз бiздi қоспай ма?
Дүние бiзден өтпей ме?
Тағдыр ажал жетпей ме?
Тез iздесең керек-тi.

Екi нұсқаны салыстырып зерттеу нәтижесiнде анықталға
ны: Ақылбек Сабалұлы 1881 жылғы мәтiнде қарасөзбен айтыл
ған үзiндiлердi өлеңге айналдырған; шығарманың мазмұны мен
құрылысына, оқиға желiсiне, кейiпкер образдарына еш өзгерiс
енгiзбеген; өз тарапынан қосқан жаңалық та байқалмады. Ең
маңыздысы: Ақылбек Сабалұлы кейiпкерлердiң лирикалық
толғаулары мен диалогтарын, тұрмыс-салт өлеңдерiн еш
өзгертпеген. Тек кей жолдардың орнын ауыстырып, я өзгертiп
бергенiн байқауға болады. Мысалы, 1881-жылғы нұсқаның
6-бетiндегi 11-жол «Кетпес қайғы түскен-дүр» деп айтылса,
Ақылбек оны: «Кетпес қайғы түстi ғой» деп берген, яғни көне
түркi «дүр» формасын «ғой» шылауымен ауыстырған т.б.
Айтатын тағы бiр жайт: Ақылбек Сабалұлы «Қисса Бозжi
гiт» мәтiнiн баспаға әзiрлегенде бұрынғы басылымдардағы бi
раз өлең жолдарын түсiнбей, дұрыс танымай қисынсыз қысқар
тып, я сөздерiн өзгертiп жариялаған.
*

Бұл жолдар мәтiнде түсiп қалған.
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Сонымен, ұзақ уақыт бойы халық жадында сақталып келген «Бозжiгiт» жыры ХIХ ғасырда жарық көрген басылымдары3 арқылы бiзге жетiп отыр. Дастанның сюжетi өзгермеген,
кейiпкерлердiң лирикалық монологтары мен диалогтары, жиi
кездесетiн тұрмыс салт (амандасу, қоштасу, көрiсу, естiрту,
жоқтау, көңiл айту) өлеңдердiң үлгiлерi алғашқы формаларында сақталған.
Осы орайда ұлы М.О.Әуезовтың қазақ батырлық жырлары
ның арғы тегi ретiнде қоштасу, естiрту, жоқтау секiлдi тұрмыссалт өлеңдерiн көрсеткенiн еске түсiрiп, «Бозжiгiт» жырының
ұзақ уақыт бойы халық жадында сақталып, бiзге жетуiнде
аталған жанрлардың ролi ерекше болғанын атап айтқан жөн.
Жоғарыда айтылғандарды қорыта келiп, «Бабалар сөзi» се
риясының 17-томына В.В.Радлов жариялаған нұсқаны (1870)
берудi жөн көрдiк.
Дастан мазмұнын екi ғашықтың махаббаты, қайғылы
тағдыры құрайды. Олар бiр-бiрiн түсiнде көрiп ғашық болады.
Бiр жылдан соң жiгiт сұлу қызды iздеуге шығады. Көп қиындық
көрiп, қызбен қауышады. Бiрақ қыздың әкесi оған қарсы. Ол
айла тауып Бозжiгiттi мерт етедi. Ғашықтық күйiгiне шыдай
алмаған Қарашаш ғашығының басына бейiт орнатып, өзiне-өзi
пышақ салып өледi.
Ендi шығарма сюжетiнiң кейбiр мотив, сарындарына назар аударайық. Қазақ жырларының басым көпшiлiгiнде
кеңiнен суреттелетiн перзентсiздiк зары, әулие, әнбиелерге
жалбарынып бала сұрау, әулиелердiң басына түнеу, болашақ
қаһарманның анасының жерiк болуы, баланың ғажайып
тууы, балаға ат қою, төрт тарапқа хабар берiп үлкен той жасау
т.б. мотивтер мұнда кездеспейдi. Дегенмен Бозжiгiт ханның
жалғызы екендiгi бiрден айтылады: «Заманнан көп замандар
өттi дейдi, Бiр ханға жалғыз ұлы бiттi дейдi», «Бiр ұл туды
патшаға, жұртқа лайық, Сауын айтып той қылды елге жайып». Демек, перзентсiздiк мотивi мұнда бiр-екi ауыз сөзбен
қайырылған.
3
Аталған жарияланымдармен қатар, дастан «Дала уәлаяты газетi» [1900,
1901] мен «Тургайская газета» [1901] бетiнде жарияланған. 1901 жылы А.Васильев жырды орыс, қазақ тiлдерiнде жеке кiтап етiп шығарған. Бұлардың
мазмұны Қазан қаласында 1869-жылдан бастап бiрнеше мәрте жарияланған
нұсқамен бiрдей.
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Бозжiгiт Қобыланды, Алпамыс, Қозы Көрпештердей алып,
асқан батыр тұлғасында суреттелмейдi, ол «Қолына Құран менен кiтап ұстап, Барады молдасына бiр күн қалмай» және оның
«Басында алтын айдар тұлымы бар» делiнедi.
Демек, Бозжiгiт Аллаға жалбарынып сұрап алған, ерекше
жағдайда туылған бала болмаса да, ол өзiнiң ерлiгiмен, алған
мақсатынан қайтпайтындығымен, ажарымен, әдептiлiк, бiлiмдiлiк, инабаттылығымен, басқаша айтқанда, бүкiл iшкi
және сыртқы болмысымен басқалардан өзгешеленiп тұрады,
«Оның жүзiн көргендер таңға қалады», оның бойынан болашақ
кейiпкердiң, ғашықтық дастанның бас қаһарманының сипаттарын анық көруге болады. Бозжiгiт—ғашық жiгiттiң идеалды
типi.
Бозжiгiт «Бiр түнде ұйықтап түс көредi, Алдында сұлу
жақсы қыз көредi» де оған ғашық болады. Ғашықтықтан бiр
жыл дерттi болады. Зағыпырандай сарғайып, зарланады. Содан
соң қызды iздеп алыс сапарға шығады. Кейiпкер көрген киелi
түс оның ұзақ, қатерлi сапарға шығуына бiрден-бiр себеп болады, яғни сюжеттiк байланыс қызметiн атқарады. Ғалымдардың
[Е.Ә.Бертельс, Ю.Борщевский, В.М.Жирмунский т.б.] айтуы
бойынша, сырттай ғашық болу мотивi, әсiресе, ғажайып түс мотивi парсы дастандарына тән. Бiздiң байқауымызша, ол қазақ
фольклорында да жиi кездеседi. Мысалы, Төлеген Қыз Жiбектi көрмей, оның ауызша айтылған портретiне ғашық болады, Бозаман елiнде өзiне лайық сұлу таба алмай, қалмақ қызы
Ақбiлектiң айдай сұлу екенiн табыншылардан естiп, соған
ғашық болып, кiдiрмей iздеуге шығады («Бозаман» дастаны),
Жаскелең Қоңырша сұлуды түсiнде көредi («Жаскелең» дастаны), Құбығұл да жарын түсiнде көрiп махаббат отына өртенедi
(«Құбығұл» дастаны) т.б. Бұл сарын ертегiлерде де кездеседi.
Демек, ғажайып түс мотивi, жалпы сырттай ғашық болу мотивi
қазақ фольклорына да тән екенiн аңғару қиын емес.
Бозжiгiт қызды iздеп тауып, оған қосылу мақсатымен
жолға шығады. Батырдың үйлену мақсатындағы жорықтары
көне эпос пен батырлық жырларда сюжеттiң үлкен бөлiгiн
құрайтыны белгiлi. Ал дәстүрлi ғашықтық эпос пен ғашықтық
дастандарда бас қаһарманның ғашықтық жолмен үйленуi негiзгi сюжет екенi белгiлi. Дәстүрлi эпикалық жырларда бас кейiпкер көбiне ата-анасы баталасып, құда түсiп, айттырған жарын
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iздесе, романдық дастандарда жiгiт өзi тапқан, өзi таңдаған,
өзi сүйген қызды iздейдi. Онымен қосылуды армандайды,
көптеген жағдайда сол үшiн құрбан болады. Талқыланып
отырған шығармада екi жастың махаббаты, ыстық та нәзiк,
жарқын сезiмдерi, бiр-бiрiне деген адалдығы олардың әрбiр
қимыл-әрекеттерiнен, лирикалық ғазалдарынан айқын сезiледi және сюжеттiң алып тастауға болмайтын элементi ретiнде
қабылданады.
Екi жастың кездесуi де өте әдемi берiлген. Қарашаштың
нөкер қыздары жар-жар айтып, табақ-табақ гауһар шашады.
Бiрақ олардың қуаныштары ұзаққа бармайды. Себебi ғашықтық
дастандардың даму заңдылықтарына сәйкес сатқын пайда
болады. Сатқын ролiнде құл, күң, ақшаға қызыққан кемпiр,
қарауыл т.б. болуы мүмкiн. Мұнда ханның күңi бәрiн көрiпестiп ханға хабарлайды. Хан ашуланып «Бозжiгiттi өлтiрсiн»
деп жарлық қылады.
Бозжiгiт Қозы, Төлеген сияқты сан алуан қиындықтарды
жеңiп жарымен кездескенде, оның алдынан тағы бiр қиындық
тап болады, ол—Қарашаштың әкесiнiң қаталдығы, мейiрiмсiздiгi. Әкесi қызының таңдауына қарсы шығады. Ол қызын Зейтун деген көршiлес ханның баласына беруге уағдаласқан екен.
Осы қарама-қарсылықта Бозжiгiт жеңiледi. «Қозы алдында
тұрған төртiншi бөгет—Қарабайдың опасыздығы, Қодардың
жауыздығы едi. Шөже жырында осы жауыздық Қозының
түбiне жетедi»4 дейдi М.О.Әуезов. Осы сөздер тура Бозжiгiтке
байланысты айтылған сияқты. Ал Жанақ нұсқасындағы Сасан бидiң Қозы Көрпештi өтiрiк тойға шақырып алып өлтiрмек
болғанын баяндайтын эпизод «Бозжiгiтте» сол қалпында
қайталанады. Бiрақ Бозжiгiт те Қозыдай өзiн дұшпандарына
ұстатпайды. Олар сатқын кемпiрге көп ақша берiп, Бозжiгiтке у
бергiзедi. Сонда ғана әлсiреп қалған жiгiттi қолдарына түсiредi
де, басын алу мақсатымен базарға әкеледi. Бiрақ олардың
қылыштары өтпейдi. Бозжiгiт «Кеудемдi ешкiм менiң үзбес
деймiн, Өз қылышым болмаса өтпес деймiн», …«Табанымның
астында алмас қылыш, Алып шабың, жанымды қинамаңыз»
деп, өзiнiң «алты бүктеп салған алмас қылышын» ұсынады.
Бұл—«отқа салса жанбау, суға салса батпау» мотивiнiң, яғни
4

Әуезов М.О. Әр жылдар ойлары.—Алматы, 1959.—280-б.
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байырғы дәуiрлерде пайда болған магиялық зақым келмейтiндiк мотивiнiң сiлемi.
Эпикалық санаға тән мотивтердiң тағы бiрi—Бозжiгiт досының сатқын кемпiрдi өлтiруi. Эпос шарты бойынша, зұлымдық қолма-қол жазалануға тиiс. Мәселен, «ҚозыКөрпеш—Баян сұлу» жырында Қозыны өлтiрген Қодарды
Баянның өзi жазалайды, ал «Қыз Жiбекте» Бекежан зұлымды
Жiбектiң ағалары өлтiрiп, Сансызбай Қорендi жайратады.
Бұндай дәстүрлi рөл «Бозжiгiт» дастанында бас кейiпкердiң
досына жүктелген. Демек, талқыланып отырған шығармада
бас кейiпкер досының мiнез-құлқы мен әрекетi эпикалық
заңдылықтарға және дәстүрлi этикаға сай тұлғаланған.
Жоғарыда айтылғандардан «Бозжiгiт» дастаны «Қозы
Көрпеш—Баян сұлу» жырына ұқсас, сарындас екенiн аңғару
қиын емес. Қарашаш пен Баян образдарын салыстырғанда бұл
пiкiр дәлелдене түседi. Екi шығарма да «қыз кейiпкерлердiң»
өзiн-өзi ғашықтық жолында құрбан етуiмен аяқталады.
М.О.Әуезов Баян сұлу туралы былай дейдi: «Баян—ақылды,
өр мiнездi қыз. Өзiнiң сүйiспеншiлiк сезiмiн ажалдан да жоғары
бағалайды, оған кiр жұққызбайды. Оның махаббат жолындағы
қасиеттi ерлiгi жер жүзi дастандарында, ең көркем үлгiлерде
ғана ұшырайтын зор қасиет болып суреттеледi»5. Осы мiнездеменi Қарашашқа да беруге болады. Баян сұлу мен Қарашаштың
қара ниеттi, қатал әкелерiне берген жауаптары да бiр типтес.
Қарашаш әкесiне:
		
Бiзден соңғы қызыңды
		
Қысыр қалған биедей,
		
Елден-елдi аралап,
		
Елден жақсы көрiнсе
		
Оған оны берерсiң,—дейдi (1883-1887 жолдар).
Ал Баян «әкесiнiң жауыздығын, өз өмiрiн азапқа
салғандығын көпшiлiкке әшкерелеп, әкесiнiң опасыздығының
бетiн ашып»6 одан да ауыр сөздердi айтатыны белгiлi.
Кейiпкерлердiң атынан айтылатын лирикалық монолог,
диалогтардың шығарма сюжетiн әрi қарай дамытудағы ролi
Әуезов М.О. Аталған еңбек.—281-б.
Жұмалиев Қ. Қазақ эпосы мен әдебиет тарихының мәселелерi.—Ал
маты,1958.—164-б.
5
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ерекше, ал көркемдiк, эстетикалық құндылығын сөз ететiн
болсақ, оларды сөз өнерiнiң жарқын үлгiлерi деп бағалауға болады. Мысалы, Қарашаш сұлу Бозжiгiттi iздеп жалған тойға
келiп, әйнектен жырлап былай дейдi:
—Түйе келiп боздайды,
Бейшараның қозысы
Ботасы оның жоқ па екен?!
Бұ ойыңда жоқ па екен?
Бота көздi Бозжiгiт 		
Бұ ойыңда жоқ шығар?		
Жылқы келiп кiсiнейдi,
				
Құлыным деп iздейдi.
Сиыр келiп мөңiрейдi, 		
Бейшараның құлыны
Бұзауым деп жылайды. 		
Бұ ойыңда жоқ па екен?
Бейшараның бұзау[ы] 		
Бұ ойыңда жоқ па екен?		
Бұлбұл құстар сайрайды,
					
Қызыл гүлi жоқ па екен?!
Қойлар келiп маңырайды,
Қызыл жүздi Бозжiгiт
Қозысы үшiн аңырайды.
Бұ ойыңда жоқ па екен?
						
(1707-1726 жолдар)
Келтiрiлген бес шумақтың бүкiл көркем бейнелер жүйесi
семантикалық мағынасы жағынан халқымыздың төрт түлiк
малдың образдарына негiзделген. Өйткенi төрт түлiк халық поэзиясында ырыс пен берекенi бiлдiредi. Түйе мен жылқы образы
күш-қуаттың, жан тәнiмен берiлгендiктiң белгiсiне айналған.
«Ботадай боздау» деген теңеу ұлтымыздың ұғымы бойынша,
қайғы-қасiреттi бейнелейдi.
Ал дастанда пайдаланылған естiрту, көңiл айту, жұбату,
әсiресе Бозжiгiттiң әке-шешесiнiң баласын жад етiп айтқан
жоқтаулары азалау жанрының мағыналы, халықтың
философиялық, моральдiк, рухани құндылықтарын өзек етiп
жырланған, көркем, баға жетпес үлгiлерiнiң бiрi.
Ғылыми түсiнiктеме ретiнде жазылған шағын мақалада дастанды толық, жан-жақты зерттеу мақсаты қойылған жоқ, тек
тарихы мен сюжетiнiң кей ерекшелiктерiн талдау көзделдi.
Дастан сюжетi Ұлы Дештi Қыпшақ жерiн мекендеген этнос,
тайпалардың өмiрiнен алынғаны айтылады. Ал орта ғасырларда
Дештi Қыпшақ даласында көшпендiлiк өркениетпен қатар,
қалалық мәдениеттiң де дамып өркендегенi белгiлi. Сондықтан
шығарманың негiзгi оқиғаларының шаһарда [мәтiнде—шәр]
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өтуiн, мәтiнде кездесетiн базар, үй, әйнек, медресе секiлдi ұғымдардың қазақ өмiрiне жат, кейiнiрек кiрген десек
қателескенiмiз. Сонымен бiрге шығыс әдебиетiнiң, дәлiрек
айтқанда, дастан поэтикасының әсерi сезiледi.
«Бозжiгiт» дастаны туралы С.Мұқанов кезiнде былай жазған:
«Бозжiгiт» қазақ арасына әйгiлi шығарма емес. Оны кез-келген
адам бiле бермейдi. Ал татар поэзиясының классигi Ғабдолла
Тоқай «медресе Ғалия» аталатын оқу орнында дәрiс оқып, татарда фольклордың аздығын, әсiресе эпостың жоқтығын айтып, «Бозжiгiт»—қазақ жыры» дегенде, кiтаптың қағаздары
татардың көз жасынан шiрiгенiн айтқан»7.
1870 жылы В.В.Радлов жариялаған нұсқада бiраз сөздер мен
сөз тiркестерi қате жазылған, олар контекске сәйкес түзетiлдi,
мысалы:
беру бәрiң—Бiр уа Барың болып жазылды (5-жол), жаратсам—жаратқан (39-жол) болып, құрсанып—құрсант (59-жол)
болып, шәр бастан Рұмнан—шәр-бұстан Рұмнен (172-жол), кеш
қасымда ақырсын—кеш қасымда әзiрсiң (218-жол), Қабылға
қарай тұрсаң сен—Құбылаға қарай тұрсаң сен (235-жол), Ақ
жүргенiн көрермiз—Ақ жазғанын көрермiз (280-жол), түстегi
уақытта қылған жарды айталық—түстегi уақытта келген жарды айталық (405-жол), үйiнен жеттiм—үйiнен кеттiм (406жол), пайда қылып малдарын—пида қылып малдарын (526жол) болып берiлдi.
Тағы бiраз мысал:
В.В.Радлов нұсқасындағы
қате жазылған сөз, сөз тiркестерi

Түзетiлген түрi

Түсте көрген жарымыз,
Оған құрбан барамыз.

Түсте көрген жарымыз,
Оған құрбан боламыз (530-531-жол)

Көп қыздар үй iшiнде сөйлеп
			
жатыр,
Хан қызы жары ұйықтап
			
жатыр.

Көп қыздар үй iшiнде сөйлеп
			
жатыр,
Хан қызы жарын жоқтап жатыр
		
(570-571-жол)

7

Мұқанов С. Халық мұрасы.—Алматы, 1974.—136-б.
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Ұстап алтын-күмiс қолына алып

Уыстап алтын-күмiс қолына
		
алып (654-жол)

Әлхамду сурет Құраның
Басында тұр, жар-жар!

Әлхамду, сүре Құранның
Басында-дүр, жар-жар!
		
(660-661-жол)

Шыңғырып тұрып iшiң аш!

Секiрiп тұрып есiк аш! (1070-жол)

Бiр сүннiң iшiнде

Бiр шәрдiң iшiнде (1093-жол)

Сен үйiңде хан едiң

Сен елiңде хан едiң (1099-жол)

Ойлаймын жаным мұнда
			
қалар ма деп,
Мұңды басым осында
			
қалар ма деп.
Кiм өлмей қалар мұңда,
			
жаралған соң,
Қорқамын құл кепiлсiз
			
қалар ма деп.

Ойлаймын жаным мұнда
			
алар ма деп,
Мұңды басым осында
			
қалар ма деп.
Кiм өлмей қалар мұнда,
		
жаралған соң,
Қорқамын құл кебiнсiз
			
қалар ма деп.
		
(1296-1299-жолдар)

Ажал жеткен адамға
Артық өмiр сүрмек бар.

Ажал жеткен адамға
Артық өмiр сүрмек жоқ.
(1516-1517-жол)

Хабар қыл деп айта көр
Әзiл жаны қиналып жерге түстi

Сабыр қыл деп айта көр (1521-жол)
Әзіз басы қиналып жерге түстi
			
(1658-жол)

Ескендiрдей патшаны
Өз қолыңа алдың сен!

Ескендiрдей патшаны,
Өз қойныңа алдың сен!
		
(1680-1681-жол)
Фахр ғалам Мұқамбет (1684-жол)

Пақыры әлем Мұқамбет
Еркiм бар деп ес қылма
Қыздың тiлiн алмас-ты

Еркiм бар деп iс қылма,
Қызың тiлiн алмас-ты
		
(1792-1993-жол)
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Қайран басың, хан басың,
Келгенге ұқсайды.

Қайран басың, хан басың,
Кесiлгенге ұқсайды. (1896-1897-жол)

Айтпасам өзiм тимес-тi	
Қайғың естен кетпес-тi.

Айтсам сөзiм жетпес-тi,
Қайғың естен кетпес-тi. (1920-1921-жол)

Төсегiнде хан қызын
Қабiрiнде қыз жарын құшақтайды,
		
құшақтайды,
Өзiн-өзi пышақпен
Өзiн-өзi пышақпен пышақтайды.
		
пышақтайды.
(2075-2076-жол)
Дос үшiн бейшара көп жылайды, Досы үшiн бейшара көп жылайды
Құдайда аман қыл деп көп
Құдайдан «иман қыл» деп көп
			
тiлейдi.
тiлейдi. (2134-2135-жол)
Байдан арызы алмақ жоқ

Айтып арыз алмақ жоқ (2484-жол)

Бауырымның баласы

Бауырымның парасы (2612-жол)

Ханым сүйген хан балам

Жаным сүйген жан балам (2614-жол)

Бұ не әзрет, жарандар?

Бұ не қасiрет, жарандар? (2714-жол)

Көрер күнi болғанда
Бiр көрiпсiң, жан балам!

Көрер күнi болғанда
Бiр көрермiн, жан балам!
			
(2890-2891-жол)
Баласын жоқтап ханым талып
				
қалды,
Жылап-жылап бұ ханым үмiт үздi.
(2892-2893-жол)

Баласын жоқтап ханым талып
		
қалды,
Жылап-жылап бұ ханымнан
			
үмiт үздi.

Ал 1710, 1710, 1718, 1722, 1726 жолдардағы үйiнде деген сөз
ойында болып оқылғаны дұрыс.
Келтiрiлген мысалдар 1842 жылы В.В.Радлов жинағына
дайындалған мәтiн араб әрпiнде жазылған түпнұсқадан
көшiрiлгенде түпнұсқалық мәтiннiң кейбiр сөздерiнiң дұрыс
танылмай, қате көшiрiлгенiннiң және баспашылар тарапынан
жiберiлген олқылықтардың айғағы. 		
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«Бозжiгiт» дастаны 1976 жылғы «Ғашық-наме» жинағында
жарияланды (1976 ж., 21-87-б.б.). Жинақты құрастырған,
алғы сөзiн, ғылыми түсiнiктерiн жазған Ү.Сұбханбердина.
«Бозжiгiтке» жазған түсiнiктемесiнде құрастырушы былай
деген: «Оқушыларға ұсынылып отырған осы «Ғашық-наме»
кiтабына «Бозжiгiт» дастанының жаңа нұсқасы берiлiп отыр»
(458-б.). Бiрақ нұсқаның қайдан алынғаны, айтушысы, жинаушысы, бұрын жарияланған болса шыққан жылы т.б., басқаша
айтқанда, еш мәлiмет берiлмеген.
«Бозжiгiт» дастанының белгiлi нұсқаларын өзара салыстырып зерттеу нәтижесiнде «Ғашық-наме» жинағында
жарияланған мәтiн В.В.Радлов нұсқасымен бiрдей екендiгi
анықталды. Тек бұл мәтiн әдеби өңделiп, редакцияланған.
Кейiн дастан 1994 жылы «Ел қазынасы—ескi сөз» атты
В.В.Радловтың жоғарыда аталған еңбегiнiң үшiншi томында
басылып шыққан нұсқаларды қамтитын жинақта жарық көрдi
(346-416 б.б.). Жинақты баспаға әзiрлеп, құрастырғандар: Б.Уахатов, С.А.Қасқабасов, К.С.Матыжанов (жауапты шығарушы).
Аталмыш басылымда Радлов нұсқасының Аллаға мадақ,
пайғамбарға салауат айтылатын алғашқы 90 жолы түсiп
қалған, ал басылымда кеткен бiраз қателер түзетiлген. Дегенмен көпшiлiгi сол күйiнде қалған, соның iшiнде жоғарыда келтiрiлген мысалдардағы сөздер.
Томға ұсынылып отырған мәтiн 1870-жылғы басылымнан
қателерi түзетiлiп, өзгертусiз дайындалды. Мәтiннiң тiлдiк ерекшелiктерi де толық сақталды, мысалы: пақыр сөзi мәтiндегiдей
бақыр түрiнде, ғибрат—ыбрат, ғарiп—кәрiп, әкеңе—әкеңге,
өзiңнен—өзiңден, гауһар—кеукер деп берiлдi.
Сондай-ақ мәтiнде бiрнеше мағынасы көмескi сөз, сөз тiркестерi кездестi [1135, 1317, 1482, 1781, 1898, 2024, 2110, 2523,
2691-жолдар]. Олар түпнұсқалық күйiнде берiлдi.
СЕЙПІЛМӘЛІК
«Сейпiлмәлiк»—қазақ сөз өнерi үлгiлерiнiң iшiнде ең бiрiншi болып баспа бетiн көрген шығармалардың санатына жатады, ол 1807 жылы Қазандағы Университет баспаханасынан
араб әрпiнде басылып шықты. Халық аузында айтылып жүрген
нұсқасын В.В.Радлов жинап, 1870 жылы жарыққа шығарды,
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жырдың тағы бiр нұсқасы 1895, 1902, 1904, 1909, 1914 жыл
дары басылып шықты.
Жоғарыда талданған «Бозжiгiт» дастанындағыдай, бұл
шығарманың да мазмұнын екi жастың ғашықтық сезiмi,
олардың махаббат үшiн күресi, сол жолда көрген сан алуан қиындықтары, кедергiлерге тап болғанда Аллаға айтқан
мiнәжаттары, ғашықтардың iшкi әлемiнен сыр шертетiн
лирикалық монологтар мен кейiпкерлердiң диалогтары т.б.
құрайды.
Шығарма сюжетi «Мың бiр түн» циклiне кiретiн «Сказка о
Сейф аль-Мулуке»8 атты ертегiнiң сюжетiнен алынған.
Төрт жүз шаһарды билеген Мысыр патшасы Қасым хан
жүз жетпiске келгенше бала көрмей, перзентсiздiктiң,
жалғыздықтың қасiретiн тартып, Аллаға налыс айтады. Уәзiр,
билерiмен кеңеседi. Ақырында балгерлердiң ақылымен Жамын [Йемен] патшасының қызын айттырып, үйленедi, үлкен
той жасайды. Одан бiр ұл сүйiп, атын Сейпiлмәлiк деп қояды.
Қасымханның уәзiрi Қамыттың әйелi де сол уақыттарда ұл табады, оның аты—Сейiт. Екi бала құрдас, сырлас болып өседi.
Үшке толған балаларды молдаға бередi. Олар бес-алты жыл дәрiс
алған соң, бiлiмi жағынан өздерiн оқытқан ұстазымен теңеседi.
Балалардың тәрбиесi жан-жақты болғаны туралы былай делiнедi: «Оқудан бұлар ендi өнер тапты. Әр жақсыларға қарсы шапты… Әр елдiң өнерiнен өнер алды». Бiр күнi Сейпiлмәлiк аса
сұлу қыздың суретiн көрiп, соған ғашық болады. Бiрақ оның есiмi мен тұрағын бiле алмай дүниенiң төрт бұрышына керуен жiберiп, iздеу салады. Олардың бәрi де «қыздан хабар таппадық»
деп қайтып келедi. Уәзiрлер, билер жиналып Сейпiлмәлiкке
үгiт-насихат айтады:
		
		
		
		

—Перiзат қанаты бар, ұшып кетер,
Қуған адам оларға қашан жетер.
Төрт жүз бидiң қызынан айттыралық,
Сөзiмiз бiздiң айтқан алсаң не етер?
(373-376-жолдар)
Сейпiлмәлiк бұл сөзге құлақ аспай, күндiз-түнi жылаумен
8
Царевич Камар аз-Заман и царевна Будур. Избранные сказки, рассказы и повести из «Тысячи и одной ночиң. Перевод М.А.Салье. Составление, вступительная статья и примечания И.М.Фильштинского.—Москва, 1986.—С.184-251.
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болады.
Ақырында әкесiнiң батасын алып, 400 кеме жасатып, оған
жүз мың адам отырғызып қызды iздеп алыс жолға шығады.
Көптеген елдердi аралап, небiр қиындықтарға тап болса да
ол алған бетiнен қайтпайды, сапарға шыққанына өкiнбейдi.
«Сейпiлмәлiк зәңгiлер елiнде тұтқын болады; маймылдар
патшалығында күн кешедi, ит басты, адам мүшелi жандардың
арасында жүредi; алып хайуанаттар жерiнен өтедi; айдаһарды,
жолбарысты, арыстанды өлтiредi, диюдың қолына түскен
қызды құтқарады… Мұны күллi пәле-жаладан, қауiптен
құтқаратын Сүлеймен пайғамбардың жүзiгi болып саналады»9,—деп жазады Р.Бердiбаев. Ал оның себебi—дастанға
негiз болған ертегiнiң фантастикалық ертегiлер тобына
жататындығы. Сондықтан Сейпiлмәлiктiң ғашық жары адамзат емес—перiзат, жiгiтке кездескен кедергi, қиындықтардың
басым көпшiлiгi—фантастикалық сипаттама. Ол туралы
И.М.Фильштинский былай дейдi: «Сейпiлмәлiктiң кездестiрген қиындықтары мен ғажайыптары, жалпы алғанда,
саяхатшы Синдбадтың оқиғаларын қамтиды. Алайда мұнда
жабайылар мекенi, тағы басқа ғажайыптар «Саяхатшы Синдбад туралы ертегiдегiдей» кеңiнен суреттелмейдi. Оның себебi—жыршының негiзгi мақсаты Сейпiлмәлiктiң өз сүйгенiне
деген сезiмi мен махаббатының күштiлiгiн, қыз жолында өзiн
құрбан етуге де даяр екенiн көрсету болған»10.
Дастанда ертегiнiң сюжетi толық сақталған. Бiр ғана мысал: Сейпiлмәлiк қыздың суретiн көрiп ғашықтықтан ауру
болады, бiрақ сырын ешкiмге айтпай, ата-анасын қайғыға
салады. Сонда досы Сейiт қанжарын қолына алып «сырыңды
айтпасаң, өлемiн» дейдi. Сонда ғана Сейпiлмәлiк сырын ашады. Ертегiде бұл эпизод былай берiлген: «Сеит взял меч, приложил его к груди и сказал Сейфулмулуку: «Если ты мне не
скажешь, что с тобой случилось, я убью себя». Демек, осы секiлдi кiшкентай эпизодтардың өзi де ертегiден еш өзгерiссiз
алынған.
Сонымен, Сейпiлмәлiк—басқа да эпос, ертегi, дастан
Бердiбаев Р. Қазақ эпосы.—Алматы, 1982.—132-б.
Фильштинский И.М. Бессмертное творение многих народов и поколений
//Царевич Камар аз-Заман и царевна Будур. Избранные сказки, рассказы и повести из «Тысяча и одной ночиң.—Москва, 1986.—С. 11.
9

10
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дардың кейiпкерi сияқты ханның жүз жетпiске келгенде көрген жалғызы; өзiмен бiр күнде туылған жан досы
бар; екеуi де жасынан молдадан дәрiс алып түрлi өнерге
қол жеткiзген; Сейпiлмәлiк алыста жатқан қыздың суретiн көрiп ғашық болады, жылап зар еңiрейдi, ұсынған
бiрде-бiр қызға қарамайды; қатерлi сапарға шығады, жол
қиындықтарын жеңедi; Аллаға көп мiнәжат айтып жалбарынады, сонымен бiрге арыстан мен жолбарысты өлтiрiп,
диюмен, айдаһармен кездескенде ерлiк көрсетедi; керек
кезде әдептiлiк сақтайды, ата-анасын қатты сыйлайды.
Сейпiлмәлiк—нағыз ғашық, махаббат жолында аянбайтын,
қиындықтарға мойынсұнбайтын, алдына қойған мақсатына
жетпей тынбайтын жан.
Назар аударатын жайт, араб ертегiсiн арқау етiп жырлан
ған осы дастанда кездесетiн мотив, сарындардың көбiсi қазақ
ертегiлерi мен жырларына да тән.
В.В.Радлов жариялаған мәтiн—жырдың ел аузында жүрген
үлгiлерiнен. Бiрақ Радлов бұл дастанды орындаушының ауызша айтуынан жазып алмаған. Жинаққа енген бұл мәтiн
бұрынырақ баспа бетiн көрген кiтаптан я қолжазбадан
көшiрiлген. Мұндай қорытынды жасауға мынадай жолдары
жетелейдi: «Бұ кiтапты бастай салдым, Айып қылып оқыма
жазған хатым» (3,4-жолдар), «Қиссасын Сейпiлмәлiк хатқа
салдым» (8-жол), «Қалған сөзiн жазарсыз ұлыңызбен, Қайта
түзеп жазарға жарамадым» (11,12-жолдар), «Асығып бұ кiтапты мен жазғанмын, Жаңылсам түзей көршi қалған сөзiн»
(15,16-жолдар).
Ал дастанның 1285-1286-жолдары Радлов мәтiнiнде былай
жазылған:
		
		

Қайсын мұның айтайын, көп күн өттi,
Қайтiп тексi жазайын есiм кеттi.

Мұндағы мәтiн мағынасында қолданылған тексi деген сөз
көп нәрседен хабар берiп тұрғандай.
Сейпiлмәлiк пен Бәдiғұлжамалға арналған дастан ел арасында ерте кезден ауызша да, қолжазба, кiтап күйiнде де кең
тараған. Ол туралы ХХ ғасырдың басында А.Е.Алекторов
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жазған11.
В.В.Радловтан кейiн 1903, 1908 жылдары фольклорымыз
дың бiрнеше үлгiлерiн жинап, редакциялап бастырушы ақын
Ж.Шайхысламұлы Радлов нұсқасының бiраз сөздерiн өзгертiп,
кей өлең жолдары мен шумақтардың орнын ауыстырып,
қисынсыз қысқартулар жасап өз атынан бастырып шығарады.
1964 жылы осы мәтiн «Батырлар жырының» 3-томында жарияланды (228-314-беттер). Томға жазылған түсiнiктемеде
«Сейпiлмәлiк» жырының осы томға кiрiп отырған варианты
Жүсiпбек Шайхысламовтан алынды» делiнген. Ол дәлелсiз
айтылған пiкiр екенi кейiн анықталды. 1986 жылы Радлов
нұсқасы «Қисса-дастандар» жинағында жарияланды (95-162беттер). Жинақты құрастырып, алғы сөзiн, ғылыми түсiнiктерiн
жазған Ү.Сұбханбердина. Одан кейiн «Сейпiлмәлiк» дастаны 1994 жылы «Ел қазынасы—ескi сөз» атты В.В.Радловтың
жоғарыда аталған еңбегiнiң үшiншi томында басылып шыққан
нұсқаларды қамтитын жинақта жарық көрдi (412-482-беттер). Жинақты баспаға әзiрлеп, құрастырғандар: Б.Уахатов,
С.А.Қасқабасов, К.С.Матыжанов (жауапты шығарушы).
Томға ұсынылып отырған «Сейпiлмәлiк» дастаны 1870
жылғы В.В.Радлов жинағынан дайындалды. Онда бiраз сөздер
мен сөз тiркестерi қате жазылған, олар контекске сәйкес
түзетiлдi, мысалы: түнде—тонды (334-ж.) болып жазылды, Алланың тағдыры көрiне қырады—Алланың тағдыры,
кәрi не қылады (536-ж.) деп түзетiлдi, егер—олар (590-ж.) болып, Жүз мың бала алдымда—Жүз мың бәле алдымда (629ж.) деп түзетiлдi, Сейпiлмәлiк бiр күн жатып көз айналды—
Сейпiлмәлiк бiр күн жатып көз iлiндi (708-ж.) деп, Тiлеген
Тәңiрiм бiзден құры қалмас—Тiлеген Тәңiрiнен құры қалмас
(756-ж.) болып, Күйеу болып қайтайын қызын алып—Күйеу
болдым, қайтейiн, қызын алып (963-ж.) деп, Қызды алып елшiлер алып тұрды—Қызды алып елшiлер келiп тұрды (984-ж.)
деп, Мұндай болған жалғанда мұңлы жоқ-ты—Мендей болған
жалғанда мұңлы жоқ-ты (1011-ж.) деп, Қайтiп тексi жазайын есiм кеттi—Қайсы бiрiн жазайын, есiм кеттi (1286-ж.) деп,
Досының бiр күнi еске түстi—Досы оның бiр күнi еске түстi
11
Алекторов А.Е. Указатель книг, журнальных и газетных статей и заметок
о киргизах.—Казань, 1900.—С. 1-15. Добавление.
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(1649-ж.) деп, Еске түссең жазамын мен осындай—Еске түссең
жылаймын мен осында-ай (1677-ж.) деп, Тiлесең керек ендi
ажалдығың—Тiлесең керек ендi амандығың (1712-ж.) деп, Сертiне тұрса дейдi оған қылса—Сертiне қылған дейдi оған тұрса
(2012-ж.) деп, Қылсын адам оны алсын—Келсiн адам, оны алсын (2016-ж.) деп, Ойын мен күлкiсi бар болған соң—Ойын мен
күлкiсi бiр болған соң (2023-ж.) деп, Ойнап-күлiп өткiздi құрбан
қылды—Ойнап-күлiп өткiздi, құрсант қылды (2068-ж.) деп,
Қасым хан менен бәрi бiр уанбайды—Қасым хан менен уәзiр
уанбайды (2425-ж.) деп жазылды т.б.
Келтiрiлген мысалдардан бұл қателер араб әрпiнде жазылған
мәтiндi кирилл әрпiне көшiргенде кеткенiн аңғару қиын емес.
Мәтiндi баспаға дайындағанда түпнұсқаның фонетикалық
ерекшелiктерi сақталды, мысалы: пышақ сөзi түпнұсқалық
бышақ түрiнде берiлдi, ал Алла сөзi бiрде Алла, бiрде Алда деп
жазылған, Алла түрi көбiрек қолданылған соң, бiз Алла деп жазуды жөн көрдiк.
Томға ұсынылып отырған мәтiн В.В.Радлов 1870 жылы
жариялаған нұсқадан қателерi түзетiлiп, еш өзгертусiз дайындалды.
ҚИССА СЕЙПІЛМӘЛІК ШАҺЗАДА—БӘДІҒҰЛЖАМАЛ
ПЕРІЗАТ
В.В.Радлов жариялаған «Сейпiлмәлiктен» басқа осы
жырдың тағы бiр нұсқасы белгiлi. Ол алғаш 1882-жылы
«Қисса Сейфулмәлiк шаһзада ағазкардан Бәдиғұлжамал перизат» деген атаумен жарық көрдi. 1895,1909,1914 жылдары «Қисса Сейпiлмәлiк», ал 1902,1904,1909 жылдары
«Қисса Ғабдулмәлiк» тақырыбымен қайта жарияланды.
«Қисса Сейпiлмәлiк» пен «Қисса Ғабдулмәлiктiң» арасында бас кейiпкердiң есiмi екi түрлi болғанымен, одан басқа еш
айырмашылық жоқ. Сондықтан талдауға «Қисса Сейпiлмәлiк
шаһзада ағазкардан Бәдiғұлжамал перiзат» дастанының 1909жылғы басылымы алынды.
Оны 1870 жылы В.В.Радлов жариялаған нұсқамен салыс
тырғанда, мәтiндердiң сюжетi, композиция және кейiпкерлер
жүйесiнде ешқандай айырмашылық жоқ екенi анықталды.
Яғни бұл шығармалардың фабуласының қаңқасы болып табы-
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латын, бүкiл мағынасына арқау болатын сюжеттi құрайтын негiзгi, ең маңызды мотив, бөлшек, элементтер екi нұсқада да бiрдей. Анықталған айырмашылықтарды былай жiктеуге болады:
1) Радлов нұсқасында Қасымханның Йемен (мәтiнде Жамын)
патшасының қызы Жәмилаға үйленуi тәптiштеп, кең баяндалады. «Қисса Сейпiлмәлiк шаһзада…» дастанында бұл эпизод
қысқа қайырылған. Қасымханға Сүлеймен пайғамбардан мирас
боп жеткен жүзiк, тон, ат тарихы Радловта бiр-екi шумақпен
берiлген, ал «Қисса Сейпiлмәлiкте…» таратылып баяндалған.
1909-жылғы нұсқада Сейпiлмәлiк қызды iздеп сапарға шыққан
эпизодында әке-шешесiнiң баласымен қоштасуы жыр үлгiсiнде
берiлген, сондай-ақ Сейпiлмәлiк те өлеңмен қоштасады, Радлов нұсқасында бұлар жоқ т.б.; 2) Жыр үлгiсiнде айтылатын
үзiндiлер Радлов нұсқасында өте аз, дәлiрек айтқанда, бiр-ақ
жерде кездеседi, ол—Сейпiлмәлiктiң кемелерi қирағанда жолдастарынан айырылып, отырған тақтайы иiрiмге тап болғанда
жанынан үмiт үзiп Аллаға айтқан мiнәжаты (592-691-жолдар).
«Қисса Сейпiлмәлiкте…» кейiпкерлердiң жыр үлгiсiнде айтылатын лирикалық монолог, диалогтары, Аллаға жалбарынуы,
мiнәжаттары, он тоғыз жерде кездеседi: 359-416, 523-546,
547-567, 568-581, 732-747, 1059-1113, 1162-1262, 1433-1462,
1471-1506, 1875-1909, 1915-1949, 1954-1983, 1988-2016, 21612189, 2342-2415, 2420-2460, 2581-2635, 2664-2692, 2887-2915жолдар; 3) Екi шығарманың оқиғасы бiр, мазмұны өте жақын
болғанына қарамастан, екi нұсқа да өзiндiк тiлдiк ерекшелiктерiмен өзгешеленедi, яғни әр нұсқаның жыршысы белгiлi сюжеттi өзiнше жырлап дамытқан. Сондықтан оқырманға
ұсынылып отырған «Бабалар сөзiнiң» 17-томына В.В.Радлов жариялаған «Сейпiлмәлiкпен» бiрге «Қисса Сейпiлмәлiк
шаһзада—Бәдiғұлжамал перiзат» дастаны да енгiзiлiп отыр.
«Қисса Сейпiлмәлiк шаһзада ағазкардан Бәдiғұлжамал перiзатта» дастан жырлаушысы, [мүмкiн жинаушысы, жариялаушысы немесе хатқа түсiрушiсi] туралы бiр-бiрiне қайшы деректер келтiрiлген, мысалы мәтiннiң 1-жолында «Бисмилла» деп
Сейiтгерей қалам алар», 949-жолында «Сейiтгерей қалам алып
бастар сөздi», 1315-жолында «Жазады Сейiт қисса ғашық жардан», 2323-жолда «Қылады Сейiт назым сөздi машық», 3059жолда «Ұстаған Сейiт қалам әуел бастан» делiнген.
Ал мәтiннiң 595-жолында «Бұл Ақыт қалам алып бек
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қоштайды», 963-жолында «Кiтаптан көрiп жазған ғарiп Ақыт»
делiнген.
Осы мәселеге байланысты Ү.Сұбханбердина былай дейдi:
«Қиссаны жазған Сейiтгереймен бiрге Ақыт аты да айтылады. Сейiтгерей туралы қолымызда ешқандай мәлiмет жоқ. Ал,
Ақыт ақын Алтайда, қазiргi Шынжаң жерiнде және Монғол
Халық Республикасында «Ақыт ақын», «Ақыт қажы» деген атпен әйгiлi болған, революциядан бұрын Қазан қаласында төртбес кiтабы басылып шыққан Ақыт Өлiмжiұлы Қарымсақов»12.
«Сейпiлмәлiк» сюжетi ел арасында ертеден-ақ кең тараған,
оның бiрнеше нұсқалары бар, сондықтан дастанға байланысты
жазған, автор деуден гөрi, жырлаушысы, айтушысы, хатқа
түсiрушiсi, жинаушысы т.б. деген дұрыс. Және мәтiнде Ақыт,
Сейiтгерей атымен бiрге Махмұди ханның есiмi де бiрнеше
мәрте кездесетiнiне назар аударған жөн, мысалы:
Махмұди хан талап етiп бұйырған соң,
Болсам да бұрын шабан, болдым жорға.

(11-12-жол)

«Жазсаң» деп талап еткен Махмұди хан,
Иншалла, тамам қылып мен де болдым. (3276-3277-жол)
Жаздырған Махмұди хан талап етiп,
Ағалар, айып етпе хараб етiп.
«Жәдiгер қалсын,—дедi,—сiз бен бiзден,
Бұ дүние кетедi әлi-ақ өтiп».		
(3282-3285-жол)
Асылзада Махмұди сенiң атың,
Артылған һәр пендеден салтанатың.

(3290-3291-жол)

Асылзада Махмұди хан сен емес пе,
Патшамен ғазиз басың тең емес пе?!

(3294-3295-жол)

«Сейпiлмәлiк» жыры—Орта Азияда көп айтылған «Жетi
ғашық» жырының бiрi. «Жетi ғашықтың» шыққан дәуiрi—ХIVXV ғасырлар арасы. «Сейпiлмәлiк» жырының сюжетiн атақты
12
Сұбханбердина Ү. Шығыс тақырыбына жазылған қазақ дастандарының
алғашқы басылымдары //Қазақ фольклоры мен әдебиет шығармаларының
текстологиялық зерттелуi.—Алматы, 1983.—184-б.
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Бабырдың ақындары айтып таратқан деген пiкiр бар» деп жазады «Батырлар жырының» 3-томын құрастырған ғалымдар13.
Сейiтгерей Бабыр ақындарының бiрi, ал Махмұди хан Бабыр билiгiндегi сұлтандардың бiрi болуы мүмкiн. Олай болса,
бұл нұсқа ертеректе жырланып қағазға түскен. Тiптi бiзге белгiлi 1807-жылғы басылымнан да бұрынырақ болуы ықтимал.
Өкiнiшке орай, олар бiзде жоқ. 1882, 1895, 1902, 1904, 1909,
1914-жылғы кiтаптар—сол алғашқы басылымдардың қайта
басылып шыққандары болуы мүмкiн. Ақыт ақын 1865-1936
жылдары өмiр сүрген. Сондай-ақ ХIХ ғасырдың екiншi жартысында кей адамдар бұрынырақ кiтап болып шыққан нұсқаларды
өз атынан шығарғаны қазiр белгiлi болып отыр. Әрине, Ақыт
ақынға байланысты солай деп кесiп айтуға болмайды. Мұны
анықтауды болашақ зерттеушiлердiң еншiсiне қалдырдық.
Мәтiнде үшбу, бiрлә, бiрлән, бар-сәна, естiгеш, не-дүр, қыладүр, жейүскен, дейүскен, алұр, тұрұр, болұр, келүр, айтұр,
бiлүр, ұйықтағыш т.б. ескi түркiлiк формалар кездеседi. Олар
түпнұсқалық түрiнде берiлдi. Кездескен араб, парсы сөздерi
қазақ тiлiне аударылып, томның соңында арнайы сөздiкте
топтастырылды. Сондай-ақ орыс тiлiнен ауысқан бiр-екi сөз
өз қалпында берiлдi: минут, тарантас. Мәтiнде қате жазылған
үш сөз мағынасына қарай контекске сәйкес, түзетiлiп жазылды, олар: махлұқ—мағшұқ болып түзетiлдi (682-ж.), елiң—iсiң
(2373-ж.), жируне—құрмет (2826-ж.) болып түзетiлдi. Мәтiндi
баспаға дайындау барысында үш сөздiң мағынасы ашылмады. Олар жұлдызшамен белгiленiп «Бiр сөз танылмады» деп
көрсетiлдi (1156, 1205, 1565-жолдардағы жеке сөздер).
Томға ұсынылып отырған мәтiн 1909 жылы араб әрпiнде басылып шыққан нұсқадан еш өзгертусiз дайындалды. Тек дастан
тақырыбындағы ағазкардан [парсы тiлiнде—басталды] деген
сөз қысқартылып, шығарманың атауы бiраз ықшамдалып берiлдi.
Б.Әзiбаева

13
Батырлар жыры. 3-том. Құрастырғандар: М.Ғ.Ғұмарова, О. А. Нұрма
ғамбетова, Т.Сыдықов, Б.Уахатов.—Алматы, 1964.—538-б.
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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 мұң
сыз (әр нәрсе Оған мұқтаж). Ол тумады да, туылмады. Әрi Оған
ешкiм тең емес»*.
Мұсылмандардың түсiнiгi бойынша, Алла Тағала әлемдi,
жердi, өсiмдiктердi, жануарларды және адамды жаратты. Ол
адамдардың тағдыры—жазмышты белгiлейдi. Қияметте Алла
барлық өлгендердi тiрiлтедi де, пәнидегi iстерiн таразылап, бiреулерiн—жұмаққа, ендi бiреулерiн—тозаққа жiбередi. Адамдарды дұрыс жолға түсiру үшiн Алла Тағала оларға мезгiл-мезгiл
пайғамбарларды жiберiп тұрған. Мұхаммед (с.а.с.)—Алланың
адамдарға жiберген соңғы Елшiсi; оған Алланың Құраны
Жәбiрейiл перiштенiң дәнекерлiгiмен жиырма үш жылда толық
түстi.
Алланың нақты бейнесi жоқ және ол бейнеленуге тиiс те
емес. Намаз оқып, сәждеге бас қою арқылы ғана оған берiлгендiктi бiлдiруге болады. Ал табынудың басты орны—Меккедегi Қағба, онда аспаннан Алла жiбердi деп есептелетiн қасиеттi
қара тас бар.
Алла Тағаланың құдiреттiлiгiн, әдiлеттiлiгiн, қайырымды
лығын т.с.с. өзiне ғана тән қасиеттерiн оның тоқсан тоғыз есiмi
көрсетедi. Мысалы: Акбар (ең ұлық), Тағала (ең жоғары), Кәрiм
(жомарт), Рахман (мейiрiмдi), Рахым (рақымды), Халық (жаратушы), Шариф (қасиеттi), Ахад (жалғыз), Самад (мәңгi), Жаппар (құдiреттi), Ғафұр (кешiрiмдi) т.б.
*

Құран Кәрiм. 112-«Ихлас» сүресi.
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Алланың атын зiкiр ету рәсiмi Аллаһу акбар деген мадақ
сөздi отыз төрт рет, Әлхамдулилаһи, Сұбхан Алла сөздерiн отыз
үш реттен айтып, тәсбих тастарын санамалау арқылы жүзеге
асады.
Адам ата—дiни аңыздар бойынша, Алла Тағаланың топы
рақтан жаратқан алғашқы адамы. Балшық мүсiн ұзақ жылдар
жансыз тұрады. Ақырында Алла Тағала Адамға жан кiргiзедi. Адамның бiр қабырғасынан Хауаны жасайды. Алғашында
екеуi перiштелер қатарында болып, олардың арасында беделдi,
құрметтi орынды иемденедi. Перiштелер Алланың жарлығы бойынша Адам мен Хауаға бас иiп, ғибадат етедi. Бiрақ Iбiлiс атты
перiште бұл жарлықты орындаудан бас тартады. Сол үшiн Алла
Тағала Iбiлiстi жұмақтан қуып жiбередi.
Осыған өкпелеген Iбiлiс Адам ата мен Хауа анадан өш алу
дың жолын iздейдi. Ақырында олар Iбiлiс шайтанның сөзiне
иланып, алдауға түсiп тыйым салынған жемiстi жейдi. Осы
күнәлары үшiн Адам мен Хауа бейiштен аласталып, көктен
жерге түсiрiледi. Олардан бүкiл адамзат тарайды.
Аспандияр—парсы ақыны Ә.Фердоуси жырлаған атақты
«Шахнаме» дастанының нег����������������������������������
i���������������������������������
зг�������������������������������
i������������������������������
кей��������������������������
i�������������������������
пкерлер������������������
i�����������������
н����������������
i���������������
ң б������������
i�����������
р����������
i���������
, Рүстем
мен шайқасатын батыр.
Әзәз��
i�
л—д���������������������������������������������
i��������������������������������������������
ни аңыздар бойынша, «Адамға сәжде қылыңдар»
деген Алла Тағаланың бұйрығын орындамаған I����������������
�����������������
б���������������
i��������������
л�������������
i������������
ст����������
i���������
ң ес�����
i����
м���
i��;
азғырушы, жолдан тайдырушы.
Әзiрейiл—дiни ұғым бойынша, Аллаға жақын перiштелер
дiң бiрi, жан алғыш перiштенiң есiмi. Адамды жаратар алдында
Алла жердiң әр тұсынан саз әкелуге перiштелерiн жұмсайды.
Жер оларға қарсылық көрсетедi. Жәбiрейiл де, Мекайыл мен
Ысрапыл да жерден бiр шөкiм саз үзiп ала алмайды. Бұл шаруаны Әзiрейiл ғана атқара алған, осы қаталдығы үшiн ол
жан алғыш бас перiште болып тағайындалған. Адамға ажал
мезетi жеткен кезде Алла Тағаланың жанында өсiп тұрған
ағаштан әлгi адамның есiмi жазылған жапырақ үзiлiп түседi.
Әзiрейiл қырық күн мерзiм iшiнде сол адамның жанын алуға
тиiс.
Әли—Оспаннан кей������������������������������������������
i�����������������������������������������
н бил������������������������������������
i�����������������������������������
к басына келген төрт���������������
i��������������
нш������������
i�����������
әд��������
i�������
летт��i�
халифа. Хаз���������������������������������������������
i��������������������������������������������
рет Әли—Мұхаммед пайғамбардың немере i������
�������
н�����
i����
с���
i��,
әр������������������������������������������������������
i�����������������������������������������������������
оның Фатима атты қызын алған күйеу баласы. Мұсылман
елдер������������������������������������������������������
i����������������������������������������������������
н���������������������������������������������������
i��������������������������������������������������
ң ауыз әдебиет������������������������������������
i�����������������������������������
нде Әли—орасан, алып күш иес�������
i������
. Жау-
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лары Әлид�������������������������������������������������
i������������������������������������������������
ң айғайынан-ақ өл�������������������������������
i������������������������������
п, талып қалатын болыпты-мыс.
Фольклорлық туындыларда оның зұлпықар�����������������
, қамқам, самсам
деген үш қылышы болғаны айтылады. Әлидiң есiмi көптеген
шығыс шығармаларында, оның iшiнде дiни дастандарда 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 тiркесiп
отырады. Әлидiң астындағы аты Дүлдүл де ауыз әдебиетi
үлгiлерiнде кең тараған ұшқыр, жүйрiк, ақылды тұлпардың
нышанына айналған.
Әли ұрпақтары мен оның жақтаушылары кейiн шииттiк
ағымның көсемдерiне айналды. Олардың ұрпақтары қазiргi
Иран, Ирак және Орта Азияның кейбiр айма��������������
қ�������������
тарында �����
ө����
мiр
с������
ү�����
редi.
Б�����������
ә����������
дi��������
ғұ������
лжамал—арабтың «Мың бiр түн» атты ертегiлер
жинағындағы «Сейпiлмәлiк—Бәдiғұлжамал хикаясы» атты
тарауының негiзiнде жырланған шығыс халықтарына ертеден
таныс дастан, поэмалардың бас кейiпкерi. Бәдiғұлжамал—
сұлулардың сұлуы (бадиғ /а/—сұлу, көркем, жамал /а/—көрiк
тi, сұлу) деген мағына бередi.
Дәуiт—Құран кей��������������������������������������
i�������������������������������������
пкер���������������������������������
i��������������������������������
, пайғамбар, Сүлеймен пайғамбар
дың әкес����
i���.
Ескендiр Зұлқарнайын [б.д.д. 356-323]—Македонияның
атышулы патшасы Александр Македонский. Ол туралы ертег�����������������������������������������������������
i����������������������������������������������������
, аңыз, әңг�����������������������������������������
i����������������������������������������
мелер Шығыс пен Батыс халықтары фольклорында кең тараған. Сондай-ақ оған б����������������������
i���������������������
раз әдеби шығармалар
арналған. Солардың �������������������������������������
i������������������������������������
ш�����������������������������������
i����������������������������������
нде шығыстың классиктер�����������
i����������
[Низами,
Фердоуси, Абай т.б.] поэмаларының орны ерекше. Солардың
басым көпш���������������������������������������������
i��������������������������������������������
л�������������������������������������������
i������������������������������������������
г�����������������������������������������
i����������������������������������������
нде Ескенд������������������������������
i�����������������������������
р Зұлқарнайын әр�������������
i������������
батыр, әр��i�
кемеңгер қолбасшы, әд������������������������������������
i�����������������������������������
летш�������������������������������
i������������������������������
л, құд������������������������
i�����������������������
рет��������������������
i�������������������
күшт��������������
i�������������
, «аруағына»
көптеген ел табынған, аты өшпейт���������������������������
i��������������������������
н қасиетт�����������������
i����������������
адам деп бейнеленед��
i�.
Жәбiрейiл—дiни ұғым бойынша, Аллаға жақын перiште
лердiң бiрi, Алла мен пайғамбарлар арасында жүрiп, оларға
Алланың аянын айтушы. Ол Алла Тағаланың әмiрiмен Мұхам
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медке (с.а.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.
Жүс��
i�
п—Жақып пайғамбардың к��������������������
i�������������������
ш������������������
i�����������������
ұлы, пайғамбар,
Құранда оған үлкен сүре арналған. Сүреде оның тарихы толық
қамтылған. ���������������������������������������������
I��������������������������������������������
нж������������������������������������������
i�����������������������������������������
лде ол Сұлу Жүс��������������������������
i�������������������������
п (Иосиф Прекрасный) деп
аталған.
Жүс�������������������������������������������������
i������������������������������������������������
п пайғамбар туралы аңыз-әңг���������������������
i��������������������
мелерд��������������
i�������������
нег���������
i��������
зге ала
отырып, Фердоуси Тусиден бастап көптеген шығыс ақындары
жүзден астам дастан, жыр, поэма жазған. Қазақтарда да осы
тақырыпқа арналған Х�������������������������������������
I������������������������������������
Х ғасырда баспа бет�����������������
i����������������
н көрген дастан
бар.
Зәкария—пайғамбар, Құранда аты аталады. Дiни аңыздар
бойынша, жасы тоқсанға таяса да, өз кiндiгiнен перзент
көрмейдi. Алладан бала тiлеп жалбарынады. Жәбiрейiл
перiште ұлды болатынын жеткiзедi. Көп ұзамай Алла Тағала
оған ақылды да алғыр бiр баланы—Жақияны бередi.
Мекайыл—Аллаға жақын төрт перiштенiң бiрi, Адам (а.с.)ға табынған алғашқы перiштелердiң бiрi. Мұхаммед (с.а.с.)ның көкiрегiн ашып, жүрегiн тазалағандардың iшiнде болды.
Бадр түбегiндегi меккелiктерге қарсы соғыста басқа перiштелермен бiрге мұсылмандарға көмекке келген. Мұсылмандардың
магиялық күштерге байланысты iлiмiнде Мекайыл перiштенiң
есiмi кеңiнен қолданылған.
Мұқамбет, 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. Пайғамбар
дың әкесi Абдулла Мұхаммед өмiрге келместен екi ай бұрын
қайтыс болған. Ал анасы Әмина Расул Алла алты жасқа толғанда
*
Кейбiр деректерде Мұхаммед пайғамбардың туған жылы 571-жыл деп
көрсетiлiп жүр. Зерттеушiлер әлi бiр пiкiрге келмегендiктен, бiз қалыптасқан
пiкiрдi ұстандық.
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дүниеден өтедi. Мұхаммед Мұстафа (с.а.с.) алғашында сүт анасы
Халиманың, онан соң нағашы атасы Ғабдулмүтәлiптiң, ол қай
тыс болған соң нағашы 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.а.с.) ислам дiнiн жария еткенде арабтардың басым көпшiлiгi пұтқа табынатын. Олар ислам дiнiне қарсылық
бiлдiрiп, түрлi қастандық жасады. Сондықтан б.д. 622 жылы
Мұхаммед (с.а.с.) өзiнiң жақтастарымен бiрге 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.а.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.
Қабыл, Абыл—дiни аңыздар бойынша, Адам ата мен Хауа
ананың алғашқы перзенттерi. Қабыл жер жыртып, егiн салады, iнiсi Абыл мал бағады. Алла уаһи келтiрiп, Қабылға
Абылдың егiз сыңар қарындасын, Абылға Қабылдың егiз сынар
қарындасын қосуды ниет етедi. Қабыл бұған көнбейдi, өзiнiң
сұлу өңдi қарындасын алғысы келедi.
Адам ата екi баласына шарт қояды: кiмнiң тасаттығын Алла
қабыл алса, сол өзiнiң көңiлiне ұнаған адамын алады. Абыл бiр
түйесiн шалды, Қабыл бидайын атады. Сонымен, Қабыл жеңi
лiп, қызғаныштан iнiсi Абылды өлтiрiп, тұңғыш күнәһарға айналды.
Қарын—қазақ фольклорындағы көз������������������
i�����������������
тоймайтын тойымсыз, сараң, қарау байдың бейнес������������������������������
i�����������������������������
. Ол Құрандағы жет�����������
i����������
м-жес�����
i����
рге
қайыр-садақасы жоқ, қолда бар байлығын нысап етпейт������
i�����
н Харун туралы аңыздар негізінде қалыптасқан. Қазақ аңыздарында
Харун ес����������������������������
i���������������������������
м��������������������������
i�������������������������
Қарынбай болып өзгерген.
**
Уахи /а/—Мұхаммедке Жәбiрейiл арқылы келген Алланың бұйрығы,
жарлығы
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Қаһарман—д�������������������������������������������
i������������������������������������������
ни дастан кей�����������������������������
i����������������������������
пкер������������������������
i�����������������������
. Әли сияқты д���������
i��������
н орнық
тыру жолындағы күрескер.
Намруд—аңыз бойынша, көне Бабыл (Вавилон) патшалығын
құрушы, Ыбраһым пайғамбарды отқа жақпақ болған патша.
Нұх—пайғамбар, Құран кейiпкерi. Iнжiлдегi Ной. Құран
Кәрiмде оның аты 43 рет аталады және 71-сүре осы Нұх
пайғамбар мен оның әулеттерiне арналған.
Дүние жүзi халықтарының көбiнде Нұхтың есiмi «топан су
оқиғасымен» байланысты айтылады. Аңыз бойынша, жер бетiн
топан су қаптағанда Нұх пайғамбар оны Алланың жәрдемiмен
алдын ала сезiп, алып кеме-күпшектi жасайды да, күнәсiз адамдар мен жан-жануарлардың әр түрiнен жұптан алып, әлгi кемеге мiнгiзедi. Осы кемеге мiнген тiршiлiк иелерi апаттан аман
қалып, өмiр қайта жалғасады.
Сейпiлмәлiк—арабтың «Мың бiр түн» атты ертегiлер жина
ғындағы «Сейпiлмәлiк—Бәдiғұлжамал хикаясы» атты тарауы
ның негiзiнде жырланған шығыс халықтарына ертеден таныс
дастан, поэмалардың бас кейiпкерi. Оларда Сейфүлмәлiк таза,
өшпес, адал махаббаттың, шын берiлгендiктiң символы ретiнде
суреттеледi. Сайфулмәлик—патшаның семсерi (сейф /а/—семсер, қылыш, мәлик /а/—патша, билеушi) деген мағына бередi.
Сүлеймен—Құран кейiпкерi, Дәуiт пайғамбардың баласы,
Iнжiлдегi Соломон. Шамамен б.д.д. 965-928 жылдары бұрынғы
Иудей патшалығын билеген деп есептеледi. Сүлеймен Иерусалим қаласындағы Яхус храмын салдырған.
Аңыз бойынша, Дәуiт пайғамбардың отыз ұлы болған.
Бiр күнi Алла Тағаланың әмiрiмен әлгi ұлдардың бәрi де бiрдей қаза болыпты. Сонда Дәуiт еш абыржымай, сабыр сақтап,
Алла Тағалаға одан сайын ғибадат еткен. Осыған разы болған
Жаратқан Ие Дәуiт пайғамбарға «отыз ұлға татитын» бiр ұлды,
яғни Сүлеймендi бередi. Сүлеймен мұсылман елдерiнiң ертегi,
дастандарында «аң мен құстың, перi мен жынның, жан-жануар, құрт-құмырсқаның тiлiн бiлген» деп дәрiптеледi.
Тәж���������
i��������
лмәл����
i���
к, Рабиғұлмәл����
��������������
i���
к, ������
Шабал—пер������������������
i�����������������
лер ел�����������
i����������
ндег������
i�����
патшалар
Ыбраһым, Ыбрайым—Құран Кәрiм мен басқа да көптеген
аңыздарда ол «Алланың бiрлiгiн танып, оның досы саналатын»
алғашқы пайғамбар. Ыбраһым өзiнiң сүйiктi ұлы Ысмайылды
Алла Тағаланың әмiрiмен оған құрбандыққа арнап шалмақшы
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болады, сонда Ыбраһымға разы болған Алла Тағала Ысмайыл
дың орнына көктен ай мүйiздi қошқар түсiредi. Ыбраһым (а.с.)
мен оның ұлы Ысмайылдың өмiрi араб әлемiмен, әсiресе, Мекке, Қағба төңiрегiмен тығыз байланысты әңгiмеленедi. Бұл
жайында Құран Кәрiмде де арнайы сүре бар. Онда Ыбраһым
пайғамбар мен оның баласы Ысмайылдың Қағбаны тұрғызғаны
айтылған.
Мұсылмандардың Меккедегi қасиеттi Қағба мен оның
маңындағы Мина, Арафа тауларында өткiзiлетiн жыл сайынғы
дәстүрлi қажылық рәсiмдерi (шарттары) де осы Ыбраһым
пайғамбардың «үлгiсiн» толықтай қайталайды.
Ысмайыл— Құран кей���������������������������������
i��������������������������������
пкер����������������������������
i���������������������������
, пайғамбар, Ыбраһымның баласы, ����������������������������������������������������
I���������������������������������������������������
нж�������������������������������������������������
i������������������������������������������������
лдег��������������������������������������������
i�������������������������������������������
Исмаил. Ол Алланың әм���������������������
i��������������������
р�������������������
i������������������
мен әкес����������
i���������
Ыбраһым
екеу��������������������������������������������
i�������������������������������������������
тасқын қиратқан Қағбаны қалпына келт������
i�����
ред��
i�.
Аңыздарда Ысмайылды Ыбраһымның күң����������
i���������
Ажардан
туған үлкен ұлы екенд����������������������������������
i���������������������������������
г��������������������������������
i�������������������������������
жайлы айтылады. Әйел����������
i���������
Сараның
қызғаншақтығы мен қастандығынан сескенген Ыбраһым Ажар
мен Ысмайылды Арабияға әкетуге мәжбүр болады және оларды
сусыз далаға тастап кетед������������������������������������
i�����������������������������������
. Бала қатты шөл�������������������
i������������������
ркеген соң шешес��i�
ас-Сафа мен әл-Маруа би��������������������������������������
i�������������������������������������
г������������������������������������
i�����������������������������������
н����������������������������������
i���������������������������������
ң төбес��������������������������
i�������������������������
не шығады, оған құдықты,
көгалды жер алыстан сағым боп көр������������������������
i�����������������������
нед��������������������
i�������������������
. Оларға Жәб�������
i������
рей���
i��
л
көмекке келед������������������������������������������
i�����������������������������������������
. Соның әм�������������������������������
i������������������������������
р�����������������������������
i����������������������������
мен Ысмайылдың өкшес��������
i�������
тиген
жерден қасиетт��������������������������
i�������������������������
Зәмзәм бұлағы атқылайды.
Ысрапыл—дiни аңыздар бойынша, қиямет күнiн хабарлаушы перiште. Ол Иерусалим тауында тұрып, қиямет күнiнiң
келгенiн сырнай (соры) арқылы жеткiзедi. Ысрапылдың негiзгi
қызметi—Алланың талаптарын, әмiрлерiн басқа перiштелерге
хабарлау.

Сөздік

*

Абхаят—[аб /п/—су, хаят /а/—өмiр] өм�������������������
i������������������
р суы; мәңг�������
i������
л�����
i����
к су
Ажынас /п/—тауар
Ақил /а/—саналы, ойшыл
Ақырет /а/—д����������������������������������������
i���������������������������������������
ни ұғым бойынша, бұл күн���������������
i��������������
қияметт������
i�����
ң болуы, Алладан өзген�����������������������������������������
i����������������������������������������
ң жоқ екенд�����������������������������
i����������������������������
г���������������������������
i��������������������������
, өлгеннен кей������������
i�����������
н сұрақтың
қойылатындығы анық. Пенделер т�������������������������������
i������������������������������
р�����������������������������
i����������������������������
кез������������������������
i�����������������������
нде i������������������
�������������������
стеген күнәларына
жауап берет����������������������������������������������
i���������������������������������������������
н күн. Ары таза, күнәс�����������������������
i����������������������
жең������������������
i�����������������
л болса, Алланың
жақсылығын сез����������������������������������������������
i���������������������������������������������
п, ауыр болса, қаб���������������������������
i��������������������������
р азабын тартатын күн; о
дүние деген ұғым; ақырзаман, дүниен��������
i�������
ң соңы.
Ақ—Хақ деген сөзд������������������������������������
i�����������������������������������
ң х әрп����������������������������
i���������������������������
түс�����������������������
i����������������������
п, қысқартылып айтылатын түр���
i��. Хақ /а/—шындық, күмәнс��������������������������
i�������������������������
з ақиқат; Алла Тағаланың
99 ес�����������
i����������
м���������
i��������
н�������
i������
ң б���
i��
р�i
Алжанақты /т/—қызыл жүздi
Алла һуа /а/—ол Алла
Анда /т/—онда
Аны /т/—оны
Асан /п/—жеңiл
Асық /а/—ғашық; сүйiктi
Афған /п/—күңiрену, күрсiну
Аһл /а/—ел, халық, жұрт
Аһы қылу—аһ ұру, өкiну
Әзелде /а/—ертеде; мәңгiлiк
Әзиз, әзiз /а/—қымбатты, ардақты, аяулы
Әйла /т/—жаса, iсте
Әли /а/—биiк
Әлхамду /а/—мадақ
Басқа тiлдерден енген сөздердiң бiрнеше мағынасы болуы мүмкiн, сондықтан
мәтiн мазмұнына байланысты берiп тұрған мағынасын ғана сөз етемiз.
*
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Әмин /а/—әумин
Әнбия /а/—пайғамбарлар
Әуара /��������������
а/—есуас; әуре
Бағыр /т/—бауыр. Көне және орта ғасырдағы түркi әдебиетi
мен фольклорында «бағырым езiлдi», «бағырым пара болды»
және тағы басқа сол сияқты сөз тiркестерi қайғылы, қасiреттi
жағдайды бiлдiредi.
Бахри /а/—мейiрiм, әдептiлiк, iзеттiлiк
Баһар /п/—тағдыр, жағдай
Бәдбахт /п/—бақытсыз
Бәңз�i /п/—жүз, кеск��������������
i�������������
н, бет п�����
i����
ш���
i��
н�i
Бәһра /п/—ғибрат, ләззат
Бек /т/—өте, тым; феодал, ел билеушi бай
Биғаят /п.,а/—шекс��
i�з
Бина /а/— құрылыс, ғимарат
Бисмилла,
бисмиллаһи
/а/—Алланың
атымен.
Мұсылмандар әрбiр игi iстi, әрекеттi осы сөзбен бастайды
Биһұш /п/—көң�����������������������������������
i����������������������������������
лс��������������������������������
i�������������������������������
з; есс�������������������������
i������������������������
з болу, естен танып қалу
Бөриан /п/—жану, күйiп-пiсу
Бустан /а/—бақ, бау-бақша
Бiрлән, илән /т/—мен, бiрге
Бiр уа Бар—Алла Тағаланың 99 есiмiнiң бiрi: оның бар
лығын, бiрлiгiн бiлдiретiн ұғым
Гөриан /п/—қайғы, зар
Ғазал—шығыс поэзиясында негiзiнен кемi үш, көбi он екi
бәйiттен түзiлетiн бiрыңғай ұйқасы бар өлең
Ғазиз /а/—қымбатты, аяулы, а������
рдақты
Ғам /а/—қайғы, мұң
Ғанбар /п/—амбра (кит тұқымдас �������������������������
i������������������������
р�����������������������
i����������������������
тең������������������
i�����������������
з жануарынан алынатын хош и����������������������
i���������������������
ст�������������������
i������������������
, қоңыр түст������
i�����
зат)
Ғаппар /а/—кешiрiмдi; Алла Тағаланың 99 есiмiнiң бiрi
Ғапыл, қапыл /а/—қапы болу, бiлмеу, байқамау, аңқаулық
Ғар /а/— үңгiр
Ғарбат /а/—таңғажайып, ерекше жағдай
Ғаршы Күрс�i /а/—[ғаршы /а/—тақ; ғарыш; аспан; күрс��i�
/а/—орындық; орын; тақ]—мәт�����������������������
i����������������������
нде ауыспалы мағынада
қолданылған: жет���������
i��������
қат көк
Ғар���������
i��������
п, кәр��
i�
п /а/—бейшара, мүсәп����������
i���������
р, м�����
i����
ск��
i�
н
Ғауға /а/—айқай, шу
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Ғишрат, ғей���������
i��������
ш-ғишрат /а/—сауық-сайран, думан
Ғуд /а/—алоэ; өс�����
i����
мд��
i�
к
Ғұнша /п/—гүл
Дафина /п/—қазына
Дәпiн, дәфiн /п/—жерлеу
Дәркер /п/—қажет, қажетт����
i���
л��
i�
к
Диуана, дуана—ризығын көктен тiлеп, кәсiпсiз жүретiн
адам; дәруiш
Дост /п/—дос
Жад әйлау /п/—жадына алу, еске түсiру
Жадияр /п/—хабаршы
Жанан /а/—жан; жүрек
Жаппар /а /— құд���������������������������������������
i��������������������������������������
ретт����������������������������������
i���������������������������������
; Алла Тағаланың 99 ес�����������
i����������
м���������
i��������
н�������
i������
ң б���
i��
р�i
Жомарт Патша—Алла Тағаланың 99 ес�����������
i����������
м���������
i��������
н�������
i������
ң б���
i��
р�i
Жұмла, жүмлә /а/—бәрi, барлығы, түгел
Запыран, зағыпыран—сары түст������������������������
i�����������������������
гүл; мәт��������������
i�������������
нде ауыспалы
мағынада қолданылған: сарғайып зағыпырандай
Заһар /а/—у
Зәңг�i—зор, үлкен; қара түст�������������������������������
i������������������������������
адам; дастандық шығармаларда
жи���������������������������������������������������������
i��������������������������������������������������������
кездесет�����������������������������������������������
i����������������������������������������������
н қаһарманға қарсы тұратын сүйк���������������
i��������������
мс������������
i�����������
з кей������
i�����
пкерлер зәңг����������
i���������
аталады.
Зипа, зиба /а/—көр�������������������
i������������������
кт����������������
i���������������
, сұлу, мүс����
i���
нд�i
Зүһрә /а/—Шолпан жұлдызы
Зiкiр /а/—еске алу, есте сақтау; ауызбен айту, баян ету; белгi; уағыз, насихат. Көбiнесе Алла Тағаланы еске алып, жалбарыну мағынасында. Зiкiр жүректен (көңiл), сөзбен және дене
қимылы арқылы, яғни үш түрлi жолмен орындалады
Ижазат /а/—рұқсат, демалыс
Иләһ /а/—Құдай; Иләhи—Құдайым
�������������
Интаһа /а/—соңы, аяқталды
Иншалла (ин шаа Алла) /а/—Алла қаласа
Ирада /а/—ниет, ықылас, ықтияр; шеш��
i�
м
Исм /а/—ес��
i�
м
Кәмiл /а/—толық, бүтiн
Кәнизак—хан сарайындағы қызметшi әйел, қыз
Кәп���������
i��������
р, кәу��
i�
р /а/—Құран Кәр��������������������������
i�������������������������
мде яһуди [жүһүдтер] мен
христиандар жазба жұрты, к������������������������������
i�����������������������������
тап иелер��������������������
i�������������������
[аһлул китаб] деп
аталған, ал көпқұдайшылдар, яғни түрл���������������
i��������������
пұтқа—қолдан
жасалған мүс���������������������������������������������������
i��������������������������������������������������
ндерге, я отқа, тасқа, тауға, суға т.с.с. басқа да
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жаратылыстарға табынып құлшылық етуш���������������
i��������������
лер, шындықты
мойындамағандар кәп������������������������������������������
i�����������������������������������������
р дел������������������������������������
i�����������������������������������
нген. Соңғы дәу��������������������
i�������������������
рлерде ислам д�����
i����
н���
i��
н
ұстанушылар бүк���������������������������������������
i��������������������������������������
л мұсылман еместерд�������������������
i������������������
кәп��������������
i�������������
р деп атаған.
Кәрiм /а/—жомарт, игi, шарапатты; Алла Тағаланың 99
есiмiнiң бiрi
Кеп, гәп /п/—сөз; iрi әңгiме; хикая; оқиға; бiр нәрсенiң
сыры, мәнi; бiр iстiң, нәрсенiң себеп-салдары, тетiгi
Кеукер—гауһар
Көксi /т/—көкiрек, кеуде
Көшiк /п/—қала сыртындағы сарай, бағы бар сарай
Күрзi /т/—шоқпар
Қадiр /а/—құдiреттi, күштi; Алла Тағаланың 99 есiмiнiң
бiрi
Қамари /а/—айдай әдемi; сұлу
Қар /п/—сорлы, бейшара
Қарар /а/—сабыр, тағат
Қасад /п/—дұшпандық, зиянкестiк, жаулық, қастық
Қасты болу—қас болу
Қаһар /а/—құдiреттi; Алла Тағаланың 99 есiмiнiң бiрi
Қаһқаһа күлу—қарқылдап күлу
Құбыла /а/—мұсылмандардың намаз оқығанда бет бұратын
жағы. Алғашында Мұхаммед пен оның серiктерi беттерiн
шығысқа, Иерусалимге қарай бұратын; кейiннен хижраның
екiншi жылы қасиеттi Қағбаны белгiлейдi.
Құдауанда /п/—Құдай
Құд����
i���
рет—керемет күш, ғажайып қасиет; Құдай, Алла, Жаратушы, Тәң���
i��
р�i
Құрсанттану /п/—риза болу, қатты қуану
Латафат /а/—қайырымдылық; iлтипат; жұмсақтық
Лаух-Қалам: [лаух /а/—тақта]— Құран Кәрiм бойынша
әр адамның тағдыры күнi бұрын жазылып қояды. Сол жазу
тақтасын лаух-қалам, лаухул-махфуз деп айтады.
Ләб /а/—ерiн
Ләшкер /т/—әскер, қол
Мағрифат /а/—бiлiм, ғылым, өнер
Мағшұқ /а/—ғашық, сүй����
i���
кт�i
Майдан—әскери сайыс өтет�����������������������
i����������������������
н халық жиналатын алаң
Маймұн, мимұн—маймыл
Маулә /а/—ие, қожайын; Алла Тағаланың 99 ес������������
i�����������
м����������
i���������
н��������
i�������
ң б����
i���
р��i�
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Махкам /а/—бер����������������
i���������������
к, мықты, бекем
Маһи /а/—ай
Машғұл /а/—б��������������������������������
i�������������������������������
р i����������������������������
�����������������������������
спен айналысушы, шұғылданушы
Мәжнүн /а/—жынды, ес���������
i��������
ауысқан
Мәл���
i��
к /а/—патша, билеуш�����������������������������
i����������������������������
; мәл�����������������������
i����������������������
кзада—[зада /а/—тег���
i��
]—
патша тұқымы
Мәнзил /а/—жағдайы; рет���������������������
i��������������������
, тәрт��������������
i�������������
б������������
i�����������
; тұрақ, үй
Мехнат /а/—азап, қиындық, ауыртпалық
Мұнаууара /а/—нұрлы, сәулел�i
Мүмiн /а/—сенуші; иман келтірген; мұсылман
Мүптала /п/—душар болу, бiрнәрсеге ұшырау, жолығу; кiрiптар болу, азап шегу
Мүрдар /п/—жемт�������������������������
i������������������������
к, өл�������������������
i������������������
мт����������������
i���������������
к; лас,былғаныш
Мүштари /а/—Юпитер планетасы
М�������
i������
нәжат /а/—құлшылық ету, жалбарыну
Назнин /п/— сыпайы; әдем���������������
i��������������
, көркем; сұлу
Назым /а/—өлең, поэзия
Налыс, налыш /т/—қайғы-қасiрет, мұң-шер
Нәби /а/—пайғамбар
Нәз��
i�
р /а/—теңдес�����
i����
жоқ
Нигар /п/—сұлу, ару
Ниһаят /а/—шек, шекара
Нығмет /а/—шапағат; тағам; ырыс, иг��������������������
i�������������������
л������������������
i�����������������
к; сыйлық; бақыт
Олсын /т/—болсын
Опадар /п/—ризық, нығмет беруш������������������������
i�����������������������
; Алла Тағаланың эпитет�i
Пәруаз /п/—жарқыл; сәуле; шұғыла
Пәруардигар /п/—Жаратушы, Жасаған, Құдай
Рабб /а/—тақсыр; ие, еге, қожа, патша; Алла Тағаланың 99
есiмiнiң бiрi. Мағынасы: жоқтан бар етiп, толықтырып асыраушы, тәрбиешi, бүкiл әлемнiң қожасы, патшасы
Рағна /а/—сүйк��������������������������
i�������������������������
мд�����������������������
i����������������������
, шырайлы, әдем�������
i������
, сұлу
Рақым, Рахим /а/—ерекше мей��������������������������
i�������������������������
р������������������������
i�����������������������
мд���������������������
i��������������������
; Алла Тағаланың 99
ес�����������
i����������
м���������
i��������
н�������
i������
ң б���
i��
р�i
Рауаи /а/—әңг��������������
i�������������
меш����������
i���������
, ертекш�i
Рауан /п/—жүру, қозғалу, жылжу
Рахман /а/—аса қамқор; Алла Тағаланың 99 есiмiнiң бiрi
Рахмат /а/—рақым, мейiрiм
Риуаят, рауаят /а/—әңг���������
i��������
ме, аңыз
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Сабах /а/—таң
Сабах-шам /а/—ертел�����
i����
-кеш
Санаат /а/—өнер
Сандал /а/—оңтүст��������������������������
i�������������������������
кте өсет�����������������
i����������������
н хош и���������
i��������
ст������
i�����
ағаш
Сафа /а/—таза; сау-саламат болу
Сахаба, асхабина /а/—сер�������������������������������
i������������������������������
ктер, жолдастар. Мұхаммед пай
ғамбармен б�����������������������������������������������
i����������������������������������������������
рге ислам д�����������������������������������
i����������������������������������
н���������������������������������
i��������������������������������
н қабылдап, мұсылман мемлекет���
i��
н
құруға ат салысқандар. Мұхаммедт�����������������������������
i����������������������������
ң ��������������������������
i�������������������������
стер���������������������
i��������������������
мен сөздер���������
i��������
туралы
хадистер асхабтардың айтуы бойынша жазылып алынған.
Сахиб /а/—дос, жолдас, ие, қожайын
Сахих /а/—дұрыс, әд��
i�
л
Саяқ—жеке, дара
Сәргардан /п/—сергелдең
Сәна /а/—қайғы
Сәнем, санам /а/—табынатын бейне, кумир
Сей���
i��
р /а/—сапар
Сиғыра /а/—к������
i�����
шкене
Сұбхан /а/—жасаған, күшт��������������������������������
i�������������������������������
, құд��������������������������
i�������������������������
ретт���������������������
i��������������������
; Алла Тағаланың 99
ес�����������
i����������
м���������
i��������
н�������
i������
ң б���
i��
р�i
Сұлтанат /а/—патшалық, бил��
i�
к
Тағала /а/—бәрiнен жоғары, ұлық; Алла Тағаланың 99
есiмiнiң бiрi
Тағриф /а/—мән, мағына, түс��������������
i�������������
н������������
i�����������
к, анықтама
Талиғ /а/—тағдыр
Тамам /а/—соңы, аяғы
Таупиқ /а/—келiсiм, мойынсұну; ынсап, қанағат; жәрдем,
көмек, табыс; бақыт
Тәбип /а/—тәуiп, емшi
Тәсбих, тәсб��i� /а/—33 моншақ тастан тұратын т�������������
i������������
збек. Тәсб��i�
тарту—моншақ тастарды тере отырып 34 рет «Аллаһу Акбар», 33
рет «Сұбхан Алла», 33 рет «Әлхамдулилла» деп Алла Тағаланы
мадақтап сиыну. Бұл ерекше көркем сөздерд�����������
i����������
Мұхаммед
пайғамбарымыз (с.а.с.) қызы Фатима анамызға үйреткен; кей����������������������������������������������������������
i���������������������������������������������������������
ннен мұсылман әлем���������������������������������������
i��������������������������������������
нде нұр сәулел������������������������
i�����������������������
Фатиманың тәсб��������
i�������
с������
i�����
деп
аталып, әр намаз сайын айтылатын болған.
Түмен /т/—он мың; мыңдаған
Т���
i��
се—құрал-сайман
Уәлаят /а/—өлке, аймақ
Ұжмақ /а/—жұмақ, пей��
i�
ш
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Үшбу /т/—осы, бұл
Фазыл /а/—артық, артықшылық
Фариад, париад /п/—зарлану, зарын айту
Фасыл /а/—бөл���������
i��������
м, тарау
Фатиха /а/—беташар, к�������������������������������
i������������������������������
р�����������������������������
i����������������������������
спе; Құран Кәр��������������
i�������������
мн�����������
i����������
ң 1-сүрес�i
Фахр /а/—мақтаныш; даңқ
Фәлак /а/—аспан, көк
Фирақ, фирағат /а/—айрылысу, ажырасу
Хал /а/—мәт���������������������������������������������
i��������������������������������������������
нде: әл�������������������������������������
i������������������������������������
нше, жағдайына қарай деген мағынада
алынған
Халиқ /а/—жаратушы; Алла Тағаланың 99 ес�����������
i����������
м���������
i��������
н�������
i������
ң б���
i��
р�i
Хамду сәна /а/—Алланы мадақтау
Хамлә /а/—шабуыл
Хараб /а/—бұзылу, қирау, жойылу
Харам /а/—шариғат бойынша тыйым салынған, яғни iшiпжеуге, қолдануға жарамайтын нәрсе [Құран Кәрiмде бұл түсiнiк
71 жерде қолданылған]; таза емес, заңсыз
Харир /а/—жiбек
Хәмлә /а/—жүкт������
i�����
болу
Хор, хор қызы—д�����������������������������������
i����������������������������������
ни наным бойынша, ұжмақта болатын
мәңг�������������������
i������������������
жас, өте сұлу қыз
Хұжыра /а/—бөлме
Хүк��
i�
м /а/—бил��
i�
к
Һазар /п/—мың; бұлбұл
Һазарчандан /п/—бұлбұлдар, көп бұлбұл
Һәлак /а/ - өл����������������������������������
i���������������������������������
м; құрып б�����������������������
i����������������������
ту, өлу; өлт����������
i���������
ру, құрту
Чиманзар /п/—көкорай, шалғын жер
Шарық—аяқ ки��
i�
м
Шах /п/—зындан
Шаһ /п/—патша, хан
Шаһариар—[шаһар /п/—төрт, жар /т/—жар,серiк]—
Мұхаммед пайғамбардың төрт серiгi: Әбубәкiр, Омар, Оспан,
Әли. Кейде төрт жар, төрт шәрi деп те аталады. Бұлар араб халифатын билеген төрт әдiлеттi халифа тарихта «ал-хулафа аррашидун» деген атпен белгiлi болған.
Шаһзада—патшалар мен шаһтардың, имамдар мен
халифалардың мұрагер ұлдарын осылай атаған
Шаһид /а/—ислам д�������������������������������������
i������������������������������������
н�����������������������������������
i����������������������������������
жолында қасиетт������������������
i�����������������
соғыстарда қаза
болған адамдарды шаһид, яғни шей�������������
i������������
т деп атайды
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Шәр, шаһар—қала
Шер��
i�
к /т/—әскер
Шомлық, шумлық /п/—бақытсыздық әкелуш�����������
i����������
; бақытсыз
Ыбрат, ғибрат /а/—тәж������������������
i�����������������
рибе, өнеге, үлг�i
Ықылым, жетi ықылым—мұсылман елдерiнiң орта
ғасырлық фәлсапасы бойынша жер-жаһан жетi қабаттан тұрады
деген географиялық түсiнiк болған. Мәтiндерде патшаға бүкiл
әлем бағынды деген мағынада қолданылған.
Iзiм /а/—азим (ұлы) сөзiнiң фонетикалық өзгерiске түскен
түрi

Жер-су атаулары
Ирамбағы, Ерамбағы, Ирамбақ, бағы Ирам—Шығыс
халықтарының әдебиетi мен фолькорында кереметтей, ғажай
ып бақтың бейнесiн осы атаумен беру қалыптасқан. Аңыз бойынша, Ирамбақ—оңтүстiк Арабия әмiрi Шаддадтың жер үстiнде
жұмақ орнату райынан туған мәуелi бақ.
Йемен—оңтүстiк-батыс Арабияда орналасқан мемлекет.
Шығыс халықтарының әдебиетi мен фольклорында Йемен мол
байлықтың елi деп суреттеледi. «Сейпiлмәлiк» дастанында Жамын деп берiлген.
Қап тауы—Құран аңыздары бойынша, жер жүзiн қоршап
тұрған тау тiзбегi. Бұл таулар аспан түстес зүбәржаттан құрал
ған, ал ең биiк шыңында вулкан орналасқан. Жер бетiндегi бар
лық таулар Қап тауымен байланысты, Алла Тағала осы таулар тiз
бегiндегi шыңдардың бiрiне қолын тигiзсе, жер сiлкiнiсi болады.
Қап тауының ар жағын йәжүж бен мәжүж деген қорқынышты
халықтар мекендейдi, олар әр түн сайын тауды егеу сияқты тiстерi
мен кеседi, бiрақ күндiз тау бастапқы қалпына қайта келедi, сөйтiп
бұл халықтар жер бетiне шыға алмайды. Шығыс халықтарында
Қап тауларымен байланысты көптеген аңыздар бар.
Қылзам—Араб түбегi мен Африка құрлығының қосылған
тұсындағы мекен, уәлаят, Қызыл теңіз.
Мәдине—арабша «қала» деген сөз. Меккеден кейiнгi екiншi
қасиеттi қала саналады. Исламның негiзiн қалаушы Мұхаммед
пайғамбардың 622 жылы Меккеден осында қоныс аударуына
байланысты Хижаздағы Ясрибке мұсылмандардың берген атауы. Мұсылмандардың жыл санауы осы қоныс аудару жылынан
(хижра) басталды. Мұсылман мемлекетiнiң негiзi қаланғанда
Мәдине оның алғашқы астанасы болды.
Мекке—мұсылмандардың қасиеттi қаласы. Онда бас мешiт әл-Мәсжид әл-Харам мен Қағба орналасқан. Исламның
негiзiн қалаушы Мұхаммед (с.а.с.) осы қалада дүниеге кел-
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ген. Мұхаммед (с.а.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.
Мина тауы—Мекке маңындағы қажылық рәсімдердің бірі
орындалатын қыраттың атауы.
Мысыр—Африканың солтүстiк-шығысын және Азиядағы
Синай түбегiн алып жатқан Египет мемлекетiнiң арабша атауы.
Ніл—Африкадағы ірі өзен.
Оман теңiзi—Оман жағалаулары мен осы аттас шығанақтағы
Үндi мұхитының бiр бөлiгi.
Пағпұршын: пағпұр, фағфұр—қымбат, әрi әдемi, ерте
заманнан берi Қытайда өндiрiлетiн ыдыс. Бiрте-бiрте бұл атау
Қытай әмiршiлерiнiң атауына (титулына) айналған. Сонымен
бiрге «пағпұр» сөзiне орта ғасырдағы мұсылман елдерiнде Қытай
мемлекетiнiң атауы болған «Шын» сөзi жалғанып, Пағпұршын
деп кейде Қытайды да атайтын болған.
Сарандил, Сарандип—Оңтүстік Азияда орналасқан Цейлон
аралының арабша атауы. Діни аңыздар бойынша, жұмақтан
қуылған Адам атаның түскен жерi.
Рұм—шығыс халықтары орта ғасырларда Византияны осылай
атаған. Көптеген шығыс халықтарының әдеби-фольклорлық туын
дыларында Рұм өте алыс, ғажайып өлкенiң бейнесiн елестеткен.
Хатай—шығыс халықтарының фольклоры мен әдебиетінде
қазіргі Қытай мемлекетінің атауы.
Шын—Орта Азия, Иран, араб елдерi орта ғасырда Қытайды
«Чин» деп атаған. Бұл—бiздiң дәуiрiмiзге дейiнгi 221 жылдан
бастап Қытай елiн билеген Цинь династиясының өзгертiлген
атауы
Шам—Сирияның арабша атауы. Теңеу ретінде «шәріп» сөзі
қосылып, көбіне «Шам шәріп» делінген [шәріп /а/—құрметті,
жоғары мәртебелі].
Шүршіт елі—ерте кезде қазақтар қытайлықтарды осылай
атаған; қара қытай.
Осылармен бірге мәтіндерде бірнеше жартылай тарихи,
жартылай аңыздық атаулар кездеседі, мысалы, Самин шаһары,
Хәмдуна шаһары.

Томға енген дастандарды жырлаушы,
айтушы һәм жинаушы туралы мәлімет
Радлов Василий Васильевич (1837-1918)—����������
iрi шығыс
танушы, түркi тiлдерi мен фольклорының үлкен бiлгiрi. Ұлты—
немiс, Германияның Берлин қаласында дүниеге келген.
Берлин университетiн бiтiргеннен кейiн болашақ ғалым
Ресейге келедi. Ұзамай тiл үйрену мақсатымен Алтай өңiрiне
барып, оқытушылық қызмет атқарады. Осы уақыттан (18591871) бастап түркi халықтарының ауыз әдебиетiн зерттеумен
белсене шұғылданады. В.В.Радлов әр түрлi ғылыми сипаттағы
экспедицияларға қатысып, фольклорлық үлгiлердi ұқыпты
түрде жинап, қағазға түсiредi.
1870 жылдары В.В.Радлов «Түркi тайпалары халық әде
биетiнiң нұсқалары» деген көптомдық еңбегiнiң үшiншi томында қазақ халқының ауыз әдебиетi үлгiлерiн жариялады.

ШАРТТЫ ҚЫСҚАРТУЛАР
ӘӨИ—М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты
ОҒК—Орталық Ғылыми кiтапхана
ҚҚ—Қолжазба қоры
Л—Ленинград
М—Москва
Ш—шифр
дәп—дәптер
/а/—араб
/о/—орыс
/п/—парсы
/тат/—татар
/т/—түркi
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РЕЗЮМЕ
Институт литературы и искусства им.М.О.Ауэзова Министерства Образования и науки РК продолжает работу по подготовке и изданию очередных томов стотомного Свода казахского
фольклора «Бабалар сөз��������������������������������������
i�������������������������������������
», издаваемого в рамках Государственной программы «Мәдени мұра» («Культурное наследие»).
Уже издано шестнадцать томов Свода. Девять из них составляют новеллистические дастаны, семь—дастаны религиознонравственного содержания.
Семнадцатый том открывает серию романических (любовных) дастанов. Всего будет подготовлено и издано шесть томов
произведений романического жанра.
Тема любви, в целом, традиционна для фольклора всех народов и всех времен. Она широко и плодотворно разрабатывается в жемчужинах казахского лиро-эпоса «Козы Корпеш—Баян
Слу» и «Кыз Жибек». Также любовная тема наряду с богатырской является составной темой таких классических эпосов как
«Алпамыс», «Кобланды» и многих других. В
�������������������
них��������������
тема любви и
семейно-брачных отношений трактуется в традиционном плане, ибо классические эпосы, будучи созданы в эпоху расцвета
патриархально-феодального строя, отражали идеологию этого
общественного строя, воспевали законы и обычаи его.
Иная ситуация складывается в ХIХ веке, который явился важной вехой в истории народа. В этот период происходят
позитивные сдвиги в социально-экономическом и общественно-политическом развитии Казахстана, которые обусловили
определенные сдвиги в духовной жизни общества, изменение
моральных и нравственных ценностей и критериев, общественных идеалов. Вместо эпической идеи единения встает
остро, как никогда, проблема свободы и счастья конкретного
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человека, происходит качественно новый рост личностного сознания людей, осознание ими чувства свободы и лучшей доли,
возможности и необходимости борьбы за эту свободу и счастье.
В этих условиях проблемы молодежи, судьбы молодых людей, их борьба за право самостоятельно решать свою судьбу приобретали широкий общественный резонанс и в этих конфликтах, по существу, отражалась вся острота и глубина борьбы
нового со старым.
Общество в такой ситуации нуждалось в произведениях, которые утверждали бы право молодежи самостоятельно решать
свою судьбу, показывали бы пример борьбы личности за свои
права, т.е. были бы созвучны чаяниям, надеждам и устремлениям молодежи. Иначе говоря, нужны были произведения,
дающие иную, отличную от традиционной, качественно новую
трактовку вечной темы любви.
Такими произведениями явились романические дастаны.
Но необходимо отметить, что в традиционном эпосе уже наметилась тенденция к изменению трактовки древнейшей темы
любви и, притом, давно. В богатырском эпосе, например, юные
герои едва достигнув 6 или 10-летнего возраста (Алпамыс, Кобланды), выступают в поход за нареченной, сосватанной родителями. Будущая супруга рассматривается как некая законная
доля, которую нельзя уступить другому, - это вопрос не сердечный, а чести и отваги. И естественно, в богатырском эпосе невеста и жена, добытая мужем в жестокой сече, прежде всего в
большинстве случаев и только, хранительница семьи и очага,
мать детей, помощница и советчица.
Но уже в некоторых вариантах �����������������������
«����������������������
Козы Корпеш—Баян Слу��
»�
(варианты И.Н.Березина и В.В.Радлова), хотя и пронизанном
«����������������������������������������������������������
идеей самого старого обычая древнего общественного строя��
»�
(М.О.Ауэзов), мы видим как герои стремятся к соединению не
только в силу клятвы своих отцов, которую они воспринимают
как свой долг, обязанность и право, а уже в силу взаимной любви: «������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
Перед нами трагедия несчастной любви: за право любить
гибнут и герой и героиня�
»1. А в классическом романическом
1
Смирнова Н.С. Об изменении поэтики социально-бытового эпоса казахов середины ХIХ в. // Известия АН КазССР. Серия филологическая.—1976, №3.—С. 29.
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эпосе «����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
Кыз Жибек�������������������������������������������
»������������������������������������������
более позднем по времени, основное содержание первой части составляет тема поисков Толегеном �����
«����
любви, свободной от власти дедовских обычаев�
»2. Таким образом,
мы видим, что уже в героическом эпосе, наименее подверженном изменениям, шел пересмотр идей и трактовок традиционных тем.
В составе казахского романического дастана четко выявляются три внутрижанровые разновидности произведений: 1)
на восточные сюжеты, к которым относятся—�����������
«����������
Тахир—Зухра���������������������������������������������������
»��������������������������������������������������
, ������������������������������������������������
«�����������������������������������������������
Юсуф—Зулейха�����������������������������������
»����������������������������������
, ��������������������������������
«�������������������������������
Сейфулмалик��������������������
»�������������������
, �����������������
«����������������
Дандан����������
»���������
, �������
«������
Зияда—
Шахмурат���������������������������������������������
»��������������������������������������������
, ������������������������������������������
«�����������������������������������������
Лейли—Меджнун����������������������������
»���������������������������
и др.; 2) на региональные
фольклорные сюжеты, например: «Бозжигит»,�����������
����������������������
����������
«���������
Назымбек
—Кулше����������������������������������������������������
»���������������������������������������������������
, �������������������������������������������������
«������������������������������������������������
Бозаман�����������������������������������������
»����������������������������������������
и т.д.; 3) созданные по следам некогда
имевших место реальных событий, «������������������
�������������������
Сырым—Шынар�������
»������
, ����
«���
Акбопе—Сауытбек����������������������������������������
»���������������������������������������
, «������������������������������������
�������������������������������������
Макпал—Сегиз������������������������
»�����������������������
и др. Дастан «��������
���������
Талайлы—
Айым������������������������������������������������������
»�����������������������������������������������������
, хотя и разрабатывает народное предание, все же, по
своим основным характеристикам, больше тяготеет к третьей
разновидности дастанов. Дастаны разных подгрупп отличаются между собой не только по происхождению но, прежде
всего, разными подходами к раскрытию основной темы и типами главных героев.
Очевидно,
���������������������������������������������������
как важнейшую особенность казахских романических дастанов, надо отметить воспевание свободной воли
молодежи, провозглашение свободы выбора в определении
своей судьбы. То есть, герой романического дастана любит и
добивается соединения с девушкой, с которой он не был обручен с малолетства родителями, а которую он выбрал сам. Завязкой действия в дастанах первой и второй подгрупп является мотив заочной любви. Герой влюбляется в портрет, либо
в устно описанный образ красавицы. Но чаще всего герои одновременно видят прекрасный сон. Существенно то, что дастанные герои в своих волшебных снах не просто встречаются друг с другом, но мгновенно влюбляются друг в друга. То
есть, взаимоотношения героев усложняются необыкновенной
любовной страстью. В результате мотив заочного знакомства
получает дополнительную смысловую и эстетическую нагрузку, он является причиной и объяснением чудесным образом
2
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возникающей любви. Кроме того, при описании сна, портрета
и т.д. обязательно подчеркивается, что герой увидел не просто незнакомку, а прелестную, прекрасную и предался ей душой и телом. То есть полюбил не потому, что она ему предназначена, а потому, что она необыкновенна хороша (то же
самое можно сказать и о героине). Другими словами мотив
предназначенности (судьбы) отодвигается на второй план, а
на первый выходит мотив ослепительной, внезапным образом
появляющейся красоты, возбуждающей обоюдную любовь. И
в этом, по нашему мнению, самое существенное—происходит
смена культов: вместо культа предназначенности утверждается культ красоты и любви.
Таким образом, в дастанах на восточные и региональные
фольклорные сюжеты любовь показана в духе восточно-романической традиции, носит экзальтированный характер. Но
трактовка темы любви только в плане экзальтации страсти,
ограничение взаимоотношений их только чувственным, вообще разработка сюжетов только сказочно-эпических и волшебных, не удовлетворяли создателей дастанов, ибо сюжеты эти
не давали возможности во всей полноте и глубине отразить
противоречия жизни и молодых людей в ней. Поэтому творцы
дастанов искали иные пути осмысления и интерпретации этой
темы в соответствии с духом своего времени. И думается, что
наиболее верный путь решения этой темы найден в дастанах
с реально-жизненными сюжетами, где любовь осмыслена как
огромная духовная ценность, а свобода чувств—как акт, незримыми путями переплетающийся с борьбой за социальное
освобождение. В этих дастанах отсутствует романтическая
экзальтация чувств, фантастика, сверхъестественное и гиперболизация. Но налицо глубина и правдивость изображаемых
чувств, художественная достоверность излагаемых событий,
глубокий лиризм и психологизм.
Таким образом,����������������������������������������
в разных образцах романического жанра,
эта тема интерпретируется по-разному. В дастанах на восточные и региональные фольклорные сюжеты - она трактуется в
сказочно-романическом духе, в плане экзальтации страсти.
В дастанах же, созданных по следам некогда имевших место
событий, основой любовного чувства героев является не предрешенность судьбы молодых людей волей отцов (как в «Козы
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Корпеш - Баян Слу»), не внешняя красота (как в дастанах на
восточные и региональные фольклорные сюжеты), а внутренние достоинства предмета любви. Кроме того, в этих произведениях главная тема решена на социально-историческом фоне
XIX�������������������������������������������������������
в., и потому личностные устремления героев, поиск ими
свободы и счастья неизбежно и неразрывно оказываются связанными с целями социальными.
В целом романические дастаны сохраняя основные признаки лиро-эпоса, в то же время значительно обогащены новым содержанием: в одном случае это усиление элементов
романического, в другом насыщение социальной идейностью
при новой, отличной от традиционно эпической, трактовке
вечной темы: то есть эти дастаны стадиально являются завершающим этапом общего развития романического эпоса казахов.
Данный том включает три дастана: «Бозж�������
i������
г�����
i����
т»,
«Сейп��������������������������������������������������
i�������������������������������������������������
лмәл���������������������������������������������
i��������������������������������������������
к», «Қисса Сейп�����������������������������
i����������������������������
лмәл������������������������
i�����������������������
к шаһзада—Бәд����������
i���������
ғұлжамал
пер�������
i������
зат».
«Бозж������������������������������������������������
i�����������������������������������������������
г����������������������������������������������
i���������������������������������������������
т» издавна известен многим тюркоязычным народам. Он был опубликован в 1870 году В.В.Радловым в третьем
томе его «Образцов народной литературы тюркских племен,
живущих в Южной Сибири и Джунгарской степи».
Но для сборника В.В.Радлова он был подготовлен еще ранее,
в 1842 г. Есть все основания предполагать, что были и более ранние рукописи и печатные издания его, о чем подробно изложено
в комментарии к тексту.
Дастан на сюжет арабской сказки о Сейфулмалике из «Тысячи и одной ночи» также издавна известен многим тюркоязычным народам, в том числе и казахам.
Известно, что он был издан еще в 1807 г., позже был включен В.В.Радловым в вышеуказанный сборник. У нас имеется два варианта дастана. Несмотря на общность сюжета, это
два самостоятельных, независимых друг от друга произведения, каждое из которых имеет свою, оригинальную словесно-языковую структуру и свой арсенал художественных
средств.
Том подготовлен в соответствии с принципами издания серии «Бабалар сөзi», то есть он снабжен вступительной статьей,
посвященной романическим дастанам, а также научными
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приложениями, которые включают в себя: сведения о публикуемых текстах и их вариантах; краткий историко-фольклористический и текстологический анализ текстов; данные об
исторических и религиозных деятелях, имена которых встречаются в текстах; словарь древнетюркских, арабских и персидских слов, терминов и понятий, а также географических
названий; сведения о сказителях, собирателях и публикаторах; список использованной литературы; резюме на русском и
английском языках.
Тексты, публикуемые в томе подготовлены адекватно оригиналам: текст дастанов «Бозж���������������������������
i��������������������������
г�������������������������
i������������������������
т» и «Сейп��������������
i�������������
лмәл���������
i��������
к» с издания В.В.Радлова (1870), а «Қисса Сейп����������������
i���������������
лмәл�����������
i����������
к шаһзада—
Бәд�����������������������������������������������
i����������������������������������������������
ғұлжамал пер����������������������������������
i���������������������������������
зат» с казанского издания 1909 г.
Объем тома—23 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 «Madeni mura» («Cultural heritage»).
Sixteen volume of this Collection have been already published.
Nine from them are including novelistic dastans and seven include
religious-moral works.
The seventeenth volume opens the series of romantic (love) dastans. In total six volumes of romantic genre works will be prepared
and published.
The topic of love in general is traditional for the folklore of
all nations and all times. This topic is being widely and fruitfully developed in the pearls of Kazakh lyro-epic works such
as «Kozy Korpesh-Bayan Slu» and «Kyz Zhibek». Love theme
is alongside with bogatyr theme and is forming such classic eposes as «Alpamys», «Koblandy» and many others. In them the
theme of love and family-marriage relations are described in
a traditional way as classical eposes that were created during
the epoch of flourishing of patriarchal-feudal system and reflected the ideology of that social system, singing its laws and
customs.
Different situation was existing in XIX century that was an
important period in the nation’s life. During this period positive
changes in social-political development of Kazakhstan took place
that conditioned certain progress in spiritual life of the society,
changing of moral values and criteria and public ideals. Instead
of epic idea of unification the issue of freedom and happiness of
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individual person arises, the qualitatively new growth of personal
consciousness of people takes place, their realizing of the feeling of
freedom and better life, opportunities and the need to struggle for
this freedom and happiness.
In these conditions the issues of young people, their fates, their
struggle for the right to independently decide their own problems
were getting wide public reaction and those conflicts have reflected
all deepness of the struggle between new and old.
The society in such situation needed the works that would confirm the right of young people to take independent decisions serving
like an example of the struggle of the individuality for his/her rights i.e. they should conform with the hopes and dreams of the youth
and reflect new people’s ideas concerning esthetic and moral-ethic
ideas. So people needed such works that would provide different
interpretation of the eternal theme of love that differs much from
traditional one.
Such works were romantic dastans.
However it should be noted that in the traditional epos the tendencies to changes in interpretation of the ancient theme of love
has already been developed. In bogatyr epos for example, young heroes when they were 6 or 10 years old (Alpamys, Koblandy), they go
for search of their intended bride who was matched by the parents.
Future wife is considered as a legal act that cannot be given to a
different person- this issue is not of a heart but of honor and courage. In bogatyr epos the fiancй and a wife that has been obtained
by the husband in a cruel fight, is first of all keeping family, she is
mother, assistant and adviser.
However in several versions of «Kozy Korpesh-Bayan Slu» (versions of I.N.Berezin and V.V.Radlov) although saturated by the
«idea of old custom of the ancient system» (M.O.Auezov), we can
see how heroes try to unite not only because of the oath given by
their fathers and that is considered as a duty, responsibility and a
right, but because of love: «Here is a tragedy of unhappy love: the
heroes die for their right to love». However in the classical romantic epos «Kyz Zhibek» that was created later, main content of the
first part includes theme of search of «love free of grandfathers customs» made by Tolegen. So we can see that in the heroic epos that
hasn’t changed the reconsideration of the ideas and interpretation
of traditional themes took place.
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In Kazakh romantic dastan three inter-genre kinds of works are
outlined: 1) oriental themes such as- «Takhir-Zukhra», «Usuf- Zuleikha», «Seifulmalik», «Dandan», «Ziyada-Shakhmurat», «Leili-Medjnun» and others; 2) regional folklore plots, for example:
«Bozjigit», «Nazimbek-Kulshe», «Bozaman» etc.; 3) based on real
events «Syrym- Shinar», «Akbope-Sauitbek», «Makpal-Segiz» etc.
Dastan «Talaili-Aiyim», although develops folk legend, according
to its main characteristics it belongs to the third kind of dastans.
Dastans of different sub-groups differ between themselves not only
on their origin but first of all on different approaches to revealing
of the main theme and types of main heroes.
Obviously as an important feature of Kazakh romantic dastans , the singing of the free will of the youth , declaration of free
choice in determination of their fate should be mentioned. So
the hero of romantic dastan loves and wants to join his beloved
girl with whom he was not matched from childhood but he chose
her himself. The dastans of the first and second sub-groups are
based on the motive of distance love. The hero fell in love with
the portrait or orally described type of a beauty. But more often
the heroes simultaneously see the same wonderful dream. It is significant that dastan heroes in their fairy dreams not only meet
each other but fall in love immediately i.e relationship between
heroes become complicated because of unusual love passion. As
a result the motive of distance acquaintance gets additional meaningful and esthetic loading, it is the reason and explanation
of the miraculously appeared love. Except for this, when describing the dream, the portrait etc., it is underlined that the hero
saw not only the stranger girl but a nice girl and fell in love with
her. He fell in love with her not because she was intended to him
but because is extraordinary beautiful (same with heroine). The
motive of destiny is put to the second plan, and the motive of the
bright unexpected beauty is placed on the first place. This is the
most significant thing- the change of cults takes place: instead
of cult of destiny the cult of beauty and love is determined.
So the dastans about oriental and local folklore plots show love
as oriental-romantic tradition with exalted character. However the
theme of love is only in regard of exaltation of passion, restrictions
of their relations is only sensitive, the creators of the dastan were
not satisfied by the development of only tale-epic plots because th-
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ese plots didn’t provide an opportunity to reveal all contradictions of young people. Therefore the creators of dastans searched for
some way of realizing and interpretation of this theme according
to the spirit of their period. The most true way of solving this theme was found in dastans with real-historical plots in which love is
realized as a huge spiritual value and freedom of feelings as action
that is linked with the struggle for social liberation. Those dastans
are missing the romantic exaltation of feelings, fantastic, supernatural and hyperbolization. However the depth and the truth of the
described feelings, artistic authenticity of the events, deep lyrism
and psychology.
In different examples of the romantic genre this theme is interpreted differently. In the dastans on oriental and regional folklore plots it is interpreted in tale-romantic aspect and in the
regard of exaltation of passion. In dastans created on the basis
of the real events, the base of love feeling is not the destiny of
fate of young people by their fathers (as in «Kozy Korpesh-Bayan Slu»), not external beauty (as in dastans on oriental and regional folklore plots) but internal values of love subject. Besides,
in those works the main theme is solved on social-historical background of XIX century and therefore personal willingness of
the heroes, search of freedom and happiness are tightly linked
to social goals.
In general romantic dastans preserving main features of lyroepos are significantly enriched with new content: in one case this is
strengthening of romantic elements, in other case it is saturation
with social idea in a new different from traditionally epic interpretation of the eternal theme: i.e. those dastans are the ending stage
of general development of romantic Kazakh epos.
This volume includes three dastans: «Bozjigit», «Seipilmalik»,
«Kissa Seipilmalik».
«Bozjigit» was published by many Turkic peoples. For the first
time it was published in 1870 in the third volume «Samples of folk
literature of Turkic tribes living in South Siberia and Djungar steppe».
For the collection it was prepared in 1842. It can be assumed
that there were also earlier manuscripts and printed editions that
are included into the comments to the text.
The plot of Arab tale about Seifulmalik taken from «Thousand

and one night» is also known in many Turkic peoples including Kazakh people.
It is well known that it was published in 1807. Later it was included by V.V.Radlov into the above mentioned collection. We have two
versions of dastan. Despite the common plot these are two independent works with its original literary- language structure and supply
of artistic means.
The texts published in this volume were prepared adequately to
the originals: text of dastans «Bozjigit» and «Seipilmalik» published
by V.V.Radlov (1870) and «Kissa Seipilmalik» from Kazan edition of
1909.
Volume includes 23 p.p.
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