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ҚҰРАСТЫРУШЫЛАРДАН
М. О. Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты
Мемлекеттік «Мәдени мұра» бағдарламасы аясында жарық
көретін «Бабалар сөзі» сериясының жүз томдық ғылыми басылымын әзірлеуді одан әрі жалғастыруда.
«Бабалар сөзі» сериясының кезекті бұл томына қазақ
ертегілік эпосының классикалық үлгісі болып саналатын қиялғажайып ертегілер енді. Томда алғаш рет қазақ қиял-ғажайып
ертегілері халықаралық Аарне-Томпсон жүйесіндегі каталог
бойынша сюжеттік типтерге жіктеліп, ғылыми түсініктермен
жарияланып отыр.
Қазақ қиял-ғажайып ертегілерінің тақырыбы да сан қилы,
сюжеттік құрамы да әралуан, әлем халықтарының ертегілері
мен үндестігі де, ортақ тұстары да, айырмашылықтары да
бар екендігі мәлім. Ғалымдардың зерттеулерінде қазақ қиялғажайып ертегілерінің арасында халықаралық сипаттағы бүкіл
әлемге ортақ 47 сюжет бар екендігі, соның ішінде 15 сюжет қазақ
ұлысына өзге елдерден ауыс-түйістен келгені дәлелденген. Сонымен бірге кең жайылған танымал сюжеттердің 20-ға жуығы
халықаралық баламасы жоқ, яғни төлтума қасиетке ие екендігі
анықталған. (С. А. Каскабасов, 1972. С. 30-32).
Жіті қарағанда, қазақ қиял-ғажайып ертегі қорында типо
логиялық тұрғыдан барлық халықта кездесетін халықаралық
сюжеттер, сонымен бірге бізге басқа халықтардан ауысқан
са
рындар және тек өзімізге тән үлгілер бар екені айпарадай көрініп тұр. Бұл кездейсоқ емес. Қазақ халқы сахарада
жеке дара, томағатұйық қалыпта тіршілік еткен жоқ. Ол өмір
бойы басқа халықтармен қоян-қолтық араласты, тығыз қа
рым-қатынаста болды, көшпелі империялар орнатқан түрік
ұлыстары әлемге сан мәрте интеграция үдерісін жүргізді,
сөйтіп, мәдениет арасындағы тоғысулар үздіксіз жалғасып
жатты. А. Байтұрсынұлы: «Ертегі сияқты ескі сөздердің бір адам
нан шыққанын білу түгіл, белгілі бір халықтан шықты деп ай
туға да қиын» деп түйін жасауы—осындай заңдылықтарды бай
қағандықтан туған тұжырым болса керек (Ақ жол, 1991. 411-б.).
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Ертегілердің классикалық үлгілері Шығыс пен Батыс
халықтарына ортақ сипатта тең таралған. Қазақтың қиялғажайып ертегілері ерекше дара тұрған оқшау дүниелер емес,
оның көптеген сюжеттері дүниежүзіне белгілі ертегілердің
нұсқалары болып келеді. Әсіресе түрік-моңғол халықтарында
ғы үндестік пен тіндестіктің тамыры тереңде. Фольклордың
өмір сүру табиғатына тән ұшырасатын мұндай құбылыстардың
сыр-сипаты жинақта жарияланып отырған ертегінің сюжеттік
типтерін халықаралық көрсеткіш бойынша жіктеп, оның басқа
елдердегі нұсқалары мен парапар үлгілерін айқындау бары
сында әжептәуір жақыннан таныла түсті.
Томға барлығы 110 ертегі енді, мәтін түрлі қолжазба
қорларындағы түпнұсқалар бойынша дайындалып, тексто
логиялық күрделі жұмыстар жүргізілді, бұрынғы жарияланымдарда советтік цензура тарапынан редакцияланған, әдеби
өңделген, өзгеріске ұшыраған, қырқылып-қысқартылған тұс
тары түпнұсқа бойынша қалпына келтірілді. Мәтіндерді тек
сергенде, әсіресе діни наным-сенімге, ұлттық рухқа, этномә
дени ұғым-түсініктерге жан бітіретін шұрайлы сөйлемдер мен
сөз тіркестері сылынып тасталғаны белгілі болды. Мәселен, бір
ғана «Қара мерген» ертегісінен 80-нен астам осындай «жаң
сақтық» табылды. Көптеген ертегілер әдеби әрлеуден өткен,
соның салдарынан ауызекі тілде болатын (айтушы тіліне тән)
құнарлы бояулар солғын тартып, ескі қолданыстағы сөйлем
дердің жүйесі, құрылысы, стилі зақымданған.
Ғылыми қосымшаларда ертегінің алфавиттік көрсеткіші,
ғылыми түсініктер, жер-су атауларына сипаттамалар, ертегіні
жинаушылар мен айтушылар туралы мәліметтер, шартты
қысқартулар, пайдаланылған әдебиеттер тізімі, том туралы
орыс және ағылшын тілдерінде қысқаша мазмұндама берілген.
Томға енген мәтіндер М. О. Әуезов атындағы Әдебиет және
өнер институтының және Орталық ғылыми кітапхананың
қолжазбалар қорында сақталған түпнұсқалар, сондай-ақ ХІХХХ ғасырларда жарық көрген жинақтар мен кейбір мәтіндер
жарияланған кітаптар негізінде дайындалды. Сондай-ақ Қытай
мен Моңғолиядағы қазақтар арасынан жиналған ертектер де
енді.
Томның көлемі—29,5 б. т.

1. Қара мерген
Бұрынғы өткен заманда қазақ жұртының бір Қара мерген деген кісісі болыпты. Өзінің дәулеті жоқ, және перзенті жоқ екен.
Мергендікпен бұғы атып мүйізін, құлан атып саурысын, әртүр
лі аң атып, терісін сатып, жан сақтайды екен. Жаз кетсе—қыс
келіп, қыс кетсе—жаз келіп, жолдассыз жалғыз жүреді екен.
Бір күндерде баяғы мерген мылтығын алып, «қысы-жазы
ел бармайтұғын, адам тұрмайтұғын бір алыс жерге барайын!»
деп жүріп кетіпті. Неше күн жол жүріп, бір үлкен тауға келіпті:
қараса, тауда адам жүрген жол жоқ. Бір сайменен атын жаяу
жетелеп, көп машақат тартып, таудың үстіне шығыпты. Жанжағына қараса, аң киік есепсіз көп екен; мерген қуанып, бір
бастаудың басына келіп, тастан үй жасапты, төбесін жолым
үйдей қылыпты, бірталай уық ағашпенен, үйдің төбесін аңның
терісімен жауыпты.
Жеті-сегіз күнде болдырған арық аты семіріп, құр ат болыпты. Қара мерген туғалы мұндай шөпті неше түрлі болып бірге
өскенін көрген жоқ екен. Және неше түрлі ағаштар, неше түрлі
қызыл-жасыл қияпет біткен, бұлбұл құстары сайраған, иісі
жұпар қалампыр сасып тұрған бір жақсы жазира екен. Мерген көп аң атып, мүйіз, терілерін сымбалдап қатырып жатты.
Бір күні мерген бақырын асып, ет пысырып, түнде отыр еді, бір
нәрсенің жүрген дыбысы естілді. Мерген «бұл немененің дыбысы, бұл жерде адам жоқ еді?» деп, қайран болып тұрса, бір көк
көйлекті қатын кіріп келіпті, ешбір жауап қылмай, бір тізелеп
отырыпты. Қараса, түсі сары, көзі ала, және екі көзін мергеннен айырмайды. Мерген ойлады: «бұл немене тағы болып өскен
адам ба, жас күнінде далада қалып, иә бір зияндас нәрсе ме?»—
деп әртүрлі ойға кетіп, қауіптеніп отырды. Бір уақытта сорпасы
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суалып, бақыры шұрқылдады. Мерген бақырын түсіріп алып,
етін жеді, екі көзін мерген де айырмады, ол қатын да айыр
мады.
«Енді мұның не екенін білейін» деп үлкен селебе пышағы
ның ұшына бір домалақ ет шаншып алып, «Мә!» деп қатты
ақырды, үндемей жеңнің ішінен қолын көрсетпей келіп, етті
алып, қатын жеп қойды. Онан соң және бір үлкенірек етті шаншып, «Мә!» деп тағы ақырды, тағы да үндемей баяғысындай
алып, жұтып қойды. Мерген білді, «бір зияндас неме!» деп,
қауіптеніп, көзін айырмай отырып, етін жеп болғаннан соң,
қолына селебе пышағын алып, қатты ақырды: «Шық, жатамын!» деп. Онда қатын көзін тігіп тұрып «Әбиу, әбиу» деп
малдас құрып отырып алды. Онан соң мерген мылтығын алып
және ақырды, «Шық, жатамын!» деп. Қатын «Әбиу, әбиу!» деп
түрегелді де артыменен шығып жүре берді. Мерген сығалап
қарап тұрса, қатын аяңдап бір белді асып кетті. Мерген тұра
салып, үйін жығып жіберіп, «қашайын!» деп ойлады да, «қой,
мұным жарамас, қашып барып ұйқым келгенде жатармын,
ізімменен келіп өлтіріп кетер! Не де болса, бір хайла қылып,
аңдып жатып, мылтықпенен атайын» деді де жолым үйінің уық
ағашын жиып, кісіге ұсатып, үстіне киімін жауып, ер тоқымын
төсеп, жатқызды, басына бөрігін кигізіп, өзі барып, мылтығы
тиетұғын бір шұңқырда жасырынып жатты. Бір мезгілде күн
бұлттанып, қар жауды да жердің жүзін ағартып, күн ашылып
кетті. Бір уақытта аты арқанда тұрып, бір нәрседен үріккен
дей болып дүбірледі. Мерген ойлады: «енді, келе жатыр ғой,
қайтемін?» деп қараса, қатын аяңдап келе жатыр. «Не де болса,
бір атып өлейін!» деп мерген бұғып жатты. Қатын келді де кісіге
ұсап жатқан жолым үйдің төбесін «әбиу, әбиу» деп бас салды,
құр ағаш салдыр-салдыр етті. Қатын түрегеліп жан-жағына
қарап тұрды. Мұның жалмауыз екенін біліп, Аллаға сыйынып, мылтықпенен мерген атып еді, қатын «әбиу» деп, оқ тиген
жерін қолыменен бір қойды да қарап тұрды. Мылтықтың даусы
қайдан шыққанын білмей қалды. Жан-жағына қарап тұрды да
қатын ізіменен қайта жөнелді. Мерген мылтығын оқтап алып,
және бір атып еді, қатын баяғысындай «әбиу, әбиу» деп оқ тиген жерін қолыменен бір қойып қалды да, секіріп-секіріп, жанжағына қарап жылдам басып жүре берді. Қатын белден асып
кеткен соң мерген жүгіріп келіп, атын ерттеп мінейін деп, ер
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тоқымына келсе, баяғы кісіге ұсатып жатқызған жолын үйдің
ағашы пышақпенен кескендей болып, кертіліп, бөлек-бөлек болып қалыпты, үстіне жайған киімі тілініп, шұрқ-шұрқ тесіліп
қалыпты. Мұны көріп, мерген жанынан үміт үзіп, қорқып
тұрды. Және ойлады: анықтап қарайыншы, «әгар мылтықтың
оғы өткен болса, қан аққан шығар, әгар қан ақпаса, Құдайдың
маған жіберген бір қазасы ғой» деп атқан жерін қараса, бірбірлеп қан тамып қалыпты, екінші атқан жерін келіп қараса,
қан тамшылап ағып қалған екен. Мергеннің көңілі аз қуанған
дай болып, таң атқан соң ізіменен біраз жерге барып еді, алдында бір үңгір тас көрінді. Қатынның ізі сол үңгірге кіріпті. Мерген
мылтығын қолына алып, дыбыстап әрі-бері жүрді, қатынның
дабысы шықпады. Мерген келіп қараса, үңгірден аяғы шы
ғып, қатын өліп қалыпты. Аттан түсіп, аяғынан тартып алды.
Қараса, дамбалы жоқ, адамнан ешбір бөтен жері көрінбейді
«Бұл қалай? Қолын көрейінші!» деп қараса, екі қолының ала
қаны пышақтың жүзіндей көк темір екен, саусақтарының ұшы
найзадай өткір, тасқа кіріп кетеді. Мерген бір қолын кесіп алды.
Ойлады: «Мұның еркегі бар шығар, бір жақтан келіп қалар!»—
деп, атына мініп, жүріп кетті. Бұрынғы атқан аңның терісін,
мүйізін бір жерге жиып қойды да, мұнан басқа бір тауға келді:
қараса, бұғы-марал көп екен. Бір бұғыны атайын деп, жасырынып келіп, мылтығын сығаласа, қолы дірілдеп ата алмады.
«Бұл не хикаят» деп басын көтеріп қараса, сол атқалы тұрған
бұғының бергі жағында бір қамшыдай ақ нәрсе қимылдайды.
«Не де болса атайын деп мылтығымен атып еді, жоқ болып
қалды. Келіп қараса, бір жылан, басы көк темір екен, мойынын үзіп түскен екен. Басын кісесіне салып, мерген және жүріп
кетті.
«Бұл тауда тағы да оқ жылан бар шығар, өзге бір тауға ба
райын!» деп келе жатса, саны жыбырлапты, біраздан соң саны
ауырыпты. «Не болды?» деп қараса, кісесі тесіліп қалыпты,
тоны-шапаны, көйлек-дамбалы тесіліп, санына батыпты.
Қорқып, басты тастап кетті. Кешке таман және бір тауға келіп
қонды. Ертең ерте қараса бір өзенге ел қонып, биесін байлап
жатыр, үйлері аппақ, күнге шағылысады. Мерген мұны көріп,
қайран қалып тұрды. «Бұл қалай? Бұл жерде ел жоқ еді, қайдан
келіп қалды? Жау ма, ел ме? Адам ба, пері ме? деп, енді не де
болса, барайын, мені бұлар да көрген шығар» деп атына мініп
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келді. Жылқышылары құлын қуып жүр, құрықтары алтынкүміс ешбіреуі мергенге көзін салмады. Бір бурыл сақалды
адам бие байлаған желінің басында тұр. Мерген соған келді.
Қараса, желі арқаны жібектен. Мерген келіп сәлем берді,
аузы қимылдағандай болып сәлем алды, дүниенің жүзін қапқараңғы тұман басып кетті, ешнәрсе көрінбеді. Мерген иманын айтып, жанынан үміт үзіп тұрды. Бір мезгілде атын біреу
жетелегендей болып, шылбырын тартты, аты жүрді. Бір жерге
келіп қолтығынан тартты «түс!» дегендей болып, мерген түсті.
Етегінен тартты «жүр» дегендей болып, мерген жүрді. Бір жерде есік мысалды ашылды бір нәрсе, мергеннің мойнындағы
мылтығы алынды. Мерген кіріп келсе, бір үлкен үй, алтын,
күмістен бақандар бар, атлас, жібек кілемдер төсеген, қамқап,
маңлық көрпелер қатарланып тұрыпты. Жүктің үстінен тоғыз
қабат торғын көрпе өзі келіп төрдің алдына салынып жатыр,
ішбір жаны бар нәрсе көрінбейді. Мерген келіп есік алдына
отырайын деп еді, бір нәрсе келіп көтеріп тастады, отырғыз
бай, етегінен тартқандай болып, төрдің алдына шығарды.
Мергеннің есі кетіп отырды. Бір мезгілде самауыр өзі келіп,
дастархан өзі жайылып, неше түрлі жемістер салынып, шай
құйылды екі шыныға. Бір шыныны мерген ішті, бір шыны өзі
құйылып, ішіліп тұрды. Мұнан соң бір күміс шараменен қымыз
келді, ожауы алтын. Өзі сапырылып, алтын аяққа құйылып
тұрды. Мерген ішті, бір мезгілде мерген «тойдым!» деді, қымыз
көтеріліп кетті де, бір табақ қазы-қарта келді. Мерген ойлады: «мені семіртіп сойғалы отырған бір нәрсе ғой» деп, «не де,
болса жейін» деп тойғанынша жеді және артынан палау келді,
не түрлі жемісі бар, неше алуан иісі бар. Мерген және жеді де
«Енді, тойдым, еш нәрсе жемеймін! Сіздер неғылған жансыздар? Мұнша мені құрметтедіңіздер, туғалы көрмеген сыйымды
көрдім, жемеген тамағымды жедім. Енді мені өлтірсеңіздер де
көзіме көрінсеңіздер екен» деді. Іш нәрсе көрінбеді. Дастархан жиылып кетті, бір күміс құмған келді, бір шылапшын
келді алдына, қолына су құйылды. Мерген қолын жуды. Бір
ақ торғыннан қылған неше түрлі алтын зерменен зинаттанған
сүлгі орамал келіп, алдында салбырап тұрды. Мерген қолын
сүртіп болып айтты: «Мен мүсәпір, шаршап тұрған адам едім,
атымның артына бір киіз болса, барып жатсам екен. Алла разы
болсын! Мұнша көрмеген жақсылықты көрдім» деді. Ешбір
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жауап болмады. Мерген неғыларын білмей отырды. «Түзге оты
райын» деп далаға шықты. Қараса, аты арқандалып тұр, ертоқымы жиылып, үстіне мылтығы сүйеніп тұр, өзге еш нәрсе
көзге көрінбейді. Мерген ойлады: «Не өлемін, болмаса көрмеген
бір жақсылықты көремін» деп, үйге қайтып келіп кірді. Мерген кірген-шыққан мезгілде есік өзі ашылып, жабылып тұрды.
Мерген келіп, қолын жуайын деп еді, баяғы күміс құмған келіп
өзі құйылып, сүлгі орамал берілді. Мерген қолын жуып болып
отырды. Және айтты: «Ұйқым келді, жатамын» деп. Ешбір
жауап болмады. Жүктің үстінде бір алтынды шымылдық барып,
оң босағасына құрылды екі күміс бақанменен, және жүктің үс
тінен бір мамық төсек, және тоғыз қабат көрпе барып, шымыл
дықтың ішіне төселіп салынды. Бір уақытқа есік ашылып, бір
қыз үйге кіріп келді, қараса, сұлулығы толған айдай, үстіндегі
киімі қызыл алтынға қарық болған, сәулесі қараңғы үйді
жарық қылады. Мерген қорқып, орнынан тұрайын деп еді, қыз
келіп «тұрма, өз нәсіліңді өзің қор тұтпа!» деп тұрғызбай, қолын
ұстап, көрісті, мергенге сүйеніп отырды. Мерген айтты: «Әй,
тақсыр, айналайын! Маған жақын отырма, иісім жаман, кірлеп
жүргем, битім жұғар деді. Қыз айтады: «Қой, өзіңді өзің қор
тұтпа» деді. Мерген айтты: «Рұқсат болса, бір киіз бергізсеңіз,
атымның артына жатайын, шаршап жүрген ғаріп едім» деді.
Қыз айтты: «Құп болады, төсек салынды, жатыңыз»,—деді.
Мерген түрегеліп еді, қыз да түрегеліп, мергеннің киімін шеше
бастады. Мерген айтты: «Қой, қарағым, келеке қылма, төсекке
барып жатайын»,—деді. Қыз айтты: «Сізге салынған төсек мынау, қорықпай жатыңыз» деп мергеннің жаман киімін зорлап
шешіп, шымылдықтың ішіне кіргізіп, көйлек, дамбалын тастатып, тыржалаңаш қылып, төсекке жатқызды да өзі де шешініп,
мергеннің қойнына кіріп, қымқап көрпе жамылып жатты.
Мерген көп ойға кетіп, үндемей жатты. Қыз айтты: «Енді
сен қорықпа, мен саған қатын боламын, өз қатыныңыздай
көріп жатыңыз»,—деді. Мергеннің көңілі қуанып, қызды
құшақтап жатты. «Енді, қарағым, жайыңды айтшы, не себептен осындай артық жамалың, асыл киіміңізбенен мен ғаріпті
лайық көрдің?»—деді. Қыз айтты: «Біз көшпелі пері боламыз, еліміздің ғадеті адамзат тұрмайтұғын жерде тұрамыз.
Әгар қапыда адамзат көрсе, соған қыз береді. Ол қыздың әкесі
періге патса болады. Он сегіз мың ғаламда адамзаттан қасиетті
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нәрсе жоқ. Білмеймісің, Құдайдың досы пайғамбар бәрі адамзаттан емес пе?! Енді күн шыққанша ұйықтамай жат. Ертең
біздің ел бәрі келіп көріседі. Мұнан артық сый көресің. Әгар
ұйықтап кетсең, менен айырыласың, бекер қаласың. Ешбір
қауіп қылмай жатыңыз»,—деді. Мерген көңілі өсіп, қызды
құшақтап, мұрадын асыл қылып жатты. Бір мезгілде мерген
түзге шықты. Қыз түрегеліп, бір ішікті мергенге жауып, есік
ашып, шығарды. Қараса, атынан басқа еш нәрсе көрінбеді.
Тұман басқандай болыпты. Мерген қайтіп келіп, төсекке кіріп
жатты. Қызбенен күліп, ойнап, және түзге отырғалы шықты.
Қараса, тұман ашылып, өзен толған ақ ауыл, көп мал бәрі
көрініп тұрды. Таң ағарып келе жатыр екен. Мерген қуанып,
үйге кірді. Енді ұйықтамай-ақ таң атар деп қызбен құшақтасып
жатып алды. Қыз айтты: «Ұйықтамай-ақ, жатыңыз, таңға аз
қалыпты ғой»,—деді. «Ойбай, қарағым, неғылып ұйықтайын»
деп мерген қатты-қатты құшақтап жатып, соры қайнап көзі
ілініп кетті. Бір мезгілде шошып оянып қараса, күн шығуға
таянып қалыпты, қойнында қыз да жоқ, баяғы үй де жоқ, бәрі
де жоқ. Мерген ойбайлап, жылап: «Бұл, немене, түсім бе?»,—
деп жан-жағына қараса, аты арқандаулы, жанына мылтығы
сүйеулі қалыпты. Жамбасының астында неше қабат асыл
көрпе қалыпты, айландыра кесіп алып кетіпті. Мерген жылапжылап жатты, айтады: «Ойбай, қарағым, қайда кеттің, мен
ұйықтағаным жоқ»,—деді. Қанша зарлық қылды, еш нәрсе
болмады. Мерген айтады: «Басында көргенімде өлтіреді деп
қорқып едім, ақырында тағы да қайғысымен өлемін-ау!»,—деп
неше күндей жатып, еш пайда болмаған соң үйіне қайтты.
Үйіне келіп атқан аңның терісін, мүйізін сатып бұрынғыдан
он есе пайда көрді. Баяғы жамбасының астында қалған көрпе
нің қиқымын сатып еді, алпыс байталдың пұлы болды. Мер
геннің малы көбейе бастады. Құданың құдіретімен бұрын бала
таппаған қатыны жүкті болды Бір күні мерген ойлады: «Былтыр
осы уақытта Құдай жарылқап еді, биыл тағы да жарылқамас
па екен?»,—деп, былтырғы қызбен қосылған орнына барып,
бірнеше күн жатты, ешнәрсе болмады. Бір күні мерген ойбайлап жылап айтады: «Иә, Құдайым, бұл қызды көрсетіп, мені
отқа жандыртқанша, басында жан қылып жаратпасаң еді!
Қызбенен таң атқанша бірнеше ауыз ғана сөз сөйлестім, әрбір
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сөзі өткен бұрынғы өмірімнен артық еді»,—деп өзін-өзі боқтап,
«неге ұйықтадым» деп пұшайман болып отырды.
«Ырысы жоқтың етегіне бидай салса, еті тұрып бидайын
төгеді деген осы екен!» деп жылап отыр еді, «Қарамерген!» деп
біреу дауыстады. Қай жағымнан шығады деп, алаңдап тұрып
еді, аспаннан дауыстады. «Әй, сорлы, енді жылама, көзіңе
ақ түссін! Бір сағат ұйқы құрлы көрмей менен айрылдың, өз
обалың өзіңе енді. Мың жыл жыласаң да, менен саған пайда
жоқ, әуре болма, былтырғы аманатың мендегі. Жақсы қылып,
асыра, қор болмассың» деп ғайып болды. Мерген қараса, бір алтынды бесік түсті, ішінді бір ұл бала бар. Мерген мұны көріп,
және тағы ойбайлап шақырды: «Бір сөйлесіп кетсеңші, айналайын, қарағым»,—деп. Ешбір жауап болмады. Мерген неше
күн жылап-жылап, үйіне баласын алып, қайтты. Үйіне келіп
үлкен той қылды.
Ақырында, бір Құдайдың құдіреті, бұл мерген ханнан бай
болып һәм хан болып дүниеден қайтты. Мергеннің өз қаты
нынан бір ұл туды. Әкесінің орнына хан болды. Періден туған
бала жас күнінде көз тиіп дүниеден қайтты.

2. Ақбай
Баяғыда Серікбай деген байдың Ақбай деген жалғыз баласы
болыпты. Ақбай ат аяғы жерге жетер елді аралап, өзіне лайық
ты сұлу қыз іздеп, таба алмапты. Сөйтіп, жүргенде бір елде
отыз күн ойын, қырық күн тойын берген бір байдың қызының
тойы болыпты. Ақбай қасына қырық жігіт ертіп, он бес күн жол
жүріп, сол той болып жатқан елге келіпті.
Бұл тойда қасында қырық қызы бар, Бибісара деген бір
байдың қызы да қырық ақ отау тіктіріп салтанат құрып жатыр
екен. Алыстан келген қонақ деп, Ақбайларды да осы қырық
қыздың отауына түсіріпті.
Екі күн өткесін, қыздармен танысып, үйреніскен Ақбай
Бибісарадан: «Сіздің басыңыз бос па?»—деп сұрапты.
Бибісара айтыпты: «Мен дүнияға келгелі өзімнің алдыма қойған шартым бар еді. Сол шартымды толық орындаған
жігітке тиемін,—деген.—Келсе адамдар таламан болып аламын деп келсе де, менің қойған шартымды орындай алмайды».
Сонда Ақбай отырып: «Шартыңызды айтып көріңізші, мен
де бағымды сынайын!»—дейді.
Қыз сонда: «Сіз бір келген қонақсыз, шартымды орындай
алмасаңыз ұят болар, онан да оны есітпей-ақ тойға келген сый
қонақ болып, еліңізге қайта беріңіз»,—дейді.
Ақбай: «Олай деп ойламаңыз, Бибісара. Дүниеде жоқ
нәрсені айтпайтын шығарсыз, шартыңызды айтыңыз»,—деп
қолқалайды.
Бибісара: «Мен де ілімнен құр алақан адам емеспін, дүниеде
жоқ нәрсені шарт етпеймін. Шартым мынау, мені кімде-кім
аламын десе, қалың малыма бойы да тең, түрі де тең сексен сары
ала, сексен торы ала, сексен боз, сексен күрең, сексен шым торы,

АҚБАЙ

17

бәрі де бес жасардан төрт жүз жылқы әкелсін. Осы шартымды
орындаған адамға би демеймін, құл демеймін, тиемін»,—дейді.
Ақбай қыздың қойған шартын орындайтын болып, үш ай
ұлықсат алып, қырық жігітімен еліне қайтты.
Ақбай үш айда қыздың айтқан малдарының түрін де, түсін
де, жасын да тауып, қасына қырық жігіт ертіп, қыздың ауылына келеді. Келіп, қыздың ауылында жеті күн қонақ болады.
Қыздың әкесі Ақбайдың әкелген малынан ешқандай кемші
лік таба алмай, келген қонақты үлкен сый-сияпатпенен қарсы
алып, қызын бір жылдан соң беретін болып, Ақбайды қырық
жігітімен еліне қайтарады.
Арада бір жыл өткен соң Ақбай тойға керекті затын даяр
лап, қасына қырық жігітін ертіп, қыздың еліне баруға жолға
шы
ғады. Қыздың ауылына бір күндік жер қалғанда жігіт
теріне: «Сендер асықпай келе берерсіңдер, мен бүгін қыздың
отауына жете қояйын»,—деп боз жорға атымен салдыртып
алға озып кетеді. Таң алдында Ақбай қыз жатқан отауға кіріп
келсе, Бибі
сара өзінің жылқысын бағатын жігіттердің басшысы Қодар деген құлменен жатыр екен. Мұны көріп, Ақбай
кейін шегіне бергенде, қыз бір уыс топырақты Ақбайдың бе
тіне шашып жіберіпті. Қыз жеті жұрттың тілін білетін дуахансиқыршы екен. Ақбай адам түрінен айырылып, үлкен бір қара
төбет болып шыға келеді. Түрі ит болса да, ақыл-есі қалпында,
бірақ сөйлейін десе тілі жоқ, сөйлесе, итше үреді. Қырық жігіт
келе жатса, алдарынан бір ит шығып үре береді, оны ешкім
елемейді. Сөйтіп, жігіттер қыздың ауылына келеді. Келсе,
Ақбай жоқ. Қыздың отауының сыртында байлаулы тұрған боз
жорға атты көреді. Жігіттер сұрау салады, бұл елден Ақбай
ды көрген-білген адам табылмайды. Жаңағы ит жігіттердің
соңынан қалмайды, үйге кірсе, үйге кіреді, далаға шықса,
далаға шығады, арсылдап үріп қоя береді. Оған түсінбеген
жігіттер: «Осы ит құтырайын деп жүр, өзін өлтірейік»,—
деседі. Оны сезген Ақбай енді жолдастарынан безіп, бетімен
қаңғып кетеді. Қаңғып жүріп, ит бір керуенге кез болады. Бір
керуенші жігіт: «Мынау жақсы ит екен»,—деп өзіне үйретіп,
жерден шұқыр жасап, тамақтан қалған жуындыны құйса
ит ішпеген, ал жеп отырған тамағынан табаққа салып берсе
жейді. Жігіт бұған таң қалып, бір табағынан итке итаяқ жасап, өздерінің жеген тамағынан беріп, еліне ертіп келеді.
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Жігіттің үйінің қасындағы қоңсы әйел бұл уақытта екіқабат
екен, бір күні сол әйел баласын туа алмай, үш күн қиналады.
Күйеуі ауылындағы қожа-молдаларды жинап, дем салдырған
екен, одан шипа болмай, әйел өлер болады. Оны сезген ит әйел
толғатып тұрған үйге кіріп барып, әйелді үш айналып үргенде,
әйел көзін ашып, есін жиып, баласын туады. Әйел де, бала да
аман қалады.
Бұл хабар лезде бүкіл елге жайылып, ауырған адам ит иесі
не ақы төлеп, ауруын итке қарататын болыпты. Бұрынғы жарлы жігіт енді байып, ел қатарына қосылады, итіне жай ит деп
қарамай, өзіне келген бір бақ деп қарайды, астына киіз төсеп,
алдына таза ас құйып, адамша күтеді.
Бір күні жатып Ақбай ойланады: «Менің бұл жүрісім
не? «Ит тойған жеріне» деген нақыл бар еді. Менің түрім ит
болғанмен ақыл-есім ит емес қой. Ойлауым баяғы сау күнімде
гі адам қалпында. Олай болса менің бұл жүрісім жөнсіз болар,
не де болса Бибісараның ауылынан бір хабар алайын»,—дейді.
Ит түнде орнынан тұрып, қыздың ауылына тартып отырады.
Жортып отырып үш күн, үш түн дегенде Ақбай тігулі тұрған ақ
отаудың үстінен шығады.
Отауға келсе, он жігіт тамақ ішіп отыр екен. Үш күннен бері
аш ит адамдар бір нәрсе берер ме екен деп, құйрығын бұлаң
датып еркелеп есіктен қарапты.
Табақ тартып жүрген әйел иттің бетіне бір қарап: «Осы
Ақбай емес пе, апам бұзық еді. Осыған дуахандықпен бір пәле
еткен шығар-ау»,—деп, далаға тамақтан ала шығып, қораға
апарып: «Сен Ақбай емессің бе?»—депті. Ит айтуға тілі жоқ,
көзін жаутаңдатып ишарат білдірген.
Әйел иттің Ақбай екенін сезіп, сарайға апарып тамақ беріп:
«Сені мен жеті күн оқимын, сонда сен бұрынғы адам қалпыңа
келесің. Бибісара менің туған апам. Ол менен білім жағынан
анағұрлым күшті. Сөйткенмен де апамның бірінші дұғасын
жазуға болады, бірақ екінші дұғасын ешкім де жаза алмайды,
себебі оның қолында қасиетті бір жүзік бар»,—депті. Сөйтіп,
әйел жеті күн Ақбайды оқып, адам қалпына келтіріпті. Содан
кейін бұл әйел оны күйеуіне таныстырып: «Мынау сенің бажаң,
мен мұны жеті күн оқып жаздым»,—депті. Одан кейін Ақбайды
жақсылап киіндіріп, астына ат мінгізіп, қолына дем салып, бір
уыс топырақ беріп: «Енді тез барып, таң алдында Бибісараның
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бетіне шаш. Бибісарадан бұрын қарманбасаң, онда сен қайтып
келе, болмайсың»,—депті.
Арада үш күн жүріп таң ата қыздың отауына кіріп келсе,
Бибісара ояу отыр екен. Ақбайдан бұрын бір уыс топырақты
шашып жібереді. Ақбай кішкентай бозша торғай болып пырылдап ұша жөнеледі. Үйдің ішін шыр айнала ұшып жүргенде есік
ашылып зорға сыртқа шығады.
Енді ол жерде жүре алмайтынын сезген Ақбай басқа бір елге
ұшып кетеді. Бір елдің шетіне келіп, жерге түскен дәнді теріп
жеп жүріп, торғай бір күні балалардың тұзағына түседі. Оны балалар аяғына жіп іліп байлап, ұшырып ойнайтын болады.
Сөйтіп, жүргенде бір келіншек балаларға келіп: «Мынау
бозторғайларыңды маған беріндер, мен ауырып жүр едім,
маған торғай еті ем еді»,—деп балалардан сұрап алады. Ол тор
ғайдың Ақбай екенін біледі. Өйткені келіншек Бибісараның ең
кіші сіңлісі болатын. Бұзық апасының бір адамның обалына
қалғанын естіген-ді.
—Енді сен Бибісараға баратын болсаң, адам қалпында бару
ға болмайды. Себебі сені және бір түрге айналдырып жібереді.
Бибісараның оң бұрымының астында жасырып қойған қасиетті
жүзік бар, осы торғай түріңде елеусіз барып, соны қолға түсіріп
алсаң, сол сағатта ойлағаның болады,—дейді келіншек. Сөйтіп,
келіншек торғай қалпындағы Ақбайды жеті күн бағып, ақы
лын, апасының сырын айтып, ұшырып жібереді. Ұшарда Ақ
байға: «Сен Бибісараның еліне күндіз барма, түнде бар, күндіз
барсаң, біліп қояды»,—деп тапсырады.
Ақбай өзінің бұрынғы әдеті бойынша қыздың отауына таң
алдында келіп жетеді. Келсе, Бибісара мен Қодар тағы да бірге
жатыр. Бірақ екеуі де қатты ұйқыда екен, Ақбай сездірмей
қыздың бұрымының астындағы қасиетті жүзікті алып, ойланып
тұрып: «Бұл екеуін бір түрлі айуан етсем, бірінен-бірі айрылмас, не де болса екі түрлі болсын»,—деп Қодарға «шошқаның
қабаны бол», қызға «иттің қаншығы бол» деп, бір уыс топырақ
ты үстеріне шашып жібереді. Қодар—қабан, Бибісара—қан
шық болып шыға келеді. Ақбай отауда ілулі тұрған Қодардың
мылтығын алып, алдымен ит болып қыңсылаған Бибісараны
атып тастайды, қабан болып қорсылдап жүрген Қодарды жанды жерінен атып, қор болып өлсін деп қоя береді. Шалажансар
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шошқаны көрінген адам ұрып, о да ақыры қор болып құрттап
өледі.
Сөйтіп, Ақбай өзі баяғы адам қалпына түсіп, қайын атасына
келеді. Атасы Ақбайды үш күн қонақ қылады, бірақ қызынан
хабары жоқ. Ақбайдың малын қайырып бермекші болады.
Сонда Ақбай: «Маған мал керек емес, сіз маған алты айлық
азық даярлап беріңіз, қызыңның отауын беріңіз және қай жерге отырамын десем, сол жерге көшіп-қондыратын алты адам
қосып беріңіз»,—депті.
Бибісараның әкесі Ақбайдан еш кемістік таба алмастан,
оған бір жылдық азық даярлатып, алты түйе артып, қасына
алты адам қосып, еліне көшіреді.
Бірнеше күн жүріп тауға келгенде, Ақбай жүгін түсіріп,
таудың етегіндегі бір бұлақтың басына келіп, отауын тіктіреді.
Ертіп келген жігіттерге еліне қайтуға ұлықсат береді.
Ақбай тірідей ел-жұртынан, дүниядан безіп сол тауда аң
аулап жата беріпті. Арада үш ай өткен соң, аң аулап жүргенде
Ақбай Бибісарадан алған қасиетті жүзікті жоғалтып алады.
Оны неше күн іздеп таба алмайды. «Бір қыз үшін ел-жұрт,
ағайын-туған, ата-анамнан бездім, безіп көрмеген қорлығым,
тартпаған азабым жоқ—Адам өлтіріп, ақырында бір қасиетті
нәрсеге қолым жетіп еді, одан да айрылдым. Енді менде ел бетін
көрер не қалды!»—деп қара жерді құшақтап, «менің ендігі
серігім де, жататын орным да сенсің» деп жата береді. Күндізтүні күңіреніп, күңіренгенде былай дейді:
Болады малы бардың көңілі тоқ,
Еңбексіз жиған малдан рахат жоқ.
Бес түрден төрт жүз жылқы айдап беріп,
Қасына Бибісара қонғаным жоқ.
Арам мал әкем сорға біткен екен,
Қызығын опасыздың көргенім жоқ.
Ит болдым, қара төбет, бір бозторғай
Ұстатпай әуре еттің, дүние боқ.
Атандым «Ақбай мырза» он алтымда,
Көріктен қаулап жанған мысалы жоқ.
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Әкемнің арам малын бердім айдап,
Онымен сүйгенімді алғаным жоқ.
Жатырмын жапан түзде тауды бағып,
Қасымда ермек болар серігім жоқ.
Өтеді біздің өмір осыменен,
Елімнен кеттім жалғыз, дерегім жоқ.
Ата-анам, ақ сүт берген, риза бол,
Ел бетін енді айланып көру де жоқ.
Аң да емес, адам да емес, қалдым жалғыз,
Түсірген сиқыр қыздан жүзігім жоқ.
Ақбай осы өленді әр күні үш рет қайталап зарлайтын бо
лады.
Сол тауда Сұрмерген деген аңшы аң аулайтын. Сұрмерген
тауға шыққан сапарында, үш ай аң ауламай үйіне қайтпайды
екен. Бір күні Сұрмерген аң аулап жүрсе, алдынан үш марал
қаша жөнеліпті. Мерген маралдың ең үлкенін атып алады.
Сойып, бауырын отқа қақтап, пісіре бастайды. Сол уақытта
маралдың істікке шанышқан бір жапырақ еті ұшып барып,
мергеннің бұзып, меске тығып қойған етінің үстіне түседі. Солақ екен марал тіріліп, бір сілкініп жүгіре жөнелді. Қасындағы
екі марал да айналақтап сол арада жүр екен. Соларға қосылып,
атылған марал жөніне кете берсін. Бұған Сұрмерген ашуланып,
мылтығын қайта оқтап атайын десе, мылтығы от алмайды.
Қолындағы қыран бүркітінің томағасын алып маралға жіберсе,
құсы ұшпай өзінің қолына қайта келіп қонады. Мылтық пен
құсқа ашуланған Сұрмерген атпен соғайын деп атына мінсе,
аты да аяғын баспай бір орында қарысып тұрып қалады. Сонда
баяғы өзі атқан марал артына бұрылып тұрып былай депті:
—Сұрмерген, енді сен дүние талабын қой. Ар жағыңдағы
таудың бауырында, бұлақтың басында тігулі тұрған ақ отау бар.
Соның ішінде Ақбай деген бір байдың жалғыз баласы жатыр.
Сен оған барып жолығып, бұл жағдайдың мәнісін сұра, саған
сол айтар. Ендігі қалған өмірің сол жігітпен бірге өтер,—дейді.
Содан соң үш марал қосылып, үш ауыз өлең айтып, Сұрмерген
ге тағы да былай дейді:
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Сұрмерген, үш маралға кез болыпсың,
Есітіп бұл хабарды көңілің тынсын.
Зиянсыз біз бір жүрген хайуан едік,
Қасиетін үш маралдың көзің көрсін.
Ақбай да ақылына сонда келер,
Болмаса жақсылықты қайдан білсін.
Ерінбей еңбек етсін адал ниет,
Сүймесе шын еңбекті өзі білсін.
Тағы да кез келерміз бір-біреуге,
Сәлем айт, Ақбай ерге шыдай берсін.
Айтатын мұнан артық сөзіміз жоқ,
Ақбайжан, ендігісін ойлап білсін.
Мергенге маралдар осы бәйітті айтты да, таудың ең биік
шыңына қарай өрлеп кете барады.
Маралдың сілтеуі бойынша Сұрмерген тауды жағалап ке
ле жатып, бұлақтың басында тігулі тұрған ақ отауға келеді.
Атын байлап отауға келсе, ыңылдап, жер бауырлап жатқан
Ақбайды көреді.
Ақбай Сұрмергенмен амандасып болған соң, оған: «Мен бұл
дүниеден күдер үзіп, өлім тілеп жатқан жанмын, сен әлі салтанатты дүние талабында жүрген адам екенсің, бұл жерге неге
келдің?»—депті.
Сонда Сұрмерген айтады: «Мен он үш жасымнан осы
мергеншілікпен талап еттім. Қазір жасым алпысқа шықты.
Адамға, жазықсыз жануарларға өлім келтіргенім үшін мені
халық «Сұрмерген» деп атады. Қырық жеті жыл мергеншілік
етіп жүріп, бүгін өмірімде көрмеген бір уақиғаға ұшырап және
тілі жоқ үш маралдың сілтеуімен саған келіп отырмын»,—деді
де, көрген оқиғасын айтты.
Сонда Ақбай айтады: «Менің бұл тауға көшіп келгеніме
алты ай болды. Соның өткен үш айы менің өмірім үшін көңілді
өтті. Соңғы үш айы өте ауыр болды. Себебі, қолымда адамның
не ойлағанын орындайтын қасиетті жүзік бар еді, соны аң аулап жүріп жоғалтып алғаныма, міне, үш ай болды. Мен бұл
тауда ондай оқиғаны ұшыратқаным жоқ, оны мен білмеймін.
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Мүмкін, менің сол жоғалған қасиетті жүзігімді тауып алған
марал шығар»,—дейді.
Маралдың айтқан сөзін елемей, Сұрмерген Ақбайға бір күн
қонақ болып, азанда еліне қарай аттанады, бірақ жол тауып
жүре алмай, қанша жер жүрсе де, Ақбайдың отауына қайтып
келе береді.
Сонда ғана маралдың «ендігі өмірің Ақбаймен бірге өтер»
деген сөзі мен үш ауыз өлең Сұрмергеннің есіне түседі.
Үш маралдың өлеңін айтқанда, Ақбайға да үлкен ой түседі.
«Адал еңбек етсін» және «шыдасын» деген сөзі қалай? Сол үш
марал болып журген сол Бибісараның өзі мен екі сіңлісі емес пе
екен?
Содан кейін Ақбай: «Қайда барсам да еңбексіз рахат жоқ
екен. Не де болса өзім тұрған бұлақтың басын бақшаға айналдырайын, әрі уақытым өтсін, әрі өзім тұрған жер гүлденсін»,—
деген ойға келіп, бау-бақша еге бастапты. Сөйтіп, Ақбай мен
Сұрмергеннің тұрған жеріндегі бұлақтың басы бау-бақшалы
жерге айналыпты. Сол жерге ұшқан құсқа дейін бір айналмай
кетпейтін болыпты.
Бір күні Сұрмерген екеуі судың шетіндегі алма ағаштың
түбінде отырса, баяғы үш марал келіп, су ішіп тұрып:
«Сұрмерген, жамандыққа жақсылық деген, сен адам болсаң да
тау кезген аңнан жаман болдың. Сөйтсең де, саған жамандық
етпедік. Енді жақсы жолға түстің де, жақсылық болатын күн
жақын қалды»,—деп жүріп кетіпті.
Марал кеткен соң, Ақбай мен Сұрмерген маралдар су ішіп
кеткен жерге келсе, бір жапырақ тасқа жазған жазуға көзі
түсіпті. Жазуды оқып қараса, екі ауыз өлең екен:
Сен, Ақбай, дүниеге неге келдің,
Жолында Бибісара не көрмедің?
Бақытың ашылуға қалды жақын,
Жолдас деп дүниені көзге ілмедің.
Қыртысын қара жердің қақ айырып,
Еңбекті етіп сезгін икемдедің.
Бізді күт үш күннен соң осы жерден,
Жүзікті тауып алған бермек едім,—
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деп жазылыпты. Мұны оқып көріп: «Бізге де атар таң бар
екен ғой»,—деп қуанып, маралдың уәделі үш күнін күтіпті.
Сол сәтте су ішуге келген маралдар: «Жүзік саған, бау-бақша
бізге»,—деп, жортып жүре беріпті.
Ақбай жүзікті алып, Сұрмергеннен: «Еліңіз қайда?»—деп
сұрапты. «Елім алыс емес, осы жерден үш күндік жер»,—
депті Сұрмерген. Содан кейін екеуі жүзікке мініп ұшып, әуелі
Сұрмергеннің еліне келіпті, одан соң Ақбай еліне жетіпті.
Сөйтіп, Ақбай он бес жылдан кейін ата-анасына келіп, үлкен
той жасапты. Жинаған мал-мүлкін ғаріп пенен кәсірге үлес
тіріп беретін болыпты. Мұны жұрт «жомарт» деп атаған.

3. Жүсіп мерген
Бір күні Жүсіп өзінің шиті мылтығын алып келе жатса, бір
ағаштың басында қарақұс отыр екен. Жүсіп атайын деп оқтала
бергенде, қарақұс: «Мерген, сен мені атпай-ақ қой»,—дейді.
Әуелі таң қалып қалған Жүсіп ойланып: «Осы қарақұстың
тірі жүргенінен өлгені артық болар»,—деп, атуға екінші рет
оқталады. Қарақұс тағы да: «Мерген, мені атпай-ақ қой!»—
дейді. Жүсіп тағы да ойланып, үшінші рет қарақұрты карауылға
алғанда: «Мен сенің қолыңа қонайын, сен мені бақ»,—дейді.
Жүсіп құстың айтқанын жасайды. Бір күні қарақұс
Жүсіпке:—Сен арқама мін, орманға апарайын,—дейді де,
Жүсіпке арқасын тосады. Жүсіп мысықтай ырғып құстың
арқасына отырып қалың тоғайға келеді.
—Сен осының ішінен бір үлкен ағаш таңда!—деді қарақұс.
Жүсіп көрсеткен ағашқа қарақұс қонады да, ағашты сілкі
лей
ді, бірақ оған ағаш сына қоймайды. Қарақұс: «Мені әлі
де бақ»,—дейді. Жүсіп құсты екі ай бағып, қайта әкелгенде
Жүсіптің таңдаған ағашы шорт сынады. Сонда қарақұс: «Сен
менің арқама мін»,—деп әмір етеді. Жүсіп қарақұсқа мініп,
аспанға ұшады. Қарақұс аспанға шарықтап, бір теңіздің үстіне
келе бергенде Жүсіпті тастап жібереді де, суға жақын келгенде іліп әкетеді. Екінші рет жанып жатқан өрттің үстінен тастап
жіберіп, отқа жақын қалғанда іліп әкетеді. Үшінші рет құздың
үстінен тастайды да, тасқа жақын қалғанда қағып әкетеді. Сонда қарақұс бір төбеге қонып, Жүсіптен: «Сен жаңағы судан,
өрттен, таудан қорықтың ба?»—деп сұрайды.
—Қорықпағанда ше, жаным көзіме көрінді,—дейді Жүсіп.
—Е, көзіңе көрінсе, мені әуелі «атам» деп жанымды көзіме
көрсеткенсің! Ал, Жүсіп, осы төбенің етегінде менің елім бар.
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Соған сен барып әкемнен сүйінші сұра. Менің мұндай халге жеткенім—соғыста қолымнан, аяғымнан айрылдым, мені
Құдай осындай халге жеткізді. Сен әкеме барғанда қанша
мал берем десе де алма, тек кішкентай қызыл сандық бар,
соны алам де,—дейді. Осы сөз бойынша барған Жүсіп құстың
айтқанын айтады. Әкесі сонда: «Жан дегенде жалғыз баламнан
аяғанымды ит жесін»,—дейді де, сандықты береді, бірақ: «Сен
бұл сандықты ашпа, ашсаң, көп қиындық көресің»,—дейді.
Қырық күн ойын, отыз күн тойын жасағаннан кейін карақұс
тың әкесі қырық уәзірін ертіп, Жүсіпті еліне аттандырыпты.
Жүсіп бір аралға келгенде: «Осы сандықта не бар дейсің»,—деп
ашып келіп қалса, сол бойда бірдеме жалт ете түседі де, Жүсіп
тің үстіне алтын мұнара тігіле қалады. Қырық уәзір қырық,
жерден «жүр-жүрлеп» айқайлапты. Жүсіп жүре алмайды. Жү
ре алмай, жылап отырған Жүсіптің қасына бір мыстан кемпір
келіп: «Үйіңе барғанда үйіңде сен танымайтын бір бала бар,
соны осы аралға әкеп тастап кет»,—деп бұйырады.—Жарайды.
Әйтеуір, осы үйді қайтадан сандыққа салып бер,—деп жалы
нады Жүсіп. Мыстан келісіп, үйді сандыққа салып береді.
Көп кешікпей Жүсіп үйіне келеді. Үйінде өзі кеткеннен
кейін туған баласы бар екен. Баласының аты Серік екен. Жүсіп
сол Серікті әлгі аралға тастап кет деп, қырық уәзірге қосып
жібереді. Қырық уәзір жолда аралға тастап кеткеннен кейін
Серік жылап отырса, мыстан келіп: «Балам, жылама! Судың
ортасына барып бойлап қолыңды серме, сонда қолыңа есіктің
тұтқасы ілінер, сол есікті аш та жүгіре бер. Алдыңнан тағы бір
есік шығар. Сол есікті ашсаң алдыңнан хан шығар, сол саған бір
жұмыс тапсырар»,—дейді.
Мыстанның айтқанын Серік мүлтіксіз орындайды. Хан:
«Бүгін тынық, ертең бір жұмыс тапсырамын»,—дейді. Ертеңіне
Серікке ұшы-қиыры көрінбейтін бидайды «таң атқанша орып
бер» деп бұйырады хан. Сол кезде ханның бес қызы бар екен,
ең кішісі Серікпен жасты екен. Серік жылап отырса: «Сен
неге жылайсың?»—дейді қыз. Серік қызға жайын айтады.
Сонда қыз тұрып: «Ту, со да сөз бе екен, жүр, екеуіміз орып
келейік»,—дейді. Қыз барады да бес бауға толтырып «ә» дегенше орып тастайды. Ертеңіне хан Серікті далаға ертіп шығады.
Дала алай-дүлей жел екен, сол желге барып бес қап тарыны
ұшырады да, «таң атқанша жина» деп, бұйырады. Серік қызға

ЖҮСІП МЕРГЕН

27

келеді, қыз екеуі тарыны лезде бес қапқа жинап алып, аузын
буып қояды. Енді хан «ат үйрет» дегенде Серік қуанып кетеді.
Сонда қыз:—Ол тағы, саған үйрету қиынға түседі. Сен мына екі
шоқпардың біреуін ал, үстіне мінгенде ат көкке ұшады. Сонда
сен осы шоқпармен атты бастан ұр. Ол сенің ұрғаныңа қарамас,
қолың талар, бірақ қолыңның талғанына қарама, ұра бер. Егер
ұрмасаң, сол аттың үстінде өлесің,—дейді қыз. Серік қыздың
айтқанын дәл орындайды. Серік ертеңіне хан ордасына келсе,
ханның басы көкпеңбек болып ісіп кеткен екен. Бұған себеп—
кешегі ат болып жүрген ханның өзі еді. Қызының Серікке кө
ңіл қосқысы келетіндігін аңғарып, хан Серікке: «Енді бес ат
келеді, соның ішінен таңдағаныңды ал»,—дейді. Таң ата бес
ат келеді, төртеуі тұлпар, біреуі ақсақ тай. Серік ақсақ тайға
жабысады. Хан тұрып: «Төрт тұлпардың біреуін алмай тұрып,
ақсақ тайды неге аласың?»—дегенде, Серік: «Өзім жаман адаммын, маған жаман ат жарайды»,—деп жауап қайтарады. Енді
бес қызын хан жерге көмеді де: «Осы қыздардан сүйген қызың
ды тауып ал»,—дейді. Серік іздеп-іздеп бір жерді қазса, өзінің
сүйген қызы Гүлбаршын шығады. Бұл баяғы өзіне көмектесетін
ханның кіші қызы еді. Хан Серік пен Гүлбаршынды қосады.
Гүлбаршын асқан сиқыршы болады.
Бір күні Серік елін ойлап қамығып отырғанда Гүлбар
шын: «Неге қамығасың?»—дейді. Серік елін сағынғанын анық
айтады. Қыз сонда:
—Жолға даярлану керек,—деп жол жабдығына кіріседі.
Бір күні кешке Гүлбаршын екеуі қашып кетеді. Кетерде
Гүлбаршын шынашағын кеседі де, жататын жеріне бір, жуынатын жеріне бір, шығатын есікке бір тамшы қан тамызып
кетеді. Таңертең хан қызметшілеріне: «Күйеу баланы шақы
рып кел!»—дейді. Қызметші келіп: «Жаңа киініп жатыр»,—
дейді. Екінші рет «жуынып жатыр» дейді. Үшінші рет «келе
жатыр» деп хабарлайды. Күте-күте келмеген соң ханның өзі
келсе, манағы қызметшінің көріп жүргені Гүлбаршынның
қаны екен. Қызының қашып кеткенін білген соң, хан қырық
уәзіріне қызын қудырады. Қырық уәзір Серікке жақындай бергенде, Гүлбаршын—қызғалдақ, екі ат—қой, Серік—қойшы болып қалады. Қырық уәзір қайта қуғанда, Гүлбаршын—ай, екі
ат—мола. Серік—молда бола қалады. Уәзірлер қашқан қыз бен
күйеуді ұстай алмай қайтып келеді. Келіп көргендерін ханға
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айтады. Хан енді өзі іздеп шығады. Хан Серікке жақындайды.
Сонда, Серік—қасқыр, Гүлбаршын—балық, аттар—су бола
қалады, хан келіп суды іше бергенде, қасқыр келіп ұрттан алады. Хан сол кезде қырық уәзіріне: «Қой, бұл қыз бір жарылған
жұмыртқа болар»,—деп үйіне қайтады. Серік пен Гүлбаршын,
сөйтіп, өзінің дегеніне жетеді.

4. Алтын балық
Баяғы заманда Бағдат шаһарында жоқшылықпен күні
өткен бір кемпір мен шал тұрады екен. Олардың ортасында
сегіз жасар жалғыз ұл баласы болыпты. Кемпір үй ішімен айна
лысады да, шал ау тартып, азын-аулақ іліккен балықты тал
шық қып тағам етіп күнелтеді екен. Бір күні баласы:
—Әке, мен де ау салуды үйренейін, бүгін мені жібер,—
деп өтінеді. Шал мен кемпір жалғызы әлдеқалай суға түсіп
кете ме деген қауіппен ұлықсат етпесе де, бала жылап-еңіреп
қоймағансын, «барсаң бар» дейді. Бала қуанып кетеді. Кешкісін
құрған ауына ертесімен барып қараса, бір алтын балық оралып
тұрады. Бала қуанғанынан не істерін білмейді. Үйге жеткенше
жүгіреді. Баласының алтын балық әкелгенін көргенде, қуан
ған кемпір мен шал тұра жүгірісіп, біріне-бірі соғылысып құлап
та қалысады.
Шал балықты алып шаһардың патшасына жүгіреді. Патша
сарайының күзетшілері оны сарайға кіргізбей әуре жасайды.
Ақырында «патшаға тарту етіп алтын балық әкелді» дегенді
естіп, кіруге патша өзі рұқсат береді. Балықты көрген патша
шалға:
—Сен өміріңде алтын балық ұстап көрген жоқ едің, мынаны
кім ұстады?—деп сұрайды.
Шал:
—Кішкентай ұлым ұстады,—деп жауап береді.
—Онда сол баланы жібер маған,—деп, шалды үйіне қай
тарады. Бала келгенсін патша оған көп алтын береді, бала үйіне
қуанып қайтады.
Оны естіген патша санаттары күншілік етеді. Олар патшаны
былай деп азғырады:
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—Бұл алтын балық жалғыз болмау керек. Оның жұбайын
таптырып алыңыз балаға,—дейді.
Патша санаттарының айтқан ұсынысын қабыл алады. Ба
ланы шақырып алып:
—Бұл балықтың жұбайын тауып әкел,—деп бұйырады.
Сау басына сақина тілеп алған бала үйіне жылап келеді.
Патшаның бұйрығын айтады, әке-шешесі де қатты налиды. Содан бала тағы да ау құрады. Ауына барса тағы да алтын балық
ілігіп жатыр екен. Балықты алып тағы да патшаға апарып
тартады. Патша қатты разы болғандықтан көп алтын қазына
береді және кемпір-шалға жақсы сарай салдырып береді. Бұрын
өлмесінің күнін кешкен шалдың үйі қазір кең бөлмелері бар,
дүние-мүлкі мол, жақсы, сәулетті үйлердің катарына кіреді.
Мұны көрген патша санаттары өшпенділікті бұрынғыдан да
күшейтеді. Олар енді баланы алысқа, «барса келместің» жо
лына жіберудің айласын қарастырады. Олар патшаға келіп былай дейді:
—Мәртебелі тақсыр, бұл бір тамаша іс болды. Тек бір
келіспейтін жері алтын балық жай сауда өмір сүре алмайды,
оның дүниеде өзіне лайықты алтын суы да болуға тиісті, енді
соны алдырыңыз,—дейді.
Аңқау патша оған да иланады. Баланы шақыртып алып алтын су тауып әкелуге жұмсайды.
—Орындамасаң, дарға асып өлтіремін,—дейді патша. Бала
үйіне қатты қамығып келеді. Әкесі: «Тағы не әмір етті патша?»—
деп сұрайды. Бала: «Алтын су тауып алып кел деді»,—деп жылайды. Кемпір-шал мұны естігенде естерінен айрылады.
Бір күні бала әке-шешесімен бақыл айтысып, алтын су іздеп
алыс сапарға шығады. Ол неше орман, өзендерден өтіп, биік
асулардан асып, елсіз-сусыз шөл далалармен бет алды құла
түзбен жүре береді. Бір жерлерге келгенде қой баққан шалға
кез болады. Қарияға сәлем беріп қолын алады. Шал баладан
жөн сұрайды. Бала өзінің бағдаттық екенін, патшасының әмірі
бойынша алтын су іздеп жүрген жан екенін айтады.
Қойшы шал ұзақ ойланып, сөйлепті.
—Тегі ондай су бары бар, бірақ оған жетіп алып, қайту
оңай іс емес,—дейді ол. Осы арадан қырық күншілік жол
жүріп үлкен дарияға кез боларсың, одан кемеге мініп өтесің.
Дарияның ол шеті мен бұл шеті өте қашық. Кеме жыл тәулігін
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де бір оралады. Кеме бергі жағада болса тез өтесің, арғы жағада
болса бір жыл күтуіңе тура келеді және,—дейді қария сөзін
жалғап,—содан әрі тағы жүре бересің. Алдыңнан тас қорған
көрінер, ол көрінгеннен кейін де он тәулік жол жүресің. Оның
биіктігі қырық кез дейді айтушылар. Оны қыз патшасы билеп
тұрады. Оның халқы да әйелден болса керек. Науғысы адам
перісі дейді. Міне, осы шаһардың інгінде алтын сулы көл бар
дегенді естігенім бар, шырағым,—дейді шал.
Бала одан әрі де ұзақ жүріп, қария айтқан дарияға келсе, керуен тиелген кеме жағадан жаңа ғана қозғалып барады екен. Жартастан кемеге секіріп берді бала. Сәті болғанда
кеменің дәл үстіне түседі.
Теңізден өтіп шығып неше тәулік жол жүргеннен кейін қыз
патшасының тас қорғанына да жетеді, бірақ қорғанның биікті
гі сондай, оның басына шығу былай тұрсын, тіпті, төбесіне
қараудың өзі қауіпті болады балаға. Бала қатты қамығып,
зарлап жылайды, дегенмен қарап жата алмайды. Қорғанның
сыртын айналып жүре береді. Ақырында бір қорғанға жанай
шыққан зәулім терекке кезігеді. Бала соның бойымен өрме
леп қорғанның басына шығады. Қорған іші бүкіл қала, тамаша
бір нұрлы сәулеге бөленіп көз тұндырып тұр екен. «Бұл алтын
судың сәулесі болар»,—деп ойлады бала. Мұны көрген бала
дәті шыдап аялдай алмай қорғаннан ішке қарай секіреді. Содан кейінгіні өзі де сезбейді. Бір уақытта көзін ашса, бір үйдің
ішінде жатыр екен. Үй ішіне көз салып қараса, тамаша көрікті
үй екен, ешбір жан сезілмейді. Бір уақытта есіктен бойжеткен
қыз кіреді. Қыздан бала сұрай бастайды.
—Мен қайда жатырмын?
—Сені қорғанның ішінде мүшкіл халде жатқан жеріңнен
осы үйге алып келдім, бүгін үшінші күн, сен маған өз жайыңды
баян етші!—дейді қыз.
—Мен Бағдаттан келемін, алтын су іздеп жүрмін,—дейді
бала.
—Сенің іздеген суың осында бар. Бірақ, бұл жер сен үшін
өте қауіпті,—дейді қыз. Мұнда,—дейді ол,—адам перісінің уалаяты тұрады. Патшамыз Қорлығайым деген қыз. Оның халқы
да бір өңкей әйелдер, еркек адам атымен болмайды. Егерде ер
адам мұнда кезіксе өлтіреді, мен саған шынымды айтсам, өзім
бұл араның науғысы емеспін. Тегі, сол өзіңнің айтқан «Бағдат»
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шаһарынан болуым керек. Олай дейтінім,—дейді қыз,—
патшамыздың маған «әй, Бағдат қызы» деп шақырғаны әлі
есімде қалыпты. Мені осында жас кезімде көтеріп алып келсе
керек. Сондықтан,—дейді қыз,—осы мен тұрған үйде көрінбей
тұра бер. Білсе, сені де, мені де жоқ қылады.
Сонымен бала көрінбестен қызбен бірге бірі апа, бірі іні
есебінде тұра береді. Әлгі «Бағдат қызы» патшаның аспазшысы екен, ол күн сайын түрлі жемістерден басқа да әртүрлі тәтті
өсімдіктерден тамақ жасап беріп тұрады екен, алайда тағамға
тұз салу дегенді білмейді екен.
Бір күні бала қалтасының түбінде жүрген бір кесек тұзды
қазанға тастап жібереді.
Сол күні асын ішкеннен кейін Қорлығайым аспазшы қыз
ды шақырып алып: «Бүгінгі асты кім пісірді»,—дейді. Аспаз
шы қыз бүгінгі тамағының аса дәмді екендігін өзі де сезген бо
латын, сондықтан ол былай деп жауап береді:
—Тақсыр патшам, мен сізге нағыз шынымды айтайын.
Бұдан он бес жыл бұрын еш адамға қатыссыз жүкті болып бір
қыз тудым, сол қызым қазір он бес жасқа жетті, бүгінгі асты
пісірген сол,—дейді.
Патша өзінің санаттарын жиып алып:
—Қазір шаһардың халқын түгел алтын көлдің жағасына
сапқа тұрғызыңдар,—деп бұйырады.
Әлгі аспазшы қыз да баланы қыздарша киіндіріп жиынға
алып барады.
Халық жиналып болған соң, дереу шешініп суға түсуге
тәртіп беріледі. Сол уақытта баланың ер екені анықталады да,
бір санатына патша баланың басын кесуге бұйырады. Баланың
басын алмақшы болған патша санаты баланың көрікті жүзі
нен есі ауып құлайды. Екінші санаты да оның аяғын құшады.
Бұған ашу шақырған патша балаға қылышын алып өзі ұмты
лады. О да есі ауып құлайды. Есін жиып, Қорлығайым патша
халқын таратады да, баланы өз сарайына енгізуге бұйырады.
Сарайға келгенсін қыз патша балаға айтады:
Мен саған ашуына болуым мүмкін, әйтпесе осындай жағ
дай болмаған болар еді. Қарсылығың болмаса саған тұрмысқа
шығар едім,—дейді.
—Қарсылығым жоқ,—дейді бала,—бірақ сізге қояр бір
тілегім бар, қабыл алсаңыз.
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—Айт!—дейді қыз патша.
—Мен елімнен шыққанда, патшамыздың әмірі бойынша,
алтын су іздеп шығып едім. Сол іздегенім сіздің шаһардан табылды. Соны патшамызға табыс етсем деймін. Тілегім осы,—
дейді бала.
Патша баланың тілегін қабыл алып, Шолақ пері деген бас
санатына бұйрық береді: «Керекті мөлшерде алтын суды алып
және мына баланы қанатыңа отырғызып Бағдат патшасына
жеткіз»,—дейді.
Бағдат патшасының сарайына алып келіп түсіреді де,
Шолақ пері былай дейді: «Патшаңызға кіріңіз де, алтын балық
жүзетін хауызды көрсетіңіз және,—дейді ол,—мен өзіңе керек
болған кезде, мынаны тұтата қоярсың»,—деп шашынан екі тал
жұлып береді.
Бала патшасына кіріп бұйрығын орындап келгенін айтып:
—Хауызды қараңыз,—дейді. Қараса, хауыз алтын сумен
лық толып тұрады. Оны көрген патша хисабы жоқ сыйлық
тар береді. Бала үйіне барғанда әке-шешесі баласын танымай
қалады. Қасірет пен қапалық шеккен сорлылар айтумен әрең
таниды. Олар баласының аман келгендігіне үлкен той жасап жатқанда, патшаның жауыз санаттары баланы қалайда
жоюға әрекеттеніп жатады. Олар тағы да патшаға келіп былай дейді:
—Зор мәртебелі, патша ағзам! Дәрежеңіздің бұдан да жоға
ры болғанын шын ниетпен тілейміз. Сіздін, алтын балығыңыз
да бар, ол еркін жүзетін алтын суыңыз да болды. Әрине, тақ
сыр, бұған өзіңіздің данышпандығыңыз арқылы жетіп отырсыз. Екінші жағынан, біздің көмегіміз болғанын біліп отырсыз.
Біздің сізге тағы бір берер кеңесіміз бар.
—Айтыңыздар, бағалы ұсыныстарынды тыңдауға әрдайым
әзірмін,—дейді патша.
—Ол мынандай, дүниеде екі алтын құс бар дегенді естиміз.
Енді соны алдырсаңыз, мәртебеңіз бұрынғыдан да артар еді,—
деп азғырады олар.
Ақылсыз патша оған да иланады. Баланы шақырып алып
екі алтын құсты тауып әкелуге бұйырады. Бұл жолы да бала
үйіне қамығып келеді. Алайда ол Қорлығайымға барып
ақылдаспақшы болады.
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Шолақ перінің екі тал шашын тұтатады. Сол-ақ екен,
Шолақ пері жетіп келіп, баланы алып қыз патшаға көзді ашыпжұмғанша жетіп барады.
Бала қыз патшаға өз патшасының тапсырмасын—екі алтын
құсты іздейтінін айтады.
Қорлығайым оны да өзі табатынын ескертеді. Шолақ періні
өзінің басқа елде патша болып тұрған ағасына жұмсап былай
дейді:
—Қорлығайым қарындасың ерге шығатын болды, соның
тойына шақырады және екі алтын құсын шашуға алып келсін
деп айтты де,—дейді.
Қарындасының тойына екі алтын құсын алып, ағасы да
келеді. Сөйтіп, Қорлығайымның отыз күн ойыны, қырық
күн тойы өткенсін, екі алтын құсты алып бала Шолақ перінің
қанатына мініп еліне келеді. Патшаға екі алтын құсты тарту
қылып тартқасын патша разы болып патшалық тағына отыруға
балаға өз орнын береді. Сүйтіп, кемпір-шалдың баласы екі елді
өзі билеп, Қорлығайымды әйелдікке алып, барша мұратына
жетіпті.
Қорлығайымға аспазшы болған бағдаттық қыз сол баланын,
туған апасы, кемпір-шалдың тұңғыш қызы екен. Оны бес жасында белгісіз нәрсе көтеріп алып кеткен екен. О да әке-шешесін
көріп, қуанышқа кенеледі.

5. Алтын құс пен сұр қасқыр
Бұрынғы заманда болған бір патша. Ол патшаның үш ұлы
һәм бір жүдә үлкен бақшасы бар екен. Сондай бақша мақтауға
келетін еді. Мұндай бақша ол заманда дүние жүзінде болмаған.
Егер бұл бақшаға қайғылы ма, ауру ма кісі кірсе, қайғылы кісі
нің қайғысы кетіп, ауру кісі ауруынан саламат болып шыға
тын еді. Бұл бақшада дүние жүзіндегі неше түрлі жемістер бар
еді. Патша бақшасындағы осы жеміс ағаштарының ішінен биік
өскен бір алма ағашын жан-тәнімен жүдә жақсы көреді екен. Ол
ағашта өскен бір алманың біреуі алтынға, біреуі күміске яғни
әртүрлі түске айналып тұрады екен. Бір заман бұл бақшаға иеленген бір алтын құс келген. Алтын құстың әрбір жүні алтын
секілді жалт-жұлт етін тұрған һәм көзі гауһар секілді ойнап
тұрған. Бұл әр күні түнімен бұл патшаның бақшасына ұшып
келіп қонады екен. Әлгі патшаның сүйікті алма ағашының
әр түні бір алмасын шұқып, басқасын қиып түсіріп кетеді
екен. Күндерде бір күн патша бақшасына шықса керек. Алма
ағашынан алмасын қараса, алтын секілді жақсы алмасы жүдә
аз қалған. Патша бұл істі көріп қапа болған, қайғыра бастаған.
Бір күні патша өзінің үш ұлын шақырып айтқан.
—Әй, әзиз ұлдарым, қайсыңыздың қолыңнан келеді екен,
бақшаға келіп жүретін алтын құсты маған тірілей ұстап беруге. Қайсыңыз ұстасаңыз өз өмірімде жарты патшалығымды
беремін деген һәм өлген уақытымда барлық патшалығымды
өсиет айтып қалдырамын,—дейді. Осы сөзді патшадан ұлдары
есітіп: «Қайғырмаңыз, не қылсақ та ұстармыз»,—деген.
Бұлар кезек қарауыл тұра бастайды. Әуелі үлкен ұлы
бақшаға барып, түнде қарауыл тұрған. Әлгі алма ағаш түбінде
отырды. Патша ұлы ұйықтап кеткен. Сол арада алтын құс келіп
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алмаларын қиып, бір алмасын алып кеткен. Патша ұлы оянып
кеткен. Көрді, алмалар қиылған. Бір алмасы жоқ ертеңгісі.
Патша тұрған, үлкен ұлын шақыртқан һәм сұраған, «Әй,
сүйікті ұлым, әлгі құсты көрдің бе?» деген. Ұлы жауап берген
нысап қылып айтқан: «Ей, ғазиз ата, көрмедім» деген. Екінші
күні қарауылға екінші ұлы кеткен. Әлгі алма ағашы түбіне
барып отырған. Біраздан соң тағы ұйықтап кеткен. Сол арада
құс келіп алманы қиып, бір алмасын алып кеткен. Ертеңгісі
патша ұлын шақыртқан. Үлкен ұлы секілді жауап берген.
Үшінші ұлына кезек келіп, үшінші ұлы бақшаға барып алма
ағашы түбінде еш ұйықтамаған, біраздан бақшаға от секілді
жалт етіп жарық болған алма ағашына келіп қонған да алмаларды қия бастаған. Патшаның ұлы хайла қылып құйрығынан
ұстаған. Бірақ ұстай алмай қалған. Алтын құс олай-бұлай етіп
ұшып кеткен. Біраздан соң бақшаға от секілді жалт етіп жарық
болған құс келіп, айналаны күндізгідей жарық қылып алма
ағашына келіп қонған да алмаларды қия бастаған. Патшаның
ұлы хайла қылып құйрығынан ұстаған. Бірақ дұрыстап ұстай
алмай қалған, алтын құс олай-бұлай етіп ұшып кеткен. Патша
ұлының қолында қалған бір қауырсын. Патша тұрған, ұлын
шақыртқан, ұлы әлгі қауырсынды алып барып атасына берген. Патша қайран қалып тіпті қуанған. Өйткені ол қауырсын
қараңғы түнді күндізге айналдырған. Патша осы қауырсынды
өзі отыратұғын үйге қойған «бұл қауырсын жоғалуға тиіс
емес» деп. Мұнан соң алтын құс бақшаға тіпті келмеген. Көп
уақыт өткен соң патша жанына ұлдарын шақырып айтқан:
«Ей, менің сүйікті ұлдарым, не болса да сол алтын құсты
тірілей ұстап әкелгеніңізге бұрынғы айтқан өсиетімді орнына
келтіремін»,—дейді. Сол арада үлкен ұлы мен ортаншы ұлы
інісіне жүдә ашуы келіп, не болса да бірге іздейміз деп кеңес
етіп айтып қойған еді. Мұнан соң үлкен ұлы мен ортаншы ұлы
атасынан рұқсат сұрап һәм қабыл дұғасын алып алтын құсты
іздеп шығып кеткен. Ағалары шығып кеткен соң патшаның
кіші ұлы атасына жалына бастады: «Ай, ата, мені де жібер
іздеуге». Атасы айтқан: «Сүйікті ұлым, сен жас баласың, ұзақ
жолға жүріп көрмегенсің, межелі жерге әлі ағаларың бармаған
да болар»,—деген. Күн сайын, сағат сайын кіші ұлы атасынан
өтініп тілеген: «Не болса да батаңызды беріп, рұқсат етіңіз»—
деп. Ақыр патша кіші ұлын жібермесе болмайтын болды. Атасы
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көп қайыр дұға қылып, кіші ұлы бір атқа мініп жолға шығып
кеткен. Бара-бара өзі де қай жаққа барғанын білмеген. Кетіп
бара жатып ойлай бастаған: «Алыс па екен, жақын ба екен,
биік пе екен, аласа ма екен?» Жүріп барып бір жерге жеткен.
Ол бір жақсы сахара—жасыл шөпті, бұлақтар ағып тұрған.
Ертеңіне тағы бір кеш жүрген, алдынан тақыр шөл кездескен.
Біраз демін алған соң әлгі тақыр шөлден кеткен. Біраз барған
соң бір биік ағашты көреді. Ағашқа жазылған жазу бар екен.
Жазуды оқыпты. Ағашқа жазылған сөздер: «Осы ағаш жанында үш жол бар: оңға, солға, тура. Тура жолмен кетсе, ол кісі ашжалаңаш болып. саламат қалады. Оң жақтағы жолға түссең,
атты болса аты өліп, өзі саламат қалады. Ағаштан сол жаққа
кетсе, ол кісі өліп, аты қалар»,—деп жазылған. Патшаның
ұлының жүдә іші пысып, Құдайға тапсырып ағаштан оң жаққа
қараған жолға түсіп жүріп кеткен. Патша ұлы ойлаған «атым
өлсе, өзім қалсам мал табылар» деп бір күн жүрген, екі күн
жүрген. Үшінші күн болғанда бұған бір жақтан келіп бір сұр
қасқыр жолықты. Бұл сұр қасқыр тілге келіп айтты: «Ей, жас
жігіт, сен әулиесің. Ағаштағы жазуды көргенсің. Онда жазған
оң тарапқа кетсең атың басы жоғалады»,—деп, сол арада «патшада ат көп» деп бұл баланың атын бір шетке алып барып жей
бастаған. Патшаның баласы атынан айрылған соң өзімен бірге
туған-туысқанынан айрылған секілді шетке барып жылай
бастаған. Біраздан соң жаяулап кетті. Бір күн, бір түн жүріп
бала мүлде шаршады. Біраз демін алуға отырды. Сол арада артынан сұр қасқыр шауып келіп һәм оны қуып жетіп осы сөзді
айтты: «Мен патша ұлы жайлау баруынды қызғаныш етіп һәм
атыңды мен жедім» деп. Сұр қасқыр бұл баладан сұрай бастады: «Әй, патшаның ұлы, сен не жұмыспен жүрсің, жұмысыңды
маған айт?»—дейді. Патша ұлы жұмысының бәрін сұр қасқыр
ға айтады. Сұр қасқыр: «Менің үстіме мін»,—дейді. Бала мінді,
қасқыр жүгіріп кетті. Сонда шапшаң жүруі соншалық шапшаң
ат болса да қасқыр артынан жетерлік емес. Бара-бара күн кеш
болды. Күн кеш болған соң бұлар келіп бір тас жолға жетті. Ол
тас жол шамасыз биік екен. Сұр қасқыр айтты: «Уақыт жетті,
түс менің үстімнен. Осы тас жолға өрмелеп шық. Осы жолдан
түскенсін бір бақша көрерсің. Сол бақшада бір алтын қапас
ішінде болады алтын құс. Аларсың, бірақ қапасқа тиме. Егерде қапасқа тисең өлесің. Неге десең сол сәтте қарауылшыларға
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хабар тиіп ол бақшадан шығып кетуге болмайды. Сол сағатта
сені ұстап алады»,—дейді. Патша ұлы жол бойымен өрмелеп
шығып бақшаға кірді һәм алтын құсты көрді. Қапастан алып
шыға бастағанда патша ұлына ой түсті. Өз-өзіне айтты: «Алтын қапассыз құсты алып жүру қиын болар»,—деп. Қайта барып алтын қапасты шешіп алам деп қапасты шеше бастағанда
бақшаның іші шуға толып кетті. Қапасты байлаған жерде те
мір шыбықтың бір басы патшаның үйіне кірген екен. Ең басына
үлкен қоңырау байлаған екен. Ол қоңыраудың сылдыраған даусымен қарауылшылар бұл жігітті келіп ұстайды. Алтын құстың
иесі ол жердің патшасы Алматхан атты хан екен. Алмат патша
жүдә ашушаң кісі екен. Бұл, патша баласына, бек қатты ашуланып: «Ұят емес пе саған осындай іс істеп жүруің. Өзің қандай
адамсың. Қай патшаның еліненсің, атың кім?»,—дейді. Жігіт
қорқып кетіп: «Мен Хикмет деген патшаның ұлымын. Менің
атым Фәрмүч»,—дейді. Алмат жігіттен сұрайды: «Сен мұнда
неге келдің?»,—дейді. Фәрмүч былай деп жауап береді: «Біздің
патшамыздың бақшасын бір алтын құс иеленіп алған еді. Күн
сайын түнде келіп бақшамыздағы алма ағашынан алма қиятын
еді һәм бір алма алып кететін еді. Соның үшін оны ұстап әкелуге
мені атам жіберді»,—дейді. Алмат патша айтты: «Ей, жас жігіт,
өзің патша ұлы бола тұрып бұл іс саған керек емес еді»,—дейді.
Жігіт айтады: «Егер осы алтын құсты ұстап әкелсем, атам орныма патша етіп қоямын деген. Соның үшін менің келгенім»,—
деді.
Алмат айтты: «Сен ондай болса, жақсылықпен сұрасаң, бір
ауыз сөз сөйлемей берер едім. Жақсы бола ма, сенің осы ісіңді
бірнеше ағыламнама жаздырып әрбір жерге таратсам. Тек сенің
жастығыңды ескеріп сені құтқарамын һәм көп мал беремін,
маған сен бір қызмет көрсетсең. Ол қызмет—бәлен деген үшін
ші патша мемлекетінде бір алтын жалды ат бар, ол мемлекет осы
шаһардан мың шақырым жерде, бір биік үлкен теңіз артында,
егер сен маған сол алтын жалды атты тауып әкелсең, саған бір
сөз айтпай осы алтын құсты жаным-тәніммен беремін. Егер осы
қызметті қылмасаң қарақ атыңды бүкіл дүнияға таратамын»,—
дейді. Бұл жігіт Алмат патшаға атты тауып келмекші болып бас
иіп шығып кетеді. Қасқыр жанына келген жігіт, сұр қасқырға
басынан өткен істерінің бәрін сөйлеп береді.
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Қасқыр айтты: «Әй, жігіт, менің айтқанымды неге
тыңдамадың. Неге алдың алтын қапасты»,—дейді. Патша ұлы
қасқырға: «Сенің алдыңда айыптымын»,—дейді. Қасқыр айтады: «Қайыр, Құдайдың ісі шығар, енді сен менің үстіме мін,
қайда барсаң мен сені сонда алып барамын»,—дейді. Патша
ұлы қасқырдың желкесіне мінеді. Сұр қасқыр атқан оқ секілді
шабады. Бір заманнан соң патша айтқан мемлекетке де түнде
барып жеткен. Нақ түн ортасында ақ тастан істеген албардың
қасына келеді. Қасқыр жігітке: «Бар, тез осы албарға кір, қазір
қарауылшылар ұйықтаған соң атты, яғни, алтын жалды атты
алып шық. Бірақ дуалда алтын жүген болар, оған тиме, егер
тисең өлесің»,—дейді. Патша ұлы албарға кіреді. Атты алды.
Сол арада жігіттің көзі дуалдағы алтын жүгенге түсті, жігіт
жүгенге жудә қызықты. Алғысы келіп алғанда албар шу-шу ете
қалып қарауылшылар оянып, албарға кіріп, патша ұлын ұстап
патшаның алдына кіргізді. Патша жігіттен сұрай бас
тайды:
«Қай елденсің һәм қандай адамның ұлысың», дейді. Патша
ұлы қандай кісі ұлы екенін бәрін айтты. Патша жігітке: «Саған
мұндай іс істеу жарай ма, өзің бір патшаның ұлы екенсің қайыр,
бұл күнәңді кешемін, маған бір қызмет істесең. Қызмет—сол бір
мемлекетте бір патша бар, оның бір сұлу қызы бар, неше жылдар
мен жаушы жібердім, ғашық болдым, қызын маған берсің деп,
ол маған қызын бермеді, егер сол қызды әкеліп берсең барлық
күнәңді кешемін. Егер әкелмесең қарақтығыңды әр мемлекетке жазу жазып таратамын һәм қарақтығыңды әрбір кісі біліп
мазақ қылар. Егер осы істі орнына келтірсең алтын жалды
атты, алтын жүгенді өз ықтиярыммен саған беремін. Егер сіз
бастан жақсылықпен сұрасаң жақсы деп бір ауыз сөз айтпай
беруші едім»,—дейді. Патша ұлы көп заман ойлап тұрды да
сонан соң уәде беріп, қызды білмек болып жылай-жылай сұр
қасқырдың жанына келді. Бастан-аяқ қасқырға жай-күйін айтады. Қасқыр айтты: «Неге айтқан сөзді тыңдамадың, неге тидің
ол алтын жүгенге»,—дейді. Жігіт: «Айып менде, Құдай солай
мені бастады»,—дейді. Қасқыр айтты: «Жарайды, болары болды енді. Жүр, менің үстіме мін, қайда болса да мен сені сонда
алып барамын»,—деді. Қасқыр жүдә қатты шапқан, сөйлеуге
хал жоқ. Біраз уақыт өткен соң әлгі қыз атасының еліне барып
жетті. Шаһары алтын ришаткамен айналдырған, ішінде бақша.
Сұр қасқыр жігітке: «Түс үстімнен һәм Аллаға тапсырып бар.
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Біз келген жолмен қайтып жол үстіндегі емен ағаш түбінде мені
күтіп тұр»,—дейді. Патша ұлы қасқыр айтқандай барып емен
түбінде күтіп тұрады. Сұр қасқыр алтын ришатканың жанына
барып бұғып тұрады.
Патша қызы бақшаға шыққан. Күн батқан соң өзінің бірге
жүретін қыздарымен патша қызы жүре-жүре сұр қасқыр жа
нына бірақ келген. Сол арада сұр қасқыр ришатка үстінен
секіріп түсіп, патша қызын көтеріп алып желкесіне салып,
секіріп шықты да шауып кетті. Жүдә қатты шабумен біраз
уақыттан соң өзі айтқан жасыл емен түбіне келіп жетті. Патша
ұлын да қызбен бірге арқасына мінгізіп алды.
Олар кете берсін. Енді біз патша қызы жүрген бақшаға
келейік. Қасқыр патша қызын алып шығып кеткен соң, жанында бірге жүрген қыздар патшаға кіріп айтты. Патша
бұл сөзді естіген соң жүйрік атпен қасқыр артынан қуарға
шықты. Бірақ қасқыр артынан жете алмады. Енді сұр қасқыр
үстіндегі патша қызы мен патша ұлына келейік. Мұнда қызға
жігіт ғашық болады, қыз жігітке ғашық болады. Қызды олар
алып кел деген патшаға жақындайды. Жігіт қайғыра бастады
һәм қызды патшаға бергісі келмей жігіттің көзінен жастары
домалап-домалап түсе бастады. Жігіттің мұндай болғанын сұр
қасқыр көріп жігітке: «Неге қайғырасың»,—дейді. Жігіт сұр
қасқырға: «Әй, жан достым, сұр қасқыр, неге жыламайын, мен
не қылам, тәнім, жаным, қаныммен бұл патша қызына ғашық
болдым. Онан бір сәтке айрылып тұруға халім жоқ. Патшаға
айтсам қызды бермейді. Басқадай халім жоқ, егер алтын жалды
ат үшін бермесем менің уәдесіз атым һәр жаққа жайылады. Осы
істер үшін жүдә қайғырам, қасқыр досым»,—деп жауап береді.
Сұр қасқыр: «Ей, жігіт, мен саған көп қызмет еттім және ондай болса да бір қызмет көрсетейін. Мен қазір сол қыз болайын.
Мені патша жанына алып барып һәм алтын жалды атты ал да
алысқа кет. Мен біраз уақыт өткен соң патшадан далаға шығып
жүруге сұрармын. Ол мені өзінің бағушы қыздарымен жіберер
сол уақытта мен сенің жаныңда боламын»,—дейді. Осы сөздерді
сұр қасқыр айтады да көз ашып-жұмғанша патша қызы болды. Тіпті айырарлық болмады. Жігіт әуелі қызға пәлен жерге
барып тұр деп, қыз форымындағы қасқырды жетектеп патша
жанына кіреді. Патша көргеп соң жаны-тәнімен қуанғанған не
қылуға білмейді. Шаттанып өтірік қыз болған қасқырды алады
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да һәм алтын жалды атты жігітке береді. Жігіт жүдә қуанып алтын жалды атқа мініп, өзі ғашық болған қыз жанына барып өз
қасына міндіріп бірге кетеді. Патша жанында сұр қасқыр патша қызы болып бір күн тұрды, үш күн тұрды. Төртінші күн сұр
қасқыр патшадан далаға шығып жүруге рұқсат сұрады. Пат
ша: «Мен сені жүруге неге шығармайын, жаным, сенің үшін
жаным құрбан болсын»,—деп өзінің қызметкер қыздарымен
далаға шығуға рұқсат берді.
Әлгі жігіт пен шын патша қызы сұр қасқырды ұмытады.
Сол арада жігіттің есіне жан досы сұр қасқыр түседі. «Менің
жан досым сұр қасқыр қайда екен» дегенде сол арада олардың
көзіне сұр қасқыр көрінді. Сұр қасқыр келіп амандасып халахуал сұрап, жігіт пен қыз сұр қасқырға мінеді. Алтын жалды
атты бұлар өздерімен бірге ертіп кетеді. «Алтын жалды атты
алып кел» деген патшаға жетуге аз қалғанда бұлар бір жерге
тоқтайды. Жігіт сұр қасқырға жалынады: «Сұр қасқырым, сен
маған көп қызмет қылдың, рақмет, Алда разы болсын. Енді тағы
бір қызмет қылсаң мұнан соң қызмет қоспас едім. Бұл алтын
жалды атқа жүдә иелендім тіпті айрылғым келмейді»,—дейді.
Сұр қасқыр «болады» деп, жерге аунап алтын жалды ат болады. Жігіт сұлу қызы мен алтын жалды атын қалдырып, өзі алтын жалды ат болған сұр қасқырды мініп патша жанына кіреді.
Патша бұларды көріп қатты қуанып жүдә шат болады. Қарсы
шығып жігіттің қолын сүйіп өзінің салтанатты үйіне алып
кіреді. Жігіттің құрметіне жақсы зияпат береді. Жүдә жақсы
құрметтеді. Түрлі-түрлі тағамдар, шараптар болды, зиапатында отырды біраздан соң жігіт өзінің еліне қайтатын уақыты
болғанын патшаға ескертеді. Патша бұған «жарайды» деп, алтын құс пен алтын қапасты шаттанып беріп жібереді. Жігіт
бұларды алып қаладан шығып кетті һәм өзінің сұлу қызының
жанына барды. Екеуі алтын жалды атқа мінін һәм алтын құс
пен алтын қапасты алып кетті. Бір күн өткен соң баяғы патша
өзінің жалған алтын жалды атын ерттеп аңға шықпақшы болып қызметшілеріне ерттетеді. Патша мініп шығып кетті.
Патша алтын жалды атты ұра бастаған еді. Ашуланып алтын жалды ат сұр қасқыр болды. Патшаны үстінен жығып
түсірді. Өзі шауып кетті. Сұр қасқыр шауып отырып шын алтын жалдыға мініп кеткен жігіт пен шын патша қызы артынан
жетті. Сұр қасқырға жігіт мініп, қыз алтын жалды атқа мінеді.
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Сөйтіп, бұлар солай етіп бара-бара алғашқыда сұр қасқыр
жігіттің атын жеген жерге жетіп тоқтайды. Сұр қасқыр: «Мен
саған шын ықыласыммен көп қызмет еттім. Осы орында сенің
атыңды жедім, сол орынға жеткіздім. Енді менің үстімнен түс.
Мін өзіңнің алтын жалды атыңа һәм қайда барсаң сонда бар.
Хош-сау бол»,—дейді. Патша ұлы сұр қасқырмен жылап көрі
сіп айрылады. Бұлар өз жолымен бара-бара жүдә шаршаған.
Күн жүдә ыссы болған. Өздерінің шаһарларына аз жер қалған
да тоғай жанына бір ағаш түбіне дем алмақ үшін жатады. Алтын жалды атты сол ағашқа байлап қойған. Алтын құсты алтын қапаспен өздерінің бас жағына қойып, өздері жұмсақ
шөптін, үстіне жатқан. Сөйлесе сөйлесе бұлар ұйықтап кеткен.
Сол уақытта бұл жігіттің екі ағасы алтын құсты іздеп кеткен
жерлерінен бос қайтып келе жатыр екен. Інісі жатқан жерге
келіп жеткен ағалары алтын құс пен алтын қапасты көріп қат
ты қызықты. Өзінің інісін өлтірмекші болып, бір ағасы қанжа
рын қынабынан шығарып інісін жарып тастады. Патша қызын
оятып сұрай бастаған атың кім, қай жердің, қай патшаның, қай
шаһардың деп одан аты-жөнін, қай жерден екендігін сұрады.
Патша қызы өзінің ғашық болған жігітінің қанжармен жарылып қалғанын көріп жүдә қатты жылай бастады һәм айтады:
«Мен сондай деген патшаның қызымын. Мені әкелген сіздің
ініңіз. Оны ұйықтаған уақытта қайсыңыз өлтірдіңіз. Бұл
батырлық емес қой. Егер сіздер оны ояу уақытында өлтірген
болсаңыз, ол уақытта бір сөз болмас еді»,—дейді.
Екі ағасы қыздың сөзін керек те қылмайды. Алтын жалды
ат, алтын құс, қызды—бәрін алып шаһарына келеді. Үлкен той
қылып хан қызды үлкен баласына қоспақ болады. Қыз ханға:
Арызым бар, соны айтқасын қосыңыз»,—дейді. Хан:
—Қандай арыз, айт,—дейді.
Қыз бастан-аяқ көргендерін баян қылады. Хан нанарын да,
нанбасын да білмей сол арада дереу кіші баласының өлігіне
кісі аттандырады. Кісілер барса, басында бір сұр қасқыр хан
баласының жараларын жалап жазып, тірілтіп алып отыр екен.
Келгендер жылап көріседі. Қасқырмен хош айтысады. Біреулері
сүйінші сұрап ханға қайта шабады, Шаһарға келген соң әкесі
мен көрісіп, екі ағасын хан малға құл қылып қояды. Мына баласына хан сүйікті қызын қосып, отыз күн ойын, қырық күн
тойын істеп, өз орнына хан қойыпты.

6. Алтын топай
Өткен уақытта бір бай болыпты. Мұның перзент дегенде
жалғыз ұлы болады. Бай бір күндері жылқыларын суаруға
көлге келсе, көлдің ішінде бір қып-қызыл шикі өкпе жүзіп жүр
екен. Байдың айдап келген жылқылары көлдегі жүзіп жүрген
өкпеден үркіп суға түспей қояды. Әлгі жерде бай жылқыларын
иіріп құдыққа қанша айдаса да суға түсіре алмайды.
Сол арада бай құрығын қолына алып суда жүзіп жүрген
өкпені түрткен екен, өкпе суға батып кетеді де әлден уақытта
жалмауыз кемпір болып судан шыға келіп, байдың жағасынан
ала кетеді. Сол арада байдың көзі алақандай боп қорқып ке
теді. Бай жалмауыз кемпірге жалынады. «Ат басындай алтын
берейін, қоя бер»,—дейді. Жалмауыз кемпір қоя бермейді. «Осы
жылқылардың бәрін берейін, қоя бер»,—дейді. Кемпір қоя
бермейді. Бай ақырында не берсе де кемпірден құтыла алмайтын болады. Бай: «Енді не берейін?»—дегенде кемпір айтады:
«Жалғыз балаңды бер, сонда қоя берейін»,—деді. Жан—тәтті.
Бай жалғыз баласын бермекші болады. Сонымен кемпір байды
қоя береді. Кемпір айтады: «Балаңды қай жерде бересің?»,—
дейді. Бай айтады: «Ертең жайлауға көшемін, сонда баламның
алтын топайын қыстауға тастап кетейін, сен қыстауда сол
топайдың жанында отырасың»,—дейді. Сонымен бай жалмауыз кемпірге уәдесін беріп, жылқыларын айдап кетіп қалады.
Ертеңінде бай қыстауынан жайлауына қарай көшеді. Жал
ғыз баласының алтын топайын ұмыттырып қыстауға тастап ке
теді. Байдың елі тегіс жайлауға көшіп барады. Бір мезгілде жал
ғыз баласы алтын топайын жоқтайды. Әкесі сонда: «Әттеген-ай,
көшемін деп асығып жүргенде ұмытып қыстауда қалған. Барып
алып қайта ғой»,—дейді. Бала тайына мініп бармақшы болып,
әкесінен сұрайды: «Ал, қандай тайға мініп барайын?»,—дейді.
Сонда бай айтады: «Жылқыға бар да жүгеніңді сылдырлат,
жүгеніңе қайсысы қараса, соны мін»,—дейді.
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Бала жылқыларына барып, жүгенін сылдырлатқан екен,
барлық жылқылардың ішінде бір қотыр тай ғана балаға
қарайды. Бала сол қотыр тайды ұстайды да жүгендеп мініп
қыстауға қарай тартады. Бір уақытта бала қотыр таймен
қыстауға келеді. Жұртына келсе, топайдың жанында бір жалмауыз кемпір отыр екен. Бала кемпірге айтады: «Шеше, анау
жатқан топайды алып берші?»,—дейді. Сонда кемпір айтады:
«Шырағым, өзің түсіп ал, мен отырсам тұра алмаймын, тұрсам
отыра алмаймын»,—дейді. Сонда бала айтады: «Мен түссем,
міне алмаймын, мінсем, түсе алмаймын»,—дейді. Үстіп біраз
тұрады да бір мезгілде бала таймен сыдыртып барып алтын топайды ат үстінен ала қашады. Жалмауыз кемпір тұра қуады.
Бала қашып келеді, кемпір қуып келеді. Бір кезде кемпір бір
тісін жұлып алып атып жібергенде тайдың бір аяғын жұлып
түседі. Тай үш аяғымен қаша береді. Кемпір тағы бір тісін
жұлып алып жібергенде тағы бір аяғын жұлып түседі. Тай екі
аяғымен қашады. Кемпір тағы бір тісін жұлып алып жіберген
де үшінші аяғын жұлып түседі. Тай жалғыз аяғымен қаша
береді. Кемпір бір аяқты тағы бір күрек тісімен жұлып түсіреді.
Сол жерде бұлардың жолынан бір биік бәйтерек кез болады.
Тайға тіл бітіп, балаға айтады: «Сен тез мына бәйтеректің басына шық, мен домалап қашайын»,—дейді. Айтқандай бала
тайынан секіріп түсіп, бәйтеректің басына шығып кетеді.
Тай домалап қашады. Сол арада кемпір бір тісін жұлып алып
бәйтеректің түбін қазады. Кешке шейін қазады. Бір кезде
бір қызыл түлкі келіп, кемпірге айтады: «Шеше, шаршаған
шығарсың, мен қаза тұрайын, сен ұйықтап ал»,—дейді. Кемпір
кетпенін түлкіге беріп, өзі ұйықтап жатады. Түлкі кетпенін
суға лақтырып, өзі кетіп қалады. Кемпір оянса кетпен де жоқ,
түлкі де жоқ. Кемпір тағы бір тісін суырып алып, кетпен қылып
бәйтеректі қаза береді. Сонда бір уақытта тағы бір түлкі келіп:
«Шеше, кетпеніңді маған бер, сен шаршаған шығарсың, мен
қазайын»,—дейді. Сонда жалмауыз кемпір айтады: «Сен тағы
да кетпенімді алып қашып кетерсің»,—дейді. Түлкі айтады:
«Ол қырдың қызыл түлкісі, мен ойдың ақ түлкісімін. Баяғыда
бұл баланың әкесі мені аң аулап жүргенде қуып соға жаздаған.
Сондықтан бұл балада менің кегім бар»,—дейді. Жалмауыз
кемпір түлкінің сөзіне иланып, тағы да кетпенін түлкіге беріп,
өзі ұйқыға кіріседі. Түлкі тағы да кетпенді суға лақтырып
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жібереді де, өзі қашып кетеді. Кемпір тұрса, кетпен де жоқ,
түлкі де жоқ. «Ойбай-ай, алданған екенмін ғой»,—деп тағы
бір тісін суырып, кетпен қылып, бәйтеректің түбін қаза береді.
Кемпір аузын ашса бір-ақ тісі қалыпты. Кемпір бәйтеректің
түбін қаза-қаза құлатуға жақындатады. Бір мезгілде баланың
төбесінен бір топ қарға өтеді. Бала қарғаларға айтады: «Ау,
қарғалар, қанатымен жарылқар! Жайлаудағы бес төбетке хабар
айта кет, мені жалмауыз кемпірден арашалап алып қалсын»,—
дейді. Сонда қарғалар қарқ етіп ұшып кетеді. Бір мезгілде
үйректер төбеден ұшып өтеді. Оған да айтады, олар да үндемей
кетеді. Бір мезгілде бір қарлығаш бәйтеректің төбесінен арыбері ұшып жүреді де баланың төбесіне келіп қонады. Бала
қарлығашқа жылап тұрып тапсырады. Бұрын қыстаудағы
ұя салған қарлығаштың балаларына тимей жақсылап өсіріп,
ұшырып жібереді екен. Сондықтан қарлығашпен дос еді. Сонымен қарлығаш баланың төбеттеріне тапсырған сәлемін айтып
барады. «Осындай пәлен жерде бәйтеректің басында бала тұр.
Түбін жалмауыз кемпір қазып жақындатқан, енді құлайын деп
тұр»,—деп. Қарлығаш төбеттеріне айтады. Мұны естіген соң
төбеттер лезде бәйтерекке келеді. Төбеттер де келеді, бәйтерек
те жерге құлайды. Төбеттер келісімен жалмауыз кемпірдің
қолын—қол, бұтын—бұт қылып, жүнін шығарып өлтіреді.
Бала төбеттеріне кезек-кезек мініп, еліне аман-есен жетеді.
Баланың жалмауыздан аман қалып келгеніне әке-шешесі қат
ты қуанып, ел-жұртын жиып, үлкен той қылады.
Сонымен, бірнеше күндер өткеннен кейін баяғы жалмауыз
кемпірдің қызы құлаған бәйтеректің жанына келеді. Келсе,
шешесінің жүн-жүні шығып өліп қалған. Кім өлтіргенін білу
үшін, сол жерді қарап жүрсе, иттің басып кеткен ізі көрінеді.
Сонан қыз иттердің ізіне түсіп, келе жатып көп жылқыға кез
болады. Ауылдың жақын екенін біліп келе жатады. Иттердің
ізі тұп-тура байдың ауылына барады. Бұл кезде қотанға баяғы
жалмауыз кемпірдің келгенін біліп, бес төбеті жалма-жан жал
мауыз қызға ұмтылады. Қыз кемпірдей емес, өте күшті. Бес
төбетке бой бермейді. Сол арада бала садақпен атып, қыздың
бір көзін ағызады. Садақпен екінші атқанда қызды өлтіреді.
Сүйтіп, бала жалмауыз кемпірден аман-есен құтылып, өскен
нен соң мықты батыр болып өткен екен.

7. Алтын сақа
Өткен заманда бір бай болыпты, ол бір перзентке зар болыпты, етек жеңін сыдырып, әулие қоймай қыдырып, бір бала
сұрап алыпты. Бай бір күні жылқысын суаруға көлге құлатса,
көлдің ішінде бір қып-қызыл өкпе жүзіп жүр екен. Байдың айдап келген жылқылары көлдегі жүзіп жүрген өкпеден үркіп,
суға жуымайды. Әлгі жерде бай жылқыларын иіріп, құрықтап
қанша айдаса да, суға жаба алмайды.
Сол кезде бай тұрып судағы жүзіп жүрген өкпені құрықпен
тартып кетеді. Өкпе суға батып кетеді де, әлден не уақыттан соң
жалмауыз кемпір болып судан шығады да, байдың жағасынан
ала кетеді. Байдың көзі алақандай болып, қорқып кетеді. Бай
жалмауыз кемпірге:
—Ат басындай алтын берейін, қоя бер,—дейді.
Жалмауыз кемпір жібермейді.
—Осы жылқыларымның бәрін берейін, қоя бер,—дейді.
Кемпір тілге көнбейді.
Бай кемпірден сасып:
—Енді не берейін?—дегенде. Кемпір:
—Жалғыз балаңды бер, жіберейін,—дейді. Бай жалғыз баласын бермек болады, кемпір байды қоя береді. Кемпір байға:
—Балаңды қай жерде бересің?—дейді. Сонда бай:
—Ертең көшемін, сонда баламның алтын сақасын жұртқа
тастап кетейін, сен жұртта сол сақаның жанында отырасың,—
дейді.
Сонымен бай жалмауыз кемпірге уәдесін беріп, жылқыла
рын айдап кетіп қалады.
Ертеңінде көшеді, жалғыз баласының алтын асығын
ұмыттырып жұртқа тастап кетеді. Ауыл жаңа қонысқа көшіп
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барады. Ойнайын десе асық, сақасы жоқ, бала алтын сақасын
жоқтап, жылайды.
Сонда әкесі:
—Кеше көшіп жүргенде жұртта қалыпты. Барып алып
келе ғой,—дейді.
Бала бармақшы болады да, әкесінен:
—Әке, қандай тайға мініп барайын?—деп сұрайды.
—Жылқышыдан сұрап мін,—дейді бай.
Жылқышы балаға:
—Құрығынды құлдыратып, жүгенінді сылдыратып,
жылқыға бар. Қай тай бетіңе қараса, соны мін,—дейді.
Бала құрығын құлдыратып, жүгенін сылдыратып, жылқы
ға келсе, шеттегі бір қотыр тай балаға қарай қалады. Бала сол
қотыр тайды ұстайды да, жүгендейді. Жүгендегенде тайдың
қотыры жазылады. Үстіне тоқым салғанда, құнан болады.
Үстіне ер салғанда, дөнен болады. Айылын тартқанда, бесті ат
болады. Бала қуанып үстіне қарғып мінгенде, тұлпар болып,
көзді ашып-жұмғанша жұртқа жетіп келеді. Жұртқа келсе, алтын сақасы ошақ басындағы тезек түбінде жатыр екен. Сақа
жанында бір кемпір отыр екен. Бала кемпірге:
—Шеше, анау жатқан сақамды алып берші!—дейді. Сонда
кемпір:
—Шырағым, өзің түсіп ал. өте кәрімін отырсам, тұра ал
маймын, тұрсам, отыра алмаймын,—дейді.
Сонда бала:
—Мен өте жаспын, түссем, міне алмаймын, мінсем, түсе
алмаймын,—дейді.
Сонда баланың тайы сақаның жанына жата қалады. Бала
үзеңгіден аяғын суырмай, сақаны іліп алады. Тай тұра қашады.
Жалмауыз кемпір тұра қуады. Бала қашып келеді. Әрі-бері
қуып жете алмайтын болған соң, кемпір бір тісін жұлып алып,
атып жібергенде тайдың бір аяғын жұлып түсіреді. Тай үш
аяғымен қашып, жеткізбейді. Кемпір тағы бір тісін жұлып
лақтырғанда, тайдың тағы бір аяғы жұлынып түседі. Тай екі
аяғымен шауып бара жатып, жолында бір бәйтерекке кез болады. Тай шаршайын дейді. Терек жанына бара бергенде, бала
тайынан секіріп түсіп, бәйтеректің басына шығып кетеді. Жалмауыз кемпір тағы бір тісін жұлып алып, бәйтеректің түбін
қазады, кешке дейін қазады.
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Бір кезде бір қызыл түлкі келеді де, кемпірге:
—Шеше, шаршаған екенсің, мен қаза тұрайын, сен ұйық
тап демал,—дейді.
Кемпір тісін кемпірге беріп, өзі ұйықтап жатады. Түлкі тісті
суға атады да, қазған шұқырды қайта бітеп, өзі кетіп қалады.
Кемпір тұра келсе, тісі де жоқ, түлкі де жоқ. Кемпір тағы бір
тісін суырып алып, кетпен қылып, бәйтеректі қаза береді.
Бір уақытта тағы да бір түлкі келіп:
—Шеше, кетпенінді маған бере тұр, сен шаршаған шығар
сың, мен қазайын,—дейді.
Сонда жалмауыз кемпір:
—Сен тағы да кетпенімді алып қашып кетерсің,—дейді.
Сонда түлкі:
—Ол қырдың қызыл түлкісі, мен сайдың ақ түлкісімін.
Баяғыда бұл баланың әкесі аң аулап жүргенде мені қуып, соға
жаздаған болатын. Сондықтан бұл балада менің кегім бар,—
дейді.
Жалмауыз кемпір түлкінің сөзіне сеніп, тағы да кетпенді
түлкіге беріп, өзі ұйқыға кіріседі. Түлкі тағы да кетпенін суға
лақтырып жібереді де, шұқырды бітеп, өзі қашып кетеді. Кем
пір тұрса, тағы да кетпені де жоқ, түлкі де жоқ. «Алда, ойбай-ай,
алдаған екен ғой» деп, тағы да бір тісін суырып кетпен қылып,
бәйтеректің түбін қаза береді. Сонда кемпір аузын ашса, бірақ тісі қалыпты. Кемпір бәйтеректің түбін қаза-қаза құлатуға
жақындайды.
Бір заманда баланың төбесінен бір топ қарға өтеді. Бала
қарғаға:
—Ау, қарғалар, қарғалар, қанатымен жорғалар. Жайлау
дағы бес төбетіме хабар айта кет, мені жалмауыз кемпірден арашалап алсын,—дейді.
Сонда қарғалар «қарқ-қарқ» етіп ұшып кетеді. Бір мезгілде
үйректер төбеден ұшып өтеді, бала оларға да айтады. Олар да
үндемей ұшып кете береді. Бір мезгілде бір қарлығаш бәйте
ректің төбесінен әрлі-берлі ұшып жүреді де, баланың төбесі
не келіп қонады. Бала қарлығашқа жылап тұрып, тапсырады.
Бұрын қыстауындағы ұя салған қарлығаштың балапандарына тимей, бұларды жақсылап өсіріп, ұшырып жібереді екен.
Сондықтан бала қарлығашпен дос екен. Сонымен, қарлығаш
баланың төбеттеріне тапсырғанын айтып барады. «Осындай
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пәлен жердегі бәйтеректің басында бала тұр, бәйтеректің түбін
жалмауыз кемпір қазып жақындатқан, енді құлатуға таяу
тұр»,—дейді қарлығаш баланың төбеттеріне.
Мұны естіген соң төбеттер шапқаннан шауып отырып,
бәйтерекке келеді. Сол кезде бәйтерек те жерге құлайды.
Баланың төбеттері, жалмауыз кемпірдің қолын қол, бұтын
бұт қылып, жүн-жүнін шығарып, талап өлтіреді. Бала бес
төбеттеріне кезек-кезек мініп, еліне аман-сау жетеді. Бала жалмауыздан аман-сау құтылып келгеніне әке-шешесіне қатты
қуанып, ел-жұртын жиып, үлкен той қылады.
Сонымен неше күндер өткен соң, баяғы жалмауыз кемпір
дің қызы құлаған бәйтеректің жанына келеді. Келсе, шешесі
жүн-жүні шығып, өліп қалған. Кім өлтіргенін білу үшін сол
жерде қарап жүрсе, иттердің ізі көрінеді. Мұнан соң қыз иттер
дің ізіне түсіп келе жатса, көп жылқыға кез болады. Енді ауыл
жақын екенін біліп, келе жатады. Иттердің ізі тұп-тура байдың
қотанына алып барады. Бұл кезде қотанға баяғы жалмауыз
кемпірдің қызының келгенін біліп, бес төбет жалма-жан тұра
ұмтылады, қыз кемпірдей емес, өте күшті екен, бес төбетке
бой бермейді. Сол арада бала, садақпен атып, қыздың көзін
шығарады, садақпен екінші атқанда қызды өлтіреді. Сөйтіп,
жалмауыздан мәңгі құтылады.

8. Алтын сақа
Ертеде бір бай болыпты, төрт түлігі сай болыпты. Жалғыз-ақ
бір балаға зар болыпты. Сүйтіп жүргенде қатыны жүкті болады.
Бір күні жылқыларын суарайын деп суға айдап барса, бір шикі
өкпе судың бетінде қалқып су ішкізбейді. Бай өкпені құрықтың
көтімен бір салады. Сол кезде өкпе жалмауыз кемпір болып
байдың жағасынан алады. «Сені мен жалмап қоямын» дейді.
Бай жалынады. «Барлық малымды ал, сұрағаныңды берейін,
мені босат» дейді. Кемпір: «Қатыныңның ішіндегі баланы
туған соң маған бер» дейді. Бай амалсыз бермек болады. Сосын
кемпір босатып «кезінде келемін» деп жүре береді. Бір күні
байдың қатыны босанады. Ай десе айдай, күн десе күндей бір ұл
табады. Біраз жыл өтеді, бала он жасқа келіп қалады. Бір күні
бай жылқысын суға апарады. Кемпір байды ұстап алып: «Сен
неге алдадың, балаңды қашан бересің?»—дейді. Бай: «Берейін,
қашан аласың?»—дейді.—«Ертең көшемін, сонда баламның
алтын сақасын жұртқа тастап кетейін, балам сақасын іздеп
келер. Сонда өзің ұстап ал»,—дейді. Кемпір «жарайды» деп
кетеді. Бай ертесінде көшіп кетеді. Көшіп барғаннан кейін бала
сақасын іздеп әкесіне келеді. Әкесі «жұртта қалған шығар»
дейді. Бала тұрып: «Мен барып сақамды алып келемін»,—деді.
Әкесі айтады: «Жүген алып жылқы ішіне бар, жүгенді сылдырлат, қай бетіңе қараған атты ұстап мін»,—дейді. Жылқыға барады. Жүген сылдырлатады. Сосын бір қотыр ала тай қарайды.
Сосын қотыр ала тайды ұстап жүген салды. Алатай жүген
салғанда құнан болады. Бала мініп жөнелгенде бесті тұлпар болады. Бала сақаны іздеп келе жатқанда атқа тіл бітіп сөйлейді:
—«Сенің әкең бір күні жылқы суарғанда жалмауыз кемпір
ұстап, әкеңді өлтірмек болды. Әкең қорыққаннан жалмауыз
кемпірге сені бермек болған. Сонымен сені алдап сақаңды жұрт
қа тастап кетті. Барғанда жұртта бір кемпір отырар. Ол «Тұр
сам, отыра алмаймын, отырсам, тұра алмаймын» дер. Сонда сен
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сақаны аттан түсіп алушы болма, мен бетегеден биік, жусаннан
аласа болайын, сен ала қаш»,—дейді. Бала «жарайды» деп жүріп
кетеді. Жұртқа келсе, айтқандай бір кемпір отыр. Бала: «Шеше,
алтын сақамды алып берші»,—дейді. Кемпір: «Шырағым, отырсам, тұра алмаймын, тұрсам, отыра алмаймын»,—дейді. Бала
сөзін үш қайтара айтады. Кемпір де үш қайтара жауап береді.
Сосын ат жусаннан аласа, бетегеден биік болып қалғанда жерде
жатқан сақаны бала ала қашады. Кемпір тұра қуады. Кемпір:
«Ұр аяғын, ұр!»—деп бір тісін суырып алып лақтырып жібереді.
Тісі келіп баланың астындағы атының бір аяғын кесіп түсіреді.
Ат үш аяғымен қашады. Кемпір тағы бір тісін лақтырып аттың
тағы бір аяғын кесіп түседі. Тағы екі тісін жұлып лақтырады.
Аттың төрт аяғы кесіледі. Сөйтіп, кеудесімен қашып бара
жатқанда бір тайынша кез болып бала соған мініп қашады.
Тайыншамен қашып келе жатқанда кемпір қуып жетеді. Жете
бергенде тайынша кемпірдің бетіне тышқақтап қалады. Сосын
Кемпір: «Балам, тұра-тұр, көлге бетімді жуып келейін»,—деп
кетіп қалады. Бала тайышамен ұзап кетеді. Кемпір тағы қуып
жете бергенде тайынша тағы тышқақтап қалады. Кемпір тағы
қалып қояды. Боқты жуып тастап, қуа беріп бір жерге келгенде, тайыншаның ішіндегі боғы таусылып, бір бәйтеректің басына мінеді. Кемпір тағы келіп бәйтеректі тісімен қаза бастайды. Сонда бір түлкі келіп: «Шеше, шаршаған шығарсыз, мен
қаза тұрайын»,—дейді. Кемпір ұйықтап кетеді. Түлкі қазған
болып, кемпір ұйықтағанда тісті алып қашып кетеді. Кемпір
оянса, түлкі жоқ. «Қап, бәлем, қылған екенсің!»—деп тағы бір
тісін суырып алып қайта қазады. Сонымен, кемпір бәйтеректі
құлатуға жақындатады. Сол мезгілде аспаннан бір қаз ұшады.
Бала қазға жалынады. Қаз ұшып баланың еліне барып екі тазысына айтады. Екі тазы баланы іздеп шығады. Кемпір келе
жатқан иттерді көріп балаға айтады: «Балам, анау не?»—дейді.
Бала: «Ол байдың асау қысырақтары ғой»,—дейді. Кемпір тағы
қазады. Әрбірден соң тағы сұрайды. Бала айтады: «Ол байдың
тазылары ғой»,—дейді. Сосын кемпір біліп, өзі жан-жаққа
қарап жанындағы бір апанға түсіп өледі. Баланың тазылары
келіп: «Кемпір қайда?»—деп сұрайды. Бала: «Әне жерде!»—
деп көрсетеді. Екі тазы кемпірді алып шығып, шайнап-шайнап
өлтіреді. Сосын бала екі итті кезек-кезек мініп, үйіне аман-есен
қайтады. Сүйтіп, мұратына жетеді.

9. Арзы саудагер
Бұрынғы уақытта Қырым қаласында Арзы деген атақты
саудагер болыпты. Өзі сауда жасағанымен, қарауындағы
жұмсайтын адамдар мен кедейлерге қайырымды болыпты.
Соның үшін оны халық жақсы керіп, Арзы мырза деп атаған
екен.
Кейіннен соның малын алып, жұмсап байыған адамдар
Арзымен санаспай, оған қарсы байлық салыстырып, қарсы
болғандар көп болыпты.
Себебі Арзының жалғыз баласы бар екен. Ол да жас болған.
Осыны пайдаланып Арзының саудасын жасап жүрген сатушылар үш жыл бойына Арзыға зияннан басқа пайда бермепті.
Арзының өзі керуен тартып сауда жасауға үйіндегі арғы-бергі
сін басқаратын адамы болмапты.
Содан кейін он екі жасар Махмуд деген жалғыз баласын
шақырып алып: «Балам, мен болсам қартайдым және өзім кетсем, үйдің ішінде жұмысты тындыратын адам жоқ, сондықтан,
балам, басқа адамдардың маған келтірген зиянын өзің-ақ кел
тір. Сөйтіп, жүріп үйренерсің. Өстіп жүргенде мен өліп қалсам,
сен бәрінен де құр қаларсың»,—депті.
Әкесінің бұл сөзі баласының көкейіне қона кетеді.
—Әке, мені жіберетін болсаңыз, бірінші сапарда маған көп
қазына бермей-ақ қойыңыз және қасыма өзіңізге сенімді адамнан бес адам қосыңыз,—депті баласы.
Арзы баласынан бұл сөзді есіткен соң қуанып, «балам
қатарынан жаман болмас» деп, баласының жолға шығар тойын
беріпті. Тоғыз түйеге зат артып, баласының қасына бес жігіт
қосыпты. Арзы баласы жолға жүрейін деп жатқанда екі түрлі
өсиет айтады:
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—Жолда кетіп бара жатқанда, кеш болды деп, терең сайлы
жерге қонба! Панасы бар екен деп, ескі қыстаулы жерге қонба!
Себебі, ұры-қарақшы сондай жерлерді паналайды,—дейді.
Махмуд жолдастарымен бірге шығып, екі күн жүріп, үшін
ші күні кешке қарай бір қапталдың астында аты бар, белінде
шолақ қылышы бар, орта жасқа келген бір адамға ұшырасып
ты. Ол Махмудтан:
—Қай жерден шығып, қайсы қалаға барасындар?—деп
сұрапты. Сонда Махмуд өздерінің Қырымнан шыққанын, енді
алдындағы бара жатқан қаласының атын айтыпты. Махмуд
кездескен үлкен кісінің сұрауына жауап беріп болған соң:
—Ата, өзіңіз қай жерден шығып, енді қайда барасыз?—деп
сұрапты.
Сонда баяғы кез болған адам айтыпты.
—Біздің ауылымыз онша алыс емес, осы жерден түстік жерде, мен де сендер баратын қалаға барамын. Астымдағы мінген
атым жарамсыз еді, сіздерге ілесіп жүруге бола ма?—депті.
Сонда Махмудтың қасындағы жолдастары бұл адамның
бірге жүруіне қарсы болыпты. Себебі, Арзы баласын жіберген
де бізге сеніп жіберген еді, бұл адамның қолында жаман болса
да қару бар екен. Біз Арзыға пайда келтіреміз деп жүргенде,
жалғыз баласы Махмудтан айрылармыз. Себебі, біздің нағыз
сауда жасап бара жатқанымызды білсе, өзімізге дұшпаншылық
етер,—деп қорқады.
Бірақ Махмуд жас та бола, әкесі Арзының адамдарға
істейтін жақсылығын біледі екен. «Не де болса жол үстінде
кездескен адамнан қашпа,—дейтін әкем.—Бірақ кездескен
адамның досын, қасын айырмай тұрып, ол адамға сырыңды
алдыр
ма,—дейтін әкем.—Сол үшін қашан осы адамның
өзінен жамандық шыққанша, өзімізбен бірдей болып жүре
берсін»,—депті Махмуд.
Махмуд одан:
—Аға, жақсы болды, бізге де өзіңіз сияқты жол білетін адам
керек еді. Жолдас болып бірге жүріңіз,—депті. Сол уақытта
күн батып, намазшам болыпты. Астындағы аттары, түйелері
шаршап, «қонайық» деп қараса, үлкен сайдың бойы екен. Махмуд әкесінің тапсыруы бойынша ол жерге қонғысы келмеді.
Сонда жолдан кез болған адам айтыпты: «Тәуекел, қона
берейік, осы сайдан болатын пәлені мен көтерейін»,—депті.
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Мұны есіткен соң Махмуд та: «Үлкеннің тілін алған азбайды деген, қонсақ, қонайық!»,—депті.
Барлығы ұйықтаған уақытта, таңға жақын, ысқырған,
желдетіп келе жатқан бір дыбыс жолдан қосылған адамның
құлағына естіліпті. Орнынан тұрып қараса, бір айдаһар
бұларды жұтайын деп келе жатыр екен. Сол кезде бұл адам
қолына шолақ қылышын кесе ұстап, айдаһарға қарсы жүре
беріпті. Айдаһар өзіне қарай тартқан уақытта, қарсы ұстаған
қылышпен айдаһардың аузынан кіріп, құйрығына дейін тіліп,
екі айырып өлтірген. Бұл істі Махмудқа да, оның қасындағы
жолдастарына да сездірмей, айдаһарды ұзаққа апарып өртеп,
күлін қалтаға салып алыпты. Содан кейін өз орнына қайта
келіп жатыпты. Азанда аман-сау тұрып, жүргіншілер ас-суын
ішіп, жүріп кетіпті. Кешке дейін жүріп, кеш болғанда бір ескі
қыстаудың қасына келіпті. Қонуға қорқып тұрғанда, баяғы
адам: «Тәуекел, қонайық»,—депті. Түн жарымы ауғанда бәрі
де ұйықтап қалады.
Жолдан қосылған адам аңдып жатса, жаман қыстаудан
ащы дауыс естіледі. Шолақ қылышын қолына алып дауыс
шыққан жерге келсе, бір ескі үй түр. Оның үш қабат есігі бар,
екі есіктен өтіп, ең соңғы есікке келіп қараса, бір сұлу қыз бен
жеті дәудің отырғанын көреді. Сұлу қызды қайсысы аларын
білмей, таласып жатқан солардың дауыстары екен. Соны көріп
шолақ қылышты адам есікті айқара ашып, қайта шығып, ең
ақырғы тар есіктің босағасында жасырынып тұрыпты.
Көп ұзамай дәулердің ішіндегі ең үлкені:
—Адамзаттың иісі шығып барады, мен байқап келейін,—
деп орнынан тұрады. Далаға шығу үшін екі есіктен өтіп, енді
тар есікке еңкейе бергенде, жолаушы дәудің басын қағып алыпты. Осылайша біртіндеп қалған дәулерді де өлтіріп, үйге кірсе,
бір сұлу жас қыз: «Менің де адам баласын көретін күнім бар
екен ғой!»—деп жылап жіберіпті.
Жолаушы қыздан:
—Сен қалайша дәулердің қолына түстің?—деп сұрапты.
Сонда қыз:
—Мен Мерін қаласындағы ханның бас уәзірінің қызы едім.
Атағымның шыға бастағанына тек алты ай болып еді. Осылар
мені, міне, естіп, елімізге соғыс ашып, мені тартып алып осы
жерге әкелгеніне үш күн болды,—депті.—Бірақ бұлардың
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әдеті бойынша біреуі меншіктеп алғанша тимейді екен, әзір
жәбіршілік көргем жоқ. Үш күннен бері өзара таласумен болды. Енді сіз бұл жерден кетіңіз. Өлген мен өлейін. Жаңа бұлар
адамзаттың иісі шықты деп сізді іздеп далада жүр. Сіз осылардан аман құтылсаңыз, менің еліме барып, мені көргеніңізді
және менің сәлемімді айтыңыз, сізден өтінемін,—дейді қыз.
Сонда дәулерді өлтірген адам айтады:
—Қызым, енді сен қам жеме, мен сенің дұшпаның жеті
дәуді өлтірдім. Сен енді осы отырған жеріңде отыра бер. Өзім
қайтарда елге алып қайтармын, саған енді келетін пәле жоқ,—
депті.
Қыз дәулердің өлігін көріп қуанып, бұл адамның келуін
күтіп сол жерде қала беріпті. Махмудтың өзі де, қасындағы
жолдастары да сайға қонған күнгі және жаман қыстауда қонған
жердегі оқиғаны білмепті. Азанда аман-сау жүріп кетіпті.
Бірнеше күн жүрген соң елдің үстінен шығыпты. Келсе ол
елдің адамдары тегіс бір қол, бір аяқтарынан айрылған екен.
Мәнісін сұраса, бұл елдің адамдары баяғы сайға қонған жердің
халқы екен. Сол жерде тұрғанда, сол сайдың бойында айына
бір адам жеп тұратын айдаһар бар екен. Содан құтылу үшін осы
жерге көшіп келіп орналасқан екен. Осында келгенсін халқы
тегісінен бір қол, бір аяқтан айрылыпты.
Сонда жолдан қосылған адам олардан:
—Енді сендерді неменемен емдесе құтыласыңдар?—деп
сұрапты.
Сонда бұлар айтыпты:
—Біздер дұрыс адам болу үшін бізді сол айдаһардың уы
ме
нен емдеген адам ғана бізді жаза алады,—дейді. Сосын
Махмудтың қасындағы адам: «Сендерді осы аурудан жазған
адамға не берер едіңдер?»—деп сұрайды.
Мұны естіген майып адамдар айтыпты:
—Бізді осы аурудан жазсаң, қолыңдағы тоғыз түйең
көтергенше алтын және асыл гауһар берер едік,—дейді.
Махмуд «беремін» деген алтын мен гауһарға қызығып,
жолдан косылған адамға қарап:
—Бұл адамның қолынан бұл ауруды жазу келмесе, сұрамас
еді, шынында да бұл адам білімді адам болуы керек. Мен неше
күн жолдас болып келіп, бұл адамның атын сұрамадым. Мүм
кін, бұл адам осыларды жазып жіберсе, өзімнің жолға бірінші
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шыққан сапарымда олжалы болып қайтармын, не де болса осы
адамның атын сұрайын,—деп ойлады.
—Ата, атыңыз кім?—деп сұрайды. Сонда ол кісі: «Атым
Жолдас»,—деп жауап береді. Сонда Махмуд айтады:
—Ата, осы адамдардың ауруы қайткенде жазылады?
Білмесеңіз сұрамаған болар едіңіз, халқының жай-жапсарын
түгел сұрадыңыз. Бұлар да бізден жасырмастан бастарынан
кешкендерін қалдырмай айтты. Соның үшін қолыңыздан келсе, халқын емдеңіз. Жақсыдан шарапат деген, сіздің арқаңызда
бұл халық жазылып қалсын. Біз де тоғыз түйе қызыл алтын
алып, бөлісейік!—деді.
Сол уақытта Жолдас айтты:
—Мен дүние үшін жүрген адам емеспін, осы жолға сен үшін
жүріп келемін. Сондықтан осы халықты жеті күн емдеп жазамын. Бұлар қанша зат берсе де сенікі,—депті.
Сөйтіп, бірінші сайға қонған күні айдаһарды өлтіріп, қал
таға салып алған күлмен, ол бір қол, бір аяғы жоқтарды емдеп,
барлық мүгедектерді жазады. Аурудан жазылған халық оларға
уәделері бойынша тоғыз түйе мен мінген аттары көтергенше
қызыл алтын беріпті.
Мұны көрген Махмуд та апарған затын аурудан жазылған
адамдарға таратып береді. Махмудтың қасындағы жолдастары да қызыл алтыннан керегінше алады. Сол жерде жұмысын
бітірген Махмуд екі апта дегенде еліне қайтады. Арада үш күн
қонып, баяғы қыз жатқан ескі қыстауға келіп жетеді.
Сол күні Жолдас баяғы қызды отаудан алып келеді. Қыз сол
уақытта он төрт жасар, өзі дүниедегі сұлудың бірі екен. Бұны
көрген Махмуд та, оның басқа жолдастары да таң қалысып
тістерінің суын сорып отыра берген.
Жолдас жоқ жерде өздері ойласыпты: «Бұл Жолдас ата, бізге
бірінші олжаны берді, енді бұны бізге бермес және біз мұны да
бізге бер десек, ұят болар»,—десіпті.
Таң атқан соң қызды алып, керуен еліне қарай жүреді. Кеш
болғанда Махмудтың елінің шетіне жетеді. Соған дейін Жолдас Махмудқа ешқандай сыр бермепті. Бір уақыттары Жолдас
қасына Махмудты шақырып алып оңашада былай депті:
—Сендердің елдеріңнен шыққандарыңа бір ай уақыт болыпты. Мен де сол бір айдан бері сендермен жолдас болып, бір
табақтан ас ішіп келемін. Бірақ осы бүгінге дейін мен саған бір
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ауыз сыр, ақыл айтпадым. Енді көп ұзамай бір-бірден бөлек
кететін боламыз. Махмуд балам, сен әлі жассың, өміріңнің
ішінде бірінші рет жолға шығып қайттың. Сенің көргеніңнен
көрмегенің әлі көп, дегенмен саған сырымды айтайын. Мен осы
Қырым ханының атақты батыры болдым. Сөйтіп, жүріп ханның
Алтын орда хандығынан әкелген Зейнеп деген кіші әйелімен
көңіл қосып, оны Қырымнан басқа бір елге алып қаштым.
Содан бері отыз үш жыл болды. Мені сенің әкең Арзы жақсы
біледі. Енді саған айтарым—сенің әкең Арзы менің бірге туған
екі туысыма көп жақсылық етті. Оларды байытты. Бірақ менің
туыстарым сенің әкең Арзының ол жақсылықтарын білмеді.
Сондықтан әкеңнің оларға істеген жақсылығын осы сапарда сен
арқылы мен қайтарып отырмын. Енді өз еліңе келдің, мына қыз
да, тоғыз түйе алтын да сенікі. Осының өзі сенің өміріңе, кісіге
қайыр етуіңе де жетеді. Өзің енді ұзақ жолға шықпа. Мына қыз
сенің адал жарың. Мен енді өз еліме кетемін. Сен бұл сырды
өлгеніңше тісіңнен шығарма,—деп, Жолдас өз жөнімен жүре
беріпті. Сол күні кеште Махмуд өз үйіне аман-сау келіп, атаанасына қауышқан екен. Арзы да баласының бірінші шыққан
сапарында тауып қайтқан олжасына қатты қуанған екен.
Әкелген қызын Махмудқа некелеп, неше күн той жасап, алтын
қабақ аттырады. Сол күннен бастап Махмуд сауда жасауды да,
ұзақ жолға шығуды да қойыпты.

10.Жылан қабықты жігіт
Баяғыда бір кедей шал менен кемпір болған. Қолында мал
дегеннен жалғыз есегі бар екен. Қалаға отын сатып күн көреді
екен. Шал менен кемпірдің жасы алпысқа келгенше бір пер
зентке зар болып, күні-түні жылап жүргенде шалдың кемпірі
жерік болыпты. Ол кемпір жерігенде айдаһардың құйрық
жағындағы бір бөлек етіне жеріпті. Соны шалы іздеп жүрсе,
бір үлкен, Қаратаудың етегінде бұрқыраған шаңды көріпті.
Шал шаңға жақындаса, бір қара айдаһар мен бір сары айдаһар
төбелесіп жатыр екен. Баяғы алыстан көрінген бұрқыраған шаң
сол екі айдаһардың алысқан шаңы болып шықты. Көп ұзамайақ қара айдаһар сары айдаһарды өлтіріпті. Шал жасырынып
тұрып қара айдаһар ұзап кеткесін өлген сары айдаһардың сан
етінен кесіп алып үйіне келсе, кемпірі жерік асы табылмаған
соң қатты ауырып жатыр екен. Шал келіп: «Ау, кемпір, сүйінші
бер! Жерік асың табылды!»—депті. Аңсап жатқан кемпір орнынан ұшып тұрып, шалдың әкелген етінен шикілей екі рет
аузы толғанша жепті. Жерігі қанып кемпір тоғыз ай, тоғыз
күнде аман-есен босанған екен. Бірақ бала жыланға ұқсаған
екен дейді. Кемпір-шал не де болса ішінен шыққан соң асырай
беріпті. Қазақтағы «іштен шыққан шұбар жыланды беліңе үш
орап таста» деген нақыл содан қалыпты. Бала тек жыландай
иретіліп жатқаны болмаса, сөйлеген сөзі, ақылы адамнан айырмасы болмаған. Бір күні баласы әкесін қасына шақырып алып:
«Әке, менің үйленетін уақытым болды. Маған осы елдің ханы
Бабаханның жұрттан асқан сұлу қызы бар, соны әпер»,—дейді.
Әкесі айтады: «Ей, балам, мал дегенде жалғыз қолдағы отын
сатып күн көріп отырған көк есектен басқа ешнәрсе жоқ. Өзі
халықтың ханы, саған малсыз қызын бере ме?»—дейді. Бала-
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сы айтып қоймағансын, көп болса хан мені өлтірер, не де болса
барайын деп келе жатса, шалдың алдынан ханның бір жендеті
шығыпты. Жендет шалға: «Нағып жүрсің?»—депті. Сонда
шал айтыпты: «Менің жалғыз балам бар еді. Сол маған Бабахан ханның қызын алып бермесең болмайды, басқа адамның
қызын пері болса да алмаймын деп мазамды алған соң тәуекел
деп, Бабаханға келе жатырмын»,—депті. Оған жендет айтады: «Сенің балаң жоқ еді, күні кеше есекпен отын сатып жүр
едің. Ол бала саған қайдан пайда болды?»—депті де, тағы да:
«Егер балаң бар болса, балаңның аты кім?»—дейді. Шал айтады: «Баламның аты Шаһимардан»,—деп жауап береді. Сонда
жендет: «Бабаханға беретін малың жоқ. Ханға қызыңды бер
десең, ол саған ашуланып басыңды алады ғой. Онан да басың
аманында осы жерден тіке үйіңе қайт»,—деп ақыл береді. Шал
не болса да көрейін деп, Бабаханның үйіне келеді. Шал хан
менен амандасып болған соң, шалға хан: «Не жұмыспен жүрген
адамсың?»—деген. Сонда шал айтады:
—Тақсыр, менің Шаһимардан деген жалғыз ұлым бар
еді. Ол бала маған Бабахан ханның қызын алып бер деп мазамды алып, үйімде отырғызбады. Соған бола, тақсыр, сіздің
алдыңызға келіп отырмын,—деді. Бұған ханның ашуы келіп,
жендеттерді шақыртып: «Шалды өлтіріп, тең ортасынан екі
бөліп, есегіне теңдеп үйіне қарай айдап жіберіңдер»,—деп
әмір етті. Қасапшының итіндей жалаңдаған жендеттер шалды
ортаға алып, буындырып өлтіріп, ортасынан екі бөліп, қапқа
салып, есегіне теңдеп жіберіпті. Жем жеп үйренген есек басқа
жаққа бұрылмастан өз үйіне келеді. Есек келсе, үстінде шал
жоқ. Теңдеулі тұрған екі қапты көріпті. Сонда кемпірі: «Құдай
маған кәрі шалды да көпсіндің бе?»—деп жылай беріпті.
Кемпірдің баласы: «Шеше, сен жылама, маған әкемнің өлігін
әкеп бер»,—деген. Өлікті алдарына қойған соң, бала үш рет дем
салса, әкей тіріледі. Таң атқан соң баласы: «Әке, сен Бабаханға
қайта бар, ол саған білгенін істер, сен қорқушы болма»,—дейді.
Шал баласының сөзін қимай ханға қайта барып, қызын тағы
сұраған екен. Хан айтады: «Мына тамағын таппай жүрген шал
меніменен әбден ойнады ғой!»—деп жендеттерін тағы шақырып,
шалды майдалап он екі жілікке бөліп, есегіне арттырып жібер
ген. Баласы әкесінің сүйегін, етін қайта құрастырып тірілтіп ал
ған. Үшінші рет тағы жіберген. Енді хан ашуланып айналып тұр
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ған жел диірменнің арасына салып майдалатқан. «Бұл шалға,
сірә, өлім жоқ шығар және бір көрейін»,—деп шалды еcегіне
теңдеп жіберген. Баласы күндегі әдеті бойынша әкесін тағы ті
рілтіп, төртінші рет ханға жіберген. Енді хан қорқып: «Бұл шал
дың баласы менің түбіме жететін бәле шығар, қызымды бермей
мін демейін»,—дейді бек уәзірлерімен ойласып.
Хан шалды алдына шақыртып, «Мен қашсам да, сен
қоймадың неде болса қызымды сенің балаңа берейін. Бірақ
менің қызымды анық алатын болсаң, менің қаламның үстінен
көп жылқы айдап өтесің, сонда жылқының көптігінен қала
көрінбей қалатын болса, қызымды беремін. Егер оны таба
алмасаң, енді қайтып менің алдыма келме!» деген.
Шал үйіне келіп, баласына ханның айтқанын айтты. Онда
баласы айтады: «Азанда менің ізіме еріп жүріп отыр. Екеуіміз
бір жерге барамыз»,—депті. Бір жерге келгенсін баласы әкесіне
өткір алмас қылыш беріпті. «Қазір біз бір іннің аузына барамыз,
сол іннен ұзын қара жылан шығады, соны өзінен бұрын көріп
басын қағып алмасаң, онда ол сені өлтіреді, одан соң дүнияға
қайта келмейсің»,—дейді. Осыны айтып болып бала інге кіріп
кетеді. Көптен кейін ұзын қара жылан іннен шығады. Андып
тұрған шал жыланның басын шауып түсіреді. Содан кейін іннен
қаптаған қалың жылқы шұбырып шығып, ханның қаласының
үстін басады. Ханның әмірі бойынша жылқының көптігінен
қала көрінбей қалады. Бұл істі көзі көрген хан қатты қорқып:
«Бұл бала емес, пәле шығар, не болса да бұған қызымды беріп
құтылмасам болмас»,—деп, хан еріксіз қызын шалдың бала
сына беретін болған.
Сөйтіп, он бес күннен кейін қызын беретін болады. Уәделі
күн біткесін шал кемпірін алып, баласын ертіп, ханның ауылына құда түсе келіпті. «Күйеу келді деп, қыз-келіншектер алдынан шықса, аттың мойнына оралған сары жыланды көріп:
«Ау, мынау кемпір-шалдың баласы қайда?»—депті. Бұл сөзді
естіген хан да, оның әйелі де, қыз да қатты қорқады. Сөйтсе де
ханға бұл пәледен құтылу өте қиын болған. Ханның жалғыз
қызының күйеуі келеді деп, оңаша жерге алтындаған ақ отау
тіктіріп қойған екен. Не де болса соған апарып күйеуді кіргізеді.
Күйеу төсектің үстінде үйіндегі жатысындай домаланып жатпай, ұзынынан жатады. Кеш болғанда халықтың әдеті бойынша
қызды күйеуге күйеулетіп қасына апарады да, өздері бұл жылан
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не қылар екен деп, сыртта жасырынып тұрады. Қыз үйге келсе
де баланың қасына баруға қорқып, қасына жақын бармайды.
Сонда жігіт айтады: «Сен менен қорықпа, қасыма келіп басымнан аяғыма дейін сипа»,—дейді. Қорқып тұрған қыз амалсыз
жыланды басынан аяғына дейін сипайды. Сол уақытта жігіттің
сыртындағы жылан қабығы сыпырылып түсіп, дүнияда жоқ, бір
сұлу жігіт болып отырады. Қыз жігіттің сұлулығына қызығып
кетіп, есі ауады, сонда жігіт қызға айтады: «Мынау жылан
кабық—менің екінші жаным. Соны адамға сездірме және адам
ға көрсетпе, өзің де жоғалта көрме! Егер жоғалтып алсақ, мен са
ған жоқпын!»—дейді. Қыз жігіттің жылан қабығын орамалына
орап, көйлегінің ішіне қолтығының астына тігіп қояды. Бірақ
бұл сырды не істер екен деп, сырттан аңдып тұрған адамдар «ол
не деп» қыздан сұраса, қыз не екенін айтпайды. Сонсын аңдып
тұрған адамдар қыздан тартып алуға айналғанда жігіт қыздың
қолтығының астындағы өзінің жылан қабығын қағып алып,
қарлығаш болып ұшып, шаңырақка қонып отырып, қызға айтады: «Енді саған мен жоқпын. Мені іздей қойсаң, басыңдағы
қалпағың оймақтай, қолға ұстаған темір таяғың тебендей
болғанда табасың»,—деп, қызға «көргенше, қош бол» деп,
қарлығаш ұшып кетеді. Қыздың жігітке есі ауғаны сонша—үш
күнге дейін ас-су ішпестен шаңыраққа қарауменен отырады.
Мұны естіген Бабахан құдасы мен құдағиы шал—кемпір
ді
шақыртып алып былай дейді: «Менің жалғыз қызым да, сенің
жалғыз балаң да енді бізге жоқ екен. Менің басымнан хандық
таятын болды. Сенің көзің өлгенше жылаумен өтетін болды.
Бұл халық маған дұшпан екен. Енді қашан басымызға іс түс
кенше көре берейік, сендер де елдеріңе қайтыңдар»,—деген.
Шал үйіне қайтып кеткенсін, Бабахан ханның қызы Нұр
сұлу әкесіне келіп: «Әке, енді мені басқа бір адамға беремін деген
үміттен күдер үзіңіз. Енді менің қалған өмірім сол жылан қабық
ты жігіттің жолына құрбан болады. Сондықтан соны өлгенімше
іздеуге ұлықсат етіңіз»,—депті. Сонда хан: «Не де болса үлкен
істі өзің баста, бар, балам»,—деп күйеуді іздеуіне ұлықсат бе
реді. Кетерінде Нұрсұлу туған елге, ата-анаға, жасынан көрген
қызық дәуреніне қош айтып, басына қалпақ киіп, қолына темір
таяқ алып жолға шығады. Екі ай жүріп, табаны тілініп, жүруге
дәрмені болмай, зарығып келе жатып, бір үлкен бәйтеректің тү
біне келіп, демалып отырып, зарланып өлең айтады:
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Қызы едім Бабаханның Нұрсұлухан,
Еш қызық көре алмадым дүниядан.
Қарлығаш көз алдымнан болды ғайып,
Дерегін іздеп табам енді қайдан?!
Жаратқан, жас тілегі кетті қайда,
Ішімде кеткені ме шықпай арман.
«Шаһимардан» деді атын сұрағанда,
Кеткенше ізденермін дүниядан!
Жаныма жалғыз сәуле болар мекен,
Жолыңа безіп шықтым ата-анадан.
Іздесең, табасың деп берді ишарат,
Мен қаңғып қайдан табам айдаладан.
Осы өлеңді айтып, өзіне-өзі қуат беріп, аздап демалғансын
бәйтеректің биік басына шығып қараса, айдалада көз ұшында
тігулі тұрған жалғыз ақ отауды көріпті. «Не де болса осы
отауға барып, ұшқан құс көрген жан бар ма екен, бір хабарын
білейін»,—деп жүре беріпті. Отауға келсе, ішінде бір сұлу
келіншек отыр екен. Ол келіншек қызды көріп орнынан ұшып
тұрып, тас қылып құшақтап, қызға жылап көріседі. Содан кейін
қыз айтады: «Нағып отырған жансың айдалада бір өзің?»—
дейді. Келіншек айтады: «Мен Гүлстан патшасының қызы едім,
атым Маржан еді. Менің атағымды дию патшасы естіп, өзінің
бес дәуін жіберіп, олар менің әкемнің әскерін қиратып, мені
тартып алып, осы жерге әкелгеніне биыл бес жыл болды. Содан
бері адам баласын көрген емеспін. Соның үшін сені көргенде елжұртымды тегіс көргендей болып, мұңымды шағып жатқаным
ғой»,—депті.
Сонда қыз да өзінің басынан өткен оқиғаны түгел айтып,
енді сол сүйген жігітінің көз алдынан қарлығаш болып ұшып
кеткенін айтып екеуі мұндасады. Сол уақытта келіншек
тің күйеуі Қарадәудің келетін уақыты жақындаған. Сосын
келіншек айтады: «Менің күйеуімнің келетін уақыты болды.
Сені мен жасырайын, мынау үлкен қазанның астына кір»,—деп
қызды жасырады. Бір уақыттары бүркітін шаңқылдатып, тазысын ертіп келіп дәу үйіне түседі. Аттан түскен бойда Қарадәу
келіншектен: «Бұл жерге адам келді ме, адамзаттың исі
шықты?»—деп сұрайды. Сонда келіншек байын сендіру үшін
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былай дейді: «Менің сеніменен өмірлік жолдас болғаныма биыл
бес жыл болды. Сен үйден кетсең қашан қайтып келгенше шыдамым болмай, мен біресе далаға, біресе үйге кіріп кеземін де
жүремін. Сен ойыңның бөлектігін білдіріп, менің исімді басқа
адамның исі деп сенбейсің. Өйтетін болсаң, жалғыз сүйгенім
де сен, көргенім де сен, олай десең, маған өмірдің керегі жоқ,
өзімді өзім өлтіріп, бұл дүниядан күдер үземін»,—депті.
Мұны естіген Қарадәу Маржанды аяп: «Саған ойнап
айтамын»,—деген. Сонда отырып, Маржан дәуден сұрайды:
«Бұл жақта ұшқан құс, жүгірген аң болмай ма? Менің саған
қосылып серік болғаныма бес жыл болды, содан бері даладан
келсең көрдім, білдім деп еш нәрсе айтпайсың. Маған ең болмаса қарлығаш көрсең де айтып келсең, менің көңілім қош болып
қалар еді»,—депті. Маржанның бұл сөзіне еліктеген Қарадәу
айтады: «Осыдан төрт ай бұрын аң аулап жүрсем, бір қара
қарлығаш Арқадан Құбылаға қарай ұшып бара жатыр екен.
Соны саған атып әкеп берейін деп садақ тарттым, бірақ оғым
жетпеді. Оны қуа бермедім»,—деген. Бұл сөзді есіткен Маржан:
«Ол қарлығаштың қайда бара жатқаны, жақын жерде ел бар
ма, болмаса көл бар ма? Ескіден келе жатқан адам бармайтын
жер бар ма?»—деп сұрапты. Сонда дәу айтыпты: «Осы арадан
үш күндік жерде ескіден келе жатқан бір Мертік деген қала бар
еді, соны бір кезде осы дәу патшалығы ханын өлтіріп, халқын
тоздырып жіберген екен. Содан кейін ол Мертік қаласы жыншайтан», перілердің ордасына айналып кеткен. Ол қарлығаш
сол жерге барып тоқтауы мүмкін. Болмаса, бұл маңайда одан
басқа адам түгіл құс айналатын жер жоқ»,—деп дәу сөзін
аяқтады. Мұны қазан астында жасырынып жатқан Нұрсұлу
да естіп, жата берді. Сол жерде жатып Нұрсұлу: «Қайда әлсіз
жан болса, қайдағы күшті жауыздардың тырнағының ұшында
жүреді екен ғой. Әрбір мақұлық ат әрбір жәндік және өсімдіктер
өзінің негізіне тартпай қалмайды екен. Соның үшін мына дәу
дің өмірлік жолдасым деп алған Маржаны, асылы адам болғаны
үшін, менің сөзімді сөйлеп менің жанған жүрегімді басқандай
не сөз айтар деп, дәуді арбап, біраз сөздерді сұрады. Не де болса осыдан аман құтылып, іздеген өзімнің Шаһимарданымды
табатын күн болса, осы Маржанды Қарадәуден құтқарып өз
нәсіліне, адам баласына қосуға серт етер едім»,—деп ойлады.
Сөйтіп, отырғанда дәу күндегі әдеті бойынша құсын қолына
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қондырып, тазысын ертіп, атына мініп аңға шығып кетеді.
Дәу кеткен соң, Нұрсұлу да қазан астынан шығып, Маржанменен қоштасып жолға шығады. Дәудің айтқан шамасыменен
осы жерден үш күндік жол деген Мертік қаласын іздейді. Сол
жүріспен іздеп, Мертік қаласын төрт жылда зорға табады. Түн
ішінде ескі бір қаланың үстінен түседі. Қаланы аралап жүрсе, ол
қаладан қыбырлаған бір жан таба алмайды. Тек бір тартылған
жақсы қобыздың үні естіледі. Сол үннің шыққан жағына қарай
жүріп отырса, түн ортасы ауған уақта бір үлкен сарайдың ішінен
жарық көрінеді. Соған келсе, ол сарай алтыннан салынған,
ішіне гауһар мен жақұттан жарық беріп қойыпты. Қыз келіп,
сарайдың әйнегінің сыртынан сығалап қараса, қобыз тартып
отырған баяғы өзінің қарлығаш болып көз алдынан ғайып
болған сүйген жігіті, Шаһимардан екен. Алтын тақтың үстінде
отырып түрлі қайғылы күйлерді тартып отыр екен. Қыз тыңдап
тұрса, қобызға қосылып, ыңылдап төмендегі сөздерді айтады:
Тумадым мен анадан болып адам,
Не көрді тілеп алып ата-анам,
Естіп хабарымды кеткеннен соң,
Байқалды халық үшін менің шамам.
Нұрсұлу, жаным сүйген өмір серік,
Жолымда, осы күні іздеп табам.
Зарлаған зары келіп құлағыма,
Сенімен қашан, жаным, ұшырасам,—
деп зарығып отырған жігіт өзінен-өзі ойламаған жерден секем
алып, орнынан тұрып, үстіне жылан қабығын киіп, қарлығаш
болып ұшып әйнектен шығып кетеді.
Бұны көрген қыз жасырынып қалып, қарлығаш кеткесін
сарайға кіріп, жігіттің жататын төсегінің астына тығылып
жатады. Мұнан хабарсыз қарлығаш қайтып келіп, үстіндегі
жылан қабық киімін шешіп, баяғы қайғылы күйлерді тарта
беріпті. Қыз тыққан жерінен жігіттің жылан қабықты қасиетті
киімін ұрлап алып, төсектің астынан шыға келіпті. Сонда жігіт
не істерін білмей сасып қалады.
Содан соң екеуі бастарынан өткен өмірін сыр етіп айтады.
Екеуі айрылысқаннан бері жеті жыл уақыт өткен екен. Қыз
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ғашық жарын іздеп жолға шыққанда басына темір қалпақ киіп,
қолына темір таяқ ұстап шыққан екен. Жігіттің қарлығаш болып ұшарда айтқанындай, қыз ғашығын темір қалпағы теңге
дей болғанда тауып кездесіпті.
Оған разы болған жігіт: «Нұрсұлужан, мен саған енді шын
сендім, менің өмірлік жолдасым сенсің»,—депті.
Дүнияға келгелі біріне-бірі ғашық болған екеуі қосылып,
жеті күн қызға дем беріп, өздерінің туған еліне қайтуға бел байлапты.
Сонда тұрып Нұрсұлу айтады: «Менің сені тауып алуыма
себепші болған бір жан бар. Сол жаннан сенің дерегіңді білге
німе қазір төрт жыл болды. Ол осыдан алыс емес, сол жанды те
мір тордан құтқарып ала кетейік»,—депті.
Сонда жігіт: «Ол қандай жан?»—дейді.
Нұрсұлу айтады: «Гүлстан патшасының Қарадәу тартып
әкеткен қызы Маржан. Соны қалай болса да босатып елге ала
кетейік»,—деп өтініпті. Бұған Шаһимардан да қарсы болмайды.
Сол жерде қарлығаш үлкен қарақұс болып, сарайдан
керегінше алтын, гауһар алып, қызды үстіне мінгізіп ұшыпты.
Ұшарда қызға айтады: «Өзің жолын білесің, кіріптарда отырған
қыздың үстіне барғанда желке жағымнан бір тал шашымды
тарт, сонда жерге қонамын»,—дейді. Қарақұстың үстінде келе
жатқан Нұрсұлу бір жерге келгенде құстың бір тал қанатын
тартып, құсты жерге қондырса, баяғы Қарадәудің мекенінің
үстінен шығыпты, баяғы отау орнында әлі тұр екен.
Нұрсұлу отауға келсе, Қарадәу жоқ, Маржан ғана отыр екен.
Құшақтасып көрісіп болғансын, Нұрсұлу Маржанға: «Кетеміз
бе?»—депті. Сонда Маржан: «Мені қалай алып жүресіңдер, екі
адам бір құстың үстіне жайғаса ма?»—депті. «Егер кеткің келсе, екеуіңді де алып кете аламын»,—депті жігіт. Сөйтіп, жігіт
Маржанды да, үстіне мінгізіп ұшып, еліне келіпті.
Келсе, жалғыз қызынан айрылған Бабахан жылаумен екі
көзінен айрылып, соқыр болып қалыпты, хандықтан айрылып қаңғып қалыпты. Шаһимардан соқыр болып калған Бабахан ханның екі көзіне сүрме деген дәрі құйып алыпты. Өзінің
әке-шешесінің өмірлерін ұзартып Бабаханды қайтадан хан
қойыпты.

11. Әуезханның қырық ұлы
Баяғыда Әуезхан деген хан болыпты. Ханның қырық баласы
бар екен. «Осы балаларыма бір жерден қалың берсем екен»,—
деп ойлайды екен.
Бірнеше жылдар өткеннен кейін хан бір байдың қырық
қызы бар деп естиді. Соған қалыңмалына сөйлесіп, құда түсіп
келуге жаушы жіберіпті. жаушы барып: «Бізді хан жіберді.
Бала
ла
рына қызын берсін деп,—соған келдік»,—дейді. Бай
айтты:
—Қыздарыма қалыңмал алмаймын, менің үйімнен өздері
нің үйіне шейін тұп-тура жол болсын, жолдың екі жағына бауағаш, түбінен су шығып, бұлбұлдар сайрап тұрсын,—депті. Осы
айтқандарымды «бір жылдың беделінде бітіресің»,—депті.
Бұл сөзін жаушылар ханға айтып келіпті. Хан мақұл деп,
қырық баласын шақырып алып, ең кенжесін алып қалып, отыз
тоғыз баласын бірнеше нөкерімен әлгі жұмысты бітіріп келуге жіберіпті. Балалары бірнеше ай жүріп, бітіре алмай келеді.
Онан кейін үйде қалған кенже баласы:
—Әке, мені жібер, мен бітіріп келейін!—дейді.
Әкесі:
—Қой, балам! Отыз тоғыз ағаң бітіре алмағанда, сен қайдан
бітірейін деп едің?—дейді.
—Жоқ, барамын,—деген соң, әкесі баласын жібереді. Баласы үйінен жолдас ертпестен, бір ұзын жолмен келе жатса, бір
аппақ киімді ақсақалды кісі ұшырайды да, оған сәлем береді.
Сәлемін алады.
Шал:
—Қарағым, қайда барасың?—деп сұраса, бала баяғы тілек
терінің бәрін бастан-аяқ баян етеді.
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Шал айтты:
—Балам, мен тілегінді берейін, көзіңді жұм!—дейді. Бала
көзін жұмады. Бір уақытта;
—Көзіңді аш!—дейді шал.
Көзін ашып жіберсе, баяғы тілегінің бәрі қабыл болып адам
таңғаларлық болып қалыпты. Балаға кездескен Қыдыр еді.
Шал:
—Балам! Үйіңе барған соң қайныңа барма, ағаларың барсын. Ағаларың барып, бірнеше ай жатып қайтар. Қайтарында
қатты боран болады және бір әдемі аппақ там тұрады, ол тамға
ағаларың бармасын,—депті де, ғайып болып, ұшып кетіпті.
Бала үйіне келіпті.
Ағалары: «Не қылдың?»—дейді.
—Бітірдім,—деп жауап береді.
Онан кейін хан кіші баласын алып қалып, отыз тоғыз баласын қайнына жіберіпті. Кенже баласы ағаларына бағанағы
шалдың айтқанын айтып жіберіпті. Ағалары қайнына бара
ды. Барғаннан кейін бірнеше ай жатып, қалындықтарын алып,
керней-сырнайларын тартып келе жатса, баяғы шалдың айт
қанындай, үлкен боран болады, жолда айналасында ағаштар
жайнап тұрған аппақ там... Баяғы «кірме» деген сөз естерінде.
Алдыңғылары кірместен көшті бастап жүре береді. Артта келе
жатқан адамдары білместен шауып барып, аттарын байлап,
кіріп кете береді. Алдыңғылары оларды көріп, шауып келіп
тағы кіреді. Кіріп қараса, бір айдаһар ысқырып:
—Бәріңді жұтайын ба? Жоқ, болмаса, үйлеріңіздегі кіші
ініңізді әкеліп бересіңдер ме?—дейді.
—Ойбай, әкеліп берейік!—деп уәде беріп, жүріп кетеді.
Бұлар жүре тұрсын.
Үйде қалған інісі ұйықтап жатып, түс көреді. Түсінде баяғы
ағаларының «әкеліп береміз» деп уәде қылғанын сезеді. Тұра
келіп, жаман киім киіп алып, үйден шығып, қолына таяқ алып
келе жатса, баяғы ағалары кетіп бара жатыр екен. Олардың бұл
баламен ісі болмайды. Бұл бала айдаһарға өзі келеді. Келсе:
—Балам, жақсы келдің, арқама мін!—дейді. Бала айда
һардың арқасына мінеді. Мінген соң:
—Көзіңді жұм!—дейді.
Бала көзін жұмады, жердің бір шетіне қарай бірнеше уақыт
ұшады. Айдаһар:
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—Көзіңді аш! Көзіңе не көрінеді?—дейді. Бала:
—Анау жерде бір ұзын ағаш тұр, ол ағаштың басында бір
қыз отыр,—дейді. Айдаһар:
—Ендеше, түс!—дейді.
Бала түседі. Айдаһар:
—Сол қызды әкеліп берсең, мен сені жұтпаймын, болмаса
жұтамын,—дейді. Бала:
—Болады,—деп, жүріп келе жатса бір түлкінің патшасы
ның аяғы сынып жатыр екен. Бала:
—Мен аяғыңа ем қылайын ба?—дейді. Түлкі:
—Ем қыл,—дейді.
Бала сынығын орнына салып, бір мәрте дұға қып жіберген
екен, жазылып кетіпті. Түлкі айтты:
—Мына жүнімді ал. Мен қай жерде керек болсам, жүнімнің
бір талын тұтатып жіберсең, дайын боламын,—депті.
Онан шығып келе жатса бір құмырсқаның патшасы жаралы
болып жатыр екен. Бала:
—Мен аяғыңа ем қылайын ба?—дейді. Құмырсқа:
—Болады, ем қыл,—дейді.
Бала: «Сүф»,—деп жіберген екен, жазылып кетіпті. О да бір
тас беріпті.
—Қай жерде керек қылсаң, мына тасты отқа сал, сонда мен
дайын боламын,—депті.
Онан соң бала қызға келіпті. Қыздың қасында қырық дәу
ұйықтап жатыр екен. Қыз:
—Қай жақтан келе жатқан (қыздың қасындағы қырық дәу
бір ұйықтаса, қырық күн ұйықтайды екен), қандай адамсың.
Бұрын бұл жерге адам келіп көрген жоқ еді,—дейді. Бала:
—Мен ханның баласы едім. Әкеміз түсінде сізді көріп, ға
шық болып: «Іздеп тауып кел!»—деп, мені жіберіп еді. Мен
бірнеше жыл кезіп жүріп, сізге кездесіп отырмын,—дейді.
Қыз ойланып отырып:
—Мен саған ерейін, бірақ екі мақсатым бар, соны бітірсең,
барамын, болмаса, бармаймын,—дейді. Бала:
—Мақсатыңды айт, бітірейін,—дейді. Қыз:
—Мына екі түлкімді кешке дейін жаяу қуып ұстап бер жә
не мына бір қап бидайды құмға сеуіп жіберемін, бір дәнін кем
қылмастан теріп берерсің,—дейді. Бала:
—Болады!—депті.
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Қыз екі түлкіні жіберіпті, бидайды құмға шашыпты.
Баяғы түлкі патшасының жүнін тұтатып жіберген екен,
түлкінің патшасы дайын болыпты. Бала:
—Анау екі түлкіні ұстап бер!—депті. Ол ұстап беріпті.
Сосын баяғы құмырсқаның патшасының берген тасын отқа
салған екен, ол даяр болыпты. Бала:
—Мына бидайдың бір дәнін кем қылмастан жинатып бер!—
дейді. Ол құмырсқаларын жинап алып, бидайдың бір дәнін
кем қылмастан балаға әкеліп беріпті. Бала әкеліп қызға береді.
Қыз:
—Жарайсың! Енді сенімен жүрейін,—депті. Бала қызды
ертіп әкеле жатыр. Бірнеше күн өткеннен кейін бала қызға:
—Мен сені алдап ертіп келе жатырмын,—дейді, баяғы
істерін бастан-аяқ баян етеді. Қыз:
—Мен де біліп келе жатырмын, бірақ оған бір амал қы
лайық,—дейді. Бала:
—Оған не амал бар?—дейді. Қыз:
—Сен оған менен бұрын бір күн озып кет, сонан соң үйіне
бар, барған соң айдаһар: «Қызды әкелдің бе?»—дер. Сонда сен:
«Қыз түстік жерде келе жатыр»,—дерсің. Сол уақытта айдаһар
далаға шығып, ысқырады, сол уақытта сен сандығындағы екі
кептердің басын жұлып алсаң, айдаһар өліп қалады,—дейді.
Бала айдаһарға келеді, келген соң айдаһар:
—Әкелдің бе?—дейді. Бала:
—Қызың түстік жерде келе жатыр,—депті.
Айдаһар далаға шығып ысқырған кезде, бала барып
кептерлердің басын жұлып тастап, далаға шыға келсе, айдаһар
өліп жатыр екен. Бала сұлу қызды алып, мұратына жетіпті.

12. Асан батыр
Баяғыда бір Естеміс деген шалдың үш баласы болыпты. Ең
кішісі Асан. Асан жас кезінен бастап-ақ көзге көріне берген.
Естеміс бір күні Асанға: «Ал, балам, менің өлер алдындағы
өсиетімді тыңда. Сен, осы күндердің өзінен бастап-ақ өз күшіңе
сиынып, кім болса сонымен керісіп жүресің. Одан аулақ бол»,—
деген екен.
Күні жетіп өліп кеткен Естемістен қалған үш баласы өздері
күн көру тәсілін ойлаған. Бір күні аңшылықпен айналысып жүрген Асанның алдынан үш атты кісі шыға келеді де,
Асанға дүрсе қоя береді. Асан үшеуіне де тойтарыс беріп аттарын, құралдарын тартып алып, өздерін өлтіреді. Сол ауылдың
ханының үш қызы болады. Хан қызын ұзатуға кісі шақырады
да: «Осы қыздарымды дәу қара тасты қақ жарған кісіге
беремін»,—деген. Кезек күткен жігіттер жара алмай, ақырғы
кезек Асанға келеді. Асан ханның шартын мүлтіксіз орындайды. Бірақ хан оңай бергісі келмейді. Қанша Асанды бәлеге
жұмсағанмен Асан одан қорықпай тірі келіп, әрі айтқанын
түгел орындайды. Амалы құрыған хан қыздарын оған береді.
Асан ағаларына екеуін беріп, өзі кіші қызды алады. Сөйтіп,
жүргенде ағаларының көңіліне қара шауып: «Осы бәріміз бір
тудық, Асан бізден қалай артық болып жүр?»,—деген пікірге
келеді. Сонымен Асанды қалай өлтіру тәсілін қарастырады. Содан «Осы, Асан әйеліне барлық сырын айтатын шығар, содан
сұрайық»,—деген келісімге келген ағалары келінінен сұраса,
келіні Асанның жаны кеудесінде емес, басқа жақта екенін айтады. Сонда ағалары: «Бұлай өлтіре алмаймыз екен, ең болмаса қор болсын» деп, Асан ұйықтап жатқанда есіктің алдына
ортаншы ағасы қылыш ұстапты да, үлкені «Елге жау шапты»
деп айқай салыпты. Ұйқылы ояу Асан тұра жүгіргенде ортан-
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шысы қылышпен салып қалғанда аяғын кесіп кетіпті. Ағалары
Асан сондай халге келгесін ұра келе көшіп, інісін жұртқа тастап
кетеді. Асан еңбектеп далаға шығып отырса, бір кісі киік қуып
жүр екен, бірақ ұстай алмайды. Содан Асан шақырса жаңағы
келіпті.
«Неғып жүрсің?»—дегенде, «Қолым жоқ, аң қуып жүрмін,
бірақ ұстай алмаймын»,—дейді. Сөйтіп, жаңағы келген адамға
Асан мініп, киік ұстап күн көріпті. Бір күні жақын ауылда той
болыпты. Сол тойға Асан және қасындағы досы екеуі бір барады. Тойдан келе жатса, алдынан бір қыз шығады. Соны Асан
ала қашады. Қызды өз мекеніне алып келгесін: «Ал, қарындас,
саған біз ештеңе қылмаймыз, тек қана ұстап алған аңымызды
пісіріп, көйлектерімізді жуып бер»,—депті.
Бір күні қыз отты сөндіріп алып, енді қалай жағарын білмей
отырғанда алыстан от көрінеді, барса от басында мыстан кем
пір отырады. Қыз барып сол мыстаннан от алып қайтады. Қыз
от алып келе жатқанда, мыстан артынан бағып, қыздың қайда
барғанын андып жүреді. Ертеңіне Асан кеткесін мыстан жетіп
келіп, қызға: ««Қызым, басымды қарашы?»—дейді де, қыздың
балтырынан қанын сорып жата береді. Асан келерден бұрын
кетіп қалады. Сөйтіп, қыз күннен-күнге ари береді. «Осының
сырын білейін» деп, Асан сыртқы есікке кеткен болып тығы
лып қалады. Бір мезгілде мыстан кіріп келгенде, бағып отыр
ған Асан аяғынан ала түседі. Кемпірдің алқымынан алып өлті
руге аз қалғанда мыстан жалынады: «Аяғы жоғыңа аяқ, қолы
жоғыңа қол берейін»,—деп. Асан: «Қазір айтқан серттеріңді
орында»,—деген. Сол бойда мыстан айтқанын түгелдей орындайды.
Асан қызды аулына апарып тастайды да, өзі үйін іздеп тайып отырады. Келе жатса, алдынан бір қойшы бала көрінеді.
Сұраса, бұл өзінің баласы болып шығады. Баласын ағалары
қойшы, әйелін қатын қылып алған екен. Кешке қарай Асан
ағасының аулына келеді. Өзінің әйелінің үйіне келіп жатып
алады. Таң ата ағалары балаға «қойға бар» деп айтайын деп
келсе, өзінің жұртында қалған інісін көреді. Асан атып тұрып:
«Ағалар, маған жасаған қиыншылықтарың аз емес, бірақ бұл
істеріңді кешірем, екінші бұндай істеріңді қайталамауларыңа
тілектестік білдірем»—деп ағаларымен достасады. Сөйтіп, бай
болып, барша мұратына жетеді.

13. Жалмауыз кемпір
Ертеде бір бай болыпты, оның үш қызы болыпты. Осы үш
қызы тамақты көп жеген соң, бай оларды жек көреді екен. Бір
күні бай қыздарына айтыпты: «Бүгін шырақтарым, тоғайдан
жеміс теріп келіңдер, шелек алып»—депті. Әрқайсысының
қолдарына бір-бір түбі тесік шелек беріпті. Қыздар қуанып,
ешнәрсені ойламай, жеміс тереміз деп, тоғайға кетіпті. Бұлар
тоғайға келіп, тоғайда жеміс теріп жүргенде әкесі бөтен жаққа
көшіп кетіпті. Терген жемістері шелегінің түбінен түсіп қала
берген соң қыздар тоғайда көп жүріпті. Кешке таман қыздар
қайтып келсе, үйі орнында жоқ екен. Қыздар жылап-сықтап
үйінің орнына түнеп, ертеңіне түрегелсе, үйінің орнында бір
айна, тарақ һәм ине жатыр екен. Қыздар инені, тарақты, айнаны алып жолға түседі. Жүріп отырып, бір уақытта бір шошақ
үйге келіпті. Сол үйде бір жалмауыз кемпір тұрады екен.
Үйге кірсе, онда бір кішкене қыз отыр екен. Сол қыздан бұлар
сұрапты: «Үйдің кісілері қайда?»—деп. Сонда қыз жауап береді:
«Бұл үйдің иесі мен, менің шешем—жалмауыз кемпір»,—деп.
Қыздар қорқып, кешке дейін жалмауыз кемпірді тосып оты
рады. Кешке таман жалмауыз үйіне келсе, үш қыз отыр дейді.
Соларды көрген соң жалмауыз кемпір қуанды, «бір түстігіме
болар» деп. Сонан соң кемпір ертеңгілікте аң аулауға кетіп
бара жатып үлкен қызға айтады: «Кіші сіңліңді пісіріп даярлап
қойыңдар, түске шейін мен де келермін»,—дейді. Жалмауыз
кемпір кеткен соң қыздар кемпірдің өз қызын қазанға жайлап асып, өздері қашып жөнеледі. Кемпір түсте келсе қыздар
жоқ, қазан қайнап тұр, келе салып етті жей бастайды. Кемпір
өз қызы екенін басынан танып, бағанағы қыздарды қуыпты.
Бір уақытта қыздар арттарына қараса, жалмауыз кемпір жетіп
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қалған екен. Апасы көре сала манағы тарақты тастайды, «адам
өтпес тоғай бол»—деп, тарақ жыныс тоғай болады. Жалмауыз
кемпір бір тісін балта қылып, бір тісін кетпен қылып тоғайдан
өтеді. Екінші мәртеде жете бергенде, ортаншы қыз инесін тас
тайды. Биік тау болады, одан да қиындықпен өтеді. Үшінші
мәртеде кіші қыз айнаны тастайды, үлкен көл болады жалмауыз кемпір өте алмайтын көлді көріп қыздардан сұрайды: «Сендер қайтып өттіңдер?»—деп. Қыздар айтады: «Мойнымызға
тас байлап өттік»,—деп. Сонда жалмауыз кемпір мойнына тас
байлап суға түскенде, суға батып кетіпті, қыздар үйін тауып
келіпті.

14. Етікші
Ерте заманда бір кедей етікші болған екен дейді. Балашағасы көп болыпты, кедейліктен тұрмысы да ауыр болыпты.
Күнелтіп бала-шағаларын асырау үшін ол ел аралап, қобдиын
құшақтай жүріп етік тігіпті. Сүйтіп етіктер тігіп азғана та
бысымен бала-шағаларын асырап күн көріпті.
Күндерде бір күні етікші кобдиын қолтықтап, таныс емес бір
ауылға етік тігуге аттанады. Бұрын жүрмеген жолы болған соң,
етікші адасып кетеді. Түн де болады. Ақырында етікші далада жалғыз тұрған иесіз үйге кездеседі. Иесіз қыстаудың ішіне
кіріп, етікші пешінің үстіне шығып, кобдиын басына төсеп
жата кетеді.
Бір уақытта салдыр-гүлдір бір нәрсенің даусы шығады.
Етікші есікке қараса, маңдайында жарқыраған жалғыз көзі
бар бір еңгезердей дәу кіріп келе жатыр екен дейді.
Дәу кірісімен: «Пеш үстінде жатқан қандай адам?»—
дейді. Етікші: «Бұл етікші»,—дейді. Дәу: «А, бізге керек шебер етікші»,—дейді. Дәу бұйырып: «Кәне, бері кел, шебер,
мына үйге кір, ертең етік тігерсің, бүгін ұйықта»,—дейді де
бір бөлмеге кіргізеді. Дәудің өзі есіктің алдына жатып ұйқыға
кіріседі.
Етікші ішінен: «Енді өмірім жойылды, өліп кетсем, балашағамды кім асырар екен»,—деп үрейленеді. Одан кейін етікші:
«Бәрібір дәу қолынан өлгенше, бұл дәуді өлтіріп өлейін»,—деп
өткір пышағын алып әзірлейді. Дәу ұйқыға кетті-ау деген кезде етікші пышағымен дәудің жалғыз көзінен түйреп алады.
Дәу бақырып: «Ер болсаң екі соқ»,—дейді. Етікші: «Бір де
жетер»,—деп дәудің үстінен аттап өтіп, есікті ашып сыртқа
шығады. Дәу табанда өлген екен дейді.
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Етікші сыртқа шығып, иесіз үйдің төбесіне шығып түнейді.
Таң атқан соң дәудің үйін аралап қараса, бір қараңғы жерінде
темір сандық тұр екен дейді. Етікші темір сандықты азар деп
ашады. Оның іші толған алтын-күміс екен. Бұдан кейін етікші
көтергенінше алтын алып, кері ізімен үйіне қайтады.
Үйіне келіп, бұл алтындарға керегін алып, барша мұратына
жеткен екен.
Етікшіні балалары өскесін асыраған екен дейді.

15. Гүл—Санобар
Ертеде араб елінде бір араб бай өтіпті. Аты Рашид екен. Рашид байдың үш ұлы болыпты. Үлкен ұлының аты Спандияр,
ортаншы ұлының аты Алдияр, ең кіші ұлының аты Махамбет
болыпты.
Бір күні Рашид бай үш ұлын шақырып алып: «Менің жасым
болса келіп қалды, қартайған шағымда сендердің үйленіп,
әйел алғандарыңды көрейін. Сендер үйленіңдер»,—депті.
Бұған екі үлкен ұлы Спандияр мен Алдияр келіседі. Ал, ең
кіші ұлы Махамбет келісім бермейді. «Мен әлі жаспын, әйел
алмаймын»,—деп уәж айтады.
Оған әкесі көнбейді. Ақыры зорлап үйлендіретін болады.
Әкесінің көнбейтініне көзі жеткен Махамбет «мейлі, сіздің
айтқаныңыз болсын» дейді. Сонда әкесі: «қай байдың қызыл
аласың?»—дейді. Ал Махамбет әкесіне айтады: «Мен садақ тартамын, садақтың оғы кімнің үйінің есігінің алдында, иә болмаса, төбесінде жатса, сол үйдің ішінде қыз болса да, кемпір болса
да, ең арғысы маймыл болса да аламын»,—деп, шарт қояды.
Бұған әкесі келіседі. Махамбет аспанға қаратып садақты тартып қалады. Сонымен садақтың оғы аспанға зырқырап ұшып
кетеді.
Енді Рашидтың екі үлкен ұлы, екі байдың қызына үйленетін
болады. Тойға әрекет жасайды. Махамбеттің садағының оғын
үш күн іздеп, өздері отырған қаладан таба алмайды. Әкей Махамбетке «Садақтың оғы табылмады, сен Юсуп байдың қызын
ал. Екі ағаң мен сенің тойыңды қосып жасаймын»,—дейді.
Бұған Махамбет көнбейді. Бұдан соң әкесі Махамбетке ашуланып: «Сен менің айтқанымды істемедің, мен сені балам
демеймін, қайда кетсең сонда бар!»—деп қуып жібереді. Бұл
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сөзге өкпелеп, Махамбет беті ауған жағына кете береді. Қалада
қалған әкесі үлкен екі ұлының тойы пәлен уақытта болады деп,
бүкіл қалаға хабарлап қояды. Махамбет сол кеткеннен кете
береді. Бірнеше күн жүргеннен кейін, алдынан бір қалың орман
кез болады. Орманның ішінде жалғыз аяқ жолмен келе жатса,
алдынан бір жер үй шығады. Сол жер үйдің мандайшасына
қадалып, баяғы өзінің садағының оғы тұр екен. Бұны көріп Махамбет қатты қуанады. Жер үйдің ішіне кірсе, бір маймыл отыр
екен. Махамбет өзі айтқан сертінен қайтпайды, Маймылды алатын болады.
Бұл жөнінде Махамбет келіп әкесіне хабарлайды. Әкесі
Махамбетті ел-жұрттың алдында масқараламақ болып, «ертең
той болады, алған маймылыңмен сен де тойға кел» дейді.
Махамбет маймылға қайтып келеді. Маймылға ертең тойға
бара
тынын айтады. Сонда маймыл Махамбетке: «Мен маймылмын, сен менімен тойға ұялмай қалай барасың?»—дейді.
Сонда Махамбет болған оқиғаның бірін қалдырмай айтып
береді, маймылға. Өзінің оған үйленетінін айтады. Маймылдың
«мен хайуанмын, қалай ұялмай үйленесің» дегеніне Махамбет:
«Құдайдың маған жазғаны—сенсің. Сондықтан мен сені аламын және ертең тойға барамыз»,—дейді.
Сонымен ертесіне Махамбет маймылға: «Тойға жүр»,—
дейді. Маймыл: «Егер сен шынымен мені алатын болсаң, маған
серт бер»,—дейді. Махамбет серт береді. Содан соң маймыл
сыртындағы кебін шешіп тастайды. Маймылдың терісін киген
бір ай десе аузы бар, күн десе көзі бар, бір өте сұлу қыз екен.
Қыз Махамбетке айтады: «Біз тойға барған соң шарап ішкізеді. Сен шарап ішпе. Егер шарап ішсең, мен саған
жоқпын»,—дейді. Сонымен Махамбет шарап ішпеуге келіседі.
Қаланың халқы тегіс «Махамбет маймылмен қалай тойға
келер екен» деп, күтіп тұрады. Олардың ойы «Махамбет маймылмен келетін болды» дейді. Ал қалаға Махамбет маймылмен
емес, керемет бір сұлу қызбен келе жатқанын көріп, тегіс таң
қалады. Қыздың сұлулығына бүкіл ел болып, таң қалысады.
Махамбетті еркектердің ішіне, оның қызын келіншектердің
ішіне кіргізеді. Той думан бола береді. Алғашқы екі күн Махамбет қалай зорласа да, ешқандай шарап ішпейді. Үшінші күн
болғанда әкесі Рашид: «Егер сен менің ұлым болсаң, осы шарап-
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ты іш»,—деп Махамбетке шарап ұсынады. Махамбет әкесінің
сөзін қимай шарапты ішіп жібереді.
Шарапты ішіп, кесені әкесіне берген заматта есіктен бір қыз
келіп, Махамбеттің келіншегі терезені сындырып, көгершін
болып, ұшып кеткенін хабарлайды. Бұған Махамбет өте қатты
қапаланып, үйден шығып, басының ауған жағына кете береді.
Арада қанша жүргені белгісіз, Махамбет бірнеше күн
жүріп, қалың бір тоғайға, орманға кездесіп, орманды аралап
кете береді, кете береді. Орманның орта шеніне барған кезде,
айқайласып, дауласқан адамзаттың дауысын есітті. «Бұл не
дауыс» деп жақындап келсе, үш дәу өзара төбелесіп жатады.
Махамбет дәулерден қорқып жасырынып, ағаш-ағаштың тасасымен қаша жөнеледі. Сол кезде дәудің біреуі көріп қалып: «Ей,
адамзат, бері кел, біз сені өлтірмейміз. Біздің арамызда аздап
дауымыз бар еді. Соған сен билік айт»,—деп шақырады. Бұны
естіген Махамбет «не де болса барайын, егер менің айтқаныма
көнсе дауларын шешіп берейін» деп ойлайды да, дәулерге ба
рады. Дәудің біреуі Махамбетке былай дейді:
Біз ағайынды үш жігітпіз. Ең үлкені—мен. Мына екеуі
менің інім. Әкеміз өлді. Әкеден мирас болып үш нәрсе қалды.
Бірінші нәрсе кілем деп, жерде жатқан кілемді көрсетті,
екіншісі—дастарқан, үшіншісі—қалпақ. Осы үш нәрсені өзара
бөлісе алмай таласып жатқанымызда сені көрдік. «Көлденең
кездескен көк атты қыдыр» деген, осы нәрсені сен бізге бөліп
бер. Сенің билігіңе көнеміз,—дейді. Бұлардың айтқанын
тыңдап болып, Махамбет «бұл үш нәрсені бөлісе алмайтұғын,
бұлардың қандай қасиеті бар» деп сұрайды. Сонда жаңағы ең
үлкені мен деген дәу былай деді:
Бұлардың қасиеті: кілемге мініп, «мені пәлен жерге апар»
десең болғаны, кілем ұшып қалаған жеріңе жеткізеді. Қалпақ
ты кисең ешкімге көрінбейсің, дастарқанды жайсаң әртүрлі
тағам дайын бола қалады. Қандай тамақты қалауыңыз біледі.
Бұдан кейін Махамбет біраз ойланып тұрып: «Жарайды,
егер маған көнсеңдер, мен бөліп берейін»—дейді. Махамбет былай деді:
—Мен мына садақты атамын, кімде-кім бұрын барып,
садақтың оғын әкелсе, оған кілем берейін. Екінші келгенің
калпақты, ал үшіншіңе дастарқанды беремін. Осыған ке
лісесіңдер ме?—деп сұрады. Бәрі бір ауыздан «дұрыс, келіс
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тік» деді. «Олай болса, сендер қатар тұрыңдар, мен садақты
тартқанымда үшеуің бірден жүгіріңдер»,—деді Махамбет.
Сөйтіп, Махамбет садақты аспанға қарай атып жібереді.
Үшеуі бірдей садақтың оғының соңынан жүгіріп кеткенде,
Махамбет қалпақты басына киіп, дастарқанды қалтасына салып, кілемге мінеді де, «мені Шам қаласына апар» деп, ұшты
да кетті. Үш дәу садақтың, оғына жетіп, бір-бірімен төбелесіп,
ақыры ең үлкені екі інісін жеңіп, өлдім-талдым деп, Махамбетке келсе, ол кетіп қалған, орнын сипап қалады. Әлден уақытта
екі інісі келеді. Олар да Махамбеттің кетіп қалғанын көріп, сандарын ұрып алданғанын біледі.
Махамбет сол ұшқаннан ұшып отырып Шам қаласына ке
леді. Қаланың шет жағына орманның арасына келіп, дастар
қанды жайып жіберіп, әртүрлі тамақтардың атын атап тұрып,
«дайын бол» дейді. Тамақ әп-сәтте дайын бола қалады. Тамаққа
әбден тойып, қалаға келеді. Қалада бір саудагерден «Ахмед
деген кісінің үйі қайда» деп сұрайды. «Менің әкемнің аты Ахмед» деп, Махамбеттің қызы—аты Жамила бір сөзінде айтқан
болатын. Әлгі саудагер жігіт Махамбетке айтты: «Ахмедтің
үйі осы қаладан жиырма шақырым жерде, күннің батысына
қарай жүрсең, алдыңнан үлкен бау кездеседі. Сол бау Ахмедтің
бауы»,—дейді.
Махамбет бұл қалаға сәске түсте келген болатын. Саудагерге рақмет айтып, Махамбет ормандағы тығып қойған
кілемге мініп, Ахмедтің бауына келіп қонады. Махамбет «енді
қалпақтың кереметін көрейін, кілем мен дастарқанның қасиетін
көрдім ғой» деп, қалпақты басына киіп, бауды аралап келе жатып, хауыздың жанында суға шомылып жатқан үш көгершін
ді көреді. Көгершіндер суға шомылып болып сілкініп, сілкініп
жіберіп, үш қыздың бейнесіне түсіп үйлеріне қарай кетеді. Сол
жерде Махамбет өзінің қызы Жамиланы тани кетеді. Бірақ
дыбыс шығармай, қыздардың артынан жүре береді. Махамбет
Жамиланың кірген бөлмесіне қоса кіреді. Енді Махамбеттің
қызға көрінбейтініне көзі жетті. Жамилаға күтуші әйел тамақ
әкеліп береді, Тамақты Махамбет қосыла жейді. Тамаққа Жамила тоймай қалады. Бірақ Жәмила ойлайды: «Бұл қалай,
күнде тап осындай тамаққа тоятын да едім және қалып қоятын
еді. Ал бүгін тоймай қалдым, себебі қалай»,—деп ойға кетеді.
Бірақ сыр бермейді. Сол күні Махамбет Жамиланың қасында
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қонып шығады. Ертесіне Жамила әкелген тамаққа тағы да тоймай қалады. Жамила ойланды «бұл қалай, кеше де тамаққа
тоймай қалдым, бүгін де солай. Осы маған не болды? Қайтадан
тамақ сұрағаным ұят та» деп тамақ сұрамайды. Ал күтуші әйел
де өзінше сезіктенеді. Күнде Жамила тамақтың жартысын жемей қайтарып беруші еді, екі күннен бері еш тамақ қайтпайды.
Бұған не болды деп ойлайды. Сөйтіп, Махамбет үш күн Жамиламен бірге тамақтас болады. Үш күнде де тамаққа тоймайды.
«Бұл қалай, бұнда бір сыр бар, тегін емес» дейді ішінен Жамила. Төртінші күн болғанда Жамила дауыстап: «Менің қасымда
біреу барсың, кім де болсаң көрін маған, мен саған еш нәрсе
істемеймін»,—дейді.
Осы сөзден кейін Махамбет басындағы қалпағын алып,
Жамилаға көрінеді. Жамила Махамбетті көріп, аң-таң қалады.
Сол жерде екеуі табысып, бірнеше күн бірге болады. Сонан
бір күн Жамила әкесіне барып айтады. «Егер менің бұрынғы
күйеуім Махамбет келсе, сіз қосылуға рұқсат етесіз бе?»—дейді.
Әкесі айтады:
—Егер сені іздеп келсе, мен ұрықсат етемін,—дейді. Бұл
сөзді Жамила келіп Махамбетке айтады. Махамбет қалпақты
орманға жасырып қойған кілемнің қасына қояды да, өзі келіп
Жамиланың әкесі Ахмедтің бөлмесіне есігін қағып кіріп
келеді.
Есіктен келген жігітті Ахмед танымайды. Жөн сұрасады.
Махамбет өзін Жамиланың күйеуі екені, оны егер рұқсат етсе,
алуға келгенін айтады. Сонда Жамиланың әкесі Ахмед: «Менің
қарсылығым жоқ, шын алғың келсе, күн батыста Македони
дейтін қалада Санобар деген хан бар. Сол ханның құпия әңгімесі
бар. Сол әңгімені естіп келіп маған айтсаң, қызымды беремін,
болмаса бермеймін»,—дейді. Бұған Махамбет көнеді. Бірақ
Жамила қапа болып жылайды. Себебі Санобар барған адамға
әңгімесін айтады екен де, басын кесіп өлтіреді екен.
Махамбет кілеміне мініп, Македони қаласына келеді. Хан
Санобардың қақпасына келіп, қақпада «мен қонақты жақсы
қарсы алып күтемін. Қонақ менен ешқандай әңгіме сұрамасын.
Егер әңгімесін сұраса айтамын. Әңгіме аяқталғасын басын аламын. Осыған көнген адам ғана менен әңгіме сұрасын» деген
жазуды Махамбет оқып, кілемін, дастарқанын бір-біріне орап,
орманға тығады. Қалпақты әжетханаға тығып қояды.
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Сөйтіп, Махамбет хан Санобардың есігін қағады. Есікті жасауылдар ашып, келген кісіге не керек екенін сұрайды. Махамбет Санобарға келгенін айтады. Жасауылдар Махамбеттен
«есіктегі жазуды оқыдың ба» деп сұрайды. Ол оқығанын айтады. Бұдан кейін Махамбетті Санобарға алып келеді.
Санобар Махамбеттен неге келгенін сұрайды. Махамбет
оған «әңгімеңді есітейін деп келіп едім» дейді.
Сонда Санобар: «Мен әңгімемді айтамын, әңгімені айтып
болған соң басыңды аламын. Осыған келісесің бе?»—дейді.
Махамбет «келісемін» дейді. Әңгімеден бұрын Санобар мен
Махамбет тамақ жейді. Өздері жеп болған соң, Санобар қалған
тамақты алдымен итке береді. Сонан соң торға салып қойған
көгершінге береді. Көгершін тамақты жемейді. Санобар бір
адамның бас сүйегін бас салып ұра береді. Сонан соң көгершін
тамақты жейді. Мұны Махамбет көріп отырады.
Осыдан кейін Махамбет шартқа қол қояды. Санобар әңгіме
сін бастайды.

САНОБАРДЫҢ ӘҢГІМЕСІ
«Мен осы қалаға ханмын. Атым—Санобар. Әйелімнің аты—
Гүл. Сондықтан менің әңгімем Гүл—Санобар деп басталады.
Мен жорықта алты айдай жүріп келдім. Үйге келгеннен
кейін ойымда еш нәрсе жоқ әйеліммен бірге тұра бердім. Бір
күні ұйықтап кеткен екенмін, ояна кетсем касымда әйелім
жоқ. Далаға шығып кеткен шығар деп жата бердім. Бірақ таң
атқанша әйелім келген жоқ. Таң атып келе жатқанда есікті жай
ғана ашып, әйелім келді. Мен өтірік ұйықтаған болып жатырмын. Әйелім жаймен келіп шешініп, маған сездірмеген болып,
келіп қасыма жатты. Мен де еш нәрсе сезбеген кісіге ұқсап жата
бердім. Таң атқан соң күндегіше тұрып, тамақ ішіп, әркім өз
жұмысымен болып кетті. Кешке тамақ ішіп, күнделікті жататын уақытта төсекке жатып ұйқыға кеттім. Түн ортасы болдыау деген кезде әйелім, шамасы, мені ұйықтап қалды деген болуы
керек, жаймен төсектен тұрды. Менің жорыққа киетін сауытымды киіп, кару-жарақтарымды асынып, жай басып үйден
шықты. Оның артынан білдірмей мен де шықтым. Әйелім ат
қораға барып, менің атымды ерттеп мінді де кете барды.
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Мен қайтып келіп төсегіме жатып ұйықтадым. Таңертең
әйелім қасымда жатыр екен. Ол да, мен де баяғыдай еш нәрсе
білмегенсіп жүре бердік. Сөйтіп, бір жеті уақыт өтті. Күнде
әйелім менің сауытымды киіп, қару-жарығымды асынып, атты
мініп кетіп қалады да, таңертең қайтып келеді.
Бір жеті өткеннен кейін әйелімнің қайда баратынын білгім
келді. Сөйтіп, әйелімнің артынан бір мінезі шәлгездеу атқа
мініп аңдып жүрдім де отырдым. Менімен бірге мынау итім де
бірге жүрді деп, әлгі тамақ әкелген итті нұсқап бір қояды.
Әйелім қаладан шығып күншығыс жақтан тауға қарай
кетіп бара жатты. Тауға жетіп әйелім ысқырып жіберіп еді, он
шақты атты адам алдынан шығып, әйелімді қарсы алды. Аттан түсіріп алып, бір үңгірге кіргізді. Біраздан соң әлгі әйелім
кірген үңгірге мен де кірдім. Үңгірдің ішінде қырық шақты ат
байлаулы тұр екен. Сол аттардың арасына атымды мен де байладым. Үңгірдің екінші жағындағы көрінген шамның жарығына
қарай барып, жарық көрінген саңылаудан қарасам, іші толған
дәулер. Нақ төрде менің әйелім, қасында бір дәу, шарап ішіп
сүйісіп отыр екен. Көргеннен ашуым келіп кіріп барғым келді.
Бірақ олар көп, мен бір өзім және итім бар, күшім жетпейді ғой
деп, өзімді тоқтаттым. Мен әңгіменің басында айттым, мінген
атым мінезі шәлгездеу еді деп. Біраздан соң атым қасындағы
аттармен тебісе бастады. Мен үйден шығарда айбалтамды ала
шыққан болатынмын, мен тесіктен қарап тұрмын, ат тебіскен
соң төрде отырған дәудің өзі бір кісі жұмсады. «Неге ат тебісіп
жатыр. Барып біліп кел» деп. Ол кісі есіктен шығысымен мен
айбалтамен басын шауып тастадым.
Әлден уақытта ат тағы тебісті. Әлгі дәу тағы бір кісіні
жұмсады. «Сен барып білші. Жаңағыдан хабар жоқ. Ол неғып
жатыр екен». Бұны да айбалтамен басын шауып тастадым. Сонымен не керек, шарапқа әбден тойған дәу адамның азайғанын
елең қылар емес. Өйткені қасында сылаңдап менің қатыным
отыр, мойнына асылып, назданып.
Сөйтіп, адам азайып, дәудің қасында тағы бір адам және
менің әйелім үшеуі ғана қалды. Адамының далаға шығып
кел
мей қалғанына дәу ашуланып: «Әй, сен барып білші,
жаңағыларды біреу байлап қойды ма, не болды»,—деп қа
сындағы адамды жұмсағанда, онсыз да екі адамға, мен итім
екеуміздің де күшіміз жететін шығар деп, кірейін деп тұр
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едім, «Мен оларды байлап қойған» деп, айғайлап кіріп келдім
де, айбалтамен әйелімнің қасында отырған дәуді қақ бастан
беріп қалдым. Бірақ дәу солға қарай жалт ете қалғанда, айбалтам басқа тимей, оң иығын шауып түсті. Ал итім екінші
кісіні алқымынан алып, кеңірдегін суырып алды. Дәу бір
қолмен менімен алыса кетті. Бір қолымен де маған әл беретін
емес, егер итім келіп шаптан алмаса, сонан итім дереу шаптан алып, шабын жарған соң, әлсіреп барып құлады. Құлаған
кезде мен оның басын кесіп, қанжығама байлап үйге келдім.
Атты қораға байлап, дәудің басын алып үйге келсем, әйелім
ашулы отыр екен. Мені көре сала бетіме бір уыс топырақ
ты шашып жіберіп, «қызғыш бол» деп, шыбықпен тартып
жіберіп еді, мен қызғыш құс болдым да шықтым. Ал әйелім
дәудің басын құшақтап жылай берді.
Бұл жерде бір айта кететін әңгіме—мен дәумен алысып
жүргенде әйелім үңгірден сытылып шығып кетіпті. Мен
қызғыш құс болып далаға шығып кеттім. Әйелімнің не халде
екенінде хабарым жок. Көшеде мені балалар ұстап алып ойнап,
әбден зықымды шығарды. Көп баланың ішінен бір ересектеуі
кешке қарай үйіне алып барды. Торға салып су, тары берді.
Бұрын жеп көрмеген тарыны аздап қарным ашқан соң, шоқып
қорек еттім. Ертесіне әлгі бала мені ойнау үшін көшеге алып
шықты. Кешке шейін балалардың ойыншығы болып, бірқан
ша жыл жүрдім. Әбден өлер болдым. Арықтадым. Бойдан қуат,
білектен күш кетті. Жыл артынан жыл өтті. Күндердің күнінде
есебін тауып, бір түнде әлгі мені бағып жүрген баланың үйінен
қашып шықтым. Сол кеткеннен айдалада тау-тастың арасында
өзіммен-өзім болып жайылып жүрген кезімде бір қырғидың жанымды көзіме көрсетіп қумасы бар ма? Өлдім-талдым деп, әрең
дегенде құтылдым-ау, әйтеуір. Есімді жиып отырып, әйеліме
барғым келді. Еңірей отырып үйіме келдім. Келсем әйелім
нің қағанағы қарқ сағанағы сарқ, мені ойлайтын ол жоқ, ой
лайтыны ашына дәуі екен. Дәудің басын масатыға орап қойған.
Сағынғанда қарап дауыс қылып жылап алады екен. Менің
келгенімді алғашқыда байқамай қалды. Біраздан соң ол көзі
түсіп кетіп: «Ей, сен әлі тірімісің?»—деп бір қарады да, «бишара, әбден жүдеген екенсің, енді сені» деп, ішінен бір нәрсе
оқыды да, шыбықпен салып қалып, «әңгі есек бол» деді.
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Мен лезде қызғыш құстан әңгі есекке айналдым да кеттім.
Әйелім «бишара, әбден жүдеген екенсің» дегенде, мен ойлаған
едім, «маған жаны ашып, енді мені адам қалпына келтірер»
деп. Есек болғаныма өте қатты қуандым. Себебі, қызғыш құстан
гөрі әлдірек болдым ғой деп. Бірақ көп ұзамай ол ойым бекер
болды. Себебі, қысы-жазы бірдей үстімнен жүк түспейтін болды. Жейтінім аттардан, сиырлардан қалған шөптер. Жаз болса соқаға қосып, жер де жыртады. Әрнемені бір сылтауратып
басымнан таяқ кетірмейді. Сөйтіп, есек болып, тағы бірнеше
жыл жүрдім. Әбден арықтап, еттен ажырап, қу сүйек пен тері
қалдым. Арқама, жоныма ұрған таяқ, тасқа тигендей дың ете
қалатын болды. Әбден көтерем болдым. Сонан бір күні бұрынғы
әдісі бойынша үшкіріп жіберіп, «ит бол» деп, шыбықпен салып
қалды, әп-сәтте сары төбет болдым да шықтым.
Сары төбет болған соң, айдап отырып базарға бардым. Базарда бір ет сатқан қасапшының дүкенінің қасында жаттым
да қойдым. Қасапшы маған сүйек-саяқ, еттің, бөлек-салағын
берді. Ертесіне тағы сол қасапшының дүкеніне келдім. Мен
келе жатқанда басқа иттер жылысып кете беретін болды. Мен
әбден әлгі қасапшыға үйреніп алдым. Бір-екі жыл өткен соң,
әбден күштеніп алып, бір күні мал базарға бардым. Мен адам
ның сөзіне түсінемін. Бірақ сөйлей алмаймын. Базар тараған
ша сонда болдым. Менің мал базарға бару себебім, менің Мы
сыр қаласында Аббаз деген жолдасым болатын. Соның Ләйла
дейтін қарындасы сиқыр оқуын оқыған. Соған жетсем, ол мені
адам қалпыма келтірер деген ойым еді. Сөйтіп, базар тарқаған
да бірнеше саудагерлер көптеген қой сатып алып, қаланың ше
тіне қарай айдап жүрді.
Мен осы саудагерлердің соңынан қалмадым. Қаланың
шетінде тіккен шатыры бар екен. Қойларды сол шатырдың
жанына айдап келді. Кешке қарай бір қой сойып тамақ жеді.
Саудагердің біреуі, есіктің алдында жатқан мені нұсқап: «Мына
ит мана базардан шыққаннан біздің соңымыздан қалмады.
Өзі бір қасиетті ит болу ксрек. Ұрмаңдар, қайта сорпа-су беріп
үйрете беріңдер. Түбі керек болар»,—деді. Саудагерлердің сөз
тұрпатына қарағанда Мысыр қаласына баратын көрінеді.
Сонымен саудагермен ілесіп кете бердім. Түнде қойды
күзетемін. Ешқандай қасқыр жолатпаймын қойларға. Менің
түнімен қой күзеткенім саудагерлерге өте қатты ұнап, маған
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тамақты жақсы беретін болды. Арада бірнеше ай жүріп,
ақыры Мысыр қаласына да келдім. Қаладан іздеп жүріп,
Аббаздың үйін де таптым. Үйіне барып, есігінің алдында
Аббазға қарап жатып алдым. Аббаз маған қарап, қарындасы
Ләйланы шақырып алып: «Мына иттің көзі адамның көзіне
ұқсайды. Кітабыңды ашып көрші. Біздің Санобар емес пе
екен? Оның қатыны сиқыр оқуын оқыған еді. Сол қатын
оған бір қастық істеген болар»,—деді. Ләйла дереу кітабын
ашып жіберіп еді, «Бұл ит емес, адам»,—деді. Дереу өзінше
бірдемелерді оқып, маған «түфу» деп, дем салып еді «адам
бол» деп, мен баяғы Санобар қалпыма келдім де қалдым. Сол
жерде көрісіп табыстық. Мен бастан кешкен оқиғамды тегіс
айтып бердім. Мен Аббаздың үйінде бір-екі жыл жүріп, әбден
өзіме-өзім келген соң, ауылға қайтуға Аббаз бен Ләйладан
рұқсат сұрадым. Олар маған ризалығымен ұрықсат берді. Кетерде Ләйла айтты:
—Сен еліңе барсаң, сенің әйелің саған тағы қастандық
істейді. Сондықтан сен мына аятты жаттап ал. Осы аятты
айтсаң, сен адам түрінен өзгеріп, қалауың бойынша не болам
десең боласың. Сөйтіп, тағы бір сиқыр оқуын үйретті: «Мұны
айтып қатыныңды қандай айуан етемін десең де еркің» бірақ,—
деді Ләйла маған,—сенің қатының сиқыр оқуын оқыған адам,
егер есек, ат істесең, аузын шөпке, ернін суға тигізбе. Тигізсең
болғаны, ол дереу өзгеріп, суға тисе, балық болып кетеді. Сонан
кейін сені тағы айуан етіп жібереді,—деді.
Бұл айтқанның бәрін мен көңіліме түйіп алдым. Бірнеше
күн жүріп елге келдім. Адам күйімде әйеліме көрінуге қорық
тым да, әйелімнің жатқан бөлмесінің тұсынан өзім тышқан
болып тестім. Сөйтіп, әйелімнің жатқан төс ағашының астынан шықтым. Әйелім ұйықтап жатыр екен. Баяғы Ләйланың
үйреткен сиқыр оқуын айтып, өзім адам қалпыма келіп, бір уыс
топырақты шашып жіберіп, «көк байтал бол» деп, шыбықпен
тартып жібердім. Әп-сәтте әйелім көк байтал бола қалды. Мен
оны ұстап алып ерттеп, бәйге, көкнар шауып жүрдім. Бірақ
баяғы Ләйланың айтқаны есімде бар, аузын шөпке, ернін суға
тигізбей, басын қаңтарып байлап қоямын.
Бір күндері көк байтал арықтап өлуге келді. Сонан соң сиқыр
оқуын оқып, «көк көгершін бол» деп, шыбықпен салып қалдым.
Анау тордың ішінде тұрған көгершін, сол менің әйелім—Гүл.
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Әлгінде тамақ жегенде алдымен итке беруімнің себебі—
мені өлімнен құтқарған итім болған соң, оған бірінші бердім
тамақты, иттен қалғанын тордың ішіндегі көгершінге берген
себебім болса, ол маған қастық ойлаған әйелім болған соң, ол
маған иттен жақын емес.
Көгершін тамақты жемеген соң, мен адамның қу басын
ұрдым, ол баяғы өзім кесіп алған әйелімнің көңіл жақыны
дәудің басы. Мен бас салып басты ұрсам, әйелім ызаланып
тамақ жейді. Міне, менің әңгімем осымен аяқталды.
Енді уәде бойынша мен сенің басыңды аламын»,—деді Санобар Махамбетке.
—Менің өлер алдында сізден бір өтінішім бар,—деді Махамбет Санобарға. Санобар: «Ол қандай өтініш, айт»,—деді
Махамбет айтты: «Өлер алдымда мен әжетжанаға дәретке отырып алайын. Сонан кейін не істесең де еркіңіз»,—деді. Бұған
Санобар келісті. Махамбет әжетханаға барып, баяғы өзі тығып
қойған, кисе көрінбейтін қалпағын киіп, Санобарға көрінбей
қашып кетіпті.
Сөйтіп, Жамиланың әкесіне келіп, Санобардың әңгімесін
айтып, уәде бойынша Жамилаға үйленеді. Әкесі отыз күн ойын,
қырық күн тойын істеп, Жамиланы Махамбетке қосады.
Ең бірінші рет Санобардың әңгімесін елге жайған Махамбет
екен. Егер Махамбет болмаса, Санобардың әңгімесі осы кезге
дейін ел аузына таралмас екен.

16. Бақтыбай би
Ертеде өз еңбегімен күн кешірген бір кедей шал болыпты. Шал өмірінде бір шыр еткен көрмепті. Бар тілегі бір
бала екен. Шалдың кәсібі отыншылық екен. Отын алғалы
сайға кетіп бара жатса, жолдың шетіндегі бір түп шидің
түбінде ораулы жатқан бір затты көріпті. Алып қараса,
жаңа туылған нәресте бала екен. Шал қолына алысымен
бала шырылдап жылай бастапты. «Құдайдың бергені» деп,
шалдың қуанғаны соншалық—оты
нын алмастан баланы
қойнына салып алып үйіне қайтыпты. Өмірі бала көрмеген
шалдың кемпірі де жүрегі жарыла қуаныпты. Үйіне келген соң маңайдағы көршілерін шақырып той жасапты. Шал
баласының бақытты болуын тілеп, оның атын «Бақтыбай»
деп қойыпты. Күн өтіпті, ай өтіпті, жылдар өтіпті. Бақтыбай
есейе бастапты, әкесі Бақтыбайды оқуға беріпті. Бала өте зерек, алғыр болыпты. Өзі тұстас балалардан ақылы анағұрлым
артық болыпты. Басқа балалар бір-бірімен төбелесіп шатақ
шығарса, Бақтыбай үнемі оларға арашашы болып, ақылын
айтып жүретін болыпты. Сондықтан балалар оны өздеріне
«би» сайлап алыпты. Бақтыбай «би» болған күнінен бастап
балалар арасындағы ұрыс-жанжал түгепті. Балалар араларында болған әр қандай істі бітіруге Бақтыбайдың алдына
жүгініске келетін болыпты.
Өз елінің биінің жалғыз ұлы бар екен, ол келіншегін
төркіндетіп келе жатса, бұларға жолдан бір сайтан келіп
қосылып алыпты. Әлден уақытта келіншек байқап қараса,
күйеуі екеу болып қалыпты. Бір-бірінен титтей де айырмасы
жоқ. Келіншек кайсысы өзінің күйеуі екенін айыра алмапты.
Сол жағындағысын «өз күйеуім» дейін десе, оң жағындағысы
да өз күйеуі сияқты. Оң жағындағысын «өз күйеуім» дейін
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десе, сол жағындағысы да өз күйеуі сияқты. Сөйтіп, келіншек
қайсысын «өз күйеуім» дерін біле алмай, екі жағына жалтақжалтақ қараумен жүре беріпті. Ал өңі-түсі айырғысыз би ұлы мен
сайтан жол-жөнекей келіншекке таласып керісумен болыпты.
Екеуі де «келіншек менікі» деп, өзіне қарай бейімдеп, келіншек
тің атының шаужайына жармасыпты. Сөйтіп, би ұлы мен сайтан
келіншекке таласып әбден төбелесіпті. Бидің ұлы өзінің сүйген
әйелінен айрылмауға мықты кірісіпті. Сайтан да оңай көрінбеп
ті. Осылайша дау-таласпен сол үшеуі бидің үйіне барыпты. Би
дің баласы аттан түсе салысымен жүгірген күйі әкесіне барып:
—Әке, қайын жұртыма барып қайттым, бірақ жолда мына
бір адам бізге жабысып алып, әйелімді «менікі» деп, таласып болмайды. Өзің айырмасаң менде шама қалмады,—депті.
Бұның артынан іле-шала баяғы сайтан келіп:
—Әке, қайын жұртыма барып қайттым. Бірақ мына біреу
неме менің әйеліме жабысып таласып болмай жүр, бұны өзің
айырып бермесең, менде айырарлық шама қалмады,—депті.
Сонда келіншек:
—Ата, мен де айыра алмадым, қайсысы сіздің балаңыз
екенін. Бұл екеуі жолда осында жеткенше дауласып, төбелесіп
келді,—депті.
Би қанша бағдарлап қараса да, қайсысы өзінің, жалғыз ұлы
екенін айыра алмапты. Бидің әйелі де қайсысы омырау сүтін
берген өз баласы екенін білмепті. Сөйтіп, әке-шешесі баласының
әрқандай белгілерін қарастырса да, ұқсас болыпты. Ешқандай
нәтиже шығара алмапты. Бұлар ақылы таусылып амал таппаған
соң, ақырында көрші елдегі бір білгішке барып сынатпақ болып,
өзі, әйелі, баласы, келіні және сайтан болып бесеуі білгішке қарай
аттаныпты. Бидің ұлы мен сайтан тыныш жүрмей жол-жөнекей
керілдесіп отырыпты. Бұлар ұзақ жол жүріпті. Бір ауылдан өте
бергенде үлкен орманды сайда ойнап жүрген бір топ балаға ке
зігіпті. Жолаушылардың дауласып бара жатқанына таңырқаған
балалар жиналып бұларды тоқтатып алыпты.
—Сіздер неге дауласып келесіздер, егер сіздер шеше алмаған
іс болса, біз сұрап бітіріп қояйық,—депті балалар. Даулылар
«бұлардың қолынан не келеді» деп, менсінбей жүріп кетіпті.
Сонда балалар тағы да: «Біздің ақылды да әділ биіміз бар,
бітпеген қандай жұмыс, дау болса да, оның билік айтуға ақылы
жетеді»,—депті.
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—Басқаның қолынан келмеген жұмысты бұлар қайдан бі
тірсін,—деп тағы да кекетіп, сайды өрлей жүріп кетіпті бұлар.
—Біздің сондайлық ақылды да әділ биімізді неге көзге
ілмейді. Бұларға көресісін көрсетейік,—деп барлық бала жа
была сайдың тасымен атқылап, әлгі бесеуін жүргізбей қойып
ты. Жүруге жол таппай бөгелген би бастаған бес жолаушы лажсыздан балалардың биінің алдына барып жүгініпті. Балаларға
болған оқиғаны баяндап беріпті.
—Ей, екі жігіт, екеуің қазір жалаңаштанып шешініңдер,
шешініп болған соң анау төбеден бері қарай жарысасың
дар, озып кеткенің мына құмыраның ішіне кіресің де, артта
қалғаныңды өлтіремін. Келіншек озып келгендікі болмақ,—
депті Бақтыбай.
Бақтыбай балаларға бұйрық ретінде «Сендер сөреден көм
беге дейін екі жақка қаз-қатар тізіліп тұрыңдар, артта қалған
ды ұстап алыңдар»,—депті. Бұл билікті естігенде, би де,
бәйбіше де, келіншек те зәре-құты қалмай шошыпты. «Арты
не болар екен» деп күтіпті. Сонымен жарыс басталыпты. Бір
кезде екі жігіттің біреуі озып келіпті де, Бақтыбай әзірлеп
қойған құмыраның ішіне еніп кетіпті. Бақтыбай жалма-жан
құмыраның аузын тығындап алыпты. Ал артта қалған жігітті
өлтірмеуге балаларға бұйрық беріпті. Бұны естіген балалар:
—Бақтыбай би, сен бүгінге дейін екі ұшты билік айтпаған
едің, мынауың қалай, мұны әлгінде өлтір демеп пе едің, енді
өлтірмендер деуіңнің мәнісін айтшы,—деп, жан-жақтан сұрақ
қоя бастапты. Сонда Бақтыбай би асықпастан тұрып былай ден
жауап қайырыпты.
—Мына құмыраға кірген адам емес, сайтан. Ал мына артта қалған жігіт нағыз адамзат, әйелдің жұбайы осы. Мен бұл
екеуінің қайсысы адамзат, қайсысы сайтан екенін айыру үшін
осы амалды қолдандым. Шындығында мына құмыраның ішіне
адамзат сыймайды,—депті. Бұған балалар әбден риза болыпты.
Құмыраны балалардың алдында үлкен от жағып өртеп тастапты.
Сөйтіп, әлгі жігітті сайтанның пәлесінен осылайша құтқарып,
келіншегін қосып қойыпты. Бұны көрген би қуанышы қойны
на сыймапты. Бақтыбайға көп алғыс айтып, елін шақырып той
жасапты.
—Қашан да елді ақылды адам ұстауы керек. Бүгіннен бас
тап осы елдің биі Бақтыбай,—деп өз аузынан жариялапты.

17. Үббе қаласында болған
Аманқұл
Қазақтар бұрынғы бабаларынын, айтып кеткен әрбір түрлі
ертектерінен көріп, үббенің суда болатұғын зат екендігін
біліпті. Бағзы уақытта адамдар суда жүргендерінде қорқыныш
бола қалса: «Маған тиме!»—деп үббеге айқайлайды екен.
Өткен заманда бір қалада Аманқұл атты кісі болыпты.
Аманқұлға қатыны:
—Тамақ пісіруге су жоқ,—деген соң, су алып келейін деп,
қолына шелек алып, дарияға келіп, шелегін толтырып, өзі
салқындайын деп суға түссе, үббенің жасауылы кез келіп, су
түбіне тартып кетіпті.
Аманқұлды су түбіндегі үббенің қаласына алып келіп,
үббенің отыратұғын ордасының алдына қойып, жасауыл іш
кері кіріп, қолын қусырып, үббеге сәлем беріп, айтыпты:
—Тақсыр! Бұйрығыңыз бойынша Аманқұлды алып
келдім,—деп. Үббе айтыпты: «Жарайды! Оны мұнда ішкері
кіргіз»,—деп. Мұнан соң жасауыл қайта шығын, Аманқұлды
патшаға алып жүргенде айтты:
—Ішкері кіргеніңде қолыңды қусырып, патшаға сәлем
бергейсің,—деп. Аманқұл сәлем беріп, патша ордасына кірсе,
үй тола отырған адамдарды һәм ортасында отырған ұзын
сақалды, қабағы жабылған қара кісіні көреді. Бұл қара кісі
Үббенің өзі екен. Аманқұл Үббенің бірнеше жыл қызметінде болып, ақырында қызметі жаққаны үшін Үббе Аманқұлды уәзір
етті дейді.
Оның қызметінің жаққан себебі—бұл Үббе қаласын харап
қылатұғын бір айдаһар жылан бар еді. Ол жыланға әр күнде
бір адамнан шекпен беретұғын еді. Бір уақытта шек Үббенің ба-
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ласына түсті. Үббе көп қайғыланып, баласын құтқаруға ешбір
айла таба алмапты. Сонда Аманқұл:
—Сіздің балаңыздың орнына мен барайын,—деп қолына
өткір алмас қылыш алып, айдаһарға кетті дейді. Аманқұл барып, айдаһардың келетұғын жолына отырыпты. Мына айдаһар
жаңбырлатып, қарлатып келіпті. Сол уақытта Аманқұл алмасын қолына кесесінен ұстап отырыпты. Айдаһар келе
Аманқұлды жұтқанда, алмас қылыш оны ортасынан екі бөліп
кетіпті. Аманқұл саламат қалаға қайтып келіп, айдаһарды
өлтіргендігін қала халқына айтқанда, олар нанбай: «Енді қала
халқына бәле болды ғой»,—деп екі адамды анығын білмекке
жіберсе, айдаһар ортасынан екі бөлініп жатыр екен. Жіберген
адамдарының біреуі қалаға келіп, айдаһарды өлтіргені рас
екен деп, Үббеден сүйінші сұрапты. Мұнан соң қала халықтары
бәледен құтылғандарына той етіп, көп тамаша қылған дейді.
Аманқұл жақсы адам санына кіріп, патшаға уәзір болыпты.
Үббенің бір уәзірінің Қарашаш сұлу деген қызы бар еді. Аман
құл осы қыздың әдемілігіне асық болыпты. Қыз да Аманқұл
дың ерлігін көріп, бұған асық болыпты. Осы екеуі бір-біріне ға
шық болып, қосылудың ешбір амалын таба алмай жүріпті. Бір
күні патша Аманқұлды шақыртып алып, айтыпты:
—Аманқұл! Не мақсат болса да сұра, қабыл етейін. Онда
Аманқұл айтты:
—Тақсыр! Менің екі тілегім бар, біреуі елге қайтпақ, бірі
сіздің уәзіріңіздің қызы Қарашаш сұлуды алмақ.
Сонда Үббе айтты:
—Екі тілек бір көңілге сыймайды, біреуін ал Аманқұл:
—Қарашаш сұлуды алып берсеңіз, еліме баруды қояйын,—
деді. Үббе мұның бұл тілегін қабыл көріп, уәзірін шақыртып
алып:
—Аманқұлға қызыңды бер,—деп бұйрық етті. Уәзір:
—Жарайды, тақсыр! Қызым қаласа, мен қабыл көрдім,—
деді. Үббе оның қызынан жасауыл арқылы сұратса, бұрыннан
асық болып жүрген қыз:
—Қабылым бар,—депті. Мұнан соң бірнеше күн той тамаша
қылып, Қарашаш сұлуды Аманқұлға неке қиып қосты дейді.
Аманқұл Қарашаш сұлумен қосылған соң, бірнеше жыл
Үббенің қызметінде болып тұрды дейді. Бір күндері Аман
құлдың есіне баяғы қатын-баласы түсіп: «Менің бұл жүрге
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нім дұрыс емес, «кісі елінде сұлтан болғанша, өз елімде шопан болған артығырақ» деген сөз бар еді ғой»—деді. Сөйтіп,
Аманқұл еліне қайтпаққа ниет етсе де, қайтіп қайтарының
лажын таба алмай, қайғы-қасіретпен бірнеше уақытты
өткізді дейді.
Аманқұл Қарашаш сұлумен тату тұрып, оны жақсы көрсе
де, Қарашаш сұлу бұған бір сандығының кілтін көрсетпейтін
еді. Бұған Аманқұл қайран болып, сол кілтті қолына түсіре
алмай жүретін еді. Бір күндері Қарашаш сұлу бір жаққа
қонаққа кеткенде, кілті ұмыт қалып, Аманқұлдың қолына
түсіпті. Аманқұл сандықты ашып қараса, сандықтың ішінде
бір көк шыбық бар, онан басқа еш нәрсе көрінбеді. Аманқұл
бұл көк шыбықты көріп, не қасиеті бар екенін білмей, танданып, қайтадан сандық ішіне салып, кілтін орнына қойыпты.
Аманқұл еліне қайтпағын ойлап, Құдай тағалаға сиынып жатса, түнде бір қара кісі басында ақ сәлдесі бар, келіп айтты:
—Әй, балам! Қапа болма. Мынау сандықтағы көк шыбықты
алып, «бісмілла» деп, жерге ұрсаң, аман-есен еліңе барасың.
Мұнан соң Аманқұл ұйқысынан шошып оянып, Құдайға боз
қасқа айтып, қолына көк шыбықты алып, «бісмілла» деп жерге ұрса, Құданың құдіретімен баяғы өзінің суға түскен жерінен
шығыпты.
Аманқұл қараса, киімі шешкен жерінде, шелегі суға толы
бойынша тұр екен. Аманқұл киімін киіп, шелегін алып, үйіне
келсе, жамағаты жаңа ғана ас қылмаққа даярланып тұр екен.
Аманқұл көрген уақиғадарын жамағатына айтса, жамағаты
нанбайды.
—Арасында аз уақыт өтті ғой!—деп. Аманқұл бақытты
болды, оның үшін баяғы көк шыбықтың көп қасиеті бар екен.
«Бісмілла» деп жерге соқса, не тілеген нәрсесі болса да әзір болады екен. Аманқұл ақырында сол қаланың патшасы болып,
бай болып, барша мұратына жетті дейді.

18. Сұрмергеннің ажалы
Бұрынғы заманда атақты бір мерген болыпты. Аты Сұр
мерген екен. Сұрмерген аң қарап келе жатса, жолда екі жылан
төбелесіп жатады. Жыланның бірі қара да, бірі-ақ. Келіп қараса,
қара жыланның түсі суық, өте ызғарлы екен. Мерген қара жыланды өлтіріп, ақ жыланға болысады. Сонан соң ақ жылан мергенге қарап қойып, бір тасты жалап алады. «Маған да жала деп
тұр ма?»—деп мерген де әлгі тасты жалап алады. Жалап алған
сағатында мерген жер үстіндегі барлық хайуандардың тілін
түгел түсінетін болады. Мерген бірінші жыланмен сөйлеседі.
Жылан: «Екеуіміз енді дос болдық. Және тіл білдім деп кісіге
айтпа!»—деп ат басындай алтын берді. «Тіл білдім деп біреуге
айтсаң, өлесің»—дейді. Жыланмен дос болып мерген үйіне
қайтады. Алтынды үйіне апарып тастап, қайтадан аң қарап
жүріп, бір байдың үйіне келіп қонады. Қонса, түнде боран болып, қой үркіп, қасқыр ұлиды. Қасқырға байдың төбеті де үріп,
жауап береді. Олардың тілін қонақ түсініп отырады.
—Қой жеймін, болмаса қонағының атын жеймін,—дейді
қасқыр.
—Мен саған қой да жегізбеймін, қонағымның атын да
жегізбеймін,—дейді қара төбет. Қонақ итке іштей разы болып,
алдына келген еттің жартысын итке бергізеді. Түнімен боран
соғып, қойлар ығып кетеді, қоймен бірге ат та кетеді. Бай: «Малым қырылатын болды-ау, құтты қонақ болса, мұндай болмас
еді!»—деп уайымдайды.
—Бай, жылама, малың аман, ыққаны табылады,—деп мерген шешініп, алаңсыз ұйықтай береді. Таң атқан соң бай мен
қонақ екеуі мал мен атты іздеп келе жатса, қара төбет бәрін
иіріп, айналып жүр екен. Қасқыр бір мал ала алмай, малды
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төңіректеп жүр екен. Адамды көріп қасқыр қаша жөнеледі.
Бірақ төбет қайырмалап, қасқырды да жібермейді. Қасқыр
қолға түседі. Қонақтың аты да, байдың қойлары да аман екен.
Бай қуанып: «Қонақ, сен құтты қонақ болдың, қалағаныңды
алып кет!»—дейді мергенге.
Сонда бір ұрғашы сары бас тоқты маңырап мергенге қарай
береді.
Маңырағандағысы—«Бес жылда мың болам» дегені екен.
Мұны мерген түсініп, тоқтыға ен салады және «бес жылдан
кейін келіп аламын, ол уақытта осы тоқты мың болады» деді
байға.
Бес жыл толғаннан кейін, мерген байдың үйіне келіп, уәделі
қойымды бер десе, бай: «Қой беремін деп айтқан жоқпын»,—
деп уәдесінен танады. Екеуі бір биге келіп жүгініп, айтылған
сөзді бастан-аяқ баяндайды. Сонда казы: «Қойыңды екі айыр
жолмен айда, мергеннің үйіне қарай жүрген қойды Мерген алсын, өз үйіңе қарай жүрген койды сен ал!»—деп билік айтады.
Бай бұл билікке көніп, қойды екі айыр жолмен айдайды. Мерген жаққа қарап сары бас тоқты бастап мың қой шығады. Мерген сол мың қойды алып үйіне қайтады.
Сұрмерген бір күні қатынымен еріп, әйелдің төркініне барады. Әйелге төркіні артынан тайы ерген буаз бие мінгізеді.
Сөйтіп, мергеннің өзі, екіқабат қатыны, бесіктегі баласымен
буаз биеге мініп қайтады. Қайтып бара жатқанда тай енесін
емейін десе, енесі тепкілеп, кісінеп тайын қасына жуытпайды.
Кісінегенде: «Үстімде үшеу, ішімде біреу, өзім шаршап өлгелі
келем»,—дейді бие. Оны мерген түсініп күліп жібереді. «Сен
неге күлдің?»—дейді қатыны. Түсінгенін айтса өледі, айтпаса қатыны өкпелейді, қысылғаннан мерген: «Үйге барғанда
айтайын»,—дейді. Үйіне келген соң: «Сен жолдағы сөзді
айт!»—деп қатыны болмайды. Мерген бір мал сойып, жұртын
жиып, жөнін айтпақ болады. Малын сойып, жұртқа, сыртқа
шығарып қатынына айтайын деп отырғанда, үйге бір әтеш, бір
шіби, екі тауық кіреді. Шіби әтештің алдындағы бір бидайын
алып жей бергенде: «Мен Сұрмерген емеспін қатынына сырын
айтып өлгелі отырған»,—деп әтеш шібиін шоқып, талап тас
тайды. Осыны естіген мерген қатынына хайуанның тілін біле
тінін айтпай, бір ажалдан аман қалады.
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Тағы бір күні мерген аң қарап жүріп, бір тауешкіні атып
алады. Атып алып етін жеп отырғанда, құлағына бір дауыс
келеді. Дауыс: «Жалғыз ешкімді атып алдың, жазаңды қас
қыр берсін!»—дейді. Мерген оны тыңдамастан үйіне қайтады.
Кешке таман жолда бір керуен қонып жатыр екен, мерген сол
керуенмен бірге далаға қонады. Қонып отырғанда, түнде қас
қыр ұлиды. Қасқыр ұлығанда: «Сұрмергенді бүгін не қылсам
да жеймін»,—дейді. Мерген керуеншілерге: «Не білдіңдер?»—
дейді. Керуеншілер: «Ештеңе білгеніміз жоқ»,—дейді. Мерген: «Білмесеңдер, қасқыр мені жеймін деп тұр»,—дейді.
Керуеншілер жер қазып, Сұрмергенді жерге тығып, үстіне киіз
төсеп жасырып тастайды. «Қап бәлем, енді қайтер екенсің?»—
деп жатып, ертеңіне керуеншілер тұрса, қасқыр бір жағынан
қазып келіп, мергенді жеп кетіпті.

19. Сиқырлы тас
Баяғы өткен жақсы заманда бір үлкен бай болған екен, сол
байдың жалғыз баласы болыпты. Жалғыз баласының жасы
толған соң, бай «баламның қызығын көремін»,—деп жыл
сайын жанындағы жәрмеңкеге жібереді екен, саудаға бір мың
теңге ақша беріп, һәм сауданың жөнін білмейтұғын баласы сол
жолы әкесінің берген ақшасына бір мысық сатып алыпты. Өз
үйіне қайтқан соң, бай баласының келгенін есітіп, «балам не
нәрсе сатып алып қайтты»,—деп қуаныш көріп, баласына келіп
амандасып болған соң сұрайды: «Әй, қарағым, сен не сатып
алып қайттың берген ақшама?»—деп. Баласы жауап береді:
«Әке, мен бір түрлі хайуан сатып алдым, өзінің өнері сол: бұл
жер үстіндегі тышқаннан тышқан қалдырмайтын мысық
деген»,—деп. Бай баласының бұл сөзіне ешбір жауап айтпай,
үйіне қайтты дейді.
Келер жылы сол уақытта тағы да баласының қызығын
көрмекке, саудаға екі мың теңге ақша беріп, базарға жібереді.
Бұл жолы баласы базардан екі мың теңгеге бір бүркіт сатып
алыпты. Үйіне қайтып келген соң, тағы да әкесіне айтады: «Әй,
әке, бұл жолы мен бір түрлі құс сатып алдым. Сол құсым көктегі
құстан құс қалдырмаса керек, бәрін қырып жойып бітіреді»,—
дейді. Әкесі бұл сөзіне де еш жауап қайтармапты. Келер жылы
тағы да сол уақытта үш мың теңге беріп, тағы да базарға жібереді.
Бұл жолы баласы бір тазы ит сатып алып қайтты. Үйіне келіп,
әкесіне мақтаныш қылып, айтады: «Ата, мен бұл жолы бір тазы
ит сатып алып қайттым, оның өнері сол: жер үстіндегі қояннан,
түлкіден, қасқырдан түк тастамайды»,—деп. Атасы еш жауап
айтпай қойыпты. Төртінші жылы төрт мың теңге ақша беріп,
бай баласын тағы да базарға жіберіпті. Баласы бұл жолы бір
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үлкен сандық сатып алыпты, ішінде не бар—жоғын білмей,
кілтімеген. Сатқан кісі бұған айтыпты: «Бұл сандықты ашпай, бір керек бек қиын уақытта ашыңыз, егерде жай уақытта
ашсаңыз, өзіңізге зиян келтіреді»,—деп.
Байдың баласы сандықты үйіне алып келіп, қуаныш
қылып, әкесіне айтыпты: «Бұл жолы мен берген төрт мың
теңге ақшаңызға бір сандық сатып алып қайттым»,—деп.
Әкесі баласының ақымақтығын біліп, еш жауап бермей, өз
үйінен біржолата қуып жібереді, өзінің сатып алған мысығын,
бүркітін, итін һәм сандығын беріп. Байдың баласы жылайжылай өз үйінен шығып, жұртынан ұялғанынан біржолата
айдалаға шығып кетеді, сандықты арқасына салып алып. Жасынан мұндай жамандықты көрмеген байдың баласы біраздан
кейін шаршады. Бір жерге дем алуға, сандығын жерге қойып,
өзі ойланып отырса, осы сандықты сатып алғандағы сатушының
айтқан сөзі ойына түседі. Сандықты сол жерде ашып қараса,
ішінде бір үлкен жылан жатыр екен. Жыланды бала көріп талып қалыпты. Көптен соң көзін ашып қараса, жылан адамның
тілімен сөйлепті, «Әй, жігіт, сені мен көрдім, мені сатып
алғаныңа көптен-көп Алла разы болсын! Енді сен мені өз үйіме
жеткіз. Ондағы менің аталарым сенің қылған жақсылығыңа
қарай шамасы келгенінше, жаксылық қылар»,—деп. Байдың
баласы олай ойлап, былай ойлап, не болса да бағымды сынап көрейін деп, жылан жатқан сандықты қақпағын жауып,
қайтадан арқалап жыланның айтқан жеріне жол жүріпті.
Недәуірден соң бір сайдың ішіне келсе, іші толған жылан
екен, адамзатты көріп, жыландар бәрі басын көтеріп алып,
ысқырыпты. Байдың баласы туғаннан бері мұндай істі көрмеген
сорлы қорқып, қорыққанынан арқасындағы сандықты жылдам
жерге қойып, қақпағын ашып, ішіндегі жыланды босатып қоя
берді. Жылан сандықтан шығып, өз тілінше ысқырады. Бар
ша бастарын көтерген жыландар қайтадан өз орындарында жатады. Сонда жылан жорғалап өз ініне жүре бастапты. Байдың
баласы соңынан қалмай, жүгіріп отырыпты. Недәуірден соң
жылан бір үлкен інге келіп кіріп кетіпті. Байдың баласы іннің
аузында тұрып қалыпты, біраздан соң жылан іннен шығып,
адам тілімен көп-көп рахмет айтып, бір жасыл тас алып беріп
қоя береді: «бұл тас қыл дегеніңді қылады, бірақ бос жерге
тастаушы болма»,—депті. Байдың баласы қуанып сол жерде
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тасқа: «Мені жылдам итіме, құсыма жеткіз!»—депті. Сонда
көз ашып жұмғанның арасында байдың баласын айтқан жеріне
жеткізіпті. Байдың баласы бұл тастың қасиетін білген соң, бек
қуаныш көріп, мысығын, бүркітін, итін алып, тасқа айтыпты:
«Енді бізді ешкім білмейтін патшаның жеріне жеткіз»,—деп.
Тас оның айтқанын мақұл көріп, көзді ашып-жұмғанша бай
баласын барша хайуандарымен қалаған жеріне жеткізді. Жерге түскен соң жан-жағына қараса, алыстан бір үлкен шаһар
көрінеді. Бай баласы итін, құсын, мысығын алып шаһарға
келіп, ең шетіндегі бір үйге сөйлес қылса, ол үйде бір шал мен
бір кемпірден басқа ешкім жоқ екен, ол шал мен кемпір бай баласын біржолата бала қылып алыпты. Баласы күнде таңертең
аңға шығып, құс әкеліп, шал-кемпірді асырап жүріпті. Бір күні
бай баласы күн шықпай далаға аңға шығып бара жатып, күн
нің екі бөлік болып шығып келе жатқанын көріп, аң-таң қалып,
қайтадан шал мен кемпірге келіп: «Мұның себебі не?»—деп
сұрады. «Қарағым, бұл жерде күн біреу-ақ, екінші күнмен
қатар таласып шыққан хан қызының нұры»,—дейді. Бай баласы сол жерде хан қызының нұрына ғашық болып, «не болса да
мұны мен алайын»,—деп, алмақшы болыпты. Сол көңілімен келер күні байдың баласы «ханның қызын айттырып кел»,—деп
кемпірін жібереді. Туғалы мұндайды есітпеген кемпір әуелі шошып, бай баласы тілеп сұраған соң, кемпір бармақшы болыпты.
Бай баласы оған үйретіпті: «ертең ерте таң атпай сен ханның ордасына барып есігінің алдын сыпырып тұрғайсың. Хан тұрған
соң бұл не қылып жүрген кемпір деп сұраса, сен өз жайыңды
айтқайсың. «Ханның қызын балама айттырғалы жүрмін» дейді.
Хан сонда ашуланып сені зынданға сал деп құлдарына бұйы
рар, құлдар сені зынданға тастап жібергенде, сен аман-есен өз
үйіңе келесің»,—дейді. Сонымен бейшара кемпір ертеңіне ерте
орнынан тұрып, ханның қызын айттырмаққа ханның ордасына барады. Хан оянған соң, кемпірді көріп: «Не жаймен жүрген
кемпірсің»,—деп сұрады. «Мен сіздің қызыңызды айттырғалы
келіп едім»,—дейді кемпір. Сонда хан ашуланып, құлдарына
бұйырады: «Дереу кемпірді зыңданға сал»,—деп. Құлдары
кемпірді қолынан ұстап апарып, зынданға тастап жіберді,
кемпір зынданға түспей, аман-есен өз үйіне қайтып барды.
Кемпір өңі-түсі екенін білмей, көптен соң есі кріпі, баласына жайын айтыпты. Баласы ертеңіне тағы да кемпірді ханның
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қызын айттыруға жібереді. Кемпір ханның үйіне келіп, тағы
да есігінің алдын тазалап жүргенін хан көреді. Кешегі кемпір
екенін білген соң, құлдарына сенбей ханшаларын қосып
жіберіпті зынданға тастауға. Құлдары ханшалардың көзінше
кемпірді зынданға тастап жіберіпті. Оның орнына кемпір тағы
да өз үйіне келіпті. Келген соң баласына жайы-күйін айтыпты. Байдың баласы кемпірді үшінші мәртебе ханның қызын
айттыруға жіберіпті. Үшінші қабат барғанда әдейі ханның
өзі шығып, кемпірді өз қолынан кескілеп, отқа жандырып
жіберіпті.
Онан кейін баяғы жасыл тас күлін жиып алып, кемпірді
тағы да тірілтіп, өз үйіне әкеліпті. Кемпір өлместігін білген
соң, ертеңіне тағы да барып, ханның қызын сұрапты. Хан
кемпірді көріп мұның өлмейтігіне көзі жеткен соң «мұнан,
мұныменен құтыла алмаспын қалың малды көп сұрап, шошытып құтылайын» деп кемпірге айтыпты: «Әй, кемпір, мен саған
қызымды берейін, бірақ қалың малына қырық қара ала аяқ
жорға, қырық қара жүйрік ат бер, ені-түсі бірдей болсын, қырық
нар түйе бер, түсі бірдей болсын, бір түсті қырық сиыр, қырық
қой бер, ені-түсі бірдей болсын, қырық ешкі бер, ені-түсі бірдей
болсын, онан соң бір түннен қалдырмай жерде тіреуі жоқ, жерде
де емес, көкте де емес, алтын сарай жаса; екі бәйтерек орнат, бірі
алтын, бірі күмістен болсын және екі бәйтеректің түбінен бұлақ
ағызып қой, сонда мен қызымды беремін»,—деп. Кемпірді хан
сол сөзіммен жұбаттым, құтылдым,—деп жіберіпті. Кемпір
үйіне келіп, баласына бастан-аяқ ханның тілегенін, қалың малын айтыпты. Байдың баласы кемпірді тамаққа тойғызып, өзін
жатқызып, өзі далаға шығып, жасыл тасты алып, бастан-аяқ
ханның сұраған қалың малын айтып, бек қатты бұйырып, тасты қоя беріп өзі үйге келіп жатыпты. Ертеңінде орнынан тұр
са, бәрі де айтқанындай екен.
Хан тұрып қараса, өңі-түсі екенін білмепті, біраздан соң есі
кірген соң қараса, кешегі сұраған қалың малының бәрі, у-шу,
азан-қазан болып, ордасының жанында жүр екен, не көкте емес,
не жерде емес, алтыннан жасалған сарай күнмен шағылысып
тұр, гауһар тастан жасалған күмістен орнатылған екі бәйтерек
тұр. Оның түбінен бұлақ ағып жатыр. Хан аң-таң қалып тамаша
қылып, кемпірдің баласына қызын бермекші болып, күйеуді
шақыртып алып, бастан-аяқ хал-жайын сұрап, байдың баласы-
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на қызын қырық күн ойын қылып, қырық күн тойын қылып
берді. Байдың баласын өзінің орнына хан қылып, біраздан соң
хан дүниеден қайтты. Хан өлген соң, барша жұрты байдың
баласына қарап қалды. Байдың баласы хан болса да жасынан
үйренген әдеті, күнде ерте тұрып, итін ертіп, құсын алып, аң
аулап жүреді екен. Бір күні айдалада аң аулап жүргенде бір қу
аяқ кемпір кез болады. Кемпірді көріп, хан аяп, өз үйіне қызмет
қылуға әкеп қояды. Кемпір ханның үйінде ханшасынан басқа
адамды көрмейді. Не жұмысы болса да өзі істеліп, өзі қылынып
тұрғанын көреді. Кемпір мұны көріп, ханға айтуға батпай, ханшадан сұрапты. Ханша айтады: «ханның бір жасыл тасы бар,
осы жұмысты сол істейді»,—дейді. Сонда кемпір айтады, маған
жұмыс қылғызғанша, бәрін сол тасқа істетейік, хан аң аулап
кеткенде, тасын үйге тастап жүрсін депті. Соны сұрап алып
қал,—дейді. Ханым мұны мақұл көріп, тасты ханнан сұрап
алып қалған екен. Бір күні тас кемпірдің қолына тиген соң, тас
ты алып, айтады: «Осы ханшаны алтын сарайымен, менімен
Қарақұл деген ханның жұртына көз ашып-жұмғанша апар»,—
деді. Тас айтқанын орнына келтіреді. Кемпір Қарақұл деген
ханның кемпірі екен. Ханның ханшасына қыз күнінен ғашық
болып жүреді екен. «Осы ханның ханшасын алып кел»,—деп
жіберген кісісі екен. Қарақұл ханның жұртына келген соң,
Қарақұл хан қырық күн ойын, қырық күн тойын қылып, баяғы
ханның қызын алып қатын қылады, өмір дәурен сүріп тұрады.
Байдың баласы аңнан қайтса, үйінің орнында жұрттан
басқа түк таба алмай, зар-зар жылап, ел-жұртынан айрылып, бүркітін, итін, мысығын алып, айдалаға шығып, адам
жүрмейтін, құлақ естімейтін жердегі бір үлкен өзеннің бойына
барып, балық аулап, тамағын асырап тұрады. Сөйтіп, жүріп көп
жылдар өтті. Бір күні мысығы менен иті екеуі отырып, өзі-өзі
ақылдасты: «Бұл біздің байымыз бізге қанша ақша шығарып,
сатып алды, бізді осы күнге шейін асырап сақтап тұрды. Біз
бұған бір жақсылық көрсеткен жоқпыз»,—десті. «Енді біз
байымыздың жоғалтқан тасын іздеп тауып берелік депті. Соныменен иесі ұйықтап жатқанда ит пен мысық екеуі тасты іздеуге
сапар шекті. Көп күндер, көп айлар, көп жылдар өткен уақытта
ит пен мысық бір үлкен шаһарға келіпті. Шаһардың ішін аралап
жүрсе, не көкте емес, не жерде емес, бір алтын сарайды көреді.
Көріп, баяғы өз байының сарайы екенін танып, сол сарайдың
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жанынан шықпай жүріпті. Бір күні Қарақұл хан көріп, мысық
пен итке тамақ бергізіпті. Ит, мысық сол үйді бірі ішінен, бірі
тысынан күзетіп жүріпті, сөйтіп, жүріп мысықты Қарақұл хан
жақсы көріп, тамақ ішкенде жанына отырғызатын болыпты.
Мысық тастың ханның өзінде екенін біліп, итке айтыпты, ит
бұған ақыл үйретіпті: «Сен бір күні хан тамақ ішіп отырғанда бір
тышқан ұстап алып, тірідей жұтып қой, хан мұны көріп, мырс
етіп күліп, сені қабырғаға түртіп жіберер, сонда сен тышқанды
қайтадан құсып жібер, сонда хан жүрегі айнып, қақ дегенде
аузындағы жасыл тас ұшып жерге түсер, сонда сен тасты тез
тістеп маған бер, мен үйден ала қашып кетермін, сені арқама
мінгізіп, сонан соң байымызға апарып береміз»,—депті. Иттің
үйреткенін мақұл көріп, мысық иттің айтқанындай, бір күні
тамақ ішіп отырғанда қылыпты, хан «қақ» дегенде аузындағы
жасыл тас ұшып жерге түсіпті, сонда мысық тасты ала қашып,
итке беріпті. Ит мысықты арқасына мінгізіп, алып қашып,
көп күннен соң баланың балық аулап жатқан жеріне келіпті.
Өзеннің бойына келген соң ит, мысық дауласыпты. Судан өткен
соң мысық айтыпты: «Тасты сен маған бер, сенің аузың үлкен,
шаршағанда қырылдап тас суға кетер»,—депті. Ит бұл ақылға
көнбей, судың ортасына келген уақытта мысықтың айтқаны
келіп, иттің аузынан тас түсіп кетіпті. Сол уақытта ұшып келе
жатқан үйрек тасты қағып алып, жұтып қойып, кете барыпты. Арғы жақтағы байдың баласының бүркіті мұны көріп,
ұшып барып үйректі ұстап алып, иесіне беріпті, ит пен мысық
судан шыққан соң өзді-өзі ұрысыпты, байдың баласы иті мен
мысығына риза болып, үйректі сойып жіберсе, үйректің ішінде
тас жатыр екен, бек қатты шаттанып, қуанып, сол жерде тасқа
бұйырады: «Көз ашып-жұмғанша Қарақұл ханның қатынын,
кемпірін, өзін барша алтын сарайымен баяғы орнына алып
кел!»—деп. Тас бәрін алып келді. Байдың баласы жұртына
келіп, жұртының көзінше Қарақұл ханды, өзінің қатынын,
кемпірді—бәрін қылыштап өлтіріпті. Онан кейін жұртына разы
болып, өзінің орнына бір жақсы адамды хан қылып отырғызып,
өзі итімен, мысығымен, бүркітімен, тазысымен, «бұл дүниенің
баяны жоқ»,—деп жаһан кезіп кетіпті.

20. Пырақ
Бұрынғы өткен заманда, дін мұсылман аманда Қасым атты
хан болыпты. Ханның өзі хандығын елден асырса да, басында
бір қайғы болыпты. Бір баланың жоқтығынан хан алты әйел
алыпты. Алты әйел алса да бала көрмепті. Бір күні хан отырып
елін жинап бата алып, қажыға бармақ болыпты. Сол оймен
халқын жинатып, ақ бата алып қажыға жүреді.
Хан бірнеше күндей жол жүріп, Алатау деген тауға келіп
түнейді. Түнде көзі ұйқыға ілініп кетсе, түсінде үш пері адам
болып келіп: «Хан басыңды көтер, қолыңды жай, Құдай сенің
тілеуіңді береді, еліңе қайт, барғаннан кейін бір әйелің екіқабат
болады!»—дейді де ғайып болады.
Хан ұйқыдан басын көтеріп алса, ешкім жоқ. Сонымен хан,
еліне қайтады. Еліне келіп, арада бірнеше ай өткеннен кейін
ең кенже әйелі жүкті болып, бір ұл табады. Хан ұлдың атын
Пырақ қояды.
Пырақ он-он үш жасар бала болып жақсы-жаманды ажы
рататын болады. Хан Пырақты атқа міндірейін деп, қол ас
тындағы халқын жинатып, үлкен той істемек болады. Барлық
тойға керекті нәрселерді даярлап, халқына хабар береді және
алыс жерде екі досы бар екен, оған да хабар береді. Досы атпен
келуге алыс болған соң, бір ағаш ат істетеді. Ол ағаш аттың
оң құлағын бұраса—ұшатын, сол құлағын бұраса—қонатын
болады. Соған әлгі досы мініп, ұшып келіп, жоғарыдан түсе
қалады. Алыстан келген мейман деп, үйге кіргізіп алады.
Бір уақытта ойнап жүрген Пырақ: «Жаны жоқ ағаш атқа
қалай мініп келді?»—деп тамаша көріп, аяғын үстіне салып, оң
құлағын бұрап жіберсе, ағаш ат аспанға ұша жөнеледі. Халық
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дереу Қасым ханға хабар береді. Хан шығып қараса, бала
аспандағы ала бұлтқа араласып көрінбей кетеді.
Хан баладан айрылып, жиналған халқын тарқатады. Пырақ
ойға қалады: «Әке-шешем және елімнен айырылдым. Аттың
сол құлағын бұрайын, бір өлім ғой» деп ағаш аттың сол құлағын
бұраса, бір қаланың шетіне түседі.
Ағаш атты сол арадағы белгілі бір үлкен тастың астына
тығып, жаяу қалаға келеді. Бір үлкен қораға келсе, қораның
ортасында шам жанып тұр екен. Шамның жанына барса,
бір кемпір келіп: «Әй, балам, түн ішінде не қылып жүрген
баласың?»—деп аты-жөнін сұрап, үйіне апарып тамақ береді.
Тамақ береді де: «Балам, сен бұл жаққа бір жаманшылық бо
лып келіп қалыпсың. Енді сен маған бала болғын!»—дейді.
Пырақ: «Болайын»,—дейді. Сонымен төсек салып беріп,
жатқызады.
Таң атады. Кемпір баланың тамағын беріп, қолына ақша
беріп, «Базарға барып, тамаша қылып кел» деп жібереді.
Пырақ базарға барып, аралап келе жатса, бір сұлу бала самауыр
қайнатып, шай сатып отыр екен. Пырақ әлгі баланың аты-жө
нін сұрайды. Бала бастан-аяқ жайын айтады. «Мен де сендей бір
ханның баласы едім, бір ханның қызына ғашық болып, содан
осы жерге келіп шай сатып отырмын»,—дейді бала. Пырақ:
«Сен ғашық болсаң, сол қызды іздеп бармай, мұнда шай са
тып отыруың қалай?»—дейді. Сонда самауыршы бала: «Менің
ғашық болған қызым жанында қырық нөкері бар, осы дүкеннің
басында отыр»,—деп қызды сыртынан Пыраққа көрсетеді.
Пырақ қыздың тұрған жерін анық біліп, үйіне кетіп қалады.
Кешке Пырақ кемпірді ұйықтатып тастап, баяғы тығып кеткен
ағаш атын алып мініп, хан қызының үйіне барып, ағаш атын қоя
салып, есіктен қараса, қырық нөкерімен хан қызы да ұйықтап
қалған екен. Үйге кіріп, ұйықтап жатқан хан қызының бетіне
ақ шәйі орамалды он екі қабаттап жауып, сүйіп алып үйіне қай
тып барып жатып қалады. Ертеңіне ханның қызының күту
шілері қызды күндегідей өлшесе, салмағы бір мысқал күндегі
ден артып қалыпты. Оны ханға білдіріп, хан бұйрық қылыпты:
«Есігіне, бояу жағып қой, кімде-кім келіп жүрсе, ертең мәлім
болады. Киімі бояу болған адамды дарға асып жібергін!»—дейді.
Ханның жарлығы бойынша уәзірлері есігіне бояу жағып қояды.
Пырақ түнде тағы келіп қараса, қыздар тағы ұйықтап қалған
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екен, бетіне орамал қойып сүйіп алады да үйіне қайтып кетеді.
Сол күні бейсенбі екен. Ертеңгі намазға бармақ болып, ертерек
тұрып, бір суға барып, дәрет алып отырып, үсті-басының бояу
болып қалғанын көреді. Сүйтіп отырғанда, бір диуана келеді.
Пырақ барлық киімін сол диуанаға беріп, үйіне барып жатады.
Күтушісі келіп, қызды өлшесе, тағы да екі-үш мысқал
ауырлап қалыпты. Хан естіп, қаһарланып, дереу жан—жаққа
жасауыл шаптырып қаратады. Бір жасауыл намазға жиналған
адамдарға барса, баяғы бояу жағылған киімді киіп тұрған бір
диуананы көреді. Көре салып: «Сен екенсің ғой!»—деп, ондаймұндай сөзін тыңдамай, дарға астырады.
Сол күні келіп жүрген кім екенін білейін деп, барлық қырық
қызды ұйықтатып тастап, ханның қызы өзі ояу жатады.
Пырақ күндегісіндеи барып бетінен сүйе бергенде, қолынан
ұстай алады. Сүйтіп, Пырақтың аты-жөнін сұрайды, Пырақ
бастан өткен істердің бәрін айтады. Қыз балаға ғашық болады.
—Сен ертең де кел. Мен әкемнің казынасынан ат басындай
алтын, қой басындай күміс ділдә алайын, екеуміз қашайық!—
деп сөз береді. Таң атқанша сол арада болып, үйіне қайтып
келеді.
Пырақ күндіз үйінде болып, түнде уәде бойынша келсе,
барлығы даяр болған екен. Қызды дүниесімен ағаш атқа мінгізіп
алып, екеуі ұшып кетеді. Ұшып отырып бір жерге келіп қонса,
бір үлкен қала екен. Сол қалада тұрамыз деп, қаладан бір үй
табады. Ол үйге күніне үш ділдә беріп, тұратын болады. Арада
үш-төрт күн өтеді. Пырақ сол қаланың ханымен танысуға кө
ңіл беріп, баяғы әйеліне ақыл салады. Әйелі Пырақтың көңілін
қимай: «Мейлің, бүгін шақыр!»—дейді.
Пырақ шақырып келеді. Әйелі неше түрлі тағам істеп ханды
әбден күтеді. Пырақ ханды дос қылып, жанып тұрған шамды
өшіріп, тартуға бір табақ ділдәні ханның алдына қойып еді,
қараңғы үй жарық болып кетеді.
Үйінен хан ділдә алып шықканын көріп қалып, қаланың
қарақшылары ел тегіс ұйықтаған кезде, Пырақтың үйіне кіріп,
барлық ділдә, ақшаларын ұрлап кетеді. Барлық ақшасынан
айырылған Пырақ: «Қалай күн көреміз!»—деп жылап отырады.
Пырақтың әйелі диуанаға берем деп, терезе түбіне жеті тиын
алтын қойған екен, сол ақша есіне түсіп қараса, ақша орнында
тұр екен. Әйелі ақшаны алып Пыраққа: «Жаным, жылама,
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мына жеті тиынға базарға барып келгенінше жібек алып кел!»—
дейді.
Пырақ базарға барып, жібек алып келеді. Ханның қызы
жібектен дереу кілем тоқып, кілемнің ортасына өзінің суретін
басып Пыраққа береді. «Апарып сайдағы лайға малып, сілкіпсілкіп жіберсең, жарқырап кетеді. Базарға алып бар, он бес
сомнан кем сатпа, ақшасына тағы да жібек алып кел!»—дейді.
Пырақ кілемді апарып, лайға малып, сілкіп-сілкіп жіберіп еді,
кілем жарқырап шыға келді. Бір қашқарлық он бес ділдәға
алып, тағы үш кілемдік ақша берді. Пырақ он бес ділдаға
жібек алып, қалған пұлын әйеліне береді. Әйелі жібектен тағы
кілем тоқып, ақша алған қашқарлыққа апарып береді. Әлгі
қашқарлық кілемдегі суретке ғашық болып, Пыраққа: «Мен
сізден оқысам бола ма!»—дейді.
Пырақ: «Болады, оқысаң, ертең менің үйіме келе ғой!»—деп
кетіп қалады.
Ертеңіне қашқарлық үйіне барып, кіре бергенде Пырақтың
әйелін көріп талып қалады. Оны Пырақтың әйелі сезеді, бірақ
күйеуіне сездірмейді. Пырақ кашқарлықтан:
—Неге талып қалдыңыз?—деп сұрайды. Қашқарлық:
«Қояншығым бар еді»,—деп жауап береді.
Қашқарлық Пырақтан біраз сабақ алып, кетерінде Пы
раққа: «Әйеліңізбен менің үйіме меймандыққа келіңіз»,—деп
шақырады. Ертеңіне Пырақ әйеліне: «Жүргін»,—десе әйелі:
«Бармаймыз»,—дейді. Пырақ шақырған жерге барамыз
деп болмайды. Ақыры әйелі бармаған соң, Пырақ өзі кетеді.
Қашқарлық Пыраққа ішкілік ішкізіп, мас қылып, бір тамға
апарып тастайды да, қолындағы алтын сақинасын алып,
Пырақтың әйеліне бір жігітті жібереді. «Мына алтын сақинаны
көрсетіп, Пырақ шақырып жатыр десең, әйелі келеді»,—деп
тапсырады жігітке.
Әйел алтын сақинаны көргеннен-ак, бір пәленің болғанын
сезеді, жігітке білдірмей бір қанжар алып, қашқарлықтың
үйіне келеді. Үйге кіре, бергенде, жігіттер жабылып, әйелді
Пырақ жатқан тамға кіргізіп жібереді. Әйел тамға кіріп барса,
қараңғы тамда Пырақ жатыр. Дереу қанжарымен тамның бір
жерін тесіп, Пырақты шығарып, енді өзі шығайын деп жатқанда
қарауылдар көріп қойып, әйелді ұстап алады. Айрыларда әйелі
Пыраққа: «Сен енді түсіңді өзгерт те, нан сатқын»,—деп, ақыл
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айтады. Қыз жалғыз өзі бір тамда қамауда жата береді. Ауқат
берсе, ішпейді.
Сүйтіп, арада үш күн өткеннен кейін, қыз тамның
терезесінен қарап отырса, нан сатып жүрген Пырақты көреді.
Қыз бір жігітті шақырып алып, қолына хат жазып беріп:
«Мынау хатты апарып берсең, анау сатушы нан береді»,—деп
Пыраққа жібереді. Пырақ хатты алып, нанды беріп жіберіп,
енді хатқа қараса: «Бүгін түнде тамыр болған ханның екі атын,
екі қылышын сұрап алып, терезенің тұсына келіп түрғын!»—
депті.
Пырақ ханға барьш екі ат, екі қылыш сұрап алып, түнде
тамның түбіне келіп тұрғанда ұйықтап қалады. Пырақ ұйық
тап жатқанда адам жұтатын бір жалмауыз келіп, атқа мініп,
тұра береді.
Бір уақытта қыз терезеден секіріп түсіп, атқа мініп,
жалмауызды Пырақ екен деп жүре береді. Таң атқан соң қара
са, жуан келген бір қара жігіт қасында келеді. Әлгі жігітке сыр
бермей: «Қайда барамыз?»—дейді.
Жігіт: «Жүре бергін»,—деп ертіп бір үлкен қораға алып
барады. Мал қамаған бір қораны көрсетіп болып, екінші қораға
барса, толған көгендеп тастаған адамды көреді.
Одан шығып далада тұрғандарды көрсетеді. Қыз білмеген
сіп: «Бұл немене?»,—дейді. «Бұл адамды тартып өлтіретін
дар» дейді. «Оған қалай тартып өлтіреді?»,—деп таңданады.
«Білмесеңіз мені тартып көріңіз»,—дейді.
Сол арада жалмауыз киімін шешіп, мойнына арқан салып
тұрып: «Қоя бер дегенде қоя бергін»,—дейді. Қыз: «Болады»,—
деп жалмауызды дарға тартады. Жалмауыз қоя бер дегенде де
қоя бермей, асып байлап тастап, жалмауыздың киімін еркекше
киіп алып, барып қорадағы көгендеулі адамдарды босатып, өзі
жүріп отырып Көкек деген қалаға барып, еркек болып тұра
береді. Бір күні ел жиылып, басқа жақтан келген сүйкімді,
мінезі жақсы, ақылды жігітті өлген ханның орнына хан
сайлайды. «Хан болдың, енді ханның әйелін ал»,—деп әйелін
неке қылып қосады. Хан болып қызмет етіп жүріп, әйеліне
«Қырық күндей маған жақындама»,—дейді. Сүйтіп, өзінің
суретін бастырып, отырған тамның есігіне жапсырып қояды.
«Кімде-кім келіп осы суретті сұраса, маған айдап кел?»—дейді.
Бір күні қарап тұрса, бір қара жігіт келіп, суретті сүйе береді.
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Жігітті дереу ханға айдап келеді. Оны дарға астырып жібереді,
ол баяғы жалмауыз екен. Арада неше күн өткеннен кейін тағы
біреу келіп, суретті құшақтап жатқан жерінен жасауыл айдап,
ханға әкеледі. Хан ор қаздырып, оның ішіне жылан, тағы басқа
түрлі бақа-шаянды толтырып, жаңағы адамды ішіне тастайды.
Ол қашқарлық екен. Ханның алған әйеліне қылған уәдесіне екі
күн қалып, Пырақтың келетін жолына қарап отырады. Адам
келмей кеш болып қалып, жатайын десе бір жасауыл бір жаман
киімді мүсәпірді айдап келіп ханға білдіреді. Хан қараса, баяғы
Пырақ. Сол арада хан құшақтасып көрісіп, киім киіндіріп,
ертеңінде елін жинап, бастарынан өткен істерін айтады. Сол
арада ана әйелді де Пыраққа қосып, Пырақ екі әйелді алып,
еліне қайтып, әкесін, елін аман көріп, мұратына жетеді.

21. Пеш көсесі
Бұрынғы өткен заманда бір кедей адам өмір сүрген екен
дейді. Мал дегеннен ешбір малы болмай, үйінде тек сары мысы
ғы болған екен. Кедейдің жалғыз ұл баласы болған екен дейді.
Кедейдің баласының бір мінезі: далаға шықпай, пеш түбінде
сары мысығы екеуі отырады екен дейді.
Күндерде бір күн баланың әкесі, шешесі дүниеден өтіпті.
Баланың жасы да он бес-он алтыға келіп қалыпты. Оны
көршілер пештің түбінен шықпаған соң «Пеш көсесі» деп
атаған екен дейді. Бала пештің түбінен шықпапты, бірақ сары
мысығы өте пысық, әрі күшті болып баланы асырапты. Демек,
түрлі аңдарды ұстап әкеліп тұрыпты.
Күндерде бір күн сары мысық Пеш көсесіне келіп: «Сен жігіт
болып келесің, мен саған әйел алып берейін бе?»—дейді. Пеш
көсесі: «Жарайды»,—деп ризашылығын береді. Сары мысығы
орманнан бес алтын түкті түлкіні алдына салып айдап отырып,
алыстағы бір ханның еліне барады. Сары мысық бес алтын түкті
түлкілерді бір сарайға қамап тастап, өзі ханның ордасына барады. Сары мысық ханға:
—Ал, хан, мен «Көсебай» деген байдың елінен сізге келдім.
«Көсебай» өте бай, тоғыз тоғай жылқысы бар, алтынды сарайы
бар, өзі жас, соған қызыңызды айттыруға келдім,—дейді. Хан:
—Қалыңмалын көп берсең берейін,—дейді. Мысық:
—Қалыңмалы қанша?—дейді. Хан:
—Мына айдап келген бес алтын түлкіңді берсең жарар,—
дейді.
Сонымен сары мысық ханмен құда болып, бір айдан кейін
«Көсебайды» алып келуге келісіп, еліне қайтады.

ПЕШ КӨСЕСІ

109

Мысық еліне келіп, хал-жайды түгел Пеш көсесіне айтады. Пеш көсесі де разы болып, бір айдан кейін хан еліне баруға
келіседі. Мысық бір айдың ішінде көршілес дәуді неше түрлі
аңдармен ризалап, Пеш көсесін хан еліне апаруға үш ат жеккен күймелі арбасын, асыл киімдерін сұрап алады. Одан кейін
мысық дәудің алтындаған үйін де қонақ келгенде түсіруге он
күнге сұрап алады. Хан еліне жүрер алдында мысық дәудің
күймелі арбасын, асыл киімдерін әкеліп Пеш көсесіне: «Ханның
еліне барғанда киімдеріңді шешіп тастап, пеш түбіне жақындап
жүрме! Ұят болар»,—дейді. Пеш көсесі оны мақұл алады.
Күндерде бір күні Пеш көсесі, мысық үш ат жеккен күйме
лі арбамен ханның еліне аттаныпты дейді. Жолда күндер, апталар жүріп хан еліне жетеді. Хан қонақтарды қарсы алып, елін
жиып, той жасап, ат шаптырыпты.
Той үстінде Пеш көсесі пешке жақындап, үстіндегі киімде
рін шешуге ыңғайлана береді. Оны сезген құдалар, мысықтан:
«Бұ несі?»—деп сұрайды. Мысық: «Бай адам ғой, үйдегі асыл
киімдерін жоқтап отыр ғой»,—дейді. Құдалар үсті-үстіне Пеш
көсесіне жібек, мақпал тағы басқа асыл киімдер кигізеді.
Той біткен соң бірнеше күндерден кейін, бұлар ханның
қызын алып еліне қайтады. Сонымен қатар хан қызының
қасына бірнеше қарулы адамдар да ереді. Жолда мысық жо
лаушылардан бұрын озып, жүріп отырады. Мысық алдынан
озып кетіп, дәудің қойшысына келіп:
—Ана келе жатқан жолаушыларға, мына қойлар кімдікі деп
сұрай қалса, Көсебайдыкі де, егер айтпасаң, мына тырнағым
мен тырнап алармын,—дейді. Қойшы: «Мақұл»,—дейді. Сон
дай-ақ сиыршыға да, жылқышыға да мысық осы сөздерді айтады. Малшылар мысық сөзін қош алады.
Мысықтың соңынан жүріп келе жатқан жолаушылар жер
қайысқан қоралы қойларға да, жер қайысқан желіні жер сыз
ған сиырларға да, жалдары суылдаған жылқыларға да кездесе
ді, бәрінің де бақташылары: «Көсебайдың малдары»,—дейді.
Жолаушылар хан адамдары: «Көсебай өте бай екен»,—деп таң
қала береді.
Мысық бұрын келіп, дәуден төрт арық қой сұрап алып,
сойып, әзірлеп, дәулерге ағаштың басына барып, ала қарға болып отыруларын сұрайды. Дәу разы болады.
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Қонақтар келіп жетеді. Алтындаған үй айнала жайнап тұр.
Шаршап келген қонақтарға піскен табақ-табақ ет те әкелінеді.
Қонақтардың ішіндегі бір мергені мысыққа қарап: «Құда, бұл
қалай, мана малдарыңыз өте семіз еді, ал піскен мынау еті
ауызға алуға жарамайды ғой! »—дейді. Мысық:
—Мырзалар, құдалар, айтуларың рас, малдарымыз өте
семіз, ал қазандағы еттің семізін, майын сорып әкететін бір үш
дәу бар. Әне, ағаштардың басында қарға болып отыр,—дейді.
—Ондай құзғындарды құртуға рұқсат ет,—дейді мерген
құда.
—Онда үшеуін де ат!—деп, мысық дәулерді нұсқайды.
Мерген саржасын алып, табанға салып, үш рет атады.
Дәулердің үшеуі де табанда өліп түскен екен дейді.
Бұдан кейін дәудің барлық малдары, алтындаған үйі,
дүниесі Пеш көсесіне қалып, ол дүниедегі ең бай адам болып,
дүниедегі жетім-жесірге мінуге ат, киюге киім беріп тұрған
екен.
Барлық мұратына жеткен Пеш көсесі сары мысыққа да
алтыннан үй салдырып беріпті дейді.

22. Күлсе, аузынан будақ-будақ
гүл түсетін, жыласа, көзінен
моншақ-моншақ маржан түсетін құс
Ерте заманда бір патша болыпты. Патшаның үш баласы бар
екен. Ең үлкенінің аты—Асан, ортаншысының аты—Үсен, ал
ең кенже баласының аты—Хасан екен. Хасан өте сұлу, ақылды,
әрі батыр, ақ көңілді бала болып өседі. Патша ұйықтап жатып
түс көреді, түсінде бір ғажайып құс көреді. Құстың күлсе, аузынан будақ-будақ гүл түседі, жыласа, көзінен моншақ-моншақ
маржан түседі. Міне, патша осы құсқа ынтық болады. Дереу
орнынан тұрысымен Асан мен Үсенді шақырып алып айтады:
«Мен түсімде бір тамаша, өмірімде көрмеген құсты көрдім,
өзі өте сұлу, күлсе, аузынан будақ-будақ гүл түсетін, жыласа,
көзінен моншақ-моншақ маржан түседі. Осы құсты қайдан да
болса маған тауып әкеп бересіңдер,—деп бұйрық береді,—
Егерде тауып әкеп бермесеңдер, бастарыңды аламын»,—деп
қатуланады.
Асан мен Үсен әкесінен қорыққанынан: «Қайдан да болса тауып әкеп береміз»,—деп уәде береді де, жол жүріп кетеді.
Бұл уақиғаны Хасан білмейді. Хасан әкесінің Асан мен Үсенді
күлсе аузынан будақ-будақ гүл түсетін, жыласа, көзінен мон
шақ-моншақ маржан түсетін құсқа жұмсағанын қырық күн
нен кейін барып біледі. Асан мен Үсенді осындай алыс жолға
жұмсап, өзінің үйде қалғанына қапа болып, әкесіне жылап
келеді.
—Әке,—дейді Хасан,—Асан мен Үсенді жұмсаған жаққа
мені неге жұмсамадыңыз, әлде мені ол екеуінен жек көресіз
бе, я болмаса маған сенбедіңіз бе? Патша айтады: «Жоқ, балам, олай емес, мен Асан мен Үсенді өте қатерлі қиын жолға
жұмсадым. Ал сені ол қиын сапарға жұмсауға көзім қимады!».
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Хасан әкесіне жалынып, сол құсты іздеуге разылығын
алып, ел-жұртымен қош айтысып, екі ағасының артынан
кетеді. Қырық күн бұрын кеткен ағаларын Хасан қуып жетеді.
Ағайынды үшеуі бір үлкен жолға түсіп жүре береді. Бір күндері
бұлардың жүріп келе жатқан жолы үш айрылады: бір жол оңға,
бір жол солға, бір жол тура бетімен. Әр жолдың басында үлкен
тас тұр, тастың бетіне ойып жазған жазуы бар. Бірінші жолда—
«Барса, келер», екінші жолда—«Барса, мүмкін келер, мүмкін
келмес», үшінші жолда—«Барса, келмес» деп жазылған. Асан
«барса, келер» жолына түседі. Үсен «барса, мүмкін келер» жолына түседі, ал Хасан «барса келмес» жолына түсіп жүре береді.
Бірнеше ай, бірнеше күн жүргеннен кейін Хасанның алдынан
үлкен қала көрінеді, қаланың айналасында көп киік жайылып
жүр. Хасанның осы кезде азығы таусылып бірнеше күннен
бері ас ішпей, ашығып келе жатқан кезі екен. Киіктің біреуін
атып алайын деп, беліне асынған садағын алып кезене бергенде,
киіктердің бәрі маңырап Хасанды қоршап алып, мұңлы дауыс
пен шулай кетеді. Хасан киіктерді атпайды, «бұл жануарларға
не болған» деп ойлап, еш нәрсеге түсінбестен қаланың ішіне
кіреді. Бір үлкен сарайдың ішіне кіріп: «Кім бар?»—деп дауыс
тап еді, ешкім жауап бермеді, жан-жағына қарап еді, бір алтын табақ тола қуырылған етті көреді, әбден ашыққан Хасан
етті жемекші болып, табаққа қолын сала бергенде: «Әй, адамзат, тарт қолыңды!»—деп үсті-басы алба-жұлба, тісі ақсиған,
түсінен адам қорқатын бір кемпір келіп, бір нәрселерді айтып
аузын күбірлетті де, жерді теуіп қалды. Осы кезде Хасан киікке
айналды. Әлгі кемпір Хасанның мойнынан жетектеп жаңағы
маңырап Хасанның алдынан шыққан киіктерге апарып қосты.
Хасан адамгершілік түрінен айрылғанмен, ақылынан адаспады. Көп киіктерден бөлініп жаңағы өзі келген жолына түсіп,
келген жағына қарай жүре береді. Бірнеше күн өткеннен кейін,
алдынан жаңадан соғылған үлкен сәулетті бір сарай көрінеді.
Киік болған Хасан сол сәулетті сарайдың ішіне кірді, алдынан бір сұлу қыз шығып, киікке қарап: «Сен киік емессің
ғой, адамзатсың ғой, егерде мен сені адамгершілік қалпына
келтірсем, сен мені аласың ба?»—деп сұрап еді, киік—Хасан
тіл қатпады. Қыз айтты: «Сені киікке айналдырып жіберген
менің залым анам ғой, сенің тіліңді де сөйлетпей қойыпты
ғой»,—деді де киік Хасанның бетіне бір уыс топырақ шашып
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жіберіп еді, Хасан бұрынғысынан да сұлу жігіт болып шықты.
Хасан адамгершілік калпына келген соң қызбен сыпайы амандасып, қызға үлкен алғыс айтты және де басынан өткізген тарихын баян етті. Қыз да басынан өткен-кеткенін Хасанға айтып
берді, Қыз айтты: «Мен сол сені киікке айналдырған жал
мауыз кемпірдің жалғыз қызы едім, шешемнің адамға жаса
ған дұшпандығына төзе алмай, еншімді алып бөлек шығып
едім. Мен өмірімде адам баласын көрмей жалғыз өтермін деп
қапалықта отыр едім, Құдай сені маған кездестірді, мен сенің
соңыңнан қалмаймын»,—деді. Хасан айтты: «Мен әкеме берген уәдемді орындамай, саған үйлене алмаймын»,—деді. Қыз
сұрады: «Әкеңе қандай уәде берген едің?» Хасан әкесінің түсін
де бір тамаша құсты көргенін, күлсе, аузынан будақ-будақ гүл
түсетінін, жыласа, көзінен моншақ-моншақ маржан түсетінін
айтты. Сол құсқа әкесінің көруге құмар болып, екі ағасын тауып
әкеліңдер деп жұмсағанын, ағаларының артынан өзінің өтініп,
қандай қиындық болса да төзіп, қайдан да болса тауып әкеліп
беремін деген уәдесін айтты. Қыз Хасанның бұл сөзін естіп
жылай берді. «Сен бұл құсты іздейтін болсаң, маған жоқсың.
Бұл құс менің құсым еді, адамша сөйлей алатын еді. Менен бұл
құсты пері патшасының Күлжамал деген қызы әскерімен келіп
тұрып алып кеткен еді. Ол перінің елін іздеп табарсың-ау, бірақ
та құсты саған оңайлықпен алдыра қоймас»,—деді. Хасан айтты: «Мен қандай қиындыққа болса да төзуге тиіспін, қандай
да болса құсты әкеме тауып апарып беру міндетім және борышым, ал құсты аман-есен тауып алып қайтсам, алдымен саған
келемін, сенен басқа ешкімге үйленбеймін»,—деді.
Қыз Хасанның беттеген жағынан қайтпайтұғынын білген
соң, Хасанға рұқсат беріп, жөн сілтеді.
—Батысқа қарай тоқсан күн жүресің, одан кейін алдыңнан
аспанмен таласқан биік тау кездеседі, сен ол таудың ар жағына
тоқсан күн дегенде өтерсің. Сол таудың арғы түбінде үлкен
жалғыз түп бәйтерек бар, сол бәйтеректің басында зымырық
құстың ұясы бар. Сені, мүмкін, сол зымырық перінің еліне
жеткізер»,—деді. Содан кейін қыз айтты. «Менің залым шешем тірі тұрғанда екеумізді бірге өмір сүргізіп қоймайды, бір
зиянын тигізеді, менің шешемнің ажалы мынадан болады»,—
деп бір садақтың оғын берді.—Қалай қарап атсаң да, менің
шешемнің маңдайына тиеді,—деді. Хасан садақтың оғын
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алып, көп кідірместен атып жібереді, атылған оқ жалмауыз
кемпірдің мандайынан тиіп сол заматта өлді. Бұдан кейін Хасан қызбен қош айтысып батысқа қарай жүріп кетті. Қыз
айтқандай, Хасан тоқсан күн жүріп аспанмен таласқан үлкен
тауға кездесті, таудың ар жағына тоқсан күн дегенде зорға деп
асып түсті. Үлкен жалғыз түп бәйтерекке келіп саясында дем
алып отыр еді: «Әй, адамзат, бізді өлімнен құтқар, құтқар!»—
деп шырылдаған зымырық құстың балапандарының даусын
естіді. Хасан: «Бұл мүсәпірлерге не болды?»—деп қарап - еді,
бір үлкен айдаһар жылан балапандарды жұтуға әзірленіп,
бәйтеректің басына қарай жылжып өрмелеп бара жатыр екен.
Хасан көп ойланбай, дереу қынаптағы қылышын суырып алып
айдаһарды бірнеше жерден шауып өлтірді. Зымырық құстың
балапандары өлімнен аман-есен құтылғанын біліп, Хасанға көп
рахмет айтты, ашығып отырған балапандар айдаһардың етін
жеп тойып алды. Дәл осы кезде қатты жел тұрып, нөсер жаңбыр
жауды. Хасан балапандардан сұрады: «Бұл не қылған жел, не
деген нөсер жаңбыр?»—деп. Балапандар айтты: «Бұл жел емес,
біздің анамыздың қанатының лебі, ал жаңбыр дегеніміз—біздің
анамыздың көз жасы. Біздің анамыз жылда осы бәйтеректің
басына жұмыртқалып, балапан басып шығарады екен. Анамыз балапандарына тамақ іздеп кеткенде, жаңағы сіз өлтірген
айдаһар інінен шығып, біздің анамыздың басып шығарған балапандарын жеп қояды екен, біздің анамыз келгенше қайтып іні
не тығылып қалады екен. Қазір біздің анамыз аң аулап қайтып
келе жатыр, біздерді тірі көремін бе, әлде айдаһар жеп қойды
ма деп жылап келе жатыр. Міне, жаңбыр емес, біздің анамыз
дың көз жасы»,—деді.—Біздің анамыз,—деді балапандар,—
адамзаттың етіне сондай құмар. Сізді көрсе дереу жұтып жіберуі
мүмкін, сондықтан сіз біздің қанатымыздың астына жасырына
тұрыңыз,—деді. Хасан балапандардың қанатының астына жасырынды. Бір мезгілден кейін зымырық құс келіп бәйтеректің
басына қонды. Зымырық құстың салмағынан бәйтерек иіліп
жерге тиді. Балапандарының тамағына көп бұғы, киік, тағы
басқа аңдарды алып келіп үйіп тастады. Балапандарының
тірісін көріп көз жасы тыйылып, қуанып кетті. Дәл осы кезде жадырап күн де шығып, қатты жел де тыйылды. Бір кезде
зымырық құс тамсанып жан-жағына қарай берді: «Адамзаттың
иісі шығады, сендер көрген жоқсыңдар ма?»—деді. Балапан-
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дар айтты: «Егер сіз бір қасық қанын кешсеңіз, біз адамзатты
көрсетелік»,—деді. Зымырық «мақұл» дегендей бас изеді, балапандар қанатының астындағы Хасанды көрсетіп еді, зымырық
Хасанды жұтып жіберді. Балапандар шыр-шыр етіп, анасының
тамағынан ұстай алды. Зымырық Хасанды қайтып, жұтпай
тастады. Содан кейін зымырық балапандарынан: «Бұл адамзат сендерге қандай жақсылық істеді?»—деп сұрады. Балапандар айтты: «Бұл адамзат айдаһарды өлтіріп, бізді ажалдан
құтқарды»,—деді. Зымырық Хасанға үлкен алғыс айтып, не
жұмыспен келгенін сұрады және де қандай жәрдем керек деді.
Хасан басынан кешкен уақиғаны тегіс жасырмай айтып берді
және перілердің жеріне жеткізіп тастауды өтінді. Зымырық
«мақұл» деп жол қамына кірісті. Балапандарына өзі қайтып
келгенше жетерлік ауқат жинап беріп, жолда жейтін ауқатын
алып, үстіне Хасанды мінгізіп перінің жеріне қарай ұшады.
Зымырық бір жеті ұшады, мұхиттан өтеді, шөлден өтеді, от дариясынан өтуге жақындағанда жейтін тамағы таусылып, басы
айналып, көзі қарауытқан зымырық сасады.
—Ей, адамзат, баратын жерімізге жете алмаймыз-ау,
менің әлім кұрыды, құлауға айналдым!—дейді. Хасан дереу екі санының етінен екі жапырақ ет кесіп, зымырықтың
аузына тосты. Зымырық Хасанның берген етін жеп, күші
не келеді. Содан кейін зымырық Хасаннан сұрайды: «Бұл
қайдан шыққан ет? Сондай дәмді, әрі күш беретін ет екен»,—
дейді. Хасан айтты: «Мен сізге санымның етін кесіп бердім».
Зымырық Хасанның екі санындағы жарасын дереу қанаты
мен сипап еді, жара жазылып кетті. Осыдан кейін көп ұзамайақ зымырық пен Хасан перінің жеріне келіп жетті. Зымы
рық айтты: «Перілер бір ұйықтаса қырық күн ұйықтайды.
Перілердің ұйықтағанына қазір үш күн бопты. Мен сені осы
жерде үш күн күтемін, үш күнде қайтып келмесең, мен саған
қарамай-ақ ұшып кете берем»,—дейді.
Хасан үш күнде қайтып келуге уәде беріп, қалаға қарай
кетеді. Қала өте сұлу екен, ылғи алтыннан соғылған, бұрын
мұндай сұлу қала көрмеген Хасан қаланы тамашалап, құсты да,
зымырықты да ұмытып кетеді. Хасан бір кезде қаланы аралап
жүріп, бір үлкен тамаша соғылған сарайға кіреді. Сарайдың
ішінде қырық қыз ұйықтап жатыр, ар жағында оңаша бір
бөлмеде алтын кереуеттің үстінде тағы бір қыз ұйықтап жа-
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тыр. Одан әрі тағы бір бөлмеге кіріп еді—жаюлы дастарқан,
неше түрлі тамақ. Тамақтан алып жейін деп еді, бір нәрсе шаңқ
ете қалды: «Әй, адамзат, біреудің тамағын неге рұқсатсыз
жейсің?»—деп күліп жібергенде аузынан будақ-будақ гүл
түседі. Хасан қараса, өзінің іздеп жүрген құсы екен, алтын
қапаста отыр. Хасан қуанып кетті. Құсты алып зымырыққа тез
қайтпақшы болып, құсқа ұмтылғанда құс шар ете түсті. «Сен
мені алып кете алмайсың. Егерде мен ащы даусыммен сайрасам,
осы қаладағы ұйықтап жатқан перілердің бәрі оянады. Ал, сенің
бір мысқал етің бұл жерде мың ділда тұрады, мені ескертпеді
деп өкпелеме, ендігісін өзің біл»,—деді. Хасан құсқа жалынып
жылай берді. Жолда көрген уақиғаларын және де құстың бұ
рынғы егесімен қосылмақшы болып уәделескенін айтты. Құс
Хасанның көңілін қимай: «Мақұл, мені алып кете ғой, бірақ
жолда көрген оқиғаларыңды айтып хат жазып, ана бөлек бөл
меде ұйықтап жатқан қыздың қалтасына сал»,—деді. Хасан
құстың айтқанын орындады. Содан кейін құсты алып зымы
рыққа келді. Зымырық, енді болмаса ұшып кетейін деп отыр
екен. Хасан құсымен зымырықтың арқасына мініп көп қиын
дық көрмей, зымырықтың балапандарына аман-есен жетті. Ар
жағына жету үшін зымырық қанатының бір қауырсынын үзіп
берді. Хасан құспен зымырықтың қанатының қауырсынына
мініп уәделескен қызына келді. Қыз қуанып Хасанды, құсты
бар ынтасымен қарсы алды. Бірнеше күн демалған соң, Хасан
қызды, құсты алып, зымырық берген қауырсынға мініп еліне
қарай жүріп кетті. Бірнеше күн жүрген соң, алдынан жаяу
келе жатқан бір адамға жолықты. Қараса, өзінің ортаншы
ағасы Үсен екен, жолда қаражаты таусылып, бір байдың малын бағып күнін көрген, содан кейін еліне жаяу қайтып келе
жатыр екен. Өзі әбден аштықтан азған, киімдері тозған. Хасан
Үсенді суға түсіріп, үстіне жаңа киімдер кигізді, тамаққа әбден
тойғызды. Сөйтіп, өздерімен бірге қауырсынға мінгізіп келе
жатса, Үсеннің халінен де жаман азып-тозған, биті торғайдай,
мойны ырғайдай болған Асанға кездеседі. Хасан Асанды да
Үсен сияқты тамаққа тойғызып, киіндіріп алып, қауырсынға
мінгізіп алып жүреді. Бір күні бұлар бір жерге келіп қонады.
Осы кезде Асан мен Үсен екеуі ақылдасады. «Біздің әкеміз
бұрын да біз екеумізден Хасанды жақсы көруші еді, енді Хасан елге барған соң құсты мен таптым, қызды да өзім тап-
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тым дер, ал бізді аштан өлейін деп келе жатқан жерінен
өзім тамаққа тойындырып алдым дер. Әкеміз екеуміздің
байға жалданып мал баққанымызды естісе, менің атыма
дақ келтірдіңдер деп дарға асуы да мүмкін. Қайткен күнде
де Хасанның көзін жою керек, содан кейін құсты өзіміз тауып алып келдік дейміз»,—дейді. Екеуі осылай етіп келі
сіп,
Хасанға келеді. «Бізге құдықтан су алып бер»,—дейді. Хасан
«мақұл» деп беліне жіп байлап терең шыңырау құдыққа түседі.
Асан мен Үсен Хасан құдықтың дәл ортасына жетісімен жіпті
пышақпен кесіп жібереді. Хасанды құдыққа тастағаннан кейін
Асан мен Үсен қызды «мен аламын», «мен аламын» деп таласып
қалады. Қыз екеуіне де тимей, айдалаға қаңғырып кетеді. Асан
мен Үсен құсты алып еліне келеді. Әкесіне құсты алып келге
нін баяндайды. Патша Асан мен Үсеннен: «Хасан қайда?»—деп
сұрайды. Асан мен Үсен: «Хасан біздің айтқанымызға көнбей,
теңіздің суына шомылып жатқанда, жайын жұтып кетті. Бірақ
біз жайынды өлтірдік, Хасанның кегін алдық»,—дейді. Патша
Хасанның өлгенін естіп, қатты қайғырып басын көтермей күнтүн жатып алады.
Дәл сол күні перілер ұйқысынан оянады, пері патшасының
қызы қапастағы құстың жоқ екенін біліп қалаға жар салады.
Қалтасындағы хатты көріп, құсты адамзаттың алып кеткенін
біліп, пері патшасының қызы әскерімен құсты іздеуге аспанға
ұшады. Хасанның әкесі бір күні өзі орнынан тұрмастан: «Құсты
сайратыңдар!»—деп бұйрық береді. Құсты алтын қапасқа
отырғызып сайратады. Құс қайғылы, мұңлы үн, ащы дауыспен
сайрайды. Дәл осы кезде аспанда ұшып, құсты іздеп кең аспанды кезіп жүрген перінің қызының әскерлері Хасанның елінің
үстінен адам болып түсе береді. Аспаннан адам жауған соң,
Хасанның елінің адамдары үрейленіп, қорқып патшаға келіп
тығылады. Пері патшасының қызы әскерімен құстың тұрған
жеріне келіп, патшаны алдына шақырады. Патша жатқан орнынан тұрып киімін киіп, белін буынып, Аллаға сиынып, пері
патшасының алдына келеді. Пері қызы патшадан сұрайды: «Ей,
адамзаттың патшасы! Мына құсты қай балаңыз алып келді,
соны маған көрсетіңіз, мен сіздің сол балаңызбен сөйлесер
едім»,—дейді. «Әй, пері қызы! Осы құсыңды мен түсімде көріп,
бір көруге құмар болғаным рас. Алып келіңдер деп үш баламды жұмсағаным рас. Ал сол үш баламның екеуі аман қайтып
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келді, ал ең кішісі жақсы көретін балам қайтпады, жолда балық
жұтып кетті деп келді, өтірік-расын әлі анықтағаным жоқ. Ал,
сол баламның қайғысынан мына құсты осы бірінші рет көріп
тұрмын, ендігісін ана тірі келген екі баладан сұраңыз!»—деді де
патша үйіне кетті. Пері қызы Асан мен Үсенді шақырып: «Қалай
алып қайттыңдар, соны айтып беріңдер»,—деді. Асан мен
Үсен: «Е, қалай алып қайттыңдар дейтін несі бар, жүйрік атпен
бардық та, алып қайттық»,—деді. Пері қызы айтты: «Сендер
шындықтарыңды айтпай отырсыңдар, бәрібір мен қазір құсты
сөйлетемін, құс барлық шындықты айтып, сендердің сөздерің
өтірік болса, бастарыңды аламын!»—деді де құсқа «сөйле» деп
белгі берді. Құс жолда болған оқиғаның бәрін айтты: «Хасан ақ
көңіл, қайырымды жігіт екен, жылап қоймаған соң, ергенім
рас, Хасан мені алып менің бұрынғы иемнің үйіне әкелді. Содан кейін бәріміз осы жаққа қарай келе жатқанымызда жолда азып-тозып, ашығып келе жатқан Асан мен Үсенді кездес
тірдік. Хасан бұл екеуін тамаққа тойындырып, киім киіндіріп
еді, бұлар Хасанға қастық ойлап құдыққа алдап түсіріп тастап кетті. Содан кейін менің бұрынғы иемді екеуі «мен аламын», «мен аламын» деп таласып еді, ол қыз екеуіне де тимей,
айдалаға қаңғырып кетті. Олардың аштан өлетін уағы болған
жоқ, әлі тірі болуы мүмкін»,—деді.
Пері қызының бір әскері жер жүзін бір сағатта айналып
шығатын жүйрік екен, пері қызы сол жүйрікті жұмсады, ал
Асан мен Үсеннің басын кесіп алды. Пері қызының мұнысына
патша қарсы болған жок. Асан мен Үсеннің басы алынып болған
кезде жүйрік пері Хасан мен қызды алып келді. Пері қызы
Хасанның батырлығына, адамгершілігіне риза болып, құсты
өз қолынан Хасанның әкесіне сыйлайды. Патша пері қызына
алғыс айтып қырық күн той, отыз күн ойын жасады. Пері қызы
әскерімен қонақ болды. Сонымен адамзат пен пері араласқан
қой мен бөрі араласқан үлкен той болыпты.

23. Құланайжарқын
Баяғыда бір кемпір мен шал болыпты. Кемпір тамаққа тою
білмейтін мешкей болады екен. Бұлардың торы биесі күніге бір
құлын туады екен. Сол құлынды жалмауыз кемпір күнде жеп
қояды. Тіпті бір күні жаңағы биені жегісі келіп шалына: «Осы
биенің өсімі жоқ, сойып алайық»,—дейді. Торы биенің досы—
осы үйдің бір тазысы болады. Жаңағы шал осы тазыны торы
биеге жібереді. Тазы биеге келіп жылайды: «Енді екеуміз дос
бола алмаймыз. Сені соятын болды. Мені саған жіберді»,—дейді.
Торы бие: «Сол ма сенің келгенің? Оған қиналма, менімен шын
дос болсаң, мені союға апарып «арқан әкел» дегенде үзілетін
әлсіз жіп әкел, «пышақ әкел» дегенде өтпейтін пышақ әкел, ал
өзің менің құйрығымнан тартып тұр»,—дейді. Тазы торы биені
шал-кемпірге әкеліп береді. Торы биені құбылаға қаратып
жығып, тазының әкелген жібімен аяғын буып, тазыға торы
биенің құйрығын ұстатып қояды. Шал өтпейтін пышақпен
бауыздайын деп жатқанда, торы бие мен тазы аққу болып
ұшып кетеді. Бір жерлерге келіп «аққулар» қонады да, баяғы
қалыптарымен біреуі тазы, біреуі торы бие болып, дос болумен
жүре береді. Торы бие күніге бір құлын туып, жылқы көбейе
береді. Бұларды қасқырлардан, жыртқыш аңдардан қорғау
шы тазы болады. Жылқылардың саны көбейген сайын тазы
ның ісі қиындап, бір күні торы биеге келіп: «Енді маған адам
тауып бер»,—деп жалынады. Торы бие: «Ол үшін сен адамның
басқан ізінен бес уыс топырақ әкеп бер, сонда саған адам тауып берейін»,—дейді. Айтқанындай, тазы адам басқан жерден
бес уыс топырақ әкеледі. Торы бие бұған адам тауып береді.
Бұның атын Құланайжарқын қояды. Құланайжарқын аса мерген, сондай батыр болады. Ол жүрген жерге ешкім келе алмай-
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ды. Жылқыны тазы екеуі қорғап жүреді. Бір күні бұлар далада жүргенде бір үйдің үстінен шығады. Бұл үйдің ішінде үш
қыз отырады. Жаңағы үш қыз Құланайжарқыннан қорқады.
Құланайжарқын бұларды өлтірмекші болады, бірақ жаңағы үш
қыз жылап қоя береді. «Сіздердің астарыңызды пісіріп жүретін
болайық»,—деп жалынады. Құланайжарқын бұған келіседі.
Құланайжарқын аң атып, әрі жылқыларын бағып жүре берді.
Бір күні қыздар ойнап жүргенде қазанның астындағы от сөніп
қалады. Енді бұлар қорқып үйдің үстіне шығып тұрса, бір
түтін алыстан шұбатылып көрінеді. Бұған үш қыз жүгіріп барады. Келсе, жаңағы от мыстан кемпірдің оты болып шығады.
Қыздар от алып үйлеріне келіп, Құланайжарқынның алдынан
ас пісіріп қояды. Қыздар енді оты таусылып қалса, мыстан
кемпірдің үйіне келіп тұрады. Мыстан кемпір мен қыздардың
үйінің арасына тас жол салынады. Мыстан кемпір күнде
қыздарға келіп басын қаратып тұрады. Басын қыздардың
тізесіне салып, қанын сорып алады да үйіне кетеді. Бір күні
Құланайжарқын қыздарға: «Сендер неге жүдеусіңдер, әлде
менен қорқып ас ішпейсіңдер ме?»,—дейді. Қыздар: «Мыстан
кемпір келіп, күнде біздің қанымызды сорып алады»,—деп
жауап қайтарады. «Олай болса, мен осында бүгінше қалайын,
сендер айтпаңдар, мыстан келіп «батырдың иісі шығып тұр ғой»
десе, сендер жаңа кетіп еді, және үйде көйлегі тұр деңдер»,—
дейді. Құланайжарқын кілемнің астына жасырынып қалады.
Күндегі мезгілінде мыстан кемпір келеді де: «Үйден батырдың
иісі шығып тұр, кірмеймін»,—деп даурығады. Қыздар Құ
ланайжарқынның айтқанын айтады. Мыстан үйге келіп отыра бергенде, Құланайжарқын шығып, мыстан кемпірді буып
тастайды. Өзі ертесіне аңға шығып кетеді. Жаңағы мыстан
кемпір қолы байлаулы үйде қалады. Қыздар қасында тұрып
мыстан кемпірге сылқ-сылқ күледі. Біреуі абайламай жүріп,
мыстанның қасына отыра қалады. Мыстан кемпір оны аяғымен
теуіп өлтіреді. Екіншісін де сүйтеді. Үшіншісі қорыққанынан
мыстан кемпірдің қолын шешіп жібереді. Жаңағы қызды ер
тіп алып мекеніне қарай тайып отырады. Құланайжарқын кел
генде осындай жағдай болған еді, бұған таң қалады. Манағы
мыстан кемпірдің екі қызды өлтіріп кеткенін, енді біреуін алып
кеткенін біледі. Құланайжарқын бір қыздың киімін киіп, тас
жолменен мыстанға барады да: «Мен де қызың, Құланайжарқын
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қорлық көрсетті, енді саған келдім, шешеке!»—дейді. Мыстан
кемпір бұған сеніп үйіне кіргізеді. Бір күні Құланайжарқынға
басын қаратады. Мыстан кемпірдің басын Құланай
жарқын
жарып өлтіреді. Құланайжарқын қызбенен бұрынғы мекеніне
келеді. Екеуі қосылып, бай болып, барша мұратына жетеді.

24. Қармақ салған жігіт
Бір жігіт бұрынғы заманда суға қармақ салып жүрді. Қармақ
салып жүргенде күнінде бір балықтан артық түспейді. Бір күні
қармағын салды, екі балық түсті. «Е, Құдай-ай!»,—деді. Күнінде
біреуден артық түсуші емес еді, маған бүгін екі балық түсті, мұны
берген Құдай маған бірдеме берер»,—деді. Қармағын күнде салып жүрді. Күнінде екі балықтан түсіп жүрді. Бір күнде жігіт
жатқан жерінен түрегеліп, беті-қолын жуып тұрса, қармағын
салайын дегенде бір сары ит жүгіріп жігітке келді. Жігіт айтты: «Е, Құдай-ай! Қанша жылдан бері мен қармақ салып, бір
балықтан алып жеп жатушы едім, енді маған, екі балық түсіп
тұрғаны, біреуі иттің несібесі екен»,—деді. Бір балықты итке
берді, бір балықты өзі жеді, итті жолдас қылды, екеуі жолдас
болып жүрді. Екеуіне екі балықтан Құдай қанағат беріп жүрді.
Сөйтіп, жүргенде екі балықтан түседі, бірін ит жейді, бірін өзі
жейді.
Бір күні үш балық түсті қармағына. «Е, Құдай-ай!»,—деді.
Бізге Құдай тағы бір серікті берер». Күнінде үш балықтан түсті.
Бірін ит жеді, бірін өзі жеді, бірін алып қояды. Ертеңіне екеуі
түрегеліп тұрса, бетіҚұдай—айқолын жуып тұрады. Бір ала
мысық жүгіріп келді. «Е, Құдай-ай!»,—деді. Ит пен жігіт айтты:
«Бір тәуір мысық екен»,—деді—мұны берген Құдай тағы бірдеңе
берер» деді. Түнде үшеуі жатты, ертеңіне тұрды, қармағын салды, үш балық түсті, үшеуі үш балықты жеді. Үшеуі бір күні
ақылдасты: «Біз бүйтіп жүрмейік, бір мал табайық»,—деді.
Жігіт айтты: «Ит пенен мысығым, мен ел-жұртты білмеймін.
Мал табатұғын жерлерің болса, мал табыңдар»,—деді. Мысық
айтты: «Мына жақта бір бай бар, мына итті маған қосып бер, мен
мына судан өте алмаймын, ит мені арқасына мінгізіп ар жаққа
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алып шықсын. Ар жақтағы байдың бір зымырық тасы бар деді,
соны алып келейін, соны алып келсем Құдай бізге мал да берер,
бас та берер». Ит пен мысық екеуі кетті. Ит арқасына мінгізіп
мысықты ар жаққа алып өтті. Мысық итке айтты: «Итім, сен
осы арада жата тұр, мен ауылға барып келейін». Мысық ауылға
жүгіріп келеді, ауылға келсе, ауыл ас беріп жатыр екен. Мысық
келді деп, әркім ет берді. Мысық етке тойды, бір қауым ет жеп
алды. Жүгіріп қайтты, итке келді. «Итім—деді,—мына етті
жеп сен осы арада жата тұр. Сен ауылға барсаң, ит таласа берер,
мен саған тамақ әкеп берейін. Мен ауылға барсам «мысығым,
мысығым» деп әркім ет берер»,—деді. Мысық жүгіріп ауылға
барды. Әркім ет берді, мысық келді деп. Мысық бір қауым етті
жеп итке әкпеліп берді. «Сен осы етті жеп жат»,—деді. Мен барып зымырық тасты алып келейін». Жүгіріп келді байдікіне.
Бай айтты: «Ұры мысық келді, зымырық тасты ұрлап кетер».
Күңдер оны, қуып жіберді мысықты үйге жолатпай. Мысық
есітті де кетіп қалды. Бай айтты: «Зымырық тасты алып бер,
мысық оны ұрлап кетер, аузыма салып жатайын». Мысық
байдың айтқанын білді. Бай зымырық тасты аузына салып
ұйықтады.
Жүгіріп мысық түнде қайтып келді. Бай шалқасынан жатыр, мысық келіп кеудесіне шығып отырды. Мысық қайтып
түсті жерге, құмандағы суға құйрығын малып алды, байдың
кеудесіне шықты. Суға малған құйрығын ұйықтап жатқан
байдың танауына тығып алды. Бай түшкіріп қалды, аузынан
зымырық тас ұшып жерге түсті. Мысық зымырық тасты алып
қашты. Бай қуып-қуып жете алмай қалды. Мысық жүгіріп итке
келді. Мысық айтты: «Зымырық тасты алып келдім». Ит айтты: «Жүрейік» деді. Иттің арқасына мінді мысық. Суда жүзіп
ит жүрді. Келе жатып, судың ортасында мысыққа айтты ит:
«Зымырық тасты маған бер». Мысығым, алып келген жақсы
атын сен ал, апаратұғын жақсы атын мен алайын» Мысық
итке айтты: «Итім, мен зымырық тасты саған берер едім, сен
суда жүзіп келесің, сен аузынды ашып отырасың, аузыңнан
суға түсіп кетер». Ит айтты: «Бермесең, мен сені суға тастаймын» деді. Мысық қорықты, итке тасын берді. Судың шетіне
жетіп келгенде иттің аузынан зымырық тас суға түсіп кетті. Судан шығып ит пен мысық жылап жігітке келді. Мысық айтты
жігітке: «Зымырық тасты алуын алып едім. Ит иттігін қылды.
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Судың ортасына келгенде «зымырық тасты маған бер» деп ит
айтты. Судан шыққан соң берейін деп едім, оған болмады,
айтқан сөзге көнбеді, судың ортасында бер деді, бермесең, суға
тастаймын деді. Қорыққан соң зымырық тасты бердім. Иттің
аузынан суға түсіп кетті».
Жігіт итке ұрысты. Мысық айтты: «Ұрыспа, Құдай берсе зымырық тас табылар»,—деді. Үшеуі қармақ салып жүрді.
Үшеуі бір балықтан алып жеп жүрді. Бір күні жігіт суға
қармақ салды. Бір соқыр шабақ түсті қармағына. Жігіт айтты: «Соқыр шабақ түсті» деді. Мысық айтты: «Көзін неғып
шығарды, Құдайдың құдіретімен?». Шабаққа тіл бітті. Жігіт
айтты шабаққа: «Көзің неғылып шықты?» Шабақ айтты: «Бір
ит пенен бір мысық зымырық тасты алып келе жатқанда судың
шетінде жусап тұрғанымда иттің аузынан тас түсіп кетіпті.
Сонда зымырық тас тиіп көзім шықты»,—деді. Жігіт айтты:
«Зымырық тас көзіңе түскенде қай жерде болдың?». Балық қай
жер екенін көрсетті. Жігіт айтты: «Сен жерден зымырық тасты
табармысың, балығым?» Балық: «Табармын,—деді.—Мені қоя
бер, мен тауып әкпеліп берейін»,—деді.
Балықты қоя берді жігіт. Балық шолп етіп жүзіп кетті.
Мысық жүгіріп барып балықтың түскен жеріне қарап тұрды.
Мысық балықтың барған жерін көрді. Балық барып зымырық
тасқа тигенін көрді. Мысық айтты жігітке: «Зымырық тас
жатыр екен. Жігіт айтты «Қанеки?». Мысық айтты: «Міне,
жатыр» деді. Мысыққа жігіт айтты: «Қайтып оны алармыз».
Мысық айтты: «Ит алмаса, біз ала алмаспыз». Мысық итке
тастың жатқан жерін көрсетті. Ит мен алайын деп суға сүңгіп
түсіп кетті, зымырық тасты алып келді. Мысық айтты жігітке:
«Құдай бізге енді мал-бас берер».
Жігіт кешке таза шомылды. Зымырық тасты қойнына салып жатты. «Е, Құдай, мал бер, бас бер, өмір ұзақ жас бер»,—
деп тілеу тіледі Құдайдан. Қатты ұйықтады, ертеңінде тұрды.
Жақсы қатын қойнына жатқан, үстіне үй тігілген, астына төсек салынған, мың жылқы біткен, мың қой, мың сиыр
біткен, мың түйе біткен, мың ешкі біткен. Бір қара жорға
ат, күмістен ер-тоқымы бар, күмістен жүгені бар, күмістен
құйысқаны бар, үйінің жанында байлаулы тұр екен. Ердің
қасында күміс мылтық тұр. Ертең тұрды, малы көп бай болды. Қара жорға атқа мініп, аң аулауға кетті. Күнде қатын
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үйінде жалғыз қалады, өзі күнде аулағалы кетеді. Малын адам
бақпайды, өзі келіп, өзі кетіп жүреді. Бір күні тағы аң атқалы
кетті. Ол күнде қатын жалғыз отырады екен. Бір кемпір келеді.
Қатын айтты: «Не қылып жүрген кемпірсің?»—деді. Кемпір:
«Бір бейшара кемпірмін»,—деді. Қатын айтты: «Енді қайда
барасың?» Кемпір айтты: «Бір бишара кемпірмін» деді,—тұрар
үйім, барар жерім жоқ. Сен, балам, жалғыз екенсің, серік болып тұрайын, басыңның битін қарап беріп тұрайын». Кемпір
тұрды. Кешке бай даладан келді. «Бұл не қылған кемпір?»—
деді. Қатын айтты: «Бір бейшара кемпір, мен серікке алдым».
Кемпір қатынмен үйде отырады. Бір күні байы аң аулап кетсе,
бір адам қашып келеді, шаң шығады. Қашып бұ адам жігітке
келді. Жігіт сұрады: «Неғылған адамсың?»—деді. «Неғылған
адам болайын, артымнан өрт келеді, өрттің алдынан бір айдаһар
келеді. Сол айдаһардан қорқып қашып келемін»,—деді. Жігіт
айтты: «Қорықпа, айдаһарды мен атайын!». Жігіт аттан түсті.
Мылтығын құрып отырды. Айдаһар жетіп келгенде жігіт атып
жіберді. Айдаһар екі үзіліп өліп қалды. Қасына келген кісі
айтты: «Сенімен Құдай дескен тамыр боламын, саған бір пәле
жолықса, мені іздеп тап, атым менің—Жылан Баба. Аман бол,
енді!»—деп айырылып кетті. Жігіт кешке үйіне келді. Ертеңіне
тұрып қатынына айтты: «Е, қатыным» деді. Осы кемпір не
қылған кемпір? Зымырық тасты ұрлап кетпесін!» Жігіт тағы да
аң аулай кетті.
Кемпір айтты қатынға: «Балам, мен сенен кетемін. Құдай
десіп тұрып едік, мен көңілімді аққа санап едім. Біреудің көңі
лі біреудікіндей болмайды екен. Енді мен кетейін». Жігіттің
қатыны айтты: «Неге өкпеледіңіз?». Кемпір айтты: «Мен өк
пеледім, сендердің менен жасырғандарың бар екен». Кемпір
үйден шығып кетті. Қатын тысқары шықты. «Кетпе,—деді.—
Сізден көп жасырған нәрсем жоқ еді, жасырған кішкене нәр
сем бар екен, сонымды көрсетейін». Зымырық тасты сандық
тан алды, кемпірге көрсетті. Кемпір: «Көрейін»,—деп қолына
алды, сонан соң аузына қағып салып, жоғалып кетті.
Кешке жігіт келді, қатын жігітке айтпады. Ертеңіне жігіт
түрегелсе, мал да жоқ, үй де жоқ, қатын да жоқ, бәрі де жоқ
жігіттің жалғыз өзі қалған.
Жігіт ертеңіне тұрып, беті-қолын жуып, Құдайға налыс қылып жылаған. «Менің бір тамырым бар еді, соны бір
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іздесем екен». Іздеп кетеді. Бір заман болғанда іздеп тапты. Бір
жылқышыға келді. «Бұл кімнің жылқысы?»—деді. «Жылан
Бабаның жылқысы». «Сен Жылан Бабаның несі едің?» «Жылан
Бабаның досы едім». Жылқышы айтты: «Енді қайда барасың?»
«Жылан Бабаныкіне барамын». «Барғанда тамырыңнан не
сұрайсың?». «Не сұрарымды білмеймін, қайдан білейін несі барын?». Жылқышы айтты: «Айтайын! Тамырдыкіне барарсың,
барғанда тамырың айтар жылқымның жарымын алып кет
деп. Сен оны алмағайсың. Бір ермек тасы бар, сен соны сұра.
Өзге нәрсе берсе алма! Ол тасты саған берсе, мал бітер, бас та
бітер». Жылқышыдан шықты, барып-барып Жылан Бабаның
үйіне келді. Үйінің артына келіп еді екі жылан шықты. Атынан түсті. Жылан Бабаның үйіне кірді. Екі жылан қойнына
енді, қонышынан шықты. Төсек үстінде екі жылан жатыр екен.
Жыландардың бірі сілкінді, құбылып жатыр екен, тұрып кісі
болды, Жылан Баба болды, амандасты, есендесті. Бұл үйдің
ішіндегі жыландар бәрі кісі болды. Бірі—қатыны болды, бірі—
келіні болды, ұлы да болды, қызы да болды. Той қылдылар,
жақсы ас берділер. Ертең тұрдылар Жылан Баба сұрады: «Тамырым, не сұрай келдің?» Жігіт айтты: «Сенің мен іштемеңді
білмеймін». Жылан баба айтты: «Жылқымның жарымын
берейін, ал»,—деді. Жігіт айтты: «Жоқ, жылқы өзімде көп,
берсең ермек тасты бер маған». Жылан Баба ермек тасын алып
берді.
«Бұ ермек тасым сандықтың ішінде екен, сен үйіңе келсең,
оны аш, үйіңе бармай сандықтың аузын ашпа!».
Жігіт үйге кетті, үйіне жеткенде аузын ашты. Сандықтың
ішінен мал да шықты, бас та шықты. Бай болды. Мың жылқы
бітті, мың түйе бітті, мың сиыр бітті, мың қой-ешкі бітті. Бай
болып, барша мұрат басына жетті.

25. Тұз басты жыланның
хикаясы
Бұрынғы заманда бір қатынның бір қызы бар еді. Ол қыз
дың аты Маржан еді. Бір уақытта Маржан көршілерінің қыз
дары мен суға түсуге кеткен, барлық қыздар киімдерін, көйлек
терін шешіп суға түседі, бұл қыздар судың ішінде тұрғанда бір
тұз басты жылан шығып, Маржанның көйлегіне кіріп жатқан.
Қыздар суға шомылып болған соң, судан шығып, киімдерін
киіп, үйге қайтып кетті. Маржан судан шығып, киімін киемін
деп келсе, көйлегі ішінде бір өлген тұз басты жылан көрді. Жаман қорыққан Маржан бір үлкен таяқ алып, жыланды қуалап
жіберем деп, таяқпен ұрам дегенде, жылан басын көтеріп, адам
секілді Маржанға айтқан: «Әгар маған тием деп уағда қылсаң,
киіміңді беремін, әгар маған тимесең, киіміңді де бермеймін,
өзіңді өлтіремін» деген. Маржан тіпті жаман сасып, уағда берген
болады. «Тиемін»,—дейді. Мұнан соң жылан киімнің үстінен
түсіп, суға түсіп кеткен. Маржан киімін киіп, үйіне қайтып
кеткен. Қайтқан соң анасына барын қалдырмастан сөйлеген,
қандай болған істерін һәм өзінің уағда қылғанын. Қыздың анасы қызына көп қарап айтты: «Бала, жаным, бұл сенің түсіңде
көрген түсің шығар»,—деген.
Бір жұма өткен соң бір уақытта көрді, бір көп жылан келе
жатыр. Маржанның үйін тауып, есік алдына келе бастады. Маржан анасына айтты: «Мінеки, мені алуға келді». Анасы қараса,
жолда көп жылан есікке таман келе жатқанын көріп, анасы жаман қорықты. Есікті жауып, еш тесік қалдырмай бәрін бекітеді.
Анасы бір бұрышқа жасырынды. Маржан пеш басына мініп отырады. Жыландар кіретін жер таппаған соң біріне-бірі оралып,
терезеге өздерін лақтырып, терезені сындырды. Үйдің ішіне
кіріп, Маржанды тауып, сүйретіп, алып кетті. Анасы қызының
артынан жылай-жылай жүгірген, жете алмаған. Жылан Мар-
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жанды су жанына алып барып, суға түсіп кетті. Анасы жылапжылап үйіне қайтты, «қызым өлді» деп.
Біраз уақыт өткен соң Маржанның анасы терезеден қарап
отыр екен, Маржан бір ер бала жетектеп, бір қыз баланы қо
лына құшақтап, келе жатқанын анасы көріп тұрды. Маржан
анасының жанына келіп кірген, қуанған анасы, Маржанның
бетінен сүйіп хал сұраған: «Бұл балалар кімдікі?» деп. Қызы
жауап берген «Өзімдікі» деп. Маржан анасы тағы сұраған
«Қайда тұрасың?» деп. Маржан айтқан «Су түбінде тұрамын»
деген. «Су патшасы болып, бұл балалар жыланнан туды» деп.
Маржан айтқан анасына «Мен қайтатын уақыт болды» деп.
Анасы айтқан «Қызым, су патшалығында тұру жақсы ма, болмаса арысы құрғақ жерде тұрған жақсы ма?» деп. Қызы жауап
берген «Су патшалығына тұру жақсы» деген. Анасы қызына
айтқан «Бүгін осында қон» деп. Қызы айтқан «Керек емес, неге
десеңіз бүгін қайтам» деп уағда бердім деген. Анасы Маржаннан
сұраған: «Қызым, нағып қайтасың?» деп. Қызы айтқан: «Мен
судың жанына барам да «Ахмет, шық, мында, мені алып кір!»
деп айтам. Ол шығып мені алып кіреді» деген. Анасы айтты,
«Ондай болса тіпті жақсы»,—деді. Анасы айтты: «Маржан, ондай болса, бүгін мында қонып кет» деді. Маржан анасының сө
зін қимай қонды. Маржан ұйықтаған соң қыздың анасы тұрып,
қолына балта алып, су бойына барып, «Ахмет, Ахмет, мында
шық, мені алып кір» деп айқайлады. Жылан шықты, шыққан
соң Маржанның анасы жыланды балтамен басын шауып тастады. Жылан өлген соң судың үсті қызыл қан болды. Анасы
үйіне қайтты. Маржан ұйқысынан тұрып, балаларын алып,
шығып кетті. Судың жағасына барып айқайлады. «Ахмет! Ахмет! Шық, мында, мені алып кір» деп. Солай айтып көп заман
айқайлады. Судан бір нәрсе де шықпады. Маржан суға жөндеп
қараса, су үсті қып-қызыл қан болған һәм жыланның басын
көріп, балаларын сүйіп жылады. Мұнан соң Маржан балаларына айтқан: «Сіздердің, атаңыз өлген екен, атаңыз болмаған
соң анаңыз да болмасын» деп. Қызына айтқан: «Сен, қызым,
қарлығаш бол да, су үстінде ұшып жүр» деген. Ұлына айтқан:
«Сен, ұлым, сандуғаш бол да, таң алдына сайрап жүр» деген.
Анасы айтқан: «Мен көкек болып, ерім үстінде «көк-көк» деп
ұшып жүремін» деген. Болар. Ұшып кетті бір уақытта бұлар
әртүрлі жаққа.

26. Омар мен Ғазиза
Ертеде бір ханның баласы болмай жүргенде кіші әйелі
жүкті болып көп ұзамай тоғыз ай, тоғыз күн дегенде бір ұл, бір
қыз туыпты. Осы кездерде хан далада қыдырыстап жүріпті.
Балаларының атын Омар мен Ғазиза қойыпты. Екі-үш ай
болғасын шешесі өліпті. Баласы жоқ бәйбіше екі баланы қалай
жоғалтудың жолын ойлапты. Ол үшін бір мыстан кемпірді жалдапты. Хан келгенде «әйелің екі мысық туды» деп алдынан мыс
тан шығып: «Мысық туғанына өкпелеген әйелің, «бұл Құдай
мені әбден ойыншық қылайын дегені ме, бүйткенше өлгенім
артық» деп, у ішіп өлді»,—депті.
Соны айтқан мыстанның сөзіне сенген хан ашуын тоқтата
алмай: «Мысықты да жоғалтыңдар!»—деп ақырыпты. Бұл
сөзге өте қуанған бәйбіше: «Екі баланы сандыққа салып суға
тастаңдар!»—деп бұйырады. Мыстан бәйбішенің айтқанын
жасаған. Қара толқынның арасында ойнақшыған сандық кете
барады. Тасқын айдаған сандықты ау салып отырған аушы
көріп, аумен ұстап алады. Ашып қарап, екі баланы көріп қуа
нады. Баласы жоқ аушы екі баланы асырайды. Балалары сегіз
жасқа келгенде аушы өледі. Ол өлерінде Омар мен Ғазизаға:
—Балаларым, мен көп кешікпей өлермін, сендер мені
көміңдер және артымда қалған мына жалғыз ауымды көзімдей
көріп ұстаңдар,—дейді.
Кешікпей аушы өледі. Омар мен Ғазиза аушы өлгесін екеуі
бірігіп күн көру тәсілін ойлайды. Қолдан жасаған садағымен
аң аулап, аулаған аңмен қарындасы екеуі күн көріпті. Ғазиза—
ұзын бойлы әдемі қыз болыпты. Күндердің күнінде Омар
Ғазизаға:
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—Сен басыңды өзенге, не болмаса ағын суға жума,—дейді.
Бірақ Ғазиза ағасының айтқан ақылын алмаған, ағын суға
басын жуса, шашына таққан алтын тұлымы түсіп кетіпті.
Бұның, шашы қалмақ патшалығындағы бір аушының ауына
ілінеді. Бұл тұлымды ол Хасан деген патшаға сыйлық етеді.
Бұл тұлымды көрген Хасан еліне жар салады. «Осы шаштың
иесін тапқан адамға қой басындай күміс берем»,—деп лепіреді.
Сонда бір кемпір келіп, «бұл шаш осы өзеннің арғы басында
Омар деген батыр бар, соның қарындасының шашы» деп айтады. Хасан сол күннен бастап соғысқа даярлық жасап, жаз
ортасында аттанады. Көп кешікпей Омарға жетеді. Сол күндері
Омар аңда жүр екен, Ғазиза келген жауды көргесін қарап отырып өлгенше, соғысып өлейін деген пікірге келеді. Үйіне келе
жатқан Омар қарындасын құтқарып алайын деп, бір шетінен
келіп кіріскенде Хасан әскерін сиретіп-ақ тастайды. Ең соңын
да Хасанды көздегенде Ғазиза келіп:
—Аға, атпай-ақ қой, мен осы кісіні сүйдім,—дейді.
Қарындасының өз жауына тигеніне өкпелеп Омар құла дүзге
шаба жөнеледі, содан есінен ауып бір жерге барып құлайды.
Омар есін жинап атына мініп келе жатса, бір елге кезігеді. Бұл
елдің ханы өліп, хан тағайындауға, хан орнында отыруға баласы, туғандары болмаған. Содан бағанаға тиын байлап, «соны
атып түсірген кісі хан болады» депті. Ата-ата кезек Омарға
келіпті. Омар атып түсіріпті, содан сол елге хан болыпты.
Хасан алып кеткен қарындасы барғасын екі перзенті болады
да, үлкейген сайын ағама барайын деген қиялға келіп, бір күні
бірнеше уәзірмен өзен жағасына барады. Суға сүңгіп үйренген
Ғазиза судан әрі қарай өтіп кетеді. Содан уәзірлер Ғазизаға жалынады:
—Хасан өлтіреді ғой, бері келсейші,—деп. Ғазиза тұрып:
—Менің екі баламды алып кел, сосын барам,—дейді.
Уәзірлер айтқанын жасайды. Ғазиза баласын алып ағасын
іздеуге тартып отырады. Келе жатса, бір қойшы балаға кездесе
кетеді. Ғазиза тұрып:
—Бұл қой кімнің қойы?—дейді.
—Бұл Омар деген ханның ауылының қойы,—дейді қойшы.
—Қазір Омардың халі қандай?—деп сұрайды қарындасы.
Сонда қойшы бала:
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—Қазір ол екі көзінен айрылып отыр,—дейді. Сонда
Ғазиза:
—Мына екі алманың біреуімен көзін сүртіп, біреуін жесін.
Сосын сен сүйінші сұра, мен соның қарындасымын,—дейді.—
Мен сенің қойыңның қасында тұрайын,—дейді,
Қойшы бала Омарға келіп көрген-білгенін түгелдей айтады
да, манағы Ғазиза берген алмасын береді. Алманы жегенде көзі
жазылып кетеді. Содан Ғазизаны өзінің сүйгеніне береді. Баяғы
қойшы баланы бас уәзір қылып алады. Ағасы қарындасын,
қарындасы ағасын көріп дегеніне жетіпті.

27. Көк сиыр
Баяғыда Әлболсын деген бір қоңырқай шаруа болыпты. Оның әйелі және бір қызы болыпты. Күндердің бірінде
Әлболсын тоқал алуды арман етіпті. Әлболсын тоқал алуды, бір
жақтан, жұрт көзіне түсу, екінші жақтан, үй тіршілігінде қол
ұзарту деп түсінетін болса керек. Күндердің бірінде Әлболсын
арманына жетіп тоқал алады. Ол да қыз табады. Өзі ұл таппаған
бәйбіше тоқалдың да ұл таппауын тілейді екен. Іштей қуана
отырып, ұл таппады деп жазғырып, «әдіре қалсын, күң неме»
деп, тоқалды басынып алыпты, оған күн көрсетпепті. Тоқал
байғұс арқалап отын, шелектеп су тасыпты, сиырды сауатын
да, атты ерттейтін де, жүн түтіп, жіп иіріп, қап тоқитын да сол
болыпты. Қыста суыққа тоңып, жазда ыстыққа қарылып, ашжалаңаш жүріпті. Жаман сырма киіз етігін үсті-үстіне жамап
киіп, бақытсыз қызын баспақ теріге орап өсіріпті.
Бәйбішенің қызы Әлболсынның тапқанын киіп, тоқалдың
қызы ысытып берген сумен басын жуып, шашын тарап білге
нін істепті. Еркелікпен аузына келген сөзді сөйлеп, бәдік және
дөрекі болып өсіпті.
Әлболсын осы екі қыздан кейін перзент көрмепті. Күндер
өтіп, ай толыпты, айлар өтіп жыл толыпты, жылдан жыл өтіп,
екі қыз ержетіпті.
Тоқалдың қызы күң атаныпты. Анасының толып жатқан
қиыншылықтарын өз үстіне алып, отын тасып, су әкелетін,
ыдыс-аяқ жуатын, сиыр бағатын болыпты.
Бәйбішенің қызы бәйбішеліктің әрекет-кимылын, тә
кап
парлығын, зілін және жасанды маңғаздықтарын келтіре алмай, шешесінен күнде сөз естіп, таяқ жеп, соның салдарынан өтірікші, жалтарғыш қу болып өсіпті. Бір күні шешесі
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ұрып-ұрып қуып шығарыпты. Ол жүгірген бойы сиыр бағып
жүрген күңге барыпты. Барса, күң бір шидің түбінде бірдемені
жеп отыр екен. Аң-таң болып біраз тұрыпты, тоқалдың қызы
оны байқамай қолындағы өрік-мейіздерін жеп отыра беріпті.
Бәйбішенің қызы дереу өзгеріп:
—Сіңлім, не жеп отырсың, маған да берші!—деп сұрапты.
Байқамай қалған күң сасып:
—Ойбай, не жеп отырушы едім, қарным ашқан соң
бұталардың басындағы бірдеңелерді теріп жеп отырмын,—деп
өрік—мейіздерін тыға қойыпты. Ана қыз:
—Әкелші, не болса да мен көрейін,—деп қадалып тұрып
алғаннан кейін, күң лажсыздан бір тал мейіз беріпті. Бәйбі
шенің қызы қолына мейіз тиісімен ұшып шешесіне келіп:
—Апа, «айдалада сиыр бағып қаңырығы түтеп, жұлығы
шығып, үйге келсе, жуынды ішіп, суымен кіріп, күлімен
шығып жүрген әлгі қу күң құрлы ақыл, ес болмады сен албас
тыда» деп, маған кешке шейін ұрсасың. Ол сияқты күнде өрікмейіз жесем, мен де ақылды болар едім,—депті.
Шешесі жалма-жан қызының қолындағы мейізді алып татып көріп, қызына:
—Күңнің артынан аңдып жүр, кайтер екен,—деп тапсы
рыпты. Сөйтсе, сиырдың ішінде бір көк сиыр бар екен. Ол өріске
барғанда күңге өрік-мейіз құсып беріп жүреді екен. Күң жартысын өзі жеп, жартысын шешесіне әкеліп беріп жүреді екен.
Бұл оқиғаны қызына аңдытып жүріп әбден білгеннен кейін
бәйбіше Әлболсынның мазасын алыпты. Ақыры қояр да қоймай
жүріп, көк сиырды сойғызатын болыпты.
Күң көк сиырды әкелуге жылай-жылай барады. Көк сиыр
жылап келген қызды көріп, жерге қарап мөңіреп, көкке қарап
есінеп: «Жылама, мен тегінде сен үшін жаралғанмын, мені
сойғанда ешкімге сездірмей төрт сирағымды, жалбыршақ
қарнымды, екі мүйізімді, қарнымды, тілімді ал, ішегімнен бірекі құлаш ал, сөйт те барлығын мен күнде мейіз құсып беріп
жүрген жерге апарып көм. Үш күннен кейін аш»,—депті.
Күң сиырдың сирақтары мен мүйіздерін оңай алған болса
да, ішек-қарнын әрең алыпты. «Түнде ит алып кетті» қылып
ұрлапты. Сөйтіп,ті де түн ішінде апарып сиырдың айтқан
жеріне көміпті. Бір күн өтіпті, екі күн өтіпті, енді қайтер екен
деп, бәйбішенің қызы бірінші, екінші күні де аңдып, оның
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соңынан қалмапты. Бірақ бұл күннің ішінде күң ешнәрсе
істемей тек жүргендіктен, бәйбіше қызының көңілі жәй тауып,
аңдымайтын болыпты.
Үшінші күн күң әлгі жерді ашса, келіскен бір пар етік, бір
көйлек, жекей бөрік, жібек орамал тұр екен. Алып киіп көрсе,
сондай жарасыпты. Бірақ көк сиыр сойылғанда, тілі басымен
бірге қазанға түсіп кеткендіктен, оны ала алмай қалған екен,
егер ол да болған болса келіскен күміс тарақ болып шықпақ
екен.
Бұл киімдерді көрген күң бұрынғысынан әрі шаттанып,
суға барып әбден шомылыпты, басын жуып, шашын қолымен
болса да әдемілеп тарапты. Әлгі киімдерді сиыр баққанда киіп,
үйіне қайтқанда өз орнына тығып қойып кетіп жүріпті.
Күң бұрынғысынан әрі жарқын, жеңіл, епшіл, сүйкімді бола
түскендіктен, бәйбіше онан әрі күндестік қылып, өз қызына
ұрса бастапты.
Бірақ істі бір рет байқатып алған күң ендігі сырын бәйбі
ше мен оның қызына сездірмепті. Күндердің бірінде сиырға
оқыра тиіп, бір сиыр табыннан бөлініп шыға қашыпты. Соны
қайырамын деп күң жүгіріпті. Сиырға жету қиын болыпты,
сонда күң етігі ауырлап, оны шешіп қолына ала жүгірген екен.
Сиыр тіпті бой бермегеннен кейін, бір сыңарын лақтырыпты.
Сиыр сонда да қайыру бермепті. Күңнің етікке қайрылуға
мұршасы келмей, қуа беріпті, ақыры сиырды зорға дегенде тоқтатыпты. Қайда қалғанын болжай алмай кеткендіктен
қайтып келіп етікті әрі іздепті, бері іздепті, таба алмапты,
ақыры үмітін үзіпті.
Бір күні бір жігіт сол жерден өтіп бара жатып, әлгі етікті тауып алыпты. Бұл әкесі үш қатын алған бір байдың баласы екен.
Үш қатынның пәлесінен үйінде тыныштықтың болмағанынан
әбден тойып, «ержеткенде көп қатын алып мынадай азапта
жүргенше, таңдап тұрып сүйген біреуімді алайын» деп жүрген
жігіт екен. Әлгі етік оған әбден ұнапты. «Апырай,—депті
ол ішінен,—осы етік аяғына дәл келетін қызда мін болар ма
екен».
Сөйтіп, ол етікті алып ел аралапты. «Осы етік кімде-кімнің
аяғына дәл келсе, соны аламын» деп, жар салыпты. Байға
қолы жетсе, аспанға қолы жеткендей болатын надан ел қандай,
Әлбосынның бәйбішесі сияқты талай бәйбіше қыздарын әкеліп
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етікті кигізіп көріпті. Бірақ, біреуінің де аяғына сыймай, талай
қыз таяқ жепті шешелерінен. Ал етік аяғына сыйған қыздар
тым кішкене қыздар болыпты. Жігіт: «Апырай, осынша елден
ешкімнің шықпағаны ма»,—деп қайтып келе жатып, жолда әлгі сиыр бағып жүрген күңге кездесіпті. Жекей бөрікті
сәндеп киген, жібек орамалды мойнына бос салып алған, бір
қолында сыңар етігі бар жалаң аяқ қызды көрген жерде жігіт
аттан ұшып түсіпті. Қыз да етігін бас салыпты.
—Ағатай-ай, мынау менің етігім ғой, қайдан тауып
алдыңыз?—деп сұрапты күң. Жігіт қыздың аты-жөнін сұрап
ала салып, үйіне қарай шауыпты. Күң «етігімді беріп кетіңіз»
деп, айқай салса қарамапты. Ол үйіне бара салып әкесіне айтып, ертеңіне күңнің үйіне кісі салыпты.
Бәйбіше жер-көкке сыймай қуанып, қызын шомылдырып,
шашын тарап даярлатып тұрыпты. Немене, ай-үй дегенше
әзірліктерін істеп жіберіп жігіт келіпті. Келсе, әлгі қыз жоқ,
ерні қалың, кабағы түксиген бір сары қыз отыр екен. Жігіт
ренжіпті. Әлболсынның үйі жігіттің ренжігенін біліп, лажсыздан күңнің кызын көрсетіпті. Бірақ баяғыдағы киімдері
жоқ, сөйтсе де сүйек сымбаты ұқсап тұр. Көзі-көзіне бір-екі
рет тоқталғанда-ақ жігіт қызды тани қойыпты. Кұралайдың
көзіндей жалтырап күлімдеген көзге жігіт ойы сүріне беріпті.
Қолындағы сыңар етікті кигізсе, дәл келе кетіпті. Жігіт таң
қалып, не істерін білмепті. Ақыры күң оқиғаны бастан-аяқ айтып берген соң, жігіт мықты сенімге келеді. Әлбосын қарбандап
тойын жасап, қызды ұзатыпты.
Сөйтіп, ақылды қызы мен тоқалдың аз да болса кәдірі
асып қалады. Ал бәйбіше қызын төмпештей береді. Шыдатар болмаған соң, қыз бір күні ұзатылған сіңлісіне келеді.
Сіңлісімен біраз мұң айтысқан болып отырып, суға шомылып
келуге ұсыныс етеді. Сіңлісі мақұл болады. Екеуі бір кішкене
көлге келеді. Бәйбішенің қызы:
—Мынау көл шомылғанға жағдайсыздау екен, жиегінде
тұрып бір-бірімізді қолымыздан ұстап шомылмасақ болмайды, мен үлкенмін ғой, алдымен мен шомылайын, сен мені
қолымнан ұстап тұрып көлге үш рет матырып ал, одан соң мен
сені сүйтем,—депті. Сонымен сіңлісі әпкесін шомылдырыпты. Енді әпкесі сіңлісін екі рет матырып, үшіншіге келгенде
көлдің түбіне қарай итеріп жіберіпті. Сіңлісі бақыра-бақыра
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көлдің ортасына қарай батып көрінбей кетіпті. Бәйбішенің
қызы жалма-жан суда өлген сіңлісінің киімдерін киіп о жақ, бұ
жағына қарап, сіңлісіне ұқсаған болып, үйіне барып сызылып
отырыпты.
Кешінде әлгі жігіт келіпті. Даладан ері келгенде күнде
жарастықты мінезбен қарсы алатын әйелі бүгін ондай етпепті.
Сөйтсе, бәйбішенің қызы күңнің бұл әдетін байқамаған екен.
Жігіт «әке-ау, бұл қалай» деп, атын байлап үйге кіріпті. Әйелі
нің қимылы өрескел, қамшысын бергенде орнына қоймай, басқа
жерге қойыпты. Дегенмен көп көңіл бөле қоймай, жігіт орнына
барып отырыпты. Күндегідей бабымен даярланған тамақтың да
мәнісі жок. Әрі-беріден соң жігіт күдіктеніп әйелінен:
—Өзіңе не болған?—деп сұрапты. Әйелі:
—Еш нәрсе, әншейін, бағана күндіз ұйықтап едім, сонан бойым байсал тартып қалған ғой,—депті. Оның арасында сырттан дабырлаған дауыс шығыпты, қараса, бір-екі адам
қонақ келіпті. Сонымен әйелі жайындағы әңгіме қалып,
жігіт қонақтарға айналып отыра беріпті. Қонаққа сойыс мал
әкеліпті, ет пісіп қолға су құймақ болыпты. Күтуші жігіт
су әкелгенде шелекке бір бақа ілесе келіпті. Бәйбішенің қызы
қатты шошып, бақаны далаға лақтырып жіберіпті. Жігіт
«апыр-ай, албаты бақа-сақа, қоңыз сияқтылардан орынсыз
қорықпаушы еді, бұған бірдеме болған екен, бетін жақсы бай
қай алмай отырғаным-ай» деп, іштей ойланып қойыпты.
Ертеңінде далаға шықса, есік алдында бір үлкен бәйтерек
тің көктеп тұрғанын көріпті. Жігіт бұл кереметті көріп секем алыпты. Әйелінің өзгеріп қалғанын, есік алдына мына
бәйтеректің орнап қалғанын—барлығын «тіл-көздің ісі» деп
түсініп, молла іздепті. Бәйбішенің қызы осы болып жатқан
құбылыстарды сезіп, байқап жүрген екен. Қыз бәйтеректі кесіп
тастауға бұйырады. Бір жігіт келіп балтамен шауып қалғанда
ұшар басында тұрған бір тал жапырақ ұшып кетеді. Оны ешкім
байқамапты. Ағашты кесіп тастапты. Жігіт үйіне молла әкеліп,
кітап аштырады.
Әлгі жапырақ ұшқаннан ұшып отырып, бір ауылдың
шетіндегі киізі қырық жамау қараша үйдің шаңырағына келіп,
үйде көйлегінің жыртығын жамап отырған кемпірдің алдына
түседі. Кемпір «жақын арада ағаш жоқ, бұл жарықтық қай
дан келді екен» деп ырым қылыпты. Оны көріп, балта саптап
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отырған шал қолын соза бергенде, жапырақ бу болып бұрқ ете
түседі. Кемпір мен шал талып қалады. Бір кезде естерін жиса,
үйлерінде ай мен күндей бір сұлу қыздың отырғанын көреді.
Қыз сондайлық сыпайылықпен сызылып, «апа, инеңізді мен
сабақтап берейін» деп, кемпірдің қасына келеді. Кемпір-шал
сұстанып тұрып қалыпты. Ақыры қыз оларды өзіне тартып,
бір-біріне үйренісіп, сол үйге бала болып кетеді.
Жігіт молладан еш нәрсе өнбеген соң, не істерін білмей
құса болып, қолына қаршығасын қондырып жүріп кетеді.
Бір жерге келгенде бір қоян қашады. Қаршығаны қоя берсе, қоянға қарамай, ұшқан бойынша әлгі жапырақ түскен
үйдің шаңырағына барып қонып отырып алады. Әрі шақырса
келмейді, бері шақырса келмейді. Ақыры жігіт үйдің қасына
келеді. Қаршыға шаңырақтан үйдің ішіне үңіліп отыр екен.
Айқай салып шақырса да, қарамапты. «Әке-ау, бұл қалай» деп,
атынан түсіп, үйге кіруге рұқсат сұрайды, кемпір шығып:
—Кірсең кір, қарағым, жалғыз-ақ буының берік болсын,—
дейді. Жігіт «бұнысы несі екен» деп, кіріп келіп, ай мен күндей
болып бұралып бір қыздың отырғанын көреді. Қыз орнынан тұрып, төріне алаша төсеп жігітті қарсы алады. Жігіт
қыздың бас-аяғына көзінің қырын салып барып отыра бергенде, қыздың көзіне көзі түсіп кетіп талып қалады. Су бүріккен
соң есін жияды. Жігіт қызды танып, ішіндегі бар әңгіме-сыр
ларын баяндайды. Қыз да өзінің басынан кешірген оқиғала
рын айтыпты. Бірақ, осы үйде қыз қалпына келгеннен бұрын
ғы оқиғаларын білмейді екен. Ол тек осы үйде туып, осы үйде
өстім деп түсінеді. Ақыры жігіт кемпір мен шалдың қызына
кұда түсіп, тиісті той-тамашаларын жасап қызды алыпты.
Баяғы көк сиырдан қалған киімдерін әкеліп кигізгенде, қыз
сонда ғана есіне келеді де, бастан кешкен барлық оқиғаларын
түгел айтады.
Ол кездегі елде «береке түбі—мереке, мереке бұзғанға
бейнет» деген бір жол бар екен. Бұл оқиға сол жол бойынша
тектеліп, жексұрын бәйбішенің жазасы беріліпті. Әлболсын
мен тоқал бірге өмір кешіріпті. Тоқалдың қызы мен жігіт қосы
лып мұрат-мақсаттарына жетіпті.

28. Достық
Бұрынғы өткен заманда бір жігіт аңға шығып құс салып
жүрсе, бір тасқа қонып отырған бір көк құсты көреді. Кұстың
қасына жақындап барса ұшпайды. «Бұл не қылған кұс» деп
ұстап алып караса, қанат, құйрығы жұлынып, жұрдай болып
қалған екен.
Көк құстың мұндай ахуалда болғанына рақымы келіп,
жігіт кұсты үйге алып келіп, атасына көрсетіпті. Атасы құсқа
қарап отырыпты да:
—Балам, бұл кұсты он бес күн бақ, сонан соң тілеген жағы
на ұшырып жібер,—депті. Жігіт атасының, айтқанын істеп,
құсты он бес күн бақты. Құсқа жаңадан қанат, құйрық шықты.
—Тілеген жағыңа ұшып кете бер,—деді жігіт.
—Басыңа қандай болса да бір қиыншылық туса, мені тауып
ал, мен пәлендей жерде тұрамын,—деді көк құс.
—Жақсы, керек уақытта тауып алармын,—деп қалды
жігіт.
—Қош, жігіт!—деп пыр етіп көк құс ұшып кетті. Күндер
ден күн өткенде жігіттің атасы да, қатыны да өлді. Малдан,
бақтан айрылды. Киюге көйлек те, ішуге тамақ та таппады.
Сондықтан ол баяғы көк құсты іздеуге мәжбүр болып жолға
шықты.
Түн қатып, түсі қашып, бірнеше күн жол жүріп, бір жерге
жеткенде алдынан бір адам шықты.
—Қайда бара жатырсың?—деп сұрады ол адам жолаушыдан.
—Көк құс деген досым бар еді, соны іздеп бара жатырмын.
Оның ауылын білмейсің бе?—деп сұрады жолаушы.
—Оны не қыласың, ауылы ұзақ емес.
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—Малдан, бақыттан айрылдым. Ол досым еді, сонан көмек
сұрайын деп бара жатырмын.
—Олай болса, кішкене көк сандығы бар, оны үлкен бір
сандыққа салып қояды, соны сұра. Соны алсаң бақытты да, бай
да боласың.
—Жақсы, жора,—деп жолаушы жолға түсті. Ертеңіне көк
құс досынікіне келді.
Көк құс іздеп келген досын әбден сыйлады. Киіндірді,
тойынд ырды. Күндердің бір күні болғанда ол қайтатұғын
болды.
—Алыс жерден арып-талып келген екенсің, не бұйымтайың
бар, досым?—деді көк құс.
—Мал да, жан да сұрамаймын, тек қана үлкен сандығың
ның, ішіндегі кішкене көк сандығыңды сұраймын,—деді жолаушы.
—Менің көк сандығымның барын қайдан білдің, біреу айтты ма?
—Жоқ, ешкім айтқан жоқ, өзім білдім.
—Қимас досым едің, берейін, бірақ сандықты үйіңе бармай
ашпа,—деп сандықты берді.
—Жақсы,—деп көк сандықты қолтығына қысып жолаушы
еліне қайтты.
Жолаушы бірнеше күн жол жүргеннен кейін бұл сандықта
не бар екен, ашып көрейін деп, сандықты ашып еді, ішінен
пыр етіп, екі кептер ұшып кетті. Жолаушы ізінен қуып біреуін
ұстап, енді біреуін ұстайын дегенде бір көкжал арлан бөрі келіп
кептерді жейтін болды. Сонда жолаушы бөріге жалынып:
—Досымнан сұрап алып келе жатыр едім, кептерімді жемей
өзіме қайтарып беріңіз,—деді.
—Кептеріңді жемесем, бір жылдан кейін өзіңді жеймін,—
деді бөрі айбаттанып, шабынып тұрып.
—Өзімді жесең же, досымнан алған кептерімді жеме,
қайырып бер,—деді жолаушы.
—Жақсы, уәдеңе тұр!—деді де бөрі жөніне кетті. Жолаушы
кептерді сандыққа салып алып, бірнеше күн жол жүріп, арыпталып, болдырып үйіне келді. Сандықты ашты. Екі кептер екі
жаққа ұшып үйдің есігіне қонды.
Біразырақтан кейін үйдің ішінде бәрі дайын болып кетті,
сонан бастап жанағы адам бай бола бастады.
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Күндерден күн өтті, баяғы бөрінің келіп жейтұғын уақыты
жетті.
«Бүгін келіп жейді ғой,—деп жаңағы адам қорқып
жатқанда біреу келіп, құлағынан көтеріп аспанға алып ұшты.
Біразырақтан соң тарс етіп мылтықтың дауысы естіледі.
Жаңағы адам қорыққанынан сөйлей алмай тілі күрмеліп қал
ды. Бір уақытта есін жиып, өзіне келді. Қараса, қасында баяғы
көк құс отыр екен.
—Досым бола тұрып, мені неге бұнша қорқыттың?—деді
жігіт көк құсқа.
—Жоқ, қорқытпадым, достық істедім. Сені жейтұғын
көкжал бөрі менің ағам еді, ол баяғыда менің қанат, құйры
ғымды жұлып, өлсін деп, елсіз құла түзге тастап кетіп еді. Сен
мені тауып алып, он бес күн бағып күшіме келтіріп, қанат-құй
рығымды жетілдірдің, достық еттің. Мен де саған достық етіп,
сандығымды беріп едім. Бірақ әзәзіл ағам арамызға қыстыры
лып сені жейтін болғанын білдім. Сондықтан сені жегізбей алып
қаштым. Бағанағы мылтық атқан мен едім, онда сені жейтін
ағамды аттым. Сендей досым үшін ағамды өлтірдім,—деді көк
құс.

29. Қарақұсбай
Ертеде бір шаруа болыпты. Әкесі ұлының ғұмыр жасының
ұзақ болуын тілегендік пе екен, оның атын Мыңжасар деп
қойған екен. Әлгі шаруа Мыңжасар сол заманда жиі кездесе
тін қуғыншылықтың салдарынан бір күні жайлы қоныс іздеп
шығады. Ол кезде «па» дегендей жайлы қоныс қарап келе
жатқан жолында, бір сексеуіл түбінде өлім халінде жаткан
қарақұсқа тап болады. Ол құстың жайы өте нашар екен. Жерге салған басын да қозғауға шамасы келмей, тек қана үлкен
көздерін қыпылықтатып жалыныш түрін байқатқандай болады.
Оны аяп кетіп, Мыңжасар атқа өңгеріп үйіне алып қайтады.
Әкесінің алып келген құсын көрген жалғыз ұлы қатты
қуанады, тапқанын соның аузынан тосады. Сонымен құс
құрметтеліп бағылады.
Тойынған қарақұс аз күнде-ақ теңеліп кетеді. Бір күні әлгі
құсқа тіл бітіп, былай дейді.
—Мен негізі құс емеспін, Қарақұсбай деген «Жаз тауын»
жайлаған бір елдің ханы едім. Тоқсан тоғай малым, сәулетті сарайым бар болатын. Бір күні мал ішін аралауға шыққанымда
алдымнан бір ақ марал қашып бергені бар емес пе? Мен қуып
бердім. Астымдағы қара арғымақ қанша ерен болса да жете
алмады. Дегенмен көз жазбастан өкшелей қуып отырып, қай
бағытқа, қанша жер асқаным белгісіз кенет атым сүрінгендей
болып еді, соны ғана сеземін, кейінгісі өзіме де мәлім емес,—
дейді құс.
Мыңжасар да, оның баласы мен әйелі де қатты үрейленеді.
Құсының адамша сөйлеп отырғанын көргенде: «Сендер менен
шошымаңдар, менің айтып отырғаным шындық, сендердің
осыншама еткен жақсылықтарыңа қарыздармын. Сондықтан

142

ҚИЯЛ-ҒАЖАЙЫП ЕРТЕГІЛЕР

келер жылы осы уақытта маған қонаққа келіңдер, сыйқұрметімді көріңдер»,—дейді де шаңырақтан шығып жоқ болады.
Күндер өтіп, қыс өтіп, жаз шығады. Бір күні Мыңжасар
Қарақұсбай аулына жүрмекші болып, жол жабдықтарын
дайындап, қасына қырық жолдас ертіп аттанғалы жатқанда
бір сейілші шал келеді үйіне.
—Шырағым,—дейді ол,—ұзақ сапарға шыққалы талаптанып жатыр екенсің, оң болсын сапарың! Осыдан,—дейді
қария,—қырық күн жол жүргеннен кейін «Құм тауына» кез
боларсың. Ол бір елсіз, сусыз, тағылар мекендеген шөл дала болар, атырабы қызыл аңыз аптаған ыстық болар. Одан әрі «Мұз
тауы» бар, о дейтін қысы-жазы мұз қатып жататын бұл да бір
қатерлі асу. Осы қауіпті екі тосқауылдан аман өтсеңдер, ізде
ген «Жаз тауына» баруларың анық,—дейді. Осы бір шалдын,
соншама білгіштігіне разы болған Мыңжасар қалтасынан алып
бір теңге алтын ұсынады. Оның үстіне әлгі ақсақал, бір ақ, бір
қызыл гүл беріп былай дейді: «Осының ағын—«Құм тауына»
барғанда, қызылын «Мұз тауына» барғанда, атыңның кекіліне
қада, аман өтіп кетулеріңе себепкер»,—дейді.
Жолаушылар неше күндей жол жүргеннен кейін қызыл
аңыз аптаған ыстыққа кезігіп жаман сасады, аттары да, өздері
де шөлден қатады. Мыңжасардың есіне «Құм тауы» түсіп,
атының кекіліне ақ гүлді қадайды. Сол-ақ екен маңайы бір
жайлы қоңыр салқын болады да кетеді.
Одан әрі бірнеше күн жүргеннен кейін бетті қарыған суық
қа ұшырап беті-қолдары домбыға бастайды. Ол ара «Мұз тау»
екенін біліп, қызыл гүлді ат кекіліне қадаса, көктем күнін
дей жайма-шуақ бола калады. Сөйтіп, жолаушылар одан да
әрі жол шегеді. Олар неше тәулік жүргеннен кейін жалпақ
жасыл ормандар ұшырайды. Жас қайыңдардың бұтағына
қо
нып алып, мың бұралтып сайраған бұлбұл құстардың
сәнді жы
рына сылдырап аққан бұлақтың үні қосылып,
жолаушылардың көңілін шаттыққа бөлейді. Одан әрі жаңа
көктем, гүл-шешектер
дің аңқыған жұпар иісі мұрын жарардай кең жазық ұшырайды. Жолаушылар енді қаптап
жайылған көп малға ұшырайды. Бұлар мал ішін жара жүріп,
гүл терген екі балаға жолығып жөн сұрайды және бұл «малдар
кімдікі» екенін білгісі келетіндерінде жасырмайды. Бала
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лар айтады: «Бұл мал Қарақұсбайдың малы, сонау жарқырай
көрінетін сол Қарақұсбайдың сәулетті сарайы. Және бір ай
тарымыз: Қарақұсбай сендерге төрт түлік малды салар, алтын қазына тиеген керуен де берер, оған алданбаңдар, онда
бір күміс сандық бар, берсе соны алындар»,—дейді де жөн
деріне кетеді.
Мыңжасар жолдастарымен Қарақұсбайдың алтын сарайы
на сол жерден үш тәулікте азар жетеді.
Қонақтардың келерін өзі де сезсе керек, бұлардың алда
рынан қыз-жігіт аралас екі жүз адам қарсылап алыпты. Қо
нақтар Қарақұсбай ауылында айлар-жылдар жатыпты, қонақ
тарға хан өзінің елін аралатып неше бір сәулетті қалалармен
таныстырады.
Бір күні Мыңжасар досына елге қайтар уақыт болғанын
ескертеді. Досы айтады оған: «Әлі де жатыңқырау керек еді,
шын кетер болсаң алдыңа төрт түлік мал айдатамын, соған қоса
алтын қазына тиелген керуен жүргіземін»,—дейді.
Мыңжасар сол бергендерінің бәрін де алудан бас тартады.
Қисаң,—дейді ол,—сенің қос кілтті күміс сандығың бар дейді,
соны қалаймын.
Қарақұсбай қиыспас досының тілегін екі етпей орындайды. «Тек бір шартпен беремін, бұл сандықты үйіңе бармай ашпайсың»,—дейді. Сүйтіп, қонақтар үш жыл, үш ай
жатқаннан кейін еліне қайтады. Олар қайтқан сапарында қиын
жолға түсіп адасып, көп машақат көреді. Азықтары таусылады. Олар күнде бірінің атын сойып азық етеді. Сүйтіп, қырық
жолдасы атсыз жаяу қалады, енді Мыңжасарға жолдастары
мынадай талап қояды: «Сен бізді елден ертіп шықтың, досыңа
бардың, қыруар мал-дүниені алмай, жалғыз сандық алдың,
міне, енді мынадай халге ұшырадық, енді мына сандықты
ашып көрсетіңіз. Не қасиеті бар екен, мүмкін азық болғандай
бір нәрсе болар мұның ішінде»,—дейді.
Мыңжасар амалсыздан сандықты ашады. Күміс сандықты
ашса, оның ішінде алтын сандық бар екен, оны ашып қалса,
төрт бұрышынан төрт түлік мал өре жөнеледі. Мұнша қисапсыз
малды жолаушылардың айдап жөнге салуға немесе орнына
қайырып қамауға шамалары келмейді, бар қолынан келгені
сол—Мыңжасар отыра қалып, жер сабап жылай береді. Ол сол
мезетте алдында тұрған пілді көреді. Ол айтады Мыңжасарға:
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«Бостан-бос жылама, бәрін мен қайырып әкеліп сандығыңа
қамап берейін, не бересің?»—дейді әлгі піл.
—Сол малдың тең жартысын бөліп ал.
—Жоқ, алмаймын.
—«Қуқылкер» атымды берейін.
—Алмаймын.
—Енді не тілейсің?
—Маған үйдегі жалғыз ұлыңды бер.
—Жарайды,—деп салады Мыңжасар байқаусызда. Солақ екен әлгі піл бар малды дүркіретіп өз орнына қамайды да:
«Қырық күнде барамын, даяр болсын балаң»,—деп жоқ болады.
Мыңжасар жолдас-жораларымен, күміс сандық олжасымен
еліне келеді. Үй-іші қуанып той жасайды. Той-тобыр тарайды.
Тағы да бірнеше күн өтеді, бірақ Мыңжасар күн санап жүдей
түседі. Бір күні одан баласы:
—Әке, сен неге жүдей бересің. Сенде бір сыр бар ғой, соны
айтшы,—деп өтінеді. Баласы қоймаған соң шынын ақтарады.
—Тек сол ма?—депті баласы,—ол түк емес. Егер піл келсе, мен садақпен атамын, найзамен түйреймін, оған болмаса
«Қуқылкермен» қашамын, құтыламын,—дейді батырсынып.
—Бір күні үй сыртынан біреу дауыстағасын ірге түріп қа
раса, дәу піл тұрғанын көреді бала. Жалма-жан саржаны тар
тады, оғы өтпейді. Белдеуден «Қуқылкерді» міне шауып көк
сүңгіні шаншады, ұшы майырылады. Енді бала қаша жөнеледі.
Жеті қырдан асқанда қуып жетіп, піл алдын орап тұрады да:
«Сен менен құтылмайсың, одан да аттан түс, менің арқама
келіп мін де көзіңді жұм, өзім аш демей көзіңді ашпа»,—дейді.
Құтылмасын білгесін бала оның айтқанын орындайды, пілге
мініп кете барады. «Аш көзіңді»,—деген дауыстан кейін көзін
ашса, қасында өрімдей жас жігіт тұр. Екеуінің астында екі ақ
боз ат және бір боз ат жетегінде тұр екен.
—Сен бала,—дейді піл,—қазір осы арада қал да, ана
көрінетін ауылға бар. Онда бір байдың сұлу қызы ұзатылғалы
той болып жатыр. Сол қыздың шеткі отауындағы қызкеліншектерге кешкі асында қолға су құйысып жүр де, шамды сөндіріп жіберіп, қызды сыртқа алып шық, мен де әзір
тұрармын,—дейді де ғайып болады.
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Ол айтқандай барса, той-думан қыза түскен екен. Бала араласа жүріп, кешкісін қолға су құйып жүріп, шамды өшіріп
жіберіп, қызды көтеріп ала сап сыртқа шығады. Манағы жас
жігіт үш ақ боз атты ұстап күтіп тұр екен. Алады да жөнеледі.
Олар тура Мыңжасардың үйіне келеді. Бұлар келгенде
жалғызынан айрылған үй іші азалауда екен, баласын көргенде
Мыңжасар да, оның әйелі де жылап жібереді.
Жас жігіт айтады оларға: «Ізгілікке ізгілік, мына балаға
адал сүт емген қыз әпердім, бұл сіздердің келіндеріңіз болады, мен манағы піл, сенің Қарақұсбайдың қалап алған күміс
сандығыңның ішіндегі көп малдың бақташысы боламын, мен
енді кетемін. Мен керек болған жағдайда атымды үш атасаңдар,
даяр боламын»,—дейді де жоқ болады.
Сонымен Мыңжасар да, оның баласы мен келіні де ұзақ өмір
сүріп, барша мұратына жеткен екен дейді.

30. Адам болған жылан
Баяғы өткен заманда Құрман қойшы деген бір байдың
қойшысы болыпты. Құрман сол байда он сегіз-жиырма жыл
қойын бағыпты. Алатын ақысы бір жылға екі тоқтылы қой
екен. Егер қой жоғалтса, ақысын бермей соның есебіне алады
екен. Құрман қойшының тапқаны киіміне жарамай сол байдың
қойын бағып жүре беріпті. Құрман қойшы бір күні қойын
бағып тұрғанда төрт-бес шақырым жерден жанған от көреді. От
жанған қалпында тура қойшыға қарай тартады. Құрман қой
шы ойлайды, «апырмай, мынау от қалай жүреді. От болса жанжағына тарап жанар еді және қара түтін шығар еді. Ал мына от
жайылып жанбай, тура тартып келе жатыр» деп тұрғанда, от
та, Құрман қойшыға жақындап келеді. Анықтап қараса, оттың
алдында ұзындығы бір құлаштай ақ жылан қашып келеді
екен. От қайтсем де сені күйдірем деп келеді екен, ал жылан
қашып келеді екен. Жылан қашқан қалпында Құрман қойшы
ның шалбарының балағынан кіреді. Ол жыланды балағынан
кіргізбеуге үлгіре алмайды. От та кіруге ыңғайланғанда сабап сөндіреді. Жылан жорғалай омырауынан шығып, оттың
өшкенін көріп, жерге түседі.
Жерге түскеннен кейін адам тілімен сөйлей бастайды: «Сен
мені өлімнен құтқардың, мен сенің жақсылығыңды өмірі
ұмытпаймын, сен мына қойды таста да менің соңымнан ер,
мен саған өзімнің қызымды беремін»,—дейді. Қойшы байғұс
қуанады, бірақ «қойды тастап кете алмаймын» дейді. «Сен
қойға қам жеме, қойдың өздері кешке аман-есен үйлеріне
барады»,—дейді. Қойшы амалсыздан жыланға ілесіп кете барады, бір жерге барғанда бір тесікке түсіріп алады, сонан екеуі
жер астымен кете барады, бір жерге келгенде төбедей үйілген
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көп жыланға кез келеді. Құрман қойшы «осынша жыланға жем
қылуға алып келе жатыр екен» деп, зәресі зәр түбіне кетіп, өңі
қашып тұра қалады. Жылан оның қорқып тұрып қалғанын
біліп, «жүр саған олар тимейді» деді, ол амалсыз ере берді, жылан үйілген жыланға келгенде қатты ысқырып еді, жыландар
екі жаққа айырылып ортасынан қақ бөлініп жол берді. Екеуі
біраз жүргеннен кейін алдарынан үлкен ақ үй көрінді, біраз
жүріп ақ үйге келді. Жылан айтты: «Осы үй біздің үй»,—деді.
Екеуі үйге кірді Құрман қойшы: «Бұл мені қызымды беремін
деп ертіп келіп еді ғой, бұның қызы тұрмақ ештеңесі көрінбей
ді,—деп ойлап отыра берді. Бір уақытта ас дайындап алып кел
ді. Отырып ас ішіп болғаннан соң, жылан үйінде бір ақ, бір қара
қалайы сандық бар екен, екеуін төр алдына жинап қойыпты, ақ
қалайы сандықты қойшыға алып берді. «Жер бетіне шыққан соң
алты қанат ақ үйдің орнындай жерді дөңгелектеп сызып, соның
ортасына осы қалайы сандықты басыңа жастай ұйықта»,—деп,
жыландардан өткізіп жіберіп қош айтысып қала береді.
Құрман қойшы жер бетіне шыққаннан кейін бір жерді
таңдап алып, алты қанат ақ үйдің орнындай жерді дөңгелектеп
сызып, сандықты басына жастай жатып ұйықтайды. Ертеңгі
сін оянса, аппақ ақ үйдің ішінде жатыр екен, оң жағына қара
са, аппақ сұлу қыз ұйықтап жатыр екен, қойшы қорқып қала
ды, қорыққанынан айғайлап жібере жаздайды, «бұл пәленің
қасына қалай, қайдан жаттым» деп, білдіртпей төсектен түсіп,
өзінің жаман шалбары мен тонын іздесе, ондай жаман нәрсе ол
үйден табылмады, ылғи асыл киімнен басқа ештеңесі жоқ, асыл
киімді киіп, үйден шықса, мал деген жердің жүзін, күннің көзін
алады. Бұл жерде ешқандай мал жоқ болатын, барып қойшы
дан сұраса, «Құрманның қойы» дейді, «қай Құрман» десе, өзі
нің әкесін және елін айтады, «апырмай, бұл жынданған қойшы
ғой, менің атымды басқа біреудің атына шатастырып тұр» деп,
сиыршыға барып сұраса, ол да соны айтады, жылқышыға барса, ол да соны айтады. Бұл қайтып үйге келе жатып ойлайды,
«бұл қалай, маған мұнша мал қайдан бітті» дейді. Ойлап келе
жатып, «бұл әлгі жылан берген ақ қалайы сандық екен ғой, ана
үйдегі қыз соның берем деген қызы екен, мына мал соның еншісі
екен» дейді. Сонымен ойланып үйіне келеді, үйіне келсе, әйелі
шай қойып жүр екен. «Байеке, қайда барып қайттыңыз?»—
дейді. «Е, мына малшылар жер жайын білмейді ғой, соларға
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жер жағдайын түсіндірдім»,—деп шынын айтпайды. Сонымен
бірнеше уақыт өмір сүреді. Бір күні «бұл үйде кім бар» деген дауыс естиді. Әйел далаға шықса, патша киімін киген және уәзір
киімін киген бірнеше адам есік алдында тұр екен. Әйелді көріп
патшаның дегбірі қалмай, көзі алақтап, біресе әйелге, біресе
жолдастарына қарап не айтарын білмей қалады. Сонымен «бұл
кімнің үйі» деп сұрайды. Әйел: «Құрман байдың үйі»,—дейді.
«Күйеуің қайда кетті?»—дейді. «Аң аулай кетті»,—дейді әйел.
Патша айтады: «Мен осы елдің патшасы боламын, күйеуің
ертең біздің ордаға келсін»,—деп кетіп қалады. Кешке Құрман
келеді, әйелі болған жағдайды айтады, «патша ертең ордаға
келсін деп кетті» деді.
Ертемен ерте тұрып атына мініп, патша ордасына барады, патша Құрманның келуін тосып отыр екен, Құрманды өте
жылы жүзбен қарсы алады, дастарқан жайғызып, ас пен шарап құйғызып тамақтандырады. Тамақтанып болған соң, патша: «Әй, Құрман, екеуміз бұғыншақ ойнаймыз, үш күн мен
тығылам, үш күн сен тығыласың, үш рет мен тапсам, сен маған
әйеліңді, малыңды бересің, сонан соң басыңды аламын,—
дейді.—Егер мен сені үш рет таппасам, мен саған қырық әйелім
бар, соны және патшалығымды, мал-мүлкімді берем де, атыма
мініп кете берем»,—деді.
—Осыған қалай қарайсың, егер сен ойнамасаң да, әйеліңді
тартып алам,—деді. Сонымен амалдың жоғынан көніп, үйіне
барып болған жағдайды айтады. Әйелі онан соң «ойна» деп
қарсы болмайды. Патша артынан хабаршы жіберіпті. «Ертең
мен бұғынамын, мені іздесін»,—деп хабар беріпті. Ертеңгісін
ерте тұрып бір атты мініп ханды іздеуге кетеді. Әйелі артынан
шығып қараса, атқа мініп ханды іздемекке кетіп барады екен.
Әйелі айғай салып ерін шақырып алып: «Қайда барасыз?»—деп
сұрайды. «Кеше патша бұғыншақ ойнаймыз деп еді ғой, соны
іздеуге бара жатырмын»,—дейді. Әйелі: «Сіз олай бармаңыз,
сіз қазір жылқыдан таңдатып ең жүйрік ат мініңіз, қолыңа
темір құрық алыңыз, сонымен хан ауылына барыңыз, ауылына жақындағанда төбенің үстінде үлкен қара төбет ит жатыр,
сіз жақын барғанда сізге үріп жүгіреді, сіз оны жақындатпай
қашыңыз, сонан сіз бет алды қаша бер, бір уақытта сізді қуып
жетеді, сол уақытта қайта бұрылып итті сіз қуыңыз, сол итті
өлтіріп, патшаны сонан соң іздесеңіз»,—деді. Хабаршы жіберіп
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жылқышылардан «ең жүйрік ат ұстап бер» деп сұрайды,
жылқышылар жүйрік ат әкеп береді. Қолына темір құрық
алып, патшаның сарайына қарай кете береді. Патшаның ауылына жақындағанда, айтқандай, төбенің үстінде үлкен қара ит
жатыр екен, Құрман жақындап келгенде арпылдай үріп тұра
ұмтылады. Құрман жалт беріп бет алды қаша жөнеледі, ит те
қуады, қаша-қаша талай жерге барғанда, ит қуып жете бергенде, атын кілт бұрып итті қайта қуады, ит қашады, ол қуады,
әрі-бері қуғаннан соң ит шаршайды, итті қуып жетіп құрықпен
соғып, іннен-інге тығып өлтіре сабайды. Ит өлетін болады,
бір қуысқа тығылады, атынан түсіп итті құрықпен түрткілеп
өлтіруге жақындайды, өлуге таянғанда, «ей, өлетін болдым,
енді қой» деп, адам қалпына кіреді. Қараса, әлгі бұғынам деген
патша екен, «ертең тағы тығынамын, келіп тауып ал» деп үйіне
кетеді.
Ертеңіне ертемен тұрып кешегі атына мініп, құрығын қо
лына алып, патшаны іздеймін деп кетіп бара жатқанда, әйелі
шақырып алып: «Қайда барасың?»—деп сұрайды. «Патшаға
барам, кешегі итті қуам, әйтпесе, бір жерде жүрген шығар»,—
дейді. «Жоқ, сен олай етпе, құрығынды таста да, үйіне бар, «патша қайда» деп, әйелдерінен сұра, әйелдері «білмейміз» дер, сен
үйінен шығып тауға қарай біраз жүрсең, алдыңнан үлкен кер
жол шығады, сонымен батысқа қарай жүре берсең, сол үлкен
кер жолдан тауға қарай жаңғыз аяқ жол шығады, сол жолмен
біраз жүрсең, сайға түсесің, сайдың арғы қабағында бір түп
тобылғы тұр, сол тобылғының ішінде қамшы сапқа жарайтын
үш тобылғы бар, екеуі сары, бірақ түзу, ал қалған біреуі қисық,
бірақ өте қызыл, «мына қисық тобылғы қамшыға шыдамды,
берік сап болушы еді және өзі қызыл екен» деп, сол қисық
тобылғыны кесіп ал, сонан соң патшаны іздесең, патшаны
тауып аласың»,—дейді.
Қолындағы құрығын тастап патшаның ауылына келді.
Келіп патшаның қатындарынан: «Патша қайда кетті?»—деп
сұрайды, қатындары: «Білмейміз»,—деп жауап береді. Ауы
лынан шыққан үлкен кер жолға түсіп жүре береді. Біраз
жүргеннен кейін алдынан тауға қарай жаңғыз аяқ жол шыға
ды. Сол жолға түсіп алып тауға қарай жүреді. Бір сайға түс
кенде арғы бетінде бір түп тобылғы көреді. Барлық тобылғыдан
биік үш тобылғы көрінеді. «Осы тобылғыда қамшы сапқа жа-
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райтын тобылғы бар ма екен, көрейінші деп, атынан түседі, әлгі
сапқа жарайтын үш сапты көріп, «осылардың бәрін (үшеуін де)
алуға болмайды, мұның қайсысын алайын» деп, біраз ойланған
болады да, «осы қисығы қамшыға мықты болушы еді ғой» деп,
бәкісін алып қисық тобылғыны ұстап кесе бергенде: «Ей, Құдай
атқыр, бұл мен едім»,—деп патша шыға келіпті, сонда Құрман:
«Ой, тақсыр, мұнда неғып жүр едің»,—депті.
Патша қабағы салыңқы ауылына қайтады. Ауылына
жақындағанда, Құрман ауылына кететін болады, сонда патша: «Әй, Құрман, сен мені екі рет таптың, ертең тағы бұғынам,
келіп мені ізде»,—деп үйіне жүре беріпті. Құрман үйіне келіп
ертеңгісін атына мініп кетіп барады екен, әйелі көріп: «Құрман,
атыңның басын бұра кет, қайда барасың»,—депті. Құрман патшаны іздейтінін айтады, әйелі: «Сен патшаның үйіне барған
соң, әйелдерінен сұра, «патша қайда» деп, әйелдері «білмейміз»
дейді. Сен қора-қопсысын, жер асты-жер үстіндегі қазынасын
тегіс көр, сонда бірталай қызық көресің, сонан соң үйін қара
патша жататын төсектің бас жағында үш ақ семсер (қылыш),
аяқ жағында үш семсер жатыр, екеуін де ашып қойып, «ойпырмай, мынау не деген семсер, мұның қайсысы өткір болды екен»
деп, бәрін бір-бір ұстап көр де, бас жағында жатқан үш семсер
дің ортасындағысын алып далаға шығып, үйінің алдында үлкен
тас бар, сол тасқа қылыштың өткірлігін білу үшін шауып жібер,
сонан соң ханды тез табасың»,—деді. Құрман патшаның үйіне
барып кілет, қорасын қарап, онан жер үстіндегі қазынасын
көріп, онан жер астындағы қазынасын көріп, түс қайтқанша
серуендеп, түс қайта патшаның үйіне келіп, қатындарынан
сұрайды. Қатындары «білмейміз» дейді. «Осы хан таптырмайтын жаққа шықты» деп, төсегін ақтара бастайды. Айтқандай,
төсегінің аяғында үш, басында үш ақ семсер жатыр екен. Соларды көріп әрқайсысын бір ұстап көріп, «ойпырмай, мынаның
қайсысы асыл болды екен, шамасы наркескен деген семсерлер
осы болғаны ғой» деп, бас жағындағы үш семсердің ортасында
ғыны алып, далаға шыға үлкен бір тасқа енді шабайын дегенде,
«ағатай-ай, мен едім ғой» деп, патша шыға келіпті. «Ал енді сен
мені үш рет таптың, ертеңнен бастап сен тығыл, мен іздеп сені
табамын»,—деп Құрманды үйіне қайтарады.
Құрман ертең ерте тұрып ауыл қасында үлкен жар бар еді,
соған қарай безіп бара жатқанда, әйелі шақырып алады да:
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«Қайда барасың?»—деп сұрайды. «Әлгі патша келмек еді,
ол маған сен бүгін тығыл, мен іздеймін деген, сол енді ана
жарлардың бір жерінен орын дайындап қойып едім, соған
тығылайын деп барамын»,—деді.
Әйелі айтты: «Хан кеше кісі жіберген, ертең тығылмайақ қойсын, іздемеймін депті. Үйде отыра бер»,—деп, үйіне
отырғызып қойыпты. Әйелі шай қайнатып әкеліп, екеуі шай
ішіп отырғанда патшаның ауыл жағына қараса, патша келе
жатыр екен дейді. Құрман ішіп отырған шайын тастай салып
кебеженің ішіне кіріп кетіпті. «Үй, саған не болып қалды» десе,
«ойбай, патша келіп қалды» дейді. «Ендеше, кебежені салдырлатпай бері кел, мына жерге тығыл»,—депті. Көзі жәутеңдей
«қай жерге тығыламын» деп, әйелінің қасына келіпті. Әйелі
аузы күбірлеп «тпу» деп еді, ұршық болып кетті, Әйелі шәйді
жинап, ұршық иіріп отыра беріпті.
Патша келіп: «Құрман қайда кетті?»—деп, әйелінен
сұрайды, әйелі: «Білмеймін, тақсыр»,—дейді. Патша үйін түгел
қарайды, бірақ үйінен таппайды. Ауыл төңірегін қарайды, еш
жерден таппай үйін қайта қарайды. Бірақ таппайды, хан қайтар
болып атына мініп тұрып, «таппадым» деп айғай салады, әйелі
ұршықты шанши салып еді, «мұндамын» деп, Құрман үйден
шыға келді. «Ертең тағы тығыл»,—деп, хан ауылына кетеді.
Хан келе жатып ойлайды, «бұл қайда тығылды, осының
өзі алаңғасарлау екен, бұл Құрманда ешқандай қасиет жоқ,
осы кептің бәрі әйелден-ау» деп ойлайды да, «бұл үйінен басқа
жерге тығылмайды, ертең таң ата адам жіберіп бақтырайын,
егер үйінен ешқайда шықпаса, бұны ертең қайтсем де табам деген қорытындыға келіп, үйіне келе өзі епті бір қуды шақырып
алып: «Саған мен жұмыс тапсырамын, соны орындасаң, ат басындай алтын беремін, бірақ мұны өзің және менен басқа еш
кім білмейтін болсын»,—дейді. «Құп, тақсыр, не бұйырсаңыз
орындауға мен дайын»,—деп екі көзі алтынды естіген соң жасаурап патшаның алдына жүгініп отыра кетеді. Сонда патша:
«Сен көрінбей Құрманның ауылына барып, Құрман қайда барар екен» соны бақ, бірақ көрініп қалып жүрме, ертең ерте мен
ауылдан шыққанда қайда екенін маған айтып, өзің көрінбей
ауылға қайтатын бол»,—деп тапсырады.
Ертең ерте тұрып патша Құрманды іздеуге келе жатқанда
алдынан өзінің тыңшысын кездестіреді, тыңшысы айтады:
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«Құрман үйінен ешқайда шыққан жоқ, кәзірде үйінде жүр,
тақсыр»,—дейді. Патша: «Жарайды, бара бер»,—дейді де,
Құрманның үйіне кете береді. Құрман әйелі екеуі шай ішіп
отырғанда патшаның келе жатқанын Құрман көре салып
күндегідей қайда болса сонда тығылмай, әйелінің кереметі барын біліп, «патша мені тауып алуға келе жатқанын қара» деп
күледі, өзінің абыржып отырғанын сездірмей. Әйелі патшаны көріп, дастарқанын тез жинап «тіпу» дейді. Сонда Құрман
ине болып кетеді. Инені қамзолының жағасына түйрей салып,
ұршығын қолына алып, жіп иіріп отыра береді. Патша келіп:
«Құрман қайда?»—деп сұрайды. «Білмеймін, кеше кешке таман кеткен, сонан әлі оралған жоқ»,—дейді. Патша ертеңгісін
үйінде жүргенін біледі. Үйді қарай бастайды, бірақ үйден
күдікті ештеңе табылмай әбден сандалады, кешке дейін ананы бір ұстап, мынаны бір ұстап таппай, таппасына көзі жеткен
соң «Құрман, мен таппадым» деп айғай салады. Сонда әйелі
инені жерге қадай салғанда, «мен мұндамын» деп, үйінен шыға
келеді. Патша: «Ертең тағы бұғын, таппасам, патшалығымды
берем»,—дейді де кете барады.
Құрман ертемен тұрып шаруасын істеп, ертеңгі асын ішіп
отырғанда, үй артына білдіртпей келіп түсіп жатқан патшаны
әйелі сезіп қалып «тіпу» деп жіберіп еді, қайрақ болып кетеді.
Қайрақты әйелі күлдің ішіне тастай салады. Сол кезде патша
жетіп келеді. Келсе, қазір екеуі сөйлесіп отырғанын естіген болатын, қайқайып әйелі жалғыз отыр екен. «Құрман қайда» деп
сұрайды, әйелі «көргенім жоқ» деп, жауап береді. Үйдің ішін
ары-бері қарап, «таппадым» деп айғай салады, «мен мұндамын»
деп, күлдің арасынан шыға келеді. Сонымен хан жеңіліп
патшалығын бермек болады. «Ертең кел түске таман мен елімді
жинап отырамын, ел алдында патшалығыңды өткізіп ал»,—деп
атына мініп кетіп қалады.
Құрман ертемен тұрып атын алдырып мініп, патшаның
ауылына жүрмек бодады. Сонда әйелі айтады: «Сіз барып
хандығыңды, қазынаңды өткізіп алғаннан кейін бір түнеп
қайтып келіңіз»,—дейді. «Жарайды»,—деп Құрман жүріп
кетеді.
Құрман патшаның ауылына келсе, патша елді жинап
Құрманға қарап отыр екен. Құрманды аттан көтеріп алып,
астына кілем төсеп төрге отырғызып, патша жиналысын аша-
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ды. Жиналысында Құрман екеуінің бұғынбақ ойнағанын және
пенделік жасап Құрманның әйеліне қызыққанын айтады, «енді
маған обал жоқ, тұрмайтын нәрсеге әуреленіп» деп, өзінің
кем ақылдығын ел алдында жасырмай айтып, Құрманға былай дейді: «Ел бастаған адам дүниеге қызықпау керек, міне,
мен сияқты қызығам десең, менің қалпыма түсесің, ал, елжұрт, мен патшалығымды мына Құрманға бердім, енді осы
кісі сіздердің патшаларыңыз болады, қош сау болыңдар»,—
деп тағынан түсіп, Құрманға таж кигізіп, таққа отырғызады.
Патшаның қазынасын және малын, қырық қатынын бәрін
алып, орда кісілеріне ескі дәстүрмен жаңа киім беріп, кешке бір әйелдің үйіне түнеп, ертеңіне қайтайын десе, қалған
әйелдері жібермейді, «анадан мені жек көресің бе» деп. Қырық
қатынның үйіне қырық түнеп, қырық күннен кейін өз әйеліне
келеді. Келсе, әйелі бұртиып ашуланып отыр екен. «Саған мен
бір түнеп қайтып кел дегенім қайда, сен қырық түнедің, «уәде—
Құдай үйі» деген ата-бабамыз, сен уәдеде неге тұрмайсың»,—
деп Құрманмен ұрса кетті. Құрман: «Сен неге ақшаңдайсың,
мен патшамын, бұрынғы Құрман екен деме» деп қожаңдады.
«Сен немене, менің тілімді алуға тиістісің, сенің қолыңды
патшалыққа жеткізген мен»,—дейді әйелі. Құрман: «Сен емес
мені патша еткен Алла тағала, олай деп былжырама»,—дейді.
Сонымен екеуі ұрсысып төсекке жатады. Төсекке жатқанда
әйелі ашуланып жатады. Сонда Құрман: «Әй, әр таман жатшы, жылан иісің шығып кетті»,—дейді. Әйелі: «Рас айтасың
ба?»—дейді. «Рас айтпағанда»,—деп Құрман теріс қарап жатады. Әйелі: «Сонда сен мені тастайсың ба, жылан иісің шықты
деп»,—дейді. «Тастаймын, қайтесің»,—дейді. «Рас айтасың
ба?»—дейді. «Рас айтамын»,—дейді Құрман. «Онда қайталай
үш рет айтшы»,—дейді әйелі. «Рас, рас, рас»,—деп айғай салады Құрман. Әйел төр алдына төсек салып жата береді.
Құрман ертеңгісін ұйқысынан оянып көзін ашып қараса,
айдалада үй де жоқ, бұрынғы киіп жүрген асыл киім де,
шықырлаған сақтиян етік те жоқ, өзінің бұрынғы қойшы
күйінде киіп жүрген жаман тоны мен жаман шалбары, одан
басқа ештеңе қалмапты. «Енді не істеймін» деп, аң-таң болып
тұрып артына қараса, арт жағында баяғы өзі бағып жүрген бір
қора қой мен астына мініп жүрген қызыл өгізі тұр. Өгізіне мі
ніп, қойын өргізіп, «мен патша болдым, қырық әйелім бар, бұл
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қойды сонда айдап барайын» деп қойды айдап, ханның ордасы
ның жанына апарып иіріп тастап, құрттаған бір қойды өңгеріп,
патшаның ордасына барып: «Ей, қатындарым, мына қойды
түсіріп алыңдар»,—деп өгіздің үстінде тұрып айғай салады.
Қатындары даусын танып үйден жүгіре шықса, бір қойшы қой
өңгеріп келіп тұр. Құрман аңырып қарап қалған қатындарына
ақырып: «Ал, мына қойды, неғып мелшиіп тұрсыңдар»,—деп
балағаттайды. Қатындар қойшының балағаттағанына шыдай
алмай, қырық қатын, қырық сойыл алып, Құрманды сойылдың
астына алып береді. Құрман қашады, өгіз жаяудан оза алмайды. Есі танып өгізден өкіре құлап жер қабады. Қатындар: «Сендей қойшыға сол керек, біздің байымыздың даусын салып,
бізді алдамақшы»,—деп алдындағы күлге көміп кетіп қалады.
Бір уақыттар болғанда Құрман есін жиса, күлдің ішінде жатыр, күлмен көміп аяқ жағына бір жалпақ тас бастырып кетіп
қалыпты. Тасты аударып тастап, көрден шыққандай үсті-басы
жұлма-жұлма болып түрегеліп жан-жағына қарайды, сол жерде қанша жатқанын да білмейді, қазір таң атып келе ме, не күн
батып келе ме, әйтеуір, ала көлеңке уақыт, біраз тұрып басы
айналып қайта құлап қалады. Біраз қозғалмай сол орнында жатып аздап есін жиып болған соң, жағдайдың бәрін көз алдына
елестетіп, Құрман ойлайды: «Қой, бүйтіп өлуге болмас, қайта
дан жыланға барайын, болған кемшілікті айтып жалынайын,
оны ажалдан алып қалып едім, менің істеген бір кемшілігімді
неге бір жолға кешірмес екен»,—деген ойға келіп, орнынан
тұрып үсті-басын қағып, қасында ағып жатқан бұлаққа барып
жуынып, ауылдан аулақ барып бір жерге жатып, таң атуын
күтеді. Бір уақытта күткен таң да атады, таң атқан соң баяғы
өзі көрген жыланның ауылына тартады, соған келіп өзін жылан
ертіп келген шұңқырдан түсіп жер астындағы үңгірмен жүре
береді.
Баяғы үйіліп жатқан жыланға келеді. Жыландардың үстін
басып жүруге болмайды, айланып өтейін деп, айланып жолдан
шығып бара жатқанда жыландар өзінен өзі қақ айрылып ортасынан жол ашады, қайта жолға түсіп жүріп кетеді. Өзі көрген
үлкен ақ үйге жақындап келгенде ішінде күбірлеп сөйлескен
адам даусын естиді, «бұл не болды екен» деп, үй сыртында тыңдап тұрса, қызбен сөйлесіп отырған әлгі жылан екен.
Қызға шешесі: «Неге қайтып келдің?»—деп отыр екен. Қыз
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жылап болған уақиғаның бәрін айтады. «Сонан үйдің бәрін
көшіріп осы жер астына кіретін есіктің алдында бір күн отыр
дым әлі де артымнан келер деп, бірақ ол келмеді, сонан соң
келдім енді, ол келсе, сіз маған қайта бар деп қинамаңыз, мен
енді оған қайта бармаймын, ол мені алмаймын деп үш қайыра
айтты және мен оған сонша жақсылық жасадым, қойшы басын
патшалыққа көтердім, ол сонда да жақсылықты білмейді»,—
деп солқылдап қыз жылап жіберді. Қыз жылағанда шешесі
ашуланып: «Егер енді оны көрсем шағып өлтіремін»,—деп
қаһарланды. Ол бәрін естіп тұрып жаңа келе жатқан адамша тарсылдатып үйіне жақындады. Сонда «осы келе жатқан
күйеу ғой» деп, адам бейнесінен жылан бейнесіне енді қыз
дың шешесі. «Ассалаумағалайкүм»,—деп кіріп барғанында,
шешесі қаһарланып орнынан ысқыра тұра келді. Ол екі қолын
қусырып, бар-жоқты айтып жалынып, болған кемшілікті
кешіруін сұрады, жылан райынан қайтып адам қалпына түсті,
келбетті келген кемпір екен. Сол кемпір болса да оған берген
қызынан он есе сұлу екен, сонда кемпір айтты: «Қызымды неге
қуып жібердің?»—деді. Құрман болған жағдайдың бәрін айтты.
Екеуінің сөзін ой таразысына тартқандай біраз үндемей отырып, әлден кейін «жарайды, әлде де тексерем» деп, ас әзірлеуге
тысқа шығып кетті. Даладан бір қайнап тұрған самауыр әкелді,
екеуі отырып шай ішті. Шай ішіп отырғанда ол сөз бастады.
«Ене, анадағы сізді қуған от не, сол маған жұмбақ, соның сырын
маған айтыңызшы»,—деді. Сонда кемпір ауыр бір күрсініп, былай деді:
«Ол мені жастайымнан оқытқан молда еді, өзі аса сиқыр
адам еді, мені оқытып өзінің молдалық дәрежесіне жеткізіп,
бірақ маған сиқыр оқуын оқытпады. Сиқыр кітабы бар еді сол
кітапты өзінен тастамайтын, ол әрбір айда бір жеті ұйықтайтын
еді, мен сол ұйықтағанда сиқыр кітабын алып оқи беретін болдым, айына жеті күн сабақ оқимын, ол оянар алдында кітабын
орнына қоямын, сонан, қойшы, сиқыр кітапты түгел оқып бітуге
жақындадым, бірақ жылан болу және қайта адам болу өнерін
ғана тез үйрендім, басқасын тез үйрене алмадым. Менің оқуым
бітуге жақындағанда молда айтты: «Оқуың бітуге жақындады,
енді сен үйіңе қайтасың»,—деді. Мен оқуды бітіргеннен кейін
үйіме қайтпадым, сондағы ойым әлгі сиқыр кітаптың бәрін
жатқа біліп алу еді, оқуым бітті, үйіңе апарамын десе», әзір
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осы жерде тұрам» деп көнбедім. Сөйтсем мен білмеймін, мен
қайтпаймын дегенге әлгі құзғын менде кеуілі бар екен деп ойлапты, бір күні маған әйел бол дегендей сөз айтты. Мен ашуланып оны тышқан етіп жібердім сиқырмен, ол қап деп қапы
қалды, ол менің неге қайтпай жүргенімді сонда бірақ білді де,
бармағын тістеп қала берді.
Мен кітапты алып еліме қайттым. Өзімнің сүйген кісіме
қосылдым. Сонан екі-үш бала туды, біз қартайдық. Кейін әлгі
кітапты ақ матаға орап, теңге салып қойдым. Сөйтсем әлгі
құзғын молда соны бағып жүріпті де, теңге тесіп кіріп, адам болатын қағазын жеп, адам қалпына түсіпті. Түн ортасы болғанда
үстіме біреу ыстық суды шашып жіберді, көзімді ашып алсам әлгі молда, шалыма пышақ салып өлтіріп, енді мені іздеп
жүр екен, мен дереу жылан бола кеттім, сөйткенде әлгі от болып маған лап етті, мен атылып қаштым, ол мені қуды, сонан
саған тап болдым, сен оны өлтіріп, мені жауымнан құтқардың,
ажалдан құтылған соң мен саған қызымды бердім, ақыры сен
де қызымды тастадың, бүгін келмей қалғанда мен сені шағып
өлтіремін деп отыр едім, алдыңа келсе атаңның құнын кеш
деген, сондықтан сен маған қайта күйеу бала бола аласың»,—
деді.
Ас ішіп болған соң бір қалайы қоңыр сандық алып қолыма
ұстатты да: «Жер үстіне шыққан соң төрт қанат ақ отаудың
орнындай жерді дөңгелетіп сызып алып, мынаны басыңа жас
танып жатып ұйықта»,—деді.
Кемпірмен қош айтысып кетіп қалды, жер бетіне шыққан
соң төрт қанат ақ отаудың орнындай, жер сызып алып
ұйықтады, ертеңгісін тұрса, төрт қанат ақ отаудың ішінде жатыр, қасында бір қыз жатыр, анадағы қыздай сұлу емес екен,
далаға шықса малы да шамалы, алғашқыдай көп емес екен,
үйге келіп киінейін деп қараса, әлгі оның патшалық киімін ала
келген екен, патшалық киімін киіп барып өзінің тағына отырды. Сонан әйелін ордаға көшіріп алып, бірнеше жыл патшалық
өмір сүрген екен, тату-тәтті тұрып, дүниеден олар да кеткен
екен дейді.

31. Майлықарашаның ертегісі
Ертеде бір бай бар екен. Ол байдың үш баласы бар екен.
Үлкенінің аты Жандос, ортаншысының аты Табанақ екен.
Кішісінің аты Майлықараша екен. Майлықараша үш жасар екен. Бір күні екі ағасы мал табамыз деп жолға шықты.
Майлықараша айтты: «Ай, ағалар, мен бірге барамын». Аға
лары айтты: «Жарайды, жүрсең жүр»,—деді. Үшеуі аташешесіменен амандасып кетті. Келе жатып бір үлкен тасқа
келді. Сол тастың түбінде қонды. Үшеуі жатты. Майлықараша
айтты: «Ай, ағаларым ортадарыңа жатқыз,—деді,—Мен
қорқамын»,—деді. Екі ағасы жатқызады. Майлықараша
үш күн, үш түн ұйықтайды екен. Екі ағасы қастық қылып
бір үйдей тасқа байлап кетті. Ұйқысы қанды. Майлықараша
оянды. Білді, екі ағасының қастық қылып байлап кеткенін.
Біліп, тасты көтеріп, екі ағасына алып келді. Екі ағасы айтты:
«Мұны не қыласың?»—деді. Майлықараша айтты: «Шешемнің
ұршығының басы жоқ еді, соған бас қыламын»,—деді. Екі
ағасы шешіп тастады. Тағы да келе-келе жатып бір терек түбі
не келді. Үшеуі сол жерге қонды. Майлықараша айтты: «Ай,
ағаларым, қорқамын,—деді,—Орталарыңа жатқыз»,—деді.
Екі ағасы жатқызды. Тағы да ол терекке байлап кетті. Үш
күннен соң ұйқысы қанып оянды. Теректі тағы да көтеріп екі
ағасына алып келді. Екі ағасы айтты: «Мұны не қыласың?»—
деді. Майлықараша айтты: «Шешемнің ұршығының сабы жоқ
еді. Соған сап қыламын»,—деді. Екі ағасы шешіп тастады.
Келе келе жатып Майлықараша бір жай қылып, (алұй) құлан
менен бұланды атып алды. Екі ағасына таудай қылып үйіп
беріп, мал табам деп кетті. Күн батыс жақта үш алып бар екен.
Сол батырды іздеп кетті. Бір уақытта жетеді екен. Үлкенінің
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үйіне келді. Бір сұлу қатын отыр екен, ол қатын айтты: «Ай,
бишара, байымның келетұғұн уақыты болды. Кішкене қымыз
ішіп шыға ғой»,—деді. Майлықараша кетті: «Сабаңды сабасыменен ішіп қоймасам, Майлықараша атым құрысын! Байың
ның жолы қайсы?»—деді. Қатын байының жолын көрсетті.
Майлықараша жолына келіп жатты. Алып келе жатыр екен.
Майлықараша тұрып айтты: «Атыспақ керек пе, алыспақ керек пе?»—деді. Онда алып айтты: «Атыспақ атаң басы деген,
алыспақ керек»,—деді. Екеуі алыса кетіп еді, Майлықараша
алып ұрып, басын кесті. Ортаншысының үйіне келді. Алып
тың қатынына айтты: «Байың қайда?»—деді. Қатын айтты:
«Аңға кетті». Майлықараша барып жолында жатты. Келе
жатқанында түрегеліп: «Атыспақ керек пе, алыспақ керек
пе?»—деді. «Атыспақ атаң басы деген, алыспақ керек»,—деді.
Екеуі алысып еді, Майлықараша алып ұрып басын кесті. Енді
ең кішісінің үйіне келді. Бір айдай сұлу келіншек отыр екен.
«Байың қайда?»—деді. Келіншек айтты: «Аңға кетті»,—деді.
Майлықараша айтты: «Байыңның жолы қайсысы?»—деді.
Қатын көрсетті. Майлықараша келіп жолында жатты. Алып
келе жатқанда ұшып түрегеледі. «Атыспақ керек пе, алыспақ
керек пе?»—деді. «Атыспақ атаң басы деген, алыспақ керек»,—
деді. Екеуі үш күн, үш түн алысса Майлықараша алып ұрып
басын кесті. Үшеуінің үйін көшіріп алып келді. Үлкенінің
үйін үлкен ағасына, ортаншысының үйін ортаншы ағасына
берді. Кішісінің үйін өзі алды. Сөйтіп, үш ауыл болып отырды. Бір заманда екі ағасы бұл кіші інісін күндеп өлтірейік деді.
«Өзі сұлу қатын алды,—деп екеуі ақылдасып,—мұны қалай
өлтіреміз?»—деді. Бір уақытта айтты: «Өзінің қанжарын ұрлап
алып, есікке көлденең байлап қояйық»,—деді. Қанжарын
ұрлап алып, есікке байлап қойды. Жылқыны дүркіретіп ай
дап: «Майлықараша, Майлықараша, жылқыны ұры алды!»—
деп айқай салды. Майлықараша жүгіріп шықты. Аяғын қан
жары кесіп түсті. Таң атқанда екі ағасы көшіп кеткелі жатыр
екен. Майлықараша жұртында қалды. Қатынын, ат-айғырын
алып кетті. Қатыны жанына қанжарын, шақпағын тауып
беріп, жылай жылай кетті. Бір заманда бір мұрны жоқ келді.
Майлықараша айтты: «Неғып жүрген адамсың?»—деді. Мұр
ны жоқ айтты: «Екі ағам бар еді. Өзім жер дүниеден иіскеп білу
ші едім,—деді,—Күндеп екі ағам мұрнымды шауып тастады».
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Екеуі жолдас болды. Бір уақытта бір көзі жоқ келді. Оған айтты:
«Сенің көзің қайда?»—деді. Көзі жоқ айтты: «Екі ағам бар еді.
Өзім қырағы едім,—деді,—Күндеп көзімді ұрып тастады»,—
деді. Үшеуі жолдас болды. Тағы бір уақытта бір қол жоқ келді.
Майлықараша айтты: «Қолың қайда?»—деді. Қолы жоқ айтты: «Екі ағам бар еді, өзім елде жоқ шебер едім. Екеуі күндеп
қолымды шауып тастады»,—деді. Төртеуі жолдас болды. Аяқ
қолдары тәуір болып жазылайын деді. Майлықараша айтты,
мұрыны жоққа: «Иіскеші,—деді,—Не бар екен?» Мұрыны жоқ
иіскеп айтты: «Анау жақта бір хан бар, сол ханның күйеуі ке
ліп қызын ұзатқалы той қылып жатыр»,—деді. Майлықараша
құбыл екен, бір бір күміс ер тоқымды қара жорға ат болып кетті.
Ханның күйеу қызы сейілге шығып жүр екен. Майлықараша
күйеуінің алдынан өте берді. Күйеу бозбалалар жыйылып
қуды, ұстатпады. Енді қыздарының алдынан өте берді. Қыз
дар қуды. Ханның қызы алдынан шығып еді, Майлықараша
тұра қалды. Қара жорғаны мініп алды. Майлықараша алдын
ашық, артын тұман қылып, қашып кетті. Жолдастарына алып
келді. Қызды қатын қылып алмады. Қарындас қылып алды.
Күндердің күні болғанда Майлықарашалар бәрі аңға шыққ ал ы
жатқанда, қыз Майлықарашаға айтты: «Маған бір мысық
тауып бер»,—деді. Майлықараша бір мысық тауып берді.
Қызға айтты: «Анау тауға шықпа»,—деді де аңға кетті. Күн
дердің күні болғанда қыз бір мейіз тауып алып мысығына айтты: «Мысығым, келе ғой, бір мейіз тауып едім, жей ғой»,—деді.
Мысық айтты: «Тұра тұр, барайын»,—деді ойнап кетті. Қыз
мейізді мысық келмеген соң өзі жеп қойды Бір уақытта мысық:
«Мейіз қайда?»—деді. Қыз енді: «Ойбүй, жеп қойып едім»,—
деді. Мысық ашуланып құйрығыменен отын сөндіріп, қашып
кетті. Қыз Майлықарашаларға ас қылып қоюға от таба алмады.
Манағы шықпа деген тауға келіп қараса, бір жаман қараша
үй тұр екен. Қараша үйге жүгіріп келді. Бір кемпір отыр екен.
Жаман кемпір айтты: «Шырағым, басымды қарап берші?»—
деді. Қыз кемпірдің басын қарап отырды. Кемпір тізесінен
қанын сорып отырды. Өзі жалмауыз кемпір екен, қыз от алып
келді. Бір уақытта Майлықараша келді. Қыздың бетінде қан
жоқ, құп-қу боп отыр екен. Білді. Мұрны жоқты тастап, аңға
кетті. Мұрны жоқ есіктің алдынан бір ор қазып алып, тығылып
жатты. Аяғын аңдап басып кемпір келді: «Майлықараша үйде

ҚИЯЛ-ҒАЖАЙЫП ЕРТЕГІЛЕР

ме, сайман-садақ қолда ма?»—деді. Қыз айтты: «Майлықараша
үйде жоқ, сайман-садақ қолда жоқ»,—деді. Кемпір келіп басын қаратып, қанын сорып-сорып кетті. Шыға берейін дегенде мұрны жоқ ұстай алды. Мұрынға қойып қалып еді, мұрнын
қорғаймын деп, айырылып қалды. Кемпір қашып кетті. Кешке Майлықарашалар келді. Енді Майлықараша өзі қалды. Таң
атты. Аналар аңға кетті. Кемпір келіп, басын қаратып, қанын
сорып, шығайын дей бергенде, Майлықараша ұстап алды. Кешке басқалар келді. Кемпір айтты: «Мені өлтірмеңдер,—деді,—
Мен қолы жоғыңа қол, тағы мұрны жоғыңа мұрын, көзі жоғы
ңа көз бітіремін»,—деді. Майлықараша: «Жарайды»,—деді.
Майлықараша қызға айтты: «Мыналардың бәрін жұтып, таста
дегенде тастар,—деді,—Мені жұтып, таста дегенде, тастамас,—
деді. Сонда менің қанжарымды алып басын кесіп, бірде башпайын қоймай шаққайсың!»—деді. Аналардың бәрін жұтып, таста
деп айтты, тастады. Қолы жоққа қол, мұрны жоққа мұрын,
көзі жоққа көз бітіп шықты. Енді Майлықарашаны жұтып таста деп еді, тастамады. Қыз басын кесіп, бір бақайын қоймай
шақты. Майлықарашаны таба алмады. Бір бармағы «көкек» деп
ұшып қонып, ұшып қонып жүр екен. Қыз ұстап алып шақса,
Майлықараша ішінде отыр екен. Аяғы Майлықарашаның жазылды. Майлықараша айтты: «Енді, Құдайға шүкір, аяғымыз
жазылды. Елімізді табайық»,—деді. «Қызды қайтеміз?»—
деді. Майлықараша айтты: «Әр қайсымыз өз жолымызға
жүрейік,—деді,—Қыз қайсымыздың күнімізден жүрсе, сол
апарып салғай»,—деді. Әрқайсысы өз жөнінде жүрді. Қыз
Майлықарашаның күнінен жүрді. Майлықараша үйінің жанына алып барып тастады да өз жолына келді. Келе келе жатып,
екі ағасына келді. Екі ағасы мұны танымады. Майлықараша екі
ағасына жөнін айтып еді, екеуі маңайына жуытқысы келмеді.
Майлықараша екеуінің де басын алды. Сөйтіп, екі ағасының
қатынын өзі алып, малын малданып, жанын жанданып, бай болып отырды, барша мұрат басына шықты.

32. Балықшы шал
Баяғыда бip балықшы шал болыпты. Шалдың тетелес туған
тоғыз перзенті бар екен. Кедейліктен ыңыршағы шыққан бұл
балықшы шалға, он ceгiз мың затты әлем қазнасынан тигені
бес құлаш балық аулайтын ау ғана болыпты. Соны суға салып,
ілінген балықты әкеліп асып, немесе сатып нан алып балаларын
асырайтын еді. Бip күндік азық табылса болды, балықшы шал
екінші күнді еш уақытта ойлап та, уайымдап та көрген жан емес.
Жыл сайын туатын әйелі оныншы баланы дүниеге келтіргенде,
балықшы шалдың қуанышын тәж киіп, таққа мінген патша да
қуанып көрмеген болар.
Epтeci балықшы шал бұл бала үшін торыма бip балық артық
түсер, теңізге барып келейін деп, торын алып, су бойына барады. Қырсық шалғанда күн бойы теіңз жағасында сарғайып оты
рып, бip де балық ұстай алмайды. «Кедейдің баласы көбейген
соң, Құдай нeciбeciн жазуды ұмытып кеткен бе, қалай?»,—деп
балықшы шал торын жинастырып, амалсыз үйіне қайтты.
Оның жолында нан пicipiп сататын бip наубайшы болушы еді.
Шаһарда ашаршылық басталып, ел нанға таласып жататын.
Бүгін де топырлап, бipey алтынын, бipey күмісін көpceтiп,
«Маған бер» десіп жатыр екен, қолында күндегідей балығы
болмаған соң, балықшы шал мойынын бip-eкi рет созды, да
ілгepi қарай жүріп кетті. Оған көзi түскен наубай:
—Ей, балықшы, неге кетіп барасың, балаларыңа нан
алмайсың ба?—деді. Балықшы шал:
—Немен алам, он бала берген Құдай бip шабағын да
қимады,—депті. Наубайшы:
—Беpi кел! Құдай бүгін қимаса, ертең қияр, мә, бес нан,
бес теңге ақша ал. Тауықтың балапанындай бip қора бала аш
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жата ма?!—деп, нан мен ақшаны ұстата береді. Наубайдың бер
ген теңгесіне ет пен май алып, нан құшақтап, балықшы шал
үйіне барады.
—Жаңалығым тepic емес, мамасына бүгін ет жегізетін
болды,—деп балықшы шалдың әйелі қуанды.
—Қуансаң қуана бер қатын, жаңалығың туған күн балық
түгіл шабақ ұстай алмадым. Бip тәyip жері наубайды Құдай
пейілдендіріп, несиеге нан, тұтынуға ақша берді. Оған әйелі
үндемей қалды.
Ертеңінде балықшы шал кешке шейін отырып, тағы құр
қол қайтты. Күндегі наубай топырдың ортасында тұр екен, бой
көрсетпей-ақ кете берді. Аңдып тұрғандай наубай көріп, тағы
айқайлады:
—Ой, балықшы, бұрылмай бара жатқаның қалай балықшы:
—Қырсыққан Құдай бүгін де ештеңе бермеді! Наубай:
—Бepi кел, Құдай балаларға тоятын балық бергенше мен-ақ
бepiп тұрайын, тeгi сен ұялғанды қой, күнде келіп бес нан, бес
теңге ақша ал, теңіздің суы суалмаса менің қарызымды өтepлiк
балықты бip ұстарсың,—деді.
Сөйтіп, балықшы шалдың торына балық түспеу әдетке айналып, қырық күн құр қол қайтты. Нан мен бес теңгесін беруге
наубай түк ренжіген жоқ, қайта көңілденіп:
—Сол кейінгі балық ұстайтын болғанша осыны берген.
Қабағыңды түсірме, балықшым, қырсықпен екеулеп ерегессек
жеңеміз.
Дегенмен, балықшы шалға да оңай тимеді. Екі жүз теңге,
екі жүз нан қарызды ауырлады. Қырық бipiншi күні үйінен
шығарда:
—Бүгін ештеңе түспесе, теңіздегі несібем таусылған болады.
Судың басында торды жыртам да, теңізге лақтырам!—деп серт
айтып шықты.
Торды салысымен түскен ештеңе жоқ, күндегісіндей сазарып
түске шейін отырып, торды алып жыртқысы да келді. Бipaқ көп
жылдан бepi жолдас, қолынан тоқып, еңбегі сіңген бұйымын
қимады. Түс ауа теңіз жиегіндегі ағыс өзгеріп, судың бeтi ылайлана бастады. Бip мeзгiлдe торға бip ауыр зат iлiнгeндeй болды.
Бар күшін сала тартып шығарғанда, теңіз түбінде өсетін бұта
сияқты тарбиған бip зат болып шықты. Торды бұл заттан жазып
алу қиынға түcтi. Ашу кернеген шал торды қайта керді. Бұл рет
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тордың жiбiн ағашқа iлмeй жатып тағы бip ауыр зат солқ етіп
ілінді. Оны шетке шығарам деп шалдың иығынан қан шықты.
Әзер шетке шығарып қараса, тордың ішінде көзi дөп—дөңелек,
сақал, мұрт, шаштың орынына балықтың қылтанындай қыл
тан шыққан жарым денесі адамның кеуде жағы тәрізді, бөксе
жағы балықтың құрығы тәрізді бip зат екен. «Ой, Құдай, маған
сақтаған пәлең осыма еді?»—деп балықшы шал тұра қашты.
Судан шыққан әлгі құбыжық зат самбырлап сөйлей бастады.
—Балықшы неге қашасың... қашатын түкте жоқ, мен де
сендей адаммын, сенің торыңа ілініп далаға шыққан соң, сөй
лесейік, мен балық сияқты судан шыққанға өлмеймін,—деді.
Жанына жақындау қиын болса да, сөйлесуге тура келді.
Балықшы шал:
—Мен ceнi дию мен жынның бipi деп тұрмын, суда да адам
бола ма?
—О, не дегенің, мен су адамы боламын. Жерде не болса суда
да сол бар: сиыр, ит, түйе, жылан, жолбарыс, тышқан, құмыр
сқа бәрі болған суда. Адам болса не таңы бар. Керек десең, су
астында біздің қаламыз бар. Үкімін жүргізіп отырған патшамыз бар. Ұстаған дін, жүpгiзiп отырған тәpтiбiмiз бар. Сәулетті
сарай
ларымыз бар, қамбалап жинаған асыл қазнамыз бар.
Мен сейілге шыға салып едім сенің мына пәлеңе ілініп қалып
отырмын. Бұл пәлеңнен мeнi құтқар, мұнан былай eкeyiмiз дос
болып, күнде осы жерден кездесіп тұрайық. Сен маған тәтті
жемістер әкeлiп бер, мен саған теіңздің асыл тастарын әкеліп
бepiп тұрайын.
—Жарайды, маған асыл тас керек-ақ, гayhap болса, тіпті
жақсы. Мен ceнi қaзip босатайын, сен тасыңды әкeлiп бер. Са
ған мен жеміс әкеліп берейін. Сөйтіп, оны тордан босатып, суға
түсірді. Ол қуанып суға сүңгіп кетті де, eкi уысына сиғанша
гayhap әкелді.
—Досым, айыпқа бұйырма, бізде сендердей дорба, қалта,
сандық деген болмайды. Әзip осыны ала тұр ертең күн шыға
осы жерге жемісіңді алып келсең, ыдысыңды толтырып, лағыл,
жақұт, гayhap берем. Meнімен ұшырасатын мезгілің күн ша
шырап шыққан кез болсын,—деді су адамы. Соны айтып өзi
теңізге сүңігіп кетті.
Балықшы шал қалаға келіп, тура наубайға келді. Ол күнде
гі топырдың ортасында хан терге малынып, нан сатып жатыр
екен.
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—Уа, досым, менің қырсығым арылды. Осы заманның адамы жылтыраған тасқа құмар ғой, сол асыл тастан бip етек тас
әкелдім. Сен мендегі есебіңді жаса да, осы тастан ал. Мен мұның
қанша тұратынын да білмеймін, маған күнде бepiп жүрген нан,
ет, май алатын ақша бер деп, бір уыс гауһарды наубайға ұстата
берді. Ол жарқырап, қара көлеңке жерде жанып тұрған тас
тарды көpiп:
—Мұны шапаныңның етегіне орай тұр. Мына кісілерді
жөнелтіп, үйге барып көрейік. Нан алушыларға ендігі нан өзі
ме керек тарай беріңдер,—деп, қалған нанды қапқа салды да,
бар ақшасын орамалға түйiп алып:
—Балықшым, жүр, мен нанды көтеріп барып келешектің
гүл бақшасындай жайнаған балаларыңды көpiп қайтайын, сен
«Есеп» деген бірдеңені айтасын, «Есептескен—дос болмайды»
деген. Сенде он бала нан сұрап жатса, менде жейтін бip де бала
жоқ, eceптi қайтем. Қолыңдағы гауһардың бipeyi осы қаладағы
ең ipi байдың барлық мүлкіне тең. Мен eceбiм бар деп, артық
дүниеңді ала берем бе, үйіңе барып кеңесіп көрейік. Сен үйіңе
бара бер. Мен ет, май, бал, жеміс алып барайын,—деп наубайға
бұрылды.
Балықшы шал бip қап нан, бip етек тасты жарқыратып,
қатынның алдына үйе салып:
—Қатын, Құдай қырсығын жазды. Құдай деймін ғой, шынында, қырсықтан арылтқан наубай. Сол болмаса балық
түспеген қырық күнде шиеттей бала қырылып қалатын еді. Te
гi барлық сырымды осы наубайдан жасырмаймын.
Наубайша керекті тамақты әкеліп, балықшы шалға су
адамының қалай жолыққанын естіді.
—Мен үйіме қайтам. Бүгiн қолымдағы бар ақшаларым осы.
Ертең су адамына жеміс апарып бер. Гауһарды сату туралы
кейін сөйлестірміз,—деп наубай үйіне кетті.
—Шал-ау, бүгін басыңнан кeшipiп келген жұмысың көрген
түс сияқты оқиға екен. Мына жанып тұрған тастар кереметтей,
су адамы ертең беретін көп тастарды байқап істейтін ic сияқты,
бiз сияқты мүсәпір адамға қаланың әкімі, бай, патшасы еркін
сатқызып қоймас, жасырып ұстай гөр,—деді әйел.
—Оны да ойлап отырмын, қатын. Бipaқ, наубайдан жасырар ешнәрсем жоқ, бipaқ барлық көрген оқиғамды айттым.
Енді тасты жасырып болмайды, оны базарға сату керек. Мен

БАЛЫҚШЫ ШАЛ

165

ешкімнен ұрлап алмасам, маған әкімдер қайтеді. Бipey қиянат
жасаса, тексеретін патша бар ғой. Оны көрерміз, бiзгe «Ертең
қайтеміз?» деп қайғырған жақпайды. Кел жаталық, бүгiн
баланың қырқынан шыққан күні ғой.
Ертеңіне балықшы шал базарға барып, наубай берген ақша
ға жемісті түр-түрімен алды да, су жиегіне барып:
—Уа, су адамы, мен келiп тұрмын,—деп айқайлады. Су
беті бұқырап таудай-таудай көбік шықты, аздап толқын пайда болып, су гүрілдеп жарға соғып, көзі деңгеленіп су адамы
шықты.
—Уа, досым, саумысың? Жердегі адамдар көп ұйықтайды
екен. Мен келгелі қашан... енді болмаса кеткелі тұр едім,—
дейді. Балықшы шал:
—Мә, қазірге eкi себет жеміс әкелдім, қатын-балаңа апа
рып, ыдыстарымды босатып бере ғой,—дедi. Ол қолына жеміс
терді алды да суға сүңгіп кетті. Көп ұзамай-ақ, eкi себет асыл
тас әкеліп берді. «Бұл су астында толып жатыр, қанша керек
болса ала бер»,—деп, су адамы қош айтып, суға түсiп кетті.
Балықшы шал екі себет гауһарды алып, наубайдың дүке
ніне келді.
Досым, гayhap тас көбейді. Кеше алмап едің, бүгін ал,—деп
балықшы шал наубайға қос уыс тас берді,—енді бұл тастың
базаpда да нарқының қанша тұратынын білейік,—деп балықшы
шал үйіне келді де, бip уыс гayhap алып базарға барды.
Ол күні мынадай бip оқиға болды. Патшаның жалғыз қызы
шашын жуып жүріп шашбауына таққан су гауһарын жоғал
тып алды. Онан әкесі хабарланып, тас сатушы базар ақса
қалына астыртын хабар жіберді. «Оны алған кici сатпай тұр
майды. Ондай гayhap ешкімде жоқ, гayhap сатушы болса,
ұсталсын»,—деді. Сол хабарды алып отырған үстіне балықшы
келіп, асыл тас сатушы базар ақсақалына гayhapын көрсетті.
Ол айналдыра қарап:
—Осындай тасың көп пе?—деді.
—Miнe, әзip бip уыс бар. Керек десең, керегінше табылады.
—Кәсібің не?
—Осы қалаға белгілі балықшымын, үйім кедей махАлласында.
—Мынаны ұстап, қол-аяғын байла да, патшаға апарыңдар.
Патшаның қызы жоғалтқан гayhapын табу абыройы маған
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жазған екен,—деді. Самсып тұрған құлдар шап бepiп ұстап, қолаяғын байлады да, әкелген гayhapын орамалға түйiп патшаға
айдап әкелді. Ақсақал епелеңдей жүгіріп, патшаға кірді де:
—Тақсыр, тапсырғаныңыз орындалды. Ханшаның жо
ғалтқан гayhapын мына бip оңбаған жалаң төс ұрлаған екен,
ұстап алып келдім.
Патша: «Бір уыс гayhap» дегеніне таңырқап, гауһарды
қызына жіберді. «Жоғалтқан гayhapы қанша екен? Осының
ішінде жоғалтқаны бар ма?»—деді. Қыз гауһарды көpiп,
гауһарды алдына апарған қызметшіге:
—Менің шашбауымдағы жоғалған гayhap сандықтан та�
былды. Бұл гayhap бұрын көрмеген, өте қымбат тастар екен.
Әкем жазықсыз бipeyдi ұстап, қиянат icтeп жүрмесін, біреуді
жәбірлемесін, егер сататын болса, осы тастарды мен үшін алсын,
бұл қолға түспейтін асыл тас,—деді патшаның қызы. Қызмет
ші қыздың айтқанын әкесіне жеткізді. Патша ақсақалға:
—Бұл қалай жазықсыз біреуді жәбірлеп жүргеніңіз еді!
—Тақсыр, жәбіріңіз не? Бұл кедейдің қолына мұндай гay
hap қайдан түспек? Tiптi сіздің қыздыкі болмаған күнде біреу
ден ұрлап алып жүр.
—Ал, сен қайдан алдың?—деді патша балықшы шалға.
Балықшы шал: «Керек етсем, судан тағы да алам. Менен мынау
ақсақал қайдан алғанымды сұрамай, көп алдында маған жала
жауып, алдыңызға алып келді. Қайдан алатынымды өзіңізге
оңашалап айтам.
Патша ақсақалға ашулана қарады.
—Аппақ сақалыңмен бұлай еткенің не? Құры көзіме кө
рінбей!—деп, кісілерімен қоса қуып жіберді.
Қолға түспейтін қымбат тастың иесіне патша жайнаң қаға
қарады.
—Жаным-ау, бip елдің патшасы менде бұл тастың үгіндісі
де жоқ. Ал, маған осының қайдан шыққанын айтшы.
—Оны айтқанда кici таңғалғандай кереметі жоқ, тақсыр,
менің түгiм жоқ кедей екенім де рас, өмip бойы балық аулап,
теіңздің суын сүзумен келдім. Судың астында да кеуде бeлімi
адамға, бөксе жағы балыққа ұқсайтын су адамы деген мақұлық
болады екен. Алдыңғы күні торыма соның бipeyi ілініп, менімен
сөйлесе кетті. Сөйлесе келіп дос болдық. Мен күн сайын тәңер
тең бip себет жеміс берем, ол маған алуан-түсті сіздің қолыңызға
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түспейтін тасты береді. Бұл гауһарлар ciз үшін қолға түспейтін
қымбат болса, мен үшін түкке тұрмайтын зат. Бipaқ тамағы тоқ
кісілер, сол үшін құлқыны құриды екен. Алтынын алып сата
берем. Ал, сіздің қызыңыз қызыққан екен орамалға түйген тас
ты түгелімен соған беріңіз, түктің Kepeгi жоқ. Базарға шыға
рып сатамын десем үйде бip ceбeтi бар.
—Не дейсің, жаным-ау... тегін бердім деп отырмысың?...
мұның бipeyi патшаның қызының қалың малы ғой? Мен мұ
ның екеуін алуға алтыным жетеме деп отырмын... кедей де
болсаң келімің келген жан екенсің, Құдайдың кем қылмайын
деп берген нeciбeci ғой. Қой, балам, саған қорғаушы болмасам,
болмайды екен... Асыл тас деген адам өлімінің шақыртқысы.
Оған құмар кici көп болады. Базар ақсақалының пәле жауып
жүргені анау, гayhap алу үшін сені өлтіріп те тастайды. Бұл
сияқты үлкен байлықты ұстап тұру үшін қолыңда күшің болуы
керек. Патшалық ойыма бip нәрсе түсіп кетті. Қайдан білейін,
түбі не боларын...
—Не ойлап едің, тақсыр?
—Ойлағаным тамаша, саған қызымды берсем... өзіме yәзip
eтiп, өлсем орныма уәкіл eтiп, орныма отыратын болсаң... Ей,
әлгі орда басқарушы кімді бepi шақыр.
—Жаппарды айтасыз ба?
—Иә, соны шақыр! Орда басқарушы кipiп келді.
—Мына балықшыны жасарту суымен шомылдырып, бас
уәзірдің киімін кигізіп алып кел. Ол: «Уа, тастың құны болған
қу дүние»—деп бip күңк етті де: «Кұп тақсыр»—деп балық
шыны ала жөнелді.
Балықшы шал бас уәзірдің киімін киіп, ордаға кіргенде,
сондағы кісілердің көpнeктici, ең жасы болып көрінді. Бас
уәзірдің арнаулы орындығы қойылып, отырып та қалды. Орда
кiciлерінен белгілі адамдарды жіберіп үй iшін алдырды. Тоғыз
баланы аяғынан бастырып шұбыртып, ордаға кіргізгенде, патша
орнынан тұрып, шетінен сүйе бастады. Олар арнаулы үйде дайындалып жайғасты да, патша қызын бермек болып, себет толы
гayhap қызының қалың малы болып, қазынаға сүңгіп кетті. Су
адамының алғашқы берген тасы балықшы шалды патшаның
бас уәзipi, әpi күйеуi деген атаққа жеткізді.
Балықшы шал жарты патша болса да, жеміс салған себетін,
тәңертең су жиегіне барғанын қойған жоқ. Ертемен тұрған пат-
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ша, қолына себет алып, суға қарай зырғып бара жатқан күйеуін
көpiп, намыстанып кетті.
—Балам, бұл жаяу жүргенің қалай?
—Ол солай, құрметті патша атам, маған қонған бақыт жаяу
жүргенде кездесіп еді. Үндемеңіз, жеміс бepiп, тас алғалы ба�рам. Оны атқа мінем деп жүріп үркітіп алармын, мені көрмеген
кісі болып жүре беріңіз.
Дегенмен, жолшыбай ел кездеспей тұрмады. Олар бipiнeбipi:
—Keшeгi патшаның қызын алған балықшы мынау,—десті.
Екінші бipeyi:
—Мұның қолындағы көтеріп жүргені немене? Өзi жеміс са�
тып жүргеннен cay ма? Онда патша күйеуге жарыған екен.
—Әй, жемісіңді бepi әкел, дәмін көрейін, Tayip болса алып
қалайық,—деді бipeyлepi.
—Ой, жап аузыңды! Ол патшаның күйеуі. Су астындағы
жынға тамақ апарып, гayhap алғалы барады.
Сонымен балықшы шал су адамына барып, жемісін гayhapғa
айырбастап қайтты. Жолшыбай наубайға соғып, оны дүкеннен
таппайды. Ол ертеңінде де солай болды. Дүкеннің жанындағы
жіп сататыннан сұрап едi:
—Бүгін төрт күн болды, дүкенін ашқан жоқ, ciрә ауырып
қалған болар,—деді. Наубайдың үйін сұрап алып, іздеп келсе, наубай үйінде екен. Ол ауырмапты. Уәзірлк киiмiн киген
балықшыны көpiп қайран қалды. Оның таңырқауына көңіл
бөлген балықшы болмады.
—Сенің дүкеніңе күнде келем, тiптi көрінбедің. Көршілерің
нен сұрап жүріп, үйіңді әзер тауып алғаным, саған не болды?
—Не болды дерің барма, достым. Бұл заманның базарынан әділеттің қаспағын да табуға болмайды. Сен базарға тас
апарғанда сыртыңнан бақылап, мен де барып едім. Ceнi ұры
деп қол-аяғыңды байлап жатқан соң, ақ кiciнi қара eтiп жат
қан дүниеден безіп, ешкімге сөйлеспей үйіме келдім де жаттым. Осы гayhapғa байланысты өмірде туралық тумас деп, сен
берген тасты шыққан суына қайта лақтырып жібердім. Сен
тipi қалыпсың ғой, ал мына бip үкімет киімін киiп жүргенің
қалай?
—Ойбай-ау, сен білген жоқ екенсің ғой. Мен патшаның бас
уәзipi, қызын алып күйеу болдым. Iшiп ас, жұтып ауа емес,
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әйтеуір осы тастарға патша иманын айырбастағалы отыр. Мен
де күніне бip себет апарып үйіп жатырмын. Мен мына себетті
саған берейін, сен апарып берсең саған да уәзірлік орын береді.
Мұның пайдасы көп екен, жала жаппақ түгіл өздері қорқады.
Менің қол-аяғымды байлатқан ақсақал, мен уәзір болғалы
қол—аяғы бүpiciп маған сәлем береді.
—Онда мен тас көтеріп оңдырмаспын. Себетіңді көтеріп,
қасыңа epiп барайын,—деп балықшымен ілeciп ордаға келді.
Себет толған жарқыраған тасты көpiп, патша ұшып түре
гелді. Қол қусырып, бас игенін өзi де сезбей қалды.
—Шырағым, мынау әлгі досың емес пе? Бip келімі келген
кici екен ғой өзі...
—Жоқ, бұл құрғақтағы досым. Тарыққанда тамақ берген,
кедей кезімде қарайласқан наубай. Судағы досым: «Осыған он
себет гayhap бер»—деп еді. Соның бipiн бүгін берсем, сізге алып
келіп отыр.
—Әй, сол жағыма әкеліп бip орындық қойыңдар! Екінші
уәзірім болсын,—деді патша.
Сөйтіп, күн артынан күн өте берді. Балықшы да күніне бip
себет гауһарды жеміске айырбастап ордаға таси береді. Бip күнi
балықшы су адамына былай дейді.
—Досым, сен: «Су астында қала бар, өзің сияқты балық
адам бар дейсің. Менің соларды көруге зауқым қатты соғады.
Бipaқ су астына қайтып жүре аламын, құлақ-мұрынға су кетіп
құримын ғой...
—Досым, онан қорықпа. Бізде су еш жеріңе кірмейтін, еш
жеріңе жұкпайтын шарбы майы бар. Оны үстіңе аптап алсаң,
өмір бойы суда жүрсең де түк болмайсың. Сонымен су адамы
балықшыға су жүқпайтын шарбыны әкеп береді. Ол сыртынан
жамылып алып, суға түсті. Су адамынын, айтқаны тура келді,
су тұншықтырмады да, үстіне жұқпады. Жердегідей жүре берді.
Kөзi үйреніп алған соң, шыны сарайдың ішінде жүргендей
қыдыра берді.
—Ал, енді менен көз жазып қалма айнала жүргеннің бәpi
жыртқыш мақұлық. Жер үстінде канша мақұлық болса, су
астында онан он сегіз есе көп. Көресің бе, бәрі сенен қашып барады.
—Онысы нeci?
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—Ойбай, сендерден қорықпайтын зат жоқ, түci суық үлкен,
мақұлық көрсең, дыбысыңды шығар. Дыбысыңды шығарсаң,
тобымен қырылады.
Балықшы таң қаларлық тамашаны су астынан көрді: жазық
далада, алуан тycтi шөп те, заңғар тау, төбе, төмпешік те, ор
ман, тоғай, оралып шыққан шөп те кездесті. Жүре-жүре қатар
тұрған eкi тауға кездесті. Соған жақандай бергенде, алдында ке
ле жатқан су адамы жан дауысы шығып кейін қарай жүгірді.
—Не болып қалды?
—Айқайлап жібер, менімен өшескен бip үлкен мақұлық
келе жатыр.
Балықшы шал айқайлап жібергенде, әлгі мақұлық өлді де
судың бетіне көтерілген тұмандай қалқи бастады.
«Менiң үнімнен өліп жатқан таудай мақұлықтың мұнысы
несі?»—деп ойлады.
Балықшы мен су адамы қос таудың қуысындағы шұрықшұрық тесіліп кеткен шұңқырларға келді. Онда толып жатқан
кеуде жағы адам тәрізді, құйрық жағы балыққа ұқсайтын өзін
epтiп жүрген осы секілді мақұлықты көрді.
—Бұл не?—деп сұрады балықшы шал. Су адамы:
—Бұл біздің қаламыздың бip бөлегі, мұнда өңкей әйелдер
тұрады, еркектердің қаласы басқа жақта болады.
—Е... бұларың қызық екен. Ерлі зайыпты деген сендер де
болмай ма? Су адамы:
—Жоқ, ондай пәле бізде болмайды. Kөңілі қосылғандар
кездескен жерде iciн бiтipiп жүре береді. Нағыз қосылғанын
белгілеймін дегендер, ұзақта бip тау бар, сонда алуан түсті
балықтар болады, содан барып мың балық ұстап, патшамызға
апарып той жасайды.
Сонымен балықшы шал су астындағы сексен қалаға барды.
Бәpi де алғаш көргендей. Өзi әбден зepiгiп кетті. Судың асты
дегенімен, онда да дауыл тұрып, алай-дүлейі шығып, сеңдей
соқтығысып жатады екен. Балықшы:
—Осындай қалаларың көп пе?—деді.
—Heciн сұрайсың. Екі мың жыл еріп жүрсең, ағаштың бip
бұтағын көрсеткендей-ақ болар едім.
—Ендеше мен қайтайын,—деді. Су адамы:
—Жок, жүр, үйге,—деп ертіп келді. Оның үйі су патшасы
ның орталық қаласында тұрады екен. Ондағы үңгірлер басқа
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ша, қатты тасты ойып, терең жасалыпты. Үңгір кез келген жерде емес, әдейі істелген тәртіпте, оны көpiп балықшы шал:
—Мұны өздерің әдейі қолдан істедіңдер ме?—деп сұрады.
—Біз қолымызбен ешнәрсе істемейміз, осында тастұмсық
деген бip балық бар. Тұмсығы қатты болғанымен тамақ тауып
жеуі қиын. Соларды бiз балық ұстап бepiп асырып, олар бiзгe
осындай үңгір қазып береді. Патшамыздың сарайын, казына
қоймасын соғып берген солар. Мынау менің үйім, кірейік,—
деп үңгірге кірді. Онда қатыны, екі ұлы, бip қызы тұрады екен.
Үйіне кірген әкесінің досын көpiп, балалары бырқылдап күле
бepдi. «Мынаның құйрығы қайда? Сақал-мұрты шеміршек
емес қой»,—десіп күле берді. Оларға әкeci жекіріп, күлісін
қойғызды. Олар осыдан шығып патшасына бармақ еді, балық
шы балалардың сықағына ызаланып:
—Мен патшаңа бармаймын, маған беретін асыл тастарыңды
бepiп, шығарып сал,—деді. Су адамы:
—Досым, сен ренжіме, мұндағылар құйрықты болған сон,
құйрығы жоққа күлeдi. Патшаның сарайына баратын болсаң,
күлкінің үлкeнiн көретін едің. Енді саған патша сарайынан
жер бeтiнe әлі шыға қоймаған гауһардан бipaз гayhap әкеліп
берейін,—деп су адамы шығып кетті де гayhap әкеліп берді.
Олар бұрынғы алып жүрген гауһарынан айырықша, алуан түcтi
екен.
Eкeyi су жиегіне келе жатып, ұлы той жасап, мәз-мейрам
болып қуанып жатқан бip қалаға келеді. Балықшы шал таң
қалып:
—Мұнда қандай той жасап жатыр?—деді.
—Бipey өлiп соған той жасап жатыр.
—Өлгенге той жасағаны нeci?
—Сендерде не істейді?
—Ойбай салып жылайды.
Қара киіп бетін жыртады. Өздерің пиғылдарың жаман
мақұлық eкeнciңдep ғой?! Жан деген—қайтып тапсыратын
аманат. Сендер оны тапсырғанға ренжиді екенсіңдер. Мен ондай жанмен дос бола алмаймын. Енді маған жолығады екен деп
су жиегіне келмей-ақ қой»—деп су адамы кейін қарай жалт
бұрылды. Ең соңғы ғажайып гауһарды алып, балықшы шал да
өз үйіне келді.

33. Зайыт пен мысық
Бұрынғы заманда бір кедей қарт диірменші болған. Бұл
диірменшінің қатыны жоқ екен. Үш қызметкері бар екен. Көп
заман өткен соң бұл қарт өзінің қызметкерлеріне айтты:
—Мен сіздерді енді шығарамын, қартайдым. Қазір тыныш өз күнімді өзім көргім келеді. Солай болса да мен бірің
ді алып қаламын. Маған қайсыңыз жақсы ат келтірсеңіз,
міне, сол өлгенімше туысқандай мені күтеді. Диірмен сол ат
келтіргеніңізге қалады,—деген соң бұлар шығып кеткен.
Біреуінің аты Зайыт екен, екіншісі—Рафик, үшіншісі—Ғаббас.
Зайыт—есалаңдау жынды екен. Бұлар қарттан кетіп бір ауылға
жеткенде жолдастары Зайытқа:
—Сен нағып ат табасың, жынды. Бізбен бірге бармай-ақ осы
ауылда қал,—дейді. Зайыт бұлардың сөзін қабыл алмай «мен
де сіздермен барамын» деп ілесіп қалмаған. Бұлар кеш болған
соң далада бір шұқырға кіріп жатқан. Зайыттың екі жолдасы
оянған соң, Зайытты оятпай қашып кетеді. Зайыт күн шыққан
соң оянып қараса, жолдасы оятпай қашып кеткен. Зайыт қор
қа-қорқа шұқырдан шығып тоғаймен бара жатып ауыр ойла
нып өз-өзіне: «Мен бір өзім қалдым, жақсы атты қайдан таба
мын»,—дейді. Сол арада Зайытқа тоғайдан шығып, бір ала
мысық келіп жолықты. Зайытқа айтты:
—Қайда барасың?—деп.
Зайыт «осы мысыққа айтқанымен мұнан не қайыр» деп шынын айтпады. «Қайда болса да барамын»,—деп жауап берді.
Мысық:
—Мен саған пайда келтіремін, сенің не іздегеніңді білемін.
Сен бір жақсы ат іздейсің. Сен маған үш жыл қызмет етсең
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саған сондай жақсы ат беремін. Өзің өмірің бойынша іздеп таба
алмайсың,—дейді.
Зайыт ойға қалып ойлайды. «Осы ала мысық маған қандай
пайдалы сөз айтты»,—деп қызмет қылуға ырза болды. Ала
мысық Зайытты алып келіп бір сиқырлы сарайға кіргізді.
Сарайдағы көп мысықтар, бұл ала мысық Зайыт екеуін
құрметтеп үйге кіргізді. Кеш болған соң екі мысық келіп ойнай
бастады. Біреуі Зайытқа келіп айтты «жүгірейік» деп. Зайыт
айтты:
—Мен мысықпен бірге жүгіргенім жоқ. Жүгіре алмай
мын,—дейді. Біраз уақыт өткен соң біреуі Зайытқа бір үй
көрсетіп «ұйықта» дейді. Зайыт шамды сөндіріп ұйықтады.
Таң атқан соң Зайытты оятып, жуындырып құйрықтарымен
бетін сүртті.
Зайыт:
—Сіздің сүлгіңіз жүдә жақсы жұмсақ екен,—деді. Содан
Зайытқа тамақ ішкізіп-жегізіп болған соң, Зайыттың қолына
күміс балта мен күміс пышақ беріп, ала мысық айтты:
—Бар менің шабынымнан пішен шауып кел, күміс балта
мен күміс пышақтың біреуіне де зиян қылмай, әкеліп бересің,—
дейді. Зайыт ала мысықтың айтқанынын істеп, нәрселеріне
зиян келтірмей алып келіп берді. Зайыт айтты:
—Енді маған айтқан нәрсеңіз бола ма?—деп.
Мысық айтты:
—Бұл қызметің аз, көбірек қызмет көрсетуің керек,—деді.
Мысық:
—Күміс бұрғыны, күміс балтаны, күміс пышақты—
бәрін алып маған бір сарай сал,—деді. Зайыт ала мысықтың
айтқанының бәрін де істеді.
Зайыт айтты:
—Маған айтқан атыңыз бар ма?—деп және айтты.
Мысық:
—Менің қазір саған берер атым жоқ, болса да атты көргің
келсе жүр, көрсетемін,—деп Зайытты алып барды. Сарайдағы
тамаша өңді аттарды Зайыт көрді. Он екідей ат тұр, бірінен-бірі
жүдә жақсы екен. Ала мысық Зайытқа:
—Мен саған казір бермеймін үш күннен соң беремін,—
дейді.
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Зайыт ырза болып, диірменшінің жанына барған еді.
Диірменшінің қасында бұрынғы жолдастары отыр екен.
Олардың диірменшіге әкелген аттарының біреуі—ақсақ,
біреуі—соқыр болған. Жолдастары Зайытқа айтты:
—Сенің атың кайда?—деп.
Зайыт:
—Менің атым үш күннен соң келеді,—дейді. Жолдастары
Зайыттың бұл сөзін есітіп күліп:
—Сенің тапқап атың қандай болады екен, көрейік,—деген.
Зайыт кірген соң диірменші «отыр» деп айтпаған. «Киімің жаман, атың жоқ» деп, диірменші Зайытқа азғана тамақ береді.
Кеш болған соң Зайытты жолдастарымен жатқызбай қаздар
дың жанына қуып шығарған.
Үш күн өткен соң ертемен алты ат жеккен пәуескемен бір
атты артына байлаған біреу диірменшіге келіп түсті. Диірмен
шіден сұрады:
—Зайыт қайда?—деп. Сұраған адам бір сұлу қыз екен.
Диірменші бұл сұлу қызға:
—Зайытты үйге кіргізуге жарамайды. Үсті-басы тіпті
жаман, қазір ол қаздардың арасында,—деді. Қыз Зайытты
шақырып үстіне, басына таза киім кигізіп, жуындырып еді,
Зайыт жүдә сұлу болып кетті жолдастары қызғанып. Бұл қыз
Зайыттың жолдастарының әкелген атын қарап көрді. Көрсе,
біреуі—ақсақ, біреуі—соқыр.
Қыз диірменшіге:
—Міне, мен Зайыт үшін сізге ат әкелдім. Диірменің де
өзінде қалсын,—деп, қыз Зайыттың қолынан ұстап үш ат жеккен пәуескеге отырғызып алып кетті. Зайыт өзінің істеген күміс
үйін көрді. Бұлар сол жерде осы сұлу қызды алып, шаттықпен
өмір кешірді.

34. Тас болған шаһар
Әуелгі заманда бір шаһарда бір қарт пен кемпір болған
бір нысапты тауфиқты ұлы. Күндерде бір күн бұл жігіт сапар
шығуға ойлап атасынан, анасынан рұқсат сұраған. Рұқсат алып
кетіп бара жатып, бұл жігіт бір шаһарға барып кірген. Ол шаһар
тас болған. Әрбір үйлері һәм нәрселері, кісілері кейбіреуі отын
кескен жерінде балтасымен тас болған, қайсыбір адам отын
көтерген бойынша тас болған. Қайбіреуі көшеде жүрген кісі
сияқты тас болған. Бұл шаһардың не себептен тас болғанын
білмей, бұл жігіт шаһар бойынша жүрген. Жүре-жүре патша
ның үйіне келіп кірген. Патшаның үйінде бір тірі адам көрме
ген. Болса да патшаның үйінде екі-үш сағат күтіп отырған, бір
адам көрінер ме екен деп. Сол арада патша үйіне патшаның
қызы келген. Ол қыз бұл жігітті көріп амандасқан, әрі сұраған
«қайдан келдің, қайда барасың» деп. Бұл жігіт бәрін бастан-аяқ
айтып берген. Сонан соң қыз айтқан: «Бізге бір жақсы таза кісі
керек еді, үш түн патша үйінде дұға қылып отыруға, осындай
үш күн дұға қылып отырушы болса, бұл шаһардың халықтары
жаңадан тіріліп өз түріне қайтатын еді»,—деген. Бұл жігіт
қыздың сөзін қабыл етіп ырза болған. Қыз бен жігіт уағда
қылған, егер жігітүш түн дұға қылып шаһар халқы тіріліп өз
суретіне қайтса, қыз жігітке тимек болған. Қыз жігітке үш шам
берген де өзі кеткен.
Бұл жігіт шамды жандырып дұға оқуға кіріскен. Түн ортасы болған соң, бұл жігіт жанына сонша көп жындар келген.
Жындар келіп бұл жігітке дұға қыла бастаған. Кейбіреуі отпен өртемекші болып, кейбіреуі ұрмақшы болып, кейбіреуі
қорқатын нәрсемен қорқытпақшы болып, қорқытып қараған.
Бұл жігіт тіпті қорықпаған. Түн ортасы өткен соң жынның
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бәрі де жоқ болған. Таң атқан соң, бұл жігіт жатып ұйықтаған.
Бір уақыттан соң патша қызы бұл жігіт жанына келіп сүраған
«қандайсың» деп. Жігіт жауап берді:
—Құдайға шүкір, Құдайдың құдіретімен саламат қалдым,—
деп. Қыз тағы кетті. Екінші түн және шам жандырып дұғаға
кірісті. Екінші түні бұрынғы өткен түннен де қатты қорқыныш
ты болды. Жігіт тіпті қорықпады. Түн ортасы ауған соң жындар тағы да кетті. Бұл жігіт жатып ұйықтады. Бір уақыттан соң
қыз және келіп бұрынғы сұрағандай тағы сұрады. Бұл қыз біраз
отырып кетіп қалды.
Үшінші түн бұл жігіт және шамдарын жағып дұға оқуға
кірісті. Бүл түн бұрынғыдан да тіпті жаман қорқынышты
болды. Бұл қорқынышты тілмен айтып, қағазға жазып бітіре
алмайды. Түн ортасы ауған соң жындар кетті. Жігіт жатып
ұйықтады. Ертеңгісін қыз және келген еді, жігітке айтқан:
—Ай, жігіт, сен үш түн машақат шектің, төртінші күн және
дуалға жазып қой, халықтың нағып тірілгенін. Егер де олай
етпесең менің атам ашуланар. Кім мұндай істеді деп.
Қыз айтуынша, төртінші түн өткен соң таң атқанда әрбір
халықтар тіріліп жүре бастады. Патша да тіріліп өзінің үйіне
кірген еді. Ашуланып сұраған: «Кім бұл істі істеген?»—деп. Сол
арада дуалдағы жазуды оқып көрген. Сол уақытта патшаның
қызы атасы жанына келіп, атасына айтқан:
—Міне, осы жігіт үш түн дұға қылып, сіздерді тірілтті.
Патша қызынан сұраған:
—Ол жігітке не бермекші болдың?—деп. Патша қызы
айтқан:
—Егер сіздерді тірілтсе, өзім тимек болдым,—деген. Патша
бұл жігітті тіпті жақсы көріп, қызын бермек болды. Сол сағат
той қылып, қызын бұл жігітке берген. Сонан бұл патша опат
болған соң, бұл жігіт патша орнына патша болып, қыз екеуі
жақсы өмір сүрген.

35. Күн астындағы
Күнікей қыз
Бұрынғы өткен заманда бір жесір кемпір болыпты. Бұл
кемпірдің перзент дегенде жалғыз баласы болыпты, мал дегенде он шақты ешкісі болыпты. Бала ешкілерін бағып жүреді.
Бір күндерде ешкілерін далада жайып жүріп, бір топ киікті
көреді, оның ішінде бір алтын мүйізді киік жүреді. Бала бұл
киіктерді күнде көріп жүріп, бір күндері шешесіне келіп:
—Далада бір топ киік көрдім, ішінде алтын мүйізді бір
шұбар киік бар. Осы шұбар киікті ұстап алып, ханға тарту
қылсам, хан маған сыйлық берер ме еді?—дейді.
Шешесі:
—Ұстай алсаң, алып бар, хан сыйлық берер,—дейді. Бір
күндері бала далада ешкілерін жайып жүріп, алтын мүйізді
шұбар киікті тағы да көреді. Сол арада бала әлгі шұбар киікті
ұстап алады. Ханға алып жүреді. Ханға апара жатқанда, хан
ның үйінің жанында уәзір көреді де:
—Мұныңды ханға апармай-ақ қой, маған сыйлап кет,—
дейді. Бала:
—Жоқ, саған әкеле жатқаным жоқ, ханның өзіне апа
рам,—деп уәзірге бермейді.
Бала алтын мүйізді шұбар киікті ханға тарту қылады. Хан
уәзірін шақырып алып:
—Бұл баланың тартуына сыйлық беруге бола ма?—дейді.
Сонда уәзір:
—Жоқ, бұған сыйлық беруге болмайды. Бұл киіктің астына қоятын бір тақ болады, оның екі қанаты болады: бірі алтын, бірі күміс. Бірі алтын суына малынған, бірі күміс суына
малынған. Киік сол алтын тақтың үстінде тұрып ойнағанда,
дүниенің қызығын көргендей боласыз. Сіздің салтанатыңыз
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сонда келіседі. Бала соны тауып әкелсін, сонда сыйлық беруге
болады,—дейді.
Сонда хан балаға:
—Бұл киіктің астына қоятын тағы болады, оның екі жа
ғында екі қанаты болады. Екі қанатының бірі алтын, екіншісі
күміс суына малынған. Соны тауып кел. Сонда сыйлық беремін,
ал таба алмасаң, басыңды аламын,—дейді.
Бала мұны естіп, жылап шешесіне келеді. Шешесі:
—Ойбай, балам! Бұған бола жыламай-ақ қой, өзім іздеп
тауып әкелейін,—деп жолға шығады.
Бір жерлерге келсе, бір топ киік далада жайылып жүреді.
Топ киіктің ар жағында жердің жарығын жамап бір кемпір
отыр екен, бұған келіп, жұмысының мәнін айтады. Сонда жер
жамап отырған кемпір:
—Мысыр шаһарының бер жағында бір шаһар бар. Киіктің
тағын істесе, сонда істейді, баланың қолына мың діллә беріп,
соған жібер,—дейді.
Сонан баланың шешесі үйіне қайтып келіп, барлық дүниемүлкін беріп, ешкілерінің барлығын да беріп, оның үстіне өзі
неше жыл мал бағуға бір байға жалданыпты. Сөйтіп, баласына
мың діллә құрастырып береді.
Бала мың ділләні алып, киік астына қоятын тақты жасайтын Мысыр шаһарының жанындағы шеберге жүреді. Бірнеше
күн жүріп, шеберге келеді. Бала шеберге келіп, осындай киік
астына төсейтін тақты істетуге келгенін айтады. Сонда шебер:
—Мың діллә берсеңіз, істей аламын,—дейді.
Сонымен мың ділләсін шеберге беріп, киік астына қоятын
тақты істетіп алып, бала үйіне қайтады. Келе жатса, жолында бір үлкен бәйтерек тұр екен, оның түбіне келсе, екі құдық
бар екен, біріншісінде алтын су, екіншісінде күміс су бар.
Бала сол арада алып келе жатқан тақтың бір қанатын алтын
құдыққа, екінші қанатын күміс құдыққа малып-малып алады.
Бала тақты алып, үйіне келеді. Ертеңінде ханға алып барады.
Айтқанындай тақты баяғы алтын мүйізді шұбар киіктің астына қойғанда, киік ойнап, сән-салтанатын келтіріп тұрады. Хан
уәзірін шақырып алып, ақылдасады.
Сонда уәзір:
—Жоқ, тақсыр. Мұнысына да әлі сыйлық беруге болмайды.
Енді пәлендей жер астында өскен бір сұлу алтын ағаш бар, соны
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әкеліп сіздің есік алдына орнатса, сән-салтанатыңыз мұнан әрі
келісер еді. Бала соны тауып әкелсін, есік алдына орнатсын.
Сол уақытта сыйлық беруге болады,—дейді.
Сонда хан:
—Сол жердің астында өскен алтын ағашты әкеліп, менің
есігімнің, алдына орнат, сонда сыйлық беремін,—дейді.
Бала тағы да алтын ағашты іздеп кетеді. Бірнеше күн жол
жүріп, бір жерлерге келсе, алдынан бір ақ сақалды шал шыға
ды. Бала өзінің іздеп келе жатқан жұмысының мән-жайын әлгі
шалға айтады.
Ақ сақалды шал:
—Осы бетіңмен жүре бер. Бір жерлерге барғанда биік
тауларға кездесесің. Таудың бауырынан бір қоян қашар, сен
сол қоянды қуа бер, ол қоян барып бір жердің үңгіріне кірер.
Сонда ол сол жақтағы үңгірге кірер, сен оң жақтағы үңгірге
кір. Сонда қырық ұрыға кездесерсің, олар сені «өлтіреміз»
дер, сонда сен: «Мен әп-сәттің ішінде ет пісіре аламын»,—де.
Сол уақытта қырық ұры саған ет пісіртіп, қарап тұрар. Сен
етті қазанға салып, мына кездікпен түртіп қалсаң, ет өзіненөзі пісіп шығады,—деп балаға бір күміс сапты кездік береді.—
Сонымен бірнеше күнге дейін сонда ет пісіруші болып жүресің.
Қырық ұры сені үңгірге тастап, өздері сыртқа шығады. Сол
уақытта түкпірдегі бір ақ сандыққа көзің түсер. Сол ақ сандық
ты ашсаң, ішінде бір көк сандық, бар, соны ашсаң, ішінде
қағазға ораулы дәріні көрерсің. Сол дәріні ал да, пісулі тұрған
етке сал. Сол уақытта қырық ұры кезек-кезек келіп, есік алдында өле береді. Сонан кейін сол үңгірдің ішін аралап жүрсең,
іздеген алтын ағашың сонда тұрар. Сен сол арада дәрет алып, екі
парыз намаз өте де алтын ағаштың бұтағынан қысып, қолың
мен ұстарсың. Екі аяғыңмен ағаштың түпкі тамырын басып,
екі көзіңді жұмсаң, сонда таң ата ханның есігінің алдына ағаш
өзі келіп орнар,—дейді.
Бала шалдың айтуымен жүріп келе жатса, таудың үңгірінен
бір қоян қашады. Бала қашқан қоянды қуа береді. Қоян бір
жердің үңгіріне кіреді, бала да кіріп кетеді. Айтқанындай,
үңгірде екі тесік кездесіп, қоян сол жақтағы үңгірге кіріп
кетеді, бала оң жақтағы үңгірге кіріп кетеді.
Үңгірдің ішіне кіріп келсе, балаға қырық ұры кездеседі.
Бұлар баланы өлтірмекші болады. Сол арада бала лезде ет пісіре
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алатынын айтады. Бала етті қазанға салып, баяғы шал берген
кездікпен етті түртіп қалғанда, ет өзінен-өзі пісіп болады.
Сонымен олар баланы өлтірмейтін болып, ет пісіруге қояды.
Бала бірсыпыра уақыт сол қырық ұрыға ет пісіріп жүреді. Бір
күндерде бала ұйықтап жатса, бүйірінен баяғы ақ сақалды шал
түртіп: «Етке тойған соң, ұмыттың ба?»—дейді. Бала оянса,
түсі екен. Сол арада ойлап тұрса, баяғы шалдың айтқандары
есіне түседі, жан-жағына қарайды. Шал айтқанындай, бір
бұрышта ақ сандық тұр екен. Жалма-жан кілтті іздеп тауып
алып, ақ сандықты ашса, ішінде көк сандық бар екен. Оның
ішін қараса, қағазға ораулы дәріге көзі түседі. Бала дәріні алып
ұрылардың сыртқа шығуын аңдиды. Бір күндері қырық ұры
тесігінен сыртқа шығады. Бала жалма-жан етті пісіреді де,
дәріні етке шашып жібереді. Сол арада қырық ұры бірінен соң
бірі, кезек-кезек есік алдына келіп, топырлап өле береді. Бала
жан-жағына қарап, үңгірдің ішін еркіндікпен аралап жүрсе,
жер астында жалғыз өсіп тұрған ағашты көреді. Сол арада алтын ағашты қолымен мықтап ұстайды да, екі аяғымен түпкі тамырын басып, екі көзін жұмады.
Бала көзін ашып қараса, таң сарғайып атқан, алтын ағаш
тың хан есігінің алдында тұрғанын бір-ақ көреді.
Таңертең хан уәзірлерімен алтын ағашты көреді. Бұрынғы
бұрынғы ма, ханның салтанаты тіпті артып кетеді. Алтын
қанатты тақтың үстінде алтын мүйізді шұбар киік ойнап
тұрады.
Мұны көріп хан балаға риза болып, сыйлық беруге барлық
уәзірлерін шақырып алып ақылдасады. Баланың бүйтіп бақы
ты артқанын көре алмай, уәзірлері күндейді. Сонда уәзірлері
жиылып ақылдасады: «Ханға айтып бұл баланы тағы да бір
келмейтін жерге жұмсайық. Бәлендей алыстағы, күн астында
ғы Күнікей қызды тапсын. Мұны болса да таба алмай өледі, енді
оны іздеп барушылардың өлмей қайтқаны жоқ. Баланы сонда
жіберейік»,—дейді.
Хан уәзірлерімен ақылдасады:
—Кәні, балаға қандай сыйлық береміз?—дейді. Сонда баяғы
уәзір тұрып:
—Тақсыр, сіз өзіңіз болсаңыз қартайдыңыз. Сізде перзент
жоқ. Біздің ойымызша, қартайған шағыңызда сізге серікке жарайтын пәлендей жерде, күн астында Күнікей деген қыз бар.
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Бұл бала сол қызды тауып әкелсін, сонда мықтап сыйлық беруі
ңізге болады,—дейді.
Хан тағы да балаға:
—Сол күн астындағы Күнікей қызды тауып әкел, сыйлықты
сонда беремін,—дейді.
Бала Күнікей қызды іздеп кетеді. Бірнеше күн жүріп келе
жатса, алдынан екі алақанына екі тауды салып жүрген бір дәу
кездеседі. Бала бұл дәуден жөн сұрайды, сонда дәу.
—Күн астындағы Күнікей сұлуды іздеп бара жатқан бала сен
болсаң, мен жолдас болғалы жүрмін,—дейді.
Бала:
—Сол бала мен боламын,—дейді.
Сонымен екеуі жолдас болып келе жатып жер тыңдаушыға
кез болады. Бұл да балаға жолдас болып ереді. Тағы да жүріп
келе жатса, алдынан екі көлдің суын екі ұртына ұрттап жүрген
тағы бір дәу кез болады.
Бала жөн сұрайды. Екі көлдің суын екі ұртына ұрттаушы:
—Күн астындағы Күнікей қызды іздеп жүрген балаға жолдас болғалы жүрмін,—дейді.
Сонда бала:
—Ендеше, мен сол боламын,—дейді.
Сонымен бұл да үшеуіне қосылып, төртеуі жолдас болып
жүре береді. Келе жатса екі аяғына екі батпан тас байлап алған,
ойдан—қырдан жүгіріп жүрген желаяққа кез болады.
Бала жөн сұрайды. Желаяқ;
—Мен күн астындағы Күнікей қызды іздеп бара жатқан
балаға жолдас болғалы жүрмін,—дейді.
Бала:
—Ендеше, мен сол баламын,—дейді.
Сонымен бесеуі жолдас болып жүріп келе жатса, бір
шұқанақтан көп балаларымен тырмысып шыға алмай жатқан
бір құмырсқаны көреді.
Бала құмырсқаны балаларымен шұқырдан шығарып жі
береді. Сонда құмырсқа балаға риза болып:
—Сендер мені шұқырдан шығарып жібердіңдер, осы
жақсылықтарыңызды мен де алдарыңызға тіріде бір келтірер
мін. Мен мына бір қанатымды жұлып берейін, керек болған кезде тұтатсаң, дайын боламын,—деп бір қанатын жұлып береді.
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Бұлар күн астындағы Күнікей қызды іздеп жүріп кетеді.
Күн астындағы Күнікей қыз От тауының ар жағында тұратын
бір ханның қызы екен. Ол ханның бір үлкен көк төбет иті бар
екен. Сол ит күн астындағы Күнікей қызға келе жатқан адам
болса, соның дыбысын сезіп, жүз шақырым жерден алдынан
шығады екен. Қандай батыр, мықты адамдар болса да көк төбет
ит барлығын да жалғыз өзі қиратып салады екен. Қызды іздеп
барған адам сау қайтпайтын болған. Мұны білген көп адамдар
көк төбеттен қорқып, қызға бара алмайды екен.
Баланың жолдастарымен келе жатқанын ит жүз шақырым
нан біліп алдарынан шығады. Бір мезгілде көк төбет арсылдап жер дүниенің шаңын боратып келе жатыр екен. Баяғы
тау көтерген дәу қолындағы бір тауын итке жіберіп қалғанда,
төбет иттің төбесінен жай түскендей болып, ит таудың астында
қалып, табанда сеспей қатады.
Итті таумен бастырып өлтіріп тастап, бұлар тағы жүріп
кетеді. Бір уақытта бұлар күн астындағы Күнікей қыздың үйіне
жетеді. Хан бұлардан жөн сұрайды. Сонда бұлар:
—Осы жақтағы күн астындағы Күнікей қызды іздеп
келеміз. Іздеп келуші мына отырған бала, біз жанына ерген
жолдастарымыз,—дейді.
Сонда хан:
—Жолдарыңда бір көк төбет ит кездесті ме?—деп сұрайды.
Бұлар:
—Жолда бір күшікке кездесіп едік, біздің лақтырған
кесегіміздің астында үні өшіп, өліп қалды,—дейді.
Хан бұлардың күшіне қайран қалып отырады. Хан ертеңі
не, ел-жұртын жиып, балуан күрестіреді.
—Осы топта кімде-кім күресіп жығып, күші асса, қызымды
соған беремін,—дейді.
Ханның елі жағынан бір өгіз балуан шығады. Бала жағы
нан екі қолына екі тау ұстап жүруші дәу шығады. Екі балуан
күресіп, дәу жығып кетеді. Бірақ хан, сөзінен танып, бұл жолы
қызын бермей:
—Енді жаяу бәйгеден озып келгенге беремін,—дейді.
Жаяу бәйгеге ханның елінен бір жүйрік мыстан кемпір шыға
ды. Мыстан кемпір қолына екі шыны арақ ұстап шығады да,
жолда желаяққа ішкізіп мас қылып, өзі жүгіріп кетеді. Бала
тыңшыға айтады:
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—Кім келе жатыр екен, соны тыңдашы,—дейді.
Тыңшы тұра қалып тыңдап: «Кемпірдің дыбысы білінеді,
желаяқтың дыбысы білінбейді,—дейді. Бала сол арада баяғы
қолындағы кездікті ұстап еді, ұйықтап жатқан желаяққа дыбыс
беріп оянады, сол арада жалма-жан жүгіріп отырып, кемпір
ге жетеді. Қолына бір уыс топырақты алады да, кемпірдің ал
дынан өте беріп, топырақты көзіне шашып жібереді. Кемпір
көзін уқалап аша алмай жатқанда, желаяқ озып келеді. Хан
сонда да қызын бермейді. Қызын жасырып тығып қояды да:
—Кімде-кім қызымның қай жерде екенін тапса, соған
беремін,—дейді.
Бір мезгілде тыңшы тыңдап жүрсе, хан қызын жер астында
ғы бір үйге жасырып қойған екен. Қыз сол үйде кесте тігіп оты
рып, қолындағы инесін жерге түсіріп алады. Тыңшы тыңдап
біліп тауып алады.
Хан бұларды темірден салынған қонақ үйге жатқызады.
Қонақтар жатқан үйді сыртынан өртейді. Бұлар түн ортасында
оянып кетсе, үй өртеніп бара жатыр екен. Бәрі де сасады. Сол
жерде көл ұрттаушы дәу ұртындағы бір көлдің суын бүркіп тас
тап, өртті сөндіреді. Бұлар тып-тыныш ұйқыда жата береді.
Хан бұларды өлді деп, күлін қарайын деп келсе, бәрі де тыптыныш ұйықтап жатыр екен. Хан тағы ойлап, бір амал табады.
Ертеңінде:
—Қырық қызбен қызымды қатар тұрғызам, солардың іші
нен танып алғанға қызымды беремін,—дейді. Ертеңіне қырық
қызды бір түсті киіндіріп, қатарлап қояды. Қараса, бәрінің киген киімінің түсі бір, ешкім таба алмайды.
Бала сол уақытта баяғы құмырсқаның қанатын тұтатып
жібергенде, құмырсқа келіп қырық қыз ішіндегі күн астын
дағы Күнікей қыздың алдынан шығады. Бала күн астындағы
Күнікей қызды таниды. Сонымен ханның басқа істейтін амалы
болмайды.
Хан амалы таусылып, ақыры күн астындағы Күнікей қызды
балаға береді.
Күн астындағы Күнікей қызды алып, бұлар еліне қайтады.
Баяғы ерген жолдастары, баламен қоштасып, жолда қалып оты
рады. Бір жерлерге келгенде, тыңшы қалады. Тағы бір тауға
келгенде, баяғы тау көтеруші дәу қалады. Бір көлдің жанына
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келгенде, баяғы екі көлдің суын ұрттаушы қалады. Бір жер
лерге келгенде, желаяқ қалады.
Бала келе жатып, бастан-аяқ, өзінің басынан кешірген
уақиғаларын қызға түгелінен баян етеді, оны ханға апаратынын айтады. Қыз оқымысты, сиқыршы екен. Баланың ерлігіне
сүйсініп, әбден сүйеді. Бірсыпыра жер жүрген соң қыз:
—Ханның еліне жетуге қанша күн қалды?—деп сұрайды.
Бала:
—Екі күншілік жер қалды,—дейді.
Сонда қыз:
—Сен озып ханға бар, менің алдымнан шықсын. Ең алдымен хан, оның соңынан қырық уәзірлері жүрсін, ең артында
өзің жүр,—дейді.
Бала ханға барып, қыздың алдынан шығарады. Қыз келе
жатқан ханды қасқыр, уәзірлерді түлкі қылып жібереді. Олар
бірін—бірі қуып кетеді. Сонымен күн астындағы Күнікей қыз
ды бала алып, екеуі той жасап, қосылады. Ел-жұрты баланың
ерлігіне риза болып, оны хан сайлайды.

36. Елеместің көргендері
Ертеде бір кедейдің үш баласы болыпты. Әкесі өлгесін жетім
қалған балалары азып-тозып кетеді. Жетім балалар күн көру
тәсілін іздейді. Сонымен балалар бір күні жолға шығады. Жолда келе жатқанда олардың алдынан екі жол кездеседі: біреуі—
барса келмес, екіншісі—барса келер. Жетім балалардың ең
кішісінің аты Елемес екен. Ағалары Елеместі барса келмеске
жібереді де, өздері болса барса келермен кетеді.
Келе жатқан Елеместің алдынан бір көкжал қасқыр кезде
седі де Елемеске тап береді. Сонда Елемес қасқырға: «Жегенің
ас болсын!»—дейді. Касқыр: «О, достым, бұл менің құлағыма
бірінші тиген жылы сөз, бұдан бұрын кез келгендер маған
жегенің ас болмасын дейтін еді де, мен оларға ерегесіп тезірек
өлтіретін едім. Сондықтан бұл жол барса келмес атанған. Енді
мен сенімен дос боламын да, өле-өлгенше саған көмектесемін»,—
дейді. Сүйдеп қасқыр кетіп калады. Елемес одан ары жүре
береді. Елемес келе жатса, алдынан үлкен бір қала көрінеді. Сол
қалаға келіп Елемес ас ішіп, тойынып, адам болады. Бір күні
жер қазып, жұмыс істеп жүрген Елеместің күрегіне бірдеме
ілініп шығады. Қараса алтын. Алтынды көрген Елемес одан
әрі қазса, ат басындай алтын тағы шығады. Бір күні Елемес
ұйықтап жатса түс көреді. Түсінде ағаларының халдері нашар
екен, ол түсінен шошып оянады. «Ит тойған жеріне, ер туған
жеріне» деуші еді. Осы байлықты жалғыз өзім көргенде не болады? Не болса да ағаларыммен бірге көрейін»,—деп тұра көшеді.
Көшіп келе жатып, баяғы екі жол айрылатын жерге келгенде,
өзінің ағалары кездеседі. Ағалары әбден жүдеп, үсті-бастары
азып-тозып кеткен екен. Елемес ағаларына киім, тамақ беріп
әбден тойдырады. Бірақ бұл жасаған жақсылығын ағалары
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білмейді. Олар Елеместі күндеп, қалайда өлтіруді ойлайды. Көп
кешікпей-ақ олар Елеместі өлтіреді де, оның мал-мүлкін алып
кетеді.
Бір күні баяғы қасқыр келе жатса, алдында бір топ қарға бір
қонып, бір ұшып шуылдап жүреді. Қасқыр «бұл не?» деп қарға
үймелеген жерге келсе, баяғы өзінің досы өліп жатыр. Енді не
істеу керек? Қасқырға бір ой түсе кетеді. Ол тез жата қалып, жер
бауырлап жылжып барып, карғалардың арасынан патшасын
ұстап алады. Барлық қарға «патшамызды босат» деп шулап,
қасқырға жалынады. Сонда қасқыр қарғаларға: «Егер, сендер
адам тірілтетін шөп әкелсеңдер, босатамын»,—дейді. Қарғалар
«мақұл» деп қарқ-карқ етіп, адам тірілтетін шөп іздеп, жанжаққа ұшып кетеді. Қарғалар жер-көкті қоймай қарап, ақыры
өлдім-талдым дегенде бір жерден адам тірілтетін, шөпті тауып
алып, қасқырға алып кеп береді. Шөпті қасқыр алғаннан кейін
карғаларға: «Егер осы шөптен адам жазылса, патшаларың
ды босатамын, жазылмаса, қайта іздейсіңдер»,—дейді. Шөпті
суға салып жұмсартып Елеместің аузына салғанда, Елемес
ұшып түрегеледі. Елемес есін жиып, қасқырға рахмет айтып,
тағы да ағаларын іздеп шығады. Келе жатса, алдынан ауыл
көрінеді, келсе, ағаларының үйі. Елемес келіп үлкен ағасының
үйіне кіріп барса, өзінің әйелін көреді. Әйелі Елеместі көріп,
талып қалады. Енді әрі қараса, әйелінің ірге жағында жатқан
ағасын көреді. Ағасы ұйықтап жатыр екен. Ызаланып келген
Елемес ашуын тоқтата алмай ағасын тамағынан ала түседі де,
қылқындырып өлтіреді. Енді кіші ағасының үйіне келсе, ағасы
сыртта жүр екен. Елемес танымаған кісі болып сәлем береді.
Бұл ағасы інісін танымағанмен: «Үйге кір»—деп, үйіне апарып
Елеместі сыйлайды. Ет жеместен бұрын қонақпен сөйлесіп оты
рып, Елемеске бар сырын айтады. Ол былай дейді: «Бір ініміз
бар еді, сол інімді ағам «өлтірейік» деп қоймаған соң екеуіміз
өлтірдік, сол інімді ағамның тілін алып көмбей кетіп едім, соны
енді іздеп, сүйегін көміп келейін деп басына қоятын құлпытас
жасап отырмын»,—дейді. Сонда Елемес кіші ағасына өзін таныстырып, өзінің басынан өткен халді айтып береді. Сөйтіп,
ағайынды екеуі татуласып, жылап көріседі.

37. Кедейдің үш баласы
Ертеде бір кедей болыпты. Үлкен баласының аты Әшкен,
ортаншы баласының аты Мүшкен, кіші баласының аты
Жұмакелді екен. Үйінде отырып, күнелте алмайтын болған
соң, үш бала әкесінен рұқсат алып, алыс жерден кәсіп іздеуге
шықпақшы болыпты. Сонымен, кедейдің үш баласы кірлерін
жуғызып, бір қоржын малта алып, жүріп кетеді. Бұлар ұзын
жолға түскен кезде артынан әкесі айқай салып, шақырады.
—Тоқтаңдар, әкеміз шақырады, тосайық,—дейді Әшкен.
Балалары тоқтап тұрып, әкесін тосып алады.
—Қарақтарым, жолдарың болсын! Осы кетіп бара жатқан
жақтан қопа кездессе қонбаңдар, түстенбеңдер. Онан әрі
өте бергенде, жалғыз мола кездеседі, оған қонбаңдар да,
түстенбеңдер де. Онан өтсеңдер, бір көп мола кездеседі, оған да
қонбаңдар да, түстенбеңдер де... Ал енді, қош, аман болыңдар!—
деп, шал қайтып кетті.
Балалар жүріп келеді. Айлардан ай өтіп, күндерден күн
өтті. Тек мойындары ырғайдай, биттері торғайдай болғанда,
кіші бесін кезінде бір қалың қопа қамысқа жетті. «Әкеміздің
айтқаны бар, қонбайық, қопадан шыға қонайық»,—десті де
жүріп кетті. Әлі жүріп келеді, әлі жүріп келеді, қопа бітетін
емес, күн батып, қас қарайып, түн болды.
—Қой, не де болса Құдайдың әмірімен болар. Қонайық,
әйтпесе адасамыз,—деді біреуі.
Қалғандары мұны мақұлдап, қонады. Әшкен күзетте тұра
ды. Қалғандары ыстықтарын ішіп, ұйықтап қалады.
Әшкен күзетте әлі тұр. Әлдене уақытта айды бұлт жапты.
Бұлт түйілген бетімен жатқан адамдарға қарай дауылдатып,
бет алды. Бұлт жер бауырлап төмендей бастағанда қолына
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қанжарын алып Әшкен де бұлтпен араласа кетті. Не екенін өзі
де білмеді, қап-қараңғы, әйтеуір, қолына жанды нәрсе сияқты
бірдемені ұстағандай болды, алысып-алысып әлдене уақытта
жерге ұрды. Маңдайының терін бір сыпырып, жан-жағына
қараса, таң да сарғайып атып қалыпты. Астында жатқан жеті
басы бар сары құс екен, бастарын кесіп-кесіп алып тастап, жонынан қайыс тіліп алды. Алған қайыстың ұзындығын өлшеп
жібергенде, ұзындығы төрт жүз қарыс болыпты. Бүктеп
қалтасына салып алып, таң атқан соң інілерінің қасына келіп
жатып қалады.
Таңертең үшеуі тұрады да, ыстықтарын ішіп, жүріп кетеді.
«Сен не көрдің?»—деп інілері сұраған жоқ, бұл: «Мен мынаны көрдім»,—деп айтқан жоқ, жүріп келеді. Бұларға істейтін
кәсіптің жөні түзуі кездеспейді, анау-мынау іске шатылмайды.
Жүріп отырып, бір жалғыз молаға кездеседі. Олар алдағы
дан аман өткен соң, әкелерінің айтқанын есіне алған жоқ, қона
кетті. Енді бүгін күзету кезегі Мүшкенге келді. Қалғандары
ыстықтарын ішіп, жатып қалады. Мүшкен күзетте тұрады да:
«Осы әкеміз не себептен осыған қонбаңдар деді, білейінші»,—
деп молаға жақын келді. Ай қараңғы түн, моланың жанжағынан айналып жүріп ішіне кірсе, бір тас жатыр, ол моланың
ішін жарық қылып тұр. Тасты көтеріп жіберіп еді, астынан бір
есік шықты, кіріп келсе, үй-іші толған алтын, ауыз жағында
тағы бір есік тұр. Ашып келсе, жеті басты бір дәу жатыр екен,
оны барып оятып еді, тұра Мүшкенмен алыса кетті. Алысыпалысып, әлдене уақытта алыпты алып ұрып алты басып кесігі
алып, бір басын қалдырады. Сонда алып:
—Енді мені өлтірме, дос болайық,—деп бір топ кілтті суырып берді. Өзі ертіп жүріп үй үшін аралатса, үй толған алтын,
қазына екен. Мұның бәрін көрді де, кілтті қалтасына салып
алды, дәудің қалған басын тағы қағып алып, өлтіріп, көме салып шықса, таң атқан екен. Туысқандарының жанына келіп жатып қалды. Ертеңіне тұрып, ыстықтарын ішіп, жүріп кетті. Ол:
«Мен осыны көрдім»,—деп айтпады, туысқандары сұрамады.
Сол жүргеннен жүріп келеді, күндерден күн өткенде, күн
бата көп мола кездеседі. «Бұл да бір белгілі жер екен»,—деп
қонады. Ендігі күзеттің кезегі Жұмакелдіге келеді. Екі ағасы
ыстықтарын ішіп, жатып қалады. Жұмакелді күзетте тұрады.
Әлдене уақытта Жұмакелдіге ой түседі де, көп моланың ішіне
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кіреді. Аралап келе жатыр еді, жердің астынан у-шу дауыс
шығады. Тыңдап тұрса, дауыс:
—Алпысымызға алпыс табақ жаса!—дейді. Бұл тыңдап
тұр.
—Маған да бір табақ жаса!—деп бұ да айқай салады.
Сөйткенше болмай, аяғының астынан біреу шыға келеді.
Шығып Жұмакелдіні жетектеп бір тесіктен алып түседі. Жер
дің астына бір тесіктен сатымен түсіп келеді, бір үлкен үйге кі
ріп келеді. Толып отырған дәулер бар. Сөйтсе, олар алпыс дәу
екен. Олардың патшасының сұлу қызы бар екен, соны ханнан
зорлап, алпысының қай мықтысы алмақ екен, сөйтіп, күресуге
дайындалып жатыр екен. Бұлар қашан бірін-бірі жеңіп, ең мық
тысы жыққанша, осылай тұрмақ екен. Хан күн сайын бұлар
дың кештегі қонақасыларына алпыс түйе, түстіктеріне алпыс
ту қойдан сойып беріп, күтіп тұрады екен. Мұны хан ықтияры
мен емес, қорқып істеп тұрады екен. Мұны естіп Жұмакелді де
бір жерден отырады. Бір табақты қайқайта бес кісі әрең көтеріп
келіп, Жұмакелдінің алдына қойды. Жігіттер былай кеткенше
бұл етті жеп, сүйегін мұрнынан шығарып қайтарып беріпті.
Осылай қып кайтып берген соң, дәулер қорқып, тағы бір табақ
ет апарып берді. Оны да қағып салады. Осымен Жұмакелді алпыс бір табақты түгел жеп қояды. Енді қалған дәулерге тамақ
қалмады. Дәулер патшаға кісі жіберіп:
—Қазір алпыс бір ту бие жеткізсін!—деп бұйырады.
Жұмакелді бір оңаша үйге барады да дәулерге:
—Мен шақырғанда бір-бірлеп келіп тұрыңдар!—дейді.
—Жарайды, тақсыр! Барайық,—десті дәулер.
—Алпыс бір табақты Жұмакелдінің бір өзі жеген соң,
бұның күші алпысымыздай болды,—деп дәулер қайғырып,
үрпиісіп отыр еді. Олар бір-бірлеп келіп тұрды. Бұл бастарын
ала берді. Сөйтіп, алпыс дәуді түгел өлтіріп, алпысының алпыс
құлақтарын кесіп алып, орамалға түйіп, қалтасына салып алады. Кірген тесігінен жердің үстіне шығып, ағаларының жанына
келіп жатып қалады. Таң атқан соң тұрып, ағаларын оятып алады да, ыстықтарын ішіп, жүріп кетеді. «Түнде не көрдің?»—
деп ағалары сұрамады. «Мен мынаны көрдім»,—деп ол да айтпайды.
Бір үлкен шаһарға келеді, у-шу айқай, жиын, топыр.
—Бұл не?—деп сұрайды үш жолаушы.
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—Бұл біздің ханның қызына таласып, күш сынасып жат
қан дәулер бар еді, хан қорыққанынан оларға күніне алпыс
түйе, алпыс ту қой қонағасы мен түстік беретін. Ол үшін хан
елге салық салып, елдің әбден мазасы кетіп тұр еді... Сол дәу
лерді бір тәңір жарылқағыр өлтіріп, алпысының құлағын кесіп
әкетіпті. Енді ханымыз: «Сол дәулерді өлтірген кісіге қызым
мен тағымды берем»,—деп той қылып жатыр. Бірақ ол адам табылмай жатыр,—дейді.
Бұлардың онымен жұмысы болған жоқ, оңаша бір кемпірдің
үйіне барып жата берді. Жұрт әбден сергелдеңге түсті. Алпыс
дәуді өлтірген адам табылмайды. Анау да келді «мен өлтірдім»
деп, шамасы келген біреулердің құлағын кесіп алып, мынау
да келді «мен өлтірдім» деп, бір топ құлақты тізіп алып. Бірақ
дәудің құлағына салыстырып қараса, дәудің құлағының орны
пілдің құлағындай болса, табылған құлақтың үлкендігі кіші
ене мысықтың құлағындай-ақ. Сөйтіп, дәулерді өлтірген кісі
табылмады. Жұрттың бәрін шақыртып болды. «Елде енді кім
қалды?»—дегенде:
—Пәлен кемпірдің үйінде бір үш жолаушы қалды,—деседі.
—Шақырыңдар!—деп бұйрық қылды хан.
Шақырушы келіп, қонақтарға:
—Сіздерді хан шақырады,—дейді.
—Қалжырап жатырмыз, бара алмаймыз,—деді жолау
шылар.
Ханға «келмейді» деп, хабар сап ете қалды.
—Шақырып кел!—деп уәзірін жұмсады.
Бас уәзірі келіп:
—Сіздерді хан шақырады,—дейді.
—Біз әлгіде «бара алмаймыз» дегенбіз, бара алмаймыз.
Жұмысы болса, хан өзі келсін!—деп ақырысады. Уәзір сасқа
нынан ханға барып:
—Бара алмаймыз! Жұмысы болса өзі келсін дейді,—деді.
Хан аз ойланып: «Осылар болмаса игі еді»,—деп сескеніп,
өзі келеді. Үш жігітті үйіне ертіп әкеліп, жақсылап қонақ
қылады.
—Жігіттер, қайдан келе жатқан адамсыңдар, қандай
ерліктеріңіз бар? Мына өлген дәуден не хабарыңыз бар?—деп
сұрайды.
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Ханның алдына Әшкен тіліп алған теріні тастайды. Мүшкен
бір қалта кілтті тастайды. Жұмакелді алпыс құлақты тастайды.
Барлығын хан қолына салып отырып, басын шайқайды.
—Мынау жеті басты дәу мен сары құс, жалғыз моладағы
алтынға таласқалы үш жыл болды. Ақыры екеуі де өлген
екен,—дейді. Ертеңіне хан ат шаптырып, той қылады. Алпыс
ала ат, жетпіс желбас ат сойып, жұртын түгел жиды. Сөйтіп,
қызы мен тағын Жұмакелдіге бермекші болады. Жұмакелді:
—Қызыңды берсең, үлкен ағама бересің, бермесең, мен алмаймын, жол соныкі,—деді.
Ханның бермейтін әлі қайсы! Тағын да, қызын да Әшкенге
берді. Әшкен хан болып тұрады. Біраз жатып, екі інісі тағы жол
жүрмекші болды. Азық-түлігін дайындап, ертеңіне жүруге бет
алды. Қош айтысып, екі інісі кетіп бара жатыр еді, Әшкен қайта
шақырып алып:
—Сендердің қандай ерліктерің бар?—деп сұрайды.
—Жай батырлығымнан басқа, қысылғанда бір теңіздің
суын бір-ақ, ұрттап аламын,—дейді Мүшкен.
—Батырлығымнан басқа мынандай қасиетім бар: жаным
өзімде емес, денемде қырық құлаш бүктемелі семсерім бар, сол
кетсе, өлем, ол кетпесе, атса да өлмеймін, суға батпаймын, отқа
күймеймін,—дейді Жұмакелді.
Енді бұлар тұрып:
—Өзіңнің хабарыңды қалай біліп тұрамыз?—деп еді, сонда
Әшкен:
—Сендер жүре беріңдер, сендердің аман-жамандарыңды
аспандағы жұлдыздан білемін,—дейді.
Кош айтысып екі бала жүріп кетті.
Айлардан ай, жылдардан жыл өткенде бір шаһарға келіп
жетті. Қаланың бір шетіне бір үйге түсе қалса, бір кемпір отыр.
—Е, шеше, не болды? Неге жылайсың?—дейді бұлар.
—Ой, қарақтарым-ай, мен жыламай, кім жыласын? Бүгін
жалғыз қызымнан айрылып отырмын,—дейді,
—Е, неге айрылдыңыз?
—Қарақтарым-ау, не қып дерің бар ма? Елімізге бір айдаһар
душар болғалы биыл екінші жыл. Содан бері күніне бір қыз, бір
ту қойдан жеп тұрады, ертең кезек ханның қызынікі,—дейді.
—Шеше, жылама! Балаңның орнына бала боламыз,—дейді
екі жолаушы.
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Кемпір сорлы қуанып қабыл алып, оларды күтіп, кірлерін
жуып, жақсылап тәрбиелеп жатты.
Ертеңіне қонақтары тұрып, айдаһардың келетін жағын
кемпірден сұрап еді:
—Қаланың мына жағында үш шақырым жерде жалғыз
киіз үй бар, бесін кезінде айдаһар соған келеді,—деді.
Екі жігіт өзара кеңесіп, Жұмакелді бармақ болады.
Жұмакелді жүгіріп отырып, қаланың шетіндегі бір жалғыз ақ
үйге кіріп келеді. Ай десе аузы, күн десе көзі бар, бір сұлу қыз
отыр. Жігітті көрген соң қыз күліп жібереді.
—Неге күлдіңіз?—дейді жігіт.
—Жас жігіт, ажалға кіріптар болдың ғой деп күлдім,—
дейді.
—Айдауыңызға кіріптар болмасақ, ажалға кіріптар
болмаспыз,—дейді де, Жұмакелді табалдырықты бір кісі сиятындай етіп қазып, өзі сонда жатады. «Ұйықтап қалсам, ояту
үшін «менің қолым емес, пайғамбардың қолы» деп, бір уыс
топырақ тастай бер»,—дейді де ұйықтап жата береді.
Әлдене уақытта жауындатып, дауылдатып айдаһар келе
жатады. Қыз састы, олай жүгіреді, бұлай жүгірді, жігіттің
тірсегіне пышақ салды, былғалап карап еді, оянбады.
Жігіттің айтқаны есіне түсе қалып: «Менің қолым емес,
пайғамбардың қолы»,—деп бір уыс топырақты тастай бергенде жігіт ұшып тұра келді. Қараса, айдаһар келіп қалған екен,
далаға шығып еді, тартып безектетіп жігітті алып барады, жігіт
қырық құлаш семсерді жазып беліне көлденең ұстай алғанда,
айдаһар жұтып жібереді. Семсер айдаһарды екі айырып тастайды, жігіт айдаһардың құйрығынан сыпырылып қалады. Мұны
көре сала қыз да жігітке қарай жүгіреді. Жігіт семсерді жинап
алғанда, қыз да келіп етегінен: «Мен сендік»,—деп ұстай алады.
Жігіт тұра жөнелгенде, қыз артқы етегін кесіп алып қалады.
Жігіт кете береді. Қыз белдеудегі боз қасқа ту қойдың жібін
мойнына байлап қоя беріп, өзі етегін түріп алып, үйге қарай
тартады. Қойшы қой бағып жүрсе, боз қасқа қой қойға келіп
қосылады, көре сала қойды тастап сүйінші сұрап, елге қарай
шабады. Хан бесін намазын оқиын деп дәрет алып жатқанда
қойшы келіп, ханнан сүйінші сұрайды.
—Қызың жүгіріп келеді, боз қасқа қой қойға келіп косылды. Қызың тірі қалды,—дейді.
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Хан нанбайды. «Осы антұрған сандырақтап, баяғы желініп
қалғанды айтып тұр ма?»—деп ойлайды. Сөйткенше болмай,
қыз да келеді. Хан жылап көрісіп:
—Е, неғып босадың?—дейді.
—Бір жігіт келіп айдаһарды өлтіріп, мені тірі алып қал
ды,—дейді.
—Ол жігіт қайда?
—Қашып кетті.
—Қайда қашып кетті? Неге айрылдың?—дейді хан.
—Мені жұлып тастап, қалаға қарай қашып кетті, ұстай алмай қалдым,—дейді қыз.
—Белгіге еш нәрсе алып қалдың ба?
—Артқы етегінен кесіп алып қалдым,—дейді қыз.
Хан ертеңіне ел-жұртын жиып, той қылып, жұрттың бәрін
шақырады.
—Айдаһарды өлтірген адамға қызым мен тағымды берем,—
дейді.
Жұрттың бәрі киімінің артқы етегін кесіп әкеледі, бірақ
қолдағы кесінді оған ұқсамайды және қыз да: «Бұл емес»,—
деп азар да безер болады. «Елде енді кім қалды?»—дегенде:
«Пәленнің үйіндегі қонақтар келген жоқ»,—дейді біреулер.
Шақыруға хан бұйрық береді. Шақырған соң қонақтар да
келеді. Келуі-ақ мұң екен, қыз:
—Мына жігіт!—деп Жұмакелдіні құшақтай алады.
Етекті салыстырса, дәл шығады.
—Мен қызымды, тағымды беремін,—дейді хан.
—Берсең, мынау бірге туған ағама бересің, бермесең, мен
алмаймын,—дейді Жұмакелді. Хан қайқалаққа салып:
—Ойланайық,—дейді, ақырында: «Айдаһарды өлтірген батыр өзің, ағаң батыр емес»,—деген сөзге келеді.
Жұмакелді:
—Ендеше, мынау ағам тұрғанда, мен алмаймын,—дейді.
Батырдың тіресіне шыдасын ба? Ертеңіне «береміз» деп ат
шаптырып некесін қиып, тағын беріп, тойын қылады.
Мұнан кейін Жұмакелді демалып, жайланып болған соң,
тағы да жүрмек болады. Азық-түлігін дайындап алып жүріп
кетеді.
Күндерден күн өтеді. Жұмакелді бір шаһарға жетті.
Шаһардың екі жағы ат шаптырым, оның жанында шамасы бес-
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алты шақырымдай жерде басы аспанмен тірескен ақ күмбез үй
тұр. Оған қарамай, Жұмакелді қаланың жанындағы бір кішірек
қараша үйге кіреді. Тағы кемпір жылап отыр, жігіт ойға қал
ды: «Ойпырымай! Осы мен жүрген жерде өңкей жылап отырған
кемпір! Кайыры болса игі еді?».
—Шеше, неге жылайсың?—дейді.
—Ой, шырағым, мен жыламай, кім жыласын! Жан дегенде жалғыз ұлым бар еді, бір үш ағайынды алып болатын, анау
тұрған ақ күмбез үйде тұрады. Олардың сұлу қарындасы бар
еді, соны осы шаһардың ханы алмақ болып, күллі елдің жастарын әскерге жиып, сол ағайынды алыпқа әскерін қырғызып,
өзі қашып келді. Кешегі күні сол әскердің ішінде балам кетіп
өлді, соны ойлап, жылап отырмын,—дейді.
Жұмакелді ол ақ күмбез үйге қалай баратын жолын
сұрады. Кемпір айтты. Мұның бәрін ұғынып алып, жігіт жатып
қалды. Ертеңіне тұрып, кешегі айтқан жолға түсіп, теңізбен айналып жүріп отырып, ақ күмбез үйге келді. Даладан келіп:
—Үйде кім бар? Шық!—дейді.
Үйде отырған алыптың ең үлкені ең кішкенесін жұмсады.
—Бар, бар, азамат шақырады. Бар да өлтір, денесін мында
алып кел!—деді.
Шыға келіп еді, Жұмакелді оның басын кесіп алып, мына
жақ жанына қойды. Үйде отырған екі дәудің үлкені ортаншысын жұмсады.
—Бар! Әлгі антұрған бізге бір жапырақ бермей, жеп қояйын
деп жатыр ма?—деді.
Шыға келгенде, Жұмакелді оның да басын кесіп, екіншісі
нің үстіне қалады. Қалған үшінші алып: «Әлгілер маған еттен
бір жапырақ бермей, жеп қояйын деп жатыр ма?»—деп өзі
жүгіріп шығады.
Оның басын және қағып, екі інісінің үстіне қалап, үйге
кіріп келсе, бір айдай сұлу қыз отыр, көре салып, Жұмакелді
шалқасынан түсіп талып қалады. Мұны көрген соң қыз жүгіріп
далаға шыға келсе, үш ағасы өліп жатыр, жүгіріп келіп,
қанжарды ала сала жігіттің мойнына таяп келді де, ойға түсіп:
«Қой, менің ағаларым да талайдың басын кескен еді, бұ да со
ның бірі шығар, өлтірмейін»,—деп көңілі түсіп, жігітке ғашық
болып қалады. Бетіне су бүркіп алып, сөзге келіп, жігітке:
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—Сен мына туысқандарымды жөндеп, таза арулап көм, сонан кейін саған некеленіп тиемін,—дейді.
Қыздың үш ағасын таза арулап қояды, мұнан кейін
Жұмакелді некесін қиып қызды алады, осымен бірнеше жыл
уақыт өтеді. Сол шаһардың патшасы бұл қыздан хабар әкелуге
елшілікке кісі іздейді. Сонда жасы жүз жасқа келген, бір қу аяқ
мыстан кемпір:
—Мен барып қызды әкеліп беремін, өзімнің тік тұрған
бойымдай алтын бер,—дейді. Хан сұрағанын бермек болады.
Кемпір алтыннан қайық жасайды, ішіне алтыннан үлкен
сандық жасап салады, оның ішіне жақсы қып мамықтан құс
төсек, жастық салып, ішін де алтындап, қайықпен суға түсіп,
ақ күмбезден алыс жерге қайығын қойып, Жұмакелді аң аулап
жүргенде жолына келіп жатады. Бұл күні Жұмакелді аңнан
келе жатса, жолында әлгі кемпір жатыр.
—Е, шеше, не қылған адамсың, қайдан келесің, қайдан
жүрсің?—деп сұрайды.
—Ой, қарағым-ай, сұрап не қыласың! Мен сорлы елімді
жау шауып, сонан қашып шығып, өлер болып жатырмын,—
деді.
—Ендеше, маған шеше бол!—дейді.
Кемпір қуанып кетеді. Кемпірді артына мінгізіп алып
келіп:
—Қатын, шық, шешемді түсіріп ал!—дейді.
—Бұл не қылған кемпір? Мұндай кемпір айлакер келетін,
алып барып таста, керегі жоқ,—дейді келіншегі.
Жұмакелді кемпірді қайтадан бұрынғы орнына апарып салады, онымен олардың жұмысы болмайды. Кемпір әр жерден
бір-бір етектен тезек теріп, үйіп отырып әлгі үйге жетеді, сөйтесөйте үйге келіп, тезек әкеп беріп, онан отын жағып беріп, онан
шайын қайнатып беріп, бірте-бірте сіңіп кетеді. Сөйтіп, жүріп,
бір күні келіншекті азғыра бастайды.
—Сен үйде жалғыз отырасың, ойын жоқ, күлкі жоқ...
Тым болмаса күйеуіңнің жанын сұрап алып, ермек қылып
отырсашы,—дейді,
—Шеше-ау, ол не? Қалай болады?—дейді келіншек.
—Ойбай, қарағым, білмейді екенсің ғой! Батырлардың
жаны бөлек болады. Сен бүгін шай ішпей қой, жылап отырып
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ал, «Неге шай ішпейсің?»—десе, «Жаныңды тастап кет, мен
ойнап отырайын»,—де, сонан кейін өзі айтады,—дейді.
—Жарайды,—деп, күйеуі қайтқанда шай ішпей отырып
алады.
—Е, не болды? Кел, шайыңды іш!—дейді күйеуі әйеліне.
—Ішпеймін! Далада қызықтың бәрін сен көресің, үйде
менде ойын жоқ, күлкі жоқ, жалғыз отырамын. Тым болмаса,
маған жаныңды тастап кет, ойнап отырайын,—дейді.
—Жарайды, тамағыңды іш, жатқан соң айтайын,—дейді.
Кемпір өтірік ұйықтаған болып, тыңдап жатады. Келіншек
жатысымен-ақ байының тынышын алады. Қоймаған соң
Жұмакелді өзінің жаны есіктің маңдайшасында екенін айтады. Кемпір естіп алып, ертемен тұрып, есіктің маңдайшасын
шапқылап тастайды. Таңертең Жұмакелді тұрып тамағын ішіп
аңға шығып кете барады.
—Сұрадың ба?—дейді кемпір.
—Сұрадым, айтты,—дейді.
—Жоқ, ол өтірік, сені алдаған екен, сен кешке жылап тағы
отырып ал,—дейді кемпір.
Кешке Жұмакелді аңнан келсе, әйелі жылап отыр.
—Е, не болды?
—Сен жаныңды бермейсің, айтпайсың, алдадың?—деп өк
сіп-өксіп қояды.
—Жат, жатқан соң айтайын,—дейді.
Жатқан соң әйелі тағы сұрап, Жұмакелдінің тынышын алады.
—Менің жаным түндіктің бауында,—дейді.
Мұны кемпір естіп алып, түнде тұрып түндіктің бауын
кескілеп тастайды. Таңертең тұрса, жігіті өлген жоқ, тұра келіп
аңға кетіп қалады. Кемпір тағы сұрайды. Келіншек есіткенін
тағы айтады.
—Онысы қате, сені алдаған ғой. Енді айтар,—дейді кемпір.
Кешке Жұмакелді аңнан келсе, әйелі жылап отыр.
—Е, не болды?
—Сен жанынды айтпайсың?—деп еңірейді әйелі.
—Жарайды, енді айтайын, менің қырық құлаш қанжарым
бар, менің жаным сонда. Егер ол қанжарым кетсе, мен өлемін.
Қалайша жанымды саған берейін?—дейді батыр.
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Кемпір өтірік ұйықтап жатып бәрін естіп алады. Ертеңіне
Жұмакелді тұрып аңға кетеді.
Кемпір жүгіріп барып шарап әкеліп, бір құлынның етін
жақсылап асып, шарапқа салды. Әйел еттен біраз жеді де
құлап қалды. Жұмакелді де білмеді, жеп отыр. Бір уақытта о
да жығылды. Кемпір ыдыстарын жинап болып, Жұмакелдіні
шешіндірсе, кісі көтере алар емес, қырық құлаш семсерді
қолтығының астына байлап алған екен, кемпір семсерді көтере
алмады. Болмаған соң сүйретіп апарып дарияға тастап жіберді.
Сөйтті де кемпір түк көрмеген адамға ұқсап, келіп жатып
қалады. Ертеңіне кемпір тамақ дайындап, әйелді оятады, әйел
әрең тұрады.
—Тамақ пісті, Жұмакелдіні оятшы, қарағым!—дейді.
Келіншек барып оятайын десе, Жұмакелдінің денесі былқ—
сылқ етеді, жүгіріп кемпірге келеді.
—Әже-ау, балаң өліп қалыпты,—дейді.
—Қойшы, жағыңнан алғыр! Мынау не дейді?—деп, кемпір
жүгіріп келіп, қараған болып жатыр. Олай-бұлай қозғап көрді.
Өлген адам тіріле ме? Көп жыла, аз жыла, ештеңе өнбейді.
Келіншек талып қалады. Жеті күн, жеті түн тамақ татпай шала
өлік жатады. Бір күні басын көтеріп:
—Әже, балаңды енді таза арулап, жуып көм,—дейді.
Кемпір де жылаған болып жүр. Бір құлаған молаларда
кұламаған бір бүтін қабырға тұр екен, өлген адамды кемпір
соның іргесіне сүйреп әкеліп, киімімен тастайды да, үстіне
моланың қабырғасын құлата салады.
Бірнеше заман өтті, әйел азды. Қуарған қу шүберектей болды. Бір күні кемпір ақыл айтады:
—Қалқам, жылағанмен өлген адам келмейді. Маған
да оңай тиіп отырған жоқ. Қайтейін амал бар ма? Тумаса да
туғандай еді. Енді жылама, басыңды көтер, тамақ іш,—деп
тамақ ішкізеді.
Мұнан кейін кемпір тағы да: «Киіміңді ки, бойыңды көтер,
су жиегіне барайық»,—дейді.
Шешесі қастық істейді деген ойында да жоқ, киімін киіп
алып, су жиегіне шықты. Жағалап қыдырып жүр еді, күннің
астында көз көрім жерде жалтыраған бір нәрсе көрінеді.
—Шеше, әне бір жалтыраған не нәрсе?—дейді.
—Жүр, барайық!—дейді кемпір.
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Екеуі жағалап келсе, бір алтыннан жасалған қайық.
Кемпір екеуі қайыққа мініп алып, суды қыдырады. Келіншек
судың ар жағынан қараса, үлкен сандық тұр, ішін ашып қараса,
құс төсек салулы, жұп-жұмсақ бір кісілік төсекті көреді. Кем
пір оның көргенін байқайды да:
—Қарағым, ішіне жатып көрші, сияр ма екенсің?—дейді.
Келіншек ішіне кіріп жата бергенде, кемпір сандықтың аузын жаба қойып, сумен жүзіп отырып, ханның үйіне келеді.
... Күйеуі өзі өлмей тұрғанда қызға ағаларының барлығын
айтқан, оларды қыз жақсы біледі, кемпірге тісін басып жүр,
байын да сол өлтіргені енді сезіле бастады. Қызды әкелген соң
хан ат шаптырып, той қылып, мәз-мәйрам болып жатыр. Қызда
ойын да жоқ, күлкі де жоқ, тек отыру. Хан қызға сөз салды
рады.
—Мен қазір ханға тимеймін, мен қайғылы болып отырмын, отыз күн ойнымды, қырық күн тойымды істесін, оған
дейін ханның сол салтанаты арқасында қайғымды ұмытайын,
онан кейін ханға тиейін,—деді қыз.—Және маған күтуші етіп,
өзімнің үйренген шешемді берсін, өзіме жеке үй тігіп қойсын,
басқа жан онда аяғын басушы болмасын.
Сұлудың сөзі екі бола ма?! Бәрі орындалып жатыр. Бұлар
осымен жата берсін.
Енді Әшкенге келейік. Әшкен бір күні далаға шығып,
уәзірлерімен тұрса, аспанда бір жұлдыздан қан тамып тұр екен.
Көре салып Әшкен: «Уф, менің інілерімнің бірі өлген екен!»—
деп үйге кіріп, уәзірлеріне жылдам ат, әскер, азық дайындап,
ертең бір жерге жүретінін айтып, жатып қалады. Таңертең
уәзірлері келіп:
—Хан тақсыр! Кешегі айтқаныңыз даяр болды,—дейді. Хан
барып киімі мен сауыттарын киіп, садақтарын алып, жүз әскер
мен алты айлық азық алады, тұлпардан жүз атты мініп, жүзін
жетекке алып, інілерінің кеткен бетімен бұ да жүреді. Жүріп
келеді. Тұлпарға жол алыс па? Әлдене бір уақытта шаһарға
жетеді. Қаланың шетіндегі бір лашық үйге тоқтап, ханның ордасын сұрайды. Біреу орданы көрсетеді. Келіп қонақтар түсіп
жатыр, ханның даяшылары жалақтап қонақтарды қонақ үйге
әкеліп, күтіп жүр. Ханның бас уәзірі келіп жүріп Әшкенге көзі
түсіп: «Мынау біздің ханымыз емес пе?»—деп бетіне қарап,
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киімі басқа болған соң, ханның ордасына кіріп келсе, хан үйінде
отыр.
—Хан тақсыр!—деді уәзір.
—Не арызың бар? Айт!—деді хан.
—Қонақтардың ішінде бір адам бар екен, сізден ешбір
аумаған. Жаңа сіз екен деп, сөйлесе жаздадым,—деді.
—Жансыз болып білші. Менің туғаным болатын, бірақ ол
кісі хан болатын. Егер сол болса, мұнда келсін,—деді.
Уәзір жүгіріп шығып қонақтардың бірінен жөн сұрады.
Уәзір жүгіріп келіп өз ханынан сүйінші сұрады. Хан өзі келіп,
Әшкенге сәлем беріп, амандасып, жай-күйін айтты.
—Мүшкен, енді сен тірі екенсің, өлген Жұмакелді болды.
Қару, күш жина, ертең іздейік,—деді Әшкен.
Таң атқанша барлық қару-жарақ, ат, көлік, әскер даяр болды. Жұмакелдінің кеткен бетіне қарап, екі хан жүріп кетті.
Тұлпарға жер алыс па? Ә дегенше, бір шаһарға жетіп келді.
Бұлардың шаһары бұл шаһарға қарағанда шаһар емес, бұлар
шаһарға қарап, таң қалды. Жөн сұрауға қаланың шетіндегі бір
лашық үйге кісі жіберді. Бұл үй Жұмакелдінің алғашқы түскен
үйі екен. Кіріп келсе, бір кемпір жылап отыр.
—Е, шеше, неге жылайсың?
—Ой, қарағым, мен жыламай кім жыласын? Тірі баладан тірі айрылып, өлі баладан өлі айрылып отырмын,—деп
өз баласының өлгенін, онан кейін Жұмакелдінің ақ күмбезге
кеткенін, онан хабарының жоғын айтты. Ол бала іздеп кеткен
қызды хан алып келіп, отыз күн ойыны болып, қырық күн тойы
болып жатқанын айтты.
Әшкен тұрып:
—Кәне, баяғы өнерің қайда?—деген соң Мүшкен ішін босатып алып, ышқынып суды бір ұрттап алғанда, құп-құрғақ болып, жол ашылып қалды, әскерлері бері өтіп алды. Ақ күмбез
үйге жақын келсе, жерді сызып бір із жатыр. Әшкен көрген
заманда-ақ:
—Мынау, Жұмакелдінің семсерінің ізі екен,—деп, ізге түсіп
отырса, үйден шығып, суға келіп тіреледі.
—Кәне, тағы ұрттап көр!—деді Әшкен Мүшкенге.
Мүшкен суды ұрттап алып еді, ештеңе де көрінбеді.
Суды қайта құйып жіберді. Әлдене уақытта күшін жинап,
қайта тартқанда жердің бір қабат қыртысы ұртталды, со-
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сын жылтыраған бірдеме көрінді, қазып жіберіп қараса, семсер бүктелген қалпында құмға кіріп жатыр екен, ала сала
мола біткенді әскерлерге ақтартса, Жұмакелдінің тәні сары
тат болып киімімен жатыр екен, алып жуындырып жіберіп,
Әшкеннің өзі: «Менің қолым емес, пайғамбардың қолы»,—деп
семсерді бұрынғы орнына байлап жібергенде, бала көзін ашып
тұра келді.
—Өте қатты ұйықтап кеткенмін,—деді.
—Ұйықтаған жоқсың, өліп тірілдің,—деп еді, нанбады.
Үйіне келсе әйелі де, шешесі де жоқ, кемпірдің түбіне жеткенін
сонда ғана білді. Жұмакелді барды да тоғай толған жылқыдан
екі жүз ту биені айдап келіп:
—Мынаны тамақ қыла беріңдер! Мен хан жаққа барып
келейін,—деп жанына бір батырды алып кетіп қалды.
Келсе, ел жиналған той, ханды сол табанда ұстатып алып, өз
уәзірлеріне бұйрық беріп, дарға тартқызды. Ханның көмекші
уәзірлерінің бәрін адамына өлтіртіп, үйге келсе, келіншек
аппақ қудай болып жүдеген, құр сүйек, тек ілініп отыр екен.
Жігіт кіріп келгенде келіншегі талып қалды. Жылауға да шамасы келмеді. Оны жұбатып, қуантып алып, кемпірді ұстатып,
тірілей сойып өлтіреді. Өзі ханның тағына мінеді. Сөйтіп,
туғандарын қайта қайырды.
Әке-шешесін, баяғы моладағы алтынды алдырып, үшеуі
үш жерге патша болып, барша мұратына жетіпті.

38. Алтын жүзік
Баяғыда Мұрат деген кісі жол жүріп келе жатып қатты шаршайды, шөлдейді. Бір уақытта жалғыз үйге кез келеді. Үйге
келсе, бір әйел отыр, әйелдің қасында екі күшік жүгіріп жүр.
Мұрат бүгін осында қонайын деп үйге түседі. Өзінің қатты
шаршап келе жатқанын Мұрат жаңағы үй иесі әйелге айтады: «Нансаңыз, мен бір жолаушымын, жол үстінде дәм айдап
осы үйге келіп отырмын, бар тамағыңды пісір, бізге ақың кетпес, пұлын берем»,—дейді ол. Жаңағы әйел етке, қымызға
Мұратты тойғызады, тамақ ішіп болғаннан кейін бір-бірінен
жөн сұрасады. Әуелі Мұрат келе жатқан жағын айтады.
Жаңағы бейтаныс әйел осы иен далада неғып отырғанын
айтады.
—Менің күйеуімнің бойы бір қарыс, сақалы қырық қарыс.
Ол қазір адам іздеп, әрі малын бағып далада жүр, кешке қарай
келеді. Ал маған көрсеткен қорлығы ұшан-теңіз. Мен адам атау
лыны көрмегелі бірталай жылдар болды. Енді адам атаулыдан
сізді көріп отырмын. Мені осы пәледен құтқара көріңіз,—дейді.
Мұрат бұған ықылас білдіреді. Әйел: «Енді оның келуі алыс
емес, біз енді кететін болсақ, тез кеткеніміз жөн, өйткені ол сондай жүйрік, біздің бір күнде жүрген жерімізге ол көзді ашыпжұмғанша жетіп келеді. Ал енді біз осы үйді жығып тастап,
әр затын әр жерге қояйық, сосын балаларының бәрін үйден
алыстатып біреуін батысқа, біреуін шығысқа, енді біреуін
темірқазық жұлдызының бағытына қарай апарып тастайық.
Содан кейін тез кетейік. Ол балаларын жинап, заттарын
түгендеп жүргенде біз біраз жерге барып қалармыз»,—дейді.
Мұрат пен әйел осының бәрін істейді де, кетіп қалады. Бойы бір
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қарыс, сақалы қырық қарыс үйге келіп заттарын түгендеп болып, енді әйелін іздеуге кіріседі.
Бұл кезде Мұрат әйелмен екеуі біраз жерге жүргеннен кейін
аттарын сұрасады. Жаңағы әйелдің аты Ханым болып шығады.
Мұрат: «Қалай мұның қолына түсіп жүрсің?»—деп сұрады.
—Біздің үйдің бір қолға тұрмайтын асау аты болатын,
соны іздеймін деп елден алысқа шығып кетіппін. Бір мезгілде
қарасам, атым бір бұтада байлаулы тұр екен. Бұл бұта болмай,
сақалы қырық қарыс, сиқыр болып шықты. Атымды сұрайын
деп жақындап келгенімде, ол мені шап беріп, ұстай алып аяққолымды буды да үйіне алып келді. Атымды ертеңіне сойып
жеді. Күніне бір қара жейді. Сізге жолыққанға дейін маған
көрсетпеген қорлығы жоқ, жүрісті тездете түсейік, манағы енді
ауылға келді, қаттырақ жүру керек,—дейді Ханым.—Егер бізге
жететін болса, онда сіз биік талдың басына шығып кетіңіз. Талға
шығам десе, оның сақалы талдың бұтағына оралып қалады. Сіз
сол кезде оны бар күшіңізбен ұрыңыз, сонда ол өледі, ал бұдан
басқа жаққа барсаң құрыдың,—дейді.
Олар бір жерге келіп жатады. Таңертең тұрса, қасындағы
Ханым жоқ болып шығады. Бір уақытта бойы бір қарыс, сақалы
қырық қарыс келеді. Мұрат қаша жөнеледі. Қашып келе жатып, бір теректің басына шығып кетеді. Бойы бір қарыс, сақалы
қырық қарыс терекке қарғиды. Қарғығанда бұтаққа сақалы
ілініп, сақалынан тартып теректің басына шығады. Мұрат енді
теректен түсе қашып, бір тауға келеді. Таудың басына шығып
бойы бір қарысты таспен атқылайды. Бойы бір қарыс лақтырған
тасты қағып алып, өзіне қайта лақтырады. Сөйтіп, екеуі көп
атқыласады. Ақыры бойы бір қарыс, сақалы қырық қарыс теректен түсіп, енді таудың басына шығып келе жатқанда, аяғы
тайып кетіп, сайға құлап өледі.
Мұрат баяғы бағытымен жүре береді. Мұрат бейқам келе
жатса, алдынан төбелесіп жатқан бір ақ жылан, бір қара жылан кездеседі. Мұрат тұра қалып төбелеске қарап тұрады. Қара
жылан ақ жыланға едәуір қысым көрсетіп, тықсырып бара
жатады. Мұрат «осы ақ қой» деп, ақ жыланға болысып, қара
жыланды жығып береді. Қара жылан өлгеннен кейін ақ жылан бір сілкініп сұлу жігіт болып шыға келеді. «Осы көмегің
үшін мен сізге не сыйласам екен? Біз екеуіміз де патша едік,
қара жыланның ақ жыланға бір жыланы қосылып кеткен еді,
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сол үшін төбелесіп жатқан едік, менің халімді өзің көрдің, енді
болмағанда өлер едім, мені сен арашаладың, саған мен үйдегі
алтын жүзігімді берейін. Ол жүзік қолда тұрса, бай да боласың,
патша да боласың. Болмайтын затың жоқ. Енді мен соны саған
берейін, ренжімей ал»,—дейді ақ жігіт.—Қазір менің арқама
мін де, көзіңді жұмып отыр. «Аш» деген уақытта көзінді
ашарсың,—дейді жігіт одан әрі.
Мұрат жігіттің арқасына мініп, көзін жұмып отырады. Бір
уақытта «аш» дейді. Көзін ашса, қасында ақ боз ат байлаулы
бір үй тұр. Ішінде бір кемпір-шал отыр, бұлар жаңағы жігіттің
әке шешесі екен. Жігіт шешесінен жүзігін сұрайды. Шешесі
бергісі келмейді, бірақ баласының көңілін қимай жүзікті алып
береді. Мұрат жүзікті алғаннан кейін бұрынғы бағытымен
жүре береді. Ақыры бір елге келіп, сол елде тұрақтайды. Мұрат
жүзікті алғаннан кейін бай бола бастайды. Бұның қалай
байып жүргенін жұрт біліп қалады. Бір күні Мұрат шарап ішіп
мас болып отырып бар сырын қасындағы жолдастарына айтып
қояды. Бұны жолдастары халыққа жайып: «Мұраттың үйінде
керемет бар екен?»—деседі. Бір күні осы үйге кемпір келіп
қызметші болады. Ол осы үйге сіңіп алып, шаруашылығына
да араласа бастайды. Ол текеметтің арасындағы жасырып
қойған жүзікті ұрлап алып, кетіп қалады. Мұрат сөйтіп,
жүзіктен айрылып қалады. Бірақ жүзікті осы үйдегі мысық
пен тазы іздеп шығады. Кемпірдің үйі көп үйдің ішінде екен
дейді. Мысық пен тазы жолға шықкан соң «кемпірдің үйін
қалай табамыз» деп ақылдасады. Тазы айтады: «Ол үйге мен
барайын»,—дейді. Сонда мысық тұрып: «Қайта мен баруым
керек, сені ол ауылдың иттері жарып тастайды, ал мен болсам
иттер келіп қалғанда, секіріп талдың басына шығып кетемін.
Сен жұрт ұйықтағанда кел»,—дейді. Сөйтіп, кемпірдікіне әуелі
мысық кетеді. Мысық үйге бара бергенде бес-алты ит көріп
қалып, қуып береді. Мысық үйдің үстіне шығып кетеді. Үйдің
үстіне шыққан мысық жарықтан сығалап, үйдің ішіндегінің
бәрін көреді. Төрде бұрынғы кемпір отыр, қасында екі-үш баласы бар. Бұл күндері байи бастаған кемпірдің есігінің алдында
екі жүздей қой жайылып жүр.
Жұрт жатып көзі ұйқыға кеткенде, мысық тазыны үйге
шақырады. Кемпір қолына жүзік түскесін мас болып «жүзік
түгіл Мұраттың үйінің құты мына мысық пен тазы да маған
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келіп отыр» деп күпінеді. Мысық пен тазы осы үйге сіңіп алады.
Бір күні кемпірдің үйінде адам қалмайды, бәрі шаруашылы
ғына кетеді. Үйде қалған мысық пен тазы жүзікті іздей бастайды. Жүзікті кемпір сандыққа салып қойған екен. Бұлар оны
тауып алып қашып кетеді.
Жүзікті Мұратқа әкеліп береді. Мұрат мысық пен тазыға
разы болып күтіп, тамағын тойғызып бағады, асырайды. Жү
зікті күндіз мысық, түнде тазы күзетеді. Сөйтіп, жүзік ешкім
нің қолына түспей, Мұратты байлыққа, бақытқа жеткізеді.

39. Ұшар ханның баласы
Баяғы өткен заманда Ұшар хан деген хан болыпты. Сол хан
жас кезінде ай десе аузы, күн десе көзі бар, асқан тамаша бір
сұлу қызға ғашық болады. Қызды іздеп, жер бетінен еш таба
алмайды. Хан қызды таба алмаған соң, бір өнерпаздан оқып,
аспанға ұшу өнерін үйренеді. Сол өнері бойынша аспанға
ұшып, қызды отыз жыл іздеп, қолына түсіре алмайды. Қыз
дың ұстатпайтынына көзі жеткен соң, хан қыздың суретін іздеп
тауып алады да:
«Қой, жас болса өтіп барады, енді әйел алып, үй болатын
уақыт жетті»,—деп басқа әйелге үйленіп өмір сүре береді.
Күндерде бір күн алған әйелінен бір ұл туады. Ұлының атын
Жандыбатыр деп қояды.
Жандыбатыр ержетіп, он бес-он алтыға келеді. Сол кезде балаға бақ қонып батыр болады, өзі алпауыт дәу болады.
отырған орнынан жетпіс кісі тұрғыза алмайтын болады.
Бір күні Жандыбатырға ой түседі: «Осы мен әкемнің
үлкен қорғанының сарайларын ашып, не заттары бар екен,
бәрін кө
ріп, қазына-дүниелерінің түс-тұрпатын байқасам не
қылады?»—дейді. Сонсоң әкесінен қырық үйдің кілтін сұрап
алып, тамам есіктерін ашты, сарайдың ішіндегі қазыналарын
көрді. Отыз тоғыз үйді тегіс ашып көріп, енді қырқыншы үйді
ашуға келгенде, бұл үйдің кілті жоқ болып шықты.
Әрі айналдырып, бері айналдырып, қырқыншы үйдің есігін
аша алмады. Жандыбатыр жылап шешесіне келді.
—Апа, ана қырқыншы үйдің кілті қайда? Әрі айналдырып,
бері айналдырып аша алмадым. Сендер менен үйдің кілтін
жасырыпсыңдар,—дейді.
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—Шырағым, міне, менің әкеңе қосылғаныма жиырма жыл
болды, осы өмірімде ол үйдің кілті түгіл, қасына барып көрген
емеспін. «Ол үйдің кілтін білмеймін»,—дейді шешесі. Жандыбатыр: «Олай болса маған бидай қуырып бергін»,—деді.
Әрине жалғыз баласының айтқанын ешқандай лаж жоқ. Бидайды қуырып береді. Бала: «Шеше, егер мені балам десеңіз
маған бидайды өз қолыңызбен уыстап беріңіз»,—дейді.
Шешесі екі қолымен қос уыстап ыстық бидайды сала бергенде
бала шешесінің екі қолын қапсыра құшақтайды. «Маған анау
үйдің кілтін бермесеңіз, иә болмаса кілтінің қайда екендігін
айтпасаңыз, жібермеймін»,—деп қарысып тұрып алады.
шешесінің қолы ыстық бидайға күйіп бара жатқан соң шынын
айтады: «Шырағым, кілт әкеңнің төс қалтасында сақталады.
Қазір ұйқыда жатыр, ұрлап алмасаң, оңайлықпен бермес»,—
деді. Бала кілттің жатқан жерін білген соң шешесінің қолын тас
тай бере әкесіне келеді. Әкесі қатты ұйықтап жатыр екен, бала
әкесінің төс қалтасынан кілтті алды. Кілтті қолына түсірген
бала есікті ашып жібергенде, бала өмірінде көрмеген, сезбеген,
үйдің төрінде ілулі тұрған пері қызының суретіне көзі түсіп,
қыздың сұлулығына ғашық болып, талып жығылады. Әкесі
ұйқысынан оянып, орнынан тұрып, кілтін қараса (кілтіне сақ
болатындығы сондай орнынан тұрғанда тексеріп, көріп, қайта
салып қоятын), кілті жоқ. Баласы Жандыбатырдың қалтасына
түскенін сезеді де, жүгіріп сарайға келеді. Келсе, баласы аузынан сілекейі ағып, есін білмей дел-сал болып талып жатқан
үстіне кездеседі.
Әлдене уақытта баласы есін жиып, әкесіне:
—Маған осы қызды алып бермесеңіз, мен сізден безем,—
дейді.
Әкесі:
—Шырағым! Бұл қызды іздеп мен сендей кезімде отыз жыл
аспанда, алты жыл жер бетінде дұғамен ұшып ұстай алған пенде емеспін. Ақыры болмаған соң, осы суретті түсіріп алғанмын.
Сондықтан мен «Ұшар хан» атандым,—дейді.
Бала әрі-бері әкесінен сұрап көріп еді, одан еш нәрсе
шықпайтын болды. Сосын бір түнде екі етегін беліне түріп
алып, үй ішін тастан, кетті де қалды. «Сол қызды іздеп қаңғы
рып жүріп өлсем де арманым жоқ!»—деп елінен безіп кетеді.
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Күндер өтеді, айлар өтеді бала бір шаһарға қарай жол тартып жүріп келе жатса, ат көтере алмаған ағаш атқа мінген, екі
аяғы жер сызған бір дәуге кез болады. Жандыбатыр дәуге сәлем
береді. Дәу сәлем алып:
—Жол болсын!—дейді маңғазданып.
—Әлей болсын!—дейді Жандыбатыр.
—Ұшар хан деген ханның шаһарында Жандыбатыр деген
шығыпты, сол батырмен күрескелі бара жатырмын,—дейді
дәу.
—Олай болса, мені жықсаңыз, Жандыбатырды да жық
қаныңыз, ең әуелі менімен күресіңіз,—дейді бала.
—Әй, сенімен күресіп әуре болғанша, анау таудан асып
кетпеймін бе?—деп, баланы менсінбей тарта жөнеледі.
—Дәуім, босқа әуре болуға барасың-ау, жолың болсын!—
дейді де жүре береді бала.
Бұл сөзге намыстанып, дәу балаға қайта келеді. Баламен
күреске түскенде, бірінші кезекті: «Қандай болып, арманда кетерсің»,—деп балаға береді. Бала дәуді аспанға үш рет
лақтырып атып жіберіп, үш рет қағып алады. Кезек дәуге келгенде, дәу баланы көтере алмай, екі мұрнынан дерек-дерек қан
кетеді.
Сонан кейін дәу балаға бағынады да, жөн сұрайды. Бала
перінің қызын іздеп келе жатқанын айтады. Ал дәу өз жайын
айтқанда бойында бар қасиеті: аспандағы жұлдызды санаумен кімнің қашан өлгенін, жоғалғанын іздеп табатын өнерінің
барлығын айтады. Содан кейін екеуі қол ұстасып, ілгері қарай
тарта береді.
Екеуі күн жүреді, түн жүреді, ашығады, тарығады. Нелер
қиын-қыстау жолдардан жортып өтіп келе жатқанда, екі ат
көтере алмаған, екі ағаш атқа қатар мінген, екі аяғы жолды сызып келе жатқан бір дәуге тағы кез болады.
—Жолыңыз болсын!—дейді бала. Дәу үндемейді.
—Қайда барасыз?—дейді бала.
Дәу тағы үндемейді. Бала ашуланып кетіп:
—Тілің күрмелген не деген пендесің?—дейді. Сонда дәу
ашуланып:
—Тарт тіліңді, мен пенде емеспін. Жандыбатыр деген дәу
мен күресуге бара жатқан дәумін,—дейді.
Бала бұл дәуге де:
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—Алдымен мені жықсақ, оны да жығасың, ол үшін тәуекел
ге бел байлап, менімен күрес,—дейді.
—Мен инелік құсаған жандармен күреспейтін кісімін, сендермен күресу маған ұят, соған бола атымнан түсіп, әуре болар
жайым жоқ, жолымна қалдыр ма!—дейді дәу.
Сонда бала тұрып:
—Сорлы дәуім, артық бейнет көріп, аяғыңның басы
ұстараның жүзіндей болып қайтқың келсе, жолың болсын!—
дейді.
—Олай болса, сені бір өлім түртіп тұрған шығар, кел!—деп
дәу шіреніп ағаш атынан түседі.
Бірінші кезек тағы да балаға тиеді. Бала аясын ба, адам орнына көрмей мазақ қып тұрған дәуді әуеге үш рет лақтырып
жіберіп, үш рет қағып алды да, жерге қойды. Ендігі кезек дәуге
тиді. Дәу баланың белінен ұстап, әрі әлектеніп, бері әлектеніп,
баланы орнынан қозғалта алмай, екі мұрнынан шүмектеп қаны
сорғалайды. Сонан сон, дәу:
—Мен саған ризамын. Мен дәумін деп жүрсем, менен де зор
дәулер бар екен. Ықтиярың өзіңде, не қылсаң да өзің біл!—деп,
балаға жалынады.
Бала оған ешқандай жауап қатпай, келе жатқан сапарын айтып, бұл екінші дәудің кім екенін, қай шаһардан келе
жатқанын және қандай өнерінің барлығын сұрайды. Дәу оған
өз жерінде аты шығып, күресте өзіне ешбір дәу шақ келмеген
соң, әдейі сол Жандыбатырмей күрескелі бара жатқанын және
өзінің кітапқа қарап біреудің өлген-тірілгенін, күніне жер
жүзінде қанша кісі өліп, қанша кісі туатынын біліп отыратын
өнері барлығын баяндайды.
Мұны естіген бала дәудің өнеріне таң-тамаша қалып,
тарыққан кезде бір іске жарар деген оймен бұл дәуді де өзіне дос
қылып алады. Үшеуі тағы да кете барады.
Нелер күн, нелер жұмалар, нелер айлар өтеді. Бұлар бірнеше
шөлдерден, неше таулардан, сулардан өтеді.
Бұлар келе жатып жазық жолға шықты. Алдарынан көз
көрім жерде бір тау көрінді. Бұлар енді сол тауға қарап жүре
бастады. Тауға жақындаған сайын, жаңағы тау да бұларға қа
рай жүріп келе жатқан сияқты. Бұл үшеуі тауға жақындап келгенде, тау дегені нақ таудай үлкен дәу болып шықты.
Бұл дәуге жеткен соң, үшеуі оған сәлем береді.
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—Жол болсын, дәуім!—дейді бала.
—Жандыбатыр деген ермен күрескелі барамын,—дейді дәу.
—Олай болса Жандыбатырдан бұрын менімен күресіңіз,
мені жықсаңыз, оны да жығасыз,—дейді бала.
Оған дәу ашуланып:
—Сендей инелікпен күресіп уақыт өткізбеймін,—деп жауабын бір-ақ қайырды да жүре берді.
—Күшінді жинап, күресуге бара жатқан кісіңді таба алмай,
оны іздеп сергелдеңге түсіп қайтуға асықсаң, жолың болсын!—
деп бала мазақ қып күледі.
Дәу баланың сөзіне шыдамай ашуланып:
—Әй, не дейсің? Бері келші, жағаңнан сілкіп, жерге тығып
жіберейін!—деп күресуге ыңғайланды.
Бірінші кезекті бала алмай, дәуге берді. Дәу баланы аспанға
үш рет лақтырып атып жіберді. Бірақ қағып ала алмай құлап
қалады. Кезек балаға келгенде, бала ашумен дәудің белінен
ұстап жерге соққанда, дәу тізесінен жерге кіреді. Дәуді суырып
алғанда, дәу есеңгіреп калды.
Өмірінде мұндай соққы көрмеген дәу баланың күшіне риза
болып, қол беріп дос болуды сұрайды. Бала ашуын басып, дәу
дің кім екенін, қай шаһардан келе жатқанын, қандай өнерінің
барлығын сұрайды.
Дәу басынан кешкен өмірбаянын тегіс айтып шықты және
өзінің суға түсіп кеткен инені де тауып аларлық сушы қасиеті
бар екенін айтты.
Сонымен бұл екеуі қол алысып, төс соғысып, дос болады.
Енді Жандыбатыр төрт кісі болып ілгері жолға шығады.
Бұл төртеуі бірнеше күн жүргеннен кейін бір шаһарға ке
леді. Шаһардың шет жағындағы бір шайханаға түседі. Күн бата
жолаушылар шайхананың түбіне тігілген отауды, оның ішіне
жиналған жасауларды, байланған он шақты қой, тағы басқа да
нәрселердің әкелініп қойғанын көреді.
Бала шайханашыдан:
—Мынау не қылған заттар, мұны не үшін істеп жатыр?—деп
сұрайды.
—Мұны білмейтін кімсіңдер?—дейді шайханашы.
—Біз бір жүрген мүсәпірміз,—дейді бала.
—Олай деп айтушы болмандар, айдаһардың аузына түсіп
кетесіңдер, өйткені мынау берілейін деп отырған заттар
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патшаның жұмасына бір рет беріп тұратын борышы. Бұл заттарды жұма сайын, таң ата елең-алаңда айдаһар келіп жұтады,
егер бұл қарызды өтеп тұрмаса, бүкіл елді жұтып жіберуден
тайынбайды,—дейді шайханашы.
Мұны естіген бала, түні бойы ұйқылы-ояу жатып, таң атар
мезгілде жолдастарына білдірмей, айдаһардың келетін жолына қарай сытылып шығып кетті де, айдаһардың жолын тосып
отырды. Бір уақытта борандатып, дауылдатып келе жаткан
айдаһардың дауысы естілді, артынша айдаһар да келіп жетті.
Сол кезде Жандыбатыр ұлтарағының астына салып сақтайтын
қырық күлаш семсерді суырып алып, қарама-қарсы айдаһар
дың алдына шықты, айдаһар да көмекейін ашып келе жатыр
екен, баланы көрген жерден семсер-мемсермен жұтып жіберді.
Бала қырық құлаш семсерін көлденең ұстап тұра қалған еді,
семсер айдаһарды екі бөліп түсті. Бала айдаһарды өлтіргенінің
белгісі үшін оның жонынан екі тілім таспа алып, қалтасына салып алды. Сөйтті де еш адамға білдірместен, жолдастарының
қасына келіп жатты.
Таң атты. Жұрт ай-жай болды. Кешегі тігулі тұрған үйлер,
онда байланған малдардың бәрі де аман-сау тұр. Көшедегі,
халықтың бәрі де қуанышты. Біреулер қолдарына айыр, балта, шоқпар ұстаған. Енді біреулері колдарындағы қаруларын
қанға бояп алған, «айдаһарды мен өлтірдім» деген дауыстар
гу-гу етеді. Айдаһардың өлтірілгендігі, мал-мүліктің аман
қалған хабары ханға барып жетті. Айдаһарды кім өлтіргенін
білу үшін хан жария салып, халық жиды. Айдаһарды өлтірген
адамда қандай белгісі барлығын сұрағанда, біреу қаруын, біреу
қанданған киімін көрсетті. Бірақ ешкімиің айдаһарды өлтірген
белгісі дәлелді болмады.
Сонда хан тұрып:
—Бұл шаһарда адам баласынан ешкім қалды ма?—деп
сұрады. Біреулер:
—Ешкім қалған жоқ, бірақ шайханада үш-төрт мүсәпір
жатса керек, оларды жиынға шақырғанымыз жоқ,—дейді.
—Олай болса, олар да адам баласы ғой, шақырындар!—деді
хан.
Шайханадағы кісілер шақырылды. Жандыбатыр патшаның
өзіне:
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—Тақсыр, айдаһарды өлтірген адам мен едім,—деп ай
даһардың бір тілім таспасын ұстатады.
Патша:
—Мен хан емес екем, сен хан екенсің!—деп халқының
алдында тағынан түсіп, өзі уәзір болып, бір қызын Жанды
батырға қалыңдыққа беріп және дүние-мүлік, қазынасының
жарымын қоса береді.
Жандыбатыр хандықты өзінің досы бірінші дәуге береді.
Дәу хан болады. Екі-үш күн тыныққан соң, Жандыбатыр
бірінші дәумен қош айтысып, қалған дәулермен қызды іздеп,
тағы жол тартады.
Күндерден күн өткізіп, бұлар екінші шаһарға жетті. Бұл
шаһардан да өткен шаһарда болған уақиға шықты. Бірақ ондай емес, бұл шаһардағы тігіліп жатқан отаулар, байланып
жатқан адамдар мен малдар өткен шаһардағыдан екі есе үлкен
және көп екен.
Бұлар бұл шаһардың шайханасынан барып орын алды.
Шайханашыдан мына тігілген үйлер мен байланған малжанның мәнін сұрады.
—Мұны білмейтін неткен жансыздар?—деді шайханашы.
—Біздер жолымызды әрең тауып келе жатқан мүсәпір
кісілерміз,—деді жолаушылар.
—Олай болса, сіздер мынау сөздеріңізді менен басқа ешкімге
айта көрмеңдер, әйтпесе бұл сөздеріңізді хан я ханның шабармандары естісе, мынау болып жатқан топалаңға салып жібереді.
Бұл топалаңның жайы мынау деп, шайханашы әңгімесін бас
тады. «Осы жерде, үш патшалық елдің ортасында, бір тажал
жылан бар, ұзындығы қырық құлаш, көлденеңі қырық құлаш,
аузының үлкендігі сондай, көшкен ел қалай болса, солай
сыйып кетеді. Міне, сол жыланның бүгін бізден алым алатын
кезегі келіп, соған дайындап жаткан жәйіміз осы. Бұл заттар
кешке тұрғанымен, түн ортасы ауа жоқ болады. Шулаған мал,
жылаған адамдардың дауысы шаһардың ішін жаңғыртады.
Сөйтіп, осындай зор бір пәлеге, үлкен апатқа кездесіп, неше
жыл бойы осы жыланның зардабын бастан кешіріп жатқан
елміз»,—деп шайханашы сөзін тоқтатты.
Түн болды. Жолдастары ұйықтаған кезде, Жандыбатыр
жыланның жолын тосуға аттанды. Түн ортасы ауа бастағанда,
бір сасық желдің иісі Жандыбатырдың мұрнын жара бастады.
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Алпыс-жетпіс кісі орнынан тұрғыза алмайтын Жандыбатыр
ды тай шаптырымдай жерден-ақ жыланның демі орнынан қоз
ғалтып қояды. Қырық құлаш семсерін қолына алып, жылан
ның алдына кезей ұстап тұра қалды. Аш қарыны жалаңдап келе
жатқан жылан баланы жұтып жіберді. О да жұтып болды, бұ да
тіліп, жыланды қақ жарып құйрығынан бір-ақ шықты.
Өткен айдаһардан бұл жылан басым екен. Бала жыланның
уытына уланыңқырап, ет пісірім уақыт талып жатты. Бірақ,
аздан соң суға түсіп, жыланның жонынан таспа тіліп алды
да, ешкімге сездірместен, орнына келіп жатты. Ертеңіне,
өткен шаһардағыдай, бұл шаһарда да жиын болды. Хан тағын,
хандығын Жандыбатырға берді. Жандыбатыр хандықты екін
ші дәу—кітапшы досына беріп, қалған дәумен екеуі тағы да
жолға түсті.
Бұлар сапар шегіп тағы бір шаһарға кез болды. Бұл
шаһардың халқы басқа шаһардың халқына қарағанда өзгеше
болып шықты. Шаһардағы барлық халықтың өңдері сап-сары,
бірде-бір адамның түсі ақ, қызыл шырайлы, қара емес. Үлкені
де, кішісі де, әйелі де, баласы да, бірін-бірінен айыра алмайтын сап-сары. Бұлар біраз күн шаһарда болып тынықты, жөн
сұрасты. Ақырында халықтың барлығының сары болуы мынау
болып шықты: шаһар халқының пайдаланатын үлкен дариясын бір дәу аударып-төңкеріп бір шұқырдан екінші шұқырға
ұрттап құйып отырады екен де, судың ішіндегі балық, түрлі
жәндіктерді, ең аяғы өсімдік атаулыны дәу ылғи жұтып жеп
қояды екен. Судың бәрі дәудің ішіне түсіп ішек-қарнын аралап,
дарияға қайта құяды екен. Өмірінде таза су ішпей, өне бойы
сасық су ішкендіктен, шаһар халқы осындай сапмсары болып
кеткен екен.
Мұны естіген Жандыбатыр жыландарға істегеніндей етіп,
түн ортасы ауа дәудің сапырыстыратын суына келеді. Келсе, дәу жаңа ғана жұмысына кірісіп жатыр екен. Бер жағынан
барған баланы қоса жұтайын деп, Жандыбатырға жақындай
бергенде, Жандыбатыр қырық құлаш семсерді қолына ұстап,
тұра қалады. Сөйтіп, дәуді жарып өлтіреді де, дәу жонынан бір
тілім таспасын алып, жолдасының жанына келіп жатып қалады.
Таң ата бір бала суға келсе, су тұп-тұнық. Бала бір тостаған суды
құйып алып, балтасын ұстап, ханға келіп: «Дәуді мен өлтірдім.
Нанбасаңыз суды қараңыз!»—деп, суды көрсеткенде, мұндай
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суды өзі туып, хан болғалы ішіп көрмеген хан алтын тақтан
атып тұрады.
Көшеге халық сыймай, шелек-шелек суды алып: «Мен
өлтірдім, мен өлтірдім»,—деп даурығысады. Хан бүкіл хал
қын тегіс жинап: «Қалада қалған ешкім бар ма?»—деп сұраған
да: «Шай ханада бір-екі мүсәпір жатыр»,—деген дауыстар
шықты.
—Адам баласы ғой, шақырыңдар?—дейді хан.
Жандыбатыр келген беттен дәудің жон таспасын ханның
қолына ұстата береді. Хан: «Неше жылдан бері хандық құрып,
шаһарды билеп отырып, бір дәуге күш көрсетіп, жеңе алмай,
сасық, лай су ішіп халықты сарғайтып, бекер хан болын жүр
екем!»—деп, халықтың алдында тағынан түсіп, бір қызын
және мал-мүлкінің жарымын Жандыбатырға беріп, өзі уәзір
болады. Неше ай, неше жыл сапар шегіп, іздеген мақсатына
жете алмай келе жатқан Жандыбатыр тақты да, қызды да, малды да жанындағы үшінші дәу—досына беріп, қош айтысып,
құшақтасып айрылады. Ол шаһардан жалғыз шығып, басқа
жаққа бет алады.
Жандыбатыр жолдастарымен қош айтысып шыққаннан
кейін нелер азап, қиыншылықтарды басынан өткізіп, тағы бір
шаһарға келіп кірді. Бұл шаһарда біраз күн өмір өткізіп, ақыры
бір қасапшы шалға өгей бала болады.
Сонымен, Жандыбатыр күндерде бір күн дарияның басына келіп шомылып жатса, су бетіне айнаның сәулесіндей бір
жарық сәуле түседі, анықтап қараса, баяғы әкесінің ұдайы
отыз жыл қуып іздеген пері қызының суреті болып шықты.
Әдейі осы қыз үшін әке-шешесінен безіп, неше жыл қиыншы
лық азапты басынан кешірген бала жаңағы сәулеге бас салады. Бір уақытта сәуле жоқ болып барып, судың шетіне түсті.
Бала судан шығын, сәулені тағы бас салады. Сәуле тағы суға
түсті. Осындай ретпен неше рет жерге түскен сәулені ұстай алмай, бала ақыры судың шетіне келіп ес-түсін білмей талықсып
құлап жатты.
Өгей бала болса да өзінің баласындай болған Жандыбатырды аласұрып іздеп, таба алмай, жылаған шал талып жатқан
баланың үстінен шықты. Бала есін жиды. Өзінің іздеп келе
жатқан қол жетпесінің дерегі шыққан соң, бала атасына былай
деді:
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—Ата, мен әке-шеше, ел-жұртымнан безіп, неше жыл бойы
азап шегіп, жер кезіп, осы перінің қызын іздеп жүрген едім.
Енді сол қыздың тұрақты жері осы болса керек. Сондықтан
маған осы қызға қол жететін амалын айтсаңыз екен?—деді.
Шал әрі ойлап, бері ойлап, айтар-айтпасын білмей, ақыры
баланың көңілін қимайды.
—Олай болса, тыңла балам!—деді.—Сонау тұрған ақ мешіт
көзге жақын, жүріске он күндік жол. Сол мешітке барардағы
оң жақтағы дуалдың түбінен тесіп түс те, ешкімге дыбыс
білдірмей, сол түскен бұрышында жат. Қыз келетін мезгілде
қарауылшы маймылы келіп, кім бар, кім жоғын байқау үшін,
бұрыш пен бұрышта шит-шит етіп жүгіріп жүреді. Сол кезде маймылды дыбысын шығармай өлтір де, үндемей жата бер.
Оның артынша қыз да келеді. Қыз келіп намаз оқып отырғанда,
келе иығынан асыла кет де, екі қолыңмен екі емшегін мықтап
ұста. Сонан соң қыз сені қырық кез мешіттің төбесіне апарып
үш рет соғады. Егер сол соққаннан аман қалсаң, ісіңнің оңғаны.
Ол үштен артық ұра алмайды, жерге құлайды. Сол кезде қыз
«Босат!» деп жалынар. Сен «қойныңдағы кітабыңды бермесең,
жібермеймін!» де. Содан ақыры қыз өкпесі қысылып өлетін
болған соң, қойнындағы кітабын «мә» деп ұстатады. Міне, сол
кезде қолың бос де де далаға шығып молда тап та некелеп алғын.
Сонан соң ол сендік болады,—дейді де, шал жылап-сықтап
қоштасып, баласын жолға салады.
Жандыбатыр мешітке де жетті. Шал айтқандай, барлығын
да істеді, дуал да тесілді, маймыл да өлтірілді. Қыз келіп
намазға терең кірісіп, бас қойғанда, арқасына мініп алып, екі
алмадан тас қылып ұстап жатты да қалды. Қыз ашумен баланы
қырық кез мешіттің төбесіне апарып екі соқты, үшіншіге келгенде әлі құрып, төмен түсіп, қыз жерге құлады. Есі ауып қалса
да, бала ұстаған жерінен айрылмады. Қыз шаршады: «Сен
мендік, сен мендік!»—дей берді. Бала: «Кітабыңды бермесең,
жібермеймін!»—деді. Біраз алысып, ақыры қыз баланың мық
ты екенін сезген соң: «Мә!»—деп кітапты қойнынан алып, бала
ға ұстата берді. Молда да табылды, некесі де қиылды. Сөйтіп,
екеуі сүйісіп қосылды. Неше жыл іздеп жүрген сұлуына қолы
жетіп, баланың көңілі жай болды.
Күндерде бір күн Жандыбатыр құс салып, ит жүгіртіп, аң
аулауға кетеді. Келіншегі Зәузәмір дарияның шетіне барып
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басын жуса, бір тал шашы суға кетеді. Келіншек артынан қуса
да ұстай алмай қалады. Шаш аққаннан ағып отырып, төменгі
жақта тұратын ханның қол астындағы бір балықшының
қармағына ілінеді. Алтын шашты іліктірген балықшы оны
ханға тарту қылады. Хан сыйлыққа қап-қап дүниелер береді.
Мұндай ғажап шашты көрген хан бүкіл уәзірлерін, сегіз санаттарын, манаптарын, ақылгөйлерін, қарамағындағы қулардың
бірін қоймай жинайды.
—Осы шаштың иесін кім біледі және кім маған соны әкеліп
береді? Егер де кімде-кім әкеліп берсе, соған не тілесе, сонысын
берейін!—деп, хан жұртқа жар салады.
Бұған жиылғандардан шешіліп: «Мен білемін, я болмаса
мен алып келіп берем»,—деп ешкім жауап қайырмайды. Бір
уақытта сол топтың ішінен басы мүйіз, көті киіз, сұмпайы,
қарға тұмсық, қарға аяқ бір мыстан: «Мен білем, маған бір
желмая бер, мен қызды алып әкеліп берем. Бірақ, мен сіздің
тілегіңізді орындасам мені он бес жасар балаға қосып, бесікке
бөлеп, емізікпен тамақтандыратын болсаңыз» деді. Соны күтіп
отырған хан кемпірдің айтқанын істемек болды. Мыстан шұғыл
жолына дайындалып, желмаяға бүкіл тамақ, жемістерді артып аттанды. Кемпір қыздың тұратын жеріне жетіп, қыздың
жүретін жолына бүкіл тамақтарды түр-түрімен шашып тас
тады. Шашылған жемісті көрген қыз Жандыбатырға хабарлап
екеуі тере берді. Үшінші күннің кешінде желмаяның төрт ая
ғын байлап тастап, бақыртып ұрып жатқан мыстанға Жанды
батыр кез болады.
—О, шеше, мұнша неге әлек болып, желмаяңызды тұрғыз
бай, әуреленіп жатырсыз?—дейді Жандыбатыр.
—Шырағым, мынау бір жатқан келе жатыр едім, мына
түйесі құрығыр шаршап, орнынан тұра алмай жатыр. Күн болса батып барады не істерімді білмей, сергелдеңге түсіп отыр
мын,—дейді мыстан.
—Олай болса, кеш батқанда қайда барасыз? Бүгін бізге
қоныңыз,—дейді Жандыбатыр.
Соны естіп отырған мыстан қуанып күліп:
—Қонсам қонайын, өркенің өссін, шырағым-ай!—деп,
Жандыбатырдың үйіне келеді.
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—Кемпір бір-екі күн тынықты. Жандыбатырдың жайла
рымен танысты, үшінші күні келіншегі Зәузәмірді айналдыра
бастады.
—Осы Жандыбатыр, Жандыбатыр дейсің жігітіңді, соның
жаны қай жақта болар екен, сен өмірлік доссың, соны білесің
бе?—дейді кемпір.
—Жанының қайда екенін білмеймін,—дейді Зәузәмір.
—Оны сұрап алуың керек емес пе?—дейді кемпір.
—Шеше-ау, ол маған жанының қайда тұратынын айтушы
ма еді?—дейді Зәузәмір.
—Кешке аңнан қайтқан соң сұра, егер айтпаса, онда сенімен
өмірлік болмағаны. Өкпеле де, теріс қарап жатып, біраз жыла.
Сонда өзі-ақ айтады,—дейді кемпір.
Кешке Жандыбатыр төсекке келіп жата бергенде Зәузәмір:
«Осы сенің жаның қайда болады? Бір-бірімізді білместен Жандыбатыр, Зәузәмір дейміз де жүре береміз»,—дейді.
—Менің жанымның саған не керегі бар?—дейді Жанды
батыр.
Зәузәмір, мыстан айтқандай, теріс қарап, араз болып еді,
Жандыбатыр «батыр аңқаудың» кебін келтіріп, сүйген әйелін
қимай мынаны айтып салды.
—Менің оң кебісімнің ұлтарағының астында қырық құлаш
семсер бар, міне, сол семсер менің жаным. Ол семсерді далаға
тастасаң да, отқа май салып жандырсаң да өлмеймін, қайта отқа
салғанда күшім тасиды, бірақ суға тастаса, өлем,—дейді.
Оны естіген мыстан жұрт ұйқыға кеткен кезде, дереу
ұлтарақтың астындағы семсерді алып, дарияға тастайды да
жібереді. Таң атты, жұрт тұрды, шәй құйылды, батырдың
барлық киім-кешектері қағылып енді оятуға келсе, батыр
бұрынғы батыр емес, ол дүниеге жөнеп кеткен.
Мұны көрген Зәузәмір батырдың қойнындағы кітапты алып,
ұшып үйден шыға бергенде, аңдып тұрған мыстан пышағын
сілтеп қалып, бір қанатын кесіп түсіреді. Сөйтті де қызды
желмаяның артына таңып, ит қорлығын көрсетіп, ханның колына әкеліп табыс қылды. Зәузәмір ханның алдына барған
соң бір-ақ тілек қояды, ол тілегі: «Мені он жеті күн той қылып
алсаңыз екен»,—дейді. Зәузәмірдің ойы «Он жеті күннің ішінде
Жандыбатырдың ешқандай хабары болмас па екен?» деген үміт
болып еді.
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Жандыбатырдың баяғы бірінші дәу досының сол күні
ерігіп отырып жұлдыздарға көзі түскен еді. Дәл маңдайында
жарқырап тұрған досы—Жандыбатырдың жұлдызы өшкенін
көзі шалып кеткенде, «ой бауырымайдап» алтын тақтан қалай
құлап түскенін өзі де сезбей қалады. Ол сол сәтте аттан салып,
екінші дәу—кітапшы досына жетті. Кітапшы досы кітабына
қарап жібергенде, кітапқа: «Досы Жандыбатыр басы мүйіз,
бөксесі киіз, қарға тұмсық, қарға аяқ мыстанның қолынан пәлен
күні қаза тапты»,—деген жазу қалыпты. Екеуі аттан салып,
Жандыбатырдың үшінші дәуі—сушы досына келеді. Келіп,
болған оқиғаны баяндап, үшеуі Жандыбатырдың қаза тапқан
жеріне қарай жөнеледі. Келсе, досы өліп жатыр. «Бауырымдап» жылаған үш кісінің даусына қырық кез мешіт күңіреніп
дауыс қосқандай болды.
Үшеуі кітапты оқып қараса: «Мұның жаны қырық құлаш
семсерде, ол семсер пәлен дарияның түбінде жатыр»,—депті.
Мұны көрген достар жалма-жан семсерді іздеуге кіріседі. Келіп
судан әрі қарайды, бері қарайды, ешқандай дерек табылмайды. Ақыры болмаған соң бірін-бірі кезекпен дарияға түсіреді.
Үшінші сушы дәудің көзіне инедей жылтыраған зат көрінген
дей болады. Байқап қараса, шеті көрініп жатқан семсердің
басы екен, ырғап-ырғап жұлып алады. Семсер де табылады.
Енді не істеу керек? Кітапқа және қарады. Қараса, семсерді
отқа салып қыздырып, тотын тазаласа, Жандыбатыр тірілмек
екен. Мешітке лаулатып отты жағып, семсерді қыздырып,
балқыта бастағанда, Жандыбатырға жан пайда бола бастайды.
Бір мезгілде: «Ой, қатты ұйықтап қалыппын ғой»,—деп батыр
орнынан тұра келсе, достары қасында, от жағып әуре болып
жатқанын көреді.
Достары Жандыбатырға болған оқиғаны бастан-аяқ тегіс
баяндап өтті. Сонда барып батырдың ойына мыстан кемпір түс
ті. Енді ол: «Сол мыстан Зәузәмірді алып кеткен екен ғой»,—
деді де, тездетіп аттанып, мыстанның, Залым ханның шаһа
рына тартты.
Бұлар Зәузәмірдің тойы аяқталып, дәл сол күні кешке Залым ханның тырнағына түсейін деп отырған үстінен шықты.
Бұлар келісімен бесікке бөленген мыстанды бесігінен алып,
жеті қырдың ар жағына асыра лақтырды. Залым ханның басын кесіп, орнына Жандыбатырдың баяғы өгей атасын хан
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қояды. Жандыбатыр өзі ел қайда, жұрт қайда деп, бүкіл дос
тарын ертіп, жолға шығады. Жолшыбай үш досының үйіне
үш айдан қонақ болып, төртінші айда өз еліне—әке-шешесіне
жетеді. Бұрынғы әке-шешесі емес, кәрілік басып, оның үстіне
баласының қайғысы қосылып, бір көзінен қан, бір көзінен жас
ағып отырған әке-шешесін көрді. Баласы мен келінін көрген
кемпір риза болып, «Әкесі жетпегенге баласы жетеді» дегеннің
керін келтіріп қуаныштан көздерінің жасын төгіп көріседі.
Сөйтіп, Жандыбатыр барша мұратына жетіп, алған сұлу
әйелімен бала-шағалы болып, дүниеден армансыз болып өткен
екен.

40. Малхуан сұлу
Ертеде адам басына бітпеген, сұлудың сұлуы Малхуан деген қыз өтіпті. Сол қыз тумастан алпыс жыл бұрын, алып
күштің әмірімен Малхуанның суреті жер-жердегі бүкіл хан
дыққа таратылыпты. Қыздың сұлу бейнесіне таң болмаған
жан қалмапты.
Сол кезде бір өзінен басқаны жан демейтін «менменшіл»
қара ниет хан болыпты. Ханның қырық сарайы бар екен.
Сарайларының сәнділігі сондай, жақұт, маржан, алтын,
күмістермен әшекейлеп салдырған екен.
Хан Малхуанның суретін көріп, қызға ғашық болады.
Сондықтан: «Егер осы қыз бұл дүниенің үстінде туса, қалай да
іздеп тауып алармын»,—деп өзіне-өзі серт қып, жансыз бейнені
бір сарайға сақтауға бұйырды. Сөйтіп, сарайдың кілтін өзінің
шашбауына тағып жүретін болды.
Күндердің күнінде ханның жалғыз баласы бас уәзірдің баласымен ойнап жүріп, сарайларды ашып көрмек болды. Көруге
көңілі кетіп, шешесіне келіп, сарайлардың кілтін сұрады.
Кілттерді алып, сарайларды ашып аралап, қызығына құмарт
қан бала бір кезде бір кілттің жоқ екенін сезеді. Шешесіне келіп
қайта сұрап еді, шешесі:
—Шырағым, ол кілт әкеңнің шашбауында. Оны алу қиын.
Әкең намаз оқығанда ғана шешіп қояды, басқа кездерде өзінде
болады,—деді.
Баласы әкесін аңдып жүріп, кілтті ұрлап алып, уәзірдін баласымен сарайға келеді. Келсе, бір тамаша сұлу, ай десе аузы,
күн десе көзі бар қыздың суреті тұр. Суретті көріп ханның баласы есінен танып құлайды. Бала біраз жатып есін жинап, уәзір
дің баласының сүйеуімен үйіне келеді. Сонан былай науқасқа
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ұшырайды. Хан тәуіптен тәуіп қоймай қаратып, баланың ауруына шипа іздейді. Тәуіп:
—Балаңыз сары ауру. Оның емі—Малхуан сұлу. Сол қызды
тауып балаңызға қоссаңыз, балаңыз жазылады. Қазір ол қыз
дың туғанына сегіз жыл. Ол Шыңғырлы деген тауда тұратын
Дәуіт дегеннің қызы екен,—дейді.
Хан жалғыз баласына уәзірінің баласын қосып, екеуіне
бірдей ат-тұрман, ер-тоқым беріп, бірдей киімдер кигізіп, жолға
шығарып салады. Сонымен екі бала Шыңғырлы тауын іздеп
жолға шығады. Аз жүрді ме, көп жүрді ме, кім білсін, бір кезде екеуі қырық күншілік қараңғылыққа түсіп кетеді. Оларды
қолына шырақ ұстаған бір қария жер үстіне шығарып салады.
Қария айрыларда жөн сұрады. Жігіттер жөндерін айтты.
Сонда қария тұрып:
—Балаларым, бұл жол ауыр жол екен. Әуелі алдарыңнан
бір жалмауыз кемпір кездеседі, сол кемпір бір қойшы баланы
көрсетер. Сол қойшы бала, Шыңғырлыдағы Малхуан сұлудың
шаһарына жеткізер!—деп шал батасын береді.
Екі жігіт жүріп келеді, жүріп келеді, бір кездерде аспанға
қарай будақтаған түтінді көреді. Бұл кемпірдің үйшігінен
шыққан түтін екен. Кемпір екі жігітті көріп, қуана қарсы алады.
Жігіттер сәлем беріп үлгіргенше болмай-ақ, кемпір хан баласын жұтып жібереді де қайта түсіреді. Рақымшылығы түсіп
екі баланың сұлулығына таң қалып, жөн-жосығын сұрайды.
—Балаларым, жолдарың болсын? Менің рақымшылығым
түсіп, сендердің биліктеріңді өздеріңе бердім. Енді менен
бұйымтайларыңды сұраңдар.
Балалар қуанып кетті. Жөндерін айтты.
—Мақсаттарыңа жетесіңдер. Ол қыз осы арадан қашық емес,
мынау көрінген Шыңғырлы тауы. Алдарыңда қалың орман бар.
Сол орманның ішінде Малхуан сұлудың мекені бар. Малхуан
білімді, көрікті деп, дабылы жер жарып жатыр. Қазір қызды
қулық-сұмдықка оқытып жүр, оны оқытатын сиқырлы кемпір.
Ол үнемі хайуан қалпында жүреді. Кемпірдің құлқыны—алтын.
Сол кемпірді алтынмен өздеріңе қаратып ала алсаңдар, Мал
хуан сұлуды да оңай көндіресіңдер. Менің айтарым осы. Ал
енді қалғанын қойшы бала түсіндірер деп, кемпір де жөнелтіп
салды.
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Екі жігіт көп кешікпей орманға тап болды. Орманға кірі
сімен кешікпей қойшы балаға да кездесті. Жөндерін айтысты.
Қойшы тұрып:
—Мен сендерге еш нәрсе айтуға міндетті емеспін, керек
етсеңдер жөн-жосықты сілтеп көрсетемін, ақылды болсаңдар
өздерің ойлап шешіңдер,—деді.
Қойшы оң жаққа қарай қолын көтерді де, артына да қара
май жүре берді. Екі жігіт аң-таң болды.
Уәзір баласы хан баласынан:
—Сен не түсіндің?—деп сұрады.
—Сен ше?
—Жоқ, мен еш нәрсе түсінбедім,—деді хан баласы. Көп
ойлаңқырап, уәзір баласы:
—Анау құс ұшқан жерді көресің бе, сол шаһар болуы
керек,—деді.
Аяғын баса беріп, екеуі де тұра қалды. Қарсы алдарында
өкірген өгіздерді көрді. «Сиқырлы кемпір» деген сөз естерінде,
екі жігіт сасып, қалталарынан мың ділдәні алып шашып
жіберіп, ағашқа тасаланған болды.
Әлгі өгіздердің бірі кемпір бола қалып, ділдәні жинап алды
да:
—Азамат, бері кел!—деді. Екі жігіт сасқалақтап еш нәрсе
дей алмай біраз тұрды. Сонда кемпір:
—Иә, жігіттер, жөндеріңді айтпасаңдар да, біліп тұрмын.
Малхуан менің қолымда оқып жүр. Сендер онымен сөйлесу
үшін бірің менен бірер күн оқыңдар. Менің Малхуанды оқыта
тын сабағымды үйреніп барып, бір күні сабақ беріңдер, кейін
Малхуан сұлудың өзімен сөйлесерсіңдер,—деді.
Екі жігіт біріне-бірі «сен үйрен, жоқ, сен үйрен» десіп, ақыры
уәзір баласы оқымақшы болды... Уәзір баласы сабақ беруге
келеді. Малхуан оны сезіп қалып: «Кімді алдағың келді»,—деп,
тартып-тартып жібереді.
Жігіт есінен танып қалады. Сонда Малхуан аяушылық жасап, әрі баланың көркіне қызығып, жөнін сұрапты.
Жігіт өзінің уәзір баласы екендігін, хан баласының Мал
хуанды іздеп келгенін айтады. Малхуан тыңдап болып:
—Мен сіздерге ризамын. Елімізге қалмақ ханы келіп, әкемді
қорқытып, мені зорлап алмақ болып жатыр. Міне, тойым бітіп,
ойынымның басталғанына үш күн болды. Мен сендермен бірге
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қашайын, бірақ қалмақ ханынан құтылу үшін үлкен айла керек. Мен өздеріңе де мағлұм қалмақтың қасында боламын.
Ал, сендер, осы арада менің әкемнің әкесінің тамы бар, сонда
болыңдар.
Біз жақындағанда мен ханнан рұқсат сұрап, кіріп шығар
мын. Біреуің әзір тұрып, менің киімімді киіп, қалмақ еліне
барындар. Қайта қалай келесіңдер, оны өздерің білесіңдер,—
дейді қыз.
Екі жігіт тамға барып, күтіп жата береді. Бір мезгілде сал
дыр-гүлдір етіп, күймеге мінген күйеу мен қалыңдық өте берді.
Сонда Малхуан:
—Тақсыр, рұқсат болса, мынау әкемнің әкесінің тамы еді,
кіріп зиарат етіп шығайын,—деді.
Зорға деп қолына түсірген сұлудың айтқанын хан екі етпей
ді, баруға рұқсат етті. Малхуан ішке кірісімен уәзірдің баласы
сылдыраған келіншек болып шыға келді. Сөйтіп, қалмақтың
еліне кете барды. Оның кім екендігіне ханның жұмысы да
болған жоқ, себебі уәзірдің баласы да асқан сұлу болатын-ды.
Хан ат шаптырып той қылды. Келісімен Малхуан (уәзірдің
баласы) ханға шарт қойды:
—Тақсыр, сіз менің қасыма қырық күнге дейін жоламаңыз,
менің осы тілегімді орындасаңыз, мен сізді өлгенімше шексіз
сүюге әзірмін,—деді.
Хан рұқсат етті. «Келіншектің» келген жерінде қайын
сіңлісі бар еді. Екеуі бірі «жеңге», бірі «қайын сіңлі» бір жатып, бір тұрды.
Бір күні «келіншек»:
—Еркежанды атқа үйретем,—деп, ханнан екеуіне екі тұл
пар алдырып мініп қашты. Сөйтіп, екеуі қашқан бетімен баяғы
там ішіндегі ханның баласы мен Малхуанға келді, төртеуі сонда
жасырынып жата берді.
Малхуан сиқырлап, тамның есігі тесігі де жоқ болып жа
былып қалды.
Осы кезде қалмақ елі бүліншілікке тап болып, астан-кестені
шығады. «Ойбай, келіншек те жоқ, қыз да жоқ» десіп шуласып,
тұс-тұстан іздеуге кіріседі. Таба алмайды, бірақ баяғы қойшы
бала олардың тамда жатқанын айтып қояды. Хан тамға келсе,
есігі жоқ, тек бір бітеу күмбез тұр. Өтірік айтты деп қойшыны
сабатады.

МАЛХУАН СҰЛУ

223

Ақыры шаршап, хан еліне қайтты. Хан кеткеннен кейін,
сиқырлы кемпір:
—Балаларым, енді барындар, сендерді іздегенмен қорқы
ныш жоқ, жолдарың болсын!—деп қайтарып жібереді жолға
салып.
Балалар елге төртеу болып кайтты. Жүре-жүре бір бұлаққа
келді, тынығып демалмақшы боп, әрі-бері отырғаннан кейін
көздері ұйқыға кетті. Бәрі ұйықтап кетті, тек уәзірдің баласы
ғана ұйықтай алмады.
Бір кезде теректің басына қонған қос қарға адамша сөйлесе
бастады. Бірінші қарға:
—Пай! Пай! Хан баласының сұлуын-ай. Бірақ өмірінің
қысқасын-ай!—деді.
Екінші қарға:
—Неге?—деді.
Сонда бірінші қарға тұрып:
—Е, неге дерің бар ма, оның әкесі Малхуанға ғашық. Баласын құрту үшін әкесі әрекет жасап отыр. Хан баласының
үйінде өзі үйреткен тұлпары бар екен, әкесі сол тұлпарды улап
баласының алдынан жіберіп, өлтірмек көрінеді. Осыны хан баласына жеткізген кісі тізесіне дейін қара тас болсын!—деді.
Әлден соң әлғі қарға отырып:
—Баланың әкесі тамаққа да у қосып әзірлепті,—деді де:
«Осыны хан баласына жеткізген адам емшегіне дейін қара тас
болып қатып калсын!»—деді.
—Пай! Пай! Хан баласына төніп тұрған қауіптің жаманынай, үйінде өзімен бірге өскен мысығы бар екен, әкесі оның да
үстін улаған екен, бала оны үстамай отыра алмайды ғой!—деді
де, ұшып кетті.
Уәзір баласы ренжіп, жолдастарын оятып «жүрейік» деді.
Сөйтіп, төртеуі елге келіп жетті. Бір мезгілде жұлқынып, тізе
сін кеміріп, баланың тұлпары алдынан шықты. Уәзір баласы
оны шауып өлтіреді.
Хан баласы жолдасының мұндай жайсыз қылығына ішінен
ренжісе де, досын сыйлағандықтан үндеген жоқ.
Бұлар үйіне келісімен хан тойдың жабдығына кірісті. Екі
қызды бөліп, сарайға сыйлады. Тамақ әзір болды. Уәзір баласы
әкелген дәмнің күл-талқанын шығарды... Кеш болды, төртеуі
бір бөлмеге жатуға келісті. Бір мезгілде маң-маң басып келе
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жатқан мысықты уәзір баласы шабамын деп салып қалды.
Қаны шашырап Малхуан сұлуға тамды. Тамған қанды сорып
алмақшы болып ұмтыла бергенде хан баласы оянып кетті.
—Е, сен мені күндеп жүр екенсін ғой, әкеме айтып дарға
астырам,—деп әкесіне келіп шағым етті.
—Ойбай, әке, өзім ұйықтап жатқанда мына уәзірдің баласы
Малхуанды сүйіп жатыр екен, енді мұны жоқ қылу керек,—
деді.
Хан дарды әзірлетті. Дар түбіне барша халық жиналды.
Уәзір баласы өлерін біліп, енді манағы басынан кешкен жайларды әңгімелеп, қарғаның айтқандарын жыр ете бастады.
Соны айтқанда өзі кара тас болып, қатып қалды. Жолдасының
адалдығын біліп, хан баласы уәзірге келіп:
—Не істесеңіз де қолыңыздамын, айып менен,—деп жылай
берді. Уәзір хан баласының екі көзін ойып алды да, домалақ тасты арқалатып қоя берді. Хан баласы тасты көтеріп, шаршап,
шалдығып, бір жерге келсе, бірталай аңдар жиналып, сөйлесіп
отыр екен.
Қасқыр тұрып:
—Япырмай, осы араның шөбі де, суы да тамаша, кемкеті
гің
ді түзеуіңе, жоғыңды табуыңа, тамақтануыңа—бәріне де
шипалы,—деді.
Түлкі тұрып:
—Я, оның рас, анада менің аяғымның кемдігі осының суынан жазылды ғой,—деді.
Бала осының бәрін естіп, суды табуға әрекет жасады. Ол
суға келіп, көзін сипап жіберіп еді, көзі шайдай ашылып кетті.
Арқалаған тасты суға салып алған екен, өзінің жолдасы бұрын
ғы қалпына келіпті. Сөйтіп, екеуі ақылдасып, елді іздемей-ақ,
енді осы жерде еңбек етейік десті.
Олар жылқы бағып, бір ханға жалданады. Күндердің күнін
де бір тойға барамыз деп, бүкіл жұрт кете бастады. Екі жігіт
тің де барғысы келді, бірақ хан оларға ат бермеді. Хан баласы
ның қалтасында өз аттарының бір-бір тал қылы жүр екен, соны
тұтатып жіберіп еді, аттары жетіп келді.
Тойға бұлар да келеді. Келсе, той болып жатқан ел өз елі
екен. Хан Малхуанға, уәзірі Еркежанға үйленемін деп жасаған
тойы екен. Екі қыз сағынған жарларын сырттан таниды, бірақ
қуаныштарын білдірмейді.
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Бір кезде хан мінбеге шығып сөз сөйлейді. Өзінің шектен тыс
қуанышын айтып: «Кім сөйлесе де рұқсат, тек мені мактайтын
болсын»,—дейді ол. Сонда уәзірдің баласы шығып, қасындағы
өмірлік досының өмір тарихын айтып:
—Хан—қасқыр, уәзір—түлкі болсын!—деп сөзін бітіреді.
Бала айтып аузын жиғанша, хан қасқыр болып, уәзір түлкі болып бірін-бірі қуа жөнеледі. Екі жігіт өздерінің сүйген жарларына қосылып, барша мұраттарына жетіпті.

41. Тазша бала
Ертеде бір шал мен кемпір болыпты. Олардың үш баласы,
бес ешкісі бар екен. Бір күні үлкен баласы басқа жерден пайда
кәсіп қылуға талап етіп, өзіне тиген ешкісін сойып алып, етінен
кемпір мен шалға бір түйір де берместен арқалап кетіпті. Келе
жатып бір өнерші байдікіне кезігіпті. Бұл байға өнер үйрену
ге жалданыпты. Өнерші бай өте қатты жауыз адам екен, ол
жалданған жігітті бір сандыққа салып қойып, аштан өлтіріпті.
Үйінде қалған ортаншы баласы бұл да өнер үйренбекке талап
етіп, ол да ағасының кеткен жолымен кетіп, өнерші байға келіп
жалданыпты. Өнерші бай оны да аштан өлтіріпті. Үшінші ұлы
Тазша бала о да ағаларындай өзіне тиген енші ешкісін сойып
алып, жарты етін әке-шешесіне беріп, олардан рұқсат алып,
жүріп кетіпті.
Келе жатса, бір қора қойға ұшырапты, бір қора қойдың
қойшысына жолығып сұраса, бұл қойлар өнерші байдікі екен.
Қойшысы бір шал екен. Ол Тазшадан сұрайды: «Балам, қайда
барасың?»—деп. Тазша бала жауап береді: «Өнер үйренуге
барамын»,—деп. Сонда шал тұрып айтады: «Балам, бұл сөзіңді
ешкімге айтпа, өзің өтірік айтпа»,—депті. Сонан соң бұл бала
шалдың айтқаны рас екен деп ойлап, өнерші байға барыпты.
Байдың үйіне қонып, ертең жүрейін деп жатқанда, өнерші бай
Тазшадан сұрайды: «Балам, қайда барасың, жолың болсын»,—
депті. Тазша бала жауап береді. «Мен өзіңдей ер баласы жоққа
еншілес бала боламын»,—деп. Сонда өнерші айтады: «Балам,
сен маған қал, бала бол, біздің бір ақ құнан қойды сойып, той
қылып, асық жілігін етімен өзің жеп қоярсың, мен өзім жолаушы барамын»,—дейді де, өзі жолына кетеді. Тазша бала: «Хош,
әке, жақсы бол»,—деп, үйде қалады.
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Бұл өнерші байдың үйінде бір қызы бар екен. Қыз Тазша
балаға айтады: «Аға, сен асық жілікті өзің жемей, керегенің
басына іліп қой. Сонда бір ақ тазы келіп, жілікке ұмтылар, сонда сен балтаны алып, тазыны өлтір»,—дейді. Мұнан соң Тазша
бала ақ құнан қойды сойып, той қылып, көршілерін шақы
рып, асық жілігін өзі жемей, қыздың айтқанын қылып, кереге басына іліп қойыпты. Айтқанындай-ақ тазы келіп, жілікке
ұмтылыпты. Тазша балтамен жіберіп қалыпты. Бірақ, балтасы
тазыға тимей, ит қашып құтылып кетіпті.
Өнерші бай үйіне қайтқан соң. Тазша баланың мұндай істер
ді істегенін біліп, қатты ашу етіп: «Бұл итті аштан өлтірейін»,—
деп сандыққа салып қойыпты. Байдың бағанағы қызы әкесі
жоқта сандықтың түбін тесіп, тамақ беріп, Тазшаны тойындырып тұрыпты. Осы сандықта жатып, байдан не түрлі сиқыр
өнерін үйрене беріпті.
Бірнеше күндер өткен соң, Тазшаның өз әкесі балаларын
іздеп шығып, өнерші байдікіне келіп сұрайды: «Бір Тазша деген балам бар еді, соны көрдіңіз бе?»,—деп. Өнерші бай:
«Көргенім жоқ»,—деп жауап береді. Бұлардың сөйлесіп тұрған
сөздерін үйде сандықта жатқан Тазша естіпті. Бай әлгідей дегенде Тазша: «Әке, мен мұндамын»,—деп ішінен айқайлапты.
Даусынан баласын танып, байдың сандығынан шығарып алып,
Тазша мен әкесі үйіне қайтыпты.
Тазша жолай әкесіне айтады: «Әке, мен қара құнан қой болайын, мойныма жіп тағып, жетектеп барып базарға сат, бірақ
жібіңді алып қал»,—дейді. Баласы сол жерде айтқанынша қара
құнан қой болды да, әкесі мойнына жіп тағып, базарға сатып,
ақшасын алып, үйіне кайтады.
Ертеңіне баласы өз қалпына түсіп келіп, әкесіне айтады:
«Әке, мен қара жорға ат болайын, мені базарға апарып сат,
пұлымды ал, бірақ шылбырыңды алып қал»,—депті. Баласы
айтқанынша ат болып, әкесі базарға апарып сатып, шылбырын
алып, үйіне қайтты.
Ертеңіне баласы Тазша тағы өз қалыбына түсіп, үйіне келіп,
әкесіне айтады: «Әке, мен бір жез бұйдалы нар тайлақ болайын,
сен мені базарға апарып сат та пұлымды ал, бірақ бұйдамды
алып қалып, үйіңе қайта бер»,—дейді. Тазша айтқанынша
тайлақ болып, әкесі базарға сатайын деп жетектеп келе жатса,
алдынан баяғы өнерші бай шығыпты. Ол айтады: «Маған мынау
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тайлағыңды сат»,—деп. Тазша әкесі айтыпты: «Тайлағымның
бағасы жүз ділда»,—деп. Сонда өнерші бай олардың айласын біліп, жаман оймен тайлақты жүз ділдаға сатып алыпты.
Үйіне жетектеп келіп, баяғы қызын шақырып алып: «Мынау тайлақты ұстай тұр»,—депті де, өзі пышақ алып шығып,
тайлақты бауыздайын деп, үйіне жүгіріп кетіпті. Қыз әкесінің
жаман ниетін біліп, бұл да пышақ ала шыққан екен. Әкесі үйге
кірген кезінде тайлақтың бұйдасын пышақпен қиып жіберіп,
босатып қоя беріпті.
Өнерші бай көре салып, үйіне қашып бара жатқан тайлақты
қуыпты. Тазша сонда түлкі болып қашыпты, өнерші бай тазы
болып қуыпты. Өнерші бай жете берген кезде, Тазша түлкіден
үйрек болып ұшыпты, бай онда қаршыға болып қуыпты, біраз
дан соң Тазша бала торғай болып қашыпты, онда бай қырғи
болып соңына түсіпті. Онан соң Тазша торғай қалыбына түсіп,
ұшып келіп, шарбаққа қонып отырыпты. Бай қырғи боп келіп
таяла бергенде, Тазша қорқып шүберек болып жерге түсіпті.
Өнерші бай кісі болып келіп, шүберекті қолына алайын депті.
Тазша тары болып шашылыпты. Өнерші бай тауық болып
шұқиын дегенде, Тазша мысық болыпты да, тауық болып
жүрген өнерпаз байдың желкесін қиып, үнін өшіріпті. Сөйтіп,
оның қызын алып, мұратына жетіпті.

42. Жеті өнерпаз
Баяғы өткен заманда байлығы жұрттан асқан бір хан бо
лыпты. Бұл ханның ұлы болмапты, Қаншайым атты бір қызы
болыпты. Қыздың сұлулығы сондай, қараған адам есінен танып
қалады екен.
Күндердің бір күнінде Қаншайым қыз қырық қыз нөкері
мен сейіл құрып, суға түсуге барады. Суға түсіп бола берген ке
зінде Қаншайымды көктен бір қарақұс келіп, көтеріп кетеді.
Қырық қыз шулап қала береді.
Бірнеше күнге дейін ханға естіртуге ел-жұрт бата алмайды.
Бір ақсақалды шал келіп естіртеді. Хан есінен танып, тағынан
құлап түседі. Ел-жұрты кетіп, бақсы-балгер, қожа-молда жинайды, қызды олардың бірі де біле алмайды, бәрінен де жәрдем
болмайды.
Тек ханның уәзірі Назар келіп, ханмен ақылдасып, былай
дейді:
—Мұхиттың ар жағында балықшы Сәлім деген бар, оның
жеті өнерпаз баласы бар. Бір тапса, солар табады. Жаныма
бес жүз әскер қосып беріп, темірден кеме соққыз да мені соған
жібер.
Хан табанда барлық айтқан керегін дайын қылып, бас
уәзірді аттандырады. Назар сумен жол жүріп, бір айда аман-сау
мұхит теңізінің ар жағындағы Сәлім шалға жетеді. Барса, жеті
өнерпаз балалары жоқ, шалдың өзі ғана отыр екен. Сәлім шал
әскермен келген Назардан қорқып кетеді.
Назар уәзір Сәлім шалға мән-жайының бәрін баян етеді,
ханның алтын мөрін басып, өтініп жазған хатын береді, әдейі
іздеп келгенін айтады. Сол арада Сәлім шал балаларын шақы
рып алып айтады:
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—Айлық алыс, шет жерден сендердің өнеріңді естіп келіп
ті. Нәсіп болса, барыңдар. Егер тапсаңдар, дүние-мүлкімен
қызын береді. Өнерді ішке сақтамай, сыртқа шығарыңдар!—
дейді.
Сонымен, жеті өнерпаз ханның бас уәзірі Назарға еріп
жүреді. Бұлар бірнеше күн жол жүріп, бір-екі күн қалғанда
сүйінші сұрауға Назар ханға бір кісі жібереді. Ол барып сүйінші
сұрағанда хан аямай сүйінші беріп, алдынан бес жүз ошақ
қаздырып, той жасайды. Аман-сау жеті өнерпазды алып Назар да келеді. Хан жеті өнерпазды көріп, қатты қуанып, бала
қайғысының бәрін ұмытқандай болады.
Бірер күн тыныққан соң, хан қасына жеті өнерпазды ертіп
баяғы қызды қарақұс көтеріп әкеткен қара судың қасына
келеді. Жеті өнерпаздың ішіндегі үлкені аспанға ұша біледі
екен, барлығын сол бастап, қызды көтеріп ұшқан қарақұстың
көлеңке ізіне түсіп қуады. Бұлар көкте жеті күн, жеті түн
ұшады, сегізінші күн дегенде құсты көреді. Бір дарияның
жағасында құс отыр, қыз шашын тарап тұр екен. Бұлардың дабыл қағып ұшқан екпінінен қорқып, қарақұс қызды алып, тағы
да аспанға ұшады. Сонда қуғыншылар: «Қыздан айрылдық»,—
деп жылайды. Жігіттердің үлкені екіншісіне: «Өнеріңді
істе»,—дейді. Екіншісі асқан мерген екен, құстың екі қара санынан көздеп атады. Атқан оғы оның екі санын жұлып түседі.
Аспанда шыр айналып, қыз келеді. Түсер жері—түпсіз теңіз.
Бұлардың үшіншісі сүңгуірші екен. Қыз келіп, суға түскенде,
сүңгіп қызды аман алып шығады. Қыз жұтқан суын қайта
құсып, аман түрегеледі.
Бұлар енді судан шығып, құрғақ жерді басқанда, бір әйдік
айдаһар лебімен жұтып барады екен. Енді бұлардың төртіншісі
қорған соққыш, қолында екі тасы бар. Дұға оқып, бірін-біріне
соқса, бес шақырым жерден қорған соғылады екен. Ол тасын
қолына алып соғыстырып еді, бес шақырым жерден қорған
соғылды. Әлгі айдаһар қорғанның сыртынан оралып жатып
қалады. Бірнеше күн тас қорғанның ішінде бұлар да жатады. Айдаһар тасты қысып, бір-біріне жақындатады. Бұлар
қысылып өлер болған соң, бесіншісі де өнерін істейді. Бұлардың
бесіншісі жер қазғыш екен, қолындағы асыл тасын шаққан
да, бес шақырымдай жер астынан жол салынып шығады екен.
Айдаһар сол күйінде таста оралып жатып қалады. Бұлар жер
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бетіне шыққан соң, қайдан шыққанын білмей, жолдың қалай
екенін айыра алмай, айласы таусылып, адасады. Бұлардың алтыншысы қырағы екен дейді. Дұға оқып, көзін сипаса, он бір
күндік жерден жол көреді екен. Алтыншысы өнерін істеп, он
бір күндік жердегі жолды табады. Бірақ өздері арып-ашып,
шаршаған, жаяу жүре-жүре табандары таусылып, тамақтары
және жоқ, аш әлсіреп қалады. Жетіншісі тағам жасағыш екен.
Бір асыл табағы бар. Оған дұға оқып, үшкірсе, күніне үш мезгіл
тағам толады. Бұларды тамаққа тойдырып, аман-есен алып
жүреді.
Бұлар бірнеше күн жол жүріп, ханның аулына жетеді,
бәрі де аман. Қаншайым қызды да аман алып келеді. Сонан соң хан ат шаптырып той істейді. Хан ел-жұрты болып,
жеті өнерпазға қатты риза болады. Хан жеті өнерпазға риза
болғандықтан:
—Қызымды біреуің жолдас қылып алыңдар,—дейді.
Сонда тұрып жеті өнерпаздың ең үлкені:
—Бәріміз де істеген өнерімізді айтып өтелік, қайсымыз
дікі артық болса, сол алсын,—дейді.
Хан мақұл көреді. Сонда ең үлкені тұрып:
—Бұл қызға менің істеген өнерім бәрінен басым. Мен бол
масам бұл қыз жоқ еді,—деп жеті күн қарақұстың ізімен көк
пен ұшқанын айтады.—Сондықтан қыз маған тиісті,—дейді
ол. Екіншісі:
—Сенің өнерің таусылып, қызды қарақұс аспанға алып
бара жатқанда мен атпасам, қыз жоқ еді. Сондықтан қыз маған
тиісті,—дейді. Үшіншісі тұрып:
—Сен аспаннан құсты атып түсіргенде мен судан сүңгіп
алмағанда, қыз жоқ еді. Сондықтан қыз маған тиісті,—дейді.
Сонда төртіншісі тұрып:
—Мен тастан қорған соқпағанда, бәріңді де айдаһар жұтып
қоятын еді, қыз да, сендер де жоқ едіңдер. Сондықтан да қыз
маған тиісті,—дейді.
—Мен болмасам, бәрің де тастың астында қырылып өлер
едіңдер, сондықтан қыз маған тиісті,—дейді бесіншісі.
Алтыншысы тұрып:
—Бәрің де жол таба алмай адасатын едіңдер. Бұларды адас
тырмай, жол тауып берген мен емес пе? Қыз маған тиісті,—
дейді.
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Ақырында жетіншісі тұрып:
—Менің табағымнан ас жемесеңдер, бәрің де аштан өлер
едіңдер. Сондықтан қыз маған тиісті,—дейді.
Бәрі де өздерінің өнерін айтып, ханға жүгінеді.
Хан білгіштерін жинайды. Сонда бір қария тұрып:
—Бұл жетеуінің бәрінің де өнері бірдей, бірақ қызды
сүңгуірге қосыңыз, өйткені ол қызды басқалардан бұрын барып
құшты ғой. Ал қалған алтауына алты ханның қызын әперіп,
алты жерге би сайлаңыз,—дейді.
Хан қызын сүңгуірге қосып, қалған алтауына алты ханның
қызын әперіп, алты елді билетіпті. Сөйтіп, жеті өнерпаз
мұратына жетіпті.

43. Дәулет құс
Баяғыда бір шал болыпты. Шалдың бір әйелі, екі баласы, бір
дәулет құсы болыпты. Шалдың әйелі өліп, оның орнына басқа
әйел алады. Шал бір сапарға кетер алдында дәулет құсын, екі
баласын әйеліне тапсырып кетеді. Әйелдің бұдан басқа жалған
көңіл қосқан адамы болыпты. Жаңағы кісі сапарға кеткесін,
әйелдің үйіне жалған байы келеді де: «Маған дәулет құсты
сойып бер»,—дейді. Онда әйел: «Шалымның тапсырып кеткен дәулет құсын сойып бермеймін»,—дейді. Сосын жаңағы
жігіт өкпелеп кетіп қалады. Бес-алты күн өткесін әйел жігітті
шақырып алдырып, «болмас енді» деп, дәулет құсты аспазшы
ға сойдырып, өздері молдаға кетеді. Молда былай дейді: «Бұл
дәулет құстың жүрегін жеген кісі хан болады, ал тобығын жеген адам алтын түкірік түкіреді»,—дейді. Бұлар енді үйге келсе, оқудан келген шалдың екі баласының үлкені дәулет құстың
жүрегін, ал кішісі тобығын жеп қойыпты. Жігіт енді баланың
біреуін сойып бер дейді. Бұған әйел келіспей: «Соймаймын,
себебі бұл екеуін әкесі өзім келгенше ұрмай-соқпай бақ деп
тапсырған еді»,—дейді. Жігіт тағы өкпелеп кетіп қалады. Жиырма шақты күн өткесін әйел тағы да жігітті шақырып алып:
«Қой, болмас, балаларды сойдырамын, бірақ өзім соймаймын,
баукеспе, ұрыға сойдырамын»,—дейді. Сөйтіп, әйел ұрыға бір
табақ алтын береді. Ұры есік алдында екі баланы өлтіруге жасырынып тұрады. Бұл кезде екі бала оқуда болады. Балалар
оқудан үйге келіп, ұрыны кішісі алдымен көреді. «Анам саған
бір табақ алтын берсе, мен саған он табақ алтын беремін»,—деп,
жерге түкірсе, аузынан он табақ алтын түседі. Ұры алып кетіп
қалады. Сөйтіп, екеуі өлімнен құтылып кетеді.
Енді екі бала келе жатып, жолда үш атты кісіге кездеседі. Ол
үш кісі әкесінен қалған үш затқа таласып келе жатады. Талас
қан заттары: құрым киіз, сауыт, алтын таусылмайтын қобди.
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Кіші бала: «Мен садақ атамын, соның оғын кім бұрын тауып
берсе, соған осы үш затты берейін»,—дейді. Үшеуі де оқты бір
дей табады. «Енді мұны маған бер, таласқаннан тәуір болар»,—
дейді де, кіші бала ағасын алып, сауытпен ұшып кетеді. Екеуі
бір елге келіп қонса, зарлап жүрген адамдарды көреді. Үлкені:
«Неге зарлайсыңдар»,—дейді. «Ханымыз қайтыс болып, соның
орнына хан болмай тұр. Ханның дәулет құсын қанша ұшырсақ
та, бір адамға қонбайды»,—дейді бір адам.
—Қәне, тағы да ұшырып көріңдер,—дейді бала. Сонда
дәулет құсы ұшып баланың басына қонып, бала сол елге хан
болып қалады. Ал кішісі сауытпен ұшып кетеді. Бұл кіші бала
ұшып бір елге келеді. Келсе, тағы да зарлап жүрген кісілерге
кез болады. Жөн сұраса келгенде, бұл елдегі ханның қызы
жұрттың өзіне теңдес балаларымен алтынмен құмар ойнап,
жеңіп отырады екен. Сосын жеңілген кісіні өз қолымен шауып
тастайтын болған. Осылайша халыққа зиян келтіріп отырыпты. Бұны естіген кіші бала: «Кәне, менімен ойнап көрсін»,—
дейді. Ойынның шарты: қарсы жақтағы кісіні он рет жеңсе,
ол кісі ұтқан болады екен. Кіші бала ханның қызының алтынын тауысыңқырап тоғыз рет жеңіпті. «Қалғанын ертең
ойнармын»,—деп, қыз таянған өлімнен құтылудың жолын
іздестіре бастайды. Ол үшін айлакер мыстанға келеді. Қыз
болған оқиғаны түгел мыстанға айтып шығады. «Осыны жеңудің
амалын тауып бер»,—дейді. «Бұны жеңіп шығу үшін,—дейді
мыстан,—сен оны шарап беріп мас қыл, есін ауыстыр, сонда ол
құсады, құсқанда аузынан бірдеме түссе, соны көрсетпей тығып
таста»,—дейді. «Жарайды»,—деп ханның қызы кетіп қалады.
Баланы шақырып алдырып мас қылып, құсқан уақытта аузынан түскен тобықты тығып тастайды. Бала дені түзелгенсін
жерге түкіреді, түкірсе, жай адамға тән кәдімгі түкірік түседі.
Ертеңіне қызбен тағы ойнайды. Бірақ қасиетті тобығынан айрылып қалған баланың алтыны таусылып қалып, қатарынан
он рет жеңіледі. Ханның қызы өлтіру үшін баланы дарға алып
келе жатады. Сол уақытта бала айтады: «Ақырғы тілегім бар,
халық арасында бірер сөз айтайын»,—дейді де, тысқа шығып
алып, сауытына мініп ұшып кетеді. Опық жеген ханның қызы
қалып қояды. Бала бір жерлерге келгенде орман-тоғайдың арасына қонады. Бұл жерде піскен ақ алма, қоңыр алма, қызыл
алма тұрады. Қызыққан бала ақ алманы жеп жіберсе, сауысқан
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болады, қоңыр алманы жесе, қасқыр болады, ал қызыл алманы
жесе, сұлу жігіт болады. Бала осылайша орманды кезіп жүре
береді. Бір күні баланың алдынан кемпір шығады. Жөн сұраса
келгенде кемпірдің еліндегі ханның қызы соншалықты ажар
сыз болып, хан: «Кім қызымды сұлу ететін амал ойлап тапса,
соған ат басындай алтын берем»,—деп жар салған екен. Жұрт
бұған «ондай амал жоқ» деседі. Сонда ашулы хан халықты қала
дан қуып жіберіпті. Сол қуылған кісінің бірі жаңағы кемпір бо
лып шығады. Бала ол көріксіз қыздың өзімен алтынмен құмар
ойнайтын қыз екенін біледі де: «Ақ алманы ханның қызына бер,
жеген уақытта сарайының есік-терезесі ашық болсын»,—дейді.
Кемпір алманы қызға әкеліп береді. Хан өзі бас болып, қызы ақ
алманы жейін деп жатқан уақытта уәзірлерімен қыздың айналасын қоршап отырыпты. Алманы жеген қыз сауысқан болып шығыпты да, сарайдың терезесінен ұшып кетіпті. Бүкіл
халықты хан жинап, сауысқанды әрең дегенде өліп-талып
ұстапты. Мұны адам қылып шығару үшін талай молда мен
тәуіптерге қаратыпты, сонда да жазылмапты. Бұны естіген бала
ханға келіп: «Мен қызыңды адам қылып шығарайын»,—дейді.
Сөйтіп, ол қызды біресе қасқыр, біресе сауысқан етіп сабайды. «Енді ақырғы емім бар, ол ем қонады. Бірақ маған әуелі
тобығымды тауып бер»,—дейді ханға. Хан балаға тобықты
тауып береді. Тобықты алғасын бала қызды «сұлу қыз» етеді.
Хан балаға алтын сапты қылыш береді.
Бала ханға: «Мен бүгін кетуім керек. Халықты жина, оның
ішінде қызың да болсын»,—дейді. Хан «жарайды» деп, жұртты
жинайды.
—Мен кетемін, бір-екі ауыз сөз сөйлейін,—деп, бала
қылышты жоғары көтеріп, ханның қызының басын шабады
да, сауытына мініп ұшып кетеді. Келіп бір жерге түседі. Осы
жерде қайыр сұрап жүрген ағасын көреді. «Бұл қалай»,—деп
таңырқап, ағасынан жөн сұрайды.
—Мені әлі баласың деп тақтан алып тастады. Басқа біреу
хан болды,—дейді ағасы.
—Олай болса, мына ақ алма мен қоңыр алманы хан мен уә
зірлеріне бер,—дейді де, ағасына бір қапшық жаңағыдай алма
арқалатып ханға жібереді. Хан уәзірлерімен алманы жеп, бірі
қасқыр, бірі сауысқан болып қаңғып кетеді. Екі бала біреуі хан,
екіншісі бас уәзір болып ел билеп, қызықты дәурен сүріпті.

44. Минуар мен Бибәтима
Бұрынғы өткен заманда бір патшаның үш ұлы болыпты. Патша үшеуіне: «Күнде көрген түстерінді маған айтып
тұрыңдар. Мен сендерге күнде жақсы ойыншық берем жане
ойын-сауық, тойға апарып тұрам»,—деп тапсырады екен.
Соған балалары мәз болып, күнде көрген түсін әкесіне айтып
келіп жүрді. Әкесі балаларын қызықтырып, түсін айтқан сайын жақсы-жақсы ойыншықтар беріп жүрді. Сонымен бір күні
ең кіші баласы бір жақсы түс көріпті де: «Бұл түсімді өлсем де
ешкімге айтпаймын»,—деп ойлайды. Бала таңертең әкесіне
келді. Келсе, екі үлкен ағасы көрген түсін әкесіне айтып,
ойыншықтарын алып жатыр екен. Ал мына кіші баласы әкесіне
айтты:
—Әке, мен бүгін түс көргенім жоқ,—деді. Әкесі зекіп:
—Айт шынынды, сен түс көрдің,—деп баланы ұрып-соғып,
зорлай бастады. Бала әкесіне айтты:
—Түс көргенім рас. Бірақ, бұл айтылмайтын түс. Себебі мен
өлсем де, ешкімге айтпасқа серт еттім,—деп еді, әкесі «мұның
сертшілін» деп зорлық қып, үш қайырып сұрады. Және «саған
ана екеуінікінен де қызықты, көп ойыншық беремін» деп
алдағысы келіп еді, оған бала көнбеді. Аяғы, бала қалай қылса
да көнбеген соң, әкесі бір жәшік жасатып, сол жәшікке баласын
салып, суға ағызып қоя берді. Бала суға ағып кете барды. Сөй
тіп, осы судың аяғында бір шаһардың кедей аушысы бар еді,
сол ау салып, балық аулап отыр еді, әлден уақытта ауына бір
ауыр нәрсе келіп ілінді. Аушы байғұс қуанып кетті. Әйелі мен
баласын шақырып, үшеулеп, әзер деп тартып алса, жәшік екен.
Жәшікті ашса, ай мен күндей бір жас бала жатыр екен. Баланы
күтіп, есін жиғызып, тамақ беріп, мән-жайды сұрады. Бала бұ
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рынғы болған оқиғаның бәрін жасырмай айтты. «Әкем түсіңді
айтпадың деп, суға салып жіберді»,—деді.
Аушы айтты:
—Енді түсіңді маған айт, сені өлтірмей судан тірі алып
шықтым ғой,—деді. Бала:
—Жоқ, мен өз әкеме де айтпаған түсімді ешкімге айтпаймын. Және ешкімге айтпасқа сертім бар,—деді.
—Сырыңды айтпасаң, сені ұрып өлтіремін,—деп, аушы баланы ұрып-соғып жатыр еді, сол шаһардың патшасы аң аулап
келе жатып, бұларды көріп:
—Мына баланы неге ұрасыңдар?—деп сұрады. Аушы:
—Маған сырын айтпады,—деді. Баладан сұрап еді, бала
бастан-аяқ бәрін айтып берді.
—Сол көрген түсіңді маған айт деп зорлайды. Мен әкеме
айтпағанда, бұларға айтам ба?—деді бала. Патша:
—Жарайды,—деп, баланы алып, «мен өзіме қызметші ғып
алам» деп, баланы алып кетіп, үйіне келді. Бір күні балаға патша айтты:
—Сені аушылар ұрып өлтіретін еді, мен сені ажалдан айырып алдым ғой. Көрген түсіңді маған айт,—деді. Бала айтты:
—Тақсыр патша, мені зорламаңыз, мен әкеме айтқам жоқ,
аушыға да айтқам жоқ, мен серт еткем. Өлтірсеңіз, өлтіріңіз,
бұл түсімді сізге де айтпаймын,—деді бала. Сонан кейін патша
ойлап-ойлап:
—Жарайды, серт қылсаң, айтпай-ақ қой. Бірақ, бала,—
деді патша,—Мен саған мына қызымды беремін. Және өзім
тақтан түсіп саған патшалығымды беремін. Сен маған түсіңді
айтып, сат,—деді. Бала да ойлап-ойлап: «Менің көрген түсім
осы ғой. Маған қызын берсе және патшалығын берсе»,—деді
де: «Жарайды, сатайын. Халқыңызды жинап, мені патша
қойғандығыңызды хабарлаңыз. Сонан кейін түсімді айтып
беремін»,—деді бала. Сонымен, патша келісіп, халқын жинап:
—Мен тағымнан түстім, патшалығымды мына балаға берем.
Қызымды және берем,—деп хабарлады. Халқы мақұлдап, патша той жасап:
—Ал, бала, түсіңді айт!—деді. Бала түсін айтты.
—Түсімде мына қолтығыма ай, мына қолтығыма күн кіріп
жатыр екен. Екеуін де құшақтап, көзімді ашсам, түсім екен.
Сонымен ойладым: «Мен бір мақсатыма жетеді екенмін. Бұл
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түсімді ешкімге айтпайын»,—деп, өзіме-өзім серт еттім. Міне,
сол көрген түсім осы еді, сізге саттым,—деді бала. Патша да:
—Жарайды, мен де сертім бойынша сатып алдым,—деді.
Сонымен екеуі қол ұстасып, бірі саттым деп, бірі сатып алдым деп, қош айтысып, бала патша болып тұра берді. Патша
баланың түсін сатып алып, қаңғып беті ауған жаққа қарай
жүре берді. Сол жүргеннен жүріп, бірнеше ай сандалып, арыпашып келе жатып, түннің ортасы шамасында бір шаһарға келіп
кірді. Көшемен жүріп келе жатса, бір үлкен қақпаның сыртында ерттеулі екі арғымақ байлаулы тұр. Атты көріп жақындап
келіп еді, қақпаның ар жағынан бір қыз:
—Келдің бе?—деді.
—Келдім,—деді жігіт.
—Келсең, мына атқа мін,—деді қыз.
Екеуі екі атқа мініп, қаладан қырға шығып, жүріп кетті.
Екеуінде де үн жоқ. Қыз жігітті байқап келе жатыр. Жігіттің
ат үстінде қалай отырып келе жатқанын, пішін тұлғасының
жас дене емес орта тартқан кісі екенін сезіп, қыз өзімен-өзі
ойланып, ақылдасып отырып: «Жарайды, тәңірдің бұйрығы
осылай шығар»,—деп келісті.
—Менің көрген түсім бұл емес еді. Жарайды, көрген
түсім
нің сол сағатына, сол күніне ат байлап, дайындалып
отырғанымда сен кез келдің. Не болса да мен сендікпін, басқа
бір шаһарға барып тұралық,—деді. Жігіт те қуанып, жарайды
деп, жүріп отырып, бір шаһарға келіп, үй алып екеуі бірігіп
тұра берді. Бір күні кешке таман патшаның екі уәзірі саяхаттап көшені аралап келе жатып, есігінің алдында жүрген қыз
бен жігітті көрді. Екі уәзірдің көзі қызға түсіп, қызығып таң
қалып:
—Бұлар қайдан келді? Бұл жердікі емес қой?—деп, екеуі
ақылдасып: «Қой, мұны біз патшаға барып айталық»,—деді.
Сонымен екеуі ертеңіне патшаға келіп:
—Тақсыр патша, кеше көшеде саяхатта жүрін бір сұлу
қыз бен жігітті көрдік. Қыз ай мен күндей сұлу екен. Тек сізге
ханымдыққа лайық екен. Осы қызды не қылсаңыз да сіз алуы
ңыз керек,—деді екі уәзір. Патша да сұлу деген соң қызығып:
—Жарайды, ақылын тауып мұны қалай аламыз?—деді. Бір
уәзір тұрып айтты:
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—Сіз жігітті өмірі тауып келе алмайтын бір нәрсені тауып
әкел деп, алысқа жұмсаңыз,—деді. Патша ойланып отырып:
—Бар, жігітті тез шақырын кел,—деп, бір уәзірге бұйрық
берді. Уәзір барын жігітке:
—Сізді патша шақырады,—дейді. Жігіт те: «Жарайды»,—
деп, уәзірге еріп патшаға келді. Қол қусырып сәлем берді. Патша сәлем алып, жігіттің жөнін сұрап болып:
—Саған бұйрық берем. Соны орындап тауып әкелесің. Егер
таппасаң басыңды аламын,—деді. Жігіт:
—Қандайлық бұйрық?—деді.
Патша айтты:
—Біздің осы шаһарымызда жарық жоқ. Соған осы шаһарды
түнде жарық қып тұратын гауһар тас тауып әкелесің. Егер де
тауып әкелмесең, басыңды аламын. Сол үшін неше күн уақыт
сұрайсың, соныңды ғана айт,—деді. Жігіт:
—Жарайды, тақсыр! Бүгін рұқсат беріңіз. Үйге барып, ертең
келіп, уақытын айтайын,—деді. Патша рұқсат берді. Жігіт
үйіне уайымдап қайғырып, уһілеп келді. Әйелі:
Патша не айтты?—деді. Жігіт айтты;
—Маған қаланы жарық қып тұратын гауһар тас тауып
әкел, егер әкелмесең, басыңды аламын дейді, мен оны қайдан
табамын,—деп уһіледі. Әйелі айтты:
—Жарайды, саспа. Патшаға барып: «Мен тауып әкелем,
маған жиырма күн уақыт бер және мен келгенше үй-ішім керек
қылатындай бес қой, төрт қап ұн бер деп айт»,—деді.
Жігіт қуанып патшаға келіп:
—Тақсыр, маған жиырма күн уақыт беріңіз және үй-ішім
керек ететін, бес қой, төрт қап ұн беріңіз. Мен тапсырған
гауһарыңызды іздеп көрейін,—деді. Патша: «Жарайды»,—деп
жігіттің айтқанының бәрін беріп жібереді. Жігіт қойды, ұнды
алып, үйіне келді.
—Ал патша айтқанымыздың бәрін берді. Енді гауһарды
қалай табамыз?—деді әйеліне. Сонымен, әйелі мән-жайды айтып үйіне хат жазды.
—Осыны алып менің шешеме бар,—деп жазған хатты берді.
Жігіт хатты алып, қайнына жөнелді. Бірнеше күн жүріп,
қайнына келіп, қызының хатын шешесіне берді. Шешесі хатты алып оқыды. Қызының қайда кетіп, қайда қойғанын білмей
зарлап, жылап отырған шешесі қатты қуанып, күйеу баласын
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неше күн қонақ қылып, сұраған төрт гауһар тасты беріп, үйіне
қайырады. Сонымен, күйеу бала төрт гауһарды алып үйіне
келді. Әйеліне көрген-білгенін айтып, алған төрт гауһарды
көрсетті. Әйелі:
—Жарайды, ертең патшаға алып барып бер. Бірақ патша
саған пәле жабады. Сен гауһарды бергеннен кейін гауһарды
патша қарап отырып: «Ә, мен жоғалтқан гауһарымды еш жерден таба алмай қойып едім, сен ұрлаған екенсің ғой, басың
ды аламын»,—дер. Сонда сен былай де: «Тақсыр, жоғалған
гауһарыңыз біреу ме? Екеу ме? Жоқ, төртеу ме еді?»,—де. Сонда
патша айтады: «Жоқ, біреу»,—дейді. «Олай болса, тақсыр,
менде әлі үшеуі бар»,—деп гауһарларыңды алып көрсет. Сонда
патша ұялғанынан, үндемей сені босатады,—деді әйелі.
Сонымен, ертесіне жігіт әйелімен қош айтысып, патшаға
келіп сәлем берді. Патша сәлемін құптап алып:
—Е, жігітім, уәделескен күн де бітті. Гауһарды әкелдің
бе?—деді. Жігіт айтты:
—Тақсыр, сіздің бұйрығыңызды орындамасқа бола ма?
Айтқан гауһарыңызды таптым ғой,—деп гауһарды ұсынады.
Патша гауһарды қолына алып, әрлі-берлі қарап отырып:
—Е, сен жігіт, нағыз зәлім қудың өзі екенсің, мен сендей
зәлімді көрген жоқ едім. Бұл менің жоғалған гауһарым, мұны
іздетпеген жерім жоқ, еш жерден таба алмап едім. Гауһарымды,
міне, сен зәлім алған екенсің. Қазір сенің басыңды аламын,—
деп қылышын жұлып алды. Сонда жігіт:
—Дат,—дейді. Патша:
—Датың болса, айт,—дейді. Жігіт:
—Тақсыр, сіздің жоғалған гауһарыңыз біреу ме, екеу ме?
Жоқ, болмаса төртеу ме?—дейді. Сонда патша сасып, нешеу
дерін білмей:
—Жоқ, осы біреу,—дейді. Жігіт сонда:
—Тақсыр, ендеше менде тағы үшеуі бар,—деп қалтасынан
үш гауһарды алып, патшаға көрсетеді. Патша ұялып қалып:
—Жарайды, саған жай айтып едім,—деп, жігітті үйіне
босатып жіберді. Жігіт қуанып үйіне келіп, әйеліне естіп
білгендерінің бәрін айтты. Сөйтіп, әйелімен ойнап-күліп
бірнеше күн жата берді. Бір күні жігіт ерігіп, іші пысып әйеліне
айтты:
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—Сен ренжімесең, мен бір он шақты күн таулы жерге барып аң аулап келейін,—депті. Әйелі ойланып отырып: «Мұны
құр далаға жібергенше, барып қызық көріп, көңіл көтеріп
келсін»,—деп, өз әкесінің сәндеп салдырған неше түрлі
қызықты ойын—сауық құратын бағына жібермек болады.
—Бірақ,—деді күйеуіне әйелі,—мен саған бір серт қоямын.
Онда барғанда неше түрлі ойын-сауық, неше түрлі қызығы бар,
оның бәріне де рұқсат. Күмістен салынған үлкен ақ үй бар, со
ның алдында бақ. Бақтың ішінде тарам-тарам жол бар. Күн
батыс жағындағы жолмен жүріп келе жатқаныңда алдыңнан
кіш
кене қара тас кезігеді. Соның жан-жағынан неше түрлі
су шаншып жатады, ішкің келсе, соның бәрін іш. Бірақ, сол
тастың ар жағында ак шыныда мөлдір көк су бар, соны ішуші
болма. Менін саған қойған сертім де, сұрайтыным да сол,—деді.
Сөйтіп, күйеуінен серт алып жібереді.
Жігіт әйеліне сертін беріп, сол бетімен жүріп кетті. Жүріп
отырып, әйелі айтқан баққа келеді. Келсе, айтқанындай неше
түрлі қызық сонда екен. Жігіт те келіп қызыққа батып, ойынсауыққа кіріп кетеді. Барлығын он шақты күндей аралайды.
Жігіт сонда да қызыққа тоймайды. Бір күні бақты тағы аралап
келе жатып әйелінің айтқан тасына кезіге кетеді. Тастың сол
жағына шығып қараса, әдемі көк мөлдір су тұр. Әлгіні көріп
жігіт қатты құмарланып, ішкісі кеп кетеді. Жігіт ойланады:
«Япырмай, әйелім мына судың бәріне рұқсат етті. Ал мына көк
суға қалай рұқсат бермеді? Мұнда қандайлық қасиет бар, болмаса қандайлық қастық бар. Мұны ішуге маған қимаса, төгіп
кетейін»,—деп, шыныны көтеріп қолына алды да, суды төгуге
қимады. «Япырмай, бұл суды ішпеске әйеліме серт бердім.
Ішпейін десем, мені қызықтырып барасың. Егер сені ішпей
кетсем, бәрібір өмірі армандамын»,—деп, ойланып тұрып:
«Тәуекел, не осы суды ішіп өлейін, әйтпесе басқа түскен бәлені
көрейін»,—деп, жігіт шыныдағы суды басына көтеріп бір-ақ
жұтты. Сол-ақ екен, өз әйелінен де бір сұлу қыз қасына тұра
қалып:
—Менің көрген түсім бұлай емес еді. Бірақ көрген түсім
нің сол жылына, сол күніне, сол сағатына сен кез болдың. Мен
саған тием. Құдайдың бұйрығы осылай,—деп, қыз жігітке жабыса түседі. Жігіт сасып қалып:
—Мен сені қалай алам, менің әйелім бар ғой,—дейді. Қыз:
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—Мен мынадай сыр айтайын, сіз тыңдаңыз,—дейді де,
қыз былай дейді: «Мен бір байдың қызы едім. Сенің әйелінді
айтпасаң да білемін, пәлен патшаның жалғыз қызы еді. Оның
аты Минуар еді. Менің атым Бибәтима. Екеуміз де сиқырлық
оқуын оқып жүріп, жақсы дос болып өстік. Бір күні түнде ол да,
мен де ұйықтап жатып, түс көріп, екеуміз де бір жігітке ғашық
болып шықтық. Таңертең тұрысымен ол маған көрген түсін айтып еді, менің де көрген түсім сол бір түс. Сонымен екеуміз де
бір жігітке ғашық болдық. Бірақ оның түсі сол жігітке менен
бұрын қосылатын түс еді. Ал, менің көрген түсім нақ осы бүгін
қосылатын түс еді. Сонымен екеуміз де бір жігітке ғашық болып, қашан кездесеміз деп жүрдік. Сөйтсем, досым сол жігітті
менен қызғанып, сиқырдың оқуын оқып, мені осы жерге мөлдір
су ғып кеткен екен. Енді сіз келдіңіз, Құдайдың осы көрсеткен
бұйрығы бойынша, мен сендікпін»,—дейді қыз. Жігіт те:
—Бұйрық осылай болса қайтейін,—деп, екеуі бірге жүріп
қайтып, бұрынғы әйеліне келеді. Минуар Бибәтиманы көріп,
танып, алдынан қарсы шығып;
—Кінәлі болған екенмін, кешір. Құдай екеумізді бір адамға
қосқан екен. Жарайды мен рұқсатымды бердім,—дейді. Жігіт
екі сұлуды алып, екеуінің ортасында ойнап-күліп жата берді.
Бірнеше ай, бірнеше күн өтті. Бір күні патшаның екі уәзірі
әлгі жігіттің есігінің алдынан өтіп бара жатып, екі сұлуды
қолтықтап жүрген жігітті көріп, екеуі есінен тана қызығып,
ертеңіне патшасына шауып келіп:
—Япырай, тақсыр патша. Анадағы жігіт тағы бір сұлу әйел
алыпты. Екі қыздың сәулесі бетіне түсіп, жігіт сұлу болып
кетіпті. Біз екі әйелді көріп қызығып, есімізден тандық. Осы
екі әйел сізге лайық екен. Жігіттің көзін жоғалтып неғыл
саңыз да сіз алыңыз,—деді екі уәзір. Патша мұны естіген соң
қуанып кетіп:
—Қазір жігітті шақырып кел,—деп бұйырды. Уәзір де дереу
жігітке барып дегбір салып:
—Сені патша шақырып жатыр, тез жүр!—дейді. Жігіт
естіген соң патшаға келіп, сәлем берді. Патша сәлемін алып,
жігітке:
—Мынадай бір жұмыс тапсырам, соны орындап келесің.
Егер де орындап келмесең, басыңды аламын,—деді. Жігіт:
—Тақсыр, қандайлық тапсырма бересіз?—дейді. Патша:
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—Менің әке-шешем өлген еді, мен оның жалғыз баласы
едім. Менің сол әке-шешем иманды ма, жоқ имансыз ба, соны
сен біліп келесің. Егер білмесең басыңды аламын,—деді де
жігітке:
—Бірақ неше күн уақыт сұрайсың?—деді. Жігіт сасып:
—Жарайды, үйіме барып неше күн керек әйеліммен
ақылдасып келіп айтайын,—дейді. Сонымен жігіттің мойнына
су құйылып үйіне келеді. Екі әйелі: «Не болды?»—деп сұрайды.
Жігіт:
—Е, не болдысы бар, мен өлетін болдым. Патша өлген әкешешесін иманды ма, тозақты ма екен, соны біліп кел, егер
білмесең басынды аламын деді. Мен өлген кісіні қайдан біле
аламын. Біраз күн тірі болудан басқа еш амал жоқ,—дейді жігіт
әйелдеріне. Екі әйелі:
—Ендеше, сен патшаға қайта барып, қырық күн уақыт бер,
оған дейін әйелдерім ішіп-жейтін қырық қой, қырық қап ұн бер
және мен келгенше екі мая шөпті шаптырып, арасын жақын
етіп екі жерге үйгізіп, кептіріп қой деп айт»,—деді. Жігіт
қуанып жүгіре басып, патшаға қайтып келді де:
—Дат,—деді. Патша:
—Датың болса, айт!—дейді Жігіт:
—Тақсыр патша, мен бұйрығыңызды орындаймын, бірақ
маған қырық күн уақыт беріңіз және мен келгенше әйелдерім
қорек ететіндей қырық қой, қырық қап ұн беріңіз. Онан кейін
сол қырық күнге дейін арасын жақын етіп, екі мая шөп шап
тырып, кептіріп үйгізіп қойыңыз. Менің сізден сұрайтын тіле
гім осы,—дейді жігіт. Патша да лепіріп, жігіт өледі деп қуанып,
жігіттің айтқанының бәрін орындай берді. Қырық күн уақыт
берді. Жігіт ырғап-жырғап қой мен ұнды үйіне алып келеді.
Қырық күн уақыты біткенше екі сұлумен ойнап-күліп жата
береді. Сонымен қырық күн уақтысы бітті. Жігіт екі әйеліне
айтты:
—Ертең патшаға баратын күн. Оған не айтамыз,—дейді. Екі
әйелі патшаға былай де дейді:
—Осы қаладағы халқыңызды жинап, үюлі тұрған бір мая
ны айнала қоршатып отырғызыңыз. Сонан кейін мен келіп,
маяның үстіне шығамын. Сонда халқыңыздың көзінше шөп
ке сіреңке тартып, мені өртеңіз. Мен, мүмкін, қысылған соң,
«алыңдар» деп айғайлап, жылармын. Мені сонда да алмаңдар.
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Сонымен мен шөппен бірге өртеніп кетіп о дүниеге барам. Сіз
мен келгенше халқыңызды таратпай осы жерден бағып отыры
ңыз. Мен осы өртенген маяның күлінің ішінен шығармын деп
айт,—дейді екі әйелі. «Сен маяға шығып, шөп жана бастаған
да, біз сені ұрлап аламыз. Және күл әбден сөнгенде ешкімге
сездірмей сені күлдің астына апарып тығып қоямыз. Сонда сен
сол күлден шыға келіп, халыққа көрген-білгеніңді айтасың»,—
дейді. Жігіт ести сала жүгіріп, патшаға келіп:
—Дат,—дейді. Патша:
—Айт—дейді. Жігіт әйелінің айтқанының бәрін айтып
еді, патша дереу әзірлеуге бұйрық беріп, халқының бірін
қалдырмай, бір маяның айналасына отырғызып, жігіттің
келуін күтті. Ай мен күндей екі әйелдің ортасында буынын баса
алмай былқылдап келе жатқан жігітті көріп, патшаның іші
күйеді. «Әттең, екі әйелінді бүгін алсам» деп тістеніп қояды.
Жігіт келді де маяның үстіне шықты. Халық көріп, қарап тұр.
Патша маяға өрт қойғызды. Өрт шыға бастағанда жігіт:
—Мені ал,—деп ойбай салды. Халқы патшаға өтініп:
—Жігітті оттан алайық. Мүмкін, сізге айтатын арызы бар
шығар,—дейді. Патша айтты:
—Жоқ, ол өзі айтқан «мені оттан ал деп айқайлап, жыласам да алма» деген,—дейді. Халық патшаға сенді. Сонымен шөп өртеніп кетті. Жігіттің екі әйелі сиқыр оқуын оқып
жіберіп күйеуін өздерінің қасына алып алды. Жігіттің өртеніп
кеткенін көпшілік өз көздерімен көрді. Өрт басылды. «Жігіт
қашан шығады» деп, көпшілік қарап отыр. Күл әбден сөніп
болған соң екі әйел тағы да сиқыр оқуын оқып жіберіп, күйеуін
күлдің астына тығып қояды. Біраздан соң, үсті-басы, бет-аузы
қап-қара болып, жігіт күлдің астынан шыға келеді де, патшаға
сәлем беріп, естіп-білгенін заулата бастайды. Халық та жігітті
басып кете жаздап, анталап тұр. Жігіт патшаға былай дейді:
—Ой, тақсыр патшам-ай! Біз бұл жерде құр тамақ ішіп,
шамамыз келгеніміз нашар адамды бас салып, тонап алып,
іздеп патша болып, мал, шаруа жинап бос жүрген екенбіз.
Тақсыр, сіздің әке-шешеңіз, шіркін, қандай қызықты, қандай
жақсы тұрады, екеуі де иманды екен. Неше түрлі гүл-бақша,
алтындатқан ақ күмбез үй, торғын, шағи, жібек. Олар біз
құсап мал бақпайды, тамақ жасамайды, тамақ қайдан табылады демейді. Бәрі дайын, өзінен өзі дастарқанға келіп, толып
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тұрады. Ылғи ойын-сауық, онан басқа ойлары жоқ, тақсыр
патша. Сіздің әке-шешеңіз жиырма бестегі қыз бен жігіттей.
Осы дүниеден келген мені олар шал дейді. Тек әке-шешеңіз
дің арманы: «Жалғызымды бір көрсем»,—деп, екеуі бірдей
жылайды. Егер, сіз онда барсаңыз әке-шешеңіз жібермес еді
және өзіңіз де келмес едіңіз. Мұнан не аласыз? Барлық қызық
та, хордың қыздары да сонда. Сіздің әке-шешеңіз «қайтпа»
деп маған жабысты. Және менің өзімнің де қайтқым келмеді,
Бірақ амал жоқ, сіздің бұйрығыңыз үшін келдім,—дейді
жігіт.—Әке-шешеңіз сәлем айтты: «Балам егер біржолата
келмесе де, бір келіп бетінен бір иіскетіп қайтпаса, бізді
ойламағаны, айта бар»,—деп маған қатты тапсырды,—дейді.
Сонымен патша бұған қатты сеніп, халқына айтты:
—Міне, өздерің көрдіндер. Бір мая шөппен өртеніп кеткен жігіт күлдің астынан шықты. Менің әке-шешеме бұның
барғаны рас. Бұған көзім жетті. Енді, халқым, маған үш-төрт
күн рұқсат беріңдер. Мен әке-шешемді бір көріп, мауқын басып
сәлем беріп келейін,—дейді. Оған халқы:
—Сіз барған соң жақсы дүниені көріп, бізді ұмытып, келмей
қаласыз ғой,—дейді.
Оған патша:
—Мен келем, тек үш күнге рұқсат беріңдер,—деп, еліне
уәдесін береді. Бұған халқы да келісті. Үш күнге әке-шешесіне
барып келуге рұқсат берді. Сонымен, үйіп қойған екінші
маяның үстіне патша шығып тұрды. Елі айнала отырып, шөпті
өртеп жіберді. Патша өртеніп бара жатқан соң, сасып, ойбайлап, аттанды салды. Елі оттан алайын деп еді, жігіт алғызбады.
Сөйтіп, патшаекең өртеніп кете барды. Сонымен, халқы күнде
«патша қашан келедімен» бірнеше күн, бірнеше ай өткізді. Патша келмеді, «ол енді әке-шешесінің қасында қалды, келмейді»
деп, халық патшадан күдер үзіп, басқа патша сайламақ болып
жиналып, «о дүниенің қызығына алданбай қайтып келген сабаз» деп, Минуар мен Бибәтима қыздың күйеуін патша қояды.

45. Ханның тілсіз баласы
Бұрынғы заманда бір хан болыпты. Ол ханның жалғыз баласы болыпты. Баласының басқа шаруаға кемдігі жоқ, құлағы
есітеді, көзі көреді, бірақ сөйлемейді, тілі жоқ. Хан жалғыз
баласының тілі жоқтығына ішінен қайғырып бір күні халқын
жинап алып:
—Кімде-кім менің баламды сөйлетсе, мен сол кісіге өгіз
тұлыппен алтын беремін. Жан-жаққа жар салып хабар шашты.
Бір күні сол хабарды есітіп бір қарт адам ханға келіпті. «Тақсыр
хан, сенің шақырған хабарыңа келдім. Сен айтқан уағдаңа
тұрсаң, мен балаңды сөйлетемін»,—дейді. «Хан айтпайды, айтса айтқаннан қайтпайды деген қайда. Ханның сөзінде екілік
болмайды. Баламды сөйлетсең, тағы да астыңа ат мінгізіп,
үстіңе шапан кигіземін»,—дейді. «Жақсы, олай болса елжұртынды жина. Мен айтатынымды сонда айтамын»,—дейді.
Хан: «Жақсы, болады»,—деп уәзірлерін, атарман, шабармандарын шақырып алып, жан-жакқа ат шаптыртып халқын жияды. Хан халқын жинап алып:
—Мынау менің қарт қонағым. Менің баламды сөйлетем
дейді. Мен сендерді соның үшін жинап отырмын. Осы қарт
тың сөзін тыңдандар,—депті. Хан: «Қонағым, енді кезек сені
кі, сен сөзіңді бастай бер»,—депті. Сонда қонақ сөз бастапты.
«Хан, халқың тегіс жиылды ма, бір. Екінші, мырзаңды менің
қасыма жақындатып әкеліп қой. Құлағы естиді дейсіңдер ғой.
Сөйлемесе де есітіп отырсын»,—депті. «Халық жиылды, мырза
да сенің сөзіңді тыңдайын деп қарсыңа келіп отырды, қонағым,
сөйле»,—депті. Сонда қонақ қарттың сөйлеген сөзі:
—Бұрынғы уақытта бізден бұрын төрт ханның өмірі өткен
екен. Бірінші ханның айшылық жерді алты аттайтын бір аты
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болыпты, Екінші ханның дүниенің жүзін тегіс көретін шар айнасы болыпты. Үшінші ханның дуагөй, өлгенді тірілтетін молдасы болыпты. Төртінші ханның бір айдан ару, сүттен сұлу,
көрген кісі кете алмайтын, алдынан көлденең кесіп өте ал
майтын бір сұлу қызы болыпты.
Қатарындағы үш хан да сол қызға ғашық болып үшеуі де
сұлу қызға жаушы жіберіпті. Хан қызын мына ханға берейін
десе, ана ханнан қорқып, ана ханға берейін десе, мына ханнан қорқып, үш ханның елімен жау болатын болғасын,
ешқайсысына бере алмай хан қызын темір үйге салып бағыпты.
Бір хан алып қашып кетсе, пәлеге қалам деп. Сөйтіп, жүрген
де ханның қызы жарық дүниеге шыға алмай, теңімен ойнап
күле алмай, бұл азапқа көне алмай, қыз құса болып, сары ауру
болып өлер халге келіпті. Қыздың осындай халге келгенін
қатарындағы үш хан да тексеру салып біліпті де отырыпты. Үш
хан бірігіп, өздерінше уәде қылыпты. Осы қызды өлсе де біз
алалық. Тірілтіп алып үшеуміздің біріміз алармыз деп, дүние
жүзін көретін айнасы бар ханға тапсырып қойыпты. Айнасы
бар хан бір күні қарап тұрса, қыз өлер халде жатқан, ана екі
ханға хабар беріп айнаны, атты, молданы—үшеуін бір жерге
қойыпты. Қыз өлген сағатында, қызды барып тірілтіп алып кел
деп. Бір уақта айнаға қарап тұрса, қыз өліп, ата-анасы оң жаққа
салып жатқанын айнамен көреді, айшылық жерді алты аттайтын атқа молда мінеді. Оң жаққа салып қойған қызға барып
молда: «Хан тақсыр, мені сенің қызыңа ғашық үш хан жіберді.
Мен қызыңды тірілтемін. Үш ханның ортасына алып барамын.
Үш хан өздері шуылдасып біреуі алады. Сізге наразылығы жоқ
анаған бер де мынаған бер деген»,—дейді. Сонда қыз әкесі
хан айтады: «Шырағым, молдажан, бұл қыз бізден кетті, енді
обал-сауап өзіңдікі. Не қылсаң да өзің біл»,—дейді. Молдекең
«жарар» деп, өліп жатқан қыздың басына барып бір дұға оқып
еді, қыз басын көтеріп: «Қатты ұйықтап кетіппін ғой»,—деп
түрегелді. Молдекең қызды киіндіріп алып, айшылық жерді
алты аттайтын ала атқа мінгестіріп алып, үш ханның ортасына
әкеп берді.
Молда қызды тірілтіп әкелген соң, үш хан біріне бірі қия алмай даулы болып жатыр.
—Қане, жиылған халық, осы үш ханның қайсысы алуға
тиіс,—деп ханның қонағы көпке сөз беріпті. Ханның қол ас
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тына жиналған көп халық біреуі: «Айна иесі хан алуға тиіс»,—
депті. Біреуі: «Ат иесі ханға тиіс»,—депті, біреуі: «Молдасы бар
ханға тиіс»,—депті. Көп халық жамырасып сөзді бір жерге қоя
алмапты. Ақыры ханның уәзірлеріне де салыпты. Олар да айырып айта алмапты. Ханның өзіне де кезек келіпті. Хан да айыра
алмапты. Айнасыз көре алмайды, атсыз бара алмайды, молдасыз тірілте алмайды. Үшеуінің қайсысы алады деп халық та,
уәзірлер мен хан да айта алмай дағдарысып тұрғасын ханның
тілсіз баласы:
—Мен айтайын,—деп орнынан ұшып түрегелді дейді.
Сонда ханның баласының айтқан сөзі: «Айнамен көргеннен не
пайда? Бір өлген кісіні көрді де қойды. Атымен барғаннан не
пайда? Бір өлген кісіге барды. Бұл қызды өлгеннен тірілткен
молда иесі хан алуға тиіс»,—депті. Бұрын хан—қарасы сөйлете
алмай тұрған мырзасы сөйлегеннен кейін, хан—қарасы шу
ете түсіпті. Хан «баламның тілі шықты» деп, қол астын тегіс
шақырып той қылып, баласын сөйлеткен қарт қонағына өгіз
тұлып алтынын беріп, ат, шапанын беріп жөнелтіпті. Хан бір
күндерде баласын шақырып сөйлесейін деп сөз сұраса, тағы
сөйлемейді. Ананы жібереді сөйлемейді, мынаны жібереді
сөйлемейді. Хан «түсім бе, өңім бе деп, тағы қайғыда болады.
Тағы уәзірлеріне тапсырады. «Баламның сөйлегенін естіген
кісіге ат басындай алтын беремін» дейді. Ханның ат басындай
алтынын аламын деп, ханның уәзірлері, құлдары ханның баласы қашан сөйлер екен деп сыртынан бағып та жүріпті. Бір
күні ханның баласы отауында ұйқтап жатса, ерте күн шығаршықпаста үйдің үстінен екі қаз қаңқ-қаңқ етіп өте беріпті.
Ханның тілі жоқ баласы өте мерген екен. Үйінде керегенің басында тұрған мылтығын алып үйден жүгіріп шығып, ұшып
бара жатқан қазды мылтықпен тартып қалғанда қаздың біреуі
жерге дүмп етіп түсіпті. Сонда ханның тілсіз баласы қазға айтыпты: «Үндемесең, құтылып едің, үндеймін деп тұтылдыңау»,—депті. Ханның есік алдында қызмет қылып жүрген бір
құлы есітіп қалады да, ханға жүгіріп барып «балаң сөйледі»
деп, ханнан сүйінші сұрап, ханның ат басындай алтынын алыпты. Хан бір күндерде баласын тағы шақырып алып сөйлесейін
десе, баласы тағы сөйлемейді. «Өтірік сөйледі» деп, ат басындай
алтын алған құлын шақырады. Хан шақырғасын амал бар ма,
құлы ханға келеді.
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—Қандай, құлым, менен өтірік айтып ат басындай алтынымды алдың. Тез әкеліп алтынымды орнына қой. Өзінді дарға
асып өлтіремін, жазаң сол,—дейді.—Я, болмаса, баламды алдыма әкеліп сөйлет»,—дейді. Бұл байғұс ханнан қорыққаны
нан орнынан тұра жүгіріп ханның баласына келеді. Ханның
баласы құлдың сөзін тыңдамайды. Жөніне жүре береді. Құл не
қыларын біле алмай ханның алдына қайта келе алмайды. Хан
уәзірлерін, жендеттерін шақырып алып «ана менің пәлен деген құлымды әкеліп дарға асып өлтіріндер» деп, жендеттеріне
әмір қылады. Жендеттері айтқан құлын іздеп тауып алып, мойнына шынжыр салып, ханның дарына қарап сүйреп жөнеледі.
Құлдың ойбайлаған даусын есітіп ханның тілсіз баласы жен
деттерге жүгіріп келіп, «мына құлды босат» деп ымдайды.
Жендеттер оған болмағасын «ханға мен де барамын» дейді.
Жендеттер «мұнысы мақұл болар, хан алдына апаралық» дейді.
Сонымен, жендеттер ханның алдына құлды апарады. Артынан
ханның баласы да келеді. Ханның баласы келіп тағы «құлды
босат» деп ымдайды. Оған да босатпайды. Ханның баласы не
қылар екен деп тұрады.
Хан: «Барыңдар, дарға асып өлтіріңдер!»—деп жендеттерге ақырады. Жендеттер сүйреп ала жөнеледі. Ханның баласы
«тұра тұрындар, бұл жазықсыз» деп ұстай алады.
Ханның баласы ханның алдына келіп сөйлейді:
—Мен үйде жатқанымда екі қаз қаңқ-қаңқ етіп ұшып бара
жатқанын есітіп, үйден мылтығымды алып шығып, қаздың
біреуін атып түсірдім. Сонда сөйлеуім рас. Үндемесең, құтылып
едің, үндеймін деп тұтылдың-ау дедім. Бұл құлдың айтқаны
рас. Мұны босатыңдар,—деп құлды босаттырады. «Және менің
тілім бар, бірақ сөйлемеймін. «Басқа пәле—тілден» деген, қаз
үндемей құтылатын еді. Сол секілді сөйлесем, мен де пәлеге
қаламын деп сақтанып сөйлемеймін»,—деп ханның баласы
сөздің артын қысқартыпты.

46. Бай мен баласы
Ертеде бір бай болыпты. Байдың жалғыз баласы болыпты.
Әлгі баласы жылқы бағып отырса, бір сағым түсіп тұрады. Содан кейін түнде әлгі бала айтады: «Ақ түйеге мінген қыз, жерді
басып жүрген қыз»,—дейді. Онда әлгі сағым айтады: «Ақ түйе
ге мінгенбіз, жерді басып жүргенбіз. Зердең болса іздеп тап».
Әлгі жылқы баққан бала үйіне келіп: «Маған осындай бір
сағым сөйледі. Сол сағымды іздеп табам»,—деп әкесіне айтады.
Әкесі «барма» дейді. Содан кейін: «Жоқ, барып іздеймін!»—
дейді. Әкесіне: «Маған қандай ат бересің?»—дейді. Әкесі: «Тіл
алмадың, енді өзің барып етегіңді қаудыратып, жүгеніңді сылдыратып жылқыға бар. Бетіңе қарағанды мін»,—дейді.
Әлгі бала етегін қаудыратып, жүгенін сылдыратып жылқы
ға барса, бір қотыр тай қарайды. Қарақұлақ дейтін әлгі тайды
жүгендегенде дөнен болады. Ер салғанда бесті болады. Мініп
алғанда сегіз жасар ат болады. Содан кейін іздеп шығады. Әлгі
сағымды іздеп келе жатып бір көлге жолығады. Әлгі көлден
өте алмайды. Атын бір ай жаратып қарғытқанда, көлдің арғы
жағына шығады. Келе жатса, бір жерде бір торғай шырылдап
тұрады. Әлгіні көріп бір шынтағын қанатып еді, бір қыз болып
шықты. Содан кейін келе жатып бір кісіге жолығып сұрағанда,
«жолда айдаһар бар» дейді. Әлгіге қызды садақаға береді. Сонымен келе жатса, тауды қопарып бір айдаһар тұрады. Әлгі
айдаһар екеуі алысып, ақырында ойды қыр қылып, қырды ой
қылып айдаһарды жеңеді. Содан кейін келе жатып бір жерге
келгенде, әлгі аты айтады: «Сұр мерген дейтін мерген бар, түстік
жерден атып, күншілік жерден болжайды. Мен еңкей дегенде
еңкей»,—дейді иесіне. Иесі: «Жарайды»,—дейді. Бір жерге
келгенде «енкей» дейді. Еңкейе қалады. Әлгі ауылға келеді.
Сұрмерген: «Менің, атқан кісім өлмей қоймаушы еді»,—деп
мылтығын алып ұмтылғанда, әйелі жібермейді. Үйіне түсіріп:
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«Неғып жүрсің»,—дейді. Сонда айтады: «Мен осындай сұлу
қызды іздеп келемін»,—дейді. «Ондай болса, мына жерде
жақын»,—дейді. Содан кейін ерте тұрыл әлденеше қабат темір
үйге барады. Бара жатқанда аты айтады: «Мені байлап кет»,—
дейді. Әлгі үйді көріп асығып атын байламай кетеді. Әлгі үйдің
жеті бөлмесінен өтіп ең төргі бөлмесіне барса, бір алтын сандық
тұр дейді. Әлгіні ашса, сұлу қыз жатыр дейді. Сөйлесіп бірбірімен келіседі. Содан кейін сыртқа шықса, аты өліп қалыпты.
Жылап қайта келеді, «атым өліп қалды» деп, сонда қыз айтады:
«Бір дәрі беремін, әлгі дәріні иіскеген ат тіріледі». Әлгі қызды
алып бір-бірімен дәурен сүріп тұрады. Сонда бір жалмауыз
кемпір әлгі қызды ханға әкеліп беретін болып келеді. «Шешесі
жоққа шеше болам деп жүр екен»,—деп қыз байына айтады.
«Біз шеше қылып алайық» деп, шеше қылады. Кемпір бір күні
әлгі қыздан сұрапты: «Сенің байыңның жаны қай жерде? Соны
сұра»,—дейді. Кешке жігіт келген соң жанын сұрапты. Айтпайды. Келіншегі өкпелейді. Содан кейін айтады. «Менің жаным ұлтарағымның астындағы ақ бәкі»,—дейді. Кемпір бәкіні
ұрлап алады. Әлгі жігіт өліп қалады. Келіншегі жылайды. Содан кейін: «Өлгеннің соңынан өлемісің, жүр суға түсейік»,—
деп ертіп алып, алдап қапқа салып ханға әкеліп береді. Жігіт
тің аты суға тастаған бәкіні алып жігіттің ұлтарағына салса,
жігіт тіріледі. Басын көтеріп алса, қатын жоқ. Іздеп шығып
келе жатса, бір қойшыға жолығады. «Бұл кімнің ауылы?»—
дейді. «Бір ханның ауылы»,—дейді қойшы. «Мұндағы жиылыс
не?»—дегенде: «Хан бір қатын әкеліп, соның тойы»,—дейді.
«Ол қатын кімдікі?»—деп сүраса: «Бір сұлу қыздың байын
өлтіріп, жалмауыз кемпір әкелді»,—дейді. Әлгі жігіт қойшы
болып бармақ болып: «Мына судан қайтіп өтесің?»—дегенде:
«Құрғырдың суы құры десе, су құрып қалады»,—дейді. Содан кейін қойшының киімін киіп, қойды ауылға айдап келсе,
судан өте алмайды. Манағыны ұмытып, қойды лақтырады.
Хан көріп: «Антұрған, неге ұмытасың?»—дегенде, есіне түсіп:
«Құрғырдың суы құры»,—дейді, су құриды. Баяғы қойшы деп,
хан оны жаңа әйеліне тамақ апарып беруге қосады. Тамақ апарып берген болып, келіншегімен көрісіп, кешке қашып еліне
келіп, аймақтағы елді шақырып, ала биені сойып, төмендегі
елді шақырып, жорға сойып, той қылып, бай болып барша
мұратына жетеді.

47. Түс көрген патша
Ескі заманда бір патша «түс көрдім, түсімде не көрдім» деп,
өзіне қарасты жұртын жинап, қинай береді. «Не көрдіңіз» десе,
айтпайды. «Көргенімді табасың» деп, ашуланып ақыры қырық
күн мерзім қояды. «Осы күнге дейін табасың, таппасаң бәрің
нің басынды аламын. Маған қарасты бірің аман қалмайсың,—
деп уағда берген. Бұның жұрты күңіренеді, жылайды, теңсе
леді, тебіренеді. Құмырсқадай қара қалың ел біреуі де таба
алмай сонда мерзімді күнде патша бәрін жиып сұрап таппаған
соң, қыратын болып: «Маған қарасты жаннан есін білген,
ақылын таныған, қартайып алжығаннан бөлек адам, ішкерітыскері жолаушы жүрген, шажау-шайғы келмей қалған адам
бар ма?»—деп сұратады.
Сонда біреу:
—Тақсыр, ауыл шетінде сізге қарасты жұрт пен бөлек
ханның шекарасында пәлен жылғы пәлен тауда төрт ешкілі бір
кедей бар, сол келген жоқ, онан бөлек бір адам да қалған жоқ,—
деп айтқан соң патша:
—Бір өзі қалғанда жұртқа тұтқа болар дейсің бе? Таба алмаса, қырғынның ішінде о да бірге кетсін, айдап кел!—деп жа
сауыл жібереді. Бұ сөз мұнда тұрсын.
Ол кедейдің өзі жалқаулау еді, жалғыз ешкісі бар еді.
Соның сүтін айран қып ішіп, үш мезгіл пісіріп күн көріп
жүруші еді. Бір күні пияла кеседе сүт тұр еді, даладан бір
жылан келіп кеседегі сүтті ішеді де, бір теңге тастап жылжып жүре береді. Сонда кедей «бұл тәуір болды-ау, жылан
тағы келсеші» деп, қуанып қала берді. Сонымен, ертеңіне
абайланып, ойланып отырса, кешегідей жылан тағы келе
жатыр. Алдын ала қамданып, жүгіріп тұрып кесеге тағы сүт
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құйып қойды, жылан тағы да кеседегі сүтті ішіп кешегідей бір
теңге тастап жылжып кете береді. Сол күйінше күніге келіп сүт
ішіп, теңге тастайтұғын болды. Сонымен, кедей теңге көбейіп
қуаттанып, үш ешкі сатып алып қосып, сүт жыланға да, өзіне
де жеткілікті боп, артылған теңгесін жамбасына жиып жата
береді. Мынау жылан сүт ішіп болған соң, бір төбенің басына
шығып, інінің аузына жақын жерде арқасын күнге беріп олай
былай аударылып жатады да қояды. Оның жайына кедей әбден
сырдаң болды.
Сол күйлерінде жүргенде осы кедейге патшадан жасауыл
барды. Жұрттың күйзелгенін, қиналғанын, патшаның көрген
түсін айта алмағанын, бәрінің жайын айтып: «Көптің бірі болып
таба алмасаң, сен де өлесің, жүр»,—дейді. Сонда кедей: «Барайын, артыңнан қалмайын»,—деп, рұқсат сұрап жасауылды
қайтарып жіберіп, оңашалап жыланға келіп сәлемдесіп: «Ай,
Мар ата, басың көтер»,—деді. Сонда: «Не дейсің, жазған?»—
деп еді. Сонда кедей:
«Ай, Мар ата, сізбен қанша уақыттан бері қарай тұздас,
дәмдес болып едім, басыма осындай бір қиын мәселе пайда
болды. Патша осындай бір түс көрдім, соны табасың, болмаса
тегіс қырамын депті. Жұрт тербелді, ел күйзелді. Түсін таба алмасам мен де өлемін. Осының жайын білесіз бе? Бір мен емес
жұрт үшін айтсаңыз»,—деп еді. Сонда жылан: «Ай
тайын,
тапқаныңа серік қыласың ба?»—деді. Сонда кедей: «Бәрін
алсаңыз да айтыңыз!»—деді. Сонда жылан: «Бірақ мен айтты
деп айтпа, ханға жолықпай басқаға сөйлеме. Патшаң түсінде
түлкі көрді»,—дейді.
Соған кедей қуанып, патшаға барған соң, патша: «Қалған
адам осы ма?»—деп еді, жұрт: «Осы»,—деді. Сонда хан: «Тап
саң, көп сый-сияпат аласың, таппасаң, жұрттың қатарында сен
де баратұғын жеріңе барасың»,—деді. Сонда кедей: «Қайыр,
тақсыр, тапсам айтайын, таппасам көптің бірімін де»,—деді.
Сонда патша: «Түсімде не көрдім»,—деп түксиіп адырайды. Сонда кедей: «Қайдам, тақсыр, жаңылып жазбасам,
түлкі көрдіңіз»,—деп еді, патша тұрып: «Бәрекелде, осы адам
әулие»,—деп жұртқа азаттық беріп, әлгі кедейге бір көтерім
сауқат деп алтын беріп жөнелтті. Сонда кедей келе жатып ойланып «осы алған олжаны жылан білер ме екен, білмес пе екен»
деп, көп толғанып, «қой, не де болса жоқшылықтың зарын тарт-
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тым ғой, мұны өзімнің үйімнен, жыланның інінен аулақ жерге белгілеп жоғалмайтұғын қылып көмейін. Бір қарын ашқан
уақытта керек болар» деп, жайлап жүре берді. Жылан не алып
келдің, не қылдың деп сұрамады. Осы қалпынша неше жыл,
неше айлар өте берді. Бұл жылан да баяғы әдетімен сүтін ішіп,
бір теңгесін тастап жүре берді. Сонда да кедей дүниесі көбейсе
де, төрт ешкіден бөлек мал алмай, киім-кешектен артылған
теңгесін жамбасына басып жата берді.
Ал енді бір күндерде ай өтіп, жыл өтіп баяғыдай патша
жұртын жинап алып қинай бастады. «Түс көрдім, түсімде не
көрдім?»—деп. Сонда жұрт күйзеліп, күңіреніп, тербеліп: «Ойбай, тақсыр-ау, баяғы әулиеңіз жалғыз ешкілі кедей бар емес пе
еді, сый-сияпат алатұғын»,—деп шулай бастады.
Сонда патшаның ілгергі түсін жорыған кедей есіне түсіп
ойланып, «кедейді жылдам айдап кел» деп, жасауыл жіберді.
Ілгергі әдетімен кедей «артыңнан барайын, жүре бер» деп,
рұқсат сұрап жасауылды жөнелтіп тағы да жыланға келіп
сәлемдесіп жөн сұрасып: «Ай, Мар ата, басыңды көтер!»—деді.
Сонда жылан: «Хош, кедейім, не жұмысқа келдің, сөйле!»—
деді. Сонда кедей: «Ай, Мар ата, патшамыз шақыртыпты тағы
да, «түс көрдім, түсімде не көрдім» деп жұртты қинап жатыр
деп, жасауыл келді. Соған не дейін?»—деп еді.
Сонда жылан: «Тапқаныңа серік қыласың ба?»—деді тағы
да. Сонда кедей: «Серік қылайын, бәрін алсаңыз да айтыңыз»,—
дейді. Сонда жылан: «Мақұл, айтайын, ханға өз аузыңмен айт,
түсінде патшаң қасқыр көрді,—деді. Кедей байғұс қуанып,
аттап-бұттап елеуреп ханға барып еді, жұрт алдынан шығып
көтермелеп орын беріп, «не сөйлер екен әулие» деп, тыңдап
тұрды. Сонда жауаптасып болған соң, «менің түсімді жорисыз
ба?» деп еді, кедей тұрып ілгергі әдетімен: «Қайдам, тақсыр,
білсем айтайын, білмесем көптің бірімін де»,—дейді. Сонда хан: «Білсеңіз айтшы, түсімде не көрдім?»—дейді. Кедей
тұрып: «Өзіңізге аян, басқаға күмән, түсіңде қасқыр көрдің-ау
деп ойлаймын»,—деді. Патша шаттанып: «Осы азамат білімпаз
әулие»,—деп тағы да сияпатқа бір көтерем тілла алтын беріп
ізетпен жөнелтті. Жұртты хұрсан боп тарқатты. Ал енді кедей
келе жатып ойланды «осы алып жүрген алтын олжаларды жылан білер мен екен, білмес пе екен. Ай, оны да біледі-ау деп,
көп толғанып, ойланып, «қой, білсе керек-ау» деп қиялданып,
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«түбінде жылан дүниені көбейтейін деп қиялданып жүрген
шығар. Онан да бұл алтындарды ілгергіден бөлек жерге белгі
леп көмейін де, қолыма бір үлкен тас алып, қамданып барып
жыланды абайсызда ұрып өлтірейін» деп, тілланы көміп жайлап ауыр тас алып жыланға барып, қақ басына таспенен беріп
жібергенде, жыланның басы жарылып иреңдеп ініне кіріп кет
ті. Өлген-өлмегені белгісіз боп қауіпте жүріп кедей байғұс бір
неше күн ұйықтай алмай жүрді. Арада апта, он күн өткенде
бір күні кедей жалтаңдап қуыстанып отырса, жылан ішке сүй
рендеп келе жатыр. Кедей ырғып тұрып бір кесеге сүт құйып
даярлап, анадай жерде одағайлап байқап тұрып еді, жылан іл
гергі әдетімен сүт ішіп, теңге тастап жайына кете берді. Сүйтесүйте жылан күніге келіп сүт ішіп, теңге тастап кедейдің еті
үйреніп, қауіп кетіп ілгергі қалпындай шырын боп жүре берді.
Тағы бірнеше заман, бірнеше жыл өткен күндерінде бір күні
патша түс көрдім деп жұртына жар шақыртып, үлкен-кішісін
қоймай жинай бастап түс жоруын сұрады. Жұрт даңғыл жолдай
болып қалған танымалы кедейді ұмытсын ба! «Ойбай, тақсырау, әуелгі сапар түсіңізді айтып, көп дүниеңізді алған әулие
кедейіңіз бар ғой!»—деп жалбарына шулаған соң, патша тағы
жасауыл жіберді. Сонда кедей ілгергі қалпымен «артынан барамын, бара беріңдер» деп, рұқсат сұрап, төбедегі жыланға келіп:
«Ай, Мар ата, басыңызды көтер. Бір іс боп қалды»,—деген соң
жылан: «Қош, не сөзің бар, сөйле»,—деді. Сонда кедей:
—Патша тағы түс көрдім деп шақыртыпты. Сіздің айту,
жоруыңызбен патшаға да, елге де танымал боп қалдым ғой.
Тағы да жоруын айтсаңыз,—деп еді, жылан:
—Олжаңа серік қыласың ба?—деді. Кедей: «Серік болыңыз,
патша не берсе берейін, алыңыз»,—дейді.
Сонда жылан: «Патшаң түсінде қой көрді»,—дейді. Кедей
байғұс елбеңдеп қатты жүріп, қарап тұрған қалың ел ханның
ордасына қадам басты. Жұрт «әулие келе жатыр» деп, жарылып жол беріп не сөйлер екен деп тек тыңдап түрды.
Сонда патша: «Ай, білгіш, түс жорығыш, тағы сұрайтын
мәуітім болды. Жорып жауап бересіз бе?»—дейді. Кедей:
«Сұрай беріңіз, жаңылсам бендемін, тапсам, болса да әулие
дерсіз. Еркіңіз»,—деді. Сонда хан: «Түсімде не көрдім?»—деді.
Сонда кедей: «Тақсыр-ау, шамамда қой көрдіңіз-ау»,—деп еді,
патша шаттанып: «Осы айғақ, сіз әулие керемет адам, жұрт,
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мұның қадірін біл»,—деп жұртты тарқатып, тағы да бір көте
рім тілла беріп жөнелтті.
Кедей байғұс талтаңдап арқалап келе жатып қиялданып
ойланды. «Осы мен жыланмен тұздас, дәмдес жолдас боп жүріп
зиян көргенім жоқ. Өзінің бір теңгелеп берген ақшасы мұнша
болды. Тағы ханнан алған ақшаларым да рулы ел тойғандай
көбейді. Қой, мен де ынсап қылайын, анау көмген ақшалар
жайында тұра берсін. Мынаны жыланға арқалап алып барайын. Қиса жарымын берер, қимаса, бәрін де ала қояр» деп,
көтеріп жыланға кеп: «Ай, Мар ата, басыңды көтер, мен олжалы боп келдім. Үш сапар түсін жорып әуел ақыры бергені мынау. Қисаң, жарымын бер, қимасаң, бәрін де ал»,—деп байқап
тұрды.
Сонда жылан басын көтеріп: «Адамзат, опаң жоқ-ау! Сен,
кедей, әдемілеп тында, мен саған түсіңді сөз етейін. Осылар
патшаның түсінде емес, өңінде болған іс еді. Әуелі барғанда
түлкі көрдің дедің бе, сол күндерде заман түлкі боп біреуді
біреу алдап-арбап жесем деген пиғылда еді. Патша халқының
пиғылын, ниетін болжап айтқан еді. Сенің де пейіл, ниетің
бұзылып, берген ақшасын жасырып, пәлен жерге көміп келдің.
Пәлендей белгің бар, рас па! Сөйтіп, мені алдаймын дедің.
Екінші барғаныңда түсіңде қасқыр көрдің дедің. Бұл
күндерде жұрт бірін-бірі басып жеп, ұят, абыройды қойып жемек пәйтінде еді. Сен де сомен қатар тілланы пәлен жылға, пәлен
сайға көміп, жылан біледі—ау деп, ақырында ұятты қойып мені
таспен ұрып жаралы қылдың. Мен де заманы касқыр болған соң
қылды-ау деп, айып көрмедім, бұл да рас па?
Үшінші барғаныңда қой көрдің дедің ғой. Жұрттың бәрі
қойдан қоңыр боп алмақ-бермек мағмұршілдік болып еді.
Сен де ынсапқа кеп, анау екі көмген дүнием аштан өлтірмес,
жыланның берген ақшасы да аз емес, мынаны алып барайын,
қиса жарымын берер, қимаса бәрін де алар дедің де алып кеп
тұрсың, ғой. Хош, енді досым, неше тұздас, дәмдес болып ек, мынау ақшалардың бәрі де сенікі, көмгендерің де өзіңе бұйырсын.
Тіллаларыңа мен зарлы емес. Бұл күннен кейін мен саған жоқ,
сен маған жоқ, жолдастығыңа риза бол»,—деп жылан ғайып
болды.

48. Балықшы мен сиқыршы
Ерте заманда кемпір мен шал болыпты. Кемпір мен шалдың
бір қызы болыпты. Өздерінің кәсібі балық аулау екен. Бір күні
балық аулап отырса, бір сандық ағып келе жатыр. Сандықты
ұстап судан шығарып, үйіне апарып ашайын десе, үшеуі жабылып аша алмапты. Әйтеуір, зор дегенде сандықты бұзып
қараса, ішінде бір айдаһар жатыр. Үш ұмтылып жұтайын деп
жұтпапты. «Сен маған жақсылық қылдың ғой» деп жұтпапты.
Айдаһар айтыпты:
—Сен көш, балық көп жер бар мына жақта, соған алып
барайын,—депті. Кемпір мен шал: «Қош болады, көшелік»,—
дейді.
Кемпір мен шал үйін тігіпті. Енді балық аулауға судың
жағасына барып қармағын салып отырса, бір балық түсіпті.
Үшеуі жабылып жүріп зорға дегенде сыртқа алып шығыпты.
Және сөйтіп, екі балық алыпты. Үлкен үш балықты сол жердегі
ханның үйіне тартыпты. Хан үш табақ алтын беріп жіберіпті.
Балықты «ақтатып жейін десе, пісіп келе жатқанда «өз етіңді
өзің жеймісің» деп, жоқ болып кетіпті. Содан соң хан шалдың
үйіне келіп тағы біреуін пісіртсе, тағы сүйдеп күл болып кетіпті.
Содан соң хан қылышын алып суды жағалап келе жатса, судың
шетінде басы бас, арты тас бір адам отыр. Хан: «Не қылып
отырған адамсың?»—деп сұрады.
Басы бас, арты тас кісі:
—Сұрап не қыласың, қазір келіп қалады, кет,—деп айтты.
Хан: «Айт, айт!»,—деді.
Содан соң басы бас, арты тас кісі айтыпты: «Мен өзім үш
рулы елім бар, соны билеп тұратын хан едім. Менің қатыным
бар еді. Қатыным бір сиқыршы дәумен тамыр екен. Бір күні
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малайларым жылап отыр. Е, неге жылайсыңдар десем, ойбай,
сіздің бәйбішеңіз осындағы бір сиқыршы дәумен тамыр болып, әбден сиқыр оқуын үйреніп алды. Сол енді сиқыр оқуын
үйреніп бір күні сізді өлтіреді ғой деп, соған жылап отырмыз
деді. Түнде сіз ұйықтап жатқанда байлаулы тұрған тұлпардың
біреуін мініп, мына жолмен барып, мына жолмен келеді деді.
Күнде кешке жақын барады, бүгін тағы барады деп малайларым сүйдеді. Мен түнде андып, ол қатын кеткен соң, баратын жолымен барсам, қатын қайтып кетіпті. Мен барып дәуді
қылышпенен өлтіріп келдім. Үйге қайтып келіп орныма жата
бердім. Ертеңіне қатыным жылап отыр екен. Неге жылайсың,
соған жылаймысың деп едім, қатыным бір табақ суды шашып
жіберіп еді, өзім осындай болдым. Елімді үш айыр су қылып,
халықты балық қылып жіберді. Өзі мына жолмен келіп, мына
жолмен қайтады. Өлген дәудің сүйегін құшақтап жылайды.
Келіп мені шапалақпен салып ұрып кетеді»,—деп сөзін бітірді.
«Қане, баратын жолымен барып өрейін»,—деп дәудің сүйегін
құртып орнына хан жатыпты. Бір уақытта қатын жылап келіпті,
келсе, орнында кісі жатыр. Қатын: «Ойбай, тірілер күн бар ма
екен»,—дегенде, қозғалып: «Мен байыңды сондай қыл деп пе
едім. Байыңды орнына келтір, жүр»,—деп қатынды ертіп барып, қатын тағы бір табақ суды шашып жіберіп, байын орнына
келтірген уақытта қатынды қылышпен шауып өлтіріпті. Хан
тағына мініп, баяғы ханменен дос болып мұратына жетіпті.

49. Үш батыр
Ертеде құла қасқа атты Құрмерген деген батыр болады.
Әкесі өте жарлы болады. Жалғыз биесі болады. Тіптен елінің
қарағаны осы биесі болады. Жылда туған құлынын бір дәу
көтеріп әкетіпті де тұрыпты. Соны іздеуге Құрмергеннен басқа
ешкім болмапты. Әкесінен бата алып іздеуге шығады. Іздеп
күн жүреді, ай жүреді, бір жерге келсе, бір кісі жерге құлағын
төсеп жатыр екен дейді.
—Е, жол болсын!
—Жолдау өзіңізден болсын!—деп, жөн сұрасып аты-жөнін
айтады.
—Мен жеті қабат жер астындағы нәрсенің бәрін тыңдап
білемін,—дейді тыңшы.
Кұрмерген айтады:
—Менің жаным қылышымда, былай өмірге өлмеймін,—
дейді.
Екеуі жолдас болып құлындарды іздеуге шығады. Келіп—
келіп екеуі бір судың арасы мен екінші судың арасында отырып ішінде не бар, не жоғын тексеріп отырған кісіге кездеседі.
Жөн сұрасады, жөн айтысып жолдас болып, үшеуі де іздеуге
шығады. Бір таудың етегіне келеді. Келсе, жайылып жатқан
он екі құлынды көреді. Көрсе, бір үйде дәу, бір үйде үш қыз
ұйықтап жатады.
—Кім бар-ау?—деп кіріп келсе, кіші қыз оянып:
—Неге келдіңдер, мына дәу бастарыңды алады,—дейді.
Дәуді оятып, алысып алпыс күнде өлтіреді. Үш қызды
үш батыр алады. Дәудің тұтқынындағы қыздар үшеуі де сұлу,
ақылды болады. Құрмерген еліне қайтпақ болады, екі жолдасы төртеу болып елдеріне қайтады. Құрмерген жеті күн
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ұйықтап, жеті күн ұйықтамай жүретін болады. Сол жеті күн
ұйықтаған мезгілде жалмауыз кемпір—дәудің шешесі келіп,
қызды, қыздың байын көріп тегін емес екенін біліп, қызды алдап «бұның жаны қай жерінде, соны сұра» дейді де кемпір үйге
тығылып жатады. Батыр ұйқысынан оянып жатқанда, әйелі
қиылып сұрайды:
—Сенің жаның қайда?—деп.
—Жаным кылышымда,—деп айтады.
Оны естіген кемпір қылышын алады да, дарияға атып
жібереді. Сонымен батыр жансыз болып, құла қасқа ат екеуі
қалады. Қызды кемпір көзді ашып-жұмғанша ханға әкеліп
тарту қылады.
Баяғы Құрмерген кірпігі ғана қимылдап жатса, жеті қабат
жерді білетін досы жерді тыңдайды. Бір хабар алайын десе,
жолдасы өлейін деп жатқанын біліп, баяғы су бойындағы жолдасына келіп ертіп келсе, бұрынғы үшеуі айрылғандағы орында қарайып тұрған қараны көреді. Ат, қу сүйегі Құрмергенді
желпіп тұр екен дейді. Жолдастары қастарына келгенде ат жан
тапсырады. Дереу қараса, Құрмерген кірпігін қағып жатыр
екен. Суды тексеретін досы жеті дарияны ұртымен тексере бас
тайды. Тексеріп отырып Құрмергеннің қылышын тауып алады.
Алып қылышын қолына бергенде, Құрмерген ұшып тұрады.
Жанданып болып баяғы құлынды, әйелін іздеуге кіріседі. Іздеп,
іздеп неше қиындықтармен жүдеп, ақыры әйелін, ат болған
құлындарын тауып алып қашады. Артынан хан елі қуады.
Мыстан кемпір қызды тағы алдағысы келеді. Оған енді қыз
көнбейді. Алдынан жеті кабат дарияны шығарады үш батыр.
Мыстан кемпір: «Мұнан қайтіп өттің?»—дейді. Сонда қыз: «Екі
етегіме тас байлап, үстіме қорғасын салып өттім»,—дегенде,
соны істеймін дейді де суға кетеді. Қош айтысып, ойлағандары
біткен батырлар елдеріне, орындарына кетісіп, Құрмерген шал
мен кемпіріне қауышып, баяғы жылқыларын еліне тапсырып,
келіншегі балалы болып, үш батыр бірігіп алмайтын жауы
болмапты дейді.

50. Алтын ат
Бір ханның баласы бар екен. Ол өзі жалқау, түк жұмыс
қылмайды. Үйінде жатып алады. Бір күні түнде ұйықтап жатып түс көреді. Түсінде бір жағынан Ай туып, бір жағынан
Шолпан жұлдыз туып тұр екен. Ертеңіне орнынан тұрады дағы
сол түсті іздеп кетеді. Жүріп келеді, жүріп келеді. Бірнеше күн,
бірнеше түн жүріп бір қаланың шетінде сиыр бағып жүрген бір
таз балаға жолығады. Таз баланың сусынынан ішіп отырады.
Сонда таз бала ханның баласынан: «Қайда барасың?»—деп
сұрайды. Ханның баласы қанша сұраса да айтпайды. Ақы
рында қоймағасын «осындай түнде жатып бір түс көріп, соны
іздеп келе жатырмын» дейді. Ханның баласы:
—Осы түсіңді маған сат, мен саған мына малымның бәрін
берейін,—деді тазша. Оған ханның баласы көнбей, ақырында
көніп, тазшаның малын алып, ханның баласы өз жөнінде кете
барды.
Тазша манағы түсті іздеп бірнеше күн, бірнеше түн жүріп
бір қаланың шетіне келіп қай жаққа баруын білмей тұрады.
Қаланың іші тегіс жатып қалған. Қаланың ол жақ, бұл жағына
қараса, бірнеше тамның арасында бір терезенің алдында жанып
тұрған бір шамды көреді. «Бұл неғылған шам» деп келе жатса,
жанып тұрған шамның бер жағында байулы тұрған екі атты
көреді. Бір аттың үстінде қоржын бар. «Бұл неғылған ат» деп
қараса, қасында еш адам жоқ. Оған бармастан жүгіріп шамның
алдына жетіп барса, бір қыз киініп жатыр. Қыз әлгі тазшаға:
—Келдің бе?—деді. Тазша:
—Келдім!—деді. Қыз тазшаға:
—Ана арада байлаулы тұрған екі ат бар. Соның біреуіне барып міне бер, мен қазір барамын,—деді. Тазша барып біреуіне
мініп тұрды. Қыз келді де атқа мініп, екеуі түнде қаладан шы
ғып кетті. Түніменен жүріп келеді. Екеуі бір-біріне сөйлемейді.
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Бағанағы қыз ханның қызы. Ол қыз баяғы ханның баласы емес
екенін біліп қойды. «Бұл жігіт төре болып өсті ме екен, жоқ
әлде қойшы болып өсті ме? Мұны мен бір сынайын» деді де жолда жүріп келе жатып әртүрлі сөздер айтып сөйлетейін десе де,
тазша сөйлемейді. Бір жерге келгенде қыз:
—Мына араға сиырды бағып, қатығын ішіп жатар ма еді,—деді.
Тазша:
—Жатса жатар ма еді,—деді. Қыз содан кейін оның сиыр
баққанын біліп, «Құдай менің басыма жазған шығар» деп, қыз
бір құмның қасындағы көкке апарып құмды қазып жіберіп,
тазшаны құмға тығып қойып, басын құммен ысқылап-ысқылап
жіберіп айнадай қылып жаздыдағы қоржыннан әдемі-әдемі
киімді алып киіндіріп, екеуі жүріп кетті. Бір қаланың шетіне
келіп екеуі бір кішкентай күрке тігіп алып отырды. Бір күні
сол қаланың ханы уәзірімен екеуі құс салып жүреді. Ханның
құсы бір уақытта ұшып келіп күркенің төбесіне қонады.
Уәзірі келіп:
—Мына күркеде адам бар ма? Адам болса мына құсты
ұшырып жіберіңіздер,—деді. Қатын қолын көтеріп қалғанда,
қолының ақтығына талып жығылып қалды. Уәзір ханға келіп:
—Анау күркеде сізге лайық бір әйел бар. Хан оның сөзіне
нанбады. Бір уақытта ханның құсы ұшып барып күркенің басына қонды. Уәзір ханға: «Өзіңіз біліңіз»,—деді. Хан барып:
«Ұшырып жіберіңіз»,—деп айқайлады. Қатын шығып білегін
көтергенде, қатынның асқан сұлулығына хан таң-тамаша болып талып жығылады. Қатынға ғашық болды. Қалай да күйеуі
нің көзін жойып, қатынды алмаққа ойлады. Үйіне қайтып бар
ғасын бір уәзірін сол үйдің адамын шақырып кел деп жіберді.
Уәзірі келіп еркегін хан шақырып жатыр деп ертіп кетті. Тазша
ханға барды. Хан айтты:
—Мен сені бір жұмысқа жұмсайын. Егер де жұмсаған
жұмысыма бармасаң, мен сені қазір өлтіремін,—деді.
—Пәлен жерде алтын ат деген ат бар, соны маған әкеліп
бер,—деді. Тазша шығып келіп қатынына айтты. Қатыны
қолына бір домалақ қара жіп берді. «Осы жіпті домалата бер,
бір інге барып кіреді. Сол інге кірсең, менің кіндік шешем бар,
сол тауып береді». Тазша жіпті қолына алып домалатып кетті.
Жіп бір інге барып кірді. Сол інге тазша да кірді. Бір кемпір
келіп жіпті ұстай алып:
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—Менің кіндік қызымның жібі ғой,—дейді. Тазша: «Олай
болса, мен де сіздің балаңыз болам»,—деді. Кемпір: «Не
жұмыспен келдің?»—деп сұрады.
—Хан пәлен жерде бір алтын ат бар, соны әкеліп бер, әкеліп
бермесең өлтіремін деді. Соған келдім. Кемпір:
—Олай болса қорықпай-ақ қой,—деді. Тазшаға көлді
көрсетті. Қолына бір жаман ат берді. Көлдің басына барып төрт
қазықты қағып, жаман атты байлап қойды. Өзі тығылып жатты. Бір уақытта алты ала ат ұшып келіп суды ішіп болып қайта
дан ұшып кетті. Оның артынан алтын ат келіп суды ішіп болып,
жаман атты көрді. Келіп жаман атпен таласты. Сол уақытта
тазша келіп мойнына құрық салып ұстап алды. Жаман атты
кемпірге беріп, алтын атты ханға алып барды. Хан мінейін
десе, теуіп мінгізбеді. Ханның ойлағаны ат емес, тазшаның басын жою еді. Тазшаға «алтын атты өзің ал» деді. «Маған пәлен
жерде алтын киік бар, соны әкеліп бер». Тазша қатынына
келіп айтты. Қатыны тазшаға: «Алтын аттың басын қоя бер,
көзіңді жұм. Бір жерге барып тұра қалады, сонда көзіңді ашсаң,
алтын киікті тұяғымен басып тұрады»,—деді. Тазша алтын
атқа мініп көзін жұмды. Аттың басын қоя берді. Алтын ат барып бір жерге тұра қалды. Көзін ашып жіберсе, алтын киікті
тұяғымен басып тұр екен. Алтын киікті ханға алып келеді. Хан
мұны да тауып келгенге тағы қапа болды. Киікті ұстайын десе,
сүзіп жолатпайды. «Тазша, мына киікті өзің алып кет»,—деді.
Тазша үйіне алып барды. Тазшаға ыза болды, қалай да басын
жоймақ ниетпен хан тазшаны шақырып алады.
Бір жерге шеңгелді үйгізіп үстіне лампы май қойды.
«Осының астында менің әке-шешем бар. Солардың әлі-жайы
қандай екен, соны біліп кел»,—деді. Тазша шеңгелдің астына
кірді. Одан кейін лампы майға от қойды. Қатынның баяғы кін
дік шешесі келіп түтіннің арасымен білдірмей тазшаны алып
кетті. Шеңгел күл болып қалды. Азанмен тазша келіп күлдің
арасына кіріп жатты. Үсті-басы күл-күл болып ханға барды.
Хан аң-таң, өзі шошып кетіп сұрады: Тазша айтты:
—Әке-шешеңнің әлі-жайы жақсы. Сені шақырып жатыр.
Хан шеңгелді үйгізіп, лампы майды құйып астына кірді. Тазша
от қойды. От лаулап жанып хан күйіп кетті. Елі-жұрты жиналып тазшаны хан қылды. Тазша хан болып мұрат-мақсатына
жетті.

51. Шаямардан патша
Бұрынғы өткен заманда бір молда болыпты. Дүниеде онан
асқан молда жоқ екен. Бір күні қатынына айтыпты: «Мен
өлемін. Мен өлгеннен кейін бір бала табасың. Әзір мен саған
тұмар жазып беремін. Егер ол бала ұл болса, тұмарымды оң
жағына тағасың, қыз болса, сол жағына. Ол бала менен асқан
молда болады»,—дейді.
Бір күні шал ауырып бір ай жатып өледі. Арада ай өтіп,
жыл өтіп бір бала табады. Ол баласы ұл екен. Тұмарды оң
жағына асады. Жеті жасқа келгенде, молдаға апарып береді.
Ол бала молдада он төрт жасқа келгенше оқиды. Әліп деген
әріпті білмейді. Молда мұны шешесіне қайтып әкеп береді.
Шешесі танданады: «Ойбай, шалдың менен асқан молда болады
деген баласы осы ма?»—деп апарып етікшіге береді. Етікшіде
төрт ай істеп біз шаншуды білмейді. Енді тұрмыс қиындалды.
Үйінде ас жоқ. Бала үлкейіп қалды. Әлі нан табуға жарамайды.
Мұны базарға ертіп апарып, бір есек алып, отын әкеліп базарға
сатып жүретін балаларға қосып қояды.
Балалармен бірге отын сатып күнін көріп жүреді. Бір
күні отынға бара жатса, жолда жел шығып жауын жауады.
Әрқайсысы бір-бір тамның астына кіріп жатады. Баланың
қолында бір кішкене кездігі бар екен. Сол кездікпен жерді
шұқылап отырса, жерден бір сұп-сұлу тас шығады. Ол тасты
апарып жолдастарына көрсетеді. Жолдастары «бұл асыл тас
екен, осы жерде бір нәрсе бар шығар» деп қазады. Қазса, әлгі
жерден бір үлкен диірмен тасы шығады. Ол тасты көтеріп
астын қараса, сап-сары бір нәрсе екен. Балалардың біреуі айтады: «Бұл жерді тапқан сен, егер бұл іске жарарлық нәрсе бола
қалса, көбін сен аласың, сен жеп көр»,—дейді. Бала қолын са-
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лып бір жалап қараса, тәтті нәрсе екен. Бала жеп-жеп тойып
алып «бал екен» дейді. Енді бұлар отынды тастап, екі шелек
алып базарға бал апарып сатып жүреді. Бір күні бал азаяды.
Оның ішіне түсіп алу керек. Енді біреуі айтады: «Мұны тапқан
сен, жеп көрген де сен. Енді мұның көбін сен аласың. Сен ішіне
түс»,—дейді. Бала амалының жоқтығынан ішіне түседі. Балды сатып таусылғаннан кейін бала беліне арқан байлап «тарт»
дейді. Жолдастары тартып ортасына келгенде, арқанды кесіп
жібереді. Бала қайтып құдықтың ішіне түсіп кетеді. Құдықта
бұған жейтін тамақ жоқ. Әлгі кездікпен құдықтың айналасында қалған балдарды жеп жата береді. Бір күні құдықтың
бір шетінен екі көзінен от жанып тұрған, бір мысық сияқты
нәрсе түсіп келе жатыр. Бала оны ұрып құлатып басын кесіп
алады. Сол мысық келген жерді кездікпен қаза береді. Бір
уақытта қараса, бір жап-жарық дүниеге шығып қалады. Сонымен жүріп отырып бір үйге келеді. Ол үйге кірсе, ішінде алтын төсек, көп жеміс тұр. Бала төсекке жата кетеді. Алтынның
буымен бала ұйықтап қалады. Бір уақытта сырттан дүбірле
ген дауыс шығады. Бала көзін ашып қараса, көп айдаһар екен.
Біреуі—«мен жеймін», тағы біреуі—«мен жеймін»,—деп жатыр екен. Бала ұйықтаған болып жатады. Бір уақытта есіктен
ысқырған дауыс шығады. Барлық айдаһар есікке қарап тәжім
қылады. Біреуі қалмастан сыртқа шығып кетеді. Бала: «Енді
мені осы жейді екен»,—деп қорқып жүрегі шығып кетеді. Ол
бір кішкене сары бас жылан екен. Сол жердегі айдаһарлардың
патшасы екен. Оның аты Шаямардан екен. Баланың қасына
жетіп келеді. Бала: «Енді мені жейді ғой»,—деп қорқып кетеді.
Шаямардан айтады: «Е, бала, сен менен қорықпа, айт, қайдан
келдің?»—дейді. Бала: «Мен адаммын»,—дейді. Шаямардан:
«Жарайды»,—дейді. Сол жерде екеуі айрылмас дос болады.
Енді жылан айдаһарларға шай қайнаттырып, жемістермен
шай ішіп отырып сұрайды: «Мұнда ешқандай жан келе алмаушы еді. Сен қалайша келдің?»—дейді. Бала көрген-білгенін
бәрін айтады. Тағы да қолындағы мысықтың басын көрсетеді.
Жылан: «Уу, сен менің бір қазынамды құртқан екенсің»,—
дейді. Бала онан сайын қорқып кетеді. Жылан: «Ой, бала, сен
онан қорықпа! Бұл дүниеде ондай-ондай неше жүз қазынам
бар». Сонымен әлгі екеуі жүреді. Арада ай өтіп, жыл өтіп бала
үйін сағынады. Бала жыланға: «Енді мен кетем, шешемді
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сағындым»,—дейді. Жылан: «Әгар сен кетсең, мен бәрібір
өлемін, сен барған соң біреуге айтасың, кетпе»,—дейді. Бала:
«Жоқ, мен кетпесем, бұл жерде тұра алмаймын. Шешемді жаман сағындым»,—дейді. Бала болмаған соң, жылан амалы жоқ
балаға айтады: «Сен шыққаннан кейін біреу сұраса, өліп бара
жатсаң да айтпа! Және де моншаға барма»,—дейді. Бала «жарайды» деп кетеді. Жылан балаға бір қап береді. «Осы қапты
көтергеніңше алтын ал»,—дейді. Бала қапқа толтырып алтын
алады. Сонымен екеуі құшақтасып қоштасып, баланы бір жерден шығарып салады. Бала келе жатса, әлгі жолдастары бесалты атты арбаға жегіп тамаша қылып жүр екен. Олардан ат
арбаны тартып алып, алтынды арбаға салып үйіне алып келеді.
Шешесі аштан өлейін деп жатыр екен. Сонымен бала бай болып, үйден далаға шықпай жата береді. Бір күні үйінде шай
таусылады. Бала базарға шайға шықса, баланы уәзірлер ұстап
алады, «жүр моншаға» деп. Олардың моншаға жүр деген себебі
мынау екен. Сол қаланың патшасы ауырып қалған екен. Балшыларын жинап алып кітап ашқызып қараса, оған Шаямардан
деген айдаһардың патшасы бар. Соны ұстап алып келіп сорпасын ішсеңіз, жазыласыз, әйтпесе өлесіз деген екен. «Оны кім
табады» дегенде, бір шал айтыпты: «Осы еліңіздегі жұрттың
бірін қоймай моншаға түсіріңіз, сонан соң табылады»,—деген
екен. Соның үшін моншаға түсіріп жүр екен. Бала: «Қой, ме
нің ауруым бар, моншаға түссем ұстап қалады. Мен моншаға
түспеймін»,—дейді. Уәзірлер сүйретіп апарып моншаға түсіреді.
Баланың еті көк ала боп көгеріп кетеді. Уәзірлер молдаға барып
айтады: «Осындай бір баланың үсті-басы көгеріп кетті». Молда:
«Сол баланы осында алып келіңдер!»—деп бұйырады. Уәзірлер
баланы алып келеді. Молда балаға: «Балам, сен қайдан көрдің,
айт»,—дейді. Бала: «Ата, мен еш нәрсе көргенім жоқ». Молда:
«Айт деген соң үндемей айт, қазір сені дарға асып өлтіремін»,—
дейді. Бала айтпайды. Баланың мойнына қыл шылбырды салып
тартады. Бала: «Ей, айтайын»,—дейді. Жібереді. Бала: «Мен
сендерге қашан айтамын дедім»,—дейді, Молда тағы қысады.
Бала тағы сол сөзін айтып тұрады. Сөйтіп, молданы бір-екі
рет алдағаннаи кейін молда мұны шынымен өлтірмек болады.
Бала енді өлтіретінін біліп, апарып бал алған жерін көрсетеді.
Молда құдықтың басында отырып, оқып-оқып бір дем салғанда
жылан жылт етіп шыға келеді. Бала жыланмен амандасады.
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Жылан айтады: «Міне, мен саған кетпе демеп пе едім»,—дейді.
Сол жерде бала мен жылан жылайды. Сонан соң молда жыланды
аламын десе, жылан: «Егер сен алсаң, әзір шағамын, мына бала
алсын»,—дейді. Бала: «Алмаймын»,—деп жылайды. Уәзірлер:
«Өлтіремін, ал»,—деген соң қорыққанынан алады да, қойнына
салып алып жүре береді. Патшаның үйіне апарып береді. Молда жыланды сояйын десе, жылан: «Егер сен мені сойсаң, әзір
шағамын, мына бала сойсын»,—дейді. Бала: «Соймаймын»,—
дейді. Уәзірлер: «Сой, жауыз, әзір басынды аламын»,—дейді.
Бала қорыққанынан сояды. Әбден сойып болған соң, молда апарып қазанға салып от жағайын деп жатса, жылан: «Егер сен от
жақсаң, әзір шағамын, бала от жақсын, сен кет»,—дейді. Молда баланы шақырып алып: «Балам, енді сен мынаған от жағып
пісіріп басқы сорпасын өзің іш, ортаңғы сорпасын патшаға бер,
ең аяққы сорпаны маған бер, етін патша мен екеуімізге бөліп
бер»,—дейді. Бала: «Жарайды»,—деп от жаға береді. Жылан
қайнап жатып айтады: «Бала, енді мен саған жоқпын, сен мен
піскеннен кейін басқы сорпаны молдаға бер, ортаңғы сорпаны
патшаға бер, ең аяққы сорпаны өзің іш. Етімді патша мен өзің
бөліп же»,—дейді. Бала бақты сорпаны молдаға береді. Молда
сол бойымен басын тасқа ұрып жынды болып кетеді. Ортаншы
сорпаны патшаға береді. Патша жазылып кетеді. Ең аяққы
сорпасын өзі ішеді. Етін патшамен бөліп жейді. Сонымен бала
дүниеде бар жан-жануардың тілін біліп, сондай асқан молда болып мұрат-мақсатына жеткен екен.

52. Ағыбай шал
Өткен заманда бір мерген болыпты. Ол мергенді «Қарамер
ген» деп атайды екен. Қарамерген аң аулап, көп жүріп,
ақырында жайылып жүрген екі маралға кездесіпті. Қарамер
ген мылтығын алып маралдарды атқалы көздепті. Сол кезде
маралдар: «Атпа бізді!»—депті. Қарамерген маралдың адамша
сөйлеп, «атпа» дегеніне таңырқап тұрып: «Неге?»—деп сұрады.
Маралдар: «Неге екенін Ағыбай шалдан сұра»,—деп жауап
қайырыпты. Қарамерген атуды қойып, Ағыбай шалды іздейді.
Неше күн, неше түн жүріп, арып-талып ақырында Ағыбай
шалдың ауылын табады. Ағыбай шалдың үйіне келсе, жағын
жібекпен таңған бір кәрі шал отыр екен. Ағыбаймен көрісіп
амандасады. Ағыбай шал бұл жігіттің алыс жерден келгенін
қалпынан сезіп, бәйбішесіне қымыз құйдырып алып, қонағын
қымызбен сыйлайды. Артынан шай келеді. Шайдан кейін семіз
тоқтының еті де келеді. Ет жерде бар аяқ-табақта үш адам болады. Оның бірі—Қарамерген, екіншісі—Ағыбай шал үй иесі,
үшіншісі—Ағыбайдың қонақ күтетін жігіті еді.
Ет жегеннен кейін ел жататын уақыт болады. Ағыбай шал да
қонағын жатқызады. Ертеңіне таң атады. Ағыбай шал бұрынғы
қалпымен қонағын күтіп шайын береді. Шай артынан қымы
зын беріп, түс мезгілінде қонағын аттандырмақшы болып:
—Е, балам, алыс жерден келеді екенсің, сөйле!—деді.
—Мен қашаннан аң аулап кәсіп еткен мерген едім. Бір күні
аң аулауға шықтым. Екі маралды көріп атпақшы болдым.
Оғымды енді кезеп атпақ болғанымда, маралдар адамша сөйлеп
«атпа мені» деді. «Неге» дегенімде, «оның мәнісін Ағыбай шалдан сұра» деді. Міне, сол жұмыс арқылы сізге келдім,—деп
Қарамерген сөзін аяқтады.
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Ағыбай шал әрі ойлап, бері ойлап еш нәрсені таба алмай,
«оны мен білмеймін» деп, жауап қайырыпты. Бұл жігіт келген жұмысы орындалмаған соң, жүгіріп келіп Ағыбай шалдан
рұқсат алып, өз жөніне жүріп кетеді. Ағыбай шал көп ойлаумен
үйде қалып ақырында мынандай өз басынан өткен бір ертегі
ойына түсіп, артынан бір жігітін шаптырып Қарамергенді
шақыртып алады. Қарамерген келгеннен кейін Ағыбай шал
«жас кезімде мынандай өз басымнан уақиға өтіп еді, маралдың
айтып жүргені де сол шығар» деп, өз ертегісін бастады.
—Мен өзім бай баласы болдым, сол ата дәулетінің арқасын
да атқа мініп қыз таңдадым. Бір байдың сегіз жасар сұлу қызын
көріп оған ғашық болдым. Бұл жұмысты елге келгеннен кейін
жеңгелерім арқылы әкеме сездірдім. Әкем маған ол байдың
қызын қырық жеті беріп айттырды. Тап сол кезде мен он төрт
жаста едім. Арада сегіз жыл өтті. Мен жиырма екі жасқа кел
дім, қалыңдығым он алты жасқа шықты. Бір күні ауыл абырсабыр болды. Бір жаққа жүруге ауыл жігіттері ат жаратты.
Ол жігіттерге еріп, мен де Бозойнақ деген атымды жараттым.
Жұрт ат тауып, түйеге қос артып, жүйрік аттарын жетелеп,
бір жаққа жол тартты. Оларға мен де ердім. Былай шыққасын
бұл жұмыстың мән-жайын бір жігіттен сұрадым. Ол маған жол
мәнісін түсіндірді. Бақсам, біздің елден он күндік жерде бір ел
бар екен. Ол елдің бір байы әкесіне ас бермек үшін біздің елге
бір ай бұрын хабар берген екен. Мен алаңғасарлық арқасында
оны білмеппін, құр дақпыртпен жүре беріппін.
Бірнеше күн жол жүріп, байдың аулына жеттім. Бізге
лайықтап қойған үйіне түсіп, сол күні қонақтың құрмет сыйын
көріп, жатып тынықтық. Ертеңіне ас болды, одан кейін жұрт
бәйге шартын шығарды. Мен де Бозойнақты қостым. Бозойнақ
қа өзім шаптым. Бәйгеден озып келіп, бас бәйгені мен алдым.
Бас бәйгеге тіккені бір нар, бір ат, бір шапан екен. Оларды алумен менің жұмысым болмады. Жанымдағы жолдастарым пайдаланды. Мен бәйгеден атымның алдымен келген атағын ғана
алдым. Жұрт тарады. Менің көңілім жұрттың қамында емес,
бір басқа. Алдында ас берген ауылға келе жатып, жолда баяғы
өз қайнымның ауылын көргем. Менің жолдастарым қайтарда
ол елдің үстімен жүрмей басқа жолмен кетті. Мен жолдастарымнан бір түнде жасырынып бөлініп, қайнымның ауылына
қарай тарттым. Үш күн жол жүріп, төртінші күн көп қойға
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кездестім. Қойшыдан бұл қойлардың кімдікі екенін сұрадым.
Қойлар менің қойым, атамның қойы болып шықты. Сол жерде
ауыл жағдайын сұрадым. Атамның үйінің түсін сұрап алдым.
Қалыңдығымның қайда жататынын сұрадым. Қойшы бөлек
отауда бір өзі жататынын айтты. Елдің әлі бір күндік екенін
айтты. Таңертең қойшыдан шығып күн бата елге азар жеттім.
Ауылдың қарасын көріп аттан түсіп, атамның үйін шамалап
және қалыңдығым жататын үйін де шамалап алдым. Менімен
ешкімнің хабары да жоқ. Түн ортасы болды. Атты сол жерге
қаңтарып тастап өзім жұрт ұйықтаған кезде ауылға келдім.
Азырақ таңданып тұрдым да, ақырын басып қалыңдығым
жатқан отауға кірдім. Қалыңдығымның сұлулығы сонша,
қараңғы үйді жарық қылып жатыр екен. Жанына жақындап
барып оята бергенімде, үйдің іші шар-шұр етті. Өзім есімнен
танып қалдым. Бір кезде қара қасқа үлкен төбет болып шыға
келдім. Үйден шығып жүре бердім. Бұл ауылда айналақтап
үш күн жүрдім. Әбден қарным ашып, ұрлық қылуға кірістім.
Байдың ас үйіне кіріп, қазандағы сүтін іше бастадым. Осы кезде сырттан жігіттері сезіп, мені қамап ұрды. Сүйтіп жүргенде
бір жігіттің қолына құйрығым түсіп, ол құйрықты жаным
қысылғаннан үзіп құтылдым. Құйрығым сол ұстаған жігіттің
қолында қалды. Далаға босанып шыққаннан кейін бетім ауған
жаққа қарай жүгіре бердім. Бірнеше күннен кейін жапан далада көп керуенге жолықтым. Керуен басы мені шақыртып
алып тамақ бергізді. Әбден тамақ ішіп болғаннан кейін жатып ұйықтадым. Түнде жұрт жатқаннан кейін күзетшімен
қосылып, керуеннің мүлкін күзеттім. Бұл мінезім керуен басына ұнады. Сондықтан мені жақсы көріп жүрді. Бірнеше күн
өткесін керуен ауылына жетті. Мені ауылға келгесін керуен
тағы тамақтандырып тойдырды. Керуен басының үй ішінің
адамдарымен бір күнде танысып шықтым. Кешке таман мен
қой шетіне барып қой күзеттім. Бұл кезде қасқырдың да қатты
кезі еді. Сондықтан қойға тиген төрт қасқырды өлтіріп, бір шетке үйіп қойдым. Ерте тұрған керуен басы мұны көріп менен келген іс екенін анық білді. Менің қадірім бұрынғыдан да артты.
Осылайша арада екі жыл өтті. Басқа бір елге ұзатқан керуен
басының қызы бар екен. Ол жынданып дүниеде бақсы, молда
қоймай жидырғанмен, оның ауруын жаза алмапты. Ақырында
байға бір адам келіп айтыпты: «Құдаңда бір қадірлі ит бар, сол
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ит бұл ауруды жазар»,—депті. Сондықтан маған пар ат келді.
Керуен басына болған уақиғаны айтқаннан кейін менің мой
ныма жіп байлап керуен басы өзі ат жегіп, мені жетелеп алып
жүрді. Мені барысымен жынды жатқан үйдің есік босағасына
байлады. Біраздан соң жынды әйел аспанға қарап шыңғыра
бастады. Мен де аспанға қарасам, бір қара құс қалықтап,
шаңырақтан түсіп келеді екен. Тұра ұмтылдым. Сол кезде бір
жігіт менің жібімді шешіп қоя берді. Қара құсқа тұра бассалып,
оны талай бастадым, ол да маған қарсылық білдіріп, менімен
алысты. «Ит жынданды» деген үйдегілерден дауыс естіліп жатты. Көп уақыттан соң қара құсты алып ұрып, бауырыма басып
жаттым. Сол кезде қара құс маған жалынды. «Менің де саған
үлкен керек жерім болар, сондықтан мені босат»,—деді. Мен
оны босаттым. Ол мында айналмай өз бетімен ұшып кетті.
Байдың келіні тәуір болып тұрып кетті. Енді менің атымды «бақсы ит» деп атады. Екі күн жатқан соң ат беріп, шапан
жауып бір-ақ қайтарды. Менің ием мені арбаға мінгізіп алды.
Ауылға келдік. Күндегі әдетпен қой шетіне жаттым. Көп ойлар
түсіп, туған елім көз алдыма елестеді. «Енді бүйтіп жүрмейін,
не де болса қалыңдығыма тағы барып көрейін, ол маған мүмкін
жібір. Ит қылған сол еді ғой, мені әлі де адам қатарына түсірер»
деген ниетпен мен орнымнан тұрып, қалыңдығым аулына
келіп жеттім. Қалыңдығым жатқан үйге келсем, қараңғы үйді
жарық қылып ұйықтап жатыр екен. Жанына жетіп барғаным
да қалыңдығым оянып кетті. Үйдің іші шар-шұр етті. Бұрынғы
қалпымнан айрылып, бозторғай болып шықтым.
Бұрынғыдан да күнім қараң болды. «Енді мені құстың ең
жаманы жапалақ та жеп қоюға әлі келеді» деп, жылап келе
жаттым.
Бір мезгілде бір үлкен шаһардың үстінен шықтым. Көшенің
ортасында төгіліп жатқан тарыға кездестім. Қарным ашып
қалған мен сорлы тарыны теріп жей бастадым. Көп ұзамай
аяғымнан қыл дұзаққа ілініп, талпынып біраз тұрдым. Бір
мезгілде бір топ бала келіп мені ұстап, аяғыма ұзын жіп байлап,
«торғай-торғай» деп, әуеге ұшырып, аяғымдағы жіптен тартып
жүреді. Ол тары сол балалардың құсқа құрған тұзағының тарысы екен. Бұл балаларға бір шеттен бір кемпір кездесті, мені
көріп ол кемпір балалардан: «Торғайыңды маған сат»,—деп
сұрады.
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Кемпірге балалар мені бес тиынға сатты. Кемпір мені үйіне
апарып, алдыма жем, су қойып, аяғымнан арқандап койды.
Күнде мені күндіз бір ұстап: «А, торғайым, жеттің бе»,—дейді,
Мен одан жаман қорқып жемімді жемеуге тырыссам да, қар
ным ашқасын жей бастаймын. Ақырында бір күні кемпір маған
келіп: «Е, торғайым, жеткен екенсің»,—деді. «Бұл сойып жейді
екен» деп, мен жаман қорықтым. Бірақ кемпір олай ойламады,
маған ақылын айтты. «Шырағым, сен құс емес, адамсың. Сенің
ит болып жүргенінде мен қара құс болып кездестім. Менің жанымды қиып, сен мені ажалдан босаттың, сондықтан мен де
саған жақсылық істейін»,—деді.
—Осыдан ұшып қалыңдыққа бар. Жұрт жатқан кезде
ақырын пырылдамай үйіне кір. Бұрымында алтын сақина
бар, ол сақинаны сиқыр қылып мен бергем, оны шешіп ал. Сол
кезде баяғы адам қалпыңа түсесің,—деді. «Есіңді жиып адам
қалпына түскеннен кейін ел-жұртыңды көрерсің,—деді.—
Бірақ мені ұмытпа! Бір жыл өткесін қайтып орал, осы жерден
бір күндік жерде менің түпкілікті мекен үйім бар. Сол үйде
бойжеткен сұлу қызым бар. Соны саған қалыңсыз берем, маған
мал қажет емес. Дүниені тағы берем»,—деді. «Баяғыдан мен
сені аңдып жүр едім, қызға сиқырмен сақина беру, келіншекті
жындандыру—бәрі сені қолға түсірудің амалы еді»,—деді.
Бұл сөзді кемпірден естігеннен кейін қалыңдығым аулына
ұштым.
Барсам ауыл тегіс жатқан екен. Ақырын ғана қалыңдығым
жатқан үйге мен де кірдім, ақырын тісіммен балдақты
бұрымынан шешіп алдым, үйдің іші тарс-тұрс, шар-шұр етті.
Қалыңдығым шошқа болып кетті. Үйден шыға сала, бір жүген
тауып алып жүгіріп жылқыға бардым.
Көп айналмадым, бір семіз құр атты ұстап міндім де,
Темірқазық жұлдызын маңдай алдыма қойып, терістіктің
қараңғысына шомбыдым. Жайдақ атпен бірнеше күн жол жү
ріп, ақырында бір обаның басына шықтым. Алдыңғы жағымда
тағы бұдан да биік оба көрінді. Ол обаға тағы бет қойдым. Көп
ұзамай маған қаздардың дауысы естілді. Енді елдің жақын
екенін білдім. Үлкен обаның да төбесіне шықтым. Ар жағында
жайылған көп қойды көрдім. Ақырын аяңдап қойшыға келдім.
Қойдың кімдікі екенін сұрадым. Ауылдың алыс-жақынды
ғын сұрадым. Қой менің әкемнің қойы болып шықты. Ауыл
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да алыс емес екен. Қойшыға мен өзімді таныттым. Қойшы
менің әке-шешемнен шүйінші сұрамақ болып мені қой басында қалғанымды сұрады да, өзі елге кетуді талап етті. Мен бұл
сөзіне қарсы болғаным жоқ, рұқсат еттім. Қойшы шапқылап
сүйінші сұрап ауылға барыпты. Жұрттың қайсыбір білгірсін
гені «үш жыл болған Ағыбай келуші ме еді» деп сөгіпті. Қойшы
өршеленіп: «Мен жаңа көріп келдім, Ағыбай менің қойымның
қасында қалды»,—деп жұртқа бой бермей шүйіншісін сұрай
беріпті. Ақырында «сөзін байқайық, мүмкін, рас шығар, бұрын
өтірік айтпайтын еді» деп, менің әкем мен шешем көп жұртты
соңына ертіп қойдың қасына келді. Қой жанында жүрген мені
әкем алыстан танып тұра ұмтылып келіп құшақтап сүйді. Оның
артынан шешем келіп амандасты. Ел-жұртқа тегіс амандасқан
соң, мені ауылға алып жүрді.
Әке-шешем үш жыл сұрау салып таба алмаған соң, менен
күдер үзіп, маған ас беріп жатыр екен. Ол асы тойға айналды. Той өтті. Ел-жұрт, туысқандар менен қайда жүргенімнің
мән-жайын сұрады. Жасырмай бастан өткен уақиғаның бәрін
айттым. Ақырында кемпірдің қызын алам дегенді де айттым. Кемпірмен уәделі уақыт болған кезде той істеп, маған
бірнеше жігіт қосып, мені қайныма жіберді. Біз де кемпірдің
өзін көрген шаһарына жеттік. Кемпір де алдымнан тосып жүр
екен. Бізді құрметтеп қарсы алып, ол шаһарға түсірмей өзінің
мекеніне апарды. Қалыңдығымды көрдім. Асқан сұлу екен. Үш
күн жатқаннан кейін мені қайным жүргізбекші болды. Алпыс
нарға кілем жауып, алтын-күмістен жиһаз тиеп қалыңдығым
ды қоршаулы бір нарға мінгізіп жөнелтті. Міне, жасымда осындай оқиға көріп, мынау бәйбішемді солай алдым. Қазірде жасым
тоқсанға келді. Сол сиқыр балдақты былтыр көшкен жұртымда
жоғалттым. Мүмкін маралдардың қолына түскен шығар. Саған
айтқаны да сол болар,—деп қарт сөзін аяқтады деді. Сонымен
осындай уақиға есітіп ауылға қайттым деп, Қарамерген де сөзін
аяқтады.

53. Қыран қарақшы
Ертеде бір хан болыпты, оның жалғыз баласы бар еді. Ол
баласының туғанда маңдайына басқан қанатты қара бедеу
түйесі большты. Ханның баласы ылғи тазысын ертіп, құсын
қолына қондырып алып, жанына 40-50 адам нөкер ертіп, аңға
шығып жүретін еді. Аңға шыққандағы кәсібі, жолдастарын бір
жерге үйіп қойып, құсын ұшырып жібереді де, соңынан бедеуменен бірге ұшатын.
Күндерде бір күні күндегі аңға шығатын бетімен аңға
шығып келе жатып, ханның баласы құсын ұшырады да, соңынан
бірге ұшып жөнелді. Құсы аспанға шырқап шығып келеді.
Аспанның алты қабат үстіне шығып, құсы бір ақ күмбез үйдің
төбесіне барып қонды. Жігіт те бедеуін белдігіне байлай салып,
үйге кіріп келсе, бір сұлу қыз төсекте жатыр. Сұлулығын адам
суреттеп келтіре алмайды. Қыздың сұлулығына қызығып әлі
отыр, әлі отыр. Сөйлесейін десе, қыз сөйлеспейді. Тіл жоқ, жанында отырумен қанша уақыт өткенін өзі де білмейді, бірнеше
айлар өтті. Бір күні далаға шықса, бедеу белуардан жерді қазып
тастаған, киіз үйдің түндігін жұлып жеп тастаған. Құсын беліне
бөлеп алып, жолдастарына келсе, жолдастары әбден ашығып,
аттарын сойып жеп жатыр екен. Жолдастарын ертіп қайтты.
Жолдастарымен бұрынғысындай емес, сөйлеспейді, не көріпбілгенін айтқан жоқ. Бұрын көрген-білгенін айтып келетін
еді. Ханның баласы қайғылы, сұраған адамға айтпайды. Үйіне
келген соң, ханның баласы жатып алды. Тұрмайды, ешкіммен
сөйлеспейді. Тамақ ішпейді. Сары ауру болып жүдеп, өлер болды.
Хан баланың құрдасын жіберіпті: «Балама не болды, не қыл
дейді, сұрап бер»,—деп сұратты.
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Жолдасы келіп, жатқан жігітті оятып жүзіне қараса, жүдеп
әбден сары ауру болған. Баланың құрдасы келіп: «Е, жаным,
не болды? Осынша неге жүдедің?»—деп сұрады. Жігіт ештеңе
айтпады, жасырды.
Құрдасы сөзін тоқтатпай айта берді. «Нендей тілегің болса
да әкең орындаймын деді. Жасырма, сенің ауруың тегін ауру
емес»,—деді. Жігіт тұрып: «Олай болса, мен жеті қабат көктің
үстінде, бір ақ үйде бір сұлу қызды көрдім, әкем мен десе, сол
қызды алып берсін, барлық ауруым да, барлық дертім де сол»,—
деді. Құрдасы бұл сөздің қаймағын бұзбай ханға жеткізеді. Хан
мұны естіген соң: «Балам қолға түспейтінге құмар болған екен.
Оны алу қиын, балам түгіл мен де ол қызға жасымда ғашық
болып, ала алмағам. Ол жатқан қыз перінің қызы, оның жаны
жоқ. Оны алып бере алмаймын, олай болса, баламның еншісін,
қолын қақпай аламын дегенін беремін, өзі алсын»,—деді. Бұл
хабарды баласына жеткізген соң, баласы бұрынғыдан да әрі
қайғыланды. Құса болып өлер болды. Хан бір күні баласын
шақыртып алып, енші бөлді. Сексен нарға жүк артып, сексен
күңі, құлы мен мүлкін бөліп берді. Жасауын алып, бала жүріп
келеді. Күндерден күн өтті, бір күні қара бедеумен көштен озып
келе жатса, алдында бір топ адам келе жатыр. Оның ішінде бір
адамның үлкендігі сондай—басқалар атпен келе жатқанда онан
анағұрлым ұзын. Жақындай келсе, бұл ұзын адамның аяққолы кісендеулі, артынан жаяу айдап қорлық көрсетіп келе
жатыр. Ханның баласы: «Бұл үлкен адамдарың кім?»—деп
сұрады. Сонда көптің бірі тұрып: «Бұл Қыран қарақшы деген
ұры еді. Еліміздің дүние малынан түк қоймай ұрлады, қысқасы,
қойнымызда жатқан қатынымызды білдірмей ұрлап кететін де
күні болды. Осыны қолға түсіре алмай жүргенімізге төрт жыл
болып еді, осыны жаңа ғана қолымызға түсіріп алып, өлтіргелі
әкеле жатырмыз»,—деді. Ханның баласы тұрып: «Олай болса,
мұны маған сатыңдар, бір қасық қанын қиыңдар»,—деді.
—Жарайды, не бересің?—деді.
—Осынау келе жатқан сексен қара нар жүгімен, күң,
құлымен алыңдар!—деді.
—Жарайды,—деп Қарақшының қол-аяғын шешіп, жігітке
ертіп қоя берді, олар нәрсені алып мәз болып кете барды.
Қарақшы мен ханның баласы келе жатыр. Қарақшы алдында,
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ханның баласы артында, біраз уақыт өтті бір-біреулеріне сөз де
қатыспады.
Бір мезгілде жігіт ойға түсіп: «Мен жындымын ба? Қанша
мүлік-дүние беріп, осы ұрыны қайдан, неге алдым?»—деп артына бұрылып қарап, енді алдына қараса, Қарақшы жоқ.
«Енді масқара болды»,—деп келе жатқан бетімен біраз жер
жүріп келсе, Қарақшы алдында бір тасқа құйрығын қойып
отыр. Жігітті көріп: «Е, достым, келдің бе?»—деді. Басқа сөз
қатыспады. Жүріп келе жатыр, ол күні күнімен, ертең түнімен
жүрді. Арғы күні таң ата бір көлдің жиегіне жетті. Көлдің
жиегінен Қарақшы біраз жоңқа теріп алды. «Бұл не?»—деп
жігіт сұраған жоқ, ол айтқан жоқ. Ол күні жүріп отырып кешке
жақын бір қалың ағаштың ішіне таман келді.
Келген соң Қарақшы бағанағы жоңқамен от жақты да айтты: «Мына жоңқаны бір бірлеп отқа салып отыр. Жоңқа біткен
кезде от қызыл шоқ болып жатады, сол уақытта ұйықтама. Егер
ұйықтасаң, мен саған жоқпын. Және мен бір қыз әкелемін, оны
сенің қолыңа беремін. Сол уақытта шашынан білегіңе орап ал да,
мына қамшымен сой. Жалынар, онда да жіберме, «кетпеспін»
дер, онда да жіберме, «енді кетпейін, кетсем, әкеме қатын болайын» дер, сол уақытта жібергейсің»,—деді.
—Жарайды,—деп ханның баласы бір-бірлеп жоңқаны
жағып қала берді. Әлі келеді жоқ, әлі келеді жоқ, бір уақытта
жоңқа да бітті. Енді келер деп, екі көзі мөлдіреп отыр. Бір заманда оттың қызыл шоғы таусылып, күлге айнала бастады.
Жігіттің ұйқысы келіп қалжырап кетсе, әуеден салдыр етіп бірекі адам түсе қалды. Жігіт те басын жұлып алып жалт қараса,
досты екен, бір сұлу қызды алып келіпті. Оған сөйлесіп, өңін
қарап тұратын уақыт бар ма, тапсырма бойынша жігіт қыздың
шашынан білегіне орап алып тұрып ұрды, қыздың құлында
ғы дауысы құраққа шықты, қыз: «Жібер, кетпеймін»,—деді.
Жібермеді. «Жібер, кетпеймін»,—деді. Жібермеді. Бір уақыт
та: «Енді кетсем, әкеме қатын болайын, жібер, кетпеймін»,—
деген кезде қоя берді.
Әйел қылып алды. Құрметті түн сонымен өтті. Таңертең
жігіт қараса, қыз баяғы өзінің ғашық болған қызы. Үшеу болып
енді жүріп келеді. Әлгі тоғайдың қалың жеріне қарай кірсе,
алыстан бір алтындаған үлкен шаһар көрінді. Жігіт мұны
көрген соң:
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—Мынау жарқырағаныңыз немене?—деді.
—Ол шаһар менің мекенім, тұрағым, осы шаһар, яғни менің
шаһарым, менің бір тоғай тола жылқым бар. Шаһарым салтанатты. Осы шаһарда сендер тұрасыңдар. Шаһар қызықты,
күнде ойын-сауық болады, оны көресіңдер. Мен өзім дүниенің
төрт бұрышын аралап тұрушы едім, көптен бері аралағаным
жоқ, жұрттың пітір, садақа зекеттерін бермегендердікін ұрлап
алып тұрам, мынау жылқы сонан өскен жылқы еді,—деді.
Сөйткенше болған жоқ, шаһарға да жетті. Өте қызықты
десе, қызықты екен. Қарақшы балаларға қырық бір кілт берді.
«Осында қырық бір сарай бар. Соның қырқында күніне қырық
түрлі ойын болады, күніне біреуін ашып көріп тұрыңдар.
Қалған біреуін ашпаңдар. Оған дейін өзім де келермін»,—деді
де, Қарақшы жүріп кетті. Бұлар бір сарайды ашып көрсе, өте
қызықты ойын бар екен. Екіншісін ашып еді, онан да қызық
екен. Қызыққан соң бұлардың қырық сарайын қырық күнде
ашудың орнына бір-ақ сағатта ашып көріп болды. Бір мезгілде
жігіт тұрып: «Жүр, қырық бірінші сарайға барайық»,—деді.
Әйелі: «Қой, онда бір жасырын жұмысы бар шығар, бармай-ақ
қояйық». Ері: «Жоқ, бізге қалған сарайларды ашуға болғанда,
бұл сарайды неге ашуға болмайды, көрейік»,—деп болмай барып ашты.
Ашса, әлгі сарайда екі көк арғымақ тұр. Жоғарғы еріндерін
сарайдың төбесіндегі арқалыққа шегелеп, төменгі еріндерін
табалдырыққа шегелеп қойған екен. Жігіт келіп көрді де:
«Япырмай! Хайуан малды былай қойғаны несі? Обал ғой!»—
деп екеуінің еріндерінің шегесін босатып, далаға алып шықты.
Алып шығып «шөлдеген шығар, суарайық» деп, судың жиегіне
алып барып еді, екі арғымақ екі адам болды да, жігітті ауыздан бір қойып талдырып тастап, қызды алып кетті де қалды.
Қарақшы келсе, сарайлардың бәрінің аузы ашық жатыр. «Аһ!
Құдай ұрған екен»,—деп жүгіріп судың басына келсе, жігіт
талып жатыр, қыз жоқ. Жігітті су бүркіп тірілтіп алды да айтты: «Ол екі арғымақ болып тұрған қыздың ағасы перінің жаны
еді, енді ол қызды қолға түсіріп алу қиын болар»,—деді де,—
«жарайды, мен соны қайткен күнде де тауып әкелемін»,—деп
кетті де қалды. Жігіт сарайда жата берді. Қарақшы ұшып отырып, баяғы жігіттің бедеумен ұшып келген ақ отауына келді.
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Келсе, қыз төсекте жатыр. «Е, мұның не, неге келдің?»—
деді Қарақшы.
—Қайтейін, ағаларым тартып әкелді, мен не айла істейін?—
деді перінің қызы. Бағанағы байлаулы тұрған екі арғымақ
қыздың екі ағасы: Қара пері, Ақ пері деген екі перінің жаны
екен.
—Сен бүгін ағаларың келгенде, есіктен төрге домалап
жыла. Сонда «неге жылайсың» десе, мен үйде сарғайып, ойын
жоқ, күлкі жоқ жатамын. Сендер барлық қызықты көресін
дер, тым болмаса, ойнап отырайын, маған жандарыңды беріп
кетіндер де,—деді де, Қарақшы тығылып кетіп қалды.
Әлден уақытта қыздың екі ағасы Ақ пері мен Қара пері
келді. Келсе, қарындасы шашын жайып, есіктен төрге, төрден
есікке домалап жылап отыр. «Қарағым, саған не болды?»—деді
екі пері.
—Күн бататын емес, сарғайып отырамын, қызықтың бәрін
сендер көресіңдер, тым болмаса ойнап отыруға жандарыңды
беріп кетіндер,—деді.
—Ойыншық тауып әкеліп береміз,—десті де, түнде жатып,
аздан соң олар кетіп қалған кезде, Қарақшы келді.
—Айттың ба? Не деді?—деді Қарақшы.
—Ертең ойыншық тауып әкеліп берейік деді.
—Жарайды, бүгін тағы солай жыла, бүгін неғып бермес
екен, Ақ пері ақ көңілдеу еді, сол берсек берейік дер, дәл Қара
періні білмеймін, мінезі жаман еді,—деді Қарақшы. Соны айтты да Қарақшы шығып кетті. Қыз тағы да күндегідей жылап
отырғанда екі пері келді.
—Неге жылайсың?—деді перілер. Күндегі сөзін айтты. Ақ
пері тұрып: «Жылатпай, берсек берейік»,—деп еді, Қара пері:
«Тек, болмайды»,—деп қағып тастады. Ол күн онымен өтті.
Ертеңгісін Қарақшы келіп сұрап еді, қыз айтқандарын түгел
айтып берді. «Бүгін тағы жыла, бүгін неғып бермес екен»—деді
де тығылып кетті Қарақшы. Күндегідей шашын жайып, есіктен
төрге домалап қыз жылап отырғанда перілер келді. «Неге
жылайсың?»—деді перілер.
—Әбден ішім пысып өлер болдым. Тек осы үйді күзетем де
отырамын, маған ойнап отыруға, тым болмаса, жандарыңды
беріп кетпейсіңдер!—деді қыз.
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Перілер ақылдасып: «Жарайды, таңертең судың жиегіне
бар, кішкене жел тұрса, сумен ағып бір ақ сандық келеді. Оның
ішінде сары сандық бар, сары сандықтың ішінде екеуміздің
жанымыз бар. Соны ал да ойнап отыр. Сол ермек болады»,—
десті. Қыз қуанып кетті, перілер күндегісіндей кетті. «Ау» деген кезде Қарақшы келеді. Айтқанындай, перілер кеткен екен,
жалғыз қыз қуанышты отыр.
—Не деді? Жандары қай жерде екен?—деді Қарақшы. «Осылай судың жиегінде екен»,—деді қыз. Қарақшы қызды жетектеп алып, айтқан судың басына келді. Келіп әлі тосып тұр, әлі
тосып тұр. Бір уақытта жел тұрды. Сөйткенше болмай, сумен
бір сандық ағып келді. Сандықты қолтығына қысып алып,
қызды жетектеп, Қарақшы сарайына келді. Келсе, жолдасы да
жүдеп қалған екен. Қызды қосып беріп қоя берді. Сонымен
бірсыпыра уақыт өтті. Бір күні жігіт: «Үйімді, әке-шешемді
сағындым, соны қалай көріп келсем екен?»—деді.
Ол оңай,—деді Қарақшы. Жігіт бағанағы сандықтың ішін
ашса, бір адамның суреті тұр екен. Алып, қабырғасынан қысып
қалып еді, екі пері: «Ай, ағатай, не қыл дейсің?»—деп жетіп
келді. Қарақшы перілерге:
Сендер бүгін түнде осы шаһарды пәленше ханның шаһары
ның жанына қондырыңдар! Біздің ұйқымызды бұзбаңдар. Сонан соң біздің шаһардың салтанаты ол ханның шаһарының
салтанатынан артық болсын. Шаһардың түбінен бұлақ сылдырап ағып жатсын, құстары қиқулап ойнап жүрсін. Бұлақтың
жан-жағында жемісі пісіп, ағаштары мөлдіреп тұрсын, қаз,
үйректер бұлақта ойнап жүрсін,—деді.
Екі пері кетіп қалды, бұлар жатып ұйықтады. Бұларда дыбыс жоқ. Жігіттің әкесінің шаһары тозыңқыраған ескі шаһар
еді. Таңертең уәзірлері тұрып жүрсе, Құдайдың құдіретімен бір
шаһар пайда болып қалыпты. Уәзір ханға айтып келді: «Сұмдық
бір шаһар қонып қалыпты, кеше кешке жоқ еді, жын ба, шайтан ба, білмеймін»,—деді.
Хан: «Жылдам барып, біліп келіңдер! Ол не қылған адам өзі,
ханнан сұраусыз жанына қонған»,—деді. Хан жарлығы екі
бола ма, уәзір жүгіріп келді. Келіп ханнан кіруге рұқсат сұ
рады. Хан кіруге рұқсат берді. Ханның ордасына кіріп барса,
баяғы кеткен өзінің ханының баласы. Жанында бір сұлу әйел
отыр. Оны көрді де талып қалды. Мұны ханның баласы та-
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нып, бетіне су бүркіп тірілтіп алды да, жөн сұрап, әкесінің
аман
ды
ғын сұрады. Үйінің амандығын айтып, ханның «бұл
кімнің шаһары екен, біліп кел» дегенін айтты. Мұнан кейін
уәзір үйіне қайтып келіп ханға айта келді: «Сіздің балаңыздың
шаһары екен, сондай қызықты, жақсы. Оның хандығы мен
сіздің хандығыңызды салыстырсақ, сіздің хандығыңыз оның
қасында хандық емес және балаңыздың бір әйелі бар екен, ол
сондай сұлу екен, ол әйелді мен ол балаңызға теңемедім, сіздің
өзіңізге лайықты екен»,—деді.
—Ол әйелін мен қалай көрер екенмін?—деді хан.
—Ол оңай, балаңызды ерулікке шақырыңыз, сонан соң
көресіз,—деді. «О да дұрыс екен»,—деп баласын қонаққа,
ерулікке шақырды. Жігіт әйелімен барды. Хан келінін
көргенде талып қалды. Есін жиып алып, келініне ғашық болды. Қонақасын жеген соң, баласы кетіп қалды. Хан уәзірімен
ақылдасты: «Бұл келінімді қалай аламын? Баламды қалай
өлтіремін?»—деді. «Оған айланы мен табайын»,—деді уәзір.
Бұл ханның қаздары, құстары көп еді. Су болмаған соң
құстары баласының шаһарының жанындағы бұлақтан су ішіп
жайылып келіп тұратын еді. Қарақшы жер жүзінде малдың да,
адамның да, аңның да тілін білетін еді.
Бір күні есік алдында тұрса, қаздар қаңқылдап сөйлесіп
тұр. Қарақшы тыңдай қалды. Тындап тұрса, ана ханның
келген қаздары, бұл ханның қаздарына айтады: «Сендердің
хандарыңды біздің хан өлтірейін деп жатыр, мұны сіздің ханға
айтушы адам тас болып қатып қалмақ, бүгін у шашып балама деп арнап, біздің хан киім тіккізді. Соны бір нарға артып
әкелмек, оны кисе, сендердің хандарың өледі»,—деді.
Қарақшы мұны естіп алып, көше жаққа қараса, алыстан
нарға артып әкеле жатқан бірдемені көреді. Үйге келіп, еңкілдеп
жылай бастады. Хан жүгіріп келіп: «Неге жылайсың?»—деді.
«Жыламай қайтейін, сенің әкең саған киім тіккізіп әкеле жатыр. Менің әкем болса, маған да әкеліп бермес пе еді?»—деді.
«Е, жылама, маған әкелген киім, саған әкелген емес пе? Неге
жылайсың?» «Жоқ, сонда да әркімнің маңдайына басқаны
жақсы ғой»,—деді. «Ендеше, сол киімді саған бердім. Соны
сен-ақ ал»,—деді. Мұны естіген соң Қарақшы қуанып, далаға
шықса, бір нарға артқан киім келіп тұр. «Бұл не?»—деп
сұрады.
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—Бұл ханның баласына беріп жіберген киімдері,—деді.
—Жарайды, бері әкел!—деп Қарақшы нарымен қосып,
көшенің сыртына шығарып, үстіне май шашты да өртеп
жіберді. Жігіттің көңіліне келіп жүрді, «бұл несі, маған деген
нәрсені не өзі пайдаланбай, не маған кигізбей өртеп жібергені
несі»—деді ішінен. Мұнан кейін бірнеше уақыт өтті. Хан баласын мұнымен өлтіре алмаған соң, басқа амалдар істепті. Тағы
бір күні Қарақшы далада тұр еді, қаздардың өзара қаңқыл
дасып әңгімелесе бастағанын тыңдай қалса, бір қаз бұл жақтың
қазына айтып жатыр:
Сендердің хандарыңды өлтіруге бір сары маса, бір осырақ
қоңыз, бір жылан асырады. Жыланның шаққаны у болып
шағып өлтірмек, қоңыздың осырғаны у, ол осырып өлтірмек,
ал сары масаның шаққаны у, о да шақпақ. Егер мұны айтушы адам болса, өзі тас болып қатып қалмақ,—деді. Мұны
естіп алып, Қарақшы аңдуға кірісті. Бір күні түнімен аңдып
отырса, бір жеті құлаш жылан есіктен ақырын кіріп келеді
екен. Басын кесіп алып, жыланды бір жерге көміп тастады.
Ол күні онымен өтті. Келесі күні тағы аңдыды, қарап отырса,
түн уақтында бір осырақ үлкен қара қоңыз шымылдықтан
кіріп барады екен жорғалап, оны өлтірді. Ол күні онымен
өтті. Қарақшы тағы аңдуда тұрып жүрді. Біраз уақытқа дейін
ештеңе білінбеді. Енді бір күні Қарақшы аңдуда тұрса, жігіттің
бетінде бір сары маса ызыңдап жүр. Жылдам жүгіріп барды да
қолымен қағып аламын дегенде, шынтағы жігіттің танауына
тиіп кетіп, оянып кетті. Тұра келсе, шымылдықтың ішінен
Қарақшы шығып бара жатыр. Жігіттің ойына тікелей арамдық
кірді: «А, мынау шіркін, менің әйеліммен бір шатағы болмаса
игі еді. Бұл біздің шымылдыққа кіретін не жұмысы бар? Әнеугі
әкемнің жіберген киімін өртеп жібергенде де «мені әдеміленіп
кетеді» деп, өртеді-ау, ә?»—деп көңіліне сұмдықтың бәрін көз
алдына келтірді. Мұнан кейін Қарақшы келе жатса, ала кететін
әзірейілдей көрді. Мұны Қарақшы білді. Енді не істеу керек?
Айтып өлейін десе, жан тәтті. Айтпайын десе, жанын алып
қалған жолдасы, қанша еңбегі далаға кетіп барады.
—Қой, енді мұны айтпай болмас,—деп ханның баласын
әйелімен екеуін жетектеп баяғы өлтіріп кеткен жыланның
қасына алып келіп, жыланды қысып алып қараса, жылан
өлмей шала-жансар жатыр екен. Суырып алды да, бір тірі
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қойды алып келіп құйрығына жыланның басын апарғанда,
жылан қойды шағып алғанда, қой сол сәтінде сеспей қатты.
Мұны көрген соң Қарақшы айтты: Өлім біреу, сенен күнде
өлгенше бір-ақ өлейін, мұны айтсам мен қара тас болып қатып
қалмақпын, мынау сенің әкеңнің әйеліңді алу үшін сені
өлтіруге жіберген уы, мұны мен көріп, өлтірдім. Және қоңыз
жіберді, «шаққаның у болсын» деп, оны өлтірдім. Және сары
маса ұшырып жіберіп еді, оны өлтіру үшін қолыммен қағып
алғанымда сенің ойыңа арамдық кірді, әкеңнің «сені өлсін киіп»
деп жіберген у шашқан киімін өртеп жібердім, оны сен қастық
деп... сөзін бітірер-бітірместе қара тас болып қатып қалды.
Көр жыла, жер жыла ештеңе болмады, талықсып қалысты.
Ертеңгісін естерін жиысып алған соң, әйел тұрып: «Ойбай, сол
ағатайдың өзі ана бұрышта бір жапырақ жинап жүретін, бір
тірілтсе, сол тірілтеді»,—деп жүгіріп үйдің бір бұрыштарын
аралап жүріп, бір жапырақ шөп тауып алып келді. Жаңағы
жапырақты кісі қалпында тұрған тастың қолтығынан, шабынан сипап еді, тас кісі қалпына келіп, тіріліп кетті. Хан ат шаптырып той қылып, тойда халқына жариялап әкесін, уәзірлерін
өлтіріп, оның орнына Қарақшыны хан қылып, әкесінің он бес
қатыны бар еді, оның жас тоқалын тигізді. Сөйтіп, екеуі екі
жерге хан болып мұратына жетіпті.

54. Сақыпжамал
Бұрынғы заманда Нұғыман деген бір хан болыпты. Ол хан
бірнеше қатын алса да бала көрмей, жарым жастан өткенде бір
әйелі екіқабат болып, бір ұл, бір қызды егіз тауыпты.
Хан үлкен той жасап, ұлының атын Бәкір, қызының атын
Зере қойыпты. Хан балаларын өте жақсы көріп, балаларының
еркіне көшіп: «Неменен ойнаймын десе қолдарынан тартпай
өсіріңдер»,—деп, әйелдеріне тапсырып қойыпты. Бәкір алты
жастан жетіге шығарында, етегіне бір етек ділдә салып ойнап
жүрсе, бір қайыршы кемпір кезігіп қалып: «Балам, Құдай үшін
қайыр»,—десе, Бәкір етегіндегі бір етек ділдәні кемпірге сол
күйінше төгіп бере салыпты. Сонда кемпір: «Ой, балам, көп
жаса, Құдай сені Сақыпжамалға қоссын!»—деп бата беріпті.
Бәкір сол батаны естігеннен кейін: «Сақыпжамал деген
қандай қыз екен, анығын сол шешемнен неге сұрамадым»,—
деп, Сақыпжамалға ғашық болып, балаға өскен сайын ой
түсіп, жүдей бастапты. Әке-шешелері: «Қарағым, саған не болды? Бір жерің ауыра ма?»—десе: «Еш жерім ауырмайды»,—
депті. «Ендеше неге уһілейсің? Тамақ неге ішпейсің?»—десе:
«Тамақ ішкім келмейді, әншейін уһілеймін»,—деп, ішкі сырын қанша жалынып сұраса да айтпай қойыпты. Бәкір барған
сайын қара ағаштай қатып, бақсы-балгерді жинап қаратып
көрсетсе де ешқандай оған ем қонбайды. Бәкір, сөйтіп, он жас
қа шығыпты.
Хан жалғыз еркек баласының мұндай болғанына қатты
уайымдап, бақсы-балгер, молда қожалармен бірге жай үлкен
адамдарды да әкеліп көрсете беріпті.
Бір күндерде баяғы қайыршы кемпір есік алдынан өтіп
бара жатса, Нұғыман хан көріп: «Мына адам да үлкен адам
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ғой, «қырықтың бірі қыдыр» деген, баламды көрсінші»,—деп
Бәкір жатқан жеріне ертіп кіріп: «Сіз де үлкен адам екенсіз,
осы баламда қандай ауру барын білемісіз?»—деп сұрапты.
Сонда кемпір көре салып тани кетіп: «Ойбай-ау, мені ділдәмен
байытқан қарағым ғой? Тақсыр хан, балаңызда ауру жоқ,
балаңыз алыс жердегі өте мықты Қәһилә деген патшаның
Сақыпжамал деген қызына ғашық, ол патшадан мықты патша
жер үстінде жоқ, оның қызын алу да оңай келмейді. Бірақ бұл
балаңыз Сақыпжамалды алмаса, ғашықтығымен ақыры өледі,
оны қалай етеріңізді өзіңіз білесіз»,—депті.
Сонда Нұғыман хан тұрып: «Ол патшаның қызын алып бе
руге шамам келмесе, менің жалғыз мирасқорым Сақыпжамал
ды алмаса ғашықтығымен өлетін болса, мұны қайттім?—депті.
Сонда кемпір тұрып айтыпты: «Ол туралы мен былай ойлай
мын, бұл балаңызды ғашықтықпен сарғайтып өлтіргенше,
балаңызға бірқанша адам қосып, көптеген алтын-күміспен өзін
жіберсеңіз, ажалсыз болса, тауып мұратына жетер»,—депті.
Нұғыман хан баласының дертіне анық көзі жетіп: «Қой, баламды қимай үйде сақтағаныммен үйде тіршілігі болмаған соң
қимағанымнан не пайда? Онан да баламды жіберейін?»—деген
ойға келіп, уәзірлерімен ақылдасып, қасына қырық жігіт
қосып, қырық қашырға алтын ділдә артып, жіберетін болыпты.
Ханның бас уәзірінің де жалғыз баласы бар екен. Ол бала
Бәкірмен бір жылы туған, екі жасынан бір жүріп, бірге өсіп,
екеуі өте сүйікті дос екен. Уәзірдің баласы досының сапарға
жүретінін естіп, әкесінен рұқсат сұрап: «Мен де досыммен бірге
кетемін»,—депті.
Уәзір де жалғыз баласын қимай: «Қой, қарағым»,—деген
екен, баласы қашып кетсе де кететініне көз жеткен соң:
«Қайтейін, менің балам ханның баласынан артық па?»—деп
уәзір де баласына рұқсат беріпті. Ханның баласы қасына қырық
жігітті ертіп үйінен шыққанда, уәзірдің баласы да жетіпті. Бұ
ған Бәкір қатты қуанып, қырық екі болып елінен шыққан
күні, уәзірдің баласы Бәкірге: «Ей, достым, осы біз Сақыпжа
малдың елін тапсақ, Сақыпжамалды күшпен, қайрат қылып
аламыз ба, қалай алар едік?»—деп сұрапты.
Сонда Бәкір тұрып: «Біз қырық екіміз қайрат етіп не
бітіреміз, Құдай берсе бір айла қылармыз»,—депті. Сонда
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уәзірдің баласы: «Олай болса, мына қырық жігітті қайтар,
бұлар бізге аяқ бау болады, не де болса екеуміз-ақ кетелік»,—
депті. Бәкір де бұл сөзді тура көріп, қырық жігітті қайтарып,
екеуі қырық қашырды айдап жүріп кетіпті.
Сонымен екеуі айдан ай, жылдан жыл жүріп, ашып-арып,
сұрап жүріп, Сақыпжамалдың шәрісін тауыпты. Шәріге келгенде алтын қашыр ділдәдан басқасын сыртқа бір жерге көміп,
алтын қашыр ділдәні алып шәріге кіріп, сол шәріні аралап бір
балалары жоқ өздері өте нашар бір кемпір мен шалды тауып
алып, сол кемпір-шалға бала болып тұра беріпті. Сонда уәзір
дің баласы Бәкірге: «Сақыпжамалдың шәрісін таптық, ал енді
өзін табу үшін мол айлалар керек, кейін Сақыпжамал бір жерден сезіліп қалса, сонда менің ақылымнан шықпағайсың»,—
депті. Уәзірдің баласы кемпір мен шалға тойғандарынша ділдә
беріп: «Біздер сіздерге бала боламыз, сіздер біздің ауыр-жеңіл
істерімізге шыдаңыздар»,—депті.
Алтын мен ділдәға тойған кемпір мен шал: «Ой, қарақта
рым, сендер өліп бер десеңдер де шыдаймыз»,—депті.
Сонымен екі бала бір күні базарда жүргенде, бір алтын сарайдан қаңғыр-қаңғыр қоңырау соғылыпты. Сол қоңырау
со
ғылғанда базардағылар мен көшедегілер быт-шыт болып
ал
д ы-артына қашып, үйлеріне кіріп, есіктерін, терезе
қақпақта
рын бекітіпті. Ел алды-алдына қаша жөнелгенде
Бәкір көпшілікпен бірге жөнеліпті. Уәзірдің баласы, «мұнда
не әлемет бар екен, байқайыншы» деп, бір жерге жасырынып
тұрып қалыпты.
Аз тұрғаннан кейін, өзін көретін адам болмаған соң, бір биік
жерге шығып алып қарап тұрса, әлгі қоңырау қағылған алтын
сарайдан күнмен шағылысып, адам сияқты бір нәрсе, жарқжұрқ етіп, бір-екі көшені айналып барып, бір қораға кіріп
кетіпті. Уәзірдің баласы: «Бұл не ғажап екен, байқайын»,—
деп, бір биікке шығып қарап тұрыпты. Әлгі жарқылдаған бір
сағаттай сол кірген жерінде болып, бір мезгілде жарқ-жұрқ
етіп, кірген қорасынан қайта шығып, өзінің бастапқы шыққан
алтын сарайына барып кіріпті.
Сонан соң сол сарайдағы қоңырауды тағы қаққан екен, жанжақтағы бекітіп қойған қақпа, терезелерді ашып, ел үйлерінен
шыға бастапты. Уәзірдің баласы мұның бәрін көріп алып,
кемпір мен шалға келіп: «Мен осындай бір іс көрдім, ол не ғажап

286

ҚИЯЛ-ҒАЖАЙЫП ЕРТЕГІЛЕР

іс?»—деп сұрапты. Сонда шал айтыпты: «Балам, біздің бірнеше
патшалардың үстінен қарайтын Қәһилә деген өте мықты патшамыз бар. Патшамыздың еркек баласы жоқ, Сақыпжамал деген
жалғыз қызы бар. Ол Сақыпжамалдың сұлулығы адам баласына тура келмесе керек. Патшамыз ол қызын жас күннен еркек
кіндіктіге көрсетпей бағып келеді. Қызы осы күнде әбден бой
жетті. Сақыпжамалды еркек затынан көретін осы шаһарімізде
алпыс жастан асқан бір кәрі зергер бар. Сақыпжамал әр жұма
сайын сол кәрі ұстаға келіп, білезік, сақина сияқты өзіне керек
ті заттарын соқтырып алады. Сақыпжамал кәрі ұстаныкіне шы
ғар кезінде, Сақыпжамалды күзететін қырық қыздар, Сақып
жа
мал шығады деп қоңырау қағады, сонда Сақыпжамалды
көрмеу үшін шаһардегі барлық адам жасырынады. Сақыпжамал
жұмысын бітіріп сарайына қайтіп келгенде, Сақыпжамал келді
деп, екінші қоңырауды қағады, сонда жасырынған адамдар
қайта шығады. Балам, сенің көргенің Сақыпжамал»,—депті.
Уәзірдің баласы Сақыпжамалдың жайын түгел ұғып алып,
Бәкірді жетелеп, кәрі ұстаға келіп: «Ата, мына бала екеуміз
бір туысқан едік, әке-шешелеріміз өліп жетім қалып, жан
бағуымыз қиын болып кетті. Ауыр жұмыс істей аламыз, біз
жетімдер жан бағу үшін, менің мына інімді көрік басуға жал
дап алыңызшы»,—депті.
Сонда кәрі ұста: «Ойбай, қарақтарым-ай, маған жұма
сайын Сақыпжамал келеді, Сақыпжамалға патша еркек затын көрсетпеген, мен Сақыпжамалға не деймін?»—депті.
Сонда уәзірдің баласы: «Ата, Сақыпжамал келгенде не деуші
едіңіз?»—деп сұрапты. Сонда кәрі ұста: «Сақыпжамал мен
отырған есіктің сыртында тұрып, «ата, бас екеу ме, біреу ме»
деп сұраушы еді»,—депті. Сонда уәзірдің баласы: «Ата-ау, онан
несін қорқасыз? Сақыпжамал келіп әдетінше «бас екеу ме, біреу
ме» деп сұрағанда сіз «қарағым, бас біреу ғой»деп қойыңыз,
Сақыпжамал есікті ашып жіберіп: «Е, біреу дегенің қане?
Қасыңдағың кім?» деп ашуланып ұрысар. Сонда сіз айтыңыз:
«Қарағым, Сақыпжамал-ай, бұл менің жалғыз балам еді, патша
саған еркек затын көрсетпе деген соң, бұл баламды жер астына сақтап жүруші едім, мен қартайып өлер шағыма жақындап
келемін, мен өлгенде саған білезік, жүзікті кім соғып береді?
Көзімнің тірісінде, көкірегі жаттығып, қолы үйреніп, мен
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өлгенде өзіңе білезік, жүзік соғып берсін деп шығарып отырмын» десеңіз болғаны емес пе?»—депті.
Ұста шал: «Ондай болса, жарайды, балам»,—деп, ханның
баласын көрік басуға жалдап алыпты. Сонымен, Сақыпжамал
дың келетін уақыты болып, өзінің әдетінше тыста тұрып сұрап,
ұста шал «біреу» дегенде, есікті ашып жіберіп: «Қасыңдағы
кім?»—деп ұрысқанда, ұста шал уәзірдің баласының үйретке
нін айтыпты. Сақыпжамал: «Ондай болса, жарайды, ата»,—деп
келіп отырып, білезік, сақиналарын соқтырып, кетуге айналған
да, ұста шал: «Қарағым, тәтеңді аттандырып жібер»,—депті.
Сақыпжамал бұрынғыдай тез шығып кете қоймай, жалтақ
тап Бәкірге көбірек қарап, біраз айналып, тысқа шығып атқа
мінгенде Бәкір қолтығынан көтере аттандырғанда, еріне отыра
беріп, Бәкірдің қолын қысып жіберіпті. Бәкірдің өңі қуарып,
не деп жауап қатарын білмей, тұрған орнында тік тұрып қала
беріпті.
Сақыпжамал кетісімен уәзірдің баласы жүгіріп келіп,
Бәкірден: «Сақыпжамалдан махаббаттың белгісі туралы бірде
ңе сезе алдың ба?»—деп сұрапты. Бәкір: «Сөйлесе алмадым,
аттандырғанымда қолымды қаттырақ қысқандай болды»,—
депті.
Сонда уәзірдің баласы: «Ондай болса Құдай беріпті,
Сақыпжамалдың көңілі түсіп, «кешке келерсің» деген екен,—
депті. Күн батып, ымырт жамылғанда уәзірдің баласы кәрі
ұстаға келіп: «Ата, кеше түні, көшеге балалармен ойынға
шығып едім, бірқанша балалар мені жалғыздап, жақсы ойнатпады. Бүгін тағы ойнайтын күніміз, мына ініме рұқсат етіңіз,
менімен бірге ойнасын»,—депті. Ұста шал: «Қарағым, ертең
жұмысынан қалмаса болды ғой, бара берсін»,—депті.
Уәзірдің баласы Бәкірді ертіп Сақыпжамалдың сарайына
келсе, Сақыпжамал нөкер қыздарының сарайында өлең-жыр,
тамашамен отыр екен, уәзірдің баласы Бәкірді Сақыпжамал
жататын үйге кіргізіп: «Сақыпжамал келгенше ұйықтап
қалып жүрме»,—деп өзі басқа бір жерге барып, жасырынып
тұрыпты.
Сақыпжамал тезірек келе қоймай, біраздан соң Бәкірдің
ұйқысы келіп, ұйықтап қалыпты. Бір мезгілде Сақыпжамал
келсе, Бәкірдің ұйықтап жатқанын көріп, ары-бері оятса оянбапты. Сақыпжамал әбден оята алмай, қалтасына үш асық
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салып, өзі төсегіне шығып ұйықтап қалыпты. Уәзірдің баласы ұйықтамай тағы жақындағанда кіріп барса, екеуі екі жерде ұйықтап жатқанын көріп, Бәкірді сүйреп далаға шығарып,
қалтасын қараса, үш асық тұр. «Ой, бәле-ай!» Сен әлі асық
ойнаудан шыға алмапсың» депті ғой»,—деп Бәкірді ұстаның
үйіне жіберіп, өзі кемпір-шалдың үйіне кетіпті. Сонымен бір
жұма тағы да өтіп, Сақыпжамал келіп аттанарда Бәкірдің бе
тіне шапалағымен жанып кетіпті. Сақыпжамал кетісімен уәзір
дің баласы келіп: «Бұл жолы қандай белгі қалды?»—деп сұраса,
Бәкір: «Онысы несі екенін білмеймін, бетіме шапалағымен бір
жанып кетті»,—депті.
Сонда уәзірдің баласы: «Сені не Құдай атты? Бүгін кел деген
екен»,—деп базардан бір ащы дәрі алып, нанға араластырып,
кішкене үш тоқаш пісіріп алып, кешінде кәрі ұстадан Бәкірді
сұрап алып, Сақыпжамалдың сарайына келсе, Сақыпжамал
бұрынғыдай тағы да нөкер қыздарының қасында отыр екен.
Уәзірдің баласы Бәкірді Сақыпжамалдың төсегінің алдына әкеп
отырғызып: «Егер ұйқың келсе, мына тоқашты же»,—деп, үш
тоқаш беріпті де, өзі бір жерге барып, бұрынғысындай жасырынып тұра беріпті. Бәкірдің тағы ұйқысы келгенде тоқаштың
бірін жеп жіберген екен, Бәкірдің аузын ашытып, көзінен жасын ағызып, ұйқысын келтірмей отырғанда Сақыпжамал келіп,
екі ғашық қосылып, бір-бірінің халі-жайымен әбден танысып,
құшақтасып жатқан күйінде шамдарын өшірместен екеуі де
ұйықтап қалыпты. Бақташы қыздар «Сақыпжамалдың шамы
неге өшпеді» деп келсе, екеуінің құшақтасып ұйықтап жатқа
нын көріп, бес-алты қыз жабылып, жатқан жерінде көрпелері
не орап көтеріп апарып, моншасына апарып қойыпты. «Бүгін
түнде ол моншаға адам баласы жақын келуші болмасын!»—деп,
қыздар барып жатып қалыпты. Бұл болған істі жасырынып
тұрған уәзірдің баласы бастан-аяқ барлығын көріп, жүгіріп
отырып кемпір шалға келіп, оларды оятып, жалба-жұлба
киімдерін кигізіп ертіп алып келе жатып:
—Мен сіздерді қазір Сақыпжамалдың моншасына апарып
байлап, ондағы екі адамды шығарамын. Ертең патша сіздерді
шақырып алып сұрағанда не дейсіздер? Патша сіздерден: «Ей,
кемпір-шалым, бұларың қалай?»—деп сұраса, сонда сіздер:
«Ойбай-ай, тақсыр-ай, біздер бір нашар кемпір мен шал едік,
алыс жерде бір ұзатқан қызымыз бар еді. Баламызды сағынып
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сол қызымыздың бетінен сүйіп келелік деп, екеуміз жаяу
жүріп, сол баламызға барып бір ай жатып, үңгірде болса үйім
еді дегендей, үйге қайталық деп жаяулатып арып-ашып, шаршап келе жатып Сақыпжамалдың сарайының алдында ұйықтап
қалыппыз. Сонан басқа ештеңе білмейміз»,—деп патшаның алдында кеңкілдеп жылаңыздар»,—депті. Алтынға тойған кемпір
мен шал: «Жарайды, балам»,—деп үшеуі Бәкірлер қамалған
моншаға келсе, моншашы «кіруге рұқсат жоқ» деп кіргізбепті.
Сонда уәзірдің баласы: «Біздер сен түгіл патшаның өзіне барсақ
та түсеміз, мә!»—деп қойнына толтырып әкелген алтынын
шашып-шашып жіберіпті. Моншашы алтынды уыстап теріп
жүргенде, бұлар дереу моншаға кіріп кетіп, Сақыпжамал мен
Бәкірді босатып, олардың орнына шал мен кемпірді байлап үш
кісі болып кіріп, қайтадан үш кісі болып шығып кете беріпті.
Сақыпжамал өз сарайына, Бәкір ұстаныкіне, уәзірдің
бала
сы шал мен кемпірдікіне жата беріпті. Ертеңіне патша тағына келіп отырғанда Сақыпжамалды ұстап байлаған
қыздар патшаның алдына кіріп: «Тақсыр! Бүгін түнде қызыңыз
Сақыпжамал бір жігітпен құшақтасып ұйықтап жатқан жері
нен екеуін де ұстап моншаға апарып байлап қойдық. Әлі сол
жерінде байлаулы тұр»,—деп, арыз қылыпты.
Патша мұны естігенде түгі сыртына шығып, қаһарланып,
жендеттеріне: «Қазір барып алып келіп, екеуінің де басын
алыңдар»,—деп бұйырыпты. Жендеттері барып алып келсе, Сақыпжамал дегендері өлмелі бір шал мен кемпір болып
шығыпты. Патша бұларды көргенде қаһары тарқап, мұртынан
күліп кемпір-шалдан жауап сұрағанда, олар уәзірдің баласы
ның үйреткен сөздерін айтып, кеңкілдеп жылапты. Сонымен
бір жұма тағы да өтіпті. Сақыпжамал бұл жолы атқа мінгенде
Бәкірді шылбыр бойы жерге сүйреп апарып кетіпті. Уәзірдің
баласы жүгіріп келіп: «Бұл жолы қандай белгісі бар?»—деп
сұрағанда: «Шылбыр бойы жерге сүйреп апарып, тастап
кетті»,—депті.
Уәзірдің баласы: «Ой, Құдай жарылқапты, бүгін кешке
кетелік дегені екен»,—деп, тығып қойған отыз төрт қашыр
ділдәменен сол шаһардің ең алдыңғы үш тұлпар атын сатып алып, даярланып тұрып, ел ұйықтаған кезде үшеуі үш
тұлпарға мініп, еліне қарай жүріп беріпті. Бұлар тұлпардың бар
жүрісімен екі күн, екі түн жүріп, әбден құтылып алғанда түс
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мезетінде бір ағаштың түбіне келіп, дем алып жатқанда Бәкір
мен Сақыпжамал ұйықтап қалып, уәзірдің баласы ояу жатса,
үш кептер келіп ағаштың басына қонып отырып, бір-бірімен
адамша сөйлесіпті: «Ойпыр-ау, мына жатқандар Қәһилә патша
ның қызы Сақыпжамалды бір ханның баласы алып қашыпты
деп еді, солар екен ғой»,—десіпті. Сонда құстың біреуі тұрып
айтыпты: «Алып қашу дұрыс-ақ, бірақ бейшараның еңбегі еш
екен ғой, Сақыпжамалдың әкесі Қәһилә патша сиқырға өте ұста,
сиқырменен жібек аяқ баулы көк қаршыға жіберіп ұстайды,
ханның баласының ажалы сонан екен ғой»,—депті. Енді біреуі
тұрып: «Егер де қаршығадан аман өтсе, алтын ер-тоқымды
шылбырын шұбатып, тізгінін қаңтарған қара жорға ат келеді.
Сол атты ұстаймын деп, ханның баласының ажалы сонан болады екен»,—депті. Енді біреу тұрып: «Ей, осылар сол екеуінен
де аман кетер, еліне аман-есен барар, сонда той жасап, ақ отауда
жатқанда отаудың шаңырағынан алтын қырлы айдаһар түсіп,
ханның баласының ажалы дәл сонан болар»,—депті.
Сонда біреуі: «Осылардың біреуі ояу болмасын»,—депті.
Екінші біреуі: «Егер ояу болса осы сөздерді аузынан шығарып
айтса, қара тас болсын»,—деп ұшып кетіпті.
Уәзірдің баласы барлығын естіп алып, екеуін оятып алып
келе жатқан бетіне қарай жүре беріпті. Бұлар біраз жүрісіменақ бір көк қаршыға жібек аяқ бауын салақтатып Бәкірді жа
намалап жетіп келгенде, Бәкір ұстауға тұра ұмтылыпты. Сонда
уәзірдің баласы: «Ойбай, Бәкір, мен ұстайын»,—деп ұмтылып
барып, қаршығаны қанжарымен екі бөліп тастап жүре беріпті.
Бұған Бәкір: «Неге өлтірдің?»—десе, ол: «Елге барғанда
мұнан да артық қаршыға табылады»,—деп қойыпты. Соның артынан көп ұзамай-ақ ер-тұрманы алтын бір қара жорға ат ағып,
жорғалап жетіп келіпті. Бәкір ұстауға тағы ұмтыла бергенде-ақ
уәзірдің баласы онан бұрын қара жорға атты мойнынан шауып
жіберіпті.
Бұған Бәкір қатты ренжіп: «Мұның қалай?»—десе, ол:
Сақыпжамал пайдакүнем екен дер, Сақыпжамалдан ұят
болады»,—деп қойыпты.
Сонымен, ай өткенде аман-есен өз еліне де жетіпті. Балаларынан үміт үзген хан мен уәзір бірнеше күн той жасап,
Бәкірмен егіз қызын уәзірдің баласына беріп, екеуіне де екі
ақ отау тігіп беріпті. Балалары отауына кіріп жатқан соң, хан
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уәзірдің баласынан Сақыпжамалды қандай қайламен қолға
түсіріп алғанын сұрапты. Уәзірдің баласы әңгімемен отыра
беріпті. Бір кезде айдаһар есіне түсіп, айтып отырған сөзінен
аяғын шала тастап, Бәкірдің отауына жүгіріп келсе, айдаһар
шаңырақтан жаңа түсіп келеді екен. Уәзірдің баласы қанжарын
алып, қақ маңдайдан салып жібергенде, айдаһар екі жарылып
жерге түсіпті. Айдаһардың бір тамшы қаны от жақта жатқан
Сақыпжамалдың бетіне тамып кетіпті.
Тамған қанның зәрі жайылып кетер ме екен деп ойлаған
уәзірдің баласы, жібек орамалын суға малып жіберіп, қан
орамалға жайылсын деп, қанды сорып жатқанда ханның қызы
есіктен сығалап тұрыпты. Әкесіне жүгіріп келіп: «Ойбай,
әке, күйеу балаңыз Бәкірді алдап жүр екен, Сақыпжамалдың
бетінен сүйіп жатыр»,—депті.
Бұған хан қатты қаһарланып, уәзірдің баласын шақырып
алып, басын алмақшы болғанда, уәзірдің баласы: «Тақсыр,
мен досым үшін баста өз жанымды құрбан қылып едім, мен
ақырында досым үшін құрбан болдым, тыңдасаң, өлсем де айтып өлейін»,—депті.
Хан қаһарымен отырып: «Ал, айтшы!»—депті.
Сонда уәзірдің баласы: «Ағаштың түбінде жатқанымызда
үш кептер келіп қонып, олар адамша сөйлесті. Бәкірдің неден өлетінін айтты. Ал мұны есіткен адам аузынан шығарса,
қара тас болсын деп, ұшып кетті. Сөйтіп, бұларға сыр айтпадым, қаршыға келгенде қаршығаны қанжармен екі бөлдім»,—
дегенде, уәзірдің баласының тізесінен төменгі жері тас болып
қатыпты.
Сонда хан: «Ойбай, шырағым, ендігісін айтпай-ақ қой!»—
деген екен, уәзірдің баласы: «Мен досым үшін ақыры өлген
адаммын, екі аяқтан айрылған соң менің тірлігім не не керек,
қара жорға ат келгенде мойнынан шауып жібердім. Сізге бүгін
көргенімді айтайын деп отырып, айдаһарды ұмытып кетіппін,
айдаһар есіме түскенде, айтып отырған сөзімді шала тастап,
жүгіріп келіп едім, айдаһар шаңырақтан түсіп келеді екен,
айдаһарды қанжарменен бір салып екі бөлдім»,—дегенде бүтін
денесі тас болып қатып қалыпты.
Хан қатты өкініп, қызын өлтіруге бекіпті. Уәзірі «ажалға
амал жоқ» деп, ханды тоқтатыпты.
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Ертеңгісінде Бәкір оянса, досы тас болып қатып қалған екен.
Ойбай салып жылап «не болды?» деп сұраған екен. Хан Бәкір
мен Сақыпжамал сезбеген жасырын сырларын айтып, ол туралы досының қалай өлгенін түгел баяндап беріпті.
Сонда Бәкір: «Ғашық болып жүріп, өлімге тақалып, сон
шалық жол азабын көріп әкелген Сақыпжамалдың да керегі
жоқ, жан досымнан ажырағанда ендігі тірліктің маған керегі
не, мен осы досымды арқалап жүріп өмір өткіземін»,—деп тас
боп қатып жатқан досын арқалап, беті қалай бұрылса, солай
сандалып жүре беріпті.
Сонымен, бірнеше айлар жүргенде, әл-шамасы құрып, аяқ
басуға дәрмені келмей, бір ағаштың түбіне саялап, ұйқылыояу жатса, баяғы үш кептер келіп, қонып отырып, адамша
сөйлесіпті: «Ой, мынау, әлгі Қәһилә патшаның қызын алып
қашқандар ғой»,—десіпті. Сонда біреуі тұрып: «Әй, адам уәде
сіз деген ғой, бұл сырын айтып қойған екен-ау!»—депті. Енді
біреуі тұрып: «Бұлар көретінін көріп болды ғой, көргенін айтам деп тас болып қатуы бәрі сиқырдың ісі, енді сол сиқырдың
қайтуы да оңай ғой. Осыдан батысқа қарай жүре берсе, қатар
ағып жатқан үш бұлақ бар, соның біріншісінен өтіп барып,
екіншісіне мына тас боп жатқан адамды батырып алса, сиқыры
сумен қайтады ғой»,—деп ұшып кетіпті.
Бәкір бұл сөзді есітіп, қуанып кетіп, тас боп қатқан досын
арқалап алып, күнбатысқа қарай жүре берсе, қатар аққан үш
бұлақ кезігіпті. Есіткендей, бірінен өтіп, екіншісіне барып,
досын үш рет суға батырып алғанда, досы ұйқыдан оянғандай
«бісміллә» деп басын көтеріп алыпты. Сол жерде екі дос жылапсықтап көрісіп алып, қол ұстасып еліне келіпті. Бірі хан, бірі
уәзір болып баршасы мұраттарына жетіпті.

55. Түс сатып алған тазша
Ертеде бір бай болыпты. Байдың үйінде жүрген бір күң болыпты. Күң жатса, түс көріпті: басынан ай туыпты, аяғынан
күн шығыпты, жүрегінің басынан жұлдыз туыпты. Ертең ерте
тұрыпты. Бір байдың сиырын баққан тазша балаға келіпті. Бала
айтыпты:
—Е, жеңеше, қайда барасың?
Күң айтыпты:
—Сенің байыңа жалданғалы келдім. Сиыр баққан бала
айтты:
—Сен өтірік айтасың, сен бірдеме іздеп барасың.
Күң айтты: «Түсімді іздеп барамын». Бала айтты:
—Айтшы, не қылған түс? Күң айтты: «Айтайын, ұйықтап
жатыр едім, түсімде: басымнан ай туыпты, аяғымнан күн
шығыпты, жүрегімнің басынан жұлдыз туыпты. Сол түсімді
іздеп келемін». Бала айтты: «Осы түсіңді маған сатшы». Қатын:
«Не бересің?»—деді. «Құнан шығар өгізім бар, сол өгізімді
берейін»,—деді. Қатын айтты: «Жарайды, түсімді берейін».
Бала құнан өгізді берді, қатын алды, үйіне кетті. Бала кешке
сиырын айдап үйіне келді. Сиырын қораға қамады. Темірден
етік соқтырды, темір таяқ соқтырды, ертең ерте тұрды, бетіқолын жуды. Сиырын жаймады. Темір етік киді, темір таяқты
қолына алды, кетті.
Бір уақытта темір етіктен теңгедей қалды, темір таяқтан тебендей қалды. Бір шаһарға келді. Бір ханның есігінің алдында
жатты. Түн ортасы болғанда екі арғымақка алтынды пәуеске
жеккен бір ханның баласы бұл ханның қызын алып қашайын
деп келіпті. Екеуі сөйлесті, қыз айтты: «Тұра тұр! Әкем
ұйықтасын». Түсін іздеп келген бала бәрін есітіпті. Ханның ба-
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ласы тазша балаға сүйеніп жатып ұйықтапты. Бір уақытта
тазша түрегелді, терезеге келді. Қыз айтты: «Келдің бе?».
Бала айтты: «Келдім». «Қоржынды әпер!»—деді қыз. Бала
пәуескеден қоржынды әперді. Қыз ішін толтырды. Жігітке айтты: «Екі арғымақты ертте!» Жігіт ерттеді. Екі қоржынды алды,
артына бөктерді. Қыз үйінен шықты, екеуі екі арғымаққа мін
ді, кетті. Манағы ханның баласы ұйықтап қалды.
Қыз жігітті таң атқан соң таныды, ханның баласы емес
екенін. Қызға ой түсті, қашайын деп еді, қаша алмады. «Қашсам
мені бұл еркек тірі қоймайды ғой, қашпайын! Мені қосқан
Құдай шығар тиейін»,—деді. Бір уақытта бір шаһарға келді.
Қыз айтты: «Е, жігітім, жерің бар ма? Әкең бар ма? Бауырың
барма?»—деді. Жігіт айтты: «Елім де жоқ, әкем де жоқ, бауы
рым да жоқ, қайдан келіп, қайдан тұрғанымды білмеймін».
Қыз айтты: «Енді біз осы шаһарда тұрамыз патшаға мәлім
демейік»,—деді. «Жарайды»,—деді жігіт. Қыз айтты:
—Бір үй сатып ал,
Үйіңнің сырты жаман болсын,
Үйіңнің іші жақсы болсын,
Ішінен аққан бұлақ болсын,
Ішінде бәйтерек болсын,
Бәйтеректің басында өрік-мейіз тұрсын!
Бірден ауызға түсіп тұрсын.
Осы орамалға ділдә салып берейін, осыған берсе алып кел,
мен тұра тұрайын, мен кетеді екен деп ойлама.
Екі арғымақты алып қыз қалды, жігіт жедел жүріп кетті.
Таңертеңнен шарлап бесінде бір үй тапты, үйдің ішіне жігіт
еніп келді. Еніп келсе, бір жігіт, бір ұрғашы отыр екен,—
Ағаеке, үйіңді сатамысың?—деді. Үйдің иесі айтты: «Сатамын!
Кір, мында аққан су мынау, сүттен аппаң, бөйтерегім мынау,
басыңдағы өрік-мейіз анау, ауызға тамшылап бір-бірден түсіп
тұрады»,—деді.
Жігіт айтты: «Не аласың?» Үй иесі айтты: «Сенің әлің келмес». Жігіт айтты: «Осы орамалдағымды берейін, аламысың?»
«Орамалыңмен бер, алайын»,—деді. Жігіт берді. Үй иесі
айтты:—Қатын екеуміз шығамыз, аяқ-табақ, төсек-орын сенде
қалсын! Маған керегі жоқ,—деді. Жігіт айтты: «Жарайды»,—
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деді. Қатыны мен ері үйден шығып кетті. Жігіт манағы
қатынына келді, келсе, отыр екен.
—Жігітім, үй таптың ба?—деді.
—Таптым.
—Жарайды.
Екеуі арғымағын жетектеп, сатып алған үйіне келді,
қатыны көрді: «Бәрекелді, жарайды»,—деді, Ол күні жатты.
Ертесіне тұрды, беті-қолын жуды. Қатыны айтты: «Мен тамақ
пісірейін, сен барып шаһардың дуанбасына хабар бер, патшаны
шақырсын, біздің үйімізге келсін деп айт»,—деді.
Бала кетті, дуанбасына хабар берді: «Патшаны шақырыңыз,
біздің үйге келсін және осы шаһардың жақсысының бәрін де
шақыр»,—деді. Бір уақытта дуанбасы патшаны, бәрін шақы
рып келді. Жігіт дастарқан жайды, ас әкеліп патшаның алдына
қойды. Патша айтты: «Апырмай, асының тәттісін-ай!»—деді.
Қасындағы уәзірлер айтты: «Жігіттің қатынын көріп келейін».
Хан айтты: «Тоқтай тұр, ұят болар»,—деді. «Не ұяты бар?»—
деп уәзір көруге кетті. Көріп, қайтып ханға келді. «Апырмай,
хан-ай! Айтса айтқандай көркем екен, сіздің қатыныңыз оның
қолына су құюға жарамайды екен». Хан айтты: «Апырмай,
көркем менің қатыным ба десем!»
Хан жұртын жиды, ақыл сұрады. «Бұл жігіттің қатынын
қайтып аламын?»—деді. Жұрт айтты: «Алмай несі бар? Сіз
шақырып алып айтыңыз: Шешем менің ауру еді, аю мен
жолбарыстың екеуінен екі шелек сүт сауып әкел»,—деңіз.
Сонда ол барар, содан ол қайтып келмес. Сонда сіз қатынын
аларсыз»,—деді. Хан айтты: «Жарайды, жұртым!»
Хан жігіт келсін деп шақырды, жігіт келді, хан айтты: «Е,
жігітім, не қылып жүрген жансың? Қайдан келдің, қайдан
тұрдың, елің бар ма, жұртың бар ма?»—деді.
Жігіт айтты: «Алдияр, тақсыр! Елім де жоқ, жұртым да
жоқ, қайдан келіп, қайдан тұрғанымды білмеймін»,—деді.
«Білмесең менің шаһарымда тұр, адам саған зорлық қылмас.
Менің шешем ауру, сені бір жұмысқа жұмсаймын»,—деді.
Жігіт: «Барайын»,—деді. Патша: «Барсаң аю мен жолбарыс
тың екеуінен екі шелек сүт сауып әкел, әкелмесең басыңды
аламын»,—деді.
—Жарайды,—деп жігіт үйіне жылап келді.
—Неге жылайсың?—деді қатыны.
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—Жыламай қайтейін, хан бір қиын жұмысқа жұмсады.
Аю мен жолбарыстан екі шелек сүт сауып әкел, әкелмесең
басыңды аламын,—деді.
Қатыны айтты: «Қорықпай, ханға барып, ханнан қырық
күн мұрсат сұра»,—деді.
Жігіт жүгіріп ханның үйіне келді.
—Алдияр! Жұмсаған жұмысыңызға барайын, қырық күн
мұрсат бер,—деді.
—Жарайды, ал,—деді хан.
Жігіт үйіне келді. Қатыны:
—Мұрсат берді ме?—деді.
Жігіт айтты:
—Берді,—деді.
Қатыны айтты: Шаһарға бар, мойнында арқаны бар, арқасы
жауыр, бір шабдар ат сатып ал».
Жігіт шаһарға келді, бір шабдар атты бір жігіт сатамын деп,
жетектеп жүр екен.
—Атыңды сатамысың, ағеке?—деді.
—Сатамын, не бересің?
—Қайдан білейін, өзің сұра.
—Екі жүз сом бер.
—Жүз елу сом берейін.
Жүз елу сом беріп, арқасы жауыр, шабдар атты алып үйіне
келді. Қатыны айтты: «Сен қырық күн үйде отыр, оразаңды ұс
та, мен шабдар атты алып кетемін, семіртіп әкелемін»,—деді.
—Жарайды,—деп байы қалды. Қатыны шабдар атты жетектеп кетті. Қырық күн болды дегенде шабдар атты жетектеп
қайтып келді. Шабдар атты семіртіпті, байына айтты:
—Ер менен тоқым әкел,
Шабдар атты ерттеп кел.
Алдыңғы айылын бос тарт,
Артқы айылын берік тарт.
Шабдар атқа мін!
Тоғайдағы аюды айдап кел,
Тоғайдағы жолбарысты айдап кел.
Тоғайға барғанда шабдар атты борбайға салып қал, шабдар аттың дауысын естіген соң аю мен жолбарыс бір жерге
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жиылар. Сонда алдыңа салып айдап кел, алдыңнан хан кісі
жіберер: «Қойсын, айдамасын, шешем жазылды»,—деп айтар.
Сонда сен болмай үйіне айдап кел,—деді.
Жігіт шабдар атты ерттеді, алдыңғы айылын бос тартты,
артқы аиылын берік тартты, Шабдар атқа мінді, бір тоғайға
келді. Шабдар атты борбайға салып қалды. Шабдар аттың
шыңғырған дауысын аю мен жолбарыс естіді, бір жерге жиылды. Жігіт алдына салып айдады. Жолда көрінген малды да,
жанды да жайпады. Алдынан хан кісі жіберді: «Шешем жазылды, айдап келмесін»,—депті. Жігіт тілін алмады, үйіне
айдап келді, екі темір шелекті қолына алды, аюдан бір шелек,
жолбарыстан бір шелек сүтті сауды, ханның үйіне керек болса
«мә» деп әкелді. «Керегі жоқ, төгіп таста»,—деді хан. Жігіт
шелектегі сүтті төгіп тастады, аю мен жолбарысты жолға салып
қуып жіберді. Жігіт үйіне келді.
Хан елін, жұртын жиды: «Ақыл тауып беріңдер, қайтып
мен жігітті өлтіріп қатынын аламын?»—деді. Жұрт айтты: Өлтірмеңіз, бір қиын жұмысқа жұмсаңыз, соны барып алып келсе, келді, келмесе қатынын аларсыз»,—деді.
Жігітті хан шақырды: «Әй, жігітім, бір жұмысқа жұмсайын,
барамысың?»—деді. «Барамын»,—деді. «Барсаң, мен сені
өртеймін, сексен арба сексеуіл әкел»,—деді. Жігіт айтты: «Жарайды, бармаймын». Хан айтты: «Бармасаң басыңды аламын».
Жігіт үйіне келді, жылады. Қатыны: «Жылама, үш күн мұрсат
сұра»,—деді. Хан үш күн мүрсат берді. «Сен, жігітім, бар, сексен арба сексеуіл алып келіңіз деп, ханға айт»,—деді қатын.
Жігіт барды, айтты, хан сексен арба сексеуіл алғызды. Бір
жерге үйді. Қатын жігітке айтты: «От жағар, төңіректің төрт
бұрышын тұман етермін, сен сексеуілдің үстіне шығып тұр.
Сонда көк кептер болып сені көтеріп алып кетермін».
Сексеуілді хан үйді, жігіт үстіне шықты. Сексеуілді хан
өртеді, төңіректің төрт бұрышы тұман болды, жігіттің қатыны
көк кептер болып келді де байын көтеріп алып кетті. Қатыны
байын үйіне алып келді. Үш күн, үш түн сақтады, үш күн өткен
соң, таң атқан соң, күлдің орнына еніп жата қал деді.
Байы ертесіне ерте тұрып, күлге келіп, күлдің ішінде жасырынып жатты. Таңертең хан келді. «Тірі ме екен, тірі емес
пе екен, келмес пе екен, көрейін»,—дейді. Жігіт күлдің
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ішінен түрегелді. «Ассалаумағалейкүм, алдияр»,—деді.
«Әлейкүмассалам, жігітім»,—деді хан.
Хан жұртын жиып алып айтыпты: «Сексен арба сексеуіл
әкеліп мені өртеңдер, әкемнің қасына барармын, үш күнде
қайтып келермін, үш күнде келмесем, артымда қалған
жігіттерім, сендер келіңдер»,—депті. Сексен арба сексеуіл
әкеліп, бір жерге үйіпті, ханды өртепті, хан күйіп кетіпті.
Шәрде тәуір, маңызды жігіттер қалыпты, қыз, қатын
қалыпты, жігіт шәрді билепті, өлген ханның қызын алыпты,
өзі хан болып тұрыпты. Бастапқы қатыны бір ұл тауыпты. Ұлды
жігіт төсіне мінгізіп жатыпты. Жігіт солай жатып күліпті.
Бастапқы қатыны сұрайды: «Неге күлдің, мырзам?»—дейді.
«Әшейін күлдім». «Жоқ, айт, ойыңа бірдеме түскен шығар».
Жігіт айтты: «Айтайын саған! Сен сөзімді есті, жас күнімде
әкеден, шешеден жетім қалған едім, сөйтіп, жүргенімде бір
байдың сиырын жайдым. Жалшы болып сиыр жайып жүргенде,
күндердің бір күні бір қатын келді. Қатынмен амандасып,
есендестім. «Қайда бара жатырсың?»—дедім. Қатын: «Бір түс
көрдім»,—деді.
«Не түс, айт?»—деп сұрадым. Қатын: «Ұйықтап жатыр едім,
түсімде басымнан ай туыпты, аяғымнан күн туыпты, жүрегім
нің тұсынан жұлдыз туыпты, осы түсімді іздеп келемін»,—деді.
«Түсіңді сат»,—дедім. Ол қатын маған түсін құнан өгізге сатты.
Үйге келіп кешке темірден етік, таяқ соқтырып, темір етіктен
теңгедей, темір таяқтан тебендей қалғанша жүрдім, сөйтіп,
жүріп сізге душар болдым, соған күлдім».
Үлкен қатын айтты: «Оның несі бар? Басыңнан ай
туғаны мені алдың, аяғыңнан күн туса, ханның қызын алдың,
жүрегіңнің басынан жұлдыз туса мынау балаң. Түс қабыл
болды»,—деді.

56. Хан қызын алған жарлы
Бұрынғы заманда бір адам бар еді. Мал дегенде жалғыз байталы бар еді. Күн көретін қорегі үшін күнде қақпан құрушы еді,
бір суыр алушы еді, соны қорек қылып жатушы еді. Бір күні
қақпанын қарайын деп келсе, бір түлкі түсіп қалыпты. Бұрын
мұндай жақсы аңды көрмеген байғұс түлкіні көріп бассалады, сонда түлкі сөйлейді: «Ей, бишара, мені қоя бер, сені мен
мұратыңа жеткізейін»,—деді. Түлкінің тілін алып қоя берді.
Түлкі босанып кетті.
Бұлардың уақытында Қайсар деген патша бар еді. Түлкі
соған келіп айтады: «Сенің қызыңды балама айттырам деп, хан
Елібай сізге жіберіп еді, сізден жауап алып кел деген еді»,—деді.
Хан «беремін» деді. Бір жетіде келіп құда түспек болды. Хан
ның қолынан уағда қағазын алды да, түлкі кете берді. Бір жеті
өткен соң жарлыны ертіп келе жатты. Бұрын жарлы атқа мініп
үйренген жоқ екен, түлкі оны байталға мінгізіп үйретеді. Хан
мен ауылдың арасында бір өзен бар еді. Түлкі өзеннің өткелінен
өтті де, жарлының үстіндегі бар киімін суға тастап, өзін таза
шомылдырды да, ханға кетті. Ханға келіп айтты: «Күйеуіңіз
дің айдап келе жатқан малы суға кетті, үстіндегі киіміне шейін,
күйеуіңіз мықтылығынан бір байталдың құйрығынан ұстап
сүйреп шықты. Сізге хабар бере келдім»,—деді. Хан неше түрлі
таза киім алдырып бір ат беріп жіберді. Түлкі ханның берген
киімін жарлыға кигізіп, атына мінгізіп ханның ауылына келді,
бір ақ үйді бөлек тігіп, ішіне апарып кіргізеді. Тумысында
көрмеген неше түрлі тамақпен сыйлап күтеді.
Бір күндері болғанда ханның жылқысын жау алып кетеді,
жылқышы ауылына келеді. Сонда хан бұйрық қылады: «Менің
күйеуім, мынау арғымағыма мінсін, осы жаудан барып өшімді
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алсын»,—деді. Түлкі айтты: «Жарайды, күйеуіңіз жаудан
жылқыңызды алып берер»,—деді.
Түлкі келіп бір қазанға желімді толтырып ерітті де,
арғымаққа тоқымды желімдеді, ерді тоқымға желімдеді. Жарлыны ерге желімдеп, арқанмен омырауынан шандып аттың басын қоя берді. Артынан барып тыңдап тұрса, жарлы жылқыны
алып кеткен жаудың артынан ойбай салып жылап кетіп бара
жатыр, ат қатты шауып келе жатқанда алдынан бір бәйтерек
кез келді, осыдан ұстап, түсіп қалайын деп, бәйтеректі құшақ
тай алғанда, бәйтерек түбімен суырылып, алдына көлденең
түседі, оны алып тастауға шамасы келмейді. Бәйтеректі алдына
өңгеріп алып шаба береді. Жылқыны қуып бара жатқан жаулар
артына қараса, бір бәйтеректі өңгеріп келе жатқан мұны көреді.
«Бәйтеректі суырып алып келе жатқан жан бізді бәйтерекпен
салып жіберіп өлтірмей ме?»—деп, жылқыны тастап ал
дыалдына қашып кетеді. Бұл жылқының ішіне барып, жылқыны
ауылға қарай қайтарып әкеледі.
Түлкі алдынан шығып ағашымен ауылға алып келді.
Ханның үйінің алдына әкеп түсірді. Ханға хабар берді:
«Балаңыз жылқыны жаудан айырыпты, қаруы жоқ болған соң
бір бәйтеректі түбімен жұлып алып, жауды бәйтерекпен ұрып
қырып, жылқыны алып қайтыпты. Күйеуіңіздің қолына алған
аспабы мынау»,—деп бәйтеректі көрсетті. Хан бәйтеректі көріп:
«Күйеуім мықты екен»,—деп қатты риза болды. «Мал алмай
қызымды тегін беремін»,—деп, бірнеше күн той қылып, қызын
берді. Қырық қызыл нар артқызып, алтын-күміс беріп, қызын
жөнелтті. Жолда келе жатқанда жігіт түлкіден сұрады: «Баяғы
аяғым шығып жататын үйге барамыз ба?» Түлкі: «Үндеме!»—
деп жауап беріп, бір күндік жолдан озып кетті. «Мен сіздерге үй
даярлаймын»,—деді.
Бір жалмауыз кемпір бар еді, оған түлкі келіп айтты: «Сені
өлтіреміз деп, бес дәу келе жатыр, сен жасырынып тығыл».
Кемпір түлкінің алдағанына еріп жасырынды. Түлкі үйдің аузына бір түйе томар үйіп, жалмауыз кемпірді өртеп жібереді.
Кемпірдің үйі бай еді, күміс те көп еді, неше түрлі сарай үйлері
де бар еді. Үйді тазалап ішіне неше түрлі кілемді жайып, малай
жалдап, жолдарына үлде мен бүлдені төсетіп, алдынан шығады.
Керемет құрмет қылып түсіріп, той қылыпты. Жігіт мұратына
жетіпті.

57. Күлшаһар
Ерте заманда Кішмүр шаһарында бір падиша болған. Аты
белгісіз падиша халқына әділ, ғаріп-мүсәпірлерге көп қарасатын
болған. Бірақ падиша өзі баласыз болған. Патша өзінің сарайында бірнеше уәзірлерімен мәжіліс құрып отырғанда борышы
басынан асқан, сол борыштан қысылып жанталасқан, әртүрлі
кемшіліктің бәрі де өз басында, үсті-басы алба-жұлба жыртық
бір қайыршы кіріп келді. Қайыршының жұмысы падишадан
жәрдемге пұл сұрамақ.
Патша отыр еді мәжіліс құрып,
Үстіне сол мүсәпір келді кіріп.
«Құдайдың кемшілігі бәрі менде» деп,
Патшаға сөз сөйледі жылап тұрып.
«Уағалайкум ассалам, тақсыр ханым,
Жоқтықтан шығар болды ғаріп жаным,
Жүз ділдә қысып жүрген борышым бар,
Сол еді сізге келген менің халім».
Патша жүз ділдәні суырып берді,
Мүсәпір қолын жайып қарап тұрды.
«Дүниеде сізде қажет бар ма екен» деп,
Патшадан ол мүсәпір жауап сұрды.
Патша айтты:
Бітті ме, ай, бейшара, кеулің сенің,
Қажетім дүниеде бардүр менің.
Айтуға көп ішінде қамығамын,
Бір перзент дүниеде менің мұңым.
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Қайыршы айтты:
Құдай-ай, көзім жасын көргіл деді,
Бір перзент патшаға бергіл деді.
Ағынан ырза болып, бата беріп,
Мүсәпір үйден шығып ғайып болды.
Мұнан кейін көп ұзамай-ақ мүсәпірдің дұғасы қабыл болып,
патшаның әйелі бала көтерді. Кәміл тоғыз ай он күнін бітіріп,
патшаның әйелі босанды. Туған баласы қыз болды. Патша отыз
күн ойын, қырық күн тойын жасады, үлкен қуанышқа бөленді.
Енді ол қыздың атын қою керек болды.
Падиша жұртын жиып қылды тойды,
Бұрынғы қапалықтың бәрін жойды.
Жинап ап еліндегі ғұламасын,
Ол қыздың Күлшаһар деп атын қойды.
Мұнан кейін патша қызын дәрежелеп баға берді, баланың
балалықтағы нендей керегінің бәрін де даяр етті. Күлшаһар
өте жақсы, өте сұлу болып өсіп келе жатты. Қыздың сұлулығы
сондай адамның айтып аузы жетпестей, сол заманда ол қыздан
сұлулық өтпеген. Күлшаһардың сұлулығы дүниенің төрт
бұрышына жайылды. Ер жетті, он алты-он жеті жасқа келді. Он
төрт жасына дейін Күлшаһарды мектепке оқуға берді.
Бұл солай жата тұрсын. Енді Бағдат шәріндегі Шаһиншаһ
патшаның, Шаһзада деген жалғыз баласы болған. Бұл баланың
дәрежесі және өзінің жақсылығы, сұлулығына өз шәрінде еш
кім тең болмаған. Шаһзада ер жетті. Жігіт болды. Жігітшілік
ойлап, өз қатарындағы қыздарға көзін салды. Бірақ қыздың
бәрі де Шаһзадаға ұнамады. Бір күндері Кішмүрдегі Күлшаһар
дың дыбысы құлағына тиді. Айтушылардың айтуы бойынша
қыздың сұлулығына Шаһзада асық болды. Енді сол қызға барып,
дидарын бір көрмей тынышталмайтын болды. Өзі патшаның
баласы, пұрсаты мол. Бірнеше басшы, бірнеше қосшы алып
және қырық түйеге алтын, күміс тағы басқа асыл заттар артып, бір керуен болып Кішмүрге сапар шекті. Көп күндер жол
жүрді. Жолда еш жерде тоқтамай Кішмүрге келді. Қаланың
бір шетінен пәтер алып, көпес, бай сәудегер болып жата береді.
Шаһзаданың ендігі жұмысы араға кісі салып, қызға қайткенде
жолығу болды. Бірақ есебі табылмады. Сөйтіп, жүргенде сол
жердегі бір мәстен кемпірге жолықты. Ол кемпірден қыздың
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жайын сұрады. Және «шеше, мені сол қызға жолықтыр» деді.
«Ол кемпір екеуін келістірмек болды. Енді кемпір қызға барып,
Шаһзаданың жайын баяндайды. Кемпірдің сөзі:
Шаһарда жалғыз біткен шынар деймін,
Көңілің, оған тисең, тынар деймін.
Сіздердей талай қызды ұнатпаған,
Өзіңдей бекзадаға құмар деймін.
Мұнан да басқа кемпір әңгімемен де мақтап көп сипаттайды. Кемпірдің сөзін қыз да мақұл көрді. Кемпір қайтып
Шаһзадаға келіп, қыздың мақұл көргенін айтты. Мұнымен қа
тар «жақын арада осы шаһарда үлкен бір той болады. Сол тойда
жолықтырамын, онан бергі жерде болмайды» деді кемпір.
Аз ғана күннен кейін той болды. Тойға халық көп жиылды.
Тойға Күлшаһар да келді, қасындағы қырық қыз нөкеріме
нен, бірақ сый қонақ бөтен бөлмеде болып, қызды көре алмады, көруге жөні болмады. Той тарағасын Шаһзада кемпірге
жолығып, қыз жөнінде сөйлесті. Кемпір айтты: «Бұл тойда реті
келмеді. Енді жолығу қиын, пұрсатың келсе, өзің бір басқа үй
салдырып, үйдің ішіне өзің отыратын кішкене тесігі бар бөлме
салсаң, тесіктен қызды көресін. Сонан кейін үлкен той жасап
тойға халықтың бәрін де шақыр, қызды да шақыр, бір көрсең
сонда көресің»,—деді. Мұнан кейін Шаһзада алтын, күмістен
бірнеше шебер жинап үй салдырды. Бірақ қашан көргенше өзі
де асықтықтан өте жүдеді. Үйді ойдағыдай салып болып, той жа
сап, Шаһзада халықты шақырды. Тойға қыз да келді. Бірақ онда
да үй ішінде көруге болмады. Шаһзада кемпірге жолықты. Кем
пір той тарағасын үйдің сыртындағы тасада жолықтыратын болды. Адамның бәрі де тарады. Әлгі тасада қыз келіп, Шаһзадаға
жолықты. Шаһзада күлімсіреп қызға бір ауыз сөз сөйледі. Сонда
қыз айтты: «Сен өзің қалайсың? Ақымақтарша күліп сөйлейді
екенсің»,—деді. Мұнан соң Шаһзадаға енді сөйлеуге уақыт болмады. Себебі, «ақымақ» деген сөз оған өте ауыр тиді. Соның
үшін енді сөзге келмеді. Екеуі екі жаққа айрылып жүре берді.
Мұнан кейін Шаһзада «менің бір қызға ұнамағаным-ай» деп,
екінші, жағынан асық болып ауыра бастады. Енді бұл шаһарда
тұруға болмады. Барлық жолдасымен мүлкінің бәрін түйеге артып, Бағдатқа өз еліне көшіп кетті. Бірақ асықтықтан ауырып,
көп ұзамай-ақ еліне барғасын Шаһзада өлді. Әкесі Шаһиншаһ
патша жалғыз баласының басына сол өлген сағатында алтын
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нан күмбездеген там салдырды. Өлікті құрметтеп, қырқы біт
кенше басына шырақшы отырғызды.
Ендігі әңгіме Кішмүрден. Күлшаһар үш күннен кейін түс
көрді. Түсінде Бағдатқа барыпты. Онда бетіне перде жамылып, өліп жатқан Шаһзаданың бетін ашып жолығыпты. Сонда
Шаһзада былай деген:
—Әй, ақымақ, бұл жерлерге неге келдің,
Сен менің ақымақтығымды қайдан білдің?
Не іздеп бұл араға келіп жүрсің,
Алып кет садағасын тамам елдің.
Әй, ақымақ, саған түссін менің дертім,
Көресің қай сиқыңмен елдің бетін.
Барғанда ақиретке сөйлесермін,
Осындай күйге салды асық отың.
Ояна келсе, түсі екен. Күлшаһар ойлады «қой, менікі ұят
болған екен, не болғанмен сол сияқты адамға бармай жөні
келмес» деді де, азық-түлік алып, ер киімін киініп, шашын
желкесіне түйіп, бір жақсы атқа мінді де, бір түнде адамға айтпай жүріп кетті. Әкесі пәлен күн сұрау салып іздеп таба алмады.
Күлшаһар сол жүрумен бірнеше күн жүріп, кешке жақын
бір жардың қасында атынан түсіп тамағын ішіп отырғанда, бір
бөлек адам келіп, «ұрысың» деп, ұрып-соғып ұстап апарып, далада дарға асады да, ат-тонын олжа қылады. Бірақ оның әйел
екенін білмейді. Сонан қыз дарда кешке дейін тұрады. Өлер
болды, жылады, күн бата дар түбіне қой жатқызуға бір қойшы
таз қой жайып келді. Қыз тазға жалынды. Жағдайын айтты.
Тазша аяп, қызды дардан босатты. Қойшы ертең менен көреді
деп, қойды басқа жаққа айдап жатқызды. Сонан кейін қыз
қойшымен қоштасып жүріп кетті. Бірнеше күн жаяу жүріп,
бір жерге келді. Кешке таяу бір топ адамға жолықты, ішінде
ханның уәзірі бар екен. Бұлар келіп қызды тексере бастады. Бұл
«жолаушымын» деді. Анау адамдар сол күні мал ұрлатып, соны
іздеп жүр екен. «Сен ұрысың»,—деп, ханның уәзірі қызды апарып лабақтыға салды. Бірақ ұрының әйел екенін ешкім білмеді.
Лабақтыға бірнеше күн жатты. Бір күні уәзірдің қатыны «ұры
деп жүрген жігіт қандай екен, көрейінші» деп, уәзір жоқта
лабақтының есігін ашып, ұрыны көрді. Көрсе, келбеті жан-
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нан асқан бір сұлу жігіт. Қатын көрді де, ұрыға асық болды.
Мұнан соңғы күндерде де күніне үш рет келіп жақсы тамақ
беріп тұратын болды. Мұнымен қатар ұрыға өзінің ұнатқан
ниетімен жақындасқысы келіп, кеуіл айтты. Ұры қатынға:
«Кідіре тұр, тұла-бойым жара, сауалыңқырайын»,—деді. Бір
күні уәзір кешкісін үйіне келсе, қатын жоқ, қарап таба алмайды. Лабақтыны ашып қараса, қатын ұрымен бірге отыр.
«Бұл ұрымен ойнас екен» деген кеулімен, қатынның басын
қылышпен шауып тастады. Ұрыға шабайын деп ұмтылғанда,
қыз емшегін шығарды. Сонда уәзір шаппады. Ұры айтты: «Мен
қыз едім ғой. Сен қатынды бекер өлтірдің»,—деді. Уәзір айтты:
«Мен білгенім жоқ. Сені жігіт шығар дедім. Олай болса, мен сені
әйелімнің орнына аламын»,—деді. Қыз «мақұл» деді. «Бірақ
маған кемді күн рұқсат бер, мен жарақатымнан жазылайын»,—
деді. Лабақтыдан шығып, уәзірдің тамағын істеп беріп, уәде
бойынша жақындаспай жүрді. Бір күні уәзір шаршап келіп,
түнде қатты ұйықтады. Қыз тұрды да уәзірдің өз қылышымен
басын бірмақ шапты. Уәзір өлді, жұмыс бітті.
Уәзірдің қылышпенен кесті басын,
Аһ ұрып, қайғыменен төкті жасын.
Астына бір жүйрік ат мініп алды,
Салды да алтын, күміс гәуһар тасын.
Ғаріп қыз түн ішінде жүріп кетті,
Уәзірге қатыны мен ажал жетті.
Сол күні түніменен тынбай жүріп,
Бағдатқа таң атқасын келіп жетті.
Шаһардың бер жағында бір қойшыға жолығып, қойшыдан
елдің амандығын және жөн сұрады. Қойшы айтты: «Патшаның
жалғыз баласы Шаһзада Күшмүрге қыз іздеп барып, ауырып
келді де өлді. Өлгенге он бес күндей болды. Басқалар аман. Анау
жарқырап тұрған Шаһзаданың тамы»,—деді. Қыз «келген
еңбегім қайтпады және арманда болдым-ай» деген жабығыңқы
кеуілмен шәрге жүре берді. Қыз ойланып «әуелі барып құран
оқып, асығымның бетін ашып көрейін» деген кеуілмен молаға
келіп, аттан түсіп, құран оқып басындағы адамнан ішінен
кіруге лұқсат алды. Тамның ішіне кіріп, қабірдің бетін ашып,
«Шаһзада, мен келдім» дегенде, жігіт басын көтеріп алып «уһ»
дегенде, аузынан қызыл жалын лап-лап шықты. Анық өлме
ген, ғашықтықпен талып жатқан екен. Күлшаһар Шаһзаданы
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арқалап бір үйге алып баруға ойлайды. Сонда Күлшаһар былай
деген:
Кішмүрден ауру болып елге қайттың,
Он бес күн ғашықтықтан өліп жаттың.
Құдайға мың шүкірлік, әлхамдулла,
Қайғының мен де бір ай дәмін таттым.
Тағы да басқа көп толғаулар айтады. Мұнан кейін бір үйге
арқалап барды. Шаһзада сауалды, екеуінің де тілегі орындалды. Біреу барып патшадан «балаң тірілді» деп, сүйінші сұрады.
Патша оған нанбады. Және біреу барып сұрады, оған да нанбады. «Баланың ғашығы келіп ол сосын тірілді, ғашықтықпен
өлген екен» деді. «Құдайда екілік жоқ, бір өлгенсін тірілмейді.
Бекер айтпаңдар» деп, патша нанбады. Баласы мен келінін
үйіне апарып, патшаның көзіне көрсеткенде патша көзімен
көріп нанды. Мұнан кейін патша ат шаптырып халқына жар
салып отыз күн ойын, қырық күн тойын жасап, үлкен мереке
істеді. Өлген баласы тірілгеніне Құдайға шүкірлік қылып, патша ойлады «маған осы қызық та болар» деп, халық алдында баласына тағын берді. Шаһзада патша тағына мінді. Халқына өте
жағымды болды. Күлшаһар екі-үш бала туды. Басынан бір буын
жақсы заман өткізді. Мұнан кейін Күлшаһар айтты: «Мен елден
кеткелі бірнеше жылдар өтті. Менің қайда кеткенімді бір адам
білмейді. Ата-анам тірі ме, әлде өлі ме бұ да маған белгісіз. Өзім
де ата-анамды сағындым. Менен басқа баласы да жоқ еді. Енді
өлі болса дұға істеп, тірі болса барып қуантайық»,—деді.
Пәуескі күйме жегіп, балаларымен Шаһзада екеуі Кішмүр
ге жүрді. Кідірмей бірнеше күн жүріп Кішмүрге барды. Барса,
Күлшаһардың ата-анасы тірі екен. Баяғы орынша патша болып
тұр екен. Бірақ өте қартайған екен. Жоғалып кеткен қызы тірі
табылғанға патша жүрегі жарылғандай қуанып, үлкен той жасап, сол тойда патша: «Өзім үлкейдім, жасым жетті, жоғалып
кеткен жалғыз балам табылды. Енді маған мұнан артық дәуір
болмас. Тағымды халық алдында балама беремін»,—деп, патша тағын Шаһзадаға берді. Сөйтіп, Шаһзада екі жұртқа патша
болып, мұратына жетті.

58. Айдаһар қатын
Бұрынғы заманда араб жұртында керуен басы Байбатыр деген жаһан кезуші бір адам бар еді. Оның пайда үшін дүниеде
бармаған жері жоқ еді. Бір күндері болғанда Байбатыр тағы керуен басы болып өз шаһарынан бөтен шаһарға бармақ үшін мың
түйе, жүз жолдасымен аттанып кетті. Неше күндер бойы жол
жүріп келе жатса, бұлар келіп бір шаһардың үстінен шығады.
Бұлар жанына қонып шаһардың ішін қараса, ішінен бір адам
табылмайды. Біраздан соң бұлардың алдынан бір сұлу қыз
шығып, жылап, сырын баян етіп, бастан кешкенін айтады.
—Бұл шаһардың патшасының қызы едім. Бұл қаладағы адамымызды, малымызды бір айдаһар жұтып қойды. Бір жаман
үйге жасырынып жалғыз өзім қалдым. Мен сізге тиемін, осы
шаһардағы алтын-күмісті сіз қажетіңізге жаратыңыз, сөйтіп,
сіз осында патша болып тұрыңыз,—дейді. Керуен басы қызды
көріп қызығып: «Бұл шаһарға патша болып тұрайын. Мен
тұрсам, көп халықты жинап аламын»,—дейді. Қыздың айтуы
бойынша неке қиып, осы шаһарда тұрақталады. Бұл тұрған соң
шаһарға адам жиыла бастайды, тек молда көбейіп кетеді.
Арада бір жыл өткен соң керуен басының жолдастары
айтады:—Сізге не болды, қатты жүдеп кеттіңіз? Керуен басы
айтты: «Өзім де жүдегенімді білемін, бірак, не қыларымды
білмеймін». Патшаға жолдастары айтады: «Осы қатыныңыз
ды сіз түнде аңдып жатыңыз. Қайда кетер екен?» Патша
жолдастарының айтуы бойынша түнде өтірік ұйықтаған болып
жатады. Қатын хан ұйықтады деп, ақырын сыпырылып далаға
шығып, жанында бір ну қара ағаш бар еді, қатын соған барып
кірді. Ол ағаштың арбіреуінің биіктігі қырық құлаш еді. Қатын
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басына шығып айдаһар болып ысқырады, көктен жаңбыр жаудырып, тілін жерге салып жібергенде қырық құлаш мұнарадан
тілі жарты құлаштай жерге тимей тұрды. Хан артынан шығып
қарап тұрды, мұны көріп ханның жаны қорқып кетті де,
үйіндегі төсегіне кеп жатады. Бір уақытта қатыны келді, бұ
да келіп төсекке жатты. Хан қатынының айдаһар екенін біліп,
қорқып жатты. Сонда қатыны сұрады: «Сен неғып жатырсың?»
Патша айтты: «Өз-өзімнен тоңып жатырмын». Сөйтіп, жатып
таң атады. Патша тұрып жолдастарына айтады: «Енді бұдан
қалай құтыламыз?»—дейді. Жолдастары: «Бұған бір темір үй
жасатыңыз есігі жабылса, ашылмайтын қылып, сіз қатынды
алдап соған кіргізіңіз де, есікті жауып жіберіңіз. Қатын
темір үйдің ішінде қалады сонда құтыларсыз. Ондай қылып
құтылмасаңыз, тез арада бізді жұтар, бізден басқа да екі жұрт
ты жұтқан екен»,—дейді.
Хан уәзірінің айтуы бойынша, бір темір уй жасатты, есігі
жабылса, ашылмайтұғын етін, үйді салып болған соң қатыны
на айтты: «Жүр, менің жаңа салдырған үйімді көр, жау келіп,
басыма қиын-қыстау іс түскенде жататын үйім»,—деді. Қатын
үйге алдымен кіріп кетеді. Хан артында қалып есікті жауып
жібереді. Жабылған есік ашылмайды, от жағып темір үйді
қыздырады, қатын сол үйдің ішінде отқа жанып өледі.
Керуен басы шаһардағы алтын-күміс, қазынаны алып, мал,
мүлікті алып, өз шаһарына елімен көшіп келеді. Аман-есен
әйелімен қосылады, ақырында мұратына жетеді.

59. Қарынбай бай
Ертеде Қарынбай деген өте кедей адам болады. Оның дүние,
мал дегенде жалғыз қаршығасы болыпты. Ол қаршығасы көзіне
көрінген құсты құтқармайтын өте алғыр болыпты. Қарынбай
осы қаршығасының ұстаған қаз, үйректерімен ғана қоректеніп
күнелтеді екен. Бір күні қаршыға салып жүргенде алдынан бір
хан кез болады. Хан қаршығасы қаз, үйрекке түспей, қапаланып
тұр екен. Қарынбайдың қаршығасын көріп, қалайды. Хан қа
лаған соң, Қарынбай амалсыз қаршығасын береді. Қаршығасы
нан айрылған соң, Қарынбайдың күн көрісі нашарлап, ішер ас
таба алмай, қапаланып отырып: «Ханның қалауын бергенде ол
да менің қалауымды неғып бермес екен?»—деп ойға қалып, сол
ханның ауылының тұсына келіп, ханның қойшысына жолы
ғады да, оған келе жатқан жолының мәнісін айтады. Қойшы:
«Ханның бір сандығы бар. Ол сандыққа «ашыл, сандығым»
десең, ішінен қаптаған мал шығады. Керегіңді ұстап алған соң
«жабыл, сандығым» десең, барлық мал сандықтың ішіне кіріп
жоқ болады, сен соны қала»,—дейді. Қарынбай ханға келіп,
сандығын қалайды. Хан мұның көңілін қалдырмай, қалағанын
бергеніне риза болып, қалаған сандығын береді. Мезгіл әуе айналып жерге түскендей шілденің бір ыстық күні еді. Қарынбай
сандықты алып келе жатып ыстықтан шөлдеген соң жолдағы
ауылға келіп, бір үйге түседі. Үйге кірерде сандығын қораның
ішінде ойнап отырған балаларға: «Қарақтарым, мына сандық
ка «ашыл, сандығым» деп айтпаңдар»,—деп үйге кіріп кетеді.
Ол үйге кіріп кеткен соң, балалар неге олай дегенін білу үшін:
«Ашыл, сандығым!»—дейді. Сол кезде сандықтан қаптаған мал
шыға келеді. Бір қу бала тұрып: «Жабыл, сандығым!» десе, мал
ішіне кіріп жоқ болады. Сандықтың қасиетін білген соң, балалар орнына басқа бір сандық әкеліп қояды да, сандықты алып
кетеді. Қарынбай сандықты алып еліне келген соң, елінің адам-
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дарын шақырып сандықтық қасиетін көрсетпек болады. Халық
жиылып келгенде, сандығын ортаға әкеліп қояды да: «Ашыл,
сандығым!»—дейді. Бірақ сандығы өзгеріссіз тұра береді. Келгендер ашуланып, тілдеп, ұрсып ұялтады. Мұнан соң, Қарынбай
баяғы кедей қалпына қайта түсіп, күн көрісі нашарланған соң,
амалсыз баяғы ханға қайта барады. Бұл жолы қойшы: «Ханның
үйінде бір қазан бар. «Піс, қазаным» десең, іші толған ет болып
кетеді де, «түс, қазаным» десең, барлық ет ішіне кіріп жоқ болады. Сен соны қала»,—дейді. Қарынбай ханның үйіне келіп,
бұл қазанын да қалап алып қайтады. Келе жатып, жолда баяғы
ауылға тағы түседі. Сандықты алып дәндеген балалар қазанға:
«Піс, қазаным!» дегенде қазанның іші толы піскен ет болып
кетеді. Біреуі тұрып: «Түс, қазаным!» дегенде барлық ет жоқ болып кетеді. Мұны балалар тағы ұрлап алып, орнына сол секілді
басқа қазан қоя қояды. Қарынбай қазанды алып еліне келген
соң, елінің адамдарын сыйламақ болып қайыра шақырып алады
да, қазанды орталарына қойып: «Піс, қазаным!»—дейді, бірақ
ет пісіп шықпайды. Бұл жолы елінің адамдары: «Сен бізді келемеж қылдың»,—деп ұрып кетеді. Амалы таусылып, не істерін
білмеген Қарынбай тағы ханға барады. Бұл жолы тағы қойшыға
жолығып, ханнан еңді не калау керек екендігін сұрайды. Қой
шы оған: «Ханның бір шоқпары бар. Егер, «Ұр, шоқпарым»
десең, ұрып ала жөнеледі де, қашан «басыл, шоқпарым» дегенше, тоқтамай ұра береді. Соны қала»,—дейді. Қарынбай ханның
шоқпарын қалап, алып қайтады. Келе жатып, жолдағы ауылға
тағы түседі. Бұл жолы да балалар аңдып жүріп, өзі үйге кіріп
кеткенде қорада қалған шоқпарға: «Ұр, шоқпарым!»—дейді.
Сол уақытта шоқпар бәрін бас-көз демей ұрып ала жөнеледі.
Балалар: «Ұрма, шоқпарым!»—дейді, бірақ шоқпар тоқтамай
ұра береді. Қарынбай далаға шыға келгенде бастары жарылып,
көздері шығып, аузы-мұрындарынан қан кетіп жатқан балалар: «Ағатай, сандығың мен қазаныңды біз алып едік, тауып
берейік, шоқпарыңды тоқтат»,—деп жалынады. Қарынбай:
«Басыл, шоқпарым!»—дегенде шоқпар басылады. Балалар
сандығы мен қазанын әкеп береді. Сөйтіп, Қарынбай сандығын,
қазанын, шоқпарын алып еліне келеді. Еліне келген соң есепсіз
малға ие болып, «Қарынбай бай» деген атақ болады. Шоқпары
тұрғанда ешбір жау оның маңынан жүре алмайтын болады.

60. Қасқыр мен жігіт
Бір байдың сансыз көп малы болған екен. Малының көбі
жылқы екен. Бір жылы қыста қар қалың түсіп жұт болып, бай
жылқысын алыс отарға шығарады. Қыс өтіп, жаз жақындаса
да, жылқысы келмейді, жылқышылардан хабар-ошар бол
майды. Бай жалғыз баласын жолдас-жорасымен жылқысын
іздетіп жолға аттандырады.
Күндерден күн өтіп, арып-ашып, жылқыны таба алмай
жүргенде, іздеушілер бір ескі қосқа келеді. Қостың ішінде
шіріген ет, ыдыс-аяқ, тағы басқа заттар жатыр екен. Мұны
көрген соң, іздеушілер өз жылқышыларының бұрын қонып
аттанған жері екенін топшылайды. Сол жобамен маңайда
ғы шаттардан, сай-саладан іздеп жүріп, айғыр үйір шолақ
жылқыға кездеседі. Сол кезде бір жақтан ағып келіп, бір көк
шолақ қасқыр бір қара ту биені иығына салып ала жөнеледі.
Мұны көріп іздеушілер тұра қуады. Бәрінен байдың баласы
қасқырға бұрын жетіп, ұрмақшы болып төніп келе жатқанда,
қасқыр артына қайрылып:
—Тарт қолыңды!—дейді.
Бала есі шығып қалады. Артында қалған қуғыншылар
жетіп келіп, балаға:
—Неге ұрмадың!—деп сұрайды.
Сонда бала:
—Қасқыр, «Ұрма!»—деді,—дейді.
—Ойбай, қуайық, ұрмасы несі? Қасқыр сөйлей ме екен?
Егерде ұра алмасаң, атты бізге бер!—деп аналар кеу-кеулеп еді,
балаға жел бітіп серіктерінің сөзіне еріп, қасқырға тағы бұрын
келіп жетеді. Ұрайын деп ұмтылып еді, қасқыр тағы да:
—Ұрма, мен саған жалғыз қарындасымды беремін,—дейді.

312

ҚИЯЛ-ҒАЖАЙЫП ЕРТЕГІЛЕР

Бала тағы да сілейіп тұрып қалады. Артынан қуғыншылар
келіп:
—Неге ұрмадың?—деп сұрасады.
—Маған қарындасын бермек болды,—деп жауап қайырады
бала.
—Мынау не айтып тұр өзі?! Қасқырдың қарындасы бола
ма екен? Түс, астындағы атты бізге бер!—деп, жолдастары тұстұстан баланы ортаға алады.
Бала:
—Жарайды, енді ұрайын,—деп уәдесін беріп, тағы қуып
жөнеледі.
Қасқырға жетіп келіп ұра бергенде, ңасқыр тағы да:
—Тарт қолынды! Жігіт болсаң, маған еріп, үйге жүр,
жалғыз қарындасымды алып қайт,—дейді.
Бала тағы тайсалып қалады. Артынан келген жолдаста
рына:
—Сендер енді қайтындар! Мен осы қасқырдың үйіне барып,
қарындасын алып қайтам,—дейді.
—Қой, барма, қарағым,—деп жабысқандарына қарамайды.
—Енді қасыңа жолдас ертіп ал,—десті жолдастары. Бала
оған да көнбеді.
—Өй, қарағым-ау, сенің денің сау емес шығар. Қасқырдың
қызын алғанды қай атанда көріп едің?—деп еді, бала бұған да
тоқтамады.
—Менде жұмыстарың болмасын, байға сәлем айтарсың
дар, мен сол қасқырдың қарындасын алып қайтам,—деп жүріп
кетті.
—Жарайды. Бұған шара болмас!—деп, жолдастары кейін
қайтты.
Бала қасқырдың соңынан еріп кетеді. Қасқыр бір иіннен
келіп түсіп, биені көтерген бойынша бір үңгірге келіп кіреді.
Үйден бір қаншық қасқыр шығып, баланың шылбырына жабысып, атын байлайды. Атын байлап үңгірге алып кіреді. Іннің
аузында жатқан өңкей бөлтіріктер ыңырсып, анталап тұра
жүгіріп еді, баланың қасындағы қаншық қасқыр «қыңқ» ете
түскенде, бөлтіріктер тегіс жатып қалды. Онан екінші бөлмеге
кірді. Онда кірсе, бір көкжал қасқыр мен кәрі өлекшін ырылдап, тұра ұмтылды. Өзін ертіп келген қасқыр төргі үйден шыға
келіп:
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—Қойыңыздар! Жалғыз балаларыңның күйеуі осы болады.
Қыстайғы жеген жылқы еті осы жігіттің жылқысы болатын,—
дейді.
Екі үлкен қасқыр шегініп барып жатты. Қасындағы қан
шық қасқыр баланы ертіп алып келіп, арсалақтап бір оңаша
бөлмеге әкеп кіргізді. Түрлі тамақ дайын болды. Жігітті сырттан ертіп келген қаншық қасқыр бәрін жайлап беріп, тамақ
ішкенде жігіттің жанына келіп отырды.
Кеш болды. Күн батысымен әлгі қаншық қасқыр төсек салып, жігітке шымылдық құрып, оңаша тастайды. Өзі алдыңғы
бөлмеге шығып кетіп, бір бұраң қаққан ақ қаншық қасқырды
алып келеді. Екеуін таныстырады.
—Мынау қалындығың... Мынау күйеу,—дейді.
Сонан соң бұрынғы қаншық қасқыр шығып кетті. Күйеуі
төсекке жатысымен-ақ, ақ қаншық қасқыр кебін шешіп тас
тап, бір сұлу қыз болды да, күйеуінің қасына келіп жатты. Не
болдыға жолығып отырған күйеу мұны көріп, қуанып кетеді.
Сонымен бірнеше күндей қызыққа батты, күндіз тілеген
тамағы дайын тұрады, түнде қалыңдықпен қауышады. Қараң
ғы түсе ат бағуға жас өлекшіндердің біреуі шығады. Жігіт мәзмейрам боп тынығып күн жатты. Қалыңдық түнде қыз болып
келіп, қасына жатады. Күндіз қасқыр киімін киіп, қасқырдың
ішіне кетіп қалады. Бала таң-тамаша: «Бұл не нәрсе? Осы түсім
емес пе?»—деп, өзіне өзі сұрақ қойып жүреді.
Күндерден күн өтіп, бір күні қыз бөрі мен күйеуді
аттандырмақ болады. Үлкен кәрі қаншық күйеудің алдына
келіп, шоқиып отырып:
—Я, балам, сен келгелі бір ай болды. Сенің де ел-жұртың
бар шығар. Енді осындай ауырмай, сырқамай тұрғанда еліңе
қайт!—дейді.
Мұны бала да мақұл көреді.
Енесі баланың қолына бір қайрақ береді.
—Қысылған күнде керек болар, қарағым! Жаныңа қысым
келсе, жерге салып қойып, бір теп. Не бол десең де айтқаның
болады,—дейді.
Бала қайрақты қойнына салып алады. Атына мініп, қайын
жұртымен қоштасып, бұландаған ақ қасқырды шылбырына
байлайды.
Енесі:
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—Қарағым, қырық күнге толмай қалыңдығыңның қасқыр
кебін алушы болма,—деп тапсырады.
Ақ қаншық қасқырды жетелеп, бала жүріп кетті.
Жолда қай жерге қонса, сол жерде отау тігіледі. Түрлі
тамақтар дайын болады. Тамақты ішіп алып, таң атқан соң
жүріп кетеді. Сөйте-сөйте, бірнеше күннен соң жігіт өзінің ауы
лына келеді. Ауылға жақындап келіп, қасқыр қалындығын
бұтаға байлап қойып, өзі ауылға келеді.
—Мен әйел әкелдім,—дейді.
—Әйелің қайда?—деп сұрайды ауылдағылар.
—Сонау бұтаның түбінде отыр,—дейді жігіт.
Ауылдың қыз-келіншегі жас келіншектің алдынан шығуға
жөнеледі. Шашу шашуға шешесі дайындалып жүр. Айтқан
жеріне келсе, бір ақ қасқыр байлаулы тұр.
—Ой, қасқыры несі,—десіп, келгендер келіншекті алыстан
қарасып жүр.
Біреуі тұрып:
—Осы қасқырдың қызын аламын деп еріп кетті деп еді.
Мұның келіншегі осы қасқыр болып жүрмесін?—десіп та
ңырқасып, шуласып тұрғанда, күйеудің өзі жетіп келіп:
—Алдынан шыққандарың қалай, ауылға апармай тұрған
дарың қалай?—деп ұрсып, ақ қаншық қасқырды алып барып,
бөлек отау тіккізіп, сол отауда қасқыр келіншегімен жата
береді.
Күндіз—қасқыр, түнде—қасқыр киімін шешіп тастап,
қараңғы үйді жарық қылатын сұлу келіншек болып қойнына
жатады. Сонымен бай баласы жата береді. Құрбы-құрдастары,
ауыл аймағы: «Бұл жынданып қасқырдан қатын алып жатыр,
байдың баласы аң болуға айналды»,—деседі. Құрбы-құрдастары
анда санда күліп: «Қасқырдың байы»,—деп шақырады.
Сондықтан байдың баласы үйінен шықпайтын болады.
Бұған қайтсе де қырық күн өткізу керек. Қырық күнді
өткізгенше, шыдап келеді. Бірақ байдың баласы сарғайып,
әбден жүдеп кетеді. Өзінен өзі қапаланып жүрген ол қырық
күнге жеткізбей, отыз жеті күнде әйелінің қасқыр көйлегін
түнде шешініп жатқан жерде алып, жыртып-жыртып, отқа тас
тап жібереді. Әйелі ренжиді:
—Саған жақсы болмайды, сен енеңнің айтқан шартын
орындамадың,—дейді.
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Жігіт:
—Несіне болса да шыдадым, өйткені, әбден қапа болып,
өлуге айналдым. Сондықтан мұнан да сол көретін кеселдің
өзін көріп алғаным жақсы!—дейді.
Таң атты. Күндегі мазақтап жүретін байдың баласына елдің
бәрі таңырқап, әйелін көргендер талып жығылып жатыр.
Бай жұртты жиып, той қыла бастайды. Жұрттың барлығы
таң-тамаша. Сөйтіп, бірнеше күннен соң той өтеді.
«Осында пәленше байдың баласы әйел алыпты, әйелі жаннан
асқан сұлу екен!»—десіп, елдің бәрі шулайды. Кейбіреулері:
«Қараға лайық емес, ханға лайық кісі екен!»—деп желпінді
реді. Бұл хабарды осы елдің ханы естиді. Хан көрмек болып,
қолына қаршыға алып, сол байдың ауылына қарай қаршыға
салған болып шығады. Ауылға жақындағанда каршығасын қоя
береді. Қаршыға байдың баласының отауының төбесіне келіп
қонады. Хан үйдің сыртында тұрып айғай салады.
—Ау, үйде кім бар? Мына құсымды әперіп жібер,—дейді.
Сол дауысты естіп, байдың келіні үйден шыға келгенде, хан аттан құлап, талып түседі.
Байдың келіні ханды қолтығынан алып, аттандырып:
—Хан басыңызбен қарадан шошығаныңыз не?—деп, құсты
қолына алып беріп, қоя береді.
Хан әлгі әйелге ғашық болады. «Әттең, сол әйелге қалай
қосылам?! Осының жөнін тауып, маған сол әйелді алып беретін
кісі бар ма?»—деп еліне жар салады.
Сонда бір мыстан кемпір:
—Мұның жөнін тауып, мен алып берем,—дейді.
Хан бұл кемпірдің қалағанын бермек болады. Кемпір айтады:
—Сіз байдың баласын шақырыңыз да, оған мынадай әмір
беріңіз: «Баяғыда пәлендей жердегі көлге әкемнің ат басындай алтыны жоғалған, соны тауып әкеп бер. Егер таба
алмасаң, қайтып келме!»—деңіз. Соны іздеп таба алмай, өзі де
жоғалады,—дейді.
Хан байдың баласын шақырып алып, әмір етеді. Бай баласы
жылап-еңіреп әйеліне келеді. Әйелі:
—Мұның жарасы жеңіл, үш-төрт күнге рұқсат сұрап алып
кел,—дейді.
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Бай баласы ханнан үш күн сұрайды. Хан үш күн рұқсат
береді. Қайтып әйеліне келеді.
Әйелі:
—Жарайды. Әзірше деміңді алып жата бер,—дейді. Жігіт
жата береді. Әйел күндіз-түні ұйықтамай, әшекейлеп, алтындап, жібектен неше түрлі гүл жасайды. Гүл қараңғы үйді жа
рық қылатын өте тамаша болады. Бір күні түнде әйел күйеуін
оятып:
—Осыны алып бар да, сол ханның айтқан көліне қармаққа
байлап сал да отыр. Оны сол көлдегі балықтың патшасынан
басқа балық тістемейді. Балықтың патшасы келіп тістей қалса,
сол бойында суырып, судың шетіне шығарып алып, хан айтқан
алтынды тауып беруге аузынан уәде ал, оның уәдесіне де сенбе,
қанатын жұлып алып қал,—дейді.
Айтқандай суға барып, жібек алтын гүлін салып отырып еді,
бірнеше балық келсе де тістемеді, әлдене уақытта жарқылдап
келіп, үлкен ақ балық қармақпен қосып, гүлді бір-ақ асады.
Суырып шетке шығарып алды. Әлгі балық: «Қоя бер!»—деп
қатты жалынды. Жігіт жібермеді. Алтынды тауып беруге аузынан уәде алып, қанатын жұлып алып қалды. Зар илеп, балық
тың патшасы кетті.
Балықтың патшасы барысыменен өзіне қараған барлық
балықты жинап алып:
—Осында ханның әкесінің ат басындай алтыны жоғалыпты.
Сол алтынды қайсың білесіндер?—деп сұрайды балық ханы.
Сонда жиналып келген көп балық:
—Бәлен жерде бір жүз қырық жасқа келген бір кәрі балық
бар, сол білмесе, біз білмейміз. Ол «бара алмаймын» деп жатып
алды!—дейді.
Хан өзінің жендеттеріне:
—Бар да алып кел. Тез келсін!—деп әмір берді.
Жендеттер келіп:
—Сізді хан шақырады!—деп еді, әлгі кәрі балық тұрмады.
—Хан мені не қылады? Тұруға халім жоқ,—деп жата берді.
Жендеттер болмай, кәрі балықты орнынан сүйреп тұрғызса,
ат басындай алтын сол кәрі балықтың астында жатыр екен.
Балықты тастап, жендеттер патшаға алтынды алып келеді.
Балықтың патшасы алтынды судан лақтырып, жігіттен өзінің
қанатын алады. Сөйтіп, кәрі балық жүз қырық жасағанда, сол
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алтынның буымен жасаған екен. Алтынды алып кеткен соң,
кәрі балық өліп қалады.
Жігіт алтынды ханға әкеліп береді. Хан дереу кемпірді
шақырып алып
—Ал, сенің келмейді дегенің қайда? Мынау алтынды алып
келіп қалды. Мен сенің басыңды алам,—дейді.
Кемпір:
—Дат, тақсыр! Ер кезегі үшке дейін. Мұны тағы бір жерге
жіберіңіз, өмірінде келмейді,—дейді.
—Ал, тез айта ғой!—дейді хан.
—Айтсам, сіздің әкеңіздің бір қысырағының үйірі жоғал
ған. Сол қысырақтың үйірі осы күнде тағы болып кетті, соны
тауып, айдап келсін,—деді кемпір.
Хан мұны мақұл көрді. Шақырып алып жігітке тағы айтты.
Жігіт жылап әйеліне келді. Әйелі:
—Алты күнге рұқсат алып кел,—дейді.
Жігіт ханнан алты күнге рұқсат сұрайды. Хан алты күнге
алты күн қосып, он екі күнге рұқсат береді. Әйелі жігіттің
қолына жазуы бар бір таяқ береді.
—Осы таяқты ал да көзіңді жұм, бетіңді осы солтүстікке
қарат,—дейді.
Сонан соң мына таяқтағы дұғаны оқы,—деп үйретеді.—Осы
дұғаны оқып отырсаң, таяғың тура сол қысырақтың айғыры
на апарады. Айғырдың үстіне қарғып мініп ал. Басқа, көзге
төпеп, үстінен түспе. Әрі-беріден кейін айғырды қалай айдасаң,
жылқының бәрі жиылып, соның артынан ереді. Сонымен тура
ханның ауылына бар,—дейді.
Таяқты алып, дұғаны оқып, жігіт айтқандай көк айғырға
сарт ете түсіп, мініп алады. Айғыр мөңкиді, әрі-беріден соң
жөнге жүреді. Жігіт ханның алдына келіп:
—Мына жылқыларыңды ұстап алыңдар,—деп айқай салады.
Өңкей тағы жылқы ауылды ойран-топыр қылып қырып
кете жаздайды.
Хан:
—Ойбай, керегі жоқ, елді қырады, тарт аулақ,—деп азар да
безер болады.
—Керегі жоқ болса, жарайды,—деп, жігіт жылқыны қоя
беріп қайтып келеді.
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Хан кемпірді шақырып алып, оның басын тағы алмақ болады.
Кемпір:
—Ойбай, тақсыр, дат!
Хан:
—Ал, датыңды айт,—дейді.
—Датымды айтсам, тағы жұмсаңыз. Осыны таба алмай
өледі. Егер осыдан қайтып келсе, менің басымды алыңыз!—
дейді кемпір,
—Ал, айт!—дейді хан.
—Айтсам, баяғыда сіздің әкеңіздің қырқына берген көк
айғыр бар, сол айғырды тауып алып келсін,—дейді.
Хан жігітті шақырып алып:
—Дереу көк айғырды тауып алып кел!—деп әмір етеді.
Жігіт әйеліне келеді.
Әйелі:
—Мұның жайын білмеймін, енді енеңе бар, сол бір ақыл
табар,—дейді.
Жігіт уайымдайды.
Әйелі айтады:
—Бұған үш ай сұра, үш айдан кемде таба алмайсың,—
дейді.
Жігіт барып ханнан үш ай сұрайды. Үш айдың үстіне үш ай
қосып, хан алты ай береді. Жігіт үйге келеді.
Әйелі айтады:
—Сен келгенше хан мені қоймайды. Сен қырық күнге
шыдасаң мұндай болмас еді,—дейді.
Жігіт қысылады. Айла азайды. Сонда тағы да әйелі айтады:
—Қой, саспа! Сен енең берген қайрақты жерге қойып, бір
тепсең, ол не бол десең, сол болады. Үш қабат үй сал деп теп
тағы, мені сол үйдің астыңғы қабатына салып кет,—дейді.
Жігіт қайрақты жерге қойып: «Үш қабат үй бол!»—деп теуіп
еді, үш қабат үй болады. Соның ең астыңғы қабатына әйелін салып, жігіт қасқыр қайнына жөнеледі. Сонымен бірнеше күнде
қайнына келіп жетеді. Келген жұмысының бетін айтады.
—Ай, балам-ай, бәрі өзіңнен! Қырық күнге шыдасаң ғой,
онда мұндай пәлеге душар болмас едің. Жарайды, қайыр. Енді
ақыл табылар,—деп қасқыр енесі күтіп жатқызады.
Ертеңіне енесі мынадай акыл береді:
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—Сен жатпа, балам. Осыдан барасың, барсаң пәлен жерде
ханның әкесінің моласы бар. Сол молаға барып, ханның әкесі
нің қабырын қазып, сүйегін жиып алып, бесікке салып тербет.
Сонан соң ол ойбай салады: «Тынышыңды алғыр, қайсыңның
менде ақың бар?»—дейді. Сонда сен: «Мен емес, менің тыны
шым
ды сенің балаң алды, сенің тынышыңды мен алып
отырмын!»—де. Сонда әкесі: «Баламның менде несі бар?»—
дейді. Сен: «Балаң қырқыңа бір айғыр сойған екен, соны тауып
бер деп жатыр»,—де. Сонда ол айғырды тауып береді,—дейді.
Айтқанындай жігіт қабырға келіп, сүйекті бесікке салып
алып тербете бастайды. Әрі-беріден соң ол ойбайлап:
—Тынышымды алма!—дейді.
—Мен емес, менің тынышымды сенің балаң алды, мен сенің
тынышыңды алып жатырмын!—дейді жігіт.
—Баламның менде несі бар?
—Балаң сенің қырқыңа айғыр сойған екен, соны менен даулап жатыр, мен сенен сұрап отырмын. Сен сол айғырды тауып
бер.
—Ой, арамнан туған! Маған берген бір айғыры көп пе еді?
Сұрайтын болса, бердім. Арамнан туған!—деп айғырды көрден
алып, лақтырып жібереді.
Жігіт қараса, айғырдың артқы аяғы жоқ.
—Ойбай, артқы бір аяғы қайда?
—Оны маған берген жоқ. Арамнан туғанға айт, бар! Бір санын әйелімен екеуі жеген.
Жігіт айғырды жетелеп, екі айда елге келіп, ханға
айғырды тапсырып, әкесінің сәлемін айтады. Сол кезде хан
қарамағындағы барлық ұстаны жиып, үш қабат үйді бұздырып,
екі қабатын бұзып, үшінші қабатына кірісіп жатыр екен.
Барлық тапсырманы орындағаннан кейін, хан ойланып,
қатесін мойындап, кемпірдің басын алып, жігітке өзінің қызын
қосып, орнынан түсіп, тағын береді.
Жігіттің әуелгі алғаны қасқырдың қызы емес, перінің қыз
екен. Сөйтіп, ол мұратына жетіпті.

61. Бекболат
Ертеде бір кедей болыпты, оның төрт баласы болыпты.
Кішісінің аты Бекболат екен.
Бір күні ол кедей «тілімді алмайсың» деп Бекболатты
үйден қуып жібереді. Бекболат қаңғырып келе жатып, көлдің
жиегіндегі жалғыз үйге сәлем беріп, кіріп келсе, бір шал мен
кемпір отыр екен. Олар жөн сұраса, Бекболат:
—Әке-шешем жоқ, қаңғырып жүрген жетім баламын, баласы жоққа бала болар едім,—дейді.
Бұған шал мен кемпір қуанып, Бекболатты бала қылды да,
азын-аулақ малы бар екен, соны баққызып қояды. Шал өзі
қармақ салады екен. Біраз күннен кейін Бекболат атасынан
рұқсат алып, қармақ салатын болады да, шал қой бағады.
Күндерде бір күн Бекболаттың қармағына бір үлкен балық
ілінген екен, соны Бекболат жалғыз өзі ала алмай, әке-шешесі
келіп, үшеуінің әлі жетпей, ақырында шал:
—Балам, сен қармағыңды мықтап ұстай тұр. Кемпір, сен
үйге барып қазанынды даярла. Мен мынау ауылдың жігіттерін
шақырып келейін,—деп, көрші ауылға кеткен кезде, әл бермей
жатқан балық судан шыға келіп, Бекболатқа:
—Сен мені босат, қысылған жерде бір көмек көрсетермін,—
дейді.
—Сен су астына кетесің, мен жерде жүрем, қалай көмек
көрсетесің?—дейді Бекболат.
Сонда балық тұрып:
—Менің бір қабыршағымды жұлып алып қал. Керек
уақытында соны тұтатсаң, саған өзім келемін,—дейді.
Бекболат ойланып тұрады да, балықтың бір қабыршағын
жұлып алып, өзін қоя береді. Сол уақытта қараса, әкесі
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көп жұртты жинап алып келеді екен. Мұны көріп Бекболат
қармағын суға тастап жібереді. Әкесі келіп:
—Балық қайда?—дейді.
—Балығы құрсын! Өзімді қармақпен бірге суға әкете
жаздады,—дейді Бекболат.
Сол жерде шал ашуланып:
—Қаңғырған ит, біреуге сатып жібердің ғой!—деп Бекбо
латты ұрып-ұрып, қуып жібереді.
Соры қайнап, ел кезіп келе жатқанда, бір жез шудалы боз
тайлақты бір қасқыр қуып келеді екен. Қасқырдан қорыққан
тайлақ Бекболатқа келіп:
—Мына қасқырдан құтқара көр! Қысылған жерде мен де
саған бір жәрдем көрсетермін,—дейді.
Сонда Бекболат:
—Сен өзің кетіп бара жатырсың, қайтіп маған жәрдем
көрсетесің?—дейді.
Жез шудалы боз тайлақ:
—Менің шудамнан бір талын жұлып алып қал. Қысылған
жерде тұтатасың, мен келемін,—дейді.
Бала тайлақтың айтқанын істеп, оны қасқырдан құтқарып
жібереді.
Мұнан соң келе жатса, бір үлкен құс екі самұрықты қуып
келеді екен. Самұрықтар жанында келе жатқан баланы көріп:
—Адамзат қой, бізді құтқарса, осы құтқарар,—деп
Бекболатқа келіп:
—Мына жаудан құтқар! Біз де бір керегіңе жарармыз,—
дейді.
—Сендерді мен аспаннан қалай табамын?—дейді.
Сонда самұрықтар:
—Сен екеумізден екі қауырсын жұлып алып қал. Қысылған
жерде қауырсынымызды тұтатсаң, біз келеміз,—дейді.
Бекболат олардың да тілегін орындап, самұрықтарды
құтқарады.
Тағы да желе жатса, бір түлкіні бір бүркіт қуып келеді екен,
адамды жау көретін түлкі не істерін білмей, аңырып тұрып
қалады да, бүркіт өзіне түйіле берген кезде Бекболатқа жетіп
келіп:
—Ойбай, ағатай, мені мына жаудан құтқар! Мен де жәрдем
көрсетермін,—дейді.
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Мұны естіп Бекболат:
—Сен қазір тауға, тасқа жайыңмен кетесің. Мен сені қайдан
табам? Сендей жүйрік емеспін,—дейді.
Сонда түлкі:
—Менің бір тал қылшығымды жұлып алып қал. Соны
тұтатқанда иісі шығар, мен сол жерде дайын боламын,—дейді.
Бекболат түлкінің айтқанын істеп, келе жатқан жауынан
құтқарады.
Сонан тірі жетім Бекболат зарлап келе жатса, көз ұшында
бір үй көрінеді. Жақындап келіп байқаса, көп ауыл екен. Соның
шетіндегі бір қосқа келіп, тыңдап тұрса, шалдың кемпірге
ұрысқан даусы шығады. «Қабағың жаман қақбас, бір бала таппай... мына қалған ірімшік, мына қалған май, қаймақты кім
жейді?»,—деп шал кемпіріне жырлап отыр екен, сол кезде Бекболат сәлем беріп, кіріп келеді.
—Е, балам, жоғары шық!—деп шал жөн сұрайды.
Бекболат:
—Әке-шешем өліп, қаңғырып жүрген сорлымын,—дейді.
Мұны естіп шал қуанып:
—Маған бала боламысың?—дейді.
Бекболат: «Құп!»—деп шалға бала болады. Шалдың азынаулақ малын бағып, кешке шал мен кемпірдің қасында алданыш болып жүреді.
Сол елдің Ақбұзау деген ханы бар екен. Күндерде бір күн
«ханның Қарааю деген сұлу қызы қалыңмалсыз күйеуге тиеді»
деген хабар шығады. Мұның қалай екенін түсіне алмай Бекболат сол елдің жігіттерінен анықтап сұраса, ол былай екен.
Қарааюды алуға дәмеленіп барған адам үш рет жасырынады
екен. Сол уақытта Қарааю ол адамды таба алмаса, соған тимек екен. Егер тауып алса, басын алады екен. Қарааюды алуға
дәмеленген жас та, кәрі де—бәрі ханның ордасына жиналып,
қандай жерге тығылса да, Қарааю тауып ала береді екен. Бір
күні бір жігіт құдықтың ішіне түсіп жатып алған екен. Алтын
тақта отырған Қарааю оны да тауып алыпты. Өзі ай мен күндей
сұлу екен. Мұның жолында нелер жас жігіттер өлген екен.
Бекболат тәуекелге бел байлап, бармақ болады. Асырап
отырған шал мен кемпір Бекболатты сондай жақсы көреді
екен.

БЕКБОЛАТ

323

Кемпір-шалдың: «Шырағым, Болатжан, сен барма, босқа
өлесің, талайлар ол қыздың қолынан өлген!»—деп зарланғаны
на Бекболат құлақ аспай, жүріп кетеді.
Ақбұзау ханның ордасының алдына барса, Қарааюдың бір
жеңгесі келген адамдарды қызға жіберіп тұрады екен. Бекболат
солардан рұқсат алып, Қарааюдың сарайына барады.
—Еркежан-ай, сені алу үшін талай жақсы да, жаман да
таласып болды-ау! Бір жаман қара бала келіп тұр. Соны кіргіз
бей-ақ қойсақ қайтеді?—дейді жеңгесі.
Мұны естіп, Қарааю күліп:
—Жоқ, жеңеше! Көп адамның бірі болар, кіргізіңіз,—дейді.
Жеңгесі кіргізеді, сонда Қарааю:
—Ал, бала, тығыл үшке шейін!—дейді.
Бекболат:
—Рұқсат берсең төртке дейін тығылам. Әйтпесе, әуре болмай, қайта берем,—деген соң Қарааю таңданып, рұқсат етеді.
Бекболат далаға шыға сала, боз тайлақтың қылын тұтатқан
екен, боз тайлақ жетіп келіпті. Сонан соң ол боз тайлақтың
үстіне мінеді де, адам өтпес, аң жүрмес қалың тоғайдың ар
жағына өтіп кетеді, мұз дарияға жетеді. Қарааю уақыты болған
соң қарап тұрып:
—Сен, бала, боз тайлақтың үстінде, қара шидің ар жағында,
мұз дарияның бер жағында тұрсың,—дейді.
Сонда Бекболат:
—Мұның рас!—деп жетіп келеді.
Қарааю оны екінші рет жасырынуға жібереді. Бекболат
үйден шыға сала, балықтың қабығын тұтатқан екен, балық
жетіп келеді. Оған да жоғарыдағыдай, Қарааюмен серттескен
сертін айтқан соң, балық баланы ішіне салып алып, дарияның
астына түсіп, жардың көлеңкесіне барып жатады. Қыз уақыты
болғанда қарап тұрып:
—Бекболат, дарияның түбінде, ақ жайынның ішінде
жатырсың, шық бері!—дейді.
—Оның рас!—деп Бекболат жетіп келеді.
Үшінші рет рұқсат бергенде екі самұрықтың қанатын
тұтатқан екен, екеуі жетіп келіп, Бекболатты жеті қабат көкке
алып кетіпті.
Қарааю сұлу қарап-қарап:
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—Бекболат, сені жеті қабат көктен әрі, самұрықтың
қанатының үстінде жүрсің, түс!—деген соң, Бекболат:
—Оның рас!—деп жетіп келеді.
Қарааю сұлу:
—Ақырғы кезегің, өлім уақытың таянды, бар, тығыл!—
дейді.
Сонда Бекболат түлкінің қылын тұтатып жібергенде:
—Ләппай, тақсыр, не бұйырасың?—деп құйрығын бұ
лаңдатып, түлкі жетіп келеді.
Сол уақытта көзіне жас алып, Бекболат:
—Өлім уақыты таянды, түлкім! Осындай Қарааю деген
Ақбұзау ханның қызымен серттесіп едім, енді сенен жәрдем
болмаса өлдім! Мені жасыр,—дейді.
Сонда түлкі күннің шығысынан қазған інінің аузын
Қарааю сұлудың тағының астынан шығарады да Бекболатқа:
—Ол қыз неше айлакер болса да, енді сен аласың! Ол
қыз қазір: «Бекболат, сен жоқсың!»—дер, онан соң тағы:
«Жоқсың!»—дер, сен орныңнан қозғалма да, үндеме де. Ол қыз
ең аяғында: «Күннің шығысынан бір, батысынан бір ін шық
қан. Мұнда, Бекболатым, сен жоқсың!»—дер, сол уақытта сен:
«Мен мұндамын!»,—деп шыға кел,—дейді түлкі.
Бекболат досына қош айтысып, жүріп кетеді. Мұнан соң
Қарааю сұлу қара таба алмай, екі рет:
—Сен жоқсың!—деп айқайлайды.
Үшінші рет: «Күннің шығысынан қазылған іннің батысынан шыққан аузы бар. Бірақ ол інде, Бекболатым, жоқсың!»—
дегенде, Бекболат:
—Мен мұндамын!—деп шыға келіпті.
Сонымен қыз да, үйінің іші де, туған-туысқандары да,
қыздың барлық ел-жұрты риза болып, қызды Бекболатқа
қосады. Ханның өзі қартайған екен. «Жетім де болсаң, ел би
леуге лайық екенсің»—деп Бекболатты өзінің орнына хан
қойып, тағын беріп, отыз күн ойын, қырық күн тойын жасайды.
Мұнан соң Бекболат баяғы өзінің әке-шеше, ағаларын ізде
тіп алғызып, кешірім сұрап, әкесімен татуласады.

62. Қали мен қази
Бұрынғы заманда Қали мен Қази деген ағайынды екі жігіт
болыпты. Бұл екеуі жер астының мүжім ғылымын оқуға кетіп,
біреше жылдан соң Қали, Қази екеуі де жер астынан мүжім
ғылымын бітіріп шығып, екеуі де еліне келеді. Келсе, ел-жұрты
бұл екеуін де танымайды. Екеуінің де тырнақ-шаштары алынбапты. Денелерін түк қаптап кеткен, үсті-басы жуылмаған,
сиықтарынан адам қорқарлық екен. Міне, сонымен ел-жұрты
Қали мен Қазидың екеуін де елге жуытпайды, елден қуады.
Осы беттерімен Қали мен Қази екеуі де еліне сыя алмай, бір
айдын дарияға барады да, Қали балық болып жүзіп кетеді де,
Қази құс болып ұшып кетеді. Екеуі екі шеттен шығады. Қали
суда балық боп ағып отырып бір шәрдің шетінен шығады. Қази
құс болып ұшып басқа бір шәрден шығады. Сонымен Қали сол
барған шәрін аралап жүрсе, бір кемпір нан сатып отыр екен
дейді. Қали келеді де кемпірге қарап тұрады. Кемпірдің нанын
алушыны Қали көрмеді. Кемпірдің наны өтпейді. Өйткені наны
қара, өте жарлы, бала-шағасы жоқ жалғыз кемпір екен. Сонда
Қали тұрып кемпірге айтады: «Шеше, наныңды маған бер, мен
сатып берейін, өзің жанымда тұр»,—дейді. Сонымен кемпір нанын Қалиға беріп, өзі жанында қарап тұрады. Сол мезгілде Қали
оқыған өнер-ғылымын қолданып, нанға сиқырлық істейді.
Сонда нан аппақ, тәп-тәтті болады. Сол базарда мұның нанынан артық нан болмай, базардағы бүкіл жұрт мұның нанына
жабылады. Наны қымбат бағамен тез өтеді. Сонымен Қали сол
кемпірге бала болып, ылғи нан сатып беріп тұрады. Кемпір
дің шаруасы қатарға еніп, қаланың шетінен бір үй сатып алып,
сол үйде тұрады.

326

ҚИЯЛ-ҒАЖАЙЫП ЕРТЕГІЛЕР

Бір күндері Қали жақсылап түрлі нандар пісіріп, бұл шәр
дағы ханның қыздарына сатады. Ханның қыздары мұнан нан
сатып алғыш болады, үйткені Қали сиқырлап пісірген нан өте
тәтті көрінеді. Сүйтіп жүргенде Қали сол ханның кіші қызына
ғашық болады. Бір күндері Қали түрлі сиқырлармен ханның
қызын өзі үйіне алғызады. Мұны ешкімге білгізбейді. Қыздың
өзі біледі. Бірақ қалай келгенін, кім әкелгенін білмейді.
Үйіне барады да қыз жылайды. Күнде бұлай қызды келтіріпапарғызып тастайды. Қызының осындай басын айналдырып
жүргенін естіп, кім екенін білу үшін хан қызына: «Барған
үйіңе сол кебісіңді тастап кет, басқа адамға көрсетпей, өзің
ғана біл»,—дейді. Қыз екінші барғанда сол кебісін сол үйдің
бір жеріне тығып кетеді. Оны Қали біліп, ертең тұра сала сиқыр
жасайды. Сол кезде бүкіл шәрдің үй бас сайын сол кебіс қаптап
кеткен. Кімнен екенін тағы да айыра алмайды. Хан қызына:
«Сол барған үйіңнің қақпасын қаралап бояп кет»,—дейді. Қыз
тағы да барғанында сол үйдің қақпасын қаралап майлап кетеді.
Қали ертеңінде қараса, қақпасын қара майлап кеткен. Бұл арада Қали тағы да сиқыр жасап жібергенде, бүкіл шәрдің үйле
рінің қақпалары қара майланып қалады. Қай үй екенін мұнан
біле алмайды. Сонымен жүргенде хан халқын жиып:
—Сексен кез жерге жамбы қадалады. Атып түсірген кісіге
кіші қызымды берем, атам деп тигізе алмағанның басын алам!—
деп жар салады. Бүкіл жұрт жиналады. Жамбыны, теңгені
ешкім атып түсіре алмайды. Көп мергендер жанынан қорқып
ата алмайды. Бір мезгілде Қали мылтығын сиқырлап алып атады, алып түсіреді. Сол уақытта хан кіші қызын Қалиға береді.
Күндердің күнінде хан Қалидың дана, ғылыми адам екенін
біледі. Сүйтіп, Қалиды ұлындай етіп күйеу бала қылып алады.
Бұл осымен тұра тұрсын, енді Қазиға келейік.
Қази сол барғаннан бір басқа жақтағы ханның қолында болады. Өзінше мүжім ғылымымен ханға өте жағып, ханның
жауларын мұқатып тұрады. Сол уақыттарда сол хан мен мына
Қали жүрген хан екеуі жауласады. Екі жағында мықты соғыс
шығады. Екі хан екі мүжім ғылымын оқыған ағайынды Қали
мен Қазиды бір-бірімен соғыстырады. Бір мезгілде әлденеше
мың әскермен Қази келеді. Алдынан көп әскермен Қали
шығады. Екеуі бірін-бірі танымай мүжім ғылымымен әбден
соғысады.
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Ұзақ уақыт соғысып, бірін-бірі жеңе алмайды. Көп соғыса
ды. Ақырында соғыс бола бергенде Қали әскері тары болып
жайылып кетеді. Қази әскерлері тауық болып жей бастайды.
Сонда Қали әскерлері қырғи болып тауықтың басын қия береді.
Ақырында Қазидың өзі күйкентай болып қашады. Қали қырғи
болып қуады. Алты күн, алты түнде қуып жетеді. Екеуі де таласады. Қази жеңіле бергенде көп жылайды, жалынып. Оған
болмай Қали өлтіреді. Өлген уақытта денесі, аяғы Қази болып
адам қалпына түседі.
Сол уақытта Қали өзінің інісі Қази екенін таниды. Танып
есінен танып қалады. Көп өкініп жылайды. Сол уақытта ми
даланы күңірентіп жылағанда маңайындағы көрген халықтар
дың сай-сүйегі сырқырайды. Осымен көп жылдар өтеді.
Қали әбден қартаяды. Өлер шағында бір баланы тоғыз
ай оқытады. Нақ өлерінде балаға тоғыз түрлі шынымен дәрі
қалтырады: «Мен өлгенде ешкімге көрсетпей, бір оңаша жерге
бар да, бір астауға мені сал, осы тоғыз түрлі дәріні күнде бірін
құйып тұр. Сонда мен тіріліп қайтадан жасарып шығармын»,—
дейді. Бір мезгілде Қали өледі. Оқытқан баласы айтқанын істей
бастайды.
Әуелгі күні бірінші шыныдағы қап-қара топырақ болып
кетеді. Екінші күні екінші шыныдағы дәріні құяды, сонда
қап-қара батпақ болады. Үшінші күні үшінші шыныдағы дәрі
әлгіден гөрі қоюланады. Төртінші күні төртінші дәріні құйғанда
батпақ бірте-бірте адам сүгіретіне келеді. Бесінші күні бесінші
шыныдағы дәріні құйғанда кәдімгідей адам сүгіретіне әртүрлі
дене құрылыстары келіп, өлі адамға ұқсап жатады. Алтыншы
күні алтыншы шыныдағы дәріні құйғанда жігітке айналады.
Жетінші күні жетінші шыныдағы дәріні құйғанда барлық де
несі тегіс, дене құрылысы түзеліп, бір сұлу жап-жас жігіт, әттең,
жаны жоқ болып жатады. Сегізінші күні сегізінші шыныдағы
дәріні құйғанда астаудың ішінде аунап түсіп, аунап түсіп «жақжақ» деген тілге келіп жатады. Тоғызыншы күні тоғызыншы
шыныдағы дәріні құя бергенде көктен әзірейіл періште түсіп,
баланың қолындағы дәріні төгіп жібереді. Екі тірілуге заң жоқ
деп, сонымен «жақ-жақ» деп жатып қалады. Әлі күнге дейін
«жақ-жақ» деп жатыр дейді.

63. Бар онда, әкел мұнда
Бұрынғы заманда бір патша бар екен, ол патшаның бір
жақсы уәзірі болыпты. Сол уәзір тағдыр жетіп өліпті. Өлген
уәзірдің бір жақсы баласы калыпты. Баланы патша шақырып
алып:
—Сен маған әкеңнің орнына қызмет қылып, уәзір болуға
жараймысың?—депті. Бала тұрып сонда:
—Сіз уәзірлікке ұнатсаңыз, жарар едім,—деп жауап беріпті.
Патша оны қабыл көріп, уәзірлікке алады. Бала патшаға
күніне тоқсан үйрек атып беріп қызмет етеді және қандай
қызметке бұйырса да, әкесінен артығырақ етіп орындап,
патшаға жағымды болады.
Күндерде бір күн бала көл жағалап, үйрек атып келе жатып, тоқсан түрлі бедерленген жүні бар бір үйректі атайын деп,
мылтығын көтергенде, үйрек сөйлеп қоя береді:
—Ей, уәзір, мені атпаңыз. Мен Қиыр патшаның қызы едім.
Осы көлге шомылып жүргенде, екі апамнан адасып қалып, сонан бері жалғыз жүрмін. Егер атпасаң, сенің сүйікті қалыңды
ғың болайын,—деп жалыныпты.
Жігіт:
—Қыз суретіне кірсең атпаймын,—депті.
Үйрек сұлу қыз суретіне кіріп, су жағасынан шығып, балаға
тиіп, екеуі бір үй салып, мекен етіп жатыпты.
Бала патшаға бармай кеткен соң, патша басқа екі уәзіріне
іздетеді. Екі уәзір іздеп, дария жағасындағы үйге келіп қараса,
үйде уәзір отыр, қасында бір алтын сандық жатыр екен.
Бұлардың іздеп келгенін біліп, алтын сандық болып жатқан
уәзір баланың келіншегі, пері қызы екен.
Екі уәзір патшаға барып:
—Уәзіріңіз сіздікінен жақсырақ бір алтын сандық құшақ
тап жатыр,—дейді.
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Патша:
—Оны алып кел!—деп жарлық береді.
Қыз күйеуіне:
—Сені патша шақыртуы мүмкін. «Неше күндей ауырып
жатқанымда, көңілімді сұрауға бір кісі жібермедіңіз, тым
болмаса, жолдас ақым үшін, өзіңіз келіп, халімді білмедіңіз!»—
деп өкпе айт,—дейді.
Екі уәзір келіп, баланы патшаға алып барады. Патша баладан оның неге келмегенін сұрайды.
Бала тұрып:
—Неше күндей ауырып жатқанымда көңілімді бір сұрат
пағаныңызға өкпеледім,—дейді.
—Менен де жақсы алтын тапқаныңды білдім. Пәлен
шаһарда тоқсан түрлі бедерленген жүні бар бір бүркіт бар, бір
жұманың ішінде сол бүркітті алып кел. Егер де алып келмесең,
басыңды алам!—дейді патша.
Уәзір бала үйіне қайтып келіп, уақиғаны әйеліне айтады.
Әйелі бір орамалға үшкіріп қояды, орамал бүркіт болады. Уәзір
оны патшаға алып барады.
Патша әмір етеді:
—Пәлен шаһарда жүні тоқсан түрлі құбылған бір аю бар,
бір жұмадан қалдырмай соны алып кел. Айтылған күннен
қалсаң, басыңды аламын!—дейді.
Бала үйіне қайтып келіп, уақиғаны әйеліне баян етеді.
Әйелі дұға оқып, орамалды аю қылып береді. Айтылған күнін
де аюды патшаға алып барады. Патша үндеместен аюды алып
қалады да, уәзірлерін шақырып алып:
—Барса келмеске екі жол бар еді, уәзірімді жазасы үшін
соған жіберіп едім, ол тапсырған жұмысымның бәрін де орындап келді. Ал, енді сендер бір жол табыңдар, соған жұмсайын.
Егерде тапсырған нәрсені алып келмесе, басын аламын, келмей қашып кетсе, онан әрмен кетсін. Егерде мен жұмсайтын
барса келмес жолды таба алмасаңдар, сендердің бастарыңды
аламын!—депті.
Уәзірлер патшадан қысылып, екеуі екі етек алтын алып,
шаһарды аралап қыдырып: «Барса келмес жолды білетін кісі
болса, осы алтынды береміз»,—деп жар салады. Ешкім білмей,
сасып тұрған кезде бір соқыр кісі:
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—Барса келмес жол, «онда бар да мұнда әкел» деген жол, сонан қиыны жоқ,—дейді.
Екі уәзір патшаға келіп:
—Барса келмес жолы, «онда бар да мұнда әкел» деген жер,—
дейді.
Патша уәзір баланы шақырып алып:
—«Онда бар да мұнда әкел» деген жерді тауып кел. Бір
жылға шейін келмесең басыңды аламын!—дейді.
Уәзір үйіне келіп, патшаның жарлығын әйеліне айтады. Әйелі:
—Қандай залым патша еді?—дейді де, әйелі күйеуіне мәнжайды түсіндіреді. «Онда бар да мұнда әкел»,—адамзат жері
нен табылмайды. Мұнан былай пері шаһарын аралайсың.
Саған мына бір орамалды беремін.
Кісі үйіне қонғанда, кісі орамалына қолыңды, жүзіңді
сүртпе, осы орамалға сүрт. Өзің келгенше осы үйде пеш болып
тұрамын. Өлсең, орамал өзімді табады, содан білемін,—деп
күйеуімен қоштасып қала береді.
Уәзір жүре-жүре бір шаһарға жетеді. Шаһарда ешбір жан
көрінбейді, тек айқай-ұйқай дауыс естіледі. Дауыстың қайдан
шыққанын уәзір білмейді. Көшеде жүгіріп бара жатқан біреуді
етігімен қағып қалған екен, ол талып қалыпты. Барлық перілер
оның басына жиылып, кітапқа қарасып: «Адамзаттың салқы
ны тиген екен»,—депті де, бұғып жатқан уәзірді тауып, патшасына алып барады. Пері патшасы онан жауап сұрайды.
—Өз патшамның әмірімен, «Онда бар да мұнда әкелді» іздеп
жүрген бейшарамын,—дейді.
Пері патшасы қызметкерлеріне:
—Баланы тамаққа тойғызып босатып қоя беріңдер,—депті.
Сол кезде патшаның ханымы уәзір баланың бетін сүртіп
отырған орамалын көріп, қайдан алғанын сұрайды. Уәзірдің
өзімдікі дегеніне болмай, шынын айтпаса басын алмақшы бо
лады. Уәзір қорыққанынан:
—Әйелімнің орамалы еді,—деп шынын айтады.
Сонда пері патшасының ханымы:
—Аһ, дариға, көлде ойнап жүргенде, кіші сіңілім жоғалған
еді, соның орамалы екен ғой. Жұмысыңды айт,—дейді.
—«Онда бар да мұнда әкелді» іздеп жүрмін,—дейді бала.
—Бабаң келсін, ол білер, осы шаһарда болса алып берермін,
жоқ болса іздетемін,—дейді.
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Бірақ, «онда бар да мұнда әкелді» бала бұл шаһардан таба
алмай, бала кете береді.
Ол жүре-жүре бір шаһарға келеді. Бұл шаҺарда жан жоқ.
Көшеде кетіп бара жатқан бір баланы қағып жіберген екен,
перілер жиылып кетіпті де уәзірді ұстап, патшаға апарыпты.
—Не іздеп жүрген адамсың?—депті патша.
—Өз патшамның әмірімен, «онда бар да мұнда әкелді» іздеп
жүрген бейшарамын,—дейді.
Патша оны өзінің үйіне қонақ болуға жібереді. Ол патша
ның үйіне келіп, тамак ішіп отырған кезде жүзін орамалымен
сүрткен екен, патшаның ханымы:
—Мынау орамал менің сіңлімнің орамалы ғой, қайдан
алдың?—депті.
Уәзір бала шынын айтыпты.
—Томаркөлде шомылып жүргенде адасып кеткен менің
кіші сіңлімнің орамалы, жұмысынды айт,—дейді ханым.
Уәзір:
—Іздегенім, «онда бар да мұнда әкел» еді,—депті.
—Хан бабаң келсін, бар болса, алып береді, жоқ болса, алдырып береді,—дейді ханым.
Пері патшасы келіп, барша уақиғаны сұрап біледі де:
—«Онда бар да мұнда әкелдіні» білетіндерің бар ма?—деп
еліне жар салады.
Сонда құдық ішінде жатқан бір бақа:
—Мен білемін, алтын берсең айтамын,—депті.
Патша құдықтағы бақаға алтын төгіп берген екен, ол:
—Шеберлерге гауһардан, інжуден, меруерттен кеме жасат,
сол кемемен барып әкелеміз,—депті.
Патша айтқанын әзірлегеннен кейін, бақа уәзірмен екеуі
кемеге мініп, сапарға жөнеліпті. Бірнеше күндер өткенде бақа:
«Көзіңе не көрінеді?»—деп сұрайды.
—Дарияның ар жағында бір қалың ел көрінеді,—депті уәзір.
—Ол көрінген ел—үлкен зор патшалы ел. Патшасы туғалы
үйіне кісі жібермеген, ешкіммен сөйлеспеген адам. Кемеден
түскен бетіңде патшаның сарайына бар. Жат жұрттан келген
адам екеніңді білсе, патшаның өзі шығар. Сен оған сәлем бер, ол
қарсы алар. «Онда бар да мұнда әкел» дер. Бір самаурын шай,
бір табақ ет алып, бір жігіт жетіп келер. Бір шыны аяқ шай
ішіп, екінші аяқ шайыңды сол жігітке бер. Егерде ол жігіт бер-
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ген шайыңды ішсе—жолыңның болғаны, ішпесе—өлгенің,—
дейді де бақа дарияға түсіп кетеді.
Уәзір патшаның сарайына келген екен, патша өзі шығып
қарсы алды да, кіргізеді.
Патша:
—«Онда бар да мұнда әкел» деген екен, бір самаурын шай,
бір табақ ет алып, бір жігіт жетіп келеді.
Уәзір бір шыны аяқ шай ішеді, екінші шыны аяқ шайды әлгі
жігітке береді. Жігіт шайды алып ішкен кезде патша отырып:
—Әй, «онда бар да мүнда әкел». Бұл патшасынан қысым
көріп шыққан жігіт екен. Сен оған барасың,—депті.
«Онда бар да мұнда әкел» ойланбастан:
—Тақсырым! Сізге туғаннан бері қызмет етіп едім, ешкімге
бір шыны аяқ шай түгіл, бір шыны аяқ су бермейтін едің, мен
бұл жігітке барамын. Бұл бір шыны аяқты өзі ішті де, екіншісін
маған берді, құрметті бірдей істеді. Бұл тегін адам болмауы
керек,—деп уәзірді кемесіне мінгізіп қоя беріп, өзі соңынан
бармақшы болыпты.
Уәзір дарияның ортасына барған кезде артынан жаңағы
жігіт қуып жетіпті. Екеуі келе жатса, алдыңғы жақтан қалың
кеме көрінеді.
Сонда жігіт уәзірге:
—Мынау тоғыз мың кеме бізді тамашаға қоршап келе
жатқан керуен. Тоғыз мың кеменің әрқайсысында мыңнан кісі
бар. Соларды біз қонақ қылайық. Егер керуен басы мені сат десе,
алдыңғы кемедегі көк сандыққа сат та жүре бер. Өзің шаһарға
барғанша мен де барармын. Бірақ, сол сандықты ашпағайсың,—
дейді.
Екеуі тоғыз мың кемедегі барлық адамды бір самаурын шай,
бір табақ етпен қонақ етті. Керуен басы уәзірге:
—Мына жігітіңді сатамысың?—дейді.
—Сатамын.
—Не сұрайсың?
—Алдыңғы кемедегі сандықты сұраймын.
Керуен басы үндемей жүре берген екен, қасындағы жолдас
тары:
—Баяғыдан бері көк сандықтың қызығын көрдік қой, енді
мына жігіттің де қызығын көрейік!—деп шулапты.
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Ақырында олар көк сандықты беріп, «онда бар да мұнда
әкелді» алып жөнеледі. Уәзір келе-келе дариядан шығады.
Мінерге аты жоқ, киерге киімі жоқ, ішерге тамағы жоқ, бәрі
біткен, сондай ауыр халде отырған кезде, «онда бар да мұнда әкел»
жетіп келіпті. Екеуі тамақтанып, тыңайғаннан кейін уәзір:
—Мына көк сандықта не керемет бар? Аузын ашшы,—
дейді.
Жігіт сандықтың кілтін бір бұрағанда, жаңбыр жауады,
екінші бұрағанда, қар жауады, үшінші бұрағанда, дауыл болып, күннің көзі ашылады. Тағы бір бұрағанда қалың әскер,
«жау қайдалап» күй тартып, барабан қағып шыға келеді.
Жігіт: «Жау жоқ, жатыңдар!»—деген екен, қайтадан
сандыққа кіріп кетіпті.
Енді бір бұраған екен, баяғы дарияның жағасындағы үйіне
келіпті. Уәзірдің әйелі алдынан шығып, құшақтай алады. Таң
атқан соң қараса, «онда бар да мұнда әкел» қанша тамаша сарайлар тұрғызып қойыпты. Патша жарқыраған сарайларды көріп:
«Не ғажап екен, біліп келіңдер»,—деп екі уәзірін жіберіпті.
Уәзірлер барған екен:
—Патша өзі келсін, өзіне қараған барлық жұртын жиып
келіп, тамаша көрсін,—депті сарайдағылар.
Патша бұл сөзіне қаһар қыла алмай, жұртын жиып барады. Патшаны биік мұнараға отырғызады да келген халыққа
екеу арадан бір самаурын шай, бір табақ ет береді де, бір кісідей
күтеді де, патшаға барлық кереметтерін көрсетіп болғаннан
кейін, «онда бар да мұнда әкел» көк сандықты ашып жіберіп,
қонақтың бәрін қырғызып тастапты.
—Жау жоқ, жатыңдар!—деген соң, әскерлер қайта сандық
қа кіреді де, қырылған барша қонақтар қайта тіріліп кетеді.
Баршасын биік мұнарадан көріп отырған патша қо
рық
қанынан үндемей, үйіне қайтып келгеннен кейін, елін жинап:
—Сіздер «онда бар да мұнда әкелді» маған алып беріңдер.
Егер алып бере алмасаңдар, мен патша болмаймын,—дейді.
Халқы кеңінен кеңеседі: «Алып береміз десек, манағыдай
қырғын көреміз, алып бермесек, патшамыз бізге қаһар қылар.
Одан да осы патшаны өлтіріп, сол уәзірді патша қояйық»,—
деген ақылға келеді де патшасын өлтіріп, уәзірді патша сайлап,
«онда бар да мұнда әкелді» уәзір етіп қояды.

64. Қаратай
Ерте заманда үш ағайынды жігіт болыпты: үлкенінің аты—
Сарытай, ортаншысы—Торытай, ең кішісі—Қаратай.
Жігіттер аң аулаумен кәсіп етіпті. Әр күнде кішісі аңға
шығып аң аулады, үлкен Сарытай үйде қалып аңшыларға ас
даярлаушы еді.
Бір уақытта Сарытай үйде отырып ет пісіріп отырса, даладан бір зор дауыс естілді. Сарытай қорыққанынан жалмажан орнынан тұра келіп, далаға шықты, далада ол не көрді?
Сақалы қырық тұтам, бойы бармақтай, түсі суық адамды көріп
қорыққанынан өле жаздады.
Құдайдың кем жасаған байғұсы Сарытайға қатты ақырды,
һәм оған бұйырды: «Мені аттан түсіріп ал!»—деп. Сарытай есі
шығып кетіп, қорыққанынан шалғажетіп келіп атынан түсіп,
һәм үйге әкелді. Үйде ет ошақ үстінде тұр еді.
Ергежейлі шал Сарытайға: «ет бер»,—деп бұйырды. Байғұс
Сарытай оның барша бұйырғанын орнына келтіре бастады.
Қазаннан етті түсіріп алып, шақырмаған қонағының алдына
қойды.
Қонақ кірпік қаққанша табақты тазалап, тағы да ет сұрай
бастады. Сарытай қазаннан бәрін алып жалмауыз қартқа берді.
Бір жапырақ еттің артынан бір жапырақ ет біздің батырдың
аузына қарай жұмарланған уақытта Сарытайдың көзі ілеспеді.
Астан соң қонақ атына мініп үйіне қайтты. Сарытай інілері
аңнан келген шақта болған уақиғаны оларға айтты.
Екінші күн үйді қарауылдауға, һәм ас даярлауға ортаншысы Торытай қалды. Оған тағы да баяғы біздің алып келді һәм
бұл келе қазанды тазалап үйіне қайтты. Міне, кезек ең кішісі—
Қаратайға келді үйде қалып, үй күзетіп, ас даярлап тұруға.
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Қаратай өлең айтып отыр еді, кенеттен шыңғырған дауыс
естілді.
Қаратай батыр далаға шығып көрді қырық тұтам сақалды
шалды. Баяғы әдетінше ергежейлі Қаратайға қышқырды.
«Мені аттан түсіріп ал»—деп.
Қаратай қорықпай, жай тұрып айтты: «Бізге келген қонақ
аттан өзі де түсетін. Оның үшін мұнда қызметкері жоқ»,—деп.
Қаратйдан қарсылық көрген соң біздің батыр ергежей шал
ақырын жұмсап, һәм даусын төмендетті. Қимылдамай, ешбір
жайтақтамай, бос баланың тұрғанын көріп, ергежейіл аттан өзі
түсіп, һәм ет асулы тұрған үйге өзі кірді. Ергежейлі Қаратайға
қарап айтты: «Сен маған қазаннан ет алып бер!»—деп.
Жарықтық бос бала қазаннан етті түсірді, табаққа салды.
Шақырмаған қонақтың алдына қойды. Қонақ еттің бәрін жеп
тағы да зорлай бастады ет сұрап. Сонда Қаратай оған айтты:
«Біздің қонақтарымыз бұрын бір табақтан көп жемейтін еді,
һәм сұраудың да реті жоқ, себебі—мұнда ағаларымның да
сыбағасы бар. Олар аңнан қайтса керек, һәм қазанда қалған
етті жесе керек»—дейді.
Жігіттің бұл айтқанына ілтипат етпей ергежейлі өзі ақ етті
билей бастады. Жас адам ергежейлінің өз бетімен істеген ісіне
намыстанып, жігері қайнап алысуға бар күшімен ұмтылып,
ұзын сақалынан алды. Ілездің арасында зор төбелес болды.
Ақырында Қартай жеңіп шалды сақалынан үлкен бәйтерекке
байлап қойды.
Түнде ергежейлі сақалын үзіп алды да қашуға бет қойды.
Ертеңінде балалар көрді шалдың бәйтеректе жоқ екенін. Бірақ
орнында баяғы өзі байлаған сақалы бәйтеректе қалыпты. Балалар кегін алуға ойлап жүр еді, қууға артынан кетеді. Жігіттер
көп іздеп енді еш жерден таппады. Міне, ақырында тесікке келді.
Қаратай өзінің тілеуі бойынша арқаннан ұстап төмен қарай
түсіп кетті. Ағалары арқанды ұстап қалды. Шұңқыр түбінде ол
бір аппақ сүттей бір үйді көрді. Қаратай бұл үйге кірді, үйдегі
сұлу үш қызды көрді. Үш сұлу жас адамды көрген соң тиісті
әдеппен тұракеліп, орындарынан тағзымшылық көрсетісті.
Сұлулар үндемей тұрды. Қаратай оларға қарап сұрады:
«Қарындастарым, сақалсыз, бойы бір тұтам кісі көрдіңдер
ме?» деп. «Көрдік—деді қыздар.—Жігіт, сақтанғайсың ол залымдардан, барсаң, сені өлтірер, біз сені аяймыз! Ол біздің
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көрші үйде жатады». «Жоқ! Мен барамын ол залымға!»—дейді
Қаратай енді. «Егерде ол төбелес ете бастаса, сұлулар сіздер
қайсымызға болысар едіңіздер?»—деп Қаратай сұрады. «Сізге
болысар едік»,—деді қыздар. Қызу жігіт Құдайға сыйынып,
қашқын жатқан үйге қарай бет қойды. Қаратай онымен көп
алысып, ақырында күші азая бастады шаршап. Қаратай су
ішкісі келген соң, шөлін қандыруға ергежейліге қарап біздің
Қаратай осындай сөз толғайды: «Қарт, жібер мені су ішуге!»—
деп. Қарт көптен-ақ осындайды тілеп тұрған, біздің батырға
рұқсат берді. Қаратай баяғы таныс сұлуларға келіп, олардан
ішуге су сұрады. Сұлулар (көк мойындар) жас боз балаға жай
су бермей, адамға күш беретін су берді. Қаратай суды ішіп, көп
күштің пайда болғанын денесі сезді. Ергежейлінің су ішкісі
келді. Ол да қыздарға келіп су сұрады олардан. Айлакер, мікір
көк мойындар сүймейтін шалына адамның күшін азайтатын су
берді. Көкмойын сұлулардың суыменен күшейген Қаратай бір
қойып қыздардың суымен күші кеткен шалды өлтірді де, бір
тілеген мұратына жетті.
Шалды өлтіріп Қаратай өзіне жақсылық еткен сұлуларына
келді, һәм оларға айтты: «Сүйікті сұлуларым, неге сіздер жер
астында тұрасыздар, шырақтарым, сіздерді Құдай ұрған залым
алып қашқан жоқпа?» деп. Осы сөзді естіген шақта сұлулардың
көздеріне жас толып, басын төмен салып ең үлкені көзіндегі
жасыменен өзінің қайғылы хикаятын бастады:
—«Зейініңді салып тыңдағайсың, мен өзімнің хикаямды айтайын. Біз үшеуміз бір туысқан. Жер үстінде тұрушы
Сарманқұл деген тәуір байдың қыздары едік. Ол біздің атамыз
бүтіл дүниеге мағлұм елі. Өзінің нағыз алтыннан салдырған
әйбат сарайыменен һәм бақшасыменен, оның ішінде әртүрлі
дүниенің кереметі бар еді.
Біздер осы әйбат сарайдың ішінде тәрбиеленіп едік. Әр күн
шешеміздің күңінің қарауынша бақшаға барып, сайран етуші
едік, бейне бір ұжмақтың құсына ұқсап сайрап мереке етуші
едік. Ол бақшаның ішінде әр құстар сайрап, гүлдер жақсы иіс
беріп, күмістей суларыменен бұлақтар ағып, жыл бойынша
әртүрлі жемістер пісіп тұрушы еді.
Бақшаның қызығымен алданып кештің болғанын біз білмей
қалыппыз. Кенеттен күн түнеріп, жай жел болып, сөйте-сөйте
ұлғайып дауыл тұрды. Күн күркіреп, нажағай ойнап жер
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солқылдады. Білінбей біздерді бір нәрсе төмен тартты. Көз
ашып-жұмғанша біз осы ақ үй ішінде пайда болдық.
Осы үйдің иесі ергежей қарт, оны сен жігіт, қазір өлтіріп
тағдырмен осынша кемдікке кіріптар болған бізді құтқар
дың. Сенің сипатыңды, өзіміздің құтқарушыны көріп тұрмыз.
Бүтіл өміріміз бойынша Құдайдан тілерміз бізді кәбабтан
құтқарғаныңыз үшін сізге зор рахмет етсін!»—деп. Жас адам
байғұстың айтқан сөзіне рақымы келіп, бақытсыздықтарына
көп қапаланды.
Ол өзіне өзі міндет етті, бақыттың құсын бұлардың басына
қондыруға, жарық дүниені көрсетіп некелендіріп қосуға.
Қаратайды арқан ұшына байлап тесікке жібергендегі осы
арқан ұшына үлкен қызды байлап тарт дегендей белгі еткенде, ағалары арқанды тартып көтеріп алып, Құдайдың
жарығын көрсетті. Арқан ұшында інісінің орнында қызды
көріп, шошып кеткендіктен, тіпті жеткізіп айтуға мүмкін емес!
Жүректеріне қан толып бейне ақымақ әйелше ақыра бастады.
Ақылды қыз оқиғаның баршасын айтып еді, жігіттер босылды.
Арқанды тағы төмен жіберіп, қыздарды жарыққа шығарды.
Ойбай, Қаратай, қандай-ақ жаман ағалары! Әлгі қыздардың
сұлулығына қызығып, алуға талап етіп, осындай залымдық іске
бел байлады. Қаратайды жер астында қалдырып, өздері бәрі де
қымбат бағалы табыстарымен жөнелді. Екі жігіттің дінсізді
гін көріп кіші қыз бәрінен сұлу, һәм ақылды еді, екі мырзаға
қарап бір сөз айтқаны: «Ей, жақсы жігіттер, не себептен мәңгі
азапқа өздеріңізді ініңізді тастайсыздар? Нендей жазасымен
осындай азапқа лайық? Шындарыңызбен-ақ осындай таза
жігітті өлімге қиғандарыңыз ба? Қаратай сіздерді де, біздерді
де құтқарушымыз емес пе? Құдайдан қорқыңыздар, біреуді
бақытсыз етіп бақытты боламын деп ойламаңыздар. Сіздер еш
уақытта бақытты болмайсыздар, бүгін болмаса ертең оның кебі
бастарыңа келеді. Құдай аққа береді, ол жаза етер».
Бұл айтқаны залымдарға еш нәрсе болмады, һәм тебіренбеді.
Сонда кіші қыз жылап тұрып айтты. «Мен сіздермен жүрмеймін,
оның жанында қаламын, осы жердегі өлім маған сүйкімдірек
сендермен қайғы жұтып есірікпен жүргенімнен де»—деп байғұс
зар жылап, ақырында өзін өлтіруге бел байлады. Жігіттер өзін
өзі өлтіруіне жібермей, қол-аяғын байлап, арттарына қарамай
қайта бастады. Қайыр, жігіттер жүре тұрсын, біз Қаратайға
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қайталық. Қаратайдың іші көптен-ақ сезді. Залымдығы үшін
ағаларын қарғамай, Құдайға жалбарынды, оларды ақылды
ет деп Құдайға тапсырып. Жер астында бір үлкен тесік көрді.
Тесікке кіріп еді—бір ақ сақалды шал отыр. Оның алдында
сөнбейтін от жанып тұр. Ол барша зейінімен үлкен дұғалық
кітап оқып отыр. Келушіні байқамай шал кітабын оқи берді.
Қаратайдың сөзіменен оқуы бөлінді. «Әссалаумағалейкүм,
Құдай рахмәті саған болсын»,—деді. Қаратайды көргенде оның
көзі оттай жайнап, мұрты күлімдеп жылы дыбыспен айтты:
«Қош келдіңіз, сүйікті ұғылым, Қаратай»,—деді. Қаратай ға
жапқа қалды таныстығы жоқ қарт атын атағандығына. Шал
мұрты күлімсіреп айтты: «Міне, енді келді көп күткен қонақ,
отыр, адам ұланы, һәм тыңда менің қайғылы хикаямды. Қырық
жыл—менің бұл шұңқырда тұрғаныма. Бүтіл өмірімді сарып
еттім дұғалық кітап оқуға. Бізді тағдыр өзі қосты, сен маған ұғыл
боларсың, мен саған ата болармын. Сенің маңдайың жарық,
бақытың жарқырап тұр. Уақытша ағаларың қорлық еткен,
һәм уақытша ғашығыңнан айрылыпсың, ол әлі сені ұмытқан
жоқ. Күнімен сені ойлайды. Сенің ағаларың арам қолдарымен
ұстамаққа гүл секілді тәніне талап етеді, бірақ көрінбес періш
те сен үшін денесін қорғайды, Құдай сақтап тұрған әулиенің
қолын өзің білерсің. Ол сенікі. Екеуіңіз бақытты болып, некеменен қосылып қосақтық өмірді рахатта өткізерсіз. Осындай
зор мәртебеге досың сүйініп, дұшпаның күйінер. Міне, тағы
саған бір сөз: ағаларыңның айыбын кеш, зор кінә етті олар, сені
жер астына тастап, сенің қалыңдығыңды алайын деп байғұс солар да зор азап тартып тұрады. Оның үшін Құдай сені жарылқар
кең рахметіменен мәңгі дүниеге шығып. Енді ұйықта, бейша
ра жолдан шаршаған шығарсың қайғыменен»,—деді. Шалдың
сөзі Қаратайды қуантты. Шалдың аяғына көз жасымен жығы
лып, қолын сүйді. Ол барша азабын ұмытып, һәм шаршағанын
ұмытып, ақырын жақсы тәтті ұйқыға кетті. Сол уақытта шал
ұйықтамай өзінің тәуір көретін кітабын оқи берді. Кенеттен ол
әйдік ақ құс болып ұйқыдағы Қаратайды арқасына мінгізіп, көз
ашып-жұмғанша жігітпен Құдайдың жарығына шықты. Үш
жұма, үш күн өтті. Қаратай әлі ұйқыда. Шал оны бір залым залал
етер деп күзетіп отырды. Міне, батыр оянды, жан-жағына қарап
көрді тауларды, ормандарды, тез аққан өзендерді, айналасына
көз жетпейтін көк ауаны. Осының әммесіне сенбей Қаратай
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қуанып сақылдап күлді. «Ей, Құдайым, нендейін ғажайыппен
мен дүниеге шықтым?! Сен Құдайым, құдіретті, күшті, һәм әділ
шал сипатында етіп маған құтқарушы жібердің. Осы сөзбенен
шалдың мойнынан құшақтап сүйіп, «ата-анам, құтқарушым!»
дедім. Шал: «Сені Құдайға тапсырдым»—деп көзден ғайып
болды. Қаратай шалдың ақ көңілді екеніне, жұмсақтығына,
көбінесе көз ашып-жұмғанша ғайып болуына ғажапқа қалып,
һәм бірнеше минуттай қимылдамастан қалды. Бұл шал Қызыр
пайғамбар еді. Құдайым оны бейшара болған Қаратайға жіберіп
еді, жер астында жатып көп жалбарынып еді. Бейне оқ тиген
жолбарыстың баласындай сабырсыздығы қайнап не болса да тез
өзінің ғашығын іздеуге орнынан ұшып түрегелді сонша дүниеге
ашуланғандай жәбір көрген түсіменен. Қаны қазанша қайнап,
көзінен қаны төгіліп, ашудан тұла бойы дірілдеп ғашықтық
тан шөлдеді. Нақ осы уақытта ол естіді ғайыптан бір дауысты:
«Қапаланба бәрі де болар, тез алдыңнан шығар!»
Шалдың айтқаны келді. Қаратай ашуменен қайда барарын
білмей отырғанда оның бақытына шаршаған қашқын иттердің
үстіне келді. Тілемеген ағалары інісін көріп қорыққанынан өле
жаздап, оның аяғына жығылды.
Сұлудың қуанғанынан жүрегі жарылып кете жаздады.
Қуанғанынан өзін ұмытып, бақытты менің кіші сұлуым, шыдамай, қуаныштан шыққан көз жасымен батырдың мойнын жу
ды. Батыр оның бетін шөпілдете сүйіп, сүйікті көкірекке сүңгіп
кетті. Батырда қимыл жоқ. Көкірегіне басын тыға, сүюменен
жауап берді. Ақ көңіл Қаратай ағаларының айыбын кешті,
бірақ сұлулардың бәрін бермеді, өзі бізге белгілі сұлуды алды,
отыз күн ойын етіп, қырық күн тойын етіп кенелді. Әммеге де
шаттық болды, бірақ екі залымға жаман болды. Қаратайдың
құдалығының артынан қалған екі сұлудың құда түсерінің ойыны болды, олар да ғашықтықпен шығысты белгілі адамдарға.
Енді біздің ертегіміз бітті, мұрат хасыл болып, мұнан соң да
Қаратай қосағымен көп өмір сүрді. Сүйікті қосақтардан балалар туып, әкесіндей батыр болды. Ей менің ақкөңіл құрметті
тыңдаушыларым, Қаратайша мақтаулы іс етіп дүниедегі
жақсылықпен, қосақтықпен рахаттаныңыздар!

65. Алтын жүзікті қыз
Ертеде бір ханның екі қызы, бір ұлы болыпты. Үлкен
қызы жаннан асқан сұлу екен. Күндердің бір күнінде қыз
қолындағы алтын жүзігін жоғалтып алыпты. Әкесі: «Кімдекім қызымның алтын жүзігін тауып берсе, қызымды соған
беремін»,—деп ел—елге жар салыпты. Қызды аламыз деп
дәме қылған адамдардың ешқайсысы да жүзікті іздеп таба
алмапты. Хан жарлығын естімеген баласы білмей, қорадан
тауып алған жүзігін әкесіне әкеп беріпті. «Хан жарлығы екі
болмайды» деген оймен хан қызын өз ұлына қоспақшы болып, көрші ел халықтарын тойға шақыртады. Жан-жаққа
кісі шаптырады. Хан қызын ұлына беретін болыпты деген лақап тарайды. Бұл сұмдықты естіген қыз арсыз әкенің
әміріне көніп, өз ағама әйел болғанша, қаңғырып өлейін деп,
той болар алдында жасырынып, өз үйінен бір түнде қашып
шығады. Бірнеше күн жүріп, тау ішіндегі бір үйге келіп паналайды. Хан қызының жоғалып кеткенін естіп, тас-талқан
болып ашуланып, жан-жаққа іздеушілер жібереді. Қаншама
нөкерімен ханның өзі де іздеп шығады. Айлар, күндер іздеп
қызды таба алмайды. Бір күні қыз өзінің үңгірінен шығып,
тау бөктерінде жидек теріп жүргенде, хан көріп қалып, қы
зына қарай айқайлап жүгіреді. Бірақ қыз тез әулие үңгірге
кіріп кеткенде, есік тарс жабылып қалады. Үңгірдің есігі
ашыл десе ашылып, ашылма десе ашылмайды екен. Сонда
хан келіп:
—Ашыл мүлдем, ашыл,
Дидарыңмен шашыл!
Мен қызымды көрейін,
Шашын талдап өрейін!—
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деп жылайды. Жабылған есік қайта ашылмапты. Есік түбінде
қыз тұрып:
—Ашылма мүлдем, ашылма,
Дидарыңмен шашылма!
Мен әкемді көрмейін,
Өрмей-ақ қойсын шашымды!—
депті.
Хан есіктің ашылмайтынын біліп, жылап үйіне кетіпті.
Ханнан кейін қыздың шешесі мен ағасы келіп ашылуын
сұрайды. Қыз бұларға әкесіне берген жауапты беріп, есікті ашпай қояды. Ең ақырында қыздың он жасар сіңлісі келіп:
—Ашыл, мүлдем, ашыл!
Дидарыңмен шашыл.
Мен тәтемді көрейін
Шашын өріп берейін!—
депті. Тәтесі сіңлісінінң даусын естіп, қаншалықты өзін берік
ұстаса да, көңілі босап, жылап жібереді. Сонда да есік ашпауға
тырысады:
—Ашылма мүлдем, ашылма,
Дидарыңмен шашылма!
Мен сіңлімді көрмейін,
Өрмей-ақ қойсын шашымды!—
депті. Кішкене сіңлісі енді не істерін білмей тұрғанда, екінші
бір сайдан келе жатқан бір топ қасқырды көріп, шырылдап
жылап жібереді. «Қасқырға жем етемін демесең, есікті аш!»—
дейді. Тәтесі шыдап тұра алмай есікті ашып жібереді. Бірінбірі сағынып апалы-сіңлілі екі қыз жылап көріседі. Тәтесіне
қараса әбден жүдеген, бұрынғы алмадай ал қызыл беті бозарып
солған, көп жылағандықтан ісініп, мөлдір қара көздері ыстық
жаңа толған, қылтадан төмен түсетін ұзын, қою қолаң шашы
тарқатылған, қайғылы тәтесінің бауырына кіре түседі. Екі
бауыр құшақтасып отырып, мауқыларын басады.
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Бұлар енді елге қайтпақшы болып, сіңлісі екеуі күн түн демей жол жүріпті. Бір күні күн ыстық болыпты. Кішкене қыз
келе жатып жолдағы қара судан еңкейіп су ішіпті де, маралға
айналып кетіпті. Қыз тағы да бір бақытсыздыққа ұшырағаны
на қапаланып жылап, маралын жетектеп жылап келе жатып,
бір ауылдың сыртындағы құдықтың түбіне келіп, маралын
суғарып, оны құдықтың түбіндегі терекке байлап, өзі теректің
басына шығып отырады.
Бір күні мыстан кемпір су алуға құдыққа келеді. Құдыққа
тал басында отырған қыздың суреті түсіп тұрады. Мыстан
қызды құдықтың ішінде отыр екен деп, ханның уәзірлеріне
хабар береді.
Ханның қырық уәзірі ұзындығы қырық құлаш арқанмен
құдыққа келіп, арқанды құдыққа салып, өздері бірінің артынан
бірі ұстап тұрып, тартып қалғанда, бәрі шалқасынан құлапты.
Сонда теректің басында отырған қызды көріп, сұлулығына
таңданып, қызды ханға ертіп әкеледі.
Ханға қыз өте ұнайды. Ханның жас өте сұлу баласы болады.
Балаға да қыз ұнайды. Хан қызды баласына әпермекші болады.
Бірақ қыз оларға:
—Кімде-кім менің маралымды бағып-қағып өсірсе, соған
күйеуге шығамын,—дейді. Хан қыздың тілегін береді.
Қызға да хан баласы ұнапты. Сөйтіп, хан жан-жаққа жар
салып, ел жинап, отыз күн ойын, қырық күн тойын жасап, қыз
ды баласына қосыпты. Осыдан бастап бұлар бақытты тұрыпты.
Маралы қайтадан адамға айналып, сіңлісі қыз қалпына келіп
ті. Ол ержетіп, тәтесінің орнын басып, үлкен бойжеткен қыз
болыпты. Ханның баласы мал—малданып, жан—жанданып,
бала-шағалы болыпты. Апалы-сіңлілі екі қыз да мұраттарына
жетіпті.

66. Қасиетті құдық
Баяғы заманда бір хан болыпты. Ханның жалғыз баласы болыпты, дәулеті сонша—бір өзеннен тоқсан мың жылқы
суарады екен. Жылқыларын қайда суарса да су шақ келмепті.
Күндердің күнінде хан бір жерден екінші жерге көшіп, басқа бір
құдыққа қоныс аударыпты. Әлгі құдықтың қанша жыл суарса
да суы таусылмапты, мөлдіреп шығады да тұрады екен. Хан бұл
құдық бір қасиетті құдық екен деп, құдыққа келген сайын бір
ту бие тастап кетіп отырады екен. Бірнеше жыл өткен соң хан
қатты ауырып, өлер алдында баласына айтады:
—Балам, сен осы құдыққа барған сайын бір ту бие тастап
кетіп жүр, ұмытпа, өзі бір қасиеті бар құдық,—дейді. Әкесі
өлген соң, бала уәзірдің баласы екеуі ақылдасып, мұның не
кереметі бар екен деп ойлайды. Ханның баласы айтады:
—Сен не де болса, осы құдыққа түс, осының бір кереметі бар
шығар, әйтпесе, құдыққа жылына бір ту бие тастап кетеміз,
неге ол сасымайды?—дейді. Сөйтіп, уәзірдің баласы шыңырау
құдыққа түсіреді. Бала түсіп, құдықтың түбінен бір тас көреді.
Әлгі тасты аударып қараса, ар жағы жап-жарық, кең бір
дүние екен. Бала аралап кетеді, бір жерге келсе, алты қанат ақ
отау тұр екен, ішіне кіріп барса, үлде мен бүлдеге оранған қы
рық сұлу қыз отыр, олардың ортасында бір қыз мамық төсек
тің үстінде ұйықтап жатыр екен. Бала қырық қыздан мұның
жайын сұрады. Сонда қыздардың айтқаны:
—Бұл қыз пері патшасының қызы, егер кімде-кім қызды
өзіне жар етіп алғысы келсе, қызды тізесіне ұйықтатып,
оятарлықтай үш әңгіме айтып берсе, қыз соған тиеді,—дейді.
Уәзірдің баласы қызды алуға ниет қылып, оятпақшы болып, не
қызық әңгіме айтса да қыз оянбапты. Сонан соң бала құдықтан
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шығып, ханның баласына болған уақиғаны баян етеді. Енді
ханның баласы құдыққа түседі. Баяғы отауға келіп, қызды
тізесіне жатқызады да әңгіме айтуға кірісіп, бірінші әңгімесін
баян қылыпты.
—Баяғы заманда бір байдың үш баласы болыпты. Бай бір
күні ең үлкен баласын шақырып алып, бір түйе жүк беріп,
«осыны базарға апарып, сатып пұл қыл да, қалаған нәрсеңді
ал»,—дейді. Бала апарып сатып, бір айна алады. Оның қасиеті
жердің жүзін түгел алдыңа әкеп көрсетеді екен. Екінші күні
ортаншы баласын қаншама дүниемен базарға жіберіпті, ол
сатқан дүниесіне бір ғажайып кілем сатып әкеледі. Ол кілемнің
қасиеті сол, үстіне отырсаң болды, қалаған жеріңе ұшып барады
екен. Бай енді ең кенже баласын жіберген екен, ол барып базардан бір таяқ сатып әкеліпті. Сүйтсе, ол өлген адамды қолма-қол
тірілтетін таяқ екен. Бір күні үшеуі жиналып отырып, айнадан қараса, бір жерде ханның өлген бір сұлу қызын қабырға
қойғалы жатыр екен, үш жігіт кілемге отырып алып, сағатында
ұшып барып, қызды тірілтіп алады. Енді үшеуі қызға таласады.
Айнасы бар жігіт айтады:
—Егер менің айнам болмаса, өлген қызды қайдан көрер
едіңдер?—дейді.
Ал кілемі бар жігіт айтады: «Егер менің кілемім болмаса,
оған қалай жылдам келер едіңдер, сендер келгенше көміп қояр
еді ғой»,—дейді. Үшінші жігіт айтады: «Егер менің таяғым болмаса, келгенмен, көргенмен не бітірер едіңдер, қалай тірілтер
едіңдер?»—дейді.
—Ал, қыздар, осы қызды енді үшеуінің қайсысына
бұйырасыңдар?—дейді жігіт. Қырық қыз таба алмайды,
жігітке: «Өзіңіз шешіңіз»,—дейді. Сонда жігіт: «Мен айнаға
бұйырар едім»,—дей бергенде, ұйықтап жатқан қыз ұшып
тұрып: «Жоқ, мен таяққа бұйырамын, себебі ол таяқ тірілтпесе,
өлген қыз кімге керек»,—дейді. Сүйтіп, қыз бір оянып, қайта
жатып ұйықтапты.
Осыдан кейін жігіт екінші әңгімесін бастапты.
Бір жігіт бір арқа шөп арқалап келе жатып, бір ешкіге
кездеседі. Жігіт ешкіні ертіп алып келе жатса, бір қасқыр
әлгілерге жолдас боламын деп бірге еріп жүреді. Олар біраз
жүрген соң бір дарияға келіп жетеді. Дариядан өтейін десе,
қайыққа екі кісіден артық сыймайды екен. Жігіт не істерін
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білмейді. Ең алдымен шөпті алып шығайын десе, қасқыр ешкіні
жеп қояды, қасқырды алып өтейін десе, ешкі шөпті жеп қояды.
Ал ешкіні алып өтейін десе, ешкіні апарып қойғасын, қасқыр
ды алып шығып, шөпке кеткенде, қасқыр ешкіні жеп қояды.
Ал ешкінің жанына шөпті қойып, онан соң қасқырды әкетейін
десе, ешкі шөпті жеп қояды. Ал осыны дариядан қалай, қайтіп
өткізер едіңіздер дегенде, қыздар шатасып, бірі былай десе,
бірі олай дейді. Ұйықтап жатқан қыз ұшып тұрып: «Мен былай
өткізер едім,—дейді.—Мен, ең алдымен, ешкіні алып шығар
едім, сонан соң шөпті алып шығып, ешкіні өзіммен дариядан
қайта өткізіп тастап, қасқырды шөп қалған жағаға өткізер едім,
сонан соң барып ешкіні алып өтер едім»,—деп қыз екінші рет
оянып, қайта жатады.
Енді жігіт үшінші әңгімесін баян етеді.
Баяғы заманда кемпір мен шалдың бір баласы болыпты.
Бір күні үшеуі бір жерден келе жатқанда бала ат басындай алтын тауып алыпты. Оны бала көтере алмаған соң, әкесі көтеріп
әкеледі де, кемпірге сақтауға беріпті. Бір күні отырып үшеуі
алтынға таласады. Сонда бала айтады: «Егер мен таппасам алтынды қайдан алар едіңдер?»,—дейді.
Әкесі айтады:
—Егер мен көтеріп әкелмесем, қайтіп әкелер едіндер!—
дейді. Шешесі айтады:
—Егер мен сақтамасам, бұл алтын осы күнге шейін тұрар ма
еді?—дейді.
Ал шешіңдер, алтынды осының қайсысына берер едіңдер?—
дейді жігіт. Қырық қыз шеше алмайды. Сонда ұйықтап
жатқан қыз оянып: «Мен алтынды сақтаған шешесіне бұйы
рар едім, себебі бала жас болса да өз бетімен күнін көреді, әкесі
де қайратымен күнін көре алады. Ал шешесі, әрі кәрі, әрі
қайраты жоқ, күнін көре алмайды, сондықтан мен шешесіне
бұйырамын!»—деп үшінші рет оянып, уәде бойынша қыз
ханның баласына тиеді. Сүйтіп, олар мал—малданып, жан—
жанданып, мұратына жетіпті.

67. Хан Шалқан
Баяғы бір өткен заманда елге қатал Шалқан деген хан бо
лыпты. Ол бір күні ерігіп отырып, іші пысқаннан кейін, жанына тазысын ертіп, сауыт-сайманын киіп, боз жорға атқа
мініп, серуен құрып, саяхатқа шықты. Жолда келе жатып, бір
дөңнің астынан жұмыртқадай әппақ, әдемі бір жалғыз үйді
көреді. Бұрын бұл жерде ешқандай қоныс орналаспаған мидай
жазық, жапан далада жалғыз үйдің тұруы өте бір керемет нәрсе
екен. «Неде болса мен бұл үйдің мән-жайына білейін» деп, хан
үйге келеді. Үйге келсе, бір жалғыз адам отыр екен. Ол сондай
асығыс түрде алтындай жарқырап тұрған үлкен дастарқанның
үстіндегі тау-тау болып үйілген қағаздарды бірінен соң бірін
ақтарып, реттеп, өзі-өзімен әлек болып жатыр. Хан не айтарын білмей, мына адамның асығыс түріне қарап, таң қалды да
тұрды. Кісіден ешқандай жауап болмағаннан кейін, Шалқан
хан өзі жөн сұрай бастады.
—Жарқыным, өзіңіз тіпті асығыс түрде екенсіз, жауап
күтіп әлі отырмын, бір ауыз сұрамауыңызға жол болсын. Сіз
жөн сұрауға ерінсеңіз, мен сұрайын, рұқсат етесіз бе?—дейді.
Кісі:
—Сұраңыз!—деп қысқа жауап қайырады.
—Менің сұрайтыным, сіздің жөніңізді білгім келеді? Бұрын
бұл жерде адам түгіл аң да болмайтын, мұнда тек дию перілер
ғана мекен ететін. Сондықтан да сіздің қайдан келгеніңізді, бұл
жерге не себеппен тұрғаныңызды және маған не себептен үн
қатпауыңызды сұрап, білгім келеді?—дейді.
—Бұл, білгіңіз келсе, Құдайдың өлі мен тірінің есебін алатын тіркеу орны болады. Мұнда өлген адамдарды бір тізімдеп,
тірі адамдарды бір бөлек тізімдеп және кімнің қандай адамға
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баратынын, кімнің қандай адамды алатынын бөлек-бөлек,
рет-ретімен жазып отырады. Менің асығыс түрде сізге
жауап қайырмай отыруымның себебі осы, мен үшін бір минут
уақыттың өзі шығын. Сондықтан да маған таудай болып үйілген
қағаздарды реттеп болғанымша, үндеуге болмайды,—дейді.
—Жарқыным, менің жалғанда көрген жалғыз қызым бар
еді. Көзімнің ағы мен қарасындай қарашығыма кім бұйырып
тұр екен. Соны тізімнен қарап берсеңіз қайтер екен, аз ғана
уақытыңызды мен үшін бөліңіз,—деп жалынып сұрайды хан.
Кісі қынжыла-қынжыла отырып: «Бір елді билеп тұрған хан
екенсіз, көңіліңіз қалмасын, қарасам қарап берейін»,—деп
сары ала алтын дастарқанның үстіндегі таудай болып үйіліп
жатқан қағаздардың ішінен бір топ адамның тізімін алып
шығып, жазулы кісінің атын жоғарыдан төмен қарай бір қарап
шығып, былай деді:
—Сенің қызың Қараөткел шаһарында тұратын Байшат
деген ханның қолында бір күң бар, қызың сол күңнен туған
құлдың баласына барады екен,—деп жауап береді.
Ханның төбесіне зіл қара тас түскендей, не айтарын білмей
аңырып тұрды да қалды. Әлден уақытта хан өзіне-өзі: «Жоқ,
жоқ! Бұл өтірік, қызымды мұндай адамға қосқанша қылышы
ма ақылдасармын»,—деп кісімен қош айтысты да, үйіне қарай
жүрді де кетті.
Солай қалың ойға шомылған хан үйіне келді, жүзі суық,
көңілі қаяу, еш адамға сырын айтпайды, бірнеше күн ұйқыкүлкі көрмей күн өткізеді. Күндердің күнінде ханның ең жа
қын дос, сенімді уәзірі ханға:
—Жарқыным, сіз неге жүдеп кеттіңіз? Осынша неге уайым
да жүрсіз? Кәне, сырыңызды маған айтыңызшы, қолымнан
келгенше орындаймын, сіздің табаныңызға кірген шөгір менің
маңдайыма қадалсын,—деп ханның алдына келді.
Хан:
—Өзімнің жақын досым едің, сенен не сырымды
жасырайын,—деп Шалқан хан ішіндегі барлық, сырын айтты. «Ал, бұған қандай ақыл айтасың»,—деп ақыл сұрады.
Сонымен, Шалқан хан уәзірімен күні-түні ақылдасып, ақыр
аяғында, қайдан тапса да сол Қараөткелдегі шаһарға барып,
күңді өлтіру керек болды. Осы мақсатпен Шалқан хан мен
уәзір Қараөткел шаһарына бет түзеп, жүріп кетті. Бірнеше ай,
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бірнеше күн жүріп, арып-ашып, шаршап, әрең дегенде Байшат
ханның еліне келді. Сонымен бұлар тұп-тура Байшат ханның
алты қанат ақ үйіне келіп түсті. Байшат хан үйіне келген
қонақтарды құрметпен қарсы алды.
—Бірнеше күн жол жүріп шаршап келді ғой, тамақты
ауыздан қалатындай етіп, жақсылап пісір,—деп Байшат хан
екіқабат әйелге бұйырады да, өзі қонақтардың қасына келіп
отырады. Қонақтар өздері дуылдасып, өткен-кеткеннен жөн
сұрап, қызу әңгімеге кірісумен болды. Әлден уақыттан кейін
күң әйел әдепті, сыпайы жүріп келіп: «Тақсырлар, тамақ
ішіңіздер»,—деп айтты да шығып кетті. Қонақтардың өмірін
де көрмеген неше түрлі астары екен. Өздері де әбден шаршап,
шалдығып келгендіктен, күңшенің даярлап әкелген тамағына
қайран қалып, үсті-үстіне соға берді.
Шалқанның есі-дерті күңді қалай қолға түсіру болып отырды. Бір мезгілде Шалқан:
—Япырмай, мынау менің өмірімде жеп көрмеген тамағым
екен, өзі күңнің білімпазы ғой, неше түрлі тамақты ойдан
шығарған ба, қалай шебер жасайды. Осы күні өзіміздің елдің
тамағы жақпай жүр еді, он күнге күңіңді бере тұрсаңыз
қайтер еді. Менің де күңдерім үйренсін,—деп Байшат ханнан
сұрайды.
—Мен басқа кісінің істеген тамағын іше алмаушы едім
және күңім өте ақылды еді. Сіз бұрын көрмеген жат қонақ
болғандықтан ғана амалсыз беремін,—деп қиналып отырып жауап қайырды. Күңді қолына түсіріп алғаннан кейін,
Шалқан хан еліне жүрмекші болды. Бейшара күңді арбаға салып алып, қонақтар еліне беттеп жүріп кетті. Жүріп келе жатып бір биік жардың жиегіне келгенде, күңді өлтіріп, ішін
жарып, жардың жиегіне қалдырып, өздері алға қарай жүріп
кетті. «Ал, бәлемнің көзін құрттым, енді оған бұйырып тұр ма
екен, тағы барып Құдайдың тіркеу орнын көрейін» деп, үйіне
тез жету үшін асығып келеді. Бірнеше ай жүріп, қуанышпен
үйіне келіп, Құдайдың тіркеу тізімінен тағы да барып біліп еді.
Баяғы құлдың баласы деп жазулы тұр. Бірақ хан өзінің көзі
жеткендіктен нанбай жүре берді.
Күңді өлтірген жардың жиегінде бір қараша үй бар екен.
Онда өте кедей бір кемпір мен шал тұрады екен. Бір күні кемпір
тезек теріп жүріп, жардың ішінде ішек-қарны ақтарылып
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жатқан әйелді көреді. Ішек-қарнымен араласып шырылдап
жылаған баланы көріп, кемпірдің зәресі ұшып, сасқанынан
ойбайлап шалына айқай салады. Шал кемпірді қасқыр жарып
жатыр ма деп, аңқалаңдап жүгіріп келсе, әлгіндей сұмдықты
көреді. «Япырай, бұл бейшара байғұсқа кім қастық істеді екен»
деп шал жылауға әлі келмей, әлсіреп жатқан жас нәрестені
ішек-қарыннан арылтып, жиренбестен баланы көтеріп алып,
әйелді көміп, үйіне келеді. «Я, Құдай, дүниеде бала бермеп
едің, енді даладан бердің, не де болса бұл баланы қолымнан
келгенше қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқыттырмай
мын»,—
деп баланы жуындырып, киіндіріп, еміздікпен сүт
беріп, мәпелеп, аялап өсіре береді. Баланың атын Жарболат
қояды. Жар
болат атына сай құрыштай берік, құрыш білек,
асқан шебер, талантты, ержүрек болып өседі. Сөйтіп, кемпір
мен шалдың еңбегін ақтаған баланың білімділігі, тапқырлығы
жер-көкке жайыла бастайды. Осылайша баланың даңқы жер
жарады. Күндердің күнінде хан бір түс көреді. Бірақ не көрге
нін өзі ояна келіп ұмытып қалады. Әрі ойланып, бері ойланып,
ойына түсіре алмайды. Сонан соң елге жар салады:
—Дүниеде кімде-кім ұмытып қалған түсімді тауып жорып
береді. Егерде осы ұмытқан түсімді тапқан адам болса, соған
дүниедегі жақсылықты басына орнатамын,—дейді. Осы сөзді
естіп, бір сұмырай мыстан кемпір ханға келіп, былай дейді:
—Тақсыр, осында бір кемпір мен шалдың қолында асы
ранды баласы бар, сіздің түсіңізді бір тапса, сол айтар,—дейді.
Хан баланы шақыртып, мән-жәйін сұрап, ұмытып қалған түсін
айтқызады.
Бала ханның түсін айтып, былай жорып береді:
—Сіз түсіңізде бір үлкен дария көріпсіз, оның екі жағы
биік жар, жардың бір жағында қырық жылан, екінші жағында
қырық айдаһар тұрады екен. Судың ортасында өзіңіз екен және
бір қарлығаш анда-санда сіздің аузыңызға су құйып тұрады
екен. Міне, осыны көріпсіз,—деп бала сөзін бітіреді. Хан: «Я,
дәл өзі, осылай көргем. Жаңа есіме түсті ғой. Енді осыны жорып бер?»—деді. Оны бала былай жорыды:
—Қырық жылан қырық әйелің екен, олар сізге қас екен.
Қырық айдаһар қырық уәзірің екен, олар да сізге дұшпан екен.
Дария—бақытыңыз, қарлығаш—жалғыз қызыңыз, сол ғана
сізге дос екен,—деп жауап береді, Хан балаға қайран қалып:
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—Сен кімнің баласысың, әкеңнің аты кім, шешең кім?—деп
баланың тұқым-тұқымына дейін сұрап еді, бала жөнді жауап
қайтармады. Сонан соң хан баланың әкесін шақыртып алып:
—Жаныңның барында мына баланы қайдан алдың, әке
сінің аты-жөнін айт?—дейді. Шал сырын айтпауға тырысқа
ны
мен, еркіне қоймаған соң, амалсыздан, қорыққанынан
баланың мән-жайын айтады. Оны қалай асырағанын, әкесін де,
шешесін де білмейтінін айтты. Хан баланың жәйін білгеннен
кейін «мұның көзін дереу құрту керек екен» деп, өзінің баяғы
уәзіріне былай деп қағаз жазып береді:
«Мына баланың көзін құрту керек, бұл анада өзіміз өлтіріп
кеткен күңнің ұлы екен, тірі қалған. Егер өлтірмесең, қызым
осыған бұйырады. Өлтір, өлтір!»—деп жазып, баланың өзіне
ұстатып, уәзірге апарып бер деп, қоя береді. Қараңғы түн еді,
бала әбден шаршап келе жатып, бір жарық түсіп тұрған терезе
нің алдына келіп, демалып отырып, сол жерде ұйықтап қалады.
Бұл жарық түсіп тұрған терезе ханның қызының үйі екен. Қыз
терезеден жарқырап түскен бір сәулені көріп, таңырқап дала
ға шықса, алтындай нұры жарқыраған бір жап-жас бала, көп
жүріп қалжыраған пішінмен ұйықтап жатыр екен. Қолында
бүктеулі қағазы бар. Қыз қағазды алып оқыса, ішіндегі жазуды көріп, ғашық болып, талып қалып, есін жинады да, баланы
оятып, құрметтеп үйіне алып келіп, баланы неше түрлі дәмді
тағамдармен сыйлайды. Қыз балаға өзінің ғашықтығын айтады. Сөйтіп, баланың қолындағы қағазды қыз керісінше былай
деп жазып береді:
«Мына балаға қызымды қос, қырық күн ойын, отыз
күн тойын қылып, құрметпен өткіз!»—деп жазып, әкесінің
қолындай қылып, қолын қойып береді. Сөйтіп, балаға: Мы
наны тез уәзірге апарып бер»,—деп, қоя береді. Бата қағазды
уәзірге береді. Уәзір қыз бен баланы бірін-біріне қосады да,
отыз күн ойын, қырық күн тойын жасап, құрметпен өткізіп
жатқанда, хан тойдың үстіне келеді. Бірақ басқа лаж таба
алмаған хан еріксіз қызын беруге көнеді. Сөйтіп, Жарболат
қызды алып, жақсы өмір сүріп, дүниеден өтіпті.

68. Әбдірахман патша
Бұрынғы заманда Әбдірахман деген патша болыпты, оның
үш баласы болған екен. Үлкенінің аты Ахмет, ортаншысы—
Сахмет, кенжесі—Жебірейіл екен. Әбдірахман балалары ержеткенше ешқайсысына қыз айттырмапты. Жиырма үшке
толған үлкен баласы Ахмет әкесіне келіп: «Маған қыз айттыратын уақыт жетті емес пе, әке!»—депті. Әбдірахман патша
мұнысын мақұл көріп: «Балам, айтқаның болсын, әуелі үйге
барып қолыңа жүген ал, жылқыға барып қалағаныңды ұста, ертұрманыңды сайла, қару-жарағыңды ал, алты айлық азығың
ды ал да маған кел, барар жол, қылар ісіңді кейін айтамын»,—
дейді.
Ахмет үйден жүген алып, жылқыдан қалағанын ұстап, ертұрманын сайлап, қару-жарағын асынып, азығын қанжығаға
байлап, әкесіне келді.
—Ал, әке, мен дайын, не айтасыз?—деді.
—Сапарың алыс, әрі қиын, балам. Бетің—Шығыс, екі
патшалықтан өтіп, үшінші патшалыққа жетесің, онда үлкен
бір жамбыл бар. Жамбылдың іші сыңсыған қалың екпе ағаш,
ағаштың ортасында шешек атқан гүл, гүлдің жанында екі тұма
бар: біреуінде—тірі су, енді біреуінде—өлі су ағады. Сол жерге
түнде төрт құс келіп шомылады. Құстың біреуін ұстап ал, өлі
судан да, тірі судан да құмыраңа құйып ал, осыларды орындап келсең, таңдаған қызыңды айттырамын, үш жыл, үш ай
күтемін. Бар, балам, жолың болсын!—деп Әбдірахман патша
сөзін бітірді. Ахмет әкесімен қоштасып, ұзақ сапар шекті.
—Ахмет кеткелі уәделі үш жыл, үш ай өтті. Ахмет келетін
уақыт болып еді,—деп Әбдірахман патша бір биікке шығып,
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дүрбі салып, жан-жағына қарап еді, ешкім көрінбеді. Үйге
келіп, ортаншы баласы Сахметті шақыртты.
—Алдияр, әке, мен келдім, не жұмысқа қосасыз?—деді
Сахмет.
—Сахмет балам, Ахмет ағаң қыз іздеп кеткелі үш жыл, үш
ай өтті, өзі де жоқ, ізі де жоқ. Ағаңды іздейсің, жол жүресің,
дайындал,—деп Ахметке айтқан жолдың жайын бұған да
айтты.—Балам, бетің—Шығыс, үш патшалықтың жерінен
өткеннен кейін, үлкен бір жамбылға кез боласың іші толған
қалың ағаш, ағаштың ортасында шешек атқан гүлдің жанынан
жарыса сылдырап аққан екі мөлдір бұлақ бар: біреуінде тірі су,
біреуінде өлі су ағады. Сол жерге төрт құс келіп шомылады. Сол
құстың біреуін ұстап алып, құмыраңа тірі судан да, өлі судан да
құйып ал, осылардың бәрін аман-есен алып келсең, Ахмет ағаң
екеуіңе сүйген қыздарыңды айттырамын, бар, балам, жолың
болсын!—деп батасын беріп, қоштасып аттандырады.
Уәделі үш жыл, үш ай өтті, Сахмет те келмеді. Белгілі бір
биікке шығып, Әбдірахман патша дүрбі салып қарап еді, Сахмет көрінбеді. Содан соң патша үйге келіп, уәзірлеріне кенже
баласы Жебірейілді шақыртты.
—Алдияр, әке, мен келдім, не бұйырасыз?—деді
Жебірейіл.
—Ие, Жебірейіл, екі бірдей ағаң қыз іздеп кеткелі алты
жыл, алты ай болды, өлі ме, тірі ме, хабар жоқ, соларды іздет
келі отырмын, балам, қолыңа жүген ал, қалаған атыңа мін,
қару жарағыңды асын, азығыңды сайлап, қанжығаңа байлап
маған кел, қалғанын кейін айтамын,—деп патша сөзін бітірді.
Жебірейіл жылқыға бармай шешесінен ақыл сұрайды.
Шешесі: «Сен жылқыға барма, қайта әкеңе бар, «неге келдің»
деп сұраса, Абдул атамның көк тұлпарын бер, оны бермесең,
бармаймын»,—дерсің. Жебірейіл әкесіне барып айтып еді, сонда Әбдірахман патша баласына қарап: «Қарт батырдың тұлпа
ры еді, мінсең мін, бірақ сырын байқап көр»,—дейді.
Тұлпар тұрған қораға жақындай бергенде, тұлпар аузын
ашып Жебірейілге ұмтылады. Жебірейіл дереу тұлпардың
екі құлағынан түптей ұстап алып, мойнын жерге қарай
тұқырта бұрап еді, көк тұлпар иесіне күш қылмай тұра қалды.
Жебірейіл атасының қару-жарағын асынып, көк сауытын
киіп, көк тұлпарға мініп шешесіне келді. Баласын көрген соң:
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«Әй, Жебірейіл, Абдул атаңа тартқан екенсің, атаңның жолын берсін!»—деп Зылиха көзіне жас алды.—Жол жүргенде
тізгініңді еркін ұстап, аттың басын қоя бер, жолды өзі біледі.
Жолда үш апаң бар, үшеуіне де соғарсың, олар сені күтіп алады, қолдан келген жақсылығын сенен аямас, балам, енді әкеңе
бар, жөнін айтар». Жебірейіл шешесінің бетінен сүйіп, қош айтысып, әкесіне келді. Әбдірахман патша кіші баласын көріп,
сүйсініп, «батыр десем де, алып десем де дұрыс болар, Абдул
атаңа ұқсайсың» деп, қайда, қалай баратынын айтып, жолдың
жайын түсіндіреді. Бұрынғы айтқандарының үстіне тек
Жебірейілге ескерткені: «Гүлдің төңірегінде екі бұта тұрады,
сол бұтаның түбінде жасырынып жатып, шомылуға келген
құстардың біреуін ұстап аларсың, содан кейін екі тұманың
суынан екі құмыраға құйып аларсың»,—дейді де, оң қолын
жайып, батасын береді. Жебірейіл жолға шықты. Жебірейіл
ді әкесі көзден таса болғанша қарап тұрды. Жебірейіл тізгінді
бос ұстап, тұлпардың басын еркін қоя берді. Көк тұлпар басын
изеп, бірде шұлғып көп жерлерден өтті. Неше күн, неше түн
жол жүріп, сәске түс кезінде бір қораға кеп тірелді. Жануар көк
тұлпар есіктің алдына көлденеңдеп, жер тарпып тұрып алды.
Бір мезетте есік ашылып ар жағынан бір әйел шықты.
Басында сескеніңкіреп қалған әйел Жебірейілден жөн
сұрады:
—Кім боласың, атың кім?
—Жебірейіл.
—Шешеңнің аты кім еді, балам?
—Зылиха...
—Ойбай, қарағым-ай, сіңлімнің баласы екенсің ғой,—деп
жылап-еңіреп, құшақтап сүйіп, аттан түсіріп алды. Тұлпарды
қораға байлап, алдына жем, шөбін төгіп, Жебірейілді үйге апарып, сый-құрмет көрсетеді. Кеш те батты. Зейнеп Жебірейілдің
асты-үстіне түсіп, жаны қалмай зыр жүгіріп жүр.—Барар
жолыңды біліп тұрмын, жолың қашық, қиын да, таң атқан соң
жолға саламын, енді жатып деміңді ал, ұйықта, қарағым,—
дейді. Жолдан шаршап келген Жебірейіл төсекке басы тиісімен
қатты ұйықтап қалды. Таң атқан соң:
—Баратын жолың қашық, тұр, балам,—деп Зейнеп Же
бірейілді оятты. Жебірейіл тұрып, беті-қолын жуып, тамақ
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ішіп, далаға шығып, атын қараса, бір торы ат ерттеулі тұр
екен.
—Апа, бұл қалай, менің атым қайда?—деп сұрайды.
—Жебірейіл, сенің атың төрт қанатты еді, торы ат болса, алты қанатты, сенің барар жолың алыс, оған көк тұлпар
шыдамайды, торы ат шыдайды, алдыңда талай бөгеу, сазды
жерлер, биік таулар, үлкен дария сулар бар, торы ат сені осылардан өткізіп, барар жерге өзі-ақ жеткізеді. Тек тізгініңді
еркін ұстай біл,—деді. Жебірейіл торы атқа мініп, Зейнеппен қош айтысып аттанады. Күні-түні жүріп отырып, алыстан
мұнартқан биік тауға жақындады. Тау ішімен сайды өрлей оты
рып, тағы бір қораның үстінен шықты. Есіктің алдына келіп,
торы ат оң аяғымен жерді тарпып еді, қораның есігі ашыла
берді. Ар жағында дауыстаған әйел:
—Кім боласың, атың кім?—деп сұрайды.
—Жебірейіл.
—Шешеңнің аты кім, балам?
—Шешем аты—Зылиха...
—Сіңлімнің баласы екенсің, қарағым Жебірейіл, мен
Зылиханың Салиха деген апасы боламын. Сіңлімді бір батыр
ұрлап әкетіп еді, сонан туған батыр екенсің ғой, кел, балам,
Жебірейіл,—деп құшағына алады. Үйге түсіреді. Қораға атын
байлап, алдына жем-шөбін салады. Үйге кірген соң, Салиха
Жебірейілден істің жайын сұрап біледі.
—Балам, сенің барар жолыңды біліп тұрмын. Тамақ ішіп,
жайланып, жатып деміңді ал, мен жол азығыңды дайындап таң атқан соң, жолға саламын,—дейді Салиха. Жебірейіл
жақсы ұйықтап, тынығып дем алды. Ертеңіне Салиха оятқан
соң, Жебірейіл тұрып, беті-қолын жуып, тамақ ішіп, далаға
шырып қараса, торы аттың орнында бір құла ат ерттеулі тұр.
—Менің торы атым қайда!—деп сұрайды Жебірейіл.
—Торы аттың алты қанаты бар еді, құла аттың сегіз қанаты
бар, олар сені нелер қиын жерлерден алып шығады,—дейді Салиха. Жебірейіл құла атқа мініп, Салихамен қоштасып, жол
жүріп кетті. Бір ай он күн дегенде бір тауға жетті. Тау ішін саймен өрлей отырып, бір үлкен қораға келді. Құла ат дарбазаның
алдына келіп, жер тарпып еді, дарбазаның қақпасы ашылып,
ар жағынан дауыстаған кемпірдің даусы естіледі. Көпті көрген
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көне кемпір Жебірейілді бір көргенде-ақ: «Сені Зылиха сіңліме
ұқсатып тұрмын, кімнің баласысың, қарағым?»—дейді.
—Зылиханың баласымын, атым Жебірейіл, шеше!
—Алда қарағым-ай, өзім екенсің ғой, сіңлімнен туған көзім
екенсің ғой, мен шешеңнің үлкен апасы Самиға боламын,—деді
кемпір Жебірейілді аттан түсіріп, үйге кіргізеді, құрметтеп
күтеді, әңгіме шертіп, істің жай-жапсарын әбден қанып
біледі. Құла атты шарбаққа байлап, алдына жем салып қояды.
«Қарағым Жебірейіл, барар жолыңды біліп тұрмын, тамағыңды
ішіп, тынығып демал, ертең өзім оятамын, жолға саламын»,—
дейді. Таңсәріде кемпір Жебірейілді оятты. Жебірейіл тұрып,
беті-қолын жуып, тамақ ішіп далаға шықса, құла ат жоқ, отау
үйдей болып бір құс отыр екен. Сонда Жебірейіл кемпірден
сұрайды: «Бұл не құс?»—деп.
—Бұл сен мініп ұшатын бүркіт, атпен он екі айда баратын
жерге мына бүркіт он күнде жеткізеді,—дейді кемпір. Жебі
рейіл кемпірмен қоштасып, бүркітке мініп алып ұшады. Бүркіт
аспанға көтеріліп, бұлтпен араласып, біраздан кейін көзден
ғайып болады. Көкті шарлап, тоқтаусыз ұшады. Он күн өтіп, он
бірінші күн дегенде, бір биік жамбылға келіп қонады. Бүркіт
бір қанатын жерге тіреп, Жебірейілге мойнын бұрып, адамша сөйледі: «Іздеген жеріңе келдік, батыр жігіт, қанатымнан
сырғып түс те, керегіңді ізде»,—дейді. Жебірейіл бүркіттің
қанатын басып, жамбылға сырғып түседі. Жамбылдың ішін
аралап келе жатса, әкесі айтқандай екпе ағаштың ортасында
гүл өсіп тұр. Гүлді айналып жүріп, екі бұтаға келеді. Бұтаның
түбінде келетін құстарды аңдып жатты. Түн ортасы болғанда
бір топ құс келіп суға түсті. Құстар суға шомылып, бұтаның
арасына кіріп, бірін-бірі қуып, ойнап жүрді. Жебірейіл жатқан
бұтаның қасына байқамай келіп қалғанда, Жебірейіл құстың
төртеуін де шап беріп ұстап алды, дорбаға салып, аузын байлап,
тұмаға барады. Екі тұмадан екі құмыраға су құйып алып, енді
бүркітке қарай жүре бергенде, Жебірейілдің құлағына адамша
сөйлеген бір дауыс естіледі. Жебірейіл білейін деп, құсы мен суын
бір жерге белгілеп тығып қойды да, дауыс шыққан жаққа карай
жүрді. Тағы жүрсе, бір үлкен там тұр екен. Сол үйден шыққан
бір қыз Жебірейілге: «Кет, кет, жігіт, қазір келіп қалады, сені
өлтіреді»,—деп дауыстайды. Екінші қыз да алдыңғы қыздың
ізімен жүріп, ол да сол сөзді айтады. Үшінші қыз жігітке таяу
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келіп: «Ер жігіт екенсің, мына бір кішкене тақтайды алып,
жан қалтаңа сал, мына шынының ішінде у бар, қазір сиқыршы
келіп соғысқанда тақтайға қарасаң, сиқыршыны жеңесің, егер
күшің жетпей бара жатса, онда у құйған шыныны алып, шашып жіберсең, сонда сиқыршы шыр айналып түседі, осы кезде
бірдеңе қыларсың»,—дейді. Осыны айтып қыз үйіне кірді. Аз
дан соң жел тұрып, қатты дауыл соқты. Жебірейіл жоғары қа
раса, жауындатып-шашындатып, қара бұлттай төніп келе жат
қан сиқыршы екен. Ол аспаннан шүйіле, жай отындай ағындап
келіп, үш басты айдаһар болып жерге түсті, тура Жебірейілге
ұмтылды. Жебірейіл де қарап тұрмады, алыса кетті. Екеуі екі
күн, екі түн соғысып, бірін-бірі ала алмады. Сонда қыз берген
тақтай есіне түсіп, қалтасынан қолына алып қараса, «сарт ұр!»
деген жазу бар екен, Жебірейіл қылышын суырып алып, сарт
еткізіп сілтегенде, айдаһардың екі басы екі жаққа ұшып түсті.
Айдаһар жанталасып қалған жалғыз басымен ұмтылғанда,
Жебірейіл құмыраның тығынын ашып, айдаһардың бетіне шашып жібереді. Айдаһар шыр айналып, иіріліп барып, сылқ
етіп құлайды. Жебірейіл айдаһардың қалған басын шауып
тастайды. Өзінің де күші бітіп, әбден әлсіреген екен, теңселіп,
тәлтіректеп барып жығылады. Үш қыз жүгіріп келіп, есінен
танып жатқан, жарақатты болған Жебірейілді жан-жағынан
қаумалап, сүйеп көтеріп, үйге әкеледі.
Қараса, он сегіз жерінен жара түскен екен. Қыздар жарасын
таңып байлайды. Бір күн, бір түн дегенде Жебірейілге ес кіреді.
Жебірейіл кешігіп қалғанына өкініп, бүркітім кетіп қалды ма
екен деп ойлайды.
—Бүркітің не?—деп сұраған Мәриям қызға Жебірейіл бар
сырын айтты. Асып-сасып, Жебірейіл үйден шыға жөнеліп еді,
қыздар да соңынан қалмай, бірге жүріп отырды. Жамбылға
жетіп келсе, қарны ашып, ашығып, шиқылдап отырған бүркітті
көреді. Жаны ашыған Жебірейіл:
—Бүркітім, менен не тілеп тұрсың?—дейді. Сонда бүркітке
тіл бітеді: «Сен кеткелі үш күн болды, содан бері ашығып
тұрмын, енді біраз кідірсең, қайтып кеткелі тұр едім. Тамақ
тауып берер жерің бар ма?»—дейді. Жебірейіл қыздардан:
«Сиқыршының малы бар ма?»—деп сұрайды. Мәриям қыз
өздеріне сиқыршының бақтырып жүрген бір атының барын айтады. Жебірейіл тығып кеткен құсы мен суын алып, бүркітке
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келіп: «Бізбен бірге жүр, тамақ тауып беремін»,—деп баршасы
там үйге келеді. Сиқыршының жемде тұрған семіз атын қорадан
шығарып, қылышымен басын кесіп, бүркітті жылқы етімен
тамақтандырады. Қызылға әбден тойған бүркіт Жебірейілге
үш күн, үш түн тынығып демалуға рұқсат береді. Жебірейіл
үш күн, үш түн қыздармен бірге болып, жөн сұрасып, танысып, сыр алысады. Жебірейілге тақтай, құмыра беріп, болысып
жүрген Мәриям Мартсон деген патшаның қызы екен, Дариға
Дәуітбай деген ханның, Бәтиха Үкібай деген ханның қызы екен.
Жебірейіл қыздармен дарқандасып жатқанда, бүркіт аттың етін
жеп, әлденіп алады. Уәделі үш күн, үш түн өткен соң, бүркіт
шиқылдап, Жебірейілді шақырады. Жебірейіл барлық нәрсе
сін жинап алып, Мәриям деген қызды ертіп, бүркіттің қасына
келеді. «Біз сендерден қалып қалай күн көреміз»,—деп жылапеңіреп Бәтиха мен Дариға да олармен бірге келеді. Бұларды
көрген бүркітке тіл бітіп, адамша сөйлейді:
—Мен сен төртеуіңді қайтіп көтеріп ұшпақпын, бәрің
маған ауыр боласыңдар,—дейді. Мұны естіген Дариға мен
Бәтиха зар еңіреп, жылаудан көз ашпай қойды.
—Жыламаңдар, қыздар, жыламаңдар, сендерді арқама мін
гізіп, ұшып байқап көрейін, егер бірден көтеріліп ұша алсам,
онда бірге кеткендерің, егер көтеріліп ұша алмасам, онда маған
өкпелемейсіңдер, қалғандарың,—дейді бүркіт қыздарға жаны
ашып. Бүркіт төртеуін де арқасына қондырып, жерден бір
те-бірте көтеріліп, бұлтқа араласып, көк күмбездің құшағына
кіріп, біраздан соң көзден ғайып болады. Ауыр жүкпен үлкен
көлдің үстімен ұшып келе жатқан бүркіт көлдің арғы шетіне
аз-ақ жете алмай қанаты талып барып, судың үстіне қонады.
Жебірейіл судан малтып өтіп, көлдің жағасына шығады.
Бүркіттің бір қанатынан ұстап қыздар да өтеді. Бәрі де аманесен көлдің жағасына келіп тұрған кезде, құла атқа мініп, торы
атты жетелеп, үлкен апасы Самиға да оларға жеткен екен.
—Іздегеніңді тауып, жауыңды жеңіп қайтқан екенсің,
Жебірейіл, енді мына аттарды сендерге берейін, бірін жетек
теп алып, кезек мініп келерсіңдер, мен үйге бұрынырақ барып,
той тағамдарын дайындайын,—деп бүркітпен ұшып кетеді.
Жебірейіл қыздармен атқа мініп, жол жүріп, он күн дегенде апасының үйіне жетеді. Самиға алдарынан шығып, қарсы
алды. Қуаныш той жасайды. Жебірейіл мен қонақ қыздарына
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бір ай сый-құрмет көрсетеді. Бір ай болып, жолға шығар алдында Самиға: «Ей, балам Жебірейіл, бүгін жол жүргелі тұрсың,
мына төрт атпен Салиха апаңа барасың, барған соң құла аттың
тізгінін ердің басына іліп бос қоя бер, үйді өзі тауып келеді,—
дейді. Осы сөзді айтты да, Самиға Жебірейілді жолға салды.
Жебірейіл он бес күн дегенде Салиха апасының үйіне келіп
жетті. Салиха алдынан шығып, қарсы алды. Қуаныш тойын
жасап, сый-құрметін көрсетті. Жебірейіл қыздармен бірге бір
ай қонақ болып жатты.
—Біз жолға шығайық!—деді Жебірейіл апасына.
—Мақұл, балам, мен жол азық дайындайын, бір торы
ат, бір боз ат беремін, соған төртеуің мінгесіп, Зейнеп апаңа
барасыңдар. Барған соң торы аттың тізгінін ердің басына іліп,
бос қоя бер, үйді өзі тауып келеді,—дейді Салиха. Жебірейіл
қыздарын ертіп, апасымен қоштасып, жолға шықты. Жиырма
күн ұзақ жол жүріп, көп бейнет көріп, Зейнеп апасының үйіне
келеді. Көптен сағынып күткен апасы Зейнеп үйден үкідей
ұшып шығып, бауыры Жебірейілді қарсы алады. Жөн сұрасып,
танысып, амандасып болған соң, апасына Жебірейіл де, қыздар
да болған оқиғаны бастан-аяқ тізіп баяндап берді. Әңгіме сазына
қанып, бауырының батырлығына риза болған Зейнеп: «Абдул
атаңа тартып туған нағыз ер екенсің, сенің сол қария атаң біздің
сіңлімізді суға түсіп жатқан жерінен ұрлап әкетіп, Әбдірахман
деген баласына атастырып еді. Сен содан туған батыр балам
екенсің ғой»,—деп тағы да сүйіп, құшағына қысады. Жебірейіл
апасының үйінде бір ай қонақ болып, енді еліне қайту қамын
ойлайды, апасы Зейнеппен ақылдасады.
—Үш күн аялда, мен жол азықтарыңды дайындайын,—деп
қамдыққа кіріседі. Жүрер күні апасы: «Көк тұлпар мен жирен
атты беремін, соған төртеуің мінгесіп еліңе қайтасыңдар»,—
дейді. Жебірейіл өз аулына сапар шегеді. Он күн дегенде ел шетіне келіп, бір суға демалуға тоқтайды. Судың
жиегі көк майса көгал екен, қалың ағаш, тоғай екен. Жол
жүріп шаршаған жолаушылар саялы салқында тамақ ішіп,
тынығады. Жебі
рейіл демалып жатып ұйықтап қалады.
Сол жатқаннан Жебірейіл үш күн, үш түн тұяқ серіппестен
ұйықтайды. Сәске түсте оянған қыздар жан-жағына қарап еді,
тау жақтан келе жатқан екі салт атты адам көрінеді. Жебірейіл
ді оятып еді, тұрмады. Бұлар Жебірейілдің туған ағалары Ах-
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мет пен Сахмет еді. Қыздарға жақындап келгенде, Ахмет Сахметке айтты:
—Анау тұрған көк тұлпарды танимысың?
—Абдул атамыздың тұлпары ғой! Жебірейіл ана үш қызды
тапқанда, төрт құсты да, өлі су мен тірі суды да баршасын
тапқаны ғой, үйге барғанда біз не айтамыз?—деді Сахмет. Сонда Ахмет тұрып:
—Жебірейілді дыбысын шығармай жатқан жерінде өлтіру
керек. Өйткені енді бізге күн жоқ. Қыздарды ұстап алып, өз
ырқымызға көндірейік,—дейді.
Ағалары Ахмет пен Сахмет дүбірлетіп шатырдың қасына
келгенде де Жебірейіл оянбады. Үрейленген қыздар үрпиісіп
тұрып қалды. Сахмет шатырдың ішінде шалқасынан түсіп
ұйықтап жатқан Жебірейілді кеудесінен найзамен шаншып
өлтіреді. Үш қыз үш жаққа қашады. Қашқан қыздарды қуып
жетіп, ұстап алып, оларды қорқытады.
—Сендер біздің айт дегенімізді айтасыңдар, басқа сөз
айтпайсыңдар, әйтпесе, өлесіңдер,—дейді. Дариға мен Бәтиха
еріксіз көнсе де, Мәриям бұған қарсылық жасайды. Ахмет
пен Сахмет қыздарды зорлықпен ертіп, Жебірейілдің бар
тапқанын бөліп, тек маңына жуытпаған көк тұлпарды амалсыз қалдырады. Ахмет пен Сахмет аман-есен үйлеріне келіп,
Әбдірахман патшаға бар болған уақиғаны бастан-аяқ баяндайды. Әңгіме үстінде Мәриям шыдай алмай, жылап жібереді.
—Неге жылайсың, балам, Мәриям?—деген Әбдірахман
ның сұрағына қыз: «Аға-іні, апа-сіңлілерім есіме түсіп, жылап
отырмын»,—деп жауап береді.
Жебірейіл өліп жатқан жерге қой бағып жүрген бір
қойшы келіп, от жағып, тамақ асып жатқан кезде, жел қатты
соғып, үлкен өрт шығады. Сол сәтте көк тұлпар Жебірейілдің
қасына барып, тұмсығымен тіміскілеп иіскеп тұрғанда,
жан қалтасынан шығып тұрған қылды жел ұшырып, отқа
түсіреді. Қыл тұтанып жанып еді, Жебірейілдің апасы Самиға
сол сағатында бүркітпен жетіп келді. Келісімен жанған отты
сөндіріп, Жебірейілдің кеудесін таңып, су бүркіп, жарасын
жазады. Енді бетіне су бүркіп үргенде Жебірейіл: «Үһ, қатты
ұйықтап кеткен екенмін ғой»,—деп ұшып түрегелді. Сонда
апасы:
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—Ей, қарағым Жебірейіл, мен болмасам оянбас едің, бір
істің боларын біліп, мына сенің өлі суың мен тірі суыңнан
бөліп құйып алып қалып едім. Енді көк тұлпарды ерттеп
мін, сауытыңды ки, қару-жарағыңды асын да үйге бар. Үйге
жақындап барғанда көзіңе көрінген адамның басын қылыш
пен шауып тастай бер. Екі ағаңа айтып қой, «мына өлген
адамдарды сендер тірілтесіңдер» деп. Олардың қолынан ештеңе
келмесе, сен мына суды қолыңа алып, беттеріне бүркіп, өлген
адамдарды тірілтесің. Мәриям да сені тосып отырған шығар,—
дейді де, басынан екі-үш тал шашын алып Жебірейілге береді.
—Қысылған кезде осының бір талын алып, отқа салсаң,
мен көмекке жетіп келемін. Бірақ ағаларыңның қанын төкпе,
екеуіне екі қызды беріп қуып жібер. Мәриямды өзің ал,—деп
екеуі екі жаққа жүріп кетеді.
Жебірейіл аулына таяп келгенде, Мәриям да оның жолын тосып, көз айырмай қарап тұрған еді. Жебірейілді көріп, үкідей
ұшқан Мәриям алдынан шырып, қарсы алады. Сахметтің
тойына жиналған жүрт Мәриям жүгірген жаққа үдірейе қарап
тұрды. Жебірейілдің Мәриямды жерден көтеріп алып, алдына мінгізіп алғанын көреді. Қалың топқа жақын келгенде, бір
адам келіп атының тізгінін ұстай бергенде, ол адамның басын
Жебірейіл шауып түсіреді. Мұны көрген жұрт шошып кетті.
Тосыннан болған қолайсыз жайды естіген Әбдірахман патша
тысқа шығып: «Уә, Жебірейіл балам, бұл бүлігің не?»,—дейді.
—Тақсыр әке, бұл бүлігім емес, күдігім еді. Шақыр, Ахмет
пен Сахмет балаларыңды, өлі су мен тірі суды әкелген екен,
тірілтсін мына адамдарды солар,—дейді. Әбдірахман дереу
екеуін шақыртып алып: «Тірілт өлген адамды!»—дейді. Ахмет
пен Сахмет суларын бүркіп, біраз әрекеттеніп еді, тірілте алмады. Сонда Жебірейіл аттан түсіп, суы бар екі құмыраны алып,
бір құмырадағы судан жараға шашып еді, жарасы бітіп, жазыла бастайды. Екінші құмырадағы судан алып, өлген адамның
бетіне бүркіп еді, ол орнынан тұра қашады. Бірақ қаумалап
тұрған көпшілік оны қоршап жібермей, ұстап алады. Сонда қалың көптің арасында тұрған Жебірейіл: «Ендігісін,
әке, баршасын өз көзімен көрген мына Мәриям деген қыздан
сұраңыз»,—дейді.
Мәриям көрген-білгенін қыл жіпке тізіп айтып береді.

ӘБДІРАХМАН ПАТША

361

—Мен сендерді шауып өлтірейін,—деп, Әбдірахман патша
Ахмет пен Сахметке қарай қылышын ала жүгіреді.
—Әке, ағаларымның қанын төкпеңіз,—деп қолын ұстап
жібермей, тоқтау салады Жебірейіл.
—Ендеше, билігін өзің кес ағаларыңның,—дейді Әбдірахман
патша.
—Тақсыр, әке, ағаларым көзіме көрінбесін, екеуіне екі
қызды қосақтап беріңіз де қуып жіберіңіз, қайда кетсе, онда
кетсін, бар тілегім осы,—дейді. Әкесі баласының тілегін береді.
Ахмет пен Сахметті қыздарына қосып, жолға салады. Осыдан кейін Әбдірахман патша еліне жар салып, Жебірейіл мен
Мәриямның құрметіне қырық күн тойын, қырық күн ойын жасады. Тойға келген адамның саны болмады. Алты айдан кейін
Әбдірахман патша қатты ауырып, дүние салды. Халқы жиналып, Әбдірахманның баласы Жебірейілді таққа отырғызып,
патша қойды. Сөйтіп, Жебірейіл ел-жұртына жағымды патша
болған екен.

69. Аққуа жігіт
Бір адамның жалғыз ұлы болыпты. Баланы баулу—атаананың борышы. Атасы баласына он ділдә беріп базарға барып
бір жейтін тамақ сатып әкел, сиырға шөп, тауыққа жем әкел
депті. Баласы базарға шығып бұларды жеткізе алмай, қайтып
келе жатса, бір адамның көрлікті қазып жатқанын көріп:
—Бұның не?—деп сұрапты. Ол адам:
—Бұл адам тірі кезінде менің қарызымды бермей кеткен
дігі үшін көрін қазып, ақыретін алайын деп жатырмын,—деп
ті. Бала тұрып:
—Өлген адамның көрін қазбаңыз, ақыңыз болса, мына он
ділдәні алыңыз да разы болыңыз,—деп ділданы беріп, ол адамды қайтарып жіберіпті. Бала үйге келіп әкесіне:
—Берген ақшаңыз тамақ алуға әрі жем-шөп алуға жетпейді
екен,—депті. Әкесі ертеңінде жиырма ділда беріп және
жейтін тамақ, тауыққа жем, сиырға шөп әкелуге және
көңіліңе жаққан бір жақсы, білімді жігіт тауып кел,—депті.
Бала қалаға барып аралап жүріп, бір жігітке кезігіпті. Ол
жігітке әлгі бала әкесінің жиырма ділда беріп тамақ, жем, шөп
әкелуді тапсырғандығын, ал, ақшасын оған жеткізе алмай
тұрғандығын айтыпты. Әлгі жігіт:
—Бұл оңай, сен екі қауын ал! Еті—тамақ, шапағы сиырға
шөп, ұрығы тауыққа жем болады,—депті. Жігіттің айтқан
ақылына разы болған бала әлгі жігітті үйіне баруға ұсыныс етіп
ертіп алыпты. Бұл жігіттің аты Аққуа екен. Әкесі баласының
бұл істегеніне разы болыпты да баласына:
—Мен өзім бір жігіт тауып келдім. Енді сендер үшеу
болдыңдар.
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Үшеуіңе жүз түйе тоғанақ беремін. Соны алып сауда
қылып келіңдер! Кетіп бара жатқан жолдарыңда бір ағаш бар.
Төңірегінде шөп мол. Қоналқа уақытында осы жерге жетіп
баруларың мүмкін. Бірақ, онда қонбаңдар. Одан өтіп бір қалаға
барсаңдар, оның сыртына қонбай ішіне қоныңдар,—депті.
Үшеуі жүз түйе тоғанақты алып жолға шығыпты. Кешке
қоналқа уақытында әлгі ағашқа келіп жетіпті. Әлгі Аққуа:
—Шөбі мол екен, осында қонайық,—депті. Бала тұрып:
—Әкем мұнда қонбаңдар,—деген, қонуға болмайды,—десе
Аққуа тұрып:
—Керек жоқ қонайық,—деп болмай қоныпты. Кешінде
басқалар ұйқыға кетіпті. Ал Аққуа құбылып торғай болып
ағаштың басына қонып отырса, ағаштың іші қуыс екен, түбінде
бір үй көрініп тұрыпты. Үйдің ішінде тоғыз адам отыр. Бір кезде бір кемпір келіп, әлгі тоғызына:
—Мен ішіне у салып бір табақ ет пісіріп қойдым. Тоғызың
мұны алып ана ағаш түбіндегі қонып жатқандарға ерулік
апарыңдар, олар өлген соң мал-мүлкін жинап аламыз,—депті.
Мұны естіп тұрған Аққуа торғайдан адамға өзгеріп, әлгі екі
жолдасын оятып, болған ахуалды оларға айтып, олар келгенде
оларды өлтіріп, құлақтарын кесейік,—депті. Біраздан кейін
тоғызы бір табақ етті көтеріп ерулік әкепті. Аққуа қылышын
қолына алып барлығын өлтіріп, құлақтарын кесіп жанына салыпты. Ертесі бұлар жүріп қалаға келіпті. Бала тұрып:
—Ішіне қонайық, әкем сыртына қонбаңдар,—деген десе,
Аққуа жігіт:
—Сыртына қонайық,—деп тоғанақтарын түсіріп қаланың
сыртына қоныпты. Қасындағылар ұйқыға кеткенде Аққуа
жігіт торғайға құбылып, қаланы айналып ұшып жүрсе, бір
жерде қырық қыз, қырық жігіт байланып, жанында бір қыз бос
қарап тұрыпты. Аққуа жігіт дереу адамға өзгеріп, әлгі қыздан
сұраса, ол хан қызы екен. Ол:
—Бұл жерде бір айдаһар бар, ол әр күні қырық қыз, қырық
жігіт жұтады. Бұл елдің адамдары осылайша түгейтін болды,—
депті.
—Айдаһар қашан келеді?—деп сұрапты Аққуа жігіт.
—Таң сәрі де келеді,—деген соң Аққуа жанына қанжарын
алып, дайындалып қала шетінде тұрыпты. Осы кезде ысқырып
айдаһар да жетіп келіпті. Аққуа қылышын көлденең ұстап
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айдаһардың алдынан шығыпты. Бір жолда сексен адам
жұтатын тажал бір адамды жұтуды онша жұмыс көрмей,
ышқынып ішіне тартып, қарнының ең терең түкпіріне
жібермекші болыпты. Жігіт көлденең ұстаған қылышымен
айдаһардың аузынан кіріп құйрығынан қақ жарып бірақ
шығыпты. Аққуа біраздан кейін есін жиып, айдаһардың жонынан екі елі таспа тіліп алып, ханның қызына естелік үшін
беріпті. Халықты апаттан құтқарған бұл жігітке ханның қызы
разы болып естелік үшін бір бұрымын кесіп беріпті. Осымен
қырық жігіт, қырық қыз өлімен құтылып, Аққуаға алғысы айтыпты да үйлеріне қайтыпты. Аққуа да қайтып келіп жолдас
тарымен бірге жүгін артып жолға түсіпті.
Бұлар жүре-жүре тағы бір қалаға келіп жетіпті.Бұл қала
ның әсілі сыртына қонуы керек екен, ішіне қонбау керек. Бірақ
Аққуа болмастан ішіне қондырыпты. Бұлар кешінде ұйқыға
кеткенде Аққуа тағы да торғай болып, қаланы аралап жүрсе, бір
сарайдың қасында қырық ат байлаулы тұрыпты. Бұл не қылған
ат екен деп сарайдың ішіне кірсе, қырық қарақшы қырық дағар
алып, патшаның қазынасын ұрдағалы отыр екен. Аққуа дерқал
адам болып өзгеріп, олардың ішіне кіріп:
—Сендер не қылып жүрсіңдер, патша әлдеқашан біліп,
сендерді ұстауға аңдып тұр. Ендігі шара, сендер, түгел мына
дағарға түсіңдер, патша келсе, дағардағы сіздің қазынаңыз
деймін. Ол кетіп қалғаннан кейін, барлығымыз бірлікте
ұрлайық,—депті.
Қорқып кеткен қарақшылар түгелдей дағарға кіріпті. Ал,
Аққуа аузын түгел буып тастап, қырық атты алып жолдаста
рына келіп жолға шығыпты.
Патша тәңертең тұрса қырық дағар жатыр. Ашып қараса,
түгел қарақшы екен. Бұларды зынданға салыпты. Жаз өтіп, күз
болып үшеуі сауданы бітіріп еліне қайтыпты. Әлгі қалаға келсе, қалың ел жиналыпты. Аққуа елдің ішіне кіріп қараса патша қырық қарақшыны дағарса салған адамға қызмет беремін.
Бірақ нақты пакт керек,—дейді екен. Аққуа тұрып:
—Мен салғамын,—депті. Патша дәлел сұраса, Аққуа қа
рақшылардың өздерін алдырып, беттескеннен кейін, жағдай
анық болып шығыпты. Патша тойын жасап, жасауы мен қызын
беріпті. Бірақ Аққуа:
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—Біз үшеуміз, әкеміз барған соң қайсынымызға бұйырады.
Соның бұйрығы бойынша болады,—деп қызды алып кете береді.
Жүрген бойы бұлар тағы бір қалаға келсе, тағы да қалың ел жиналып патшасы да:
—Ел жейтін айдаһарды өлтіріп, халықтың басына бақыт
жеткізген адамға қызымды беремін,—деп жар салып отыр екен.
Аққуа жігіт барып:
—Мен өлтіргемін,—депті. Патша дәлел сұраса, Аққуа жігіт
патшаның қызын шақыртыпты. Қыз келгеннен кейін Аққуа
қыздан:
—Айдаһарды өлтірген кездегі берген естелігімді шығар
саңыз,—деп сұраған екен. Қыз тұрып:
—Сіз де сол уақытта менің сізге берген естелігімді шы
ғарыңыз,—депті де екеуі де алып шығып, көпке көрсетіпті.
Патша разы болып, қызын қанша жасау, дүниесімен Аққуаға
беріпті. Бірақ, Аққуа:
—Біз ағайынды үшеуміз. Қайтып барғаннан кейін әкеміз
қайсынымызға бұйырса, сонымыз аламыз,—деп қызды алып
аттаныпты. Бұлар сол жүргеннен мол жүріп, әлгі ағашқа келсе, ол жерде ұлы той болып ел жиналыпты. Аққуа ішіне кірсе,
ол жердің патшасы да тоғыз ұрыны өлтірген адамға қызымды
беремін,—деп жариялап тұр екен. Аққуа тоғызын өлтіріп, кесіп
алған құлағын алып шығып патшаға көрсетіпті. Патша айт
қаны бойынша қызын толық жасаумен беріпті. Аққуа және:
—Біз ағайынды үшеуміз. Әкеміз қайсынымызға бұйырса,
сонымыз аламыз,—деп көшін бастап еліне қайтыпты.
Баланың әкесі той жасап қыздарды, ұлдарына бөліп
бермекші болыпты.
Аққуа тұрып:
—Мен қыз алмаймын, балаңызбен аз да болса жолдас болдым.
Балаңыздың маған істеген жақсы ниеті үшін азын-аулақ
септігімді тигіздім,—деп жолға түсіпті. Баланың әкесі жібер
гісі келмеген екен, Аққуа ұнамапты. Баланың әкесі:
—Ең болмағанда атың кім, қайда тұрасың? Соны айтып
кет,—депті.
Сонда Аққуа:
—Менің атым жақсылыққа жақсылық, мен пәни дүниенің
адамы емеспін,—деп ғайып болыпты.

70.Баласын жоғалтқан Күнше
Ертеде Күнше дейтін бір жесір әйел болыпты. Ол
күндердің бір күні өзінің құрым лашығынан жалғыз баласын ұрлатып алып, зар илепті. Күншенің мұндай күйге
ұшырағанын көрген ел-жұрты қатты налыпты. «Бейшараға
қалай жәрдемдесеміз?»—деп өзара кеңеседі.
Арада төрт жыл өтеді. Қанша іздегенмен бала табылмады.
«Толыбай деген сыншы бар, соған барып арыз айт»,—деп, ауыл
адамдары Күншеге ақыл айтты.
—Толыбай мың түрлі аңдар мен құстардың тілін біледі.
Адамның не ойлап отырғанын айтпай табады. Жаңа туған еркек құлынның өскенде қандай ат боларын қатесіз айырады.
Әйтеуір, білмейтіні жоқ,—десті...
Күнше ерінен қалған торы қасқа атқа салт мініп, Толы
байды іздеп кетті. Елсіз, жолсыз даланы кезіп, жолшыбай талай таңды атырды, талай күнді батырды. Өзі жүдеп, аты әбден
болдырды.
Өлдім-талдым дегенде, Күнше Толыбай данышпанның үйіне
жетті. Ақ сақалы омырауын жапқан қара шал өзінің жұлымжұлым қара күркесінің алдында астына ескі текемет төсеп
отыр екен. Өзі сіңірі шыққан кедей еді. Сонда да данышпандық
айтқан адамдарынан бір тиын алмайтын. Толыбай Күншені
жылы шыраймен қарсы алды. Оның келетінін күні бұрын біліп
отыр екен. «Сізден ақыл сұрауға алыс жерден Күнше деген әйел
келе жатыр»,—деп Толыбайға қарлығаштары айтып қойған
екен.
—Хош келіпсің, шырағым, арызыңды айта отыр,—дейді
Толыбай.
Күнше еңіреп жылап жібереді.
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—Жалғыз баламнан айрылып, қанаты кесілген құстай сорлап қалдым, ата! Мұңымды шағайын деп, әдейі сізге келдім...
Толыбай Күншенің арызын ықыласпен тыңдады. Құс
болып ысқырып қалып еді, бір топ қарлығаш ұшып келді.
Қарлығаштар Күншені қанатымен желпіп, ауыздарымен су
бүркіп жүр. Толыбай қолын серпіп ымдап қалып еді, бір топ
қарлығаш тізілген бойларымен Күншенің еліне қарай ұша
жөнелді.
Қарлығаштар кешке таман қайта оралды. Бармақ басындай
бір сұр тышқанды алып келді.
Тышқан өзінің көрген-білгенін Толыбайға айтып берді.
—Күншенің баласын іркілдеген ала көзді әйелдің ұрлап
кеткенін көріп едім,—деді тышқан.
Тышқанның айтқанын Толыбай адам тілімен жеткізіп еді,
Күнше еңіреп жылай бастады:
—Ойбай, баламды ұрлаған Айжарық сұм екен ғой. Өмір
бойы бала көрмей жүріп, алпысқа жеткенде, балалы бола
қалғанына күдіктенетін едім...
Толыбай құс тілінде ысқырып қалып еді, дәу екі қара бүркіт
жетіп келді де, екі иығына қона қалды. Толыбай бүркіттерге
әмір етті:
—Мына Күншенің еліне тез барыңдар да, Айжарық деген
кемпірді баласымен алып келіңдер.
Екі бүркіт биікке самғап ала жөнелді. Ертеңіне күн шығып
келе жатқан мезгілде, бүркіттің біреуі бет-аузы қожыр-қожыр,
екі иығына екі кісі мінгендей, басы қазандай, шүңірек көз қара
кемпірді Толыбайдың алдына әкеп тастады. Екінші бүркіт
өзінің қанатына мінгізіп әкелген баланы еппен түсірді. Өзі
аппақ, көзі ботаның көзіндей жаудыраған бала аң-таң болып
үнсіз тұр.
Жүрегі бірдеңені сезгендей бала көрген жерден-ақ, Күн
шеге қолын созды. Айжарық баланың қолын қағып жіберді де,
өзіне қарай тартып алды.
—Мына Күншенің баласын өзіне бер!—деп Толыбай ақы
рып қалды.
—Өзің бір алжыған шал екенсің!—деді Айжарық саспай.—
Өз баламды неге берейін біреуге.
Бала Күншеден көзін алмай жаутаңдап қарай берді.
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—Тілімді алмасаң,—деді Толыбай,—мен бұл баланы екеуіңе
теңдей бөліп беремін! Айбалтасын алып балаға тұра ұмтылды.
Айжарық тебіренбестен:
—Ерік өзіңде,—деп баланы Толыбайға қарай итеріп
жіберді.
Күнше Толыбайдың аяғына жығылып:
—Ағатай, айта көрмеңіз, қайда жүрсе де тірі болсын!
Осыған-ақ беріңіз,—деп жалынды.
—Айжарық, бұл сенің балаң емес, сондықтан оның
өлі-тірісі сен үшін бәрібір. Ал, Күнше баланың туған анасы.
Сондықтан ол баласы өзгеге кетсе де одан өмір тілейді, өлімге
қимайды,—деп Толыбай сыншы баланы шын шешесі Күншеге
алып беріпті.

71. Құламойын—Құлеке
Ертеде Садық деген қаһарлы, жемқор хан болыпты. Төрт
түлігі сай болыпты. Тағы бір перзент көрсем деген ойы көкейі
нен кетпепті. Әйелі баласы Құлекеден кейін, жиырма бес жыл
өткен соң, жүкті болады. Айы-күні жақындағанда хан екі жігіт
ті шақырып алып, бұйрық береді: «Әйелім ұл туса, Құлекемнің
серігі, қыз туса өлтіріңдер!»—дейді. Екі жігіт ханның әйеліне
келсе, қыз туған екен. Туған қызды Құлеке өлтіртпепті.
—Қыз туса да, ұл туса да серігім, әкем бұйрығын қайтып
алсын,—дейді. Жігіттер қайта барып ханға айтса, хан оларға:
«Құлекені де, әйелді де, қызды да өлтіріңдер!»—деп ашуға
мінеді. Ханның қаһарынан сескенген Құлеке әкесінен: «Әкем
менің жас жанымды, қасық қанымды бір сағатқа қисын, елжұртыммен қоштасайын»,—деп рұқсат сұрайды. Бұйрық
берілген күннен бастап хан тағынан жылжымайды, үйіне де
келмейді. Құлеке бір сағат ішінде қырық кез Құламойынды
ерттетіп, мініп, жаңа туған жас қызды жалаңаш қойнына салып, беті ауған жаққа қарай қашады. Қырық кез ат бір аттаған
да бір айлық жерді алатын жүйрік тұлпар екен. Хан нөкерлері
мен Құлекені қуғанмен жете алмай қалады. Құлеке сол қашқан
бетімен қашып отырып, бір тауға келіп паналайды.
Қыз үлкейіп, Құлекенің тамағын істеуге жарайды. Ағасы
аң атып, құс салып, тамақ табады. Құлекенің елден кеткеніне
он екі жыл өтеді. Айтқанынан қайтпаған хан әкесі Құлекені
өлтіруге іздеп шығады. Күннің көзін, жердің жүзін алып келе
жатқан қолды көріп, Құлеке қатты сасады. Сол кезде жан серігі
аты Құламойынға тіл бітіп, былай деп сөйлейді:
—Менің ер—тоқымымды алып, белімді тарт, көзіңді жұмып,
қылышыңды қолыңа ал. Мен үш пысқырғанда көзіңді аш,—
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дейді. Ат үш пысқырғанда көзін ашса, жер қайысқан қолдан бір
адам қалған екен. Ол адамды Құлеке жекпе-жекте аттан жерге
түсіреді. Өзінің үсті-басы қан екен. «Үйге барсам, қарындасым
қорқар»,—деп ойлайды Құлеке. Сол кезде қарындасы далаға
шықса, сел боп аққан қан мен ыңырсыған адамды көреді.
Жатқан адам: «Қарындас, саған мен лайықтымын, маған сен
лайықтысың, жастық өміріміз бірге өтсін»,—дейді.
Он бес жасар қыз жігітті үйіне әкеп, төсек астындағы
қазылған орға жасырып бағады. Көңілдері қош болады. Сөйтіп,
жүргенде қызға бала бітеді, іші білінуге жақындағанда қыз
не істерін білмей сасады. Құлеке сол уақытқа дейін еш нәрсе
сезбейді. Сонда жігіт қызға ақыл айтады: «Құлеке жақында
жорыққа шығады. Ол келгенше туасың, келе жатқанда, баланы
Құлекенің жолына таста»,—дейді.
Құлеке алты айлық жолға жорыққа шығады. Қыз ағасының
келуінен бір ай бұрын ұл туады. Құлекенің келе жатқанын
алыстан көріп, баланы жолына тастайды. Жалғыз өскен Құлеке
баланы алып үйіне әкеледі. Қарындасы алдынан шығып, амандасады. Ағасы: «Шырағым, мына баланы жақсылап бақ, сені де
осындай шағыңда баққан едім, серік болсын, бағып күт, бұл да
Алланың жазуы шығар. Өмірі екеуіңмен серік болсам арманым
жоқ»,—дейді. «Жарайды, аға, сіз не айтсаңыз сол болсын»,—
дейді қарындасы.
Қыз өз баласын өзі баға береді. Бала он алты жасқа келеді.
Баланың әкесі өте палуан, маңдайында жалғыз көзі бар дәу
екен. Бала күніне бір жасап, алыптарша өседі.
Осы кезде қыз күйеуімен екеуі ақылдасады. «Құлеке біздің
бүйтіп жүргенімізді білсе екеумізді де өлтіреді, сондықтан
оны өлтірейік»,—деп келіседі. Сөйтіп, бір күні шырт ұйқыда
жатқанда, Құлекенің аяқ-қолын байлап, қылышын енді сермей бергенде, бала оянып кетіп, екеуін екі жаққа лақтырып
жібереді.
Сол арада Құлеке де оянып, қыздың басын қылышпен
шауып түсіреді, дәуді өлтіреді.
Сөйтіп, Құлеке мен бала өлімнен аман қалады. Құлеке
Айгүлсім деген қызға үйленіп, одан да ұлды болады.

72. Бақыт құсы
Ерте, ерте, ертеде, ешкі жүні бөртеде, байлар киіп қырмызы,
жарлының тоны келтеде, жердің үстінде, аспанның астында
әлемді таң еткен Келтең деген бір сараң бай болыпты. Байдың
Асаубай деген ұлы болыпты. Бірнеше малшылары, құлдары
болыпты. Сол көп жалшылардың бірі Қазанқап деген қозы
бағатын қозышысы бар екен.
Қазанқап бір күні ұйықтап жатып түс көріпті. Түсінде басынан күн, аяғынан ай туып, қасында екі қозы қошқар соғысып
жатыр екен. Қазанқап «екі қошқарды айырайын, әйтпесе
сүзісе-сүзісе бастары жарылар да бай маған ұрысар» деген оймен айғайлап тұра жүгіремін дегенде, өз даусынан өзі шошып
оянып кетеді.
Оянса, түн әлі қараңғы. Қозылар қотанда тып-тыныш жатыр. Қазанқап әңкі-тәңкі болып біраз отырады да, ертеңіне малдарды өріске айдайды, қозыларды да айдайды. Асаубай күнде
қозылар өргенде өзі қатысып біраз жерге шығарысып салады
екен. Асаубайға түсін жорытпақ болады.
Таң атып, ел тұрады. Бүгінде әдеті бойынша өріп бара жат
қан қозыға келіп Қазанқапқа тілдеседі. Қазанқап Асаубайға
түсін айтады. Асаубай қызыға тыңдап тұрады да:
—Маған осы түсіңді сат. Төрт түлік, малдан қанша алсаң да
берейін,—дейді. Қазанқап: «Мүмкін, сатсам сатармын, жауабын үш күннен соң берермін»,—деп қозысын айдап кете береді.
Қазанқап далаға барып әрі ойлайды, бері ойлайды.
«Тегі бұл түсім жақсы түс болар. Сараң байдың баласы маған
мал да бермес, алдар, немесе сатпадың деп сабар, асылы мен
қашып кетейін де, алдымнан бақыт іздейін»,—деп қорытынды
жасайды да қозыны тастап, құла дүз далаға жүре береді. Жүре-
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жүре күн батып, түн болады. Таң атып, күн болады. Неше күн
жүргені белгісіз, бір күні шаршап кешке қарай бір шоқ терекке
жетеді де, демалып тәтті ұйқыға кетеді.
Бұл маңда Таусоғар деген хан болады. Ханның бірі мұсыл
ман, екіншісі пері қызынан екі әйелі болады. Екі әйелінің
екі қызы бар екен. Мұсылман әйелінен туған қызының аты
Гүләйым, пері әйелінен туған қызының аты Гүлмаһира екен.
Екі қыз әрі құрдас, әрі тату болды. Екеуі де білімді екен. Әсіре
се Гүлмаһира артық білгіш болады. Өйткені ол шешесінен оқып
жын-пері оқуларын да біледі.
Екі қыз бір жүреді, бір тұрады, сырлары да бір болады. Өсе
келе екеуі де ерге шығу, отбасы құру туралы сөйлеседі. Сонымен екеуі бір кісіге әйел болуға және өздері сүйген (екеуі қатар
сүйген) адамға әйелдікке баруға уәде етеді.
Күн артынан күн, ай артынан ай, жыл артынан жыл өтеді.
Екі қыз өсіп, бойжетеді. Таусоғар хан екі қызын екі байдың мырзасына бермек болып құда түседі. Бірнеше күн той-топыр болады. Көп мал, дүние алады. Хан құдаларымен сөйлесіп, келесі
жылы осы уақытқа той жасап, екі қызын бір күнде ұзатуға уәде
жасап тарқасады.
Қыздар бай балаларын сүймейді, өздерінің уәдесін де
бұзғысы келмейді. Елде өздері сүйіп, сөйлесіп жүрген Сағит деген бір жарлы жігіт бар екен. Кісі жібертіп соны шақыртады.
Сағит келді. Үшеуі сөйлесіп қашпақ болады. Әуелі Гүләйім мен
Сағит қашып кетуі керек. Олар орныққанда Гүлмаһира бару керек. Сонымен үшеуі осылай уәде байласады да Сағит бүгін түнде
ауылдың шығысындағы шоқ терекке барып отыруды ұйғарды.
Гүләйім қос атпен өзі барып, сол жерден әрі жүріп кетуге
келіседі де тарайды. Түн көзге түртсе көргісіз қараңғы болады.
Сағит жүре-жүре адасады. Ақыры жүріп келіп кездескен бір
шоқ терекке жата кетеді. Гүләйім өзі ерлерше киінеді. Қалған
киімдерін қоржынға салады. Азық, жол қаржылық алтын,
Сағитқа киім алады. Садақ, қылыш, найза сияқты қаруларды
да алады, түн ішінде бір атты мініп, бір ерттеген атты жетектеп
жүріп кетеді.
Шоқ терекке келеді. Келсе, түбінде біреу ұйықтап жатыр.
—Тұр, мына атқа мін!—деп оятады. Ұйықтап жатқан адам
шошып оянады. Қару асынған қос атты адамды көріп зәресі
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ұшады. Өзін қуып келген Асаубай шығар деп түсінеді, басын
төмен иіп жылай береді.
Гүләйім де қайран қалады. Сағит емес, бір тазша бала.
Сағиттың адасқанын, өзінің басқа адамға кездескенін біледі.
Не де болса, менің жазмышым осы шығар. Көп аялдауға уақыт
жоқ. Айғайлауға болмайды. Осы түнде Сағит табылмас. Біліп
қалса қуғыншылар ұстап алар. Не де болса осы тазшаны
алайын да кетейін деген пікірге келеді. Бірақ аялдауға уақыт
жоқ.
—Тез, мына атқа мін де маған ере бер!—дейді. Қазанқап
мінеді де Гүләйімге еріп тарта береді. Аттар тұлпар екен, сол
түннің ішінде бірнеше патшалықтан өтіп, таң ата бір бұлақтың
басына келіп тоқтайды.
Айнала өскен ағаш. Ағып жатқан өзен, сыңқылдап ұшып
жүрген құстар, ойнаған балықтар. Аттарын отқа жіберіп,
өздері ұйқыға кетеді. Ұзақ ұйқыдан кешке қарай оянады.
Гүләйім тамақ ішкісі келгеніне қарамастан өзенге алып барып
Қазанқапты жуындырып, тазалайды.
Ескі киімдерін өртеп, таза киім кигізеді. Тамақ ішіп әлдене
ді. Қазанқап әп-әсем бала жігіт болады. Өздері күрке жасап
алып, құс, балық аулап тұра береді. Аттарын көзге түсірмей,
терең сайға арқандап ұстайды.
Гүләйім Қазанқапқа көңіл қосады. Бірақ біреу-міреу біле
қалса, мені апам дерсің және жетімбіз дерсің деп тапсырып
қояды.
Күндерде бір күн бұлар өздері тұрған жерден онша қашық
емес бір қаланың бар екенін біледі. «Асықпай аралап кел»
деп, елеусіздеу киім кигізіп, қыз Қазанқапты қалаға жібереді.
Қазанқап қаланы ертеден кешке дейін аралап қайтып келеді.
Оның мәліметіне қарағанда, бұл Асаухан деген ханның қаласы
екен. Хан ауру болып, орнын бас уәзірі Қасен басқарады екен.
Күндерде бір күн Қасен жолдастарымен аң аулап жүріп,
Гүләйімдердің күркесінің үстінен түсіп қалады. Уәзір қайтып
қалаға келген соң, ханға сондай бір сұлу қыз көргенін, ол
қыздың тек ханға лайық екенін және қасында інісінің бар
екенін айтады. Хан жазылған соң алармын деп ойлайды да,
жазылғанша інісінің көзін жоюды тапсырады. Ертеңінде Қасен
Қазанқапты шақыртып алып: «Хан науқас еді. Ол аурудың емі
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Сүлейменнің «ақ дәрісі» деген көрінеді. Соны тауып әкеліп бер.
Бармасаң, не таба алмасаң басыңды аламын!»—дейді.
Қазанқап өмірінде күлмейді екен. Үйге мұңайып келеді. Оны
Гүләйім сезеді де күндегіден ерекше бір түрлі қуанған сияқты
күндегідей Қазанқап демей, «күлмесім, неге ренжіп келдің?»
дейді. Қазанқап Қасеннің бұйрығын айтады.
—Ол еш нәрсе емес, мұңайма, уәзірге бар да ханның бар
жылқысын ертемен алдымнан шұбыртып өтіңіз, ішінен таңдап
бір ат аламын да, соны мініп дәріні іздеймін де, олар оны мақұл
көреді,—дейді.
Қазанқап қайта келіп уәзірге айтады. Хан да, уәзір де мақұл
көреді. Ертеңіне Гүләйім мен Қазанқап жылқыларды аралап жүріп, бірнеше жүз жылқы өткеннен кейін, басқа бір жүз
жылқының орта шенінде келе жатқан бір қара семіз ат пен бір
арық көк атқа көздері түседі. Қазанқап қара атты ұстағысы
келеді. Бірақ Гүләйім көк атты ұстатқызады. Қазанқаптың
көңілі толмайды. Сонда Гүләйім тұрып:
Ей, күлмесім!
Еш нәрсені білмейсің.
Ер жігітте мін болмас,
Тұлпар атта сын болмас.
Қазанат мініп қас батыр
Өмірінде жау алмас,—
дейді. Қазанқап кететін болады. Гүләйім бір хат жазып қолына
ұстатады. Жүретін жолын сілтейді.
«Күннің батысында Таусоғар деген хан бар, оның Гүлмаһира
деген қызы бар. Бұл дәріні тапса сол табады. Осы хатты өте
құпия ұстап сол қызға табыс ет, бірақ оның қақпасына ену
қиын. Қақпасына екі тау қондырған. Ол екі тау лезде ашылып,
жабылып тұрады. Арасында қалып қойсаң атың да, өзің, де
жаншылып мерт боласың. Тек ашылғанын бағып тұрып тез өтіп
кетесің»,—дейді. Қазанқап жүріп кетеді.
Күндерде бір күн Қазанқап Таусоғар ханның еліне жетеді.
Есік ашылғанын аңдып тұрып ханның ордасына өтеді. Ретін
тауып хатты Гүлмаһираға табыс етеді. Гүлмаһира хатты
оқып қуанады. Қазанқаптың атын да, өзін де оңаша жерге қойып күтеді. Бір күн түнде өзінің сиқыр орамалдарын
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желпіп-желпіп, бүкіл жер жүзіндегі перілерді жинап алып:
«Сүлейменнің ақ дәрісін» сұрайды. Бұл дәрі жинаған көптің
біреуінде бар екен. Содан бір мысқалын алып, өздерін таратып
жібереді. Ертеңінде Қазанқапты аман-есен аттандырып салады.
Қазанқап келгенше Асаухан өліп қалады. Өлсе де дәріні әкеп
Қасенге береді.
Ел ханның орнына хан сайламақ болады. Бұл елдің заңы
бойынша «бақыт құсы» деген құс болады екен. Сол құсты үш
күндік жерден ұшырып, құс кімнің үйінің төбесіне қонса, сол
кісі хан болады. Мезгілді күні елді жиып, сол заңдары бойынша құсты ұшырады. Құс Гүләйім мен Қазанқаптың күркесіне
келіп қонады. Бір емес үш рет ұшырады, үшеуінде де сонда
келіп қонады. Бірақ Қазанқапқа хандықты бермейді. Ел хансыз
бірнеше ай тұрып қалады. Қасен елге де, Гүләйімге де қысым
жасайды. Гүләйім енді қорқады да, әкесіне хат жазып, барлық
жағдайды баяндап, Қазанқапты жібереді. Қазанқап хатты табыс етеді.
Таусоғар хан көп әскерімен Асауханның еліне келеді.
Барлық жайды ұғады да, елді жинап алып, мерзімді жерден бақыт құсын ұшырады. Құс төртінші рет келіп күркеге
қонады. Сонымен бүкіл ел жиналып, ақ түйе сойып, той жасап,
Қазанқапты хан көтереді. Қасенді уәзірліктен алып, халық алдында жазалайды.
Таусоғар хан мен Гүлмаһира бірге келеді. Кетерде екі қыз
өздерінің ойларын әкесіне білдіреді. Таусоғар хан мақұлдайды.
Қазанқап той жасап екі қызды да алады, неке қидырады.
Қазанқап өте әділ және қайырымды хан болады. Бұның
тұсында ұрлық, кісі өлтіру, біреуге біреу зорлық қылу сияқты
әдеттер азаяды, хан жарлығы құлдарға жәрдемдеседі. Қазан
қап күлмейді. Халық мұны күлмес хан деп атайды. Гүләйім мен
Гүлмаһирадан екі ұл болады. Екеуі де бір күнде дүниеге келеді.
Бірінің аты Ередік, екіншісінің атын Біредік қояды. Балалары
жақсы өседі, бірімен-бірі тату болады.
Бір күні Күлмесхан күндегісінен ертерек ұйықтауға жатады. Жанында екі ұлы Ередік пен Біредік асық ойнап отырады.
Екеуінің де екі алтын сақасы бар екен. Ханның көзі ілініп кеткенде, бір нәрсе сарт ете қалады. Хан селк етіп, көзін ашып жанжағына қараса, бірі басында, бірі аяғында екі әйелі отыр. Екі
баласы өзінің баяғы түсінде көрген қошқарша екі сақаны шарт-
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шарт соғыстырып жатыр. Сонда хан: «Баяғы түсімде көрген ай
мен күн—екі әйелім, екі қозым—екі ұлым болды-ау»,—деп
сақылдап күліп жібереді.
Қайран қалған Гүләйім мен Гүлмаһира күлген мәнісін
сұрайды. Күлмесхан бастан-аяқ түсін айтып береді.
Қазанқап келесі жылы Таусоғар ханға қонаққа барады.
Сұрастырып Сағитты тауып алады. Сағит орта жасқа келген,
әйел алмаған, бір байдың құлшылығында жүр екен. Елге келгенде Сағитты өздерімен бірге ала кетіп, таңдаған қызын алып
береді. Өзіне уәзір етіп алып, өле-өлгенше дос болады! Сөйтіп,
бәрі де бай боп, баршасы мұратына жетеді.

73. Қанай мен Жанай
Бұрынғы заманда бір байдың екі ұлы, екі қызы болған екен.
Үлкен баласының аты—Жанай, кіші баласының аты—Қанай
екен. Үлкен қызының аты—Апан, кіші қызының аты—Ұпан
екен. Сөз салып, құда түсем деушілерден қарындастарын
қызғанған екі ағасы Апан мен Ұпанды елден жасырып, елсіз бір
тауда сақтайды.
Күндерден күн өтті. Бір күні екі ағасы аңға кетті. Екі қыз бір
көлге келіп, бастарын жуып отырып сырласты: «Осы екі ағамыз
бізді өздері алайын деп жүр ме, кісіге бермейді»,—десті.
Дарияның ық жағында бір хан бар еді. Ол хан дарияның
жел жағына ел қондырмайды екен. Манағы екі қыздың бір тал
шашы суға ағып кетеді. Ол шашты суға келген хан сарайының
күңі тауып алады.
«Жаным-ау, хан дарияның жел жағынан ел жүргізбейді
дегені қайда?»—деп, ойлайды күң. Сөйтіп,: «Судың салындысымен келген мына бір шашты тауып алдым!»—дейді ханға
келіп.
Хан елін дереу жинап алып, өзеннің бас жағына тоғыз мың
қол аттандырады. Ханның нөкерлері бір жерге келіп қонады.
Қонған жерінің жан-жағына бір бақылаушы жіберсе, түтін
шығады. Сонда әскер басы айтады: «Әй, жараңдар, мұның
өзі жалғыз үй екен, біз бәріміз барсақ қорқып, қашып кетер,
біреуміз ғана барып білейік!»—дейді. Бәрі: «Жарайды»,—деп
мақұлдасады. Білуге бір нөкерін жібереді. Нөкер үйге келіп
кірсе, үйде ай мен күндей екі қыз отыр. Нөкер: «Не қылған
адамсыңдар?»—дейді. Қыздар жөнін айтады.
—Екі ағаларыңды маған ұстап беремісіңдер?—дейді нөкер.
—Екі ағамыздың алпыс екі амалы бар. Қайтып ұстап бере
міз! Онан да біз қалай ұстаудың амалын айтайық: шаңырақ
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қа темір тұзақ құр, есікке тор құр. Ағаларымыз үйге келгенде бізбен қол тұзақ ойнайды, сонда біз қолдарын тұзаққа
түсіріп берейік. Өздерің келіп байлап алыңдар!—дейді қыздар.
«Жарайды»—деп нөкер кетіп қалады. Біраз уақыт өткен соң
екі қыздың ағалары келеді. Алып келген аңдарын сойып,
жайғасқан соң ағалары:
—Шырақтарым, өне бойы үйде отырып ерігіп қалған
шығарсыңдар, кел, қол тұзақ ойнайық!—дейді. Сөйтіп,
қарындастарымен қол тұзақ ойнайды. Қыздар екі ағасының
қолдарын тұзақпен буып тастайды, сол кезде аңдып тұрған
әскерлер жетіп келіп, ұстай берем дегенде, Жанай көгершін
болып ұшып жөнелгенде шаңырақтағы тұзаққа түседі. Тұзақ
ты ала-мала бір мұңды таудың басына қонады. Қанай есіктен
дәуіт болып жорғалай жөнелгенде есіктегі торға ілінеді.
Жанай құстың тілін біледі екен, бір бозторғайға айтады:
—Әй, бозторғай, бозторғай!
Ақбұқа деген атамыз,
Ақмарал деген анамыз,
Барсаң сәлем айта бар!
Жанай, Қанай баласы.
Жанай деген баланың
Мойнында темір тұзақ бар дегейсің.
Апан, Ұпан екі қыз
Өтті бір соның ызасы-ай!
Онан соң, үш күннен соң қасына бір қарлығаш келеді, оған
тағы да айтты:
—Әй, қарлығаш, қарлығаш!
Ақбұқа деген атамыз,
Ақмарал деген анамыз,
Барсаң сәлем айта бар!
Қанай, Жанай баласы,
Қанай деген баланың
Екі қолы байлаулы,
Көзінің жасы бұлаулы.
Көздің жасы көл болды,
Көлдариядан мол болды.
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Апан, Ұпан екі қыз
Байға кетуді ойлапты,
Сөйтіп, біздің қолымызды байлапты.
Үш күн бұрын кеткен бозторғайдан қарлығаш бұрын барып,
Жанайдың сәлемін әке-шешесіне айтты, Әке-шешесі келіп,
Жанайды тұзақтан жазып алды. Жанай енді інісін іздеді. Інісі
Қанайды байлап әкетіп бара жатқан хан әскерлерін қуып жетті.
Қолы байлаулы інісінің жанынан көгершін болып ұшып өте
берді:
—Әй, бауырым-ау, сексеуілді жерге келдің ғой. Сексеуіл болып қала ғой!—деді.
Қанай сексеуіл болып қала беріп еді, екі қыз біліп қойып,
ханның әскер басына:
—Мына сексеуілді алдыра жүр, тоңсақ жағып жы
лы
нармыз,—деді. Сонда Жанай ұшып өте берді де, Қанай қайта
адам болып жүріп кетті.
—Әй, бауырым-ау, қыналы жерге келдің ғой, қына болып
қалсаң-ай!—деді.
Қанай қына болып қала беріп еді, екі қыз тағы біліп қойып,
нөкерге: «Дамбал боярмыз, мына қынаны ала жүр!»—деді.
Қанай тағы да адам болып жүріп кетті. Жанай жалғыз інісін
жанай-манай ұшып өте беріп:
—Әй, бауырым-ай, өзенге келдің ғой, Тобылғы болып
қалсаң-ай!—деді.
Тағы да қыздар айтты: «Отқа жағармыз, шауып ала жүр»,—
деді. Шаба бергенде Қанай бейшара тұрып кетті. Әскер ханның
еліне келді. Жанай түнімен шарқ ұрып іздеп інісін таба алмады.
Жанай ителгі болып інісін іздеп жүрсе, айдалада бір қара бура
шөгіп жатыр екен. «Ителгі» аспанға шарықтай шығып, бураны
теуіп кетіп еді, қара бура жеті бөлек болып кетті. Бура жатқан
жерді қараса, Қанай терең орда жатыр екен. Ағайынды екеуі
жыласып көріседі. Содан кейін Қанай, Жанай екеуі ханның
арғымағын ұстап мініп, ханның әскерін қырады.
«Біздің сендерге қастық қылғанымыз бар ма еді?»—деп, екі
қарындасын да өлтіреді. Сөйтіп, дұшпанын жеңіп, еліне келеді.
Ағайынды екеуі өле-өлгенше тату-тәтті өмір сүреді.

74. Ай астындағы
Айбарша сұлу
Баяғыда Күлмесхан деген хан болыпты. Оның шын аты—
Баяухан екен. Күлмесхан аталған себебі, Баяуханның заманында
жаугершілік қатты болып, бір ел бір елді шауып, жаншып ала
береді, содан кейін Баяухан бір күні жұртын жиып, бірнеше
әскер алып, жұртқа тыю саламын, әлемге әділдік орнатамын
деп, жер қайысқан қолмен аттанған екен. Жарты жолға жеткен
соң Баяуханның пір тұтып жүрген бір абызы бар екен, сол
есіне түседі. Баяухан: «Қой, мен қайда барсам да, не істесем де
абыздан рұқсат алушы едім ғой. Қате болған екен, абыздан бата
алып, ақыл алмай кеткенім»,—деп әскерін сол араға қалдырып,
бас уәзір екеуі абызға келіпті.
Абыз: «Уа, ұлым, қайда аттандың?»—деп сұрапты.
Баяухан:—Уа, баба, сізден бата ала кеткелі келдім. Жер
қайысқан қол жиып, дүниеге тиыштық, әділдік орнатқалы
аттандым,—дейді.
Сонда абыз отырып: «Ә, балам, тиыштық па, әділдік пе, ә,
тиыштық, әділдік орнатам деп соғысқа аттандым де»,—деген
екен де, үндемей отырған екен. Сонда Баяуханның тиыштық
орнатам деп, жер қайысқан қолмен қырғынға аттанған қатасы
ойына түсе қалып: «Енді аяғын айтпаңыз, абыз, мен тоқталдым,
өз жазамды өзім айтайын, менің жазам өмір бойы күлмеу
болсын»,—деген екен. Баяухан сонан былай тәубаға келіп,
әскерін таратып, Күлмесхан атаныпты. Күлмесханнан содан
кейін бір ұл туып, абызды шақырып, оның атын «Өлмес» деп
қойыпты. Өлмес он беске келген соң, қасына нөкер ертіп, аңға
шығатын болады. Жүйрік аттармен киік қуғанды жақсы көреді
екен.
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Бір күні аңнан еліне қайтып келе жатса, дәл шаһарының
сыртынан бір жалғыз ағаштың түбінен басы алтын, арты күміс
бір киік тұра қашады. Өлмес нөкерімен жабыла қуған екен,
қарасын бір-ақ үзіп, киік жоқ болыпты. Қанша ұмтылып
соңынан қалмаймын десе де, ізін таптырмай адастырып кетіп
ті. Амалы жоқ, санын бір соғып ханның баласы дал болып қала
беріпті.
Содан кейін ханның баласы бірнеше рет сол жермен жүрсе,
жүрген сайын әлгі басы алтын, арты күміс киік қашатын
болыпты. Қандай жүйрік тұлпармен қуса да жеткізбейді,
құс екенін, жын екенін білмейді, жоқ болып қарасын үзеді де
кетеді. Тағы бір күні ханның баласы есепсіз көп әскермен ерте
келіп, киік жататын жерді алыстан ине шаншар жер қалдыр
май қамайды, содан соң бәрі бірден киікке қарай жүреді. Сонда ханның баласы әмір қылыпты: «Кімде-кімнің басынан киік
қарғып кетсе, сол адамның басын аламын»,—депті. Бір заманда киік орталарында қалған екен, ерсілі-қарсылы шауып қайте
рін білмей жүріп, әбден қысылған кезде ханньің баласының басынан бір-ақ қарғып жоқ болыпты. Содан кейін ханның баласы
барлық нөкерін еліне қайтарып, қос тұлпармен қару-жарағын,
қанша алтын алып, азық-түлігін бір тұлпарға теңдеп, кеткен
жобасына киікті іздеп жөнеліпті.
Бірнеше күн жүріп келе жатса, алдында жиылған қалың
топ көреді. Жақындай келсе, бір жалаңаш адамды шынжыр
лап байлап, жан-жағынан найзамен шаншып алып келе жатыр
екен дейді. Ханның баласы жиылған топқа келіп:
—Бұл қандай адам, мұнша қинағандай не жазасы бар?—
деп сұрапты. Сонда жиылған топ шуылдап қоя беріпті:
—Мұның жазасы көп, істемегені қалмады, не керек қылса
да сұраусыз алып жүре береді. Қыран қарақшы деген жүгенсіз
жүйрік қарақшы осы. Жүйріктігі сондай, ел болып неше жылдай ұстай алмай жүр едік. Бүгін ұйықтап жатқан жерінен қа
мап тұрып ұстап алдық. Босатсаң қолға түсуі жоқ,—депті. Содан кейін ханның баласы Қыран қарақшының тегін адам емес
екенін біліп, мынадай қорлық көргенін аяп, бірнеше діллә алтын беріп сатып алмақ болыпты. Жиылған жұрт: «Алсаңыз ал,
бірақ қол-аяғын босатқан соң, біз міндетті емеспіз. Бұл бәрібір
сізді де алдайды, қашса тұлпар тұрсын құсқа да жеткізбейді»,—
дейді. Оған болмай «қайтсе де ризамын» деп ханның баласы
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Қыран қарақшыны босатып алыпты. Қол-аяғы босауы-ақ мұң
екен, Қыран қарақшы алдындағы тауға қарай бір-ақ зырлайды. Соңынан қос тұлпармен Өлмес қуған екен, шаңын бір-ақ
көрсетіпті. Содан кейін ханның баласының салы суға кетіп,
жылай-жылай соның кеткен жолымен тоқтамай жүре береді.
Түн болыпты, сонда да келе жатса, бір таудың арасында екі
шырақ от болып жанып тұр екен дейді. Не болса да соған же
тейін деп, тұп-тура соған қарай жүреді. Әлгі жанып тұрған от
олай-бұлай қозғалғандай болады. Ханның баласы келуін келсе
де, «бұл жын ба, пері ме, әлде жезтырнақ па» деп, қорқып тұрып
қалыпты. Сонда: «Е, мырза, ханның тұқымы ер келмей ме екен,
қорықпа, мен өзің босатқан Қыран қарақшымын»,—депті.
Сонда ханның баласы қуанып, аттан түсіп, құшақтасып, Қыран
қарақшымен қияметтік дос болысады. Екеуі тамақтанып,
тұлпарларды аунатып сол жерде қоныпты. Қыран қарақшы
отырып: «Ал, достым, мен жайымды айтайын, тыңда»,—депті.
Ханның баласы тыңдады. Қыран жайын айтады.
—Мен үлкен ғалым адамның қолына түсіп, ес білгенше
оқыдым. Әке-шешемнің кім екенін де білмеймін. Содан жер
үстіндегі ғылымды тауысқан соң жер астына түсіп, жер асты
ұжым ғылымын оқ и бастадым. Бір күні ұстазымның кызына көңілім ауып, ұстазым оны біліп қалды да, мені жер үстіне
шығартып жіберді. Бұрын кәсіп қылып көргем жоқ, сондықтан
дүниенің төрт бұрышын кезіп, көзіме көрінгенді алып қашып
күн көрдім. Менің үйі-күйім осы таудың іші. Егерде сіз кездес
пегенде бағанағы жұрт мені өлтіретін еді. Сен мені ажалдан
құтқардың, кәне, кәне, достым, не мұңың бар, айт, қолымнан
келгенше аянбаймын,—депті.
Сонда ханның баласы бастан-аяқ іздеп шыққан киіктің
оқиғасын баяндайды.
Қыран қарақшы айтты: «Мен оны білем, ол Құддыс ханның
қызы екен ғой. О да пері оқуын оқыған адам. Ол саған ғашық
болған екен, оны қолға түсіру аса қиын»,—дейді де, жүгіріп
кетеді. Әлгідей болмай үйме қылып етегіне тезек толтырып
әкеледі. Үш рет сүйткен екен, үш отаудай тезекті үш жерге үйіп
тастапты.
Сонан соң ханның баласына айтады:
—Сен мына тезектің бірін тұтат, осы күлге айналып шоғы
басылғанша келсем, келдім, келмесем жоқ. Өйткені, ол қыздың
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шаһарының айналасында неше қатар күзеткен әскер бар.
Одан кейін қыздың үйі тоғыз есік, әрбір есігінде күзетші бар.
Ең түпкі үйдің есігінде бір мыстан жатады. Бәрінен қиыны
мыстан кемпір. Егер оның қолына түсетін болсам, маған
тіршілік жоқ,—дейді.
Ханның баласы Қыран қарақшы айтқанындай, тезектің
бірін жағады. Қыран қарақшы екі етегін түріп алып жоқ болады. Кұддыс ханнын шаһарына келеді, айнала күзет екен, әзер
дегенде ұрланып кіреді. Тоғыз есіктен өтіп келсе, Айбарша сұлу
алтын тақтың үстінде ұйықтап жатыр екен. Қыран қарақшы
Айбаршаны қолтығына қысып ала жөнеліпті. Мыстан кемпір
ұйқылы қолымен сермеп қалғанда Қыранның оң етегі ілініпті.
Оң етегі мыстанның қолында қала береді. Қыран әскердің
бірінің басын, бірінің иығын басып құстай ұшып, Айбарша
сұлуды алып жоқ болыпты.
Ханның баласының оты қызыл шоқ болып, енді қайтер
екен, күл болып сөнсе, Қыранның біткені ғой деп қорқып отыр
ғанда, Қыран қарақшы айдай Айбарша сұлуды қолтығына
қысып, бұрқ етіп жетіп келеді. Ханның баласы шаттанып,
бұрынғысынан да артық нұрына келіпті. Сонда Қыран қарақ
шы айтыпты: «Ендігі міндет өзіңде, мен міндеттен құтылдым,
жалғыз-ақ айтаты
ным мынау, бүгін түнде қалай да болса
ұйықтама, күн шығып таң әбден атқан соң ұйықтарсың, әйт
песе Айбаршадан айрыласың. Бұл қанша айтқанмен перінің
шәкірті, көргенін істейді. Көзіңді жұмсаң, ол саған дұшпан,
қашып кетеді»,—депті.
Ханның баласы: «Достым, мақұл»,—деп алтын шатырды
құрып, Айбаршаны қасына алып жатады. Таң білінгенше
көзін жұмбай жатып, дәл күн шығарға таянғанда, болар-болмас
қалғып кетсе керек, көзін ашса, қасында Айбарша сұлу түгіл
сайтан да жоқ.
Ойбайды салып, зар илеп, жүгіріп барып Қыран қарақ
шыны оятыпты. Сонда Қыран қарақшы: «Тезектің енді ана
ортадағысын тұтат»,—деп құйынша шаңды боратып жоқ болыпты. Ханның баласы тезекті жылдам тұтатып жаға бастайды.
Бір заманда тезек қызып жанып орталай бергенде, Қыран
қарақшы Айбаршаны алып тағы жетіп келіпті.
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Ханның баласына айтыпты: «Енді ұйықтап айрылсаң, маған
айтпа, менің күшім жетпейді, осы әкелуім ең соңғы әкелу»,—
дейді.
Содан кейін ханның баласы осы түн ұйықтамасқа бекиді де,
Қыран қарақшыға сенім беріпті. Күндіз ойнап-күліп отырып,
кеш батқан соң ханның баласы мен Айбарша алтын шатырға
тағы жатады. Енді мен бүгін қайтсем де шыдайын деп, ханның
баласы бекініп ұйықтамады. Таң атып, күн шығуға таянғанда,
азғана көзі жұмылып кетіп еді, Айбарша тағы да жоқ болды.
Ханның баласы ойбай салып, зарлай түрегеледі. Қыран досына тағы да жалынады. Қыран қарақшы енді дауа жоқ десе де,
досын қимай, үшінші үйген тезекті тағы тұтаттырып, ханның
баласына айтты:
—Егерде мына тезек жанып күл болғанша мен келмесем,
мені де, Айбаршаны да күтпе, үйіңе қайтып жүре бер. Енді үміт
аз, ол бүгін жетіп қалды, мыстан кемпірге жетсе мен ала алмаймын. Қолына түссем өлтіреді,—депті. Сонан соң шаңын аспанға
шығарып, Қыран қарақшы жоқ болыпты. Ханның баласы отты
жағып, жанып бітуі жақындаған сайын жаны шығып, екі көзі
Қыран қарақшының кеткен жағында болады. От қызыл шоқ
болып күлге айнала бастады; Қыраннан әлі белгі жоқ. Ханның
баласы күдерін үзіп, зарланып жылай бастады. От сөніп, күлдің
сырты бітіп, астында ғана аздап шоқ қалды. Ханның ұлы жер
бауырлап жылаудан басқаны білмеді. Әбден үміт үзіп, Қыран
қарақшы мен Айбаршаны енді көру жоқ деген кезде, күннің
оңтүстік жағынан бұрқыраған шаң көрініпті. Ханның баласы қуанғаннан есі кетіп, тала берген екен дейді. Айбаршаны қолтығына қысып, Қыран қарақшы көз ашып-жұмғанша
қасына жетіп келіпті.
Сонда Қыран қарақшыны қыздан бұрын құшақтап ханның
баласы шын достығын көрсеткен екен дейді.
Қыран қарақшы айтыпты:
—Енді менің саған бұдан артық достық істеуге, жолдас
болуға уақытым жоқ. Осы жолы ажалдан аз қалдым. Айбарша
шеттегі күзеткен әскерінен өтіп, сарайына енді кіре бергенде
ұстадым. Мыстаны түскір күтіп отыр екен, сермегенде қолы
маған жетпей сол жақ өңірімді ұстады. Өңірім сол қалпымен
қолында қалды. Қалың әскерден құстай ұшып, бірінің басынан
қарғып, бірінің арасынан өтіп, зорға құтылдым. Садақтың
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оғынан жараланбаған жерім жоқ, енді айрылсаң, өз обалың
өзіңе,—деп Қыран қарақшы қош айтпастан шаңды аспанға
шығарып жоқ болды дейді.
Ханның баласы досы Қыран қарақшыға бір ауыз сөз айта
алмай шерменде болып қала берген екен.
Келер түні ханның баласы қалай да болса шыдап ұйықтамай
көрер таңды көзімен атқызып, күн шыққан соң, Айбаршамен далаға шығады да жан-жаққа карап, Қыран досын арман
қылып ойлап отырған екен, Айбарша сұлу айтыпты: «Мен енді
сенікі болдым, бірақ бір тілегім бар, соны орындасаң тиемін»,—
депті.
Ханның баласы айтады: «Сен мендік болсаң, әуелі перінің
кебінін маған бер, әйтпесе сен адам қалпыңнан өзгеріп тағы да
қашып кетесің, берген соң мен сенің тілегіңді орындаймын»,—
депті.
Айбарша сұлу қанша жалынса да, ханның баласы көнбей,
Айбаршаның киік суретіне түсетін кебін шешіп алады. Сол
уақытта: «Досым, рас, ханның баласы екенсің»,—деп Қыран
қарақшы жетіп келіпті.
Содан кейін ханның баласы Айбаршаның кебін бойына
сақтап бекітеді де, Айбаршаның тілегін сұрайды. Айбарша
сұлу айтыпты:
—Осы күн жақта бір шаһар бар, ол шаһардың патшасы менің үлкен ағам болатын еді. Қап тауындағы
дәулер, біздің тұқымымызды құртуға қам қылып, менің
сол ағамның шаһа
рын қатырып қойды. Менің әкемнің
інісі де пері оқуын оқыған еді. Барлық шамасы келгені,
осы күнде сол қатып қалған ша
һардың маңында сандалып жүр. Ешбір сырын айтпайды. Міне, менің
тілегім осы,—депті.
Сонда ханның баласы жауап бермей ойланып отырып
қалған екен, Қыран іле-шала жұлып алғандай: «Мен білемін
оны, орындайық»,—деп ханның ұлының бетіне қарапты.
Ханның ұлы: «Иә, орындайық»,—дейді. Содан былай үшеуі
сол Айбаршаның ағасының шаһарына жөнеледі. Бірнеше күн
жүріп, алты айда келіп жетеді. Шаһарға келсе, бау-бақшасы
райхан гүлін төккен сипатты, адам есінен таңғандай екен,
барлық адамдары тұрған-тұрған жерлерінде қатып қалыпты.
Біреу жүріп бара жатып, біреулері сөйлеп тұрып, тағы
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басқалары сауда-саттығын істеп жатып, сол қалпында қалған
екен, шаһардың неше түрлі алтын сарайлары бар екен. Ханның
баласы, Қыран қарақшы, Айбарша үшеуі таң-тамаша қылып
аралап жүрсе, сақалы белуарына түскен бір қария бір сарайдан:
«Қош келдіңіздер»,—деп шыға келіпті.
Қариядан жөн сұрап, үшеуі ортаға ала бастайды. Сонда қария айтыпты. «Шырақтарым, мен Құддыс хан деген
ханның досы едім. Оның туысқанын дәулер қатырып кетті, мен
осылардың шаһарының күзетшісі болып жүрмін. Сендер тегін
адамдар емес шығарсыңдар, қонақ болып жата беріңдер, мен
енді қырық күнде келемін, оған шейін осы шаһарда болыңыз
дар, менің баратын зәру жұмысым бар еді, жалғыз-ақ анау
тұрған алтын сарайды ашпаңдар, одан басқаларын аралауға
болады».—депті. Ханның баласы: «Мақұл, қария»,—деп,
шалға рұқсат беріп, өздері сол шаһарда қала береді.
Үшеуі шаһардың барлық тамашасын көріп, саяхат құрып
бірнеше күн жүргеннен кейін, ханның баласы айтыпты: «Осы
қария бізге барлық жердің, бау-бақшаның, хан сарайларының
бәрін көруге рұқсат қылды да, сонау сарайдың кілтін бермес
тен кете берді. Мұнда не сыр бар, біздің мұны білмей қоюымыз
дұрыс емес»,—деп, Қыран мен Айбаршаны бастап, бағанағы
«ашпаңдар» деген сарайдың құлпын бұзып, қақпасын ашады. Кақпаны ашса, екі кара арғымақ шынжырлаулы, байлаулы тұр екен, қабырғалары қабысып арып, жадап қалған
екен. Ханның баласы Қыран қарақшыға: «Тез екеуін де босат,
бұл жануарлардың не жазығы бар»,—деп бұйырғанда Айбарша: «Ойбай, босатпа»,—деп ара түседі. Ханнық баласы: «Ей,
әйелдікпен айтасың, малда не жазық бар»,—деп босаттырады.
Екі арғымақ босанысымен сілкініп, екі дәу болып, көз алдарында ұшып жүре беріпті. Үшеуі не қыларын білмей, дәулердің жолына қарап, дал болып тұрып қалған екен дейді. Содан кейін
баяғы күзетші шал келіпті.
—Өзгенің бәрін араласаң да, осы сарайдың маңына кел
меңдер дегенім қайда, осы шаһарды қатырған екі дәу еді, ол
дәулерді қапылыста суға түсіп жүрген жерінен арғымақ су
ретіне түсіріп байлаған мен едім. Сол екі арғымақ аштан бұра
лып өлген күні осы шаһардың барлық адамына жан бітетін еді.
Енді бұл дәулердің қолға түсетін дауасын мен таба алмаймын,—
дейді.
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Ханның баласы қатты қайғырып, шерменде болып тұрғанда
Қыран қарақшы мен Айбарша: «Дәулердің кеткен жөнін іздейік,
бәлкім, табармыз»,—дейді. Содан кейін үшеуі сол дәулерді
іздеп, кеткен жағына қарай жүріп береді. Содан бірнеше ай
жүріп, арып-ашып келе жатса, бір-екі аққу сыңқылдап ұшып
барады екен. Қыран қарақшы зулап екеуінің астында көп
уақыт бірге ұшып отырады. Қыран құстың тілін біледі екен.
Тыңдаса, екі аққу сөйлесіп, біріне-бірі айтыпты: «Мынау келе
жатқан Қыран қарақшы, ханның баласы мен Айбарша үшеуі
шаһарларын қатырып кеткен дәулерді іздеп келеді. Бұлар осы
бетімен жүре берсе, алдындағы дарияның жағасында бір қара
апан бар, сол апанның ішін ақтарса, толған балық, ең астында
бір қара балық бар, соны алып, ішін жарса, алдындағы дариядан
екі дәудің жанын сақтаған екі алтын сандық су бетіне шығады.
Сол екі сандықта екі шабақ бар. Шабақты қысса, екеуі жалынып, жетіп келеді. Не айтқандарын істеп береді. Ол дәулерге
бір шаһарды екінші жерге көшіру көзді ашып-жұмғанша ғана
жұмыс, егерде шабақты турап өлтірсе, екі дәу де өлер еді,—
дейді. Содан Қыран қарақшы Айбарша мен ханның ұлына
қуанып келіп, айтып береді.
Үшеуі сол бетімен тоқтаусыз жүріп, дарияға келген екен,
келіп қарап жүрсе, айтқанындай бір қара апан бар екен дейді.
Бетін ашып көрсе, толған балық екен. Бетінен бір-бірлеп алып
лақтыра беріпті. Әбден бәрін алып болғанда ең астынан үлкен
қара балық шығыпты, алып, ішін жарған екен, дарияның беті
шымырлап, қайнап екі алтын сандық судың бетіне шығыпты.
Сандықты дариядан алып, ашып жіберсе бір ақ бас, бір қара бас
шабақ жатыр екен. Балықты алып қысып-қысып қойған екен,
теңіздің үстінен бұлт болып көрініп: «Алдияр, не қыл дейсіз?»—
деп екі дәу жетіп келіпті. Сонда ханның баласы айтыпты: «Тез,
ана шаһардың қатып қалған адамдарын тірілтіп, баяғы қалпына
түсір»,—депті. Екі дәу бұлт боп кетіп, әлгідей уақыт болмай
қайтып келіп: «Тақсыр, айтқаныңыз орындалды»,—депті.
—Енді үшеумізді қазір сол шаһарға жеткіз,—депті ханның
баласы.
—Көздеріңізді жұм,—депті, үшеуі көзін жұмып ашса,
баяғы қатып қалған шаһарда хан сарайының алдында тұр екен.
Ханның баласы балықты қысып-қысып қойған екен: «Тақсыр:
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алдияр, не қыл дейсіз?»—деп екі дәу шыбын-шіркей болып жалыныпты.
Ханның баласы айтыпты: «Менің әкемнің шаһарын жә
не Айбаршаның шаһарын сол қалпында тез осы жерге
орнат»,—дегенде бір түннің ішінде орнатыпты. Таңертең хан
ның баласы далаға шықса, әкесінің және қайын жұрты
ның
шаһары түгелімен көшіріліп орнатылған екен. Өлместің әкесі
Күлмесханның екі көзі көр болып көруден қалған екен дейді.
Жалғыз баласы Өлместен тірідей айрылған соң, қайғырып жатып қалған екен. Ұлы Өлместі көргенде екі көзі шырадай ашылып, өткен қайғыларын ұмытып, жасарған екен.
Ханның баласы, Қыран қарақшы екеуі әбден тілегін
орындаған соң, дәудің жаны екі шабақты турап-турап өлтір
генде қаны сыртына шығып, екі дәу жерге түсіпті, Өлмес қа
рындасы Қаламқасты Қыран қарақшыға беріп, әкесі Күлмес
ханның орнына хан болады.
Үш шаһардың ханы Өлмес, оның бас уәзірі Қыран қарақшы
болып, екеуі барша мұратына жеткен екен.

75. Киелі бас сүйек
Ертеде бір қойшы қойын жайып келе жатып қу медиен даладан қай мезгіл екені белгісіз қуарып қалған адам бас сүйегін
тауып алады. Бұл бас сүйектің әдеттегі адамның басынан әрі
үлкен, әрі өзгеше екенін байқап, қолындағы құрығымен арыбері аунатып қарайды да онда ғажайып жазулардың бар екенін
көреді.
Бастың сол шекесіне «Ауызбен татсаң ауыздан туыламын»,
маңдайына «Ұлы жоққа ұл боламын», оң шекесіне «Қырық екі
адамның басын алып хан боламын» деп жазылыпты. Қойшыға
ой түсіп, мұның үш түрлі әулиелігін көрейін дейді де қуарған
басты өртеп, күлін беліндегі кісесіне орап салып алады. Еш
кімге білдірмейді. Бір күні қойшы күл салынған кісесін алдына қойып «Аузымен татқанға аузымен туылғаның қане?
Ұлы жоққа ұл болғаның қане? Тәжі киіп, таққа отырып, хан
болғаның қане?» деп өзіне-өзі сөйлеп отырады. Мұны қасына
келген он бес жасар қызы естіп:
—Әке, өзіңіз жалғыздан-жалғыз күбірлеп отырсыз ғой,
кісеңіздегі бұл не зат?—деп сұрайды.
—Балам, бұл бір улы зат. Дәмін татып көруші болма!—дейді
әкесі. Ертеңінде қыз: «мен әкемнің жалғызы болсам да сырын
менен жасырады, мұның қандай құпиялығы бар екен, не болсам да кісесіндегі күлден ауыз тиіп көрейін»,—деген оймен
түйіншектеулі күлді шешіп, сұқ саусағын батырып, дәмін татаып көреді. Осы кезде қыздың өне бойы шымырлап, жүйе-жүйесі
босап, қайта-қайта түшкіріп, рухында ләззат сезім пайда болып,
тұңғыш рет махаббатты жан рахатына кенеледі. Аз уақыттан
кейін көкірек шөлі басылғандай жан дүниесі тоят табады. Көп
өтпей қыздың денесі ауырлап, дел-сал күйге түседі де жүкті
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болғандығының бейнесі байқалады. Қыздың шешесі мұны
сезіп, «бұл қалай болғаны?» деп бір оңашада бұл сырын еріне
айтады. Қыздың әкесі ойланып отырып әйеліне : болғанын
—Менің кісемде ғажайып бір сүйектің күлі бар еді. Қайсы
күні «Бұл не нәрсе?» деп қызым сұрағанда нақ сырды айтпа
ған едім, әсілі сол күлден татып қойды ма екен, қызымнан сол
сырды сұрап, ұғысшы?!—дейді. Шешесі қызынан сұрағанда
дәл әкесінің ойлағанындай болып шығады. Қыз кіседегі күлден
біраз ұрлап татып көргенін, сонан кейін осындай жағдайға тап
болғанын үрейлене тұрып айтады. Қыздың шешесі жағдай нақ
өзінің болғанындай екенін еріне мәлімдейді. Нақ сырды өзі ғана
білетін қойшы бір кедейдің Сәлім деген баласын шақыртып алады да, былай дейді:
—Шырағым, сен маған бала бол! Қызымды саған қалыңсыз
берейін. Бірақ бір шартым бар. Болашақ нәресте ауыздан туады. Туған баланы өзім аламын. Екеуіңе елу бас ірі қара, бес жүз
бас қой, басыңа отау көтеремін. Бұл құпиялықты басқа жан баласы білмейтін болсын!—дейді. Осы шарт бойынша қыз Сәлімге
некеленеді. Ай-күні толып уақыты жеткенде қыз босанады, ұл
табады. Нәрестені әйелінің бауырына салған қойшы «Бәйбішем
босанды!» деп жоғарғы елге көк бие, төменгі елге төбел бие,
айналасындағы елге ала бие сойып, отыз күн шілдехана жасап, той-думан көрсетеді. Бала күн сайын толып, ай сайын
өседі. Сымбатты болып толыса береді. Жеті жасқа келгенде
қойшы баласын моллаға оқуға береді. Он бес жасқа келгенше
қырық молладан оқып, олардың бәрінен білгір, данышпан болып шығады. Бала оқуын бітіріп, үйіне қайтып келеді. Әкесіне
серік болып, күнделікті шаруашылығымен шұғылданады. Бір
күні қой бағып келуге, әкесінен рұқсат алған бала қойын айдап
келе жатса, қарсы алдынан үрейі қашқан бір әйел кезігеді. Екі
қолына ұстаған екі қазы бар екен.
—Шешей, қайда барасыз? Неге мұнша сасқалақтап
келесіз?—деп жөн сұрайды. Әйел:
—Балам, түнде бір жаман түс көрдім. Түсімде үйімнің оң
жақ босағасы өртеніп жатыр екен, содан шошынып үйден
шықтым да осы хандықтағы қырық моллаға барып түсімді
жорытайын, түс садақасына мына екі қазды берейін деп
барамын,—дейді.
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—Шешей, қайтарыңызда түсіңіздің жоруын маған айта
кетіңіз,—дейді бала. Әйел моллаларға барып түсін жорытса,
моллалар:
—Отырған үйіңнен қаш, әйтпесе пәлеге душар боласың,—
депті. Қайтқан жолында әйел түсінің жоруын балаға айтады.
Бала әлгі әйелге көмектесіп, үйін басқа жаққа көшіріседі.
Артынан қайта келіп, әйелдің көшкен жұртындағы боса
ғасын қазып, ат басындай алтынды тауып алады да, тас салып көміп тастайды. Алтынды ешкімге білдірмей әкесіне
әкеліп береді де:
—Әке мені тағы оқытамыз,—деп қырық молла адам
жібереді. Сіз бермеймін десеңіз де тартып әкетеді,—дейді бала.
Айтқандай-ақ бір кезде бір неше молла келеді де, қойшыға
«балаң жалғасты оқып, тәрбиеленсін» деп қолқа салады. Сол
кезде қойшы:
—Бұл бала жалғызым еді. Енді оқыта алмаймын,—дейді.
Бірақ моллалар қойшының еркі алдына қоймай баланы тартып әкетеді. Қырық молла баланы жан-жаққа сұраққа тартып
«Алтынды табасың!» деп алқымға алады. Бала «Көрмедім,
алмадым»—деп мойындамайды. Моллалар «алтынды таппасаң
өлтіреміз» деп тақымына бұрау салып, шекесіне асық қыздырып
басады, бала сонда да шын сырын айтпайды. Бала осындай қи
нау көріп жатқанда сол елдің ханы бір түс көреді. Хан түсінде
бір өзеннен өтейін деп барса, қырық шабақ балық атының
аяғына жармасып, тістелеп, аты үркіп, жығып кете жаздайды.
Хан өзеннің ортасына барғанда бір қара жылан, бір сары жылан
алдынан шығып, ханды шағуға ұмтылады. Олардан да зорға
құтылып, өзеннен өтіп, жағадағы жасыл шалғын, миуалы баубақшаға кезігіп, сайран құрып жүреді. Ұйқыдан оянған хан
бұл нендей түс екенін білу үшін шаһарындағы қырық молланы
шақыртып, жорытады. Бірақ моллалар түсті қалай жорудың
бабын таппай, отырып қалады. Сонда хан ашуланып:
—Үш күннің ішінде түстің жоруын айтасыңдар. Айта
алмасаңдар бастарыңды аламын!—деп әмір етеді. Сасқалақта
ған моллалар кітаптарын қанша оқыса да, түстің жоруын
таба алмай, өзара ақыл құрып, «балаға жорытып, сонан соң
өлтірейік» деген байламға келеді. Түсті балаға айтып:
—Сені осының жоруын айтсаң қоя береміз,—дейді. Бала:

392

ҚИЯЛ-ҒАЖАЙЫП ЕРТЕГІЛЕР

—Түстің жоруын ханның алдына барып бірақ айтамын,—
дейді. Түстің жоруы табылса, ханнан мол сыйлық аламыз деп
дәмеленген моллалар баланы ханның алдына апарып:
—Алдияр, ханеке, мына бала біздің бәрімізден оқыған еді.
Біздің білетінімізден де молырақ біледі. Біз жори алмадық, жанымызды қия көріңіз?!—деп құлдық ұра жалынады.
—Ал, қанекей, түсімді жоры!—дейді хан балаға.
—Мына отырған қырық молладан басқа ханымыңызбен
сары құлыңызды да осы араға шақырыңыз. Түстің жоруын онан
соң бірақ айтамын,—дейді. Хан ханымы мен сары құлын дереу
шақыртып алады. Осыдан кейін бала түсті былайша жориды:
—Тақсыр, ханеке, сіз суға алғаш барғандағы қырық шабақ
балық—мына отырған қырық молла, бұлар сіз тез өлсе көптеген
қайыр-сақабат алып, қазаңыздан игіліктенсек деп, арандарын
аш қасқырдай ашып жүр екен. Ал, су ортасына барғаныңызда
сізді шағуға ұмтылған сары жылан мен қара жылан анау
ханымыңызбен құлыңыз. Олар өзара көңіл қосыпты. Тақсыр,
сізге қастандық жасап өлтіріп, ана құл ханымыңызды алып,
хан болмақшы екен
Баланың жоруын естіген хан қаһарын төге: «Мынаның
айтқаны рас па?»,—деп отырғандардан сұрайды. Ханның қа
һарына шыдамаған ханым, сары құл, қырық молла «Пенде
шілік істеп, күнәға баттық. Қылмысымызды кешіре көріңіз!»
деп ұлардай шулайды. Бұл сұмдыққа жаны төзбеген хан дереу
бұйрық беріп, ханым мен құлдың, қырық молланың басын
түгел алдырып тастайды. Хан тағын балаға береді де өзі уәзір
болады. Бала тапқырлығымен осылайша мұратына жетеді.

ТОМҒА ЕНГЕН МӘТІНДЕРГЕ ҒЫЛЫМИ
ТҮСІНІКТЕР
ҚАЗАҚ ЕРТЕГІСІНІҢ МОТИВТЕРІ МЕН СЮЖЕТТІК
ТИПОЛОГИЯСЫ
Түсінікте ертегінің осы жинақтағы реттік нөмері,
ертегінің аты, түпнұсқаның сақталған орны, мәтінді кім,
қашан, қайдан жазып алғандығы, сонымен бірге жариялануы туралы, ертегінің халықаралық Аарне-Томпсон каталогі
жүйесіндегі сюжеттік типі жайында мәлімет берілген. Егер
ертек АТ жүйесінде кездесетін әлденеше сюжеттер конта
минациясынан құра
латын болса, онда олардың құрамалы
ғына мән берілген, мысалы, АТ 1 + АТ 248 дегендей (+) белгісі
арқылы осы жайт көрсетілген. Ал (=) белгісімен өзара ұқсас
типтер теңдестірілген.
Әлбетте, қазақ ертегісі халықаралық көрсеткіште тіркелген
сюжеттік типтермен толық парапар үйлесе қоймайды, өйткені
бұл каталог Еуропа халықтарының ертегісі негізінде жасалғаны
белгілі. Сол себептен де қазақ ертегілерінің семантикалық
ядросы анықталып, оған үндес параллельдер халықаралық каталогтан іздестірілді. Шығыс славян халықтарының ертегісіне
арналған СУС көрсеткіші де қажетке сай қолданылып отырды.
Егер қазақ ертегісінің сюжеті кей жағдайда АТ жүйесіндегі
әлдеқандай сарынға сырттай ұқсас, ал мағынасы алшақ, кейбір
бөлігі ғана үндес болса шартты түрде «салыстырыңыз» деп
ескертілген, немесе көрсеткіштегі нөмір (АТ) жақша ішінде
берілген.
Салыстырылып отырған ертегі сюжеттерінің туысқан түр
кі халықтары мен әлемнің басқадай елдеріндегі варианттары
мен параллельдері мүмкіндігінше көрсетілді.
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1. Қара мерген
Бұл ертек алғаш рет 1901 жылы Н.Н.Пантусовтың «Мате
риалы к изучению казах-киргизского наречия» деген жина
ғында (Казань, вып. ІІІ, с.35-40) қазақ және орыс тілдерінде
транскрипциясымен жарияланған.
Жариялануы: КС, ІІ, 122-128; Е, ІІІ, 7-11.
Халықаралық көрсеткіште байқалмайды.
Түрік халықтарында нұсқалары бар екендігі белгісіз.
Ежелгі дәуірдегі аңшы-мерген типін сомдаған бұл ертектің
мифологиялық-хикаяттық сарындары қазаққа тән төлтума
сипатта. Демек, «Қара мерген»—байырғы мифологиялық
хикаяның біртіндеп қиял-ғажайып ертегіге көше бастауының
аралық буынын көрсететін ерекше үлгі.
Мәтін Н.Н.Пантусов жинағынан алынды. Е, ІІІ томымен
салыстырып, текстологиялық жұмыс жүргізгенде, ертегі
недәуір редакциялауға ұшырап, әсіресе ұлттық дүниетаным
ға, этнографиялық ұғым-түсініктерге байланысты шұрайлы
сөз-сөйлемдері біршама зақымданғаны байқалды. Нақтырақ
айтсақ, барлығы 80-нен астам сөз тіркестері мен сөйлемі
өзгеріске ұшыраған. Мұның бәрін көрсетіп жатпай тек қана аса
өрескелдерін келтірсек:
7-бетте:
...бұғы атып, құлан атып, әр түрлі аң атып, терісін сатып.
Дұрысы: бұғы атып мүйізін, құлан атып саурысын, әртүрлі аң
атып терісін сатып.
...Тастан үй жасапты, төбесін бірталай ұсақ ағаш пен аңның
терісімен жауыпты. Дұрысы: тастан үй жасапты, төбесін жолым үйдей қылыпты бір талай уық ағашпенен, үйдің төбесін
аңның терісімен жауыпты.
...неше түрлі ағаштар біткен, бұлбұл құстары сайраған бір
жақсы жайлау екен. Дұрысы: неше түрі ағаштар, неше түрлі
қызыл-жасыл қиялар біткен, бұлбұл құстары сайраған, исі
жұпар қалампыр сасып тұрған бір жақсы жазира екен.
...Мерген көп аң атып, мүйіз, терілерін тұздап қатырып
жатты.
Дұрысы: Мерген көп аң атып, мүйіз, терілерін сымбалдап
қатырып жатты.
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...Бір уақытта сорпасы, бақыры шұрқылдады. Дұрысы:
Бір уақытта сорпасы суалып, бақыры шұрқылдады.
...Қатын екі көзін мергеннен айырмады. Дұрысы: екі көзін
мерген де айырмады, ол қатын да айырмады.
8-бетте:
...Әлден соң. Дұрысы: Онан соң.
...Қатын көзін тігіп тұрып: «Әрине, әрине»,—деп малдас
құрып отырып алды. Дұрысы: Онда қатын көзін тігіп тұрып
«Әбиу, әбиу»,—деп малдас құрып отырып алды.
...уақ ағаш жиып. Дұрысы: жолым үйінің уық ағашын
жиып.
...кісіге ұқсатып жатқызған ағашы. Дұрысы: кісіге ұсатып
жатқызған жолым үйдің ағашы.
9-бетте:
...келіп қараса, бір жылан екен, басы үзіліп түскен екен.
Дұрысы: келіп қараса, бір жылан, басы көк темір екен, мойынын үзіп түскен екен.
...Көрпелер қатарланып тұрды. Дұрысы: қамқап, маңлық
көрпелер қатарланып тұрыпты.
...Күміс шарамен қымыз келді, ішуге алтын аяққа құйылып
тұрды, мерген ішті. Дұрысы: күміс шараменен қымыз келді,
ожауы алтын. Өзі сапырылып, алтын аяққа құйылып тұрады.
...неше түрлі жеміс те бар. Дұрысы: неше түрлі жемісі бар,
неше алуан исі бар.
10-бетте:
...ақ торғыннан жасалған сүлгі орамал келіп. Дұрысы: Бір
ақ торғыннан қылған неше түрлі алтын зерменен зинаттанған
сүлгі орамал келіп.
...өз нәсібеңді. Дұрысы: өз нәсіліңді.
...көйлек, дамбалын тастатып, төсекке жатқызды да, қым
бат көрпе жамылып. Дұрысы: көйлек, дамбалын тастатып,
тыржаңалаш қылып, төсеке жатқызды да қамқап көрпе жамылып.
...Не себептен осындай жаман киіміммен мен ғаріпті
лайық көрдің? Дұрысы: не себептен осындай артық жамалың,
асыл киіміңбенен мен ғаріпті лайық көрдің?
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...Біз көшпелі жерден боламыз. Дұрысы: біз көшпелі пері
боламыз.
...Ол қыздың әкесі бір жерде патша болады. Дұрысы: ол
қыздың әкесі періге патша болады.
...Он сегіз мың ғаламда адамзаттан қасиетті нәрсе жоқ
екенін білмеймісің?! Енді күн шыққанша. Дұрысы: он сегіз
мың ғаламда адамзаттан қасиетті нәрсе жоқ. Білмеймісің,
Құдайдың досы пайғамбар бәрі адамзаттан емес пе? Енді күн
шыққанша.
11-бетте:
...«Ей, сорлы, енді жылама! Бір сағат ұйқысыз қала алмай менен айрылдың... былтырғы аманатың, мінекей, жақсы
қылып асыра, қор болмасын» деп ғайып болды. Дұрысы: Әй,
сорлы, енді жылама, көзіңе ақ түссін! Бір сағат ұйқы ғұрлы
көрмей менен айрылдың... былтырғы аманатың мендегі, жақ
сы қылып асыра, қор болмассың» деп ғайып болды.
...Ақырында бұл мерген. Дұрысы: Ақырында бір Құдайдың
құдіреті бұл мерген.
Ертекте Қарамерген үш түрлі керемет оқиғаға тап болады:
1. Жезтырнақпен кездесіп, оны өлтіреді.
2. Басы темір оқ жыланды атады.
3. Пері қызымен көңіл қосып, одан ұрпақты болады.
Бір сөзбен айтқанда, мерген арғы әлемнің фантастикалық
тіршілік иелерімен қатынасқа түседі, яғни ертек хикаялықмифологиялық сарында.
Жезтырнақ—саяқ жүрген аңшы-мергендерді торып олармен кешқұрым бейуақта кездесіп жүретін мифологиялық бейне. Әдетте олардың мекені биік тауда, мүлгіген орманда, ну
қамысты ен далада болады. Жезтырнақ көбінде әйел кейпінде,
әйткенмен оның ері, бала-шағасы да бар, тіпті оқшау орналасқан
дербес елі де бар деген түсінік бар (Қасқабасов, 1984. 114).
Жезтырнақтың еркегіні аты—Сөрел (Валиханов, 115). Бурятта орман иесі—Сорьел, ал оның әйелі Орель деген ұғым бар
(Жук, 99).
Жезтырнақтың әу бастағы түпкі бейнесі қамысты даланың
рух-иесі болуы ықтимал, кейіннен әлемдік діндердің әсерінен
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оның бейнесі хикая жанрына бүгінгі бізге жеткен зияндас
кейпінде сіңген. (Қасқабасов, 2002. 304).
Қарамергеннің жезтырнақты өлтіруі, басы темір оқ жыланды атуы, сонымен бірге арғы әлем өкілі перімен бас қосуы—хи
каялық байырғы сарындардың ертегіге трансформациялануы.
2. Ақбай
Ертегінің 2 қолжазба нұсқасы бар: ОҒК ҚҚ, 207-бума, жи
наушысы Ж.Құдияров; ӘӨИ ҚҚ, 481-бума, 4-дәптер, жинаушысы: Т.Байжанов.
Жариялануы: ҚЕ, ІІІ, 9-16; АС, 235-238.; КС, ІІІ, 200-206; Е,
ІІ, 202-209.
АТ 449 (Патша иті)+АТ 560 (Сиқырлы жүзік).
Қазақтағы нұсқалары: осы жинақтағы №81 «Ахметжан»,
№91 «Орманбет би» ертегісі.
Түрік халықтарындағы нұсқалары: Тылсымлы чыбык //
ТХИ, І, №54; БХИ, І, № 91-93.
Томға Т.Байжанов қолжазбасы бойынша дайындап, соңғы
Е, ІІ жинағындағы жарияланған мәтінмен салыстырып текс
тологиялық жұмыстар жүргізілді. Нәтижесінде кейбір түсіп
қалған, мағынасы бұрмаланған сөз тіркестері мен сөйлемдерді
қалпына келтірілді.
203-бетте:
...Сонда Бибісара: «Қанша жігіт аламын деп айттыра келсе
де менің қойған шартымды орындай алмады. Соның үшін әзір
басым бос»,—депті. Дұрысы: Бибісара айтыпты: «Мен дүнияға
келгелі өзімнің алдыма қойған шартым бар еді. Сол шартымды
толық орындаған жігітке тиемін деген. Неше адамдар таламан
болып аламын деп келсе де менің қойған шартымды орындай
алмады. Соның үшін әзір басым бос»,—депті.
...Қыз жеті жұрттың сырын білетін дуашы-сиқыршы екен.
Дұрысы: Қыз жеті жұрттың тілін білетін дуахан-сиқыршы екен.
204-бетте:
...тамағынан табаққа салып берсе жейді. Дұрысы: тамағы
нан кетбенің үстіне салып берсе, жейді.
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206-бетте:
		
... Ит болдым, торғай болдым ақырында,
		
Ұстатпай әуреледің, дүние боқ.
Дұрысы:
		
Ит болдым, қара төбет, бір бозторғай,
		
Ұстатпай әуре еттің, дүние боқ.
Ертектегі адамды дуалап хайуанатқа айландыру сарыны
бағзы мифтік, магиялық түсініктің іздері екендігі ғылымда
белгілі.
Ақбайға дос болған Сұрмергеннің үш маралды қуу сарыны
түрік-моңғол фольклорында кең таралған мотив. Сұрмерген
(көбінде Көгедай мерген) үш маралды қуалап, ақыры осы хай
уандармен бірге аспанға ұшып жұлдызға айналғандығы туралы
әйгілі мифтің төркінінде тотем хайуанға қас қылып, киесіне
ұрылып, жазаланған мергеннің аянышты халі бейнеленеді.
Ертекте үш маралдың бірін Сұрмерген атқанмен ол қайта
тіріледі. Мергеннің мылтығы атылмай, бүркіті ұшпай, аты
жүрмей, оны қайтадан қуа алмайды. Әрине, бұнда белгілі
мифтік сюжет ертегіге айналған. Ертегіде мифтік нанымсенім әбден көмескіленіп, эстетикалық сипат алады, бір сөзбен
айтқанда мифтік құбылулар ертегіде көркемдік тәсіл ретінде
қолданылады.
3. Жүсіп мерген
Түпнұсқасы ӘӨИ ҚҚ, 124-бума, 6-дәптерде сақтаулы. Жинаушысы: О.Еңсепов.
Жариялануы: ҚЕ, ІІІ, 101-104; Е, ІІ, 70-72.
Нұсқасы: қазақта осы томдағы №77 «Жәмшид» [Патша мен
бүркіт], №28 «Достық».
Басқа халықтардағы нұсқалары: БХИ, І, № 52-55; ТХИ, І, №
56; Афанасьев, № 219-221, 226.
АТ 313 А. ВР, І, 51,56, ІІ, 70-а, 113; ІІІ 186. ЕВ, 84, 87, 98,
102, ІІІ, 104, ІҮ, 212, ІІІ. СУС 313В; АТ 313В.
Ертекті түпнұсқа бойынша дайындап, соңғы Е, ІІ томында
жарияланған мәтінмен салыстырып, текстологиялық жұмыс
тар жүргіздік. Нәтижесінде кейбір түсіп қалған, қате оқылған
сөз, сөз тіркестері, сөйлемдер қалпына келтірілді.
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Осы жинақтағы №28 «Достық», №29 «Қарақұсбай» ерте
гісіне жазылған түсінікті қараңыз.
71-бетте:
... сол желге барып «тарыны ұшыр да, таң атқанша жина»
деп, бұйырды. Дұрысы: сол желге барып бес қап тарыны
ұшырады да «таң атқанша жина» деп бұйырады.
72-бетте:
...Серік—қасқыр, аттар—су бола қалды. Дұрысы: Серік—
қасқыр, Гүлбаршын—балық, аттар—су бола қалды.
Хан келіп суды іше бергенде, қасқыр келіп жалап кетеді.
Дұрысы: Хан келіп суды іше бергенде, қасқыр келіп ұрттан
алады.
С.А.Қасқабасов «Жүсіп мерген», «Патша мен бүркіт»
(Жәмшид) ертегілері көрші орыс халқынан ауысып, ертегі
шілердің өңдеуінен өтіп қазақ арасына сіңіп жерсінгенін
дәлелдейді (Каскабасов 1972, 45).
4. Алтын балық
Түпнұсқасы ӘӨИ ҚҚ, 123-бума, 5-дәптерде сақтаулы.
Жариялануы: ҚЕ, ІІ, 7-12; АС, 124-127; Е, ІІ, 31-37.
Салыстыруыңызға болады: СУС (507С).
Томға қолжазба бойынша дайындап, соңғы Е, ІІ бойынша
текстологиялық жұмыстар жүргізілді.
Нәтижесінде кейбір жекелеген сөз-сөйлемдер болмаса, не
гізінен түпнұсқаның өзгеріске ұшырамағандығы анықталды.
Мысалы:
... Рұқсат. Дұрысы: ұлықсат.
...«Менің саған ықыласым түсті, сондықтан өлтірмедім,
ықтияр болсаң, саған тиемін және тағымды беремін»,—дейді
Қорлығайым.
Дұрысы: «Мен саған ашына болуым мүмкін, әйтпесе осындай жағдай болмаған болар еді. Қарсылығың болмаса, саған
тұрмысқа шығар едім»,—дейді Қорлығайым.
Ертекте алтын балықты ауына түсірген бала оны патшаға
сыйға тартады. Патшаның зұлым уәзірлері балаға әдеттегідей
үш қиын тапсырма береді: алтын балықтың ұрғашысын табу,
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алтын суды әкелу, алтын құсты іздеу. Бала барлық сынақтан
сүрінбей өтіп, арманына жетеді. Басқа әлем өкілі пері қыздар
дың патшайымы Қорлығайым балаға «ғажайып көмекші»
міндетін атқарып, оған некеленеді.
Қорлығайым патшаның елінде ылғи әйелдер қауымы өмір
сүретіні, егер оған еркек кіндікті келсе өлтіріп тастайтынды
ғы ертекте бейнеленеді. Осы сарын қарақалпақтардан «Қырық
қыз» эпосында және басқадай ертектерде бар. Буряттарда Уленши деген әйелдер елі бар,оның патшасы сұлу Түргэш хатун, ол
елдің малдары да ұрғашы деген миф сақталған (Шаракшинова,
94).
М.О.Косвен амазонкалар туралы зерттеуінде бұл туралы
әлемге таралған әпсаналарда екі сюжет бар екенін анықтады:
1) шымқай ұрғашылар өмір сүретін жеке дара ел болады
2) әйелдер ерлерге билік жүргізеді (СЭ, 1947, №2-3).
С.А.Қасқабасов қиял-ғажайып ертекте кездесетін әйелдер
елінің арғы төркінін матриархат дәуіріндегі қоғамдық
құрылыспен байланыстыра зерттеп, осы байырғы ұғымның
пайда болу төркінін анықтап, оның қазақ ертегілерінде ізі
сақталғанын дәлелдеді (Каскабасов, 1972. 71).
5. Алтын құс пен сұр қасқыр
Түпнұсқасы ОҒК ҚҚ, 72-бумада, айтушысы Қанқожақызы
Мариям, жинаушысы Ә.Диваев.
Жариялануы: Е, ІІІ, 27-33.
АТ550 = К417(Ханзада мен сұр қасқыр).
Томға түпнұсқа бойынша дайындалып, ешқандай өзгеріссіз
жарияланып отыр. Е, ІІІ томында жарияланған мәтінмен салыс
тырып, текстологиялық жұмыс жүргізгенде көптеген сөздер өз
геріске ұшырағаны анықталып, қалпына келтірілді. Мысалы:
27-бетте:
Ұлы жауап берген, мансап қылып айтқан. Дұрысы: Ұлы жауап берген, ынсап қылып айтқан.
28-бетте:
Патша ұлының қолында жалғыз ғана бір қауырсын қалған.
Дұрысы: Патша ұлының қолында қалған бір қауырсын.
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32-бетте:
Жігіттің құрметіне үлкен қонақасы береді. Дұрысы: Жігіт
тің құрметіне жақсы зияпат береді.
Жүдә жақсы құрметтеді. Ертеңіне жігіт... Дұрысы: Жүдә
жақсы құрметтеді. Түрлі-түсті тағамдар, шараптар болды, зияпатында отырды, біраздан соң жігіт...
6. Алтын топай
Түпнұсқасы ОҒК ҚҚ, 14-бумада, 1936 жылы жинаған
М.Ескендірұлы, қолжазба арап әрпінде.
Бұрын еш жерде жарық көрмеген, түпнұсқа бойынша
алғаш рет жарияланып отыр.
Нұсқасы: осы жинақтағы №7, №8 «Алтын сақа» ертегілері;
Моңғолда: МАҮ, №52.
Салыстыруыңызға болады: (АТ 314 А* = АА*314. 1. Тайынша (бұлан, өгіз, құс)-құтқарушы).
Томға түпнұсқа бойынша дайындалып, ешқандай өзгеріс
сіз жарияланып отыр.
Бұл жинаққа «Алтын сақа» ертегісінің үш нұсқасы толық
еніп отыр. С.А.Қасқабасов әкесінің баланы жалмауызға ұстап
беруін алғашқы қауымдағы ер баланы кәмелеттік сынақтан
өткізетін салтты атқарушы бақсы-кемпірдің іс-әрекетімен,
оның магиялық шараларымен байланыстырып, көне қоғам
дағы ғұрыптың ізі ертекте сақталғанын дәлелдейді (Каскабасов
1972, 79). Расында жалмауыз кемпір екі әлемнің ортасындағы
шекаралық пункте күзет қылып отырады, қазақта ол көбінде
көл бетінде жүзіп жүрген өкпе пішінінде кездеседі. Дәсүрлі
түсінікте өкпеде тіршілік иесінің жаны сақтаулы тұрады деген ұғым бар. Әлбетте көптеген ертегілерде адамға от беруші,
қол-аяғы кесілген қаһарманды жұтып—құсып сауықтырушы
да жалмауыз болып келеді. Демек, осы кейіпкердің мұндай
игілікті істері оның ежелгі заманда ру-тайпаның от-ошағын
күзеткен, қауымды сиқыршылық жасап емдейтін бақсы-кем
пір екендігін көрсетсе керек.
«Алтын топай», «Алтын сақа» ертегісі моңғолдағы нұсқа
мен айырмасы жоқ деуге болады.
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7. Алтын сақа
Түпнұсқасы белгісіз, көшірмесі ОҒК ҚҚ, 28Д, 618-621-бетте
сақтаулы, 1946 жылы латын әрпінде дайындалған.
Жариялануы: ҚЕ, І, 91-95; Е, ІІ, 11-14.
Нұсқасы: осы жинақтағы №6, №8 «Алтын сақа» ертегілері;
Моңғолда: МАҮ, №52.
Салыстыруыңызға болады: (АТ 314 А* = АА*314. 1.).
Е, ІІ томында жазылған түсінікте түпнұсқасы ОҒК ҚҚ,
6-бумада деп көрсетіліп, бірақ мәтін ҚЕ, І томынан алынғанын
жазған. Тексергенде ОҒК ҚҚ, 6-бумада ертектің дәл осы мәтіні
жоқ екендігі белгілі болды, ал онда тұрған Н.Сыздықұлы
1935 жылы жинаған үлгі жеке вариант деуге әбден лайықты.
Алайда осы ертектің дубликаты ОҒК ҚҚ, 28Д бумада
сақталыпты. Сол себептен де біз бұл дубликаттағы мәтінді ҚЕ,
І, 91-95 томындағы үлгімен текстологиялық салыстырулар жасап, осы жинаққа «Алтын сақаның» №7 жеке нұсқасы ретінде
ешқандай өзгеріссіз жариялауды дұрыс деп отырмыз.
Ал ОҒК ҚҚ, 14-бумада тұрған 1936 жылы М.Ескендірұлы
жинаған мәтінді «Алтын сақаның» №8 варианты деп жария
лаған жөн.
ОҒК ҚҚ, 28Д бумада сақталған мәтінді ҚЕ, І томындағы
үлгімен салыстырғанда төмендегідей өзгерістер байқалды:
...өткен заманда бір бай болыпты, ол бір перзентке зар бо
лыпты, зарыға жүріп перзентті болыпты. Дұрысы:...өткен заманда бір бай болыпты, ол бір перзентке зар болыпты, етек-жеңін
сыдырып, әулие қоймай қыдырып, бір бала сұрап алыпты.
...Бала төбеттеріне кезек-кезек мініп... Дұрысы: бала бес
төбетіне кезек-кезек мініп...
Осы жинақтағы №6, №8 ертектерге жазылған түсініктерді
қарауыңызға болады.
8. Алтын сақа
Түпнұсқасы ОҒК ҚҚ, 6-бумада сақтаулы, қолжазба арап
әрпінде, Н.Сыздықұлы 1935 жылы жинап тапсырған.
«Алтын сақа» ертегісінің бұл №8 нұсқасы бұрын ешқайда
жарық көрмегендіктен түпнұсқаны ешқандай өзгеріссіз жа
риялап отырмыз.
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Нұсқасы: осы жинақтағы №6 «Алтын топай», №7 «Алтын
сақа» ертегілері; Моңғолда: МАҮ, №52.
Салыстыруыңызға болады: (АТ 314 А* = АА*314. 1.).
Осы жинақтағы №6, №8 ертектерге жазылған түсініктерді
қарауыңызға болады.
Ертегінің бұл нұсқасында көне түсініктер мол екені
байқалады. Мәселен, астындағы қотыр тай жалмауызға бара
жатқанда тіл бітіп, оған алдын ала ескерту жасайды, төрт
аяғын кемпір тіспен атып қырққанда кеудесімен домалап
қашады. Басқа екі нұсқада кездеспейтін эпизод—бала аты
жығыларда жолында кезіккен тайыншаға мініп қашып, одан
бәйтерекке шығып кетеді. Баланың жалмауыздан тайынша
мініп қашуы, ол таяп қалған кемпірдің басына дүркін-дүркін
жапалауы,кемпір бетін жуғалы көлге барып айналып қалуы
секілді эпизодтар моңғолдағы үлгімен ортақ екені байқалады
(МАҮ, №52, 85).
Бәйтеректі қазып жатқан кемпір туралы баланың төбетіне
алдыңғы екі нұсқада қарлығаш хабар берсе, мұнда хабар жет
кізуші—қаз. Жалмауыз кемпір тазылар келе жатқанын сезіп
апанға түсіп өледі, бірақ екі тазы келісімен кемпірді іздеп «шай
нап-шайнап өлтірді» дейді. Содан кейінгі тағы бір ерекшелік—
жалмауыздың кек қуатын қызы туралы мағлұмат жоқ. Демек
«Алтын сақаның» №8 бұл нұсқасы дара қасиетке әбден ие.
9. Арзы саудагер
Түпнұсқасы ӘӨИ ҚҚ, 481-бума, 4-дәптерде сақтаулы. Жинаушысы Т.Байжанов. Томға қолжазбадан ешқандай өзгеріссіз
дайындалды.
АТ 300 (Айдаһарды жеңуші).
Жариялануы: ҚЕ, ІІІ, 31-36; АС, 250-254; Е, ІІ, 209-213.
Ертек Е, ІІ томында «Махмуд пен Жолдас» деген атпен
жарияланған. Ертегінің басқа бір нұсқасы «Аққұба жігіт» деген атпен ҚХЕ жинағында жарияланған (185-195-б.).
Мәтінді Т.Байжанов қолжазбасы бойынша дайындап, Е, ІІ
томымен текстологиялық жұмыстар жүргіздік. Нәтижесінде
кейбір түсіп қалған, мағынасы бұрмаланған сөз, сөз тіркестерін
қалпына келтірілді.
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209-бетте:
ғұрпы. Дұрысы: әдеті.
213-бетте:
алтын жамбы. Дұрысы: алтын қабақ.
10. Жылан қабықты жігіт
Ертегінің түпнұсқасы ӘӨИ ҚҚ, 481-бумада 4-дәптерде
сақтаулы, айтушысы Ж.Нұрқожаев, ел аузынан 3.01.1961
жылы жазып алған Т.Байжанов, 1964 жылғы Қарақалпақстан
экспедициясы материалы ретінде қорға Б.Ысқақов тапсырған.
Жариялануы: ҚЕ, ІІІ, 23-30; АС, 245-250; Е, ІІ, 14-22.
АТ 440 (Күйеу-бақа, тасбақа, жылан, құрт).
Томға қолжазбадан ешқандай өзгеріссіз дайындалды.
Нұсқасы: ОҒК ҚҚ, 121-бумада; башқұртта БНТ, №23 «Змейбатыр», татарда «Жыланчай» ТХИ, І, №48.
Бұл сюжеттік тип әлемнің басқа халықтарында да тұрақты
кездеседі. Жылан қабығын шешіп тастап сұлу адамға айна
латын әпсана кең таралған деуге болады (Дж.Фрезер, 4146). Бұл АТ 440 сюжеті Еуропада біздің заманымызға дейін
қалыптасқан, өйткені күйеу-бақа туралы римдік қаламгер Петрония б.з.б І ғасырда жазып қалдырған. Бұндай мифология
лық-хикаялық сарын африкалық тороджа тайпасының арасында күні кешеге дейін салттық мәнге ие екендігін Леви-Брюл
«Первобытное мышление» еңбегінде атап өтеді.
Қазақ халқы жыланды тотем ретінде қасиеттеген. Мәселен
бала туралы «іштен шыққан қара шұбар жылан» деген ұғым
бар, сонымен бірге ырымдап жыланбасын тұмар етеді. Бақсы
сарынында жылан символы киелі қызмет атқаратыны да
белгілі. «Алтын басым аман болса алты-ақ күнде тірілем, жез
құйрығым аман болса жеті-ақ күнде тірілем» деген жыланның
серті де ел аузында айтылады (Каскабасов, 1972. 156). Демек «Жылан қабықты жігіт» ертегісі сюжетінің түптөркіні
тотемдік-мифологиялық негіздерге тіреледі деуге болады.
Ертекті айтушының тіліндегі ерекшеліктер сол қалпында
қалдырылды: «кереует, форма» деген орыс сөздер кездеседі,
әйнекті—айна деп қолданған.
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Сонымен бірге текстология жасалып, өзгеріске ұшыраған
сөз тіркестері мен сөйлемдер қалпына келтірілді. Мысалы:
...күні-түні жылап жүргенде шалдың кемпірі айдаһардың
етіне жерік болыпты. Дұрысы:...күні-түні жылап жүргенде
шалдың кемпірі жерік болыпты. Ол кемпір жерігенде
айдаһардың құйрық жағындағы бір бөлек етіне жеріпті.
... Кемпір-шал не де болса ішінен шыққан соң асырай
беріпті. «Іштен шыққан шұбар жылан» деген нақыл содан
қалыпты. Дұрысы: Кемпір-шал не де болса ішінен шыққан соң
асырай беріпті. Қазақтағы «іштен шыққан шұбар жыланды
беліңе үш орап таста» деген нақыл содан қалыпты.
...Қызы едім мен бір ханның Нұрсұлухан, Еш қызық
көре алмадым дүниядан. Дұрысы:... Қызы едім Бабаханның
Нұрсұлухан, Еш қызық көре алмадым дүниядан.
11. Әуезханның қырық ұлы
Ертегінің түпнұсқасы ӘӨИ ҚҚ, 56-бумада сақтаулы, 1927
жылы тапсырған Қ.Ибрайұлы, жинаған Ә.Диваев, қолжазба
арап әрпінде.
Жариялануы: Крафт, 1900; Тарту, 1924; ҚЕ, І, 125-130; АС,
97-100; Е, ІІ, 38-41.
Нұсқалары: СНД, №51; УНС, с. 120.
АТ 554 (Қайрымды хайуанаттар) + АТ (АТ 300 Айдаһарды жеңуші).
Томға қолжазбадан ешқандай өзгеріссіз дайындалды. Түп
нұсқаны Е ІІ томындағы мәтінмен салыстырып, текстологиялық
жұмыс жүргізгенде төмендегідей айырмашылықтар байқалды:
38-бетте:
...құда түсіп келуге кісі жіберіпті. Ол байға барып... Дұры
сы:... құда түсіп келуге жіберіпті. Жаушы барыпты.
...Бұл сөзін кісілер ханға айтып келіпті. Дұрысы:...Бұл сө
зін жаушылар ханға айтып келіпті.
39-бетте:
Көзін ашып жіберсе, баяғы тілегінің бәрі қабыл болып
қалыпты. Дұрысы: Көзін ашып жіберсе, баяғы тілегінің бәрі
қабыл болып, адам таңғаларлық болып қалыпты. Балаға кездескен Қыдыр еді.
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40-бетте:
Бала сынығын орнына салып, байлап сипап жіберген екен,
түлкінің аяғы жазылып кетіпті. Дұрысы: Бала сынығын орнына
салып, бір мәрте дұға оқып жіберген екен, жазылып кетіпті.
12. Асан батыр
Ертегінің түпнұсқасы ӘӨИ ҚҚ, 124-бумада сақтаулы,
жинаған О.Еңсегенов.
Жариялануы: ҚЕ, ІІІ, 105-108; АС, 287-288; Е, ІІ, 79-81.
АТ 519 ( Соқыр мен шолақ аяқ) + АТ (300 Айдаһарды
жеңуші).
Томға қолжазбадан ешқандай өзгеріссіз дайындалды.
Түпнұсқаны Е ІІ томындағы мәтінмен салыстырып, текс
то
логиялық жұмыс жүргізгенде төмендегідей аз айырмашылық
байқалды. Мысалы: Асан келерден 2-3 сағат бұрын. Дұрысы:
Асан келерден бұрын.
Ертекте әдеттегідей кенже бала дәріптеледі. Сонымен бірге
мыстан кемпірдің (негізінен жалмауыз кемпір болуға тиіс,
көптеген ертекте солай, себебі мыстан кемпір образы стадия
лық тұрғыдан кейіннен қалыптасқанын С.А.Қасқабасов дә
лелдеген) қызға от беруі, оның қанын соруы, аяғы жоққа аяқ,
қолы жоққа қол беруі—осы кейіпкердің арғы тамырында
от-ошақтың иесі матриархат заманындағы шаман кемпірдің
бейнесі түпкі себеп болғанын білдіреді.
13. Жалмауыз кемпір
Алғаш рет 1888 жылы М.Миропиевтің «Демонологическ ие
рассказ киргизов» деген жинағында жарық көрген, тағы да
«Дала уалаятының газеті» 1888 жылғы 43 санында жариялан
ған. Ел аузынан жазып алған, орыс тіліне аударған—М.Миропиев.
Жариялануы: ҚЕ, ІІІ, 296-298; ДУГ, 1989, 65-66; Е, ІІІ, 296-297.
АТ *313* L (Қыздар жалмауыздан от алады) +АТ 313Н*=
АА*313 І (Жалмауыздан қашу).
Томға М.Миропиевтің «Демонологические рассказ киргизов» деген жинағынан ешқандай өзгеріссіз дайындалды.
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14. Етікші
Түпнұсқа ӘӨИ ҚҚ, 124-бумада сақтаулы, жинаушысы
Қ.Жұбанышәлиев. Жинаққа түпнұсқадан алынды.
Жариялануы: ҚЕ, ІІ, 368-369; Е, ІІ, 276.
Башқұрттағы шартты нұсқамен салыстыруыңызға болады:
БНТ, 1989, №20, Сапожник.
(АТ 1137 Көзі ағызылған жалғыз көзді дәу).
Бұл—дәу мен етікшінің кездесуі туралы ертегіге толық
айналмаған шағын эпизод.
Етікші дәумен иен үйде кездеседі. Дәу оны үйге қамап, есік
алдына жатады. Етікші оның жалғыз көзін өткір пышағымен
түйреп өлтіреді. Нәтижесінде дәудің қалың қазынасына ие болады.
Етікші өнер адамы болған соң оның арғы әлем өкілімен
байланысы болады деген ежелгі түсінік бар. Ал жалғыз көзді
дәудің мал-мүлкіне, қазынасына оны өлтіріп ие болу—әлем
халықтарының ертегісіне тән сарын. Жалғыз көзді дәу көбінде
батырды өз үңгіріне қамап, есік алдына жатып алады да, батыр
оны өлтірген соң қазына мүлікке ие болады. Біз қарастырып
отырған ертегінің кейіпкері батыр емес, қарапайым етікші. Ол
дәуді үңгірде емес, иен үйде кездестіреді. Ежелгі жалғыз көзді
дәу туралы мифтік сюжеттің енді ертегіге айналып, мифоло
гия
лық кеңістік өзгеріп, отбасылық-әлеуметтік кеңістікке
көшкендігін осы ертектен де көреміз.
БНТ №20 башқұрт ертегінде етікші құмыра тауып алады
да оның ішінен босап шыққан дәу оған көмектесіп жүреді.
Қазақта керісінше етікші дәуді өлтіруі жалғыз көзді дәумен
кездесетін батыр бейнесін еске түсіреді.
15. Гүл—Санобар
Түпнұсқасы ӘӨИ ҚҚ, 683-бума, 8-дәптерде сақтаулы, жинаушысы С.Есмағамбетов.
Жариялануы: Зада (Что сделал Садуар с Розой) // (ЖС, 159162); Гуль и Саванар // (Карутц, 180-183); Что сделал Садуар
с Розой // Потанин, 92-95; Е, ІІІ, 113-122.
(АТ 440)+АТ 518+АТ 400+АТ 449.
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Нұсқалары: Саунабир хан // ОҒК ҚҚ, 1398-бума, №14; Сонаур патша Гүлге не қылды, Гүл Сонаур патшаға не қылды? //
ОҒК ҚҚ, 15-бума, жинаушы М.Ескендірұлы.
Өзбекстанның Әбу Райхан Бируни атындағы Шығыстану
институтының қолжазба қорында «Хуршид патшаның ұлы Санобар падиша туралы» ертегінің 4 нұсқасы сақталғандығы туралы дерек бар (СВР, 247.). Шифрлері: 786 / І; 5341 / І; 1910 /
ІҮ; 7619 / І.
Әлемге таралған АТ 449 (Патша иті) туралы әйгілі сюжет
«Мың бір түн» арқылы да (екінші түнгі әңгіме) ел арасына кең
жайылған деуге болады.
Түпнұсқамен текстологиялық салыстыру жұмысын жүр
гізгенде мәтін өзгеріске ұшырамағандығы анықталды. Жекелеген кейбір әріп қателер, түсіп қалған сөздер қалпына
келтірілді.
Қолжазбада «самовар», «маска» деген орыс сөздері де бар.
Бұрынғы жариялаушылар оны «Санобар», «кеп» деген сөздер
мен орынды алмастырғандықтан біз де солай қалдырдық.
Шынтуайтында, Санобар арап тілінде қарағай деген ма
ғынаны білдіреді. Ал бас кейіпкер Санобар патшаның әйелі
нің аты—Гүл. Әлбетте, шығыс халықтарына кең таралған бұл
шығарма Қарағай патша мен оның әйелі Гүл туралы айтылған,
яғни «Гүл—Санобар» ертегісі деп аталғандығы мәлім.
16. Бақтыбай би
Алғаш рет ҚХЕ жинағында жарияланған (180-184-б.).
Жариялануы: ҚХЕ, 1980, 180-184; Е, ІІ, 180-183.
Салыстыруыңызға болады: АТ 926 (Сүлеймен төрелігі)
Түрік халықтарындағы нұсқасы белгісіз.
Ертек ҚХЕ мәтіні бойынша дайындалды, салыстыру жүр
гізгенде ешқандай өзгеріске ұшырамағаны белгілі болды.
Ертегі кейіпкері Бақтыбай фольклорда тұрақты кездесе
тін кейіпкерді дәріптеу, мадақтау дағдысы бойынша «Бала
би» бейнесінде қауымға танылады. Жалпы, билердің қар
ша
дай кезінен бастап дана би бейнесінде суреттелуі халық
шығармашылығына тән. Мәселен, Едіге де бала кезінде Тоқ
тамыстың көзіне «Бала би» тұлғасында танылады, ол балаға
таласқан екі әйелге төрелік етеді, алайда бұл сарынның төркіні
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«Інжілден» екені анықталған (ҚӘТ, 422-б.). Осы сюжеттік тип
көрсеткіште тіркелген: АТ 926. Ал ертегідегі бала би Бақтыбай
бір әйелге таласқан жігіт пен сайтанға әділ төрелік етеді. Әлбет
те, жас баланың төрелік айтып үлкендерді таңдандыруы—
қазақта «Мұстақым», «Киелі бас сүйек», «Адрышь» секілді ертектерде де кездесетін қалыпты жайт (ҚТӘ, 422-б.).
17. Үббе қаласында болған Аманқұл
Алғаш рет 1888 жылы М.Миропиевтің «Демонологические
рассказ киргизов» деген жинағында жарық көрген (С.27-31),
айтып берген Сырдария уалаятының қазағы Ерғали Қасымов,
жазып алған, орыс тіліне аударған—М.Миропиев.
Жариялануы: Е, ІІ, 265-267.
Салыстыруыңызға болады: АТ 316** (Су перісі) +АТ 300
(айдаһарды жеңуші).
Томға М.Миропиевтің «Демонологические рассказ киргизов» деген жинағынан ешқандай өзгеріссіз дайындалып, Е, ІІ
томында жарық көрген мәтінмен салыстырылды. Кейбір жекелеген сөздер мен сөз тіркестері қалпына келтірілді. Мысалы:
...бабаларының айтып кеткен әртүрлі ертектерінен естіп,
үббенің суда болатындығын біліпті. Дұрысы: бабаларының айтып кеткен әртүрлі ертектерінен көріп, үббенің суда болатын
зат екендігін біліпті.
...Үббе оған көп қайғыланып, Дұрысы: Үббе мұның ақында
көп қайғыланып..
...Үббе сұратса, бұрыннан ғашық болып жүрген қыз. Дұры
сы:...Үббе оның қызына жасауыл арқылы сұратса, бұрыннан
асық болып жүрген қыз.
...еліне қайтпаққа ниет етсе де... Дұрысы:...еліне қайтпаққа
каст етсе де...
Ескерте кететін жайт, жариялаушылар тарапынан шағын
мәтіндегі азғана сөзге редакция жасағанымен ертегінің тілін
дегі байырғы әрлі бояуларды өшіріп тастағаны, сол арқылы
халық мұрасын «түзегелі отырып күзегені» көрініп тұр.
Айталық, «зат» деген сөзді жариялаушылар қазіргі ұғым бойынша нәрсе,бұйым деп ұққан. Ал ескі тілде «ұрғашы затының
сұлуы» немесе «қыран заты қаршыға тектес, сұңқар тектес
деп те бөлінеді» дейтін қолданыстар бар. Сонымен бірге «еліне
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қайтпаққа каст етсе де» дегендегі каст сөзі араптан енген, ол
мақсат деген мағынаны білдіреді. Қысқасы, ғалым Е.Тұрсынов
айтқандай «халық шығармасының ұлы денесін саусақпен
нұқымақ түгіл инемен шұқыса да зақымдалады» дегенге шынымен көз жеткізуге болады.
18. Сұрмергеннің ажалы
Бұрынғы жинақтарда ертегінің түпнұсқасы ОҒК ҚҚ, 1418бумада фотокөшірмесі сақтаулы деген мәлімет берілген. Тек
сергенде «Сұрмергеннің ажалы» мәтінінің фотокөшірмесі
жоғалып кеткендігі анықталды. Сол себептен де томға Е ІІ
жинағындағы үлгіні жарияладық.
Жариялануы: ҚЕ, ІІІ, 143-145; АС, 301-303; Е, ІІ, 230-232.
Нұсқасы: Сер тотмас, №47 // ТХИ, Т,І, Казан, 1977.
АТ 670 ( Хайуанат тілі).ВР,І, 17, с.132-133, сілтеме, ЕВ, 56.
Ақ жыланға көмектесіп сол арқылы хайуанатың тілін білу
қасиетіне ие болу—қазақ ертегілерінде жиі кездесетін сарын.
Бұған себепші жыланды қасиетті санайтын тотемдік түсініктен
екендігі ғылымда дәлелденген. Сұрмергеннің ажалы қасқыр
дан болады, оған ешкім араша түсуге дәрменсіз, өйткені «Сырт
тандар», «Құрым сары айғыр мен сыншыл шолақ қасқыр»
деген мифологиялық ертектерде айтылғандай адамның сұлта
ны, қасқырдың сырттаны, жылқының тұлпары бір-бірімен
аңдысып, ала алмай жүреді, бұған басқа күштердің шамасы
жетпейді деген байырғы ұғымда жатыр.
Сұрмергенді жалғыз ешкісін атып алғанда таутекенің
қарғауы да, сол қарғыстың ақыры орындалуы да ежелгі та
нымның сілемі, себебі аңшы-мерген типі ертегіде мадақта
лып дәріптелгенімен мифтерде ауыр жазаға ұшырайтындығы
ғылымда дәлелденген (ҚТӘ, 38-39-б.).
19. Сиқырлы тас
Алғаш рет 1896 жылы ДУГ, 27-28 санында жарық көрген.
Газеттің орыс тіліндегі қосымшасында ертегіні хабарлаған
С.Ф.Годлевский, қазақ тіліне аударған Нұржанов екендігі туралы мәлімет бар. Осы мәтіннің көшірмесі ОҒК 195-бумасында
тұр, тапсырған Ә.Марғұлан.

413

ҒЫЛЫМИ ҚОСЫМШАЛАР

Нұсқалары: Дүт тас // ӘӨИ ҚҚ, 189-бума, 6-дәптер, айтушысы Я.Гордиенко; Жолаушы Мұрат // ӘӨИ ҚҚ, 124-бума,
6-дәптер; Қармақ салған жігіт // ЕлҚ, 82-87.
Башқұрттағы варианты: Яшма // БНТ, №49.
Жариялануы: ҚЕ, І, 117-124; АС, 93-97; Е, ІІ, 27-31.
АТ 674*= К674 (Жылан тасы).
Мысық пен иттің сиқырлы тасты иесіне тауып беруі АТ 560
(Сиқырлы жүзік) сарынының эпизодына ұқсас.
Томға ДУГ-те жарық көрген мәтін ешқандай өзгеріссіз
алынды.
№19 ертекке жазылған түсінікті қараңыз.
20. Пырақ
Түпнұсқасы ОҒК ҚҚ, 21-бумада сақтаулы, айтып берген
Ақшабаев, жинаушысы Ә.Диваев.
Ертектің тағы бір мәтіні: ОҒК ҚҚ, 28Д-бумада.
Жариялануы: ҚЕ, ІІІ, 143-145; Е, ІІ, 232-236.
Нұсқасы: Башқұртта БНТ, №58, Габдрахман.
АТ 575 (Ағаш қыран).
АТ 575 сюжеті әлемге кең таралған. «Мың бір түнде» 355түнгі «Ағаш ат» әңгімесі түрінде кездеседі. «Панчатантрада»
(І кітап, №8) бар.
Е, ІІ томында жарияланған мәтінді түпнұсқамен салыс
тырғанда көптеген өзгерістер байқалды, олар қалпына кел
тірілді. Мысалы:
232-бетте:
...өткен заманда Қасым атты хан болыпты. Дұрысы: өткен
заманда, дін мұсылман аманда Қасым атты хан болыпты
...Хан басыңды көтер, еліңе қайт. Дұрысы: Хан басыңды
көтер, қолыңды жай, Құдай сенің тілеуіңді береді, еліңе қайт.
233-бетте:
...Ханның бұйрығы бойынша уәзірлері қыздың есігіне,
табалдырығына бояу жағып қояды....қызды өлшесе, тағы да
екі-үш мысқал ауырлап қалыпты және табалдырықта біреудің
ізі қалыпты.
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Дұрысы:...Ханның жарлығы бойынша уәзірлері есігіне бояу
жағып қояды....қызды өлшесе, тағы да екі-үш мысқал ауырлап
қалыпты.
...Ертеңіне қараса, үсті-басы бояу болып қалған екен.
Дұрысы: Сол күні бейсенбі екен. Ертеңгі намазға бармақ болып, ертерек тұрып, бір суға барып, дәрет алып отырып, үстібасының бояу болып қалғанын көреді.
Ескерте кететін жайт, мәтіндегі діни нанымға қатысты
сөздер түгел қырқылып қалғаны көрініп тұр. Сонымен бірге
редакциялаушылар «табалдырығына бояу жақты», «табалды
рықта біреудің ізі қалыпты» деген сөздерді қосқан. Қазақта,
тіпті әлем халықтарында табалдырықты басуға қатаң тыйым
салынатыны белгілі жайт, ал өңдеушілер осылай
ша мәтінді
өрескел бұрмалап, мағынасыздыққа ұшыратқан.
21. Пеш көсесі
Түпнұсқасы ӘӨИ ҚҚ, 124-бумада сақтаулы, жинаушысы
О.Еңсегенов.
Жариялануы: ҚЕ, ІІІ, 85-87; АС, 279-281; Е, ІІ, 217-219.
Нұсқасы: осы жинақтағы №33 «Зайыт пен мысық», №56
«Хан қызын алған жарлы» ертегісі. Кейде мысықтың қамқор
шылық қызметін түлкі атқарады.
АТ 545В (Етік киген мысық).
Мысықтың иесіне қалың төлеп ауқатты байдың қызын
алып беріп, одан кейін дәуді өлтіріп қазынаға, алтын сарайға
қожайын болғаны туралы бұл сюжет шығыс славандарға да кең
тараған (СУС, с.154).
Мәтін түпнұсқа бойынша дайындалды.
22. Күлсе, аузынан будақ-будақ гүл түсетін, жыласа,
көзінен моншақ-моншақ маржан түсетін құс
Түпнұсқасы ӘӨИ ҚҚ, 125-бумада сақтаулы, 1950 жылы
жинаған И.Әлбисенов. Мәтін түпнұсқа бойынша дайындалды.
Жариялануы: ҚЕ, ІІ,18-26; Е, ІІ, 217-219.
Салыстыруыңызға болады: АТ 550 (Алтын құс пен сұр
қасқыр)+ АТ 401 (Дуаланған (Хайуанға айналған) ханшайым)
+АТ301(А,В)(Арғы әлемге сапар).
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«Панчатантрада» кездесетін «күлсе, аузынан маржан төгі
летін адам туралы» сарынға салыстыруыңызға болады (Дам
динсүрэн, 1983. с.53).
Түпнұсқаға салыстырылып, өзгеріске ұшыраған сөз тіркес
тері мен сөйлемдері қалпына келтірілді. Мысалы:
... бәйтеректің басында самұрық құстың ұясы бар. Дұры
сы:... бәйтеректің басында зымырық құстың ұясы бар.
...Сонымен адамзат пен пері араласқан үлкен той болыпты.
Дұрысы:..Сонымен адамзат пен пері араласқан, қой мен бөрі
араласқан үлкен той болыпты.
Ескерте кететін жайт, самұрықты кейде қазақтар
зымырық деп те атаған. Сонымен бірге адамның қалағанын
болдыратын мифтік сиқырлы тасты зымырық тас деп атаған.
Ал қырғыздар мен түрікмендер де самұрықты зымырық деп
атай береді.
23. Құланайжарқын
Түпнұсқасы ӘӨИ ҚҚ, 124-бумада сақтаулы, жинаушысы
О.Еңсегенов. Мәтін түпнұсқа бойынша дайындалды.
Жариялануы: ҚЕ, ІІ, 106-108; АС, 191-192; Е, ІІ, 180-182.
Халықаралық көрсеткіште кездеспейді.
Ертектегі қыз жалмауыздан от алу сарыны үшін:—*313*
(Қыз жалмауыздан от алады).
Жылқының, тазы иттің адамға қамқоршы хайуан болып
көмектер жасауы тотемдік түсініктің сілемі. Мәселен, бұл ертекте торы бие мен тазы ит бірігіп өз иесі Құланайжарқынды
адамның ізі түскен бір уыс топырақтан жаратып алады. Демек,
бұл адамды топырақтан жасау, сонымен бірге алғашқы адам
жаратылған кезде кісі мүсіні кіндігінен түскен балшықтан
ит жаратылған деген мифологиялық түсініктің ертегіге
тасымалдануының бір белгісі деуге болады (ТММ, 80).
24. Қармақ салған жігіт
Алғаш рет 1870 жылы В.В.Радлов жинағында жарияланған
(Радлов, 327-332 с.).
Нұсқалары: Дүт тас // ӘӨИ ҚҚ, 189-бума, 6-дәптер, айтушысы
Я.Гордиенко; Жолаушы Мұрат // ӘӨИ ҚҚ, 124-бума, 6-дәптер.
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Жариялануы: Е, ІІ, 141-144; ЕлҚ, 82-87.
АТ 674*= К674 (Жылан тасы).
Мысық пен иттің сиқырлы тасты иесіне тауып беруі АТ 560
(Сиқырлы жүзік) сарынының эпизодына ұқсас.
Томға 1870 жылы В.В.Радлов жариялаған мәтін ешқандай
өзгеріссіз алынды. Е, ІІ томында жинақта жарияланған мәтін
өрескел бұрмаланған, тұтастай әдеби өңделгені белгілі болды.
Осы жинақтағы №19 «Сиқыршы шал», №100 «Дүт тас»
ертегісіне жазылған түсінікті қараңыз.
25. Тұз басты жыланның хикаясы
Түпнұсқасы ОҒК ҚҚ, 72-бумада сақтаулы, жинаушысы
Ә.Диваев, айттып берген Мәриям Қанхожақызы. Бұрын қазақ
тіліндегі үлгісі ешқайда жарияланбаған, түпнұсқа негізінде
алғаш рет жариялап отырмыз.
Жариялануы: Красавица Миржан и владыка подводного
ханства // КНС, ІІ, с.83.
АТ 425М = К 458.
Бұл ертек түрік халықтарында кең таралған деуге болады.
Томпсон ертек сюжеті литвиялықтарда бар екендігін бел
гілеген, бірақ Болгария, Польша, Украина, Ресей, Белорусс,
Латвия, Эстония секілді елдерде де бар екені анықталған.
Ертектің сюжетіне «жылан-күйеу» сарыны арқау болған.
Анығын айтқанда Маржан деген қызға су патшасы тұз басты
жылан кейпіне еніп үйленеді.
Жылан түрік-моңғол халықтары үшін ежелгі тотем екендігі
ғылымда анықталған (Каскабасов, 1972. с. 58).
Бірақ бұл ертекте тотемдік түсінік әлсіреп, «жылан-күйеудің»
жеке адамға үйленуі туралы кездейсоқ оқиға әңгімеленеді.
Дәлірек айтқанда, жылан мен адам әлемі бір-біріне қарамақарсы қойылған. Ежелгі тотемдік наным-сенім дәуірінде адам
мен хайуан (немесе өсімдік) бір-біріне етене жақын, шынтуайтында қандас туыс ретінде сипатталады. Әрине, бұнда ондай
жақындық сезілмейді, керісінше «жылан-күйеуді» Маржан
ның анасы балтамен шауып өлтіруі себепті ертегі трагедиялық
хал
де аяқталады. Бұның өзі тотемдік түсінік әбден әлсіреп,
әлеуметтік қатынастар дамыған соң ежелгі мифологиялық түсі
ніктер ертекке тәсіл ретінде тасымалданғандығын байқатады.
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Әйткенмен қасіретке тап болған Маржанның өзі көкекке, оның
«жылан-күйеуден» туған қызы қарлығашқа, ұлы сандуғашқа
айналып құбылып кеткендігі туралы мифологиялық «құбылу
сарыны» бойынша ертегі этиологиялық мәнде аяқталып тұр.
Демек, бұл жайт байырғы тотемдік түсініктің іргесі баяғыдаақ шайқалғанымен оның кейбір қағидаларын халық санасы
ұзақ уақыт бойы мифология арқылы жақтайды, жаңғыртады,
елестетеді деген ғылыми тұжырымның шындыққа жақын
екендігінің тағы бір дәлелі болса керек. (Бұл жөнінде тереңірек
қараңыз: Костюхин, 1987. с. 48.).
26. Омар мен Газиза
Түпнұсқасы ӘӨИ ҚҚ, 124-бумада сақтаулы, жинаушысы
О.Еңсегенов.
Жариялануы: Е, ІІІ, 244-247.
Томға түпнұсқа бойынша дайындалды, салыстырғанда
мәтінде өзгеріс жоқ.
СУС—707* (Күшік-батыр мен ғажайып бала).
Ертектің параллелі башқұртта бар: Черный ченок // БНТ,
№70.
Әйелдің ері үйде жоқта босану сарыны, сонымен бірге
бесікке күшік салу—адамның өмірге келу ғұрпында байыр
ғы қоғамда кездесетін салттан хабар береді. Бұл ғұрыптар
ертекке көркемдік әдіс ретінде тасымалданғаны ғылымда
дәлелденген.
27. Көк сиыр
Ертек алғаш рет 1980 жылы ҚХЕ жинағында (247-263 б.)
жарық көрген.
Жариялануы: ҚХЕ, 247-263; Е, ІІ, 258.
Жинаққа «Қазақ халық ертегілерінде» жарияланған ілкі
мәтін бойынша дайындалды, салыстырғанда мәтінде өзгеріс
жоқ екені анық болды.
СУС—511 (Ғажайып сиыр).
Ертектің параллелі башқұртта бар: Бурая корова // БНТ,
№70.
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Мәтін негізінен өзгеріске ұшырамаған. Кейбір қате кеткен
сөздер түзетілді. Мысалы:
258-бетте:
... қу болып, дұрысы:... жалтарғыш қу болып.
259-бетте:
... қақырығы, дұрысы:... қаңырығы.
28. Достық
Ертек алғаш рет 1958 жылы ҚХР «Шыңжан халық баспасы» шығарған «Ертегілер және аңыздар» жинағында жарық
көрген.
Жариялануы: Е, ІІ, 263-265.
Нұсқасы: қазақта осы томдағы №77 «Жәмшид» [Патша мен
бүркіт], №29 «Қарақұсбай».
Басқа халықтардағы нұсқалары: БХИ, І, №52-55; ТХИ, І,
№56; Афанасьев, №219-221, 226.
АТ 313 А. ВР, І, 51,56, ІІ, 70-а,113; ІІІ186. ЕВ, 84,87,98,102,ІІІ,
104, ІҮ,212, ІІІ. СУС 313В; АТ 313В.
Томға ілкі мәтін бойынша дайындалды, салыстырғанда
өзгеріс жоқ екені анық болды.
29. Қарақұсбай
Түпнұсқасы ӘӨИ ҚҚ, 123-бума, 5-дәптер, жинаушысы
С.Төлепов.
Жариялануы: ҚЕ, ІІ, 13-17; АС, 128-131; Е, ІІ, 23-26.
Нұсқасы: қазақта осы томдағы №77 «Жәмшид» [Патша мен
бүркіт], №28 «Достық».
Басқа халықтардағы нұсқалары: БХИ, І, №52-55; ТХИ, І,
№56; Афанасьев, №219-221, 226.
АТ 313 А. ВР, І, 51,56, ІІ, 70-а,113; ІІІ186. ЕВ, 84,87,98,102,ІІІ,
104, ІҮ,212, ІІІ. СУС 313В; АТ 313В.
Қолжазба бойынша дайындап, Е, ІІ томындағы мәтінмен салыстырып, текстологиялық жұмыстар жүргізілді.
Нәтижесінде мәтіннің түпнұсқадан өзгертілмегені анық
талды. Жекелеген кейбір сөздер ғана өзгерген. Мысалы: жы
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пылықтатып. Дұрысы: қыпылықтатып; марал, дұрысы: ақ марал т.б.
Осы жинақтағы №3 «Жүсіп мерген», №28 «Достық»
ертегісіне жазылған түсінікті қараңыз.
30. Адам болған жылан
Түпнұсқасы ӘӨИ ҚҚ, 125-бумада сақтаулы, жинаушысы
Қ.Әбішев.
Жариялануы: Е, ІІІ, 235-243.
АТ 409А* (Жылан-әйел). Кейбір сюжеттік құрамды шарт
ты түрде салыстыруыңызға болады: АТ 674* =К674 (Жылан
тасы) + АТ 329 (Ақылды Елена).
Кейіпкердің қауіп төнген жыланды (оттан) құтқаруы, сол
жыланның оған қызын, байлығын беруі—түрік халықтарына
кең таралған сарын. Ақ жылан кейде кейіпкерге тас, кейде сандық береді (Осы жинақтағы «Сиқырлы тас», «Дүт тас»,
«Қармақ салған жігіт» ертегілерін қараңыз.). Мәселен, башқұрт
ертегісінде жылан кейіпкерге «қызыл жастық» тарту етеді, ол
кейіннен қызға айналады (БНТ, №31, «Красная подушка»).
Жыланды қауіптен құтқарып, оның патшасының шапаға
тына бөлену эпизоды белорусс ертегісінде де бар. Әйткенмен
жылан-патшаның қамқорлығына бөлену қазақ ертегілерінде
эпизод ғана емес, тұтас сюжеттік желінің өзегіне айналады. Оның
бір дәлелі—осы «Адам болған жылан ертегісі» деуге болады.
Қойшы Құрман жер асты әлеміндегі жылан патшасы елінің
екі қызына үйленеді: біріншісі аса сұлу қыз, ол сыйлаған үй
алты қанат ақ орда (кейіпкер бұл зайыбынан тыйым салынған
жылансың деген сөзді айтқан соң айрылысады), ал екіншісі
онша сұлу емес, оның отауы төрт қанат үй болады, тағы да
жыланның шапағатына бөленген қойшы Құрман бұл жолы да
патша болады. Ертек осы бақытты түйінмен аяқталады.
АТ 329 (Ақылды Елена) типі туралы айтсақ, күйеуге шығу
үшін ерлермен жасырынбақ ойнау шартын ұсынатын бұл
сюжеттік типті шартты түрде салыстыру үшін алып отырмыз,
өйткені қазақ ертегілерінде көрсеқызар патша сұлу әйелді
алмақ болып оның күйеуімен жасырынбақ ойнап қинайды,
ақылды әйел ерін құтқарып, жеңіске жетеді. Мұндай сюжеттік
тип көрсеткіштерде белгісіз.
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Ертек томға түпнұсқа бойынша дайындалды, Е, ІІІ томы
мәтінімен түпнұсқаны салыстырғанда өзгеріс жоқ екені
байқалды.
31. Майлықарашаның ертегісі
Ертегінің фотокөшірмесі ОҒК ҚҚ, 1418-бумада сақтаулы.
Жариялануы: ҚЕ, ІІІ, 126-131; Е, ІІ, 223-227.
Шартты түрде салыстыруыңызға болады: АТ 650В (Батыр
өзінен зор күштіні іздейді)+ АТ 519 (Соқыр, шолақ аяқ) +*313*
(Қыз жалмауыздан от алады).
Бұл ертегінің тілінде көне оралымдар бар, мифологиялық
негізі берік, төлтума сипатта. Мәселен, Майлықарашаның
үйдей үлкен тасты анамның ұршығының басы, ал дәу теректі
ұршығының сабы етем деуі—оның анасының да алып
кейіпкер екендігін көрсетеді. Демек, Майлықараша образы
мифологиялық алыптардан тамыр тартады деуге болады.
Түрік халықтары ертегілеріне тән әрі тұрақты кездесетін
жалмауыз кемпірден қыздың от алу сарынын Л.Г.Бараг пен
Н.Т.Зарипов АТ-дағы бос орын ретіне сәйкестендіріп *313* деп
белгілеуді ұсынған (БНТ, 1989. с. 9-10), бұл ғылыми түсініктерде
біздің қаперде болады.
Ертек томға түпнұсқа бойынша дайындалды, Е, ІІ томы
мәтінімен түпнұсқаны салыстырғанда әдеби өңдеуден өтіп,
өзгерістерге ұшырағандықтан олқылықтар түзетіліп, қалпына
келтірілді.
32. Балықшы шал
Бұл ертек ҚБЕ жинағынан алынып ұсынылды (162-180-б.).
Қазақстанда алғаш рет жарияланып отыр.
Салыстыруыңызға болады: СУС—735* ** (Су перісі)
33. Зайыт пен мысық
Түпнұсқасы ОҒК ҚҚ, 72-бумада, айтушысы Мариям
Қанқожақызы, жинаушысы Ә.Диваев.
Жариялануы: Е, ІІІ, 256-259; Тарту, 1992, 47-50.
АТ 545В (Етік киген мысық).
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Ертегі түпнұсқа бойынша дайындалды, Е, ІІІ томындағы
мәтінді тексергенде көп өзгеріске ұшырамағаны байқалды.
Кейбір түсіп қалған сөз тіркестері бар екені анықталып, қалпы
на келтірілді.Мысалы:
...ертемен үш ат жеккен алтын пәуескемен бір атты артына
байлаған. Дұрысы:...ертемен алты ат жеккен алтын пәуеске
мен бір атты артына байлаған;... Зайыт өзінің істеген жұмысы
үшін сол жерде осы сұлу қызды алып, шаттықпен өмір кешірді.
Дұрысы: Зайыт өзінің істеген күміс үйін көрді. Бұлар сол жерде
осы сұлу қызды алып, шаттықпен өмір кешірді.
Осы жинақтағы №21 «Пеш көсесі», №56 «Хан қызын алған
жарлы» ертегісімен салыстырыңыз.
34. Тас болған шаһар
Түпнұсқасы ОҒК ҚҚ, 72-бумада, айтушысы Мариям Қан
қожақызы, жинаушысы Ә.Диваев.
Жариялануы: Е, ІІІ, 255-256; Тарту, 1992, 56-58.
АТ 410*=* АА410 (Тасқа айналған патшалық).
Бұл әлемге кең таралған сюжет, оның пайда болуына
мифологиялық санадағы «тасқа құбылу» сарыны тірек болған
деуге болады.
Ертегі түпнұсқа бойынша дайындалды, Е, ІІІ томындағы
мәтінді тексергенде өзгеріске ұшырамағаны анықталды.
35. Күн астындағы Күнікей қыз
Түпнұсқасы ОҒК ҚҚ, 9-бумада, жинап тапсырғандар:
М.Ескендірұлы, И.Байзақов.
Жариялануы: ҚЕ, 73-79; АС, 73-79; Е, ІІ, 5-11.
Нұсқалары: татарда ТХИ, І, №82.
АТ 460 В.(Күнге саяхат)+ (СУС 301 А,В Арғы әлемге сапар)
+ АТ 513 А (Кереметке ие алты алып)+ АТ 554 (Қайрымды хай
уанаттар).
Ертегі түпнұсқа бойынша дайындалды, Е, ІІ томындағы
мәтінді тексергенде өзгеріске көп ұшырамағаны анықталды.
Түсіп қалған сөз тіркесі бар. Мысалы:
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7-бетте:
Сен сол арада алтын ағаштың бұтағынан қысып, қолыңмен
ұстарсың. Дұрысы: Сен сол арада дәрет алып, екі парыз намаз
өте де алтын ағаштың бұтағынан қысып, қолыңмен ұстарсың.
36. Елеместің көргендері
Түпнұсқасы ӘӨИ ҚҚ, 124-бума, 6-дәптерде, жинаушысы
О.Еңсегенов.
Жариялануы: ҚЕ, 108-109; Е, ІІ, 22-23.
АТ 554 (Қайрымды хайуанаттар).
Нұсқасы: осы жинақтағы №102 «Қасқырдың жасаған
қамқорлығы» ертегісі.
Ертегі түпнұсқа бойынша дайындалды, Е, ІІ томымен
текстологиялық жұмыстар жүргізілді.
Кейбір түсіп қалған, редакцияға ұшыраған сөз-сөйлемдерді
қалпына келтірілді.
22-бетте:
Жетім. Дұрысы: жаңағы.
«Сонымен сол елдегі ханның қызына құда түсіп, ханның
қызын алады» деген сөйлем мүлде түсіп қалғандықтан қал
пына келтірілді.
Не болса да ағаларыммен бірге көрейін. Дұрысы: Ағамдар
солай жүргенде мен бұлай жүргенім ұят болар.
Ертекте қазақтың басқа ертегілеріндегідей кенже баланы
дәріптеу сарыны байқалады. Рулық-патриархалдық қоғам
ның салтында кенже бала қара шаңырақ иесі, әкенің мұраге
рі болғандықтан түрік-моңғол халықтарының ертегілерінде
ол ақылды, төзімді, қайратты кейіпкер ретінде сомдалады.
Бұл жайында С.А. Қасқабасов «Казахская волшебная сказка» еңбегінде арнайы тоқталып, қазақ ертегілеріндегі ақылды
кенже бала образының қалыптасу ерекшеліктері әлемдегі
өзге халықтардың фольклорлық үдерісінен басқадай сипатта
екендігін анықтаған болатын.
Бас кейіпкер Елеместі қасқыр жебеп жүреді. Қазақтың
басқадай ертектерінде де осы сарын тұрақты кездеседі. Әрине,
бұл тотемдік сенімнің көрінісі екендігі ғылымда дәлелденген
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(М.О.Әуезов, С.А.Қасқабасов). Әйткенмен бұл сарында тотем
дік нанымның сілемі ғана бар. Өйткені бағзы дәуірде тотем
хайуан бүкіл тайпаның әкесі, жебеушісі болып саналса, ол
сана сетінеген соң кейінгі дәуірде ертегілер мен аңыз-әпсанада
бұрынғы тотем енді жалпы рулық қамқоршылық сипатынан
ада болып, ол енді жекелеген әйгілі адамдарды (аңшы-мерген,
батыр, әулие) қорғаушы пірге айналады. Мысалы, осы ертектегі
Елеместі қорғап жүрген қасқыр ол тотем емес, индивидуальдық
тотем, нақтырақ айтқанда нагуализмнің, яғни ыдыраған
тотемдік сананың сарқыны.
Ертегіде қасқыр өліп қалған Елеместі тірілтеді. Адамды тірілтетін киелі шөпті қарғалар тауып әкеледі. Қарға
байырғы халықтарда жасампаз қаһарман, тотем-баба болса,
оның бұл қызметі сананың дамуына, әр түрлі мәдениеттердің
тоғысуына байланысты қазақта солғындалған. Әйткенмен қар
ғаны қасиеттеудің кейбір нышандары бізде де бар. Мысалы,
А.Белослюдев »Қарғаның көзінде мәңгі су бар, оны соқырға тамызса, көзі ашылады» деген мифтік ұғымды ел аузынан жазып
алған (Записки, 1915. с.22-23).
Біз қазақ мифологиясында қарғаның бейнесі өлмес сумен
ұштастырылатынын байқаймыз. «Ескендір Зұлқарнайын
өл
местің суын іздейді, оны тауып, адамдарға әкеле жатып,
бұтаққа іліп қойғанда торсықты қарға шоқып тесіпті де ішіпті.
Сондықтан ол ұзақ жасайтын болыпты және тамшыла
ры
тамған қарағай, шырша, аршалар мәңгі жасыл болған» деген миф қазақта сақталған. Шынтуайтында, түрік-монғол
дың ежелгі түсінігінде қарғаның мәңгі сумен қатысы бар, ол
моңғолда Жаратқаннан өмір суын адамдарға тасымалдаушы
кейіпкер. Моңғол жылнамаларында Қоңырат тайпасының аты
«Хон-Хэрээд», керей тайпасының аты «Хэрээд», яғни осы екі
тайпаның атының пайда болуына қарға тотемінің әсері болған.
Бұны қазақшаласақ: қоңырат-Қоңқарға, керей-Қарға деген сөз
болып шығады.
Қорыта айтқанда ежелгі дәуірде қарға да, қасқыр да түрікмоңғол халықтары табынатын тотем болған. Ал, қарғаның
мәңгі сумен қарым-қатынасы бар екендігін мифологиялық
мәлімет дәлелдеп отыр. Сол себептен де осы ертекте өліп қалған
Елеместі қарға патшасы шипалы шөпті әкелген соң қасқыр
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тірілтіп алады. Бұның өзі ертекте ежелгі наным-сенімнің
ұшқындары сақталғандығын көрсетеді (ТММ, 37).
37. Кедейдің үш баласы
Түпнұсқасы ӘӨИ ҚҚ, 118-бумада сақтаулы, жинаған
Д.Төлебаев.
Жариялануы: ДУГ, 1896, №40-41; ҚЕ, І, 131-148; КС, І, 6997; АС, 100-110; Е, ІІ, 41-52.
Нұсқасы: ОҒК ҚҚ, 39-бума.
Ертекте сюжеттердің күрделі контаминациясы орын ал
ған, салыстыруыңызға болады: АТ 304 (Аңшы) + СУС 530А
=АА530*В (Алтын жалды қабан тап) +АТ 300=АА300А (Айда
һарды жеңуші).
Түпнұсқа бойынша дайындап, соңғы Е, ІІ томымен текс
тологиялық жұмыстар жүргіздік. Нәтижесінде кейбір жекелеген сөз-сөйлемдер болмаса, негізінен түпнұсқаның өзгеріске
ұшырамағандығы анықталды.
38. Алтын жүзік
Түпнұсқасы ӘӨИ ҚҚ, 124-бумада «Жолаушы Мұрат» деген
атпен сақтаулы, жинаған О.Еңсегенов.
Жариялануы: ҚЕ, ІІІ, 88-91; АС, 281-283; Е, ІІ, 52-55.
Салыстыруыңызға болады: АТ 674*= К674 (Жылан тасы).
Түпнұсқа бойынша дайындап, Е, ІІ томымен текстология
лық жұмыстар жүргізілді.
Нәтижесінде кейбір жекелеген сөз-сөйлемдер болмаса, негі
зінен түпнұсқаның өзгеріске ұшырамағандығы анықталды.
№100 «Дүт тас», №19 «Сиқырлы тас» ертегіне жазған
түсініктерді қараңыз.
39. Ұшар ханның баласы
Түпнұсқасы ОҒК ҚҚ, 139-бумада сақтаулы, жинаған
У.Құлшымбаев, қорға 1939 жылы тапсырған, латын әрпінде.
Жариялануы: ҚЕ, І, 60-75; АС, 61-70; Е, ІІ, 55-65.
АТ 513 А (Кереметке ие алты алып) + АТ 300 (Айдаһарды
жеңуші).
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Түпнұсқа бойынша дайындап, Е, ІІ томымен текстология
лық жұмыстар жүргізгенде мәтін недәуір өзгеріске ұшырағаны
белгілі болды. Мысалы:
55-бетте:
...әкеңе қосылғаныма жиырма жыл болды, осы өмірімде
ол үйдің кілті түгіл, қасына барып көрген емеспін. Ол үйдің
кілті әкеңнің төс қалтасында сақталады. Қазір ұйқыда жатыр,
ептеп алмасаң, оңайлықпен бермес...
Дұрысы:... әкеңе қосылғаныма жиырма жыл болды, осы
өмірімде ол үйдің кілті түгіл, қасына барып көрген емеспін.
«Ол үйдің кілтін білмеймін»,—дейді шешесі. Жандыбатыр—
олай болса маған бидай қуырып бергін,—деді. Әрине жалғыз
баласының айтқанын ешқандай лаж жоқ. Бидайды қуырып
береді. Бала:—шеше, егер мені балам десеңіз маған бидайды
өз қолыңызбен уыстап беріңіз,—дейді. Шешесі екі қолымен
қос уыстап ыстық бидайды сала бергенде бала шешесінің
екі қолын қапсыра құшақтайды. «Маған анау үйдің кілтін
бермесеңіз иә болмаса кілтінің қайда екендігін айтпасаңыз
жібермеймін»,—деп қарысып тұрып алады. шешесінің қолы
ыстық бидайдайға күйіп бара жатқан соң шынын айтады:—
Шырағым, кілт әкеңнің төс қалтасында сақталады. Қазір
ұйқыда жатыр, ұрлап алмасаң, оңайлықпен бермес,—деді.
Бала кілттің жатқан жерін білген соң шешесінің қолын тастай
бере әкесіне келеді. Әкесі қатты ұйықтап жатыр екен, бала
әкесінің төс қалтасынан кілтті алды.
62-бетте:
...кітапты қойнынан алып, балаға ұстата берді. Сөйтіп, екеуі
сүйісіп қосылды. Дұрысы:..кітапты қойнынан алып, балаға
ұстата берді. Молда да табылды, некесі де қиылды. Сөйтіп,
екеуі сүйісіп қосылды.
62-бетте:
Бір уақытта сол топтың ішінен басы киіз, түріне адам
қарағысыз сұмпайы, қарға тұмсық, қара аяқ бір мыстан: «Мен
білем, маған бір желмая бер. Қызды алып келем»,—дейді.
Дұрысы: Бір уақытта сол топтың ішінен басы мүйіз, көті
киіз, сұмпайы, қарға тұмсық, қарға аяқ бір мыстан: «Мен
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білем, маған бір желмая бер, мен қызды алып әкеліп берем.
Бірақ, мен сіздің тілегіңізді орындасам мені он бес жасар
бала
ға қосып, бесікке бөлеп, емізікпен тамақтандыратын
болсаңыз» деді. Соны күтіп отырған хан кемпірдің айтқанын
істемек болды. Мыстан шұғыл жолына дайындалып, желмая
ға бүкіл тамақ, жемістерді артып аттанды. Кемпір қыздың тұ
ратын жеріне жетіп, қыздың жүретін жолына бүкіл тамақтар
ды түр—түрімен шашып тастады. Шашылған жемісті көрген
қыз Жандыбатырға хабарлап екеуі тере берді. Үшінші күннің
кешінде желмаяның төрт аяғын байлап тастап, бақыртып ұрып
жатқан мыстанға Жандыбатыр кез болады.
Ескерте кететін жайт, баланың бидай қуыртып, оны
анасының алақанына салып күйдіріп, құпия шындықты білу
сарыны «Қозы Көрпеш—Баян сұлу» жырында да кездесетін
көне сарындардың бірі. Редакциялаушылар тарапынан ертегі
дегі осындай байырғы ұғым-түсініктер мүлде өшірілгендіктен
қайтадан қалпына келтірілді.
40. Малхуан сұлу
Түпнұсқасы белгісіз. Е, ІІ томында ӘӨИ ҚҚ, 124-бумада
сақтаулы деп көрсетілгенімен, онда бұл ертегі жоқ болып шық
ты. Сол себептен де Е, ІІ томында жарық көрген мәтінді қайта
жариялап отырмыз. ҚЕ, ІІІ томында бұл ертек туралы: «Ертегіні
1957 жылы Ұмытқан Рымбековадан жазып алып тапсырған—
немересі Мұқаметқалиева Салтанат. Мұқаметқалиева—Ақтөбе
облысы, Ключевой ауданы, «Парижская коммуна» колхозының
тұрғыны»,—деп мәлімет берген.
Жариялануы: ҚЕ, ІІІ, 75-81; КС, ІІІ, 182-191; АС, 273-274;
Е, ІІ, 65-70.
Нұсқасы: осы жинақтағы №54 «Сақыпжамал» ертегі.
АТ 516 (Адал қызметші).
41. Тазша бала
Түпнұсқасы белгісіз. Ертегінің бір нұсқасы алғаш рет
А.В. Васильев жинағында жарық көрген (Васильев, 1898.).
Жариялануы: Е, ІІ, 72-74.
Салыстыруыңызға болады: АТ 325 (Сиқырлы ілім).
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Нұсқалары бар: ӘӨИ ҚҚ, 125-бума, жинаушысы Н.Баязи
тов; ОҒК ҚҚ, 94-бума, жинаушысы Е.Дәуіров.
Томға Е, ІІ томында жарық көрген мәтін алынды.
42. Жеті өнерпаз
Түпнұсқасы ОҒК ҚҚ, 10-бумада сақтаулы, жинаған
М.Ескендірұлы.
Жариялануы: ҚЕ, І, 167-171; АС, 119-121; Е, ІІ, 55-65.
Нұсқалары: Дети Дарьши—Мергена // ЖС. 107-108; Васильев, 1898. вып. І, стр.3-6; ЭО. 1909, №4; ОҒҚ ҚҚ, 82-бума.
Түрік-моңғол халықтарындағы нұсқалары: Семеро сыновей // (КирС, 331-340); моңғолда: Есгөлдэй өвгөний есөн хүү //
МАҮ, №57.
АТ 653 (Жеті Симеонов); ЕВ 291;ВР ІІІ 124; АА 653.
Түпнұсқа бойынша дайындалып, Е, ІІ томындағы мәтінімен
салыстырғанда өзгерістер анықталып, қалпына келтірілді:
75-бетте:
..баяғы қызды көтеріп әкеткен қарақұстың қасына келеді.
Дұрысы: баяғы қызды қарақұс көтеріп әкеткен қара судың
қасына келеді
76-бетте:
Бұлардың алтыншысы жол болжағыш екен дейді. Оқу
оқып, көзін сипаса, бір күндік жерден жол көреді екен. Дұры
сы: Бұлардың алтыншысы қырағы екен дейді. Дұға оқып, көзін
сипаса, он бір күндік жерден жол көреді екен.
76-бетте:
Қойнындағы бір асыл табағын алып, жолдастарын күніне
үш мезгіл тамаққа тойдырып отырады. Дұрысы: Бір асыл та
бағы бар. Оған дұға оқып, үшкірсе, күніне үш мезгіл тағам то
лады. Бұларды тамаққа тойдырып, аман-есен алып жүреді.
43. Дәулет құс
Түпнұсқасы ӘӨИ ҚҚ, 124-бумада «Сапар» деген атпен
сақтаулы, жинаған О.Еңсегенов.
Жариялануы: ҚЕ, ІІІ, 82-84; Е, ІІ, 77-79.
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АТ 567 (Ғажайып құс)+ АТ 518 (Алданған сайтан).
Түрік халықтарының түсінігі бойынша құс жоғарғы Тәңір
әлемінің өкілі болып саналады, сонымен бірге хан болатын
адамның басына бақ-дәулет құсы қонады деген наным бар.
Мәселен, «Алтын топшыда» Шыңғысхан тақққа отырғанда
басына бір құс кеп «Шыңғыс, Шыңғыс» деп сайрады, содан
ұлы хағанның титулы Шыңғыс болды деген мәлімет бар. Түрік
ұлысының билік иелері осындай себептерге байланысты бөрі
гіне құстың қауырсынын тағатын болған. Болашақ патшаның
басын таңдап қонатын дәулет құсы туралы ертектер осы көне
нанымға табан тірейді және ондай сюжеттер ертегілерде мол.
Мәтін түпнұсқа бойынша дайындалды.
44. Минуар мен Бибәтима
Түпнұсқасы ӘӨИ ҚҚ, 116-бумада сақтаулы, жинаған
Ш.Хаймолдин.
Жариялануы: ҚЕ, ІІ, 27-37; Е, ІІ, 81-89.
АТ 725 (Айтылмаған түс)+АТ 465(Сұлу әйел)+АТ 531. ЕВ, 86 ІҮ.
Нұсқасы: қазақта осы жинақтағы №50 «Алтын ат» ертегісі;
түрікменде (ПС, №19); татарда ТХИ, ІІ, №42.
Мәтін түпнұсқа бойынша дайындалды.
45. Ханның тілсіз баласы
Түпнұсқасы ОҒК ҚҚ, 179-бумада сақтаулы, айтушысы
Қ.Байнақұлы.
Жариялануы: Е, ІІ,89-92.
(СУС—559* =АА*559 І (Үндемес падиша)+ АТ 653 (Үш
үміткер күйеу).
Мәтін түпнұсқа бойынша дайындалды.
46. Бай мен баласы
Түпнұсқасы ОҒК ҚҚ, 110-бумада сақтаулы, жинаушысы
С.Бейсебаев.
Жариялануы: Е, ІІ, 92-93.
АТ 300 (Айдаһарды жеңуші).
Мәтін түпнұсқа бойынша дайындалды.

429

ҒЫЛЫМИ ҚОСЫМШАЛАР

47. Түс көрген патша
Түпнұсқасы ОҒК ҚҚ, 162-бумада сақтаулы, жинаушысы
Қ.Байболұлы.
Жариялануы: Е, ІІ, 98-102.
Нұсқалары: Түс көрген патша // ӘӨИ ҚҚ, 114-бума; Заманына қарай адамы //Осы жинақтағы №80 ертек.
Салыстырыңыз: *725А* (Түс жорушы бала).
Мәтін түпнұсқа бойынша дайындалды.
48. Балықшы мен сиқыршы
Түпнұсқасы ОҒК ҚҚ, 83-бумада сақтаулы, жинаушысы
Ы.Әлінбаев, М.Толыбаев.
Жариялануы: Е, ІІ, 110-111.
Түрік халықтарындағы нұсқалары: Тылсымлы чыбык //
ТХИ, І, №54; БХИ, І, №91-93.
АТ 449 (Патша иті).
Мәтін түпнұсқа бойынша дайындалды.
49. Үш батыр
Түпнұсқасы ОҒК ҚҚ, 297-бумада сақтаулы, жинаушысы
А.Шамшатова.
Жариялануы: Е, ІІ, 111-113.
АТ 513 А (Кереметке ие алты алып).
Мәтін түпнұсқа бойынша дайындалды.
50. Алтын ат
Түпнұсқасы ОҒК ҚҚ, 34-бумада сақтаулы, жинаушысы
Ә.Диваев.
Жариялануы: Е, ІІ, 113-115.
АТ 725 (Айтылмаған түс)+АТ 465 (Сұлу әйел)+АТ 531.
Нұсқасы: қазақта осы жинақтағы №44 «Минуар мен Би
бәтима» ертегісі; түрікменде (ПС, №19); татарда ТХИ, ІІ, №42.
Мәтін түпнұсқа бойынша дайындалды.
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51. Шаямардан патша
Түпнұсқасы ОҒК ҚҚ, 96-бумада сақтаулы, айтушысы
А.Нәдіров, жинаушысы Ә.Диваев.
Жариялануы: Е, ІІ, 115.
АТ 673 (Жылан еті). ВР, І,17, с.132-133.
Нұсқасы: татарда «Елан патшасы Шаһмаран» (ТХИ, І, №46).
Мәтін түпнұсқа бойынша дайындалды.
Шаямаран, Шаһмаран, Шаймардан деген сөздердің ма
ғынасы тең. Маран—парсыша жылан, сонда бұл сөз жылан
патшасы деген ұғымды білдіреді.
Бақсы сарынында «Кереге бойлы кер жылан, Керілмейақ кел жылан» деп жыланды жебеуші рух-ие ретінде көмекке
шақырады. Сонымен бірге «Жылан жұтып алған торғайды сипап отырып қайта аузынан шығара алатын болсаң, қолың шипалы бақсы боласың» деген ұғым бар. Сол себептен де ертегіде
жыланның дуалаушы, емдеуші бейнесі қалыптасқан.
52. Ағыбай шал
Түпнұсқасы ОҒК ҚҚ, 121-бумада сақтаулы, жинаушысы
С.Тортаев.
Жариялануы: Е, ІІ, 118-123.
Нұсқалары: осы жинақтағы №81 «Ахметжан», №91 «Орманбет би», №2 «Ақбай», №49 «Үш батыр» ертегісі.
Түрік халықтарындағы нұсқалары: Тылсымлы чыбык //
ТХИ, І, №54; БХИ, І, №91-93.
АТ 449 (Патша иті).
Мәтін түпнұсқа бойынша дайындалды.
53. Қыран қарақшы
Түпнұсқасы ОҒК ҚҚ, 141-бумада сақтаулы, жинаушысы
Қ.Байтасұлы.
Жариялануы: Е, ІІ, 123-130.
Нұсқасы: Кран-каракшы // Потанин, 135-137.
АТ 400 (Жігіт жоғалған немесе ұрланған қалыңдықты
іздейді)+АТ 302 (Кащей өлімі аттан)+ АТ 516 (Адал қызметші)
Мәтін түпнұсқа бойынша дайындалды.
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54. Сақыпжамал
Түпнұсқасы ӘӨИ ҚҚ, 114-бумада сақтаулы, жинаушысы
Д.Мұсабеков.
Жариялануы: Е, ІІІ, 304-312.
Нұсқасы осы жинақтағы №40 «Малхуан сұлу» ертегісі.
АТ 516 (Адал қызметші).
Мәтін түпнұсқа бойынша дайындалды. Е, ІІІ томымен
түпнұсқаны салыстырып, текстология жасағанда төмендегі
азғана сөздер өзгергені анықталды:
306-бетте:
...«мұнда не керемет бар екен, байқайыншы» деп. Дұрысы:
«мұнда не әлемет бар екен, байқайыншы» деп
308-бетте:
... Бүгін кел деген екен. Дұрысы:... Сені не құдай атты? Бүгін
кел деген екен.
55. Түс сатып алған тазша
Бұл ертек В.В.Радловтың (Радлов, №4.) жинағында жария
ланған.
Нұсқасы: қазақта осы жинақтағы №50 «Алтын ат» ертегісі;
түрікменде (ПС, №19); татарда ТХИ, ІІ, №42.
АТ 725 (Айтылмаған түс)+АТ 465(Сұлу әйел)+АТ 531. ЕВ, 86 ІҮ.
56. Хан қызын алған жарлы
Алғаш рет 1958 жылы ЕА жинағында жарияланған.
Жариялануы: Е, ІІ, 144-146.
АТ 545В (Етік киген мысық).
Нұсқасы: осы жинақтағы №33 «Зайыт пен мысық», №21
«Пеш көсесі» ертегісі.
Мысықтың, кейде түлкінің қамқоршылық жасап, кедейге
ханның қызын алдап алып беріп, одан дәуді, немесе жалмауыз
кемпірді өлтіріп, оның қазынасына иелік еткізуі туралы бұл
сюжет әлем халықтарына кең тараған (СУС, с.154).
Мәтін Е, ІІ томынан алынды.
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57. Күлшаһар
Түпнұсқасы ОҒК ҚҚ, 116-бумада сақтаулы, жинаушысы
Ә.Дабылов.
Жариялануы: Е, ІІІ, 230-235.
Көрсеткіште байқалмайды.
Мәтін түпнұсқа бойынша дайындалды.
58. Айдаһар қатын
Бұл ертегіні 1896 жылы Ә.Диваев Шымкент уезінің қа
зағы А.Еркінбековтан жазып алып (Диваев ЭМ, С.52-55) жа
риялаған.
Жариялануы: КС, ІІІ, 19-20; Е, ІІ, 149-150.
Нұсқалары:татарда Ярлы егет белән Юха елан // ТХИ, І,
№53; УНС, с.236.
Салыстырыңыз: АТ 449. ВР, ІІІ, 122, с.7-8. ЕВ, 204. Шовень, с. 315.
Мәтін 1896 жылғы Ә.Диваев жинағынан алынды.
59. Қарынбай бай
Түпнұсқасы ӘӨИ ҚҚ, 124-бумада сақтаулы, жинаушысы
Х.Құрманғалиев.
Жариялануы: Е, ІІ, 150-154.
Нұсқасы:түрікменде №29 «Кривой ворон» ертегісі // ПС, № 29.
АТ 563 (Ғажайып сыйлықтар).
Мәтін түпнұсқа бойынша дайындалды.
Е, ІІ томымен салыстырулар жүргізілгенде қолжазбадағы
мәтіннің ешқандай өзгермегендігі анықталды.
60. Қасқыр мен жігіт
Түпнұсқасы ОҒК ҚҚ, 40-бумада сақтаулы, жинаушысы
Б.Тұрсынбаев.
Бұрынғы жинақтарда «Жігіт пен өнерлі қыз» деген атпен
редакцияланып жарық көрген.
Жариялануы: КС, І, 151-160; Е, ІІ,154-161.
Нұсқасы: «Орал» // ҚХЕ, 287-295.
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(АТ 440 Күйеу-бақа, тасбақа, жылан, құрт) +АТ 465 А (Сұлу
әйел).
Мәтін түпнұсқа бойынша дайындалды.
Е, ІІ томымен салыстырулар жүргізілгенде мәтіннің
біршама редакцияланып, өзгергендігі анықталып, қателіктер
қалпына келтірілді. Мысалы:
1.... мына таяқтағы жазуды оқы,—деп үйретеді. Дұрысы:..
мына таяқтағы дұғаны оқы,—деп үйретеді.
2.... Жігіттің әуелгі алғаны қасқырдың қызы емес, өнерлі
қыз екен. Дұрысы: Жігіттің әуелгі алғаны қасқырдың қызы
емес, перінің қыз екен.
Осы жинақтағы № 36 «Елеместің көргендері», № 102 «Қас
қырдың жасаған қамқорлығы» ертегісімен салыстырыңыз.
61. Бекболат
Түпнұсқасы ОҒК ҚҚ, 60-бумада сақтаулы.
Жариялануы: ҚЕ, І, 149-155; КСН, І, 116-120; АС, 11-114;
Е, ІІ,166-170.
АТ 554 (Қайрымды хайуанаттар) +АТ 329 (Ақылды Елена).
Ертек түпнұсқа бойынша дайындалды.
62. Қали мен Қази
Түпнұсқасы ОҒК ҚҚ, 13-бумада сақтаулы, жинаушысы
М.Ескендірұлы.
Жариялануы: ҚЕ, І, 156-158; Е, ІІ,170-172.
Салыстыруыңызға болады: АТ 325 (Сиқырлы ілім).
Ертек түпнұсқа бойынша дайындалды. Текстология жүргіз
генде өзгерістер байқалды, олар қалпына келтірілді. Мәселен,
төмендегі сөз тіркестері мен сөйлемдер мүлде түсіп қалған:
170-бетте:
...Бұл екеуі жер астының мүжім ғылымын оқуға кетіп,
біреше жылдан соң Қали, Қази екеуі де жер астынан мүжім
ғылымын бітіріп шығып, екеуі де еліне келеді....Дұрысы: Бұл
екеуі жер астының мүжім ғылымын оқуға кетіп, біреше жылдан соң Қали, Қази екеуі де жер астынан мүжім ғылымын бі
тіріп шығып, екеуі де еліне келеді.
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172-бетте:
...Ертегіні түйіндейтін мәтіннің мына соңғы бөлігі толық
қысқартылыпты: Қали әбден қартаяды. Өлер шағында бір баланы тоғыз ай оқытады. Нақ өлерінде балаға тоғыз түрлі шынымен дәрі қалтырады: «Мен өлгенде ешкімге көрсетпей, бір
оңаша жерге бар да, бір астауға мені сал, осы тоғыз түрлі дәріні
күнде бірін құйып тұр. Сонда мен тіріліп қайтадан жасарып
шығармын»,—дейді. Бір мезгілде Қали өледі. Оқытқан баласы
айтқанын істей бастайды.
Әуелгі күні бірінші шыныдағы қап-қара топырақ болып кетеді. Екінші күні екінші шыныдағы дәріні құяды, сонда қап-қара батпақ болады. Үшінші күні үшінші шыныдағы
дәрі әлгіден гөрі қоюланады. Төртінші күні төртінші дәріні
құйғанда батпақ бірте-бірте адам сүгіретіне келеді. Бесінші
күні бесінші шыныдағы дәріні құйғанда кәдімгідей адам
сүгіретіне әр түрлі дене құрылыстары келіп, өлі адамға ұқсап
жатады. Алтыншы күні алтыншы шыныдағы дәріні құйғанда
жігітке айналады. Жетінші күні жетінші шыныдағы дәріні
құйғанда барлық денесі тегіс, дене құрылысы түзеліп, бір
сұлу жап-жас жігіт, әттең, жаны жоқ болып жатады. Сегізінші
күні сегізінші шыныдағы дәріні құйғанда астаудың ішінде аунап түсіп, аунап түсіп «жақ-жақ» деген тілге келіп жатады.
Тоғызыншы күні тоғызыншы шыныдағы дәріні құя бергенде
көктен Әзірейіл періште түсіп, баланың қолындағы дәріні төгіп
жібереді. Екі тірілуге заң жоқ деп, сонымен «жақ-жақ» деп жатып қалады. Әлі күнге дейін «жақ-жақ» деп жатыр дейді.
Қазақ ертегілерінде «мүжім ғылымы», «ұжым ғылымы»
(осы жинақтағы № 74 «Ай астындағы Айбарша») ертегісін
де деген сөз тіркесі кездеседі. Бұл мүжим деген сөз арапша жұлдызнамашы, астролог деген мағына береді. Демек,
ертегішілер сиқырлау өнерін меңгерген кейіпкерді жұлдыз
нама ілімімен байланыстырып әсірелеген.
63. Бар онда, әкел мұнда
Ертегі алғаш рет ДУГ, 1897 жылы №5 санында жарық көрген.
Жариялануы: ҚЕ, І, 159-166; Е, ІІ,172-177.
Ертектің тағы бір нұсқасы ОҒК ҚҚ, 701-бумада сақтаулы,
жинаушысы И. Жылқыайдаров.
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Салыстыруыңызға болады: АТ 465 А (Сұлу әйел).
Ертек ДУГ мәтіні бойынша дайындалды.
64. Қаратай
Ертек алғаш ДУГ 1896 жылы №40-41 санында жарық көрген,
жинаушысы А.Е.Алекторов. Кейіннен А.В.Васильев «Образцы
киргизской народной словестности» жинағына 1898 жылы жариялайды.
Ә.Марғұлан көшірген мәтін ОҒК ҚҚ, 195-бумада сақтаулы.
Жариялануы: ҚЕ, І, 172-176; КС, ІІ, 67-71; Е, ІІ, 177-180.
Түрік халықтарындағы нұсқасы: ТХИ, І, №77, «Қамыр батыр»; БНС, 1976, с.249, №27; СНД, №34; ТС, 225.
АТ 650 А+АТ301 В. ВР, ІІ, 90, с.285+ВР, ІІ, 91; ІІІ, 166. ЕВ,
146, І, 281. Ертек ДУГ мәтіні бойынша дайындалды.
Бойы бір қарыс, сақалы қырық қарысты татарлар «өзі бір
қарыс, сақалы бес қарыс» (ТХИ, І, 302-б), түрікмендер «бойы бір
қарыс, сақалы екі қарыс», моңғолдар «бойы бір қарыс, сақалы
екі қарыс» деп атайды. Қазақта жалмауыз кемпір қол-аяғы, көзі
зақымданған батырды жұтып-құсып сауықтырса, түрікменде
ол қызметті бойы бір қарыс, сақалы екі қарыс орындайды (ПС,
с. 64.). Демек, оның магиялық қызметі түрікменде сақталған.
Бойы бір қарыс, сақалы қырық қарыс тамаққа тоймайтын мешкей, сақалының қылы берік, әйелді ұрлап апарып құлданатын,
дүниеқоңыз (одан қашқан адамдар мүлкін әр бір жерге шашып кетсе, ол барлығын жинап, содан кейін қашқындарды
қуады) қашқандар орман арасына тығылса сақалына оралып
жығылатын қолапайсыз, ақырында жер астына еніп кететін
кейіпкер бейнесінде көрінеді. Оның жер астындағы мекен
құдығында маржан, асыл тастар болады, оны ертегі кейіпкері
артынан жіп тағып еріп, төменгі әлемге ену арқылы иемденеді.
Ертегі кейіпкерін әдетте төменгі әлемнен адам әлеміне Самұ
рық құсы қайта әкеледі. Демек, бойы бір қарыс, сақалы қырық
қарысты төменгі әлемнің зиянкес рух-иесі деп танимыз.
65. Алтын жүзікті қыз
Ертектің түпнұсқасы табылмады. Алғаш рет ҚЕ, ІІ томында жарияланған, онда ертекті тапсырған Ж.Күлдібаева, Тіл
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және әдебиет институтының қолжазбалар қоры 2-бума деп
көрсетілген мәлімет бар. Іздестіру жұмысы жүргізілгенімен
ӘӨИ ҚҚ мен ОҒК ҚҚ-де осы ертек немесе Ж.Күлдібаева жи
наған мәтін табыла қоймады.
Жариялануы: ҚЕ, ІІ, 116-118; Е, ІІ, 182-186.
Шартты түрде салыстыруыңызға болады: АТ 450 (Ағасы
мен қарындасы).
Ертек ҚЕ, ІІ томынан алынды.
66. Қасиетті құдық
Ертектің түпнұсқасы табылмады. Алғаш рет ҚЕ, ІІ томында жарияланған, онда ертекті тапсырған М.Мәметова, Тіл
және әдебиет институтының қолжазбалар қоры 2-бума деп
көрсетілген мәлімет бар. Іздестіру жұмысы жүргізілгенімен
ӘӨИ ҚҚ мен ОҒК ҚҚ-де осы ертек немесе М.Мәметова жина
ған мәтін табыла қоймады.
Жариялануы: ҚЕ, ІІ, 119-121; Е, ІІ, 186-188.
АТ653А (Үш үміткер күйеу) + салыстырыңыз: (АТ 852
(Бұл өтірік)).
Құдықтың ішіне түскен хан баласы ұйықтап жатқан пері
қызын үш рет таңдандырып, оған үйленеді. Алдымен АТ653А
(Үш үміткер күйеу) сюжетіндегі ертек айтылады, одан кейін
екі жұмбақ-ертек айтылады да, оған жауап қатқалы пері қызы
оянып кетеді. Жалпы, жұмбақпен, философиялық сауалдар
мен адамның тағдырын шешу—адамзат тарихында ежелгі замандарда орын алған шындық болып келеді (Йохан Хейзинга.
Игра и мудрость // М.Ф, 2008.С.69-70.).
Ертегіде кездесетін жұмбақтардың мәні туралы фольк
лортанушы Ш.Керім: «...ертегілерге жұмбақтың кірігуі әрі
ректе басталған, бұл—некелік үйлену салтына байланысты
жоралғылардың елесі. Демек, ертегілердің сюжеттік желісін
де жұмбақтардың белгілі бір дәрежеде орны бар, көркемдік
айшықтауыш құрал ретінде жұмсалады. Жұмбақтар ертегінің
сюжеттік-композициялық шебер өрілуіне септеседі» деп жазады (Керім, 2007. 192-б.).
Ертегіде адамдардың жыл сайын құдыққа бір ту бие құр
бандық беруі—қадым заманда жыл сайын су иесіне тасаттық
жасаудың сілемінен туған сарын болса керек. Жалпы, құдық
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түбінде судың рух-иесі бар деген байырғы ұғым кездеседі.
Мәселен, «Долыдан пері безіпті» деген ертекте де құдық түбін
де су қожасы пері бар екендігі айтылады.
Ертек ҚЕ, ІІ томынан алынды.
67. Хан Шалқан
Ертектің түпнұсқасы табылмады. Алғаш рет ҚЕ, ІІ, 155160 жарияланған, онда ертекті тапсырған К.Шілдебаева, Тіл
және әдебиет институтының қолжазбалар қоры 2-бума деп
көрсетілген мәлімет бар. Іздестіру жұмысы жүргізілгенімен
ӘӨИ ҚҚ мен ОҒК ҚҚ-де осы ертек немесе К.Шілдебаева жина
ған мәтін табыла қоймады.
Жариялануы: ҚЕ, ІІ, 155-160; АС 223-227;Е, ІІ, 188-192;
Ертек ҚЕ, ІІ томынан алынды.
Салыстырыңыз:АТ 930А =АА*934 (Алдын ала бұйырылған
әйел).
68. Әбдірахман патша
Түпнұсқасы ӘӨИ ҚҚ, 189-бума, 12-дәптерде, айтып берген
Я.П.Гордиенко, жазып алған Б.Ысқақов.
Жариялануы: ҚЕ, ІІ, 161-171; АС, 227-234; Е,ІІ, 192-201.
АТ 551 (Адамды жасартатын алма).
Ертек түпнұсқадан алынды. Е,ІІ томымен салыстырғанда
азын-аулақ өзгерістер байқалды. Мысалы:
195-бетте:
...Алда,қарағым-ай, өзім екенсің ғой. Дұрысы: Алда,
қарағым-ай, өзім екенсің ғой, сіңлімнен туған көзім екенсің
ғой.
69. Аққуа жігіт
Бұл ертек 1992 жылы ҚХР «Іле халық баспасынан» жарық
көрген «Сауан ауданының аңыз-ертегілері» деген жинақта
жарияланған (367-374-б). Айтушысы Ауғали Сәдуақасұлы,
1990 жылы жазып алған Қайранбай Әбікенұлы.
Қазақстанда алғаш рет жарияланып отыр.
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Ертегінің көптеген нұсқалары бар. Мысалы, осы жинақта
№ 93 «Талапты жасқа атаның өсиеті», тағы бір нұсқасы ҚХЕ
жинағында «Аққұба жігіт» деген атпен жарияланған.
АТ 508 =АА 508А (Қайрымды аруақ).
Ертек сюжетіне аруақ культінің әсері болғандығын бай
қаймыз. Аруақ аққұба жігіт ретінде кейіптеледі. Ақ түс
өлілердің түсі екендігі ғылымда дәлелденген (В.Я.Пропп,
С.А.Қасқабасов).
70. Баласын жоғалтқан Күнше
Бұл ертек ҚЕ, ІІІ томында жарық көрген, ел аузынан жина
ған С.Омаров. Ертектің әу бастағы аты «Толыбай сыншы».
Жариялануы: ҚЕ, ІІІ, 61-63; Е,ІІ, 214-215.
Салыстыруыңызға болады:АТ 670 ( Хайуанат тілі) +АТ 926
(Сүлеймен төрелігі).
Ертек ҚЕ, ІІІ томынан алынды.
Толыбай сыншы туралы аңыз-әпсаналар ел арасына кең
таралған. Тіпті қырғыздарда да Толыбайдың сыншылығы туралы желілі әңгімелер бар (ҚАТ, 221, 487-б.). Қырғыздарда «Толубайдай сынчы бол, Токтогулдай ырчы бол» деген бата-тілек бар.
Ертекте Толыбай аң-құстың тілін білетін данышпан бейнесінде
көрініс табады. Осыған ұқсас жоғалып кеткен бала табылғанда
таласушы екі әйелге төрелік ету сарыны Інжілде де бар. Едіге
де осыған ұқсас әрекетпен төрелік етеді, демек бұл ескі сарын
қазақ билерін дәріптеу үшін де жиі қолданылған (ҚӘТ, 422-б.).
71. Құламойын—Құлеке
Бұл ертек ҚЕ, ІІІ томында жарық көрген, паспорты белгісіз.
Жариялануы: ҚЕ, ІІІ, 66-67; Е, ІІ, 216-217.
Көрсеткіште байқалмайды.
Ертек ҚЕ, ІІІ томынан алынды.
72. Бақыт құсы
Түпнұсқасы ӘӨИ ҚҚ, 325-бумада сақтаулы, 1962 жылы
тапсырған Б.Қозыбақов.
Жариялануы: АС, 290-294; Е, ІІ, 219-222.
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АТ 725 (Айтылмаған түс)+АТ 465(Сұлу әйел).
Ертек түпнұсқа бойынша дайындалды, Е, ІІ томымен са
лыстырғанда мәтін өрескел өзгеріске ұшырағаны белгілі болды.
Қателіктер қалпына келтірілді. Мысалы:
219-бетте:
...аспанның астында әлемді таң еткен Келтең деген бір
сараң бай болыпты. Дұрысы:... аспанның астында әлемді таң еткен Келтең деген бір сараң бай болыпты. Байдың Асаубай деген
ұлы болыпты.
221-бетте:
Қазанқап күркесіне бір түрлі мұңайып келеді. Оны Гүл
әйім сезеді де: «Мұңаймасым, неге мұңайы келесің?»,—дейді.
Қазанқап Қасеннің бұйрығын айтады. Дұрысы: Қазанқап
өмірінде күлмейді екен. Үйге мұңайып келеді. Оны Гүләйім
сезеді де күндегіден ерекше бір түрлі қуанған сияқты күндегі
дей Қазанқап демей «Күлмесім, неге ренжіп келдің?» дейді.
Қазанқап Қасеннің бұйрығын айтады.
		
...Ей, мұңаймасым,
		
Еш нәрсені білмейсің.
Дұрысы: Ей, күлмесім!
		
Еш нәрсені білмейсің.
222-бетте:
Бір күні Қазанқап күндегісінен ертерек ұйықтауға жатады.
Жанында екі ұлы Ередік пен Біредік асық ойнап отырады...
Сонда хан: «Баяғы түсімде көрген ай мен күн—екі әйелім, екі
қозым—екі ұлым болды-ау»,—деп сақылдап күліп жібереді.
Қайран қалған Гүләйім мен Гүлмаһира күлген мәнісін
сұрайды. Қазанқап бастан-аяқ түсін айтып береді. Дұрысы:
Бір күні Күлмесхан күндегісінен ертерек ұйықтауға жатады.
Жанында екі ұлы Ередік пен Біредік асық ойнап отырады...
Сонда хан: «Баяғы түсімде көрген ай мен күн—екі әйелім, екі
қозым—екі ұлым болды-ау»,—деп сақылдап күліп жібереді.
Қайран қалған Гүләйім мен Гүлмаһира күлген мәнісін
сұрайды. Күлмесхан бастан-аяқ түсін айтып береді.
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223-бетте:
Сөйтіп, Қазанқап барша мұратына жетеді. Дұрысы: Сөйтіп,
бәрі де бай боп, баршасы мұратына жетеді.
Айта кететін жайт, «Күлмейтін патша» сарыны халық
аралық көрсеткіште бар: АТ 559. Ертекті жариялаушылар
Күлмесхан деген сөзді біресе Қазанқап, біресе Мұңаймас деп
бұрмалаған. Сол себептен де ертектегі Күлмесханның сақылдап
күлуі, оған Гүләйім мен Гүлмаһираның таңдану эпизоды мүлде
түсініксіз болып қалған. Барлық мәселені советтік қызыл
цензураға жаба беруге де болмас, өйткені Күлмесхан деген сөз
де ешқандай саяси идеологиялық мағына жоқ, ендеше ертегіні
жариялаушылар жұмсағырақ айтқанда «ойына келгенін істе
ген». Осындай өктем әрекеттерден болып көптеген ертегі мәтін
дері болат қайшының жүзіне ілініп «құлағы кесіліп құнтиып,
мұрыны кесіліп шұнтиып» жарияланғаны өкінішті-ақ.
73. Қанай мен Жанай
Бұрынғы жарияланымдарда ертегінің түпнұсқасы ОҒК
ҚҚ, 1418 фотокөшірмеде деп көрсетілгенімен тексергенде мәтін
табылмады. Сол себептен де ертек ҚЕ, ІІІ томынан алынды.
Жариялануы: ҚЕ, ІІІ, 132-135; АС, 296-298; Е, ІІ, 227-229.
Салыстыруыңызға болады:АТ 313 (Құбылып қашу) + АТ 315
=АА315А (Аң сүті).
Осы жинақтағы №84 «Қорқау шал» ертегіне салыстырыңыз.
74. Ай астындағы Айбарша сұлу
Түпнұсқасы ОҒК ҚҚ, 23-бумада сақтаулы, 1926 жылы
тапсырған И.Байзақов.
Жариялануы: И.Байзақов. Шығармалар жинағы. А, 1956.
395-402; Е, ІІ, 236-242.
Нұсқасы: осы жинақтағы №53 «Қыран қарақшы» ертегісі.
АТ 400 (Жігіт жоғалған немесе ұрланған қалыңдықты
іздейді)+АТ 302 (Кащей өлімі аттан)+ (АТ 410*=АА*410 І (Тасқа
айналған патшалық).
Қолжазба бойынша дайындап, Е, ІІ томымен салыстырып,
текстологиялық жұмыстар жүргіздік. Нәтижесінде мәтіннің
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өзгеріске ұшырамағандығы анықталды. Бірді-екілі сөздерде
ғана ауыс-түйіс бар. Мысалы:
237-бетте:
...тұлпар тұрсын құсқа да жеткізбейді. Дұрысы: қашса,
тұлпар тұрсын құсқа да жеткізбейді.
238-бетте:
...жер асты ғылымын оқи бастадым. Дұрысы: жер асты
ұжым ғылымын оқи бастадым.
...көрінгенді алып қашып күн көрдім. Дұрысы: көзіме
көрінгенді алып қашып күн көрдім.
242-бетте:
...дәу жалыныпты. Дұрысы: дәу шыбын-шіркей болып жалыныпты.
Жалпы қазақ ертегілерінде «мүжім ғылымы», «ұжым
ғылымы» (осы жинақтағы № 62 «Қали мен Қази») деген сөз
тіркесі кездеседі. Бұл мүжим деген сөз арапша жұлдызнама
шы, астролог деген мағына береді. Демек, ертегішілер сиқыр
лау өнерін меңгерген кейіпкерді жұлдызнама ілімімен байла
ныстырып әсірелеген.
Ертектегі айлакер ұры Қыран қарақшы қазақ пен түрік
менде қатар кездеседі, екі елдің ертегісінде оны ұстап алған
адамдар қол-аяғын кісендеп әкеле жатқан жерінен ханның баласы сатып алады, ол бас кейіпкерге перінің қызын әкеліп бе
руге көмектеседі (Турсунов 1, С.120).
75. Киелі бас сүйек
Бұл ертек ҚАЕ жинағында (455-458-б) жарияланған. Ер
тегіні айтып берген Қ.Жүнісбекұлы, Ш.Зәкиханұлы, жазып
алған Ғ.Темірғалин. Қазақстанда алғаш рет жарық көріп отыр.
Жариялануы: ҚАЕ, 455-458.
Нұсқалары: Қубас.—Тургайская газета, 1901, № 2; Череп //
(ЖС, 146-147).
Тағы басқа нұсқалары: Мұстақым // ОҒК ҚҚ, 35-бума;
Бақтыжар //ОҒК ҚҚ, 153-бума.
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Халықаралық көрсеткіште белгісіз.
Ертекке ғылымда ғайыптан туу, яғни жыныстық қатынас
сыз туу деп аталатын мотив негіз болған. Қуарған бас сүйектің
күлінен туу—стадиялық тұрғыдан ең бір ежелгі түсінікке жатады. Кейбір халықтарда тотем-бабаның етін жегеннен де ерекше кейіпкерлер туып жатады. Ежелгі дүнетанымда бас сүйекті
магиялық зат ретінде қастерлеу де байқалады.
Осы мотивтің стадиялық даму ерекшелігіне кешенді зерттеу
жүргізген С.А.Қасқабасов: «Сонымен, адамның ғайыптан туу
мүмкіндігіне сенушілік—матриархат дәуірінің жемісі дедік.
Ол дамыған аналық ру қоғамында фольклорлық мотив ретінде
қалыптасады. Оның алғашқы түрі: адамның анадан еш бір
жыныстық қатынассыз туатындығы, яғни таза ғайыптан туу.
Қыз табиғат құбылысынан, күннен, судан, шөптен бала көтеріп,
ол фольклорлық шығарманың кейіпкері болады. Біртіндеп,
матриархаттың ыдырау заманында енді бала әйелдің тотеммен жақындасуынан пайда болған деген түсінік қалыптасады.
Яғни, әйел тотем-бабаның әсерімен, онымен тікелей араласуы
ның нәтижесінде немесе тотемнің етін жеп барып жүкті болады
деп ойлаған» деп түйін жасайды (Қараңыз: Ертек пен эпостың
сюжеттік типологиясы // Қасқабасов, 2002. 418-б.)
Ертекте бас кейіпкер анасының аузынан туғандығы тұспал
данған. Бұл да ежелгі мифтік түсініктің ізі. Мысалы, көне мифтерде ілкі адам анасының құрсағында жатып «Қай жеріңнен
туайын?» деп әңгімелеседі. Кейде ондай кейіпкерлер анасының
қолтығынан, немесе басынан, кейде аузынан туады. Басынан туған кейіпкер аспанға ұшып Тәңіріге айналатын сарын
моңғолдың «Гэсэр» эпосында кездеседі. Ал, біз талдап отырған
ертегі кейіпкерінің анасының аузынан туғандығы сол ежелгі
мифтік түсініктің ертекте сақталған таңбасы деп білеміз.

СӨЗДІК
Ағыламнама /а-п/—1) хабарлама, 2) жазба хат
Албар—қора
Алтын қабақ /к/—алтын жамбы
Әйдік /д/—үлкен, ірі, дәу
Әрбілейді /д/—алдайды, азғырады, арбайды
Бақыл—қоштасу
Бастырған жеміс /к/—бір шелек жеміс деген мағынаны
білдіреді
Бөждіреді /д/—бөстіреді
Бөшке /о/—күбі
Дуахан /к/—сиқыршы деген мағынаны білдіреді
Жалмауыз /миф/—ертекте кездесетін тылсым кейіпкер
Жар /д/—үйдің қабырғасы
Жарды көріп сипау /д/—торды көріп сипау деген мағынада
Жолым үй /к/—уық ағашқа киіз жауып, уақытша тігілген
қос
Жүздемегі жараспау /д/—ерлі-зайыптының дәм-тұзы жараспау, үйлеспеу
Жырмайды /д/—сөзді бөлмеу
Зинаттанған /п/—безендірілген, әшекейленген, өрнек
телген
Кебін—1) өлген адамды орайтын ақ мата 2) Мойыны,
маңдайы тегіс жабық болатын бәйге атының жабуы, кежім
Кем жоқ /м/—гэмгүй, яғни моңғолша кемі жоқ, оқасы жоқ
Кеңташ /д/—кең, жаймашуақ деген мағына беретін моң
ғолдағы қазақтардың сөзі
Күмсандап сырлаған /д/—әйбаттап сырлау
Күнімізден /к/—соңынан еру
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Қаст /а/—ниет, пейіл
Қопын /д/—жер кепе, тас үйшік
Құрап алған /м/—тартып алған, тәркілеген деген моңғол
сөзі
Лабақты / д/—абақты
Майып /к/—мүгедек болу
Маңлық—айдаһар бедерлі жібек мата
Мәушарбақ /к/—қонақ үй
Мұжық /о/—1)шеті мүжілген, кемірілген 2) Орыс шаруасы,
қара шекпен
Мүжім, кейде үжім /а/—жұлдызнамашы, астролог
Науғысы /п/—тұрғындары
Нихақ /а/—неке
Ришатка /о/—темір тор, қоршау
Сақина—бас ауыруы
Санаттары /к/—патшаның нөкерлері, көмекшілері
Сауалды /д/—сауықты
Соқыр жармақ /к/—соқыр тиын
Сымбалдап /к/—асыл бұйымды мығымдап жинау, теңдеу,
байлау
Там /д/—қабырға
Торғын әскер /к.т/—көне түрікте «тұрғақ әскер», моңғолда
«торғын шерік» түрінде кездесетін сөз
Ұра /д/—үдере көшу
Харап болды /к/—жойылды, құрыды
Хауыз /а/—жан-жағы, түбі шегеленген су сақтайтын қойма,
бассейн
Хұрсан—шат көңілді, шадыман
Шонтай—дәрі салатын құты
Шіркег /м/—моңғолша ширхэг, бір тал, дана деген сөз
Үббе—су астында өмір сүретін мифтік кейіпкер

ЖЕР-СУ АТАУЛАРЫ
Ақбасты тау—Ертекте кездесетін тау.
Алатау—Қазақстан мен Орта Азиядағы, Сібірдегі бір қатар
биік тау сілемдерінің жалпы атауы.
Бағдат—Кейбір жорамалдарға қарағанда ежелгі парсы
тілінің «бага» Құдай, «дад» берген, ( «Құдай сыйы») сөзінен
шыққан. 1921 жылдан бері Ирактың астанасы болған қала.
Гүлстан—Ертекте кездесетін қала, Иранның провинциясы.
Ертіс—Батыс Сібір мен Қазақстан жеріндегі өзен. ҚХРдағы күнгей Өр Алтай, Моңғол Алтайының Оңтүстік батыс
беткейіндегі биік мұздықтан басталып, Шығыс Қазақстан мен
Павлодар облысын басып өтіп, Сібірдегі Обь өзеніне құйып,
ақыры мұхитқа сарқылатын алып өзен.
Жаркент—Алматы облысындағы қаланың аты (Қазақстан
дағы көне шаһарлардың бірі).
Иранбақ—Шаддат патша салдырған дейтін жер бетіндегі
ұжымақ тәрізді қала. Әдетте оны бейуаз, пәк жандар көре алады деген түсінік бар.
Кішмүр—Үндістандағы белгілі қала.
Қазантолмас—Ертекте кездесетін жер аты.
Қап тауы—Кавказ тауы. Мифтік түсінікте Қап тауында
перілер мен жындар өмір сүреді-міс.
Құм тау—Ертекте кездесетін белгісіз тау.
Қызыл тау—Ертекте кездесетін белгісіз тау.
Қырым—Қырым түбегі.
Мекке—Сауд Арабиясындағы қасиетті қала.
Мертік—Ертекте кездесетін белгісіз шаһар.
Мерін—Ертекте кездесетін белгісіз шаһар.
Мизандаран—Ертекте кездесетін шаһар, Иранның провинциясы.
Мысыр—Египет Араб республикасының аты.
От тауы—Ертекте кездесетін белгісіз тау аты.
Шөлқұдық—Ертекте кездесетін мекен.
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ТОМҒА ЕНГЕН ЕРТЕГІЛЕРДІ АЙТУШЫЛАР,
ЖИНАУШЫЛАР ҺӘМ ТАПСЫРУШЫЛАР
ТУРАЛЫ ҚЫСҚАША МӘЛІМЕТТЕР
АЛЕКТОРОВ Александр Ефимович (1861-1918)—орыс
ориенталисі, қазақ тарихын, мәдениетін, этнографиясы мен
фольклорын зерттеуші, Орынбор пед. институтын бітірген.
1882 ж. Торғайға келгеннен бастап, ұзақ жыл халық ағарту
саласында қызмет еткен. Бөкей ордасында, Астрахань губерниясында, Ақмола, Семей, Гурьев облыстарында халық
училищелерінің директоры, инспекторы қызметін атқарған.
Қазақ тақырыбына арналған жүзден аса еңбегі бар.
БАЙБОЛҰЛЫ Қазанқап (1891-1945)—Оңтүстік Қазақстан
облысы, Төле би ауд. Ұзынбұлақ ауылының тұрғыны, халық
ақыны. Балалық шағында Бекасыл мектеп-медресесінде оқып
Сайрам, Шымкент медресесінде білімін жетілдірген. Аққұм
ауылындағы мектепте ұстаздық етеді. Жасынан халық ауыз
әдебиеті үлгілерін бойына сіңіріп өседі. Әуелі жыршылық жолына түсіп, суырыпсалма ақындық өнеріне жетілу үстінде
қисса-дастандарды жатқа айтып жүріп, өзі де жанынан өлең
шығарып машықтанады. 1934 жылы Қазақстан Жазушылар
одағының тұңғыш съезіне халық ақыны ретіне қатысып, осы
жылдан бастап баспасөзде өлеңдері жиі жарияланады. «Толғау
өлеңдері» (1939), «Халық қаһары» (1949), «Халық ақындары»
(1965), «Пернедегі термелер» (1968) сияқты жинақтарды өлең,
толғаулары жарияланып, халық арасында танымал ақынға
айналады. Оның ел ішінде кеңінен таралған «Төле бидің тарихы», «Еңсегей бойлы ер Есім», «Өкірік Найман туралы» тарихи қисса-дастандары 17-18 ғасырларда қазақ елінде болып
өткен тарихи оқиғалар желісін терең де көркем суреттейді.
Бұл туындыларда айтулы хандар мен билер, айбынды батырлар туралы соны деректер мен мағлұматтар мол қамтылған.
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«Сайыпжамал сұлу», «Шеризат—Күлшат» сияқты жырлары
ғашықтық тақырыпқа арналған. Ақын—ел ішінде айтылып
жүрген халық ауыз әдебиетінің үлгілерін жинастырумен де
айналысқан. 1943 жылы Алматыда өткен ақындар айтысында қызылордалық саңлық ақын Нартаймен сайысқа түсті. Осы
айтысы 1966 жылы жарық көрген «Айтыс» кітабының үшінші
томында басылды.
БАЙЗАҚОВ Иса (1900-1946)—Павлодар облысы, Ертіс ауданы, Үлгілі ауылында дүниеге келген. Ақын, әнші, композитор.
Өлеңдері 1924 жылдан бастап жариялана бастаған. Театрда ең
алғаш қойылған М.Әуезовтің «Еңлік-Кебек», «Бәйбіше-тоқал»
драмалық шығармаларында басты рольде ойнаған. Оның «Он
бір күн, он бір түн» ( 1936), «Ақбөпе» (1941) т.б. көлемді поэмалары бар. Сонымен қатар қазақ фольклорлық шығармаларын
жинауда да үлкен роль атқарған.
ВАСИЛЬЕВ Александр Васильевич (1861-1943)—Ресей
ғалым-ағартушысы, шығыстанушы, түркітанушы. Араб
және бірқатар түркі тілдерін жетік меңгерген. 1887-1894 жж.
А.Васильевтің ұйымдастыруымен отыздан астам орыс-қазақ
мектептері, алты орыс мектебі, үш уездік училище және қазақ
мектептеріне мұғалімдер даярлайтын педагогикалық клас
тар ашылды. Ол Н.Ильминский мен Ы.Алтынсариннің орыс
әліпби негізіндегі жасаған қазақ әліпбиін одан әрі жетілдіру
жұмысымен айналысты. Жеке мұрағатында сақталған
көптеген қолжазбаларын 1935-1936 жылдары Қазақстанның
Ұлт мәдениеті ғылыми-зерттеу институтының қорына тапсырды. Қозы Көрпеш, Бозжігіт, Базай батыр т.б. туралы халық
мұраларын жинап бастырды. Қазақ тарихына байланысты
«Шыңғыс хан мен Темірлан тарихы» атты тарихи шығарманы
шағатайшадан (шәкірті Ғабдолғали Балғымбаевпен бірге)
орысшаға аударды, Ы.Алтынсариннің «Қазақ хрестоматиясы»
кітабының (І бөлімі) 3-басылымын (1913) дайындап, баспадан
шығарды. Ол оқу-ағарту саласында жаңа толқын жастарды
тәрбиелеуге үлкен үлес қосты.
ГОРДИЕНКО Я.П.—ертек жинаушы, 1960 жылдың ба
сында қайтыс болған. Яков Петрович Гордиенко революциядан бұрын Ташкент пен Қапал аралығында сауда жолында
көлік айдаған. Сол себептен де оның айналасына әр қандай
өлке
лер
ден небір әңгімешіл, көзі ашық жандар жиналған.
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Я.П.Гордиенко қазақ тілін жақсы меңгерген, ол бір ертекті
қазақша да, орысша да айтып беретін. Оның репертуарының
негізі орыс пен шығыс халықтарының хикаялық-новеллалық
ертегілерінен («Еруслан Лазаревич», «Бова-королевич», «Мың
бір түн») құралған.
ҒАБИТОВА Фатима (1903-1968)—Алматы (Талдықорған)
обл., Қапал селосында туған. Көп жылдар ұстаздық қызмет
істеген. Жары, көрнекті қазақ ақыны Ілияс Жансүгіровпен
бірге фольклордың түрлі жанры бойынша мәтіндерді жинап,
Ә.Диваев қолжазбаларын қолжазба қорына өткізген.
ҒҰМАРОВА Мәлике (1918-1987)—Фольклортанушы, текс
толог ғалым, филология ғылымдарының кандидаты. 19431987 жылдары Қазақ КСР ҒА-ның Тіл және әдебиет инсти
тутының Текстология және қолжазба бөлімінде жұмыс істеді.
Жамбылдың толық шығармалар жинағын, батырлар жы
рын құрастыруға атсалысқан. Орталық ғылыми кітапхана
мен Әдебиет және өнер институтының қорларындағы сирек
қолжазбаларды жүйелеуге үлес қосқан.
ДИВАЕВ Әбубәкір Ахметжанұлы (1855-1932)—Орынбор
қаласында туған, сонда Неплюев кадет корпусын бітіргенде
(1876 ж.) шығыс тілдерінің маманы деген атақ алып, Түркістан
генерал-губернаторының қарамағында тілмаш болып қызмет
еткен.
Ташкент Түркістан АКСР-нің астанасы болған кезде
Орта Азия мемлекеттік университетінде, Түркістан шығыс
институтында профессор, Ташкент өлкелік мұрағатының
этнографиялық-археологиялық бөлімін басқарған.
Ташкентте Халел Досмұхамедұлы қазақ-қырғыз білім комиссиясын басқарған кезде Ә.Диваев жинаған фольклорлық
шығармаларды жүйелеп, жарыққа шығаруда көп еңбек
сіңірген.
КРАФТ Иван Иванович (1859-1914)—патшалық Ресейдің
мемлекет және қоғам қайраткері, шығыстанушы, қазақ аза
маттық және құқық тарихын зерттеуші, жазушы. Айдаудағы
бұрынғы поляк дворяны отбасында туған. Буряттар арасында
тәрбиеленгендіктен, олардың тұрмыс-тіршілігі мен мәдение
тін, әсіресе бурят тілін жақсы біліп өскен. Археологиялық
институттың екі жылдық курсын бітірген. «Тургайская газета» мерзімдік басылымының редакторы қызметінде қазақ
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халқының тарихы мен этнографиясына, құқық тарихына
қатысты материалдар жариялады.
КӨПЕЕВ Мәшһүр Жүсіп (1857-1931)—Павлодар облысы,
Баянауыл ауданында дүниеге келген. Бұхарада, Ташкентте
оқып, Орта Азия халықтарының әдебиетімен танысқан. Өзі
де өлең шығарумен қатар, ауыз әдебиеті үлгілерін көп жинаған.
Оның «Мес» деп аталатын төрт томдық қолжазбалар жинағы
ҚР Білім және ғылым минстрлігі, Орталық кітапхананың
қолжазба қорында сақтаулы.
МАРҒҰЛАН Әлкей Хақанұлы (1904-1985)—ғалым, ұлттық
археология мектебінің негізін қалаушы, әдебиеттанушы.
1921-1925 жылдар Семей педтехникумында оқи жүріп,
«Таң» журналы мен «Қазақ тілі» газетінің редакцияларында қызмет еткен. 1925-1929 жылдары Ленинградтағы (СанктПетербургтағы) Шығыстану институтының түркітану және
тарих-филология факультеттерінде қатар оқыған.
1928 ж. қазақ халқына қатысты әдеби мұрағаттық деректер жинаған. 1939-1941 ж. КСРО ҒА Қазақ бөлімшесі тарих институтының аға ғылыми қызметкері, 1940-1941 ж.
«Мәшһүр Жүсіп мұрасындағы түркі эпосы», «Әлішер Науаи
және қазақ мәдениеті», «Шоқан Уәлиханов және Орта Азия
тарихы», «Жамбыл Жабаев», т.б. еңбектері жарық көрді.
1941 ж. КСРО ҒА Қазақ бөлімшесінің тарих бөлімін басқарды.
Осы қызметте жүріп, «Хандар жарлығының тарихи маңызы»
деген тақы
рыпта кандидаттық (1943ж.), «Қазақ халқының
эпикалық жыр-дастандары» тақырыбында докторлық диссертация (1945 ж.) қорғады. «Қазақ халқының көне замандағы
ақындық өнерінің шеберлері» (1959 ж.), «Шоқан және Манас»
(1971ж.), т.б. ғылыми маңызды еңбектер жазған.
МҰҚАМЕТҚАЛИЕВА Салтанат.—Ақтөбе облысы, бұ
рынғы Ключевой ауданы, «Парижская коммуна» колхозының
тұрғыны.
ПАНТУСОВ Н.Н. (1849-1909)—көрнекті этнограф, фольк
лорист, Орта Азия мен Қазақстанның ескі археологиясын,
мәдениеті мен әдебиетін зерттеуші ғалым. Әсіресе, Ұлы жүз
қазақтарының арасында көп жүріп, зерттеулеріне материалдар
жинаған. Н.Пантусовтың «Древности Средней Азии» (1902)
атты көрнекті монографиялық еңбегінде «Памятник Қозы
Көрпеш-Баян сұлу» деген мақаласы бар. «Образцы киргизской
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литературы» деген атпен бірнеше жинақ шығарған. Онда қазақ,
ұйғыр ауыз әдебиеті, олардың әдет-ғұрпы туралы көптеген материалдар қамтылған.
РАДЛОВ Василий Васильевич (Фридрих Вильгелм) (18371918)—орыс шығыстанушы, түркітанушы, этнограф. Петербург ҒА-ның академигі (1884). 1858 ж. Берлин университетін
бітірген. Азия (1885-1890), антропология және этнография
(1894-1903) мұрағаттарының директоры, Орта және Шығыс
Азияны зерттеу жөніндегі орыс комитетін құрушылардың бірі
және оның төрағасы (1903-1918).
Берлин, Галл қалаларында оқып жүрген кезінен бастап
шығыс тілдерімен шұғылданды. 1858 ж. мамырдың 20-сы күні
Петербургке келді, орыс тілін үйренді. В.Радловтың ғылыми
өмірі Алтай (1859-1871), Қазан (1871-1884), Сібір (1884-1818)
кезеңі болып, үшке бөлінеді. Алтай кезеңінде бірнеше дүркін
қазақ жеріне келіп, оның шығыс өңірінен бастап, Сырдарияға
дейін аралаған. Он томдық «Образцы народной литературы
тюркских племен, живущих в южной Сибири и Джунгарской степи» жинағының үшінші томы қазақ фольклорына
арналған.
САРТҚОЖАҰЛЫ Қаржаубай—1947 жылы Моңғолияның
Баян-Өлгий аймағында туған. 1973 жылы Моңғолия Мемле
кеттік университетін бітірген, түріктанушы ғалым, филология
ғылымдарының докторы. Оның «Обьединенный каганат тюрков» (2002), «Орхон мұралары» (2003), «Орхон ескерткіштері
нің толық атласы» (2005) секілді көптеген еңбектері бар.
СЕЙФУЛЛИН Сәкен (1894-1938)—Қазіргі Қарағанды облысы, Қарашілік қыстағында дүниеге келген. Ақын, жазушы,
көрнекті қоғам қайраткері. 1914 жылы Қазанда «Өткен күн
дер» атты тұңғыш өлеңі жарық көрген. «Жас қазақ» ұйымын
құрған. «Тіршілік» атты газет шығарған. Көптеген әңгіме, повес, роман жазған. «Қызыл сұңқарлар» атты пьеасасы, «Жер
қазғандар» повесі, «Тар жол, тайғақ кешу» атты романдары
бар.
ТОЛЫБАЕВ Мұхаметәлі—жазушы, халық ауыз әдебиеті
үлгілерін жинаушы. Ол Қарағанды облысы, Сарытау ауылында
туып-өскен. Мұхамметәлі көптеген фольклор үлгілерін жинап,
қорға тапсырған.
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ТОРАЙҒЫРОВ Шаймерден—Қазіргі Павлодар облысы,
Баянауыл ауданының тумасы. Ол 1945-1950 жылдар ара
лығында Қазақ КСР ҒА-ның Тіл және әдебиет институтына
С.Торайғыровтың қолжазбалары мен «Күлше қыз-Назымбек»
сияқты ауыз әдебиет үлгілерін, сондай-ақ ертегілерді
тапсырған.
ТӨЛЕПОВ Сидеш—Батыс Қазақстан обл., Чапаев ауданы,
Сүттігенді ауылдық кеңесінің тұрғыны, оқу үйінің меңгеру
шісі.
ТҰРСЫНБАЕВ Бәдел (1905-1967)—Шығыс Қазақстан,
Күршім ауданынан. Жазушы, ауыз әдебиетін жинаушы.
ШАМШАТОВА Айнаш—Қызылорда педагогикалық институтында аға оқытушы қызметін атқарған. 1964 жылы Сыр
өңіріне жүргізілген фольклорлық-этнографиялық экспе
ди
цияға белсене қатысып, көптеген жыр, дастан, айтыс үлгілерін
жазып алған.
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РЕЗЮМЕ
Институт литературы и искусства им.М.О. Ауэзова продолжает научное издание многотомной серии «Бабалар сөзі», выходящей в свет в рамках Государственной программы «Культурное наследие».
В очередной том серии «Бабалар сөзі» включены волшебные сказки, являющиеся классическими образцами казахского
сказочного эпоса. Впервые казахские волшебные сказки были
классифицированы по каталогам международной системы
Аарне-Томпсона по типу сюжетов. Типологическое исследование показало, что в фонде казахских волшебных сказок имеются международные сюжеты, встречающиеся у многих народов,
заимствованные мотивы и самобытные, свойственные только
казахскому народу, образы. Тесные культурные взаимосвязи
казахского народа с другими народами обусловлены его многовековой историей. Казахстан, благодаря своему географическому положению в сердце Евразии, никогда не был изолирован
от международных контактов. Налаженные культурные и экономические связи казахских ханств, Великий Шелковый путь
способствовали тесному общению казахской культуры с культурой сопредельных стран Средней Азии, арабского мира. Тюркские улусы, воздвигнутые кочевыми империями, укрепили
межкультурные корреляции и процесс интеграции казахской
культуры в мировой контекст.
Классические образцы волшебных сказов являются общими
для народов Востока и Запада. Казахские народные сказки—не
одинокий степной странник, их многообразные сюжеты являются ярким образцом уникальных интерпретаций известных
мировых сказок. Особенно велики созвучия в общем фонде ска-
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зок тюрко-монгольских народов. Такие явления встречаются
в фольклорной природе и согласно данному принципу сказки
в данном сборнике были классифицированы по мировым стандартам.
В том вошли 110 сказок, текст которых взят из архива
редких рукописей. Сказки, опубликованные в советское время,
были в свое время подвергнуты жесткому отбору и цензуре. При
подготовке к изданию при сравнении советской версии с оригиналом было выяснено, что вырезаны те части, где речь идет о вероучении, духовной и этнокультуре. К примеру, в сказке «Қара
мерген» найдено свыше 80-ти искажений.
В приложении к сборнику имеются данные об оригиналах,
кем и когда они были записаны, месте хранения, названии, порядковом номере сказок, также информация о сюжетном типе,
построенная по международной каталоговой системе АарнеТомсон. В томе также указаны сюжетные вариации и параллели с другими тюркскими и мировыми сказками. В приложении
даны алфавитный указатель, научное толкование, описание
названий местностей, данные о сказителях, условные сокращения, список литературы, краткое содержание на русском и анг
лийском языках.
Тексты, вошедшие в том, взяты из оригиналов, хранящихся в архивах рукописей Института литературы и искусства
им. М.О. Ауэзова и Центральной научной библиотеке. Отдельные тексты взяты из сборников ХIХ-ХХ веков, а также пред�
ставлены сказки, собранные казахами из Монголии и Китая.
Объем — 29,5 п.л.

SUMMARY
Institute of Literature and Art named after M.O.Auezov
is continuing scientific publication of the multivolume series
«Babalar sozi» that is released in the frame of the State program
«Cultural Heritage».
The forthcoming volume of the series «Babalar sozi» includes
fairy tales which are the classic examples of Kazakh tale epic. For
the first time the Kazakh fairy tales were classified according to
the Aarne-Thompson International catalogue system on plot type.
Typological study showed that the fund of Kazakh fairy tales
includes international plots that occur in many nations, borrowed
motifs and distinctive images which are typical only for the Kazakh
people. Close cultural relationship of the Kazakh people with other
nations are conditioned by the long history. Kazakhstan due to its
geographical location which is in the heart of Eurasia has never been
isolated from international contacts. The well established cultural
and economic relations of the Kazakh Khanate, the Great Silk Road
have provided close contacts of the Kazakh culture with the culture
of neighboring countries of Central Asia and Arab world. Turkic
Ulus which were erected by nomadic empires, strengthened cross—
cultural correlation and integration process of Kazakh culture into
the global context.
Classic examples of fairy tales are common for the peoples
of East and West. Kazakh folk tales—are not the lonely steppe
wanderers, their multi-image stories are the vivid example of the
unique interpretations of the world’s famous fairy tales. Especially
there are many common features in the general fund of tales of
Turkic-Mongol peoples. Such phenomena occur in folklore nature,
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and according to this principle the tales in this collection were
classified according to international standards.
The volume includes 110 stories, which text is taken from the
archives of rare manuscripts. Tales published in Soviet times, were
subjected to a rigorous selection and censorship. In preparing for
publication and comparing the Soviet version with the original, it
was found that the parts which refer to beliefs, spiritual and ethnic
culture were cut. For example, in the tale «Kara Mergen» more
than 80 distortions were found.
The annex to the book includes data on the originals, by whom
and when they were recorded, place of storage, names, index
numbers of the tales, and information about the plot type, based on
the Aarne-Thompson international catalogue system. The volume
also shows the plot variations and parallels with other Turkic and
world’s stories. The annex includes alphabetical index, scientific
interpretation, the description of names of the sites, data on the
narrators, abbreviations, bibliography, summary in English and
Russian.
The texts included in the volume have been taken from the
originals which are stored in the manuscript archives of the Institute
of Literature and Art named after M.O. Auezov and the Central
Scientific Library. Some texts are taken from the collections of
the XIX-XX-th centuries and tales collected by the Kazakhs from
Mongolia and China.
The size of the volume—29,5 pp.
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